
Didysis Nemokša.
Ko Nori Kun. Prunskis? 
Kontraktai ir Hillmanas. 
Kalba ir žodžiai.

Rašo A. Bimba

Dienraštis
Kaina $5.50 Metams

Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.00 

Metams

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

Jau daug metų šešių pėdų 
duobėje amžinai ilsis gar
susis rusų baltagvardiečių 
vadas Kolčakas. Ta žino 
kiekvienas laikraščiu skai
tytojas.

Kas kita su Kleofu Jurge
lioniu, “Tėvynės” redakto
rium. Jis Kolčaką ne tik 
gyvu tebeskaito, bet pada
lė jį visos Chinijos vadu.

Dar daugiau: Jurgelionis 
porina, kad ir Stalinas? le
miąs Kolčaką. Tiesiai Įr sa
ko: “Stalinas remia Kolča
ką ne dėlto, kad Kolčakas 
būtų komunistas. Stalinas 
remia Kolčaką iš baimės 
Japonijos...”

Tai šitaip brolis Jurgelio-
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VOKIEČIAI PRIVERTĖ PA- 
LIUOSUOT FRANCUOS EX- 

PREMJERĄ LAVALI

Vichy, Francija, gruodžio 
17. — Vokietijos 
dorins Otto Abetz 
Franci jos valdovą 
Petainą paliuosuot 
buvusį Petaino 
vice-
buvusį Franci jos minister} 
pirmininką.

Petainas kelios dienos at-

ambasa- 
pr i vertė 
maršalą 

Lavalį, 
minister į

pirmininką, o seniau

nis šviečia S. L. A. narius. gai paVarė Lavalį iš val- 
Kune bus dar didesni ne- ^^ios jr areštavo jį, kad La-
mokšos už Jurgelionį, dabar 
ir tikės, kad Kolčakas tebė
ra gyvas, kad jis yra Chini
jos vadas ir kad jį patsai 
Stalinas remia! Ir susikal
bėk tu su tokiais žmonėmis!

Jau po kolonijas važinėja 
ir prakalbas sako klerikalų 
šulas, iš Lietuvos pabėgęs 
kun. Prunskis, buvęs “XX 
Amžiaus” redaktorius. Suši
lęs jis peikia tarybinę Lie
tuvą.

Bet ko jis nori? Pats 
Prunskis sakosi išbuvęs 
Lietuvoje penkias savaites; 
po perversmo, ir, jeigu ne
klystame, niekas jo neper-- 
sekiojo. Dar daugiau: kai 
jis pabėgo Berlynan, dar 
kreipėsi Kauno Universite-i 
tan tam tirų popierų. Tas 
popieras jis gavo. Tik tąsi 
jį nustebinę, kad “ant po
pierų Vytautas Didysis bu
vo nubraukta, o jo vieton 
uždėta raudona antspauda.” 
Vadinasi, tarybinė valdžia 
suteikė jam jo prašytas po
pieras arba paliudijimus.

valis buvo padaręs sąmokslą 
nuverst Petainą ir pats likt 
diktatorišku Franci jos val
dovu.

Lavai yra šalininkas arti
mo bendradarbiavimo su 
Vokietija, pasinešęs net pa
skelbt Franci jos karą prieš 
Angliją.

Vokietijos valdžia reika
lavo, kad maršalas Petainas 
jai pasiaiškintų, kodėl jis 
pavarė Lavalį iš valdžios, o 
jo vieton įstatė Flandiną.

Amerikai Atmokėta Tik 
$9,828 Užsieniu Skolą 

Vietoj 186 Mil.

Anglai Užėmė Dvi 
Italų Tvirtumas 
Šiaurinėj Afrikoj

Jau Arti 75,000 Italy Esą Paimta j Nelaisvę; Anglai Sužeidė 
2 ar 3 Karinius Italijos Laivus Neapolyje

štur- 
Fortą 

tvirto-

Anglai Praneša:
Cairo, Egiptas, gruod. 17.

—Anglų kariuomenė 
mu atėmė iš italu 
Capuzzo Libijoj ir
višką pajūrio, miestą So
lum, Egipte, už 5 mylių nuo 
Libijos rubežiaus. Kai kur 
pačioj Libijoj anglai šluoja 
italus atgal.

Neoficialiai skaičiuojama, 
kad anglai iki šiol paėmę 
beveik 75 tūkstančius Itali
jos karių į nelaisvę.

Anglų orlaiviai bombomis
sužeidė du ar tris italų ka- nuo sienos.

italu
Libi

su-

rinius laivus Neapolyje, Ita^ 
lijoje. Anglų lakūnai be at
laidos bombarduoja 
pozicijas ir stovyklas 
joje. Be kitko, anglai 
čiupę ir italų orlaivių.
' Skaičiuojama, kad italai 
turi ten iki 250 tūkstančių 
armijos. Bet ‘dabartiniuose 
mūšiuose, turbūt, dalyvaują 
tiktai apie 10 tūkstančių 
italų kareivių.

Italų komandierius Gra
ziani stengiasi sudrūtint 
savo pozicijas Libijoj toliau

Amerikinis Anglijos Gelbėjimo Komitetas 
Tai Daugmenišky Žmogžudysčių Komite

tas, Sako Kunigas Profesorius O’Brien

REIKALAUJA NAIKINT DAR
BO, ALGŲ IR VALANDŲ 

ĮSTATYMUS

Washington, gruod. 17. — 
Republikoniį senatorių va
das Warren R. Austin šau
kė valdžią “atliuosuot” AI- 
gų-Valandų, Darbo , Santi- 
kių ir Walsh-Healy įstaty
mus, kad galima būtų pri
verst darbininkus ilgiau ir 
pigiau dirbti.

Amerikos Darbo Federa
cijos pirmininkas Wm. 
Green persergėjo nuo karo 
isterijos, bet pareiškė:

“Tokiame didžiame reika
le ir pavojuje, kaip dabar, 
tai yra šventa darbininkui 
pareiga vengt streikų ir 
trukdymų pramonėse, ku
rios gamina apsigynimo 
pabūklus.”

šalies gynimo komisijos 
pirmininkas Wm. S. Knud
sen atsišaukė į visus maši
ninių įrankių fabrikantus 
“viską užmiršt, bet kuo sku
biausiai gamint” tokius 
įrankius, “baisiai reikalin
gus dabartinėje padėtyje.”

Roosevelt Remiąs 
Davimą Stambią 
Paskolą Anglam

Prezidentas Reikalausiąs po Bilioną Doleriu Anglijai per 
Metus; Rooseveltienė Sako, “Duot ir Dovanot”

Kun. Prunskis pripažįsta, 
kad Lietuvoje visos bažny
čios atdaros, kad niekas jų 
nepersekioja.

Tai kodėl gi kun. Pruns
kis vis tiek bėgo iš Lietu
vos? Ar nebus tiktai propa
gandos reikalai? Mūsų mon- 
telliškio korespondento pri
siųstoj iš angliško laikraščio 
iškarpoje sakoma: “Kun. 
Prunskiui buvo patarta 
bėgti iš Lietuvos ir jis ta
tai padarė”.

Gal kun. Prunskis pasa
kys, kas jam patarė arba 
įsakė bėgti iš Lietuvos?

nei

Washington. — Jungtinės 
Valstijos pirmadienį turėjo 
gaut $186,834,588 iš trylikos 
šalių kaip privalomus dali
nius išmokėjimus skolų nuo 
pereito pasaulinio karo. Bet 
tiktai viena Vengrija dabar 
atmokėjo savo skolų dalį, ir 
tai nepilną, tik $9,828 vie
toj privalomų $52,770. Šį 
kartą nieko nemokėjo
Suomija (Finliandija); pa
sinaudojo tuom, jog kon
gresas andai nutarė leist 
Suomiją peršokt skolų mo
kėjimą, kad ji galėtų atsi
griebt po buvusio karo.

Šiuo tarpu iš Anglijos rei
kėjo Amerikai gaut $127,- 
670,765 kaipo dalį $5,651,- 
792,208 Anglijos skolų. Bet 
Anglija vėl nei cento neat
mokėjo šiai šaliai.

Pirmiaus Amerikos vals
tybės ministerija gruodžio 
mėnesį siųsdavo primini
mus Lietuvai, Latvijai ir

South Bend, Indiana. —Igrįžo iš Europos, kur jis iš- 
Amerikonų komitetas vado-;tisus metus tėmijo karą ir 
vaujamas Williamo Alleno jo pasekmes. Jis sako, jog 
White’o, vadinamas Komi-i Amerikos dalyvavimas pra- 
tetu Ginti Ameriką Re- |<eitame pasauliniame kare 
miant Talkininkus, tai yra,tik pailgino tą skerdynę ir 
“daugmeniškų žudynių ko-į patarnavo išžudyt du mįlio- 
mitetas,” nes jis nori įvelt nūs daugiau žmonių; Ame- 
Jungtines Valstijas į karą, rikos dalyvavimas ;
—taip pareiškė katalikų kare, be to, privedė prie 
kunigas John A. O’Brien,‘ “nedoros” Versailles taikos, 
profesorius Notre Dame Kunigas O’Brien todėl klau- 
Universiteto:

“Tas komitetas pirmoj 
vietoj rūpinasi Anglija, o, 
Amerika jam tai antraeilis 
dalykas.

“Kad Anglija galėtų am
žinai valdyt visą penktadalį 
žemės paviršiaus, tai to ko
miteto veikėjai norėtų pa- 
aukot kraują nesuskaitomų 
milionų Amerikos jaunuolių 
ir panardint mūsų šalį ban- 
krute.”

Kun. O’Brien neseniai su-

"‘Pasikaria Cechu Viš
tos: Nenori Dėt Hitleriui 17* °Kiaušinių

Stockholm, Švedija.—Šve
dų komunistų laikraštis iš- 
spaudino laišką vieno dar
bininko iš Čechoslovakijos,

•I V '

anan]e|kuris ra§Oj kaįp cechai boi-

šia:
“Ar Amerikos žmonės 

antrą kartą pasiduos veda- 
' mi į skerdyklą, kaip avys 
papjovimui? Jeigu jie to 
nenori, tai turėtų protestais 
kaip griaustiniu griauti į 
ausis kongresui ir preziden
tui prieš mėginimus įvilkt 
mus į liepsnas Europos ka
ro.”

Taip kun. profesorius 
0‘Brien kalbėjo pirmadienį 
susirinkusiem universiteto 
profesoriam ir studentam.

Neseniai Roosevelto vai- mus Lietuvai, Latvijai ir 
džia davė Fordui užsakymą Estonijai, kad jos turėtų at-1 
padaryti orlaiviams inžinų 
už $120,000,000. Sidney Hill
manas, kuris įeina į apsigy
nimo komisiją^, “kaipo dar- 

' bininkų atstovas”, tylėjo, 
nors jis puikiai žinojo, kad 
Fordas neleidžia savo dar
bininkams priklausyti prie 
unijos.

Bet štai prieš trejetą die
nų valdžia vėl pasimojo duo
ti Fordui užsakymą tik už 
porą milionų dolerių, ir da
bar Hillmanas užprotesta
vo.

Tai kur čia logika? Ar čia 
tik nebus Hillmano bandy
mas pasigerinti darbinin
kams?

mokėt privalomas skolų da
lis. Dabar Amerika jau ne
siuntė tokio priminimo šiem 
trim Baltijos kraštam, nes 
jie jau Sovietų Sąjungos 
nariai.

Lietuva buvo skolinga 
Amerikai $7,980,148.

Nieko Amerika negavo ir 
iš Franci jos, kuri skolinga 
šiai šaliai 4,220,063,473, nei 
iš Italijos, kuri kalta Ame
rikai $2,026,901,552.

Graikai Užėmė Kariniai 
Svarbu Kalną

INFLUENZA PLINTA ČIA IR KANADOJE
» - - - -

New Orleans, Louisiana. 
Įvairiuose miestuose šioje 
valstijoje serga influenza 
iki 15 procentų žmonių. 
Daugelyje vietų dėl to už
daryti teatrai ir mokyklos.

ligos 7,419 mokinių ir stu
dentų negalėjo ateit į mo
kyklas. O nuo penktadienio 
kasdien influenza susirgo 
po 1,870 jų daugiau.

Ke-
Portland, Oregon. — Ket

virtadalis mokinių ir stu
dentų šičia serga influenza. 
Praeitą penktadienį dėl tos

Montreal, Canada. — 
turios viešos mokyklos 
laikinai uždarytos dėl 
kad influenza serga penk
tadalis visų jų mokytojų ir 
mokinių.

kotuoja vokiečius nazius:
Kur žmonės turi daugiau 

kaip tris vištas, dažnai pa
karia vištų perviršį ir pri
kabina raštelį: “Man geriau 
pasikart negu dėt kiauši
nius Hitleriui.” Mat, naziai 
yra įsakę atiduot jiem po 
60 kiaušinių per metus nuo 
kiekvienos vištos virš trijų.

Uždrausta skerst kiaules 
be nazių vyriausybė leidi
mo ; bet cechai gyvulių gy
dytojai išrašo liudijimus, 
kad “kiaulė sirgo ir netiko 
maistui, todėl turėjo būt 
sunaikinta.” Tuo tarpu ce
chai valgo tos kiaulės mė
są.

“Aš mačiau, kaip darbi
ninkai padegė ir visai sude
gino du orlaivius, kurie bu
vo vežami troku,” rašo tas 
cechas darbininkas: “Du 
darbininkai už tai liko su
šaudyti.”

Rugpjūtyje sustreikavo 
orlaivių fabriko darbinin-

čia kai Pragoj, Čechijoj, kad 
jiem nebuvo mokama sulyg
ta alga. Vokiečiai tada areš
tavo visus darbo vedėjus, 
apart pirmininko; tai paga
liau buvo susitaikyta su da- 
linais nusileidimais iš vienos 
ir antros pusės.
\ “Nazių valdžios yra įsa
kyta vaikams rinkt kaulus 
ir senas popieras; bet cechų 
vaikai degina kaulus ir nai
kina tokias popieras.”

Anglijos Orlaiviai Užmušė 
4 Šveicarus

Basei, Šveicarija, gruod.
17. — Šveicarų valdžia ty-

Rooseveltas tarėsi su 
Windsoro kunigaikščiu, bu- 

. vusiu Anglijos karaliumi, 
kuris su savo amerikoniš- 

,ka pačiute Floridos saulėje
(Tąsa ant 6-to pusi.)

Athenai, Graikija, gruod. >rinėja, keno orlaiviai bom- 
17. — Graikai praneša, kad , bardavo šį miestą ir už- 
jie užėmė labai svarbų ka- mušė 4 Šveicarijos piliečius, 
rui Skivovik kalną, Albani- --------
joj, Adriatiko pajūryje. ~

Nėra patvirtinimų pir- lų žinių agentūra iš Šveica- 
mesnei žiniai, kad graikai rijos praneša, kad tai anglų 
atėmę iš italų Tepelinį ir (orlaiviai bombardavo švei- 
Khimarą. carijos miestą Baselį. «

Roma, gruod. 17. — Ita-

Washington. — Anglija 
tiesioginiai prašė paskolų 
iš Jungtinių Valstijų, kaip 
sužinota iš valdiškų šaltinių 
gruodžio 16 d.

Gauta pranešimų, jog pre
zidentas Rooseveltas reika
laus, kad kongresas nutartų 
duoti Anglijai po bilioną 

| dolerių kreditų per metus- • 
bargan pirkt karo reikme 
nis iš Jungtinių Valstijų. .

Už paskolas Anglija leis
tų Amerikai įsitaisyt dau
giau karo laivų ir orlaivių 
stovyklų salose, kurias an 
glai valdo netoli Amerikos. 
Šitokiame atsitikime tai, 
girdi, prezidentas galėtų ir 
be kongreso duot Anglijai 
pinigų iš Amerikos iždo.

Prezidento R o o s e v e Ito 
žmona, besikalbėdama su I 
laikraštininkais, sakė, kad 
Amerikos valdžia turi An 
glijai duot pinigų visai do
vanai, nors tai galų gale bū
tų dovana “iš jūsų ir mano 
kišenių,” &aip ji pridūrė..

reikalauja at-

Kongresmanas Sol Bloom, 
pirmininkas kongreso užsie
nių reikalų komiteto, ir kon
gresmanas Andrew May, 
pirmininkas karo reikalų, 
komiteto,
šaukt Johnsono įstatymą ir 
bepusiškumo įstatymus, 
idant Jungtinės Valstijom 
galėtų duoti Anglijai pas
kolų.

Pranešama, kad prez. 
Rooseveltas svarsto sumą** 
nymą, kad turėtų būt par- 
samdyta arba parduota An
glijai didele dalis prekinių- 
keleivinių Amerikos laivų.

Kiti valdininkai tariasi, 
kad gal Amerikos karo lai
vai turėtų lydėt prekinius 
anglų laivus į Angliją.

Didžiausias Šio Kana
dos Karo Didvyris Be* 

Cento Sušalo

Angly ir Vokiečių 
Orlaivių Žygiai

London, gruod. 17. — An
glai praneša: Anglų orlai
viai naktį per 7 valandas 
degino ir sprogdino vokie
čių fabrikus Mannheime, 
taipgi vokiečių orlaivių ir 
laivų stovyklas.

Vokiečių orlaiviai numetė 
savo bombas į Londoną ir 
nuskrido.

Berlin, gruod. 17. — Vo
kiečiai teigia: Anglų orlai
viai mažai tepadarė nuosto
lių Vokietijai. Dėl blogo 
oro, tik mažas skaičius vo
kiečių orlaivių naktį bom
bardavo Londoną' ir tūlus 
kitus miestus Anglijoj.

Žadėjo Kiekvienam Ameri
kiečiui po $231; Įkliuvo

Toronto, Canada. — Di
džiausiu Kanados didvyriu 
šiame Anglijos kare buvo 
laikomas kanadietis karei
vis Paul Reynolds Scott. Jis 
iš kulkasvaidžio nušovė An
glijoj didžiulį bombinį vo
kiečių orlaivį.

Toliau Scott, praradęs 
sveikatą, buvo be cento pa
leistas iš armijos ir parga
bentas į Halifaxa. Iš čia jis 
mėgino sugrįžt į savo tėvo 
namus Port Coquitlane, per 
3,000 mylių nuo Halifaxo. 
Jis bandė parvažiuot tavo ri
mais traukiniais (freitais), 
bet kelionėje sušalo. Jo la
vonas buvo rastas tavori- 
niame vagone Empress sto
tyje, Albertoje, lapkričio 21

Kanadiečių Legiono ko- 
mandierius Thomas Magla- 
dery, Ontario provincijoj, 
gruodžio 5 d. pareiškė:

“Dabar mes turime nau
ją uždavinį — rūpintis da
bartinio karo veteranais. 
Jau daugiau kaip 17 tūks
tančių šių vyių yra paleista 
iš armijos — jie išspirti 
laukan tik su jiem duotais 
35 doleriais nusipirkt nau
jus drabužius; bet daugelio 
jų sveikata tokia bloga, kad 
jie visai negali sugrįžt į pa
prastą civilių piliečių gyve
nimą.”

Šias žinias paskelbė Inter* 
Continent News.

Buffalo, N. Y. — Suimtas 
ir po $1,000 užstato laiko- 
mas teismui Douglas 
O’Hearn kaip žulikas. Jis 
mulkino žmones šitaip:

Jungtinių Valstijų ban
kuose yra tiek nenaudojamų 
apyvartoje pinigų, jog kiek
vienam gyventojui išeina po 
$231. Mano kompanija iš
duos jum čekį tuos pinigus 
gauti po, nekurio laiko; o 
jums nieko daugiau nekaš
tuos kaip tik po dolerį per 
mėnesį įmokėt mano kom
panijai už piniginių apys
kaitų vedimą.

to,

Jungtinių Valstijų ir Ka
nados gydytojai teigia, jog 
dabar influenza yra švelnes
nė negu laike praeito pasau
linio karo.

Medžioklėse Nušauta 22 
Žmonės Pennsylvanijoj

Harrisburg, Pa. — Pas
kutiniame briedžių - stirnų 
medžiojimo sezone tapo nu- savaitę, 
šauta 22 žmonės miškuose 
Pa,, valstijoje.

London. — Anglų valdžia 
pripažino, kad vokiečiai nu
skandina vidutiniai po 64,- 
000 tonų Anglijos laivų per

ORAS.—Vidutiniai šalta.

Rumunija Gal Taipgi Bus 
Bombarduojama

Bucharest, Rumunija. — 
Vėl naktimis yra užgesina
mos bei paslepiamos šviesos 

van den Kieboom kaipo ^0- Buchareste, Rumunijos sos- 
kiečių šnipas.

London, gruod. 17. — Ta
po pakartas holandas C. A.

co

tinėje. Bijoma, kad karas 
gali apimt ir Rumuniją, o 

Vatiknas. — “Be popie- tada Bucharestas susilauktų 
žiaus žinios” įrengta jam naktinių bombardavimų iš 
slėptuvė nuo oro. bombų, oro.
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nių nelaimė. Ne jie karą suruošė. Ne 
dėl jų interesų tasai karas yra vedamas, 
miestai ardomi, žmonės žudomi. Bet jie 
priversti badauti!

Tuo pačiu sykiu buržuazija, išnaudo
tojai, kurie yra atsakomingi už šį karą, 
iš jo kraunasi pelnus ir sau puikiai gy
vena!

Štai, kodėl Anglijos liaudis ruošiasi 
prie savo atstovų suvažiavimo, įvyksian
čio 1941 metų sausio mėn. 12 d.

Štai, kodėl Anglijos socijalistų spauda 
tąjį suvažiavimą ir jojo šaukėjus—dau
giausiai darbo unijų veikėjus—visaip 
bjaurioja!

Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the 

Act of March 3, 1879.

Žmonių Judėjimas Prieš 
Karą Auga

Mes andai rašėme, kaip Anglijos dar
bo žmonės pradeda bruzdėti prieš karą 
ir prieš tąją valdžią, kuri karą veda — 
grynai dėl imperialistinių interesų. An
glijos viešpačiai, kuriuos uoliai remia 
socijalistų lyderiai, nusigando dėl šau
kiamojo Anglijos Liaudies Suvažiavimo, 
įvyksiančio 1941 metų sausio 12 d. Man- 
chesteryj. Socijalistų lyderis Bevin, už
imąs darbo ministerio vietą, dėl to suva
žiavimo ir dėl Anglijos liaudies priešini
mosi imperialistiniam karui, apšaukia vi
sus karo priešus komunistais ir “Sovie
tų agentais.”

Skaitytojas, be abejo, bus skaitęs ant
radienio “Laisvėje” iš Istanbulo, Turki
jos, žinią apie padėtį čechoslovakijoj. 
Pasirodo, kad pavergtoje Čechoslovaki
joj verda platus palėpinis judėjimas 
prieš karą ir hitlerizmą. Hitleris bando 
tąjį judėjimą pasmaugti, — bando viso
kiomis priemonėmis. Daugiau. Hitlerio 
agentai organizuoja rusus baltagvardie
čius kovai su komunistais ir prieš So
vietų Sąjungą. Jie steigia slaptas mo
kyklas, kuriose baltagvardiečiai ir kitokį 
gaivalai mokomi “anti-sovietinės propa
gandos”. Hitlerio agentai Čechoslovaki- 
joje apšaukia visus tuo?, kurie kovoja 
prieš karą, komunistais ir “Sovietų 
agentais...”

Kas darosi Čechoslovakijoje, tas daro
si ir Lenkijoje, ir Belgijoje, ir Holandi- 
joje, ir Norvegijoje ir, galop, pačioje 
Vokietijoje. Deja, iš ten mums sunku 
gauti žinių.

Supuolimas tarpe to, kas darosi An
glijoje ir Vokietijoje, yra labai glaudus. 
Vienur žmonės kovoja prieš karą ir ki
tur. Vienur jie yra persekiojami ir kitur. 
Anglijos socijalistai kovotojus už taiką 
apšaukia “Sovietų agentais” ir Vokieti
jos hitleristai daro tą patį.

Pasirodo, kad šiandien nepaisant, kur 
darbo žmogus gyvens, kas jis bus, jei 
tik jis kovos prieš imperialistinį karą, 
jis imperialistų ir jų agentų bus apšauk
tas “Sovietų agentu.”

Ar tas viskas kapitalistinio pasaulio 
darbo žmonėse Sovietų Sąjungos vardą 
kelia ar puldo?

Aišku, kad kelia!

Uz 37 Centus Per Savaitę!
Kad Anglijoje padėtis su maistu baisi 

ir Ji baisėja,—žinoma. Jei ne kas kitas, 
tai jau šis vienas faktas tatai įrodo: 
maisto ministeris Woolton patvarkė, kad 
mėsos krautuvėse tebus leista kiekvie
nam žmogui pirktis mėsos per savaitę ne 
daugiau 37 centų (kiti sako: 40c) vertės.

Anglijoje viskas baisiai pabrango ir 
vis be galo greit brangsta. Iš to galima 
suprasti, kiek žmogus gali gauti už 37 
centus mėsos. Vaisiai taipgi iš Anglijos 
menu išnyko. Sviestas mažėja. Kiaušinių 
sunku gauti. Pieno taipgi labai trūksta.

Bet ne dėlto mes čia šiuos dalykus žy
mime. Karo metu laikai visur pasunki. 
Rašome tam, kad Amerikos spaudos ko
respondentai, žymėdami tuos faktus, pri
deda sekamą: restoranuose ir viešbu
čiuose suvaržymų nėra. Kas turi pinigų, 
gali mėsos pavalgyti kiek tik nori! O 
kas gi viešbučiuose ir restoranuose dau
giausiai valgo? Buržuazija, kuri turi už
tenkamai pinigų. Korespondentai pažymi 
dar ir tą, kad buržuazija, turėdama už
tenkamai pinigų, ir krautuvėse įstatymą 
gali lengvai apeiti ir mėsos užtenkamai 
gauti!

Šičia gludi visa Anglijos darbo žmo-

53,000,000 Žmonių ! . . .
x Šiomis dienomis Ameriką pasiekė iš 
Maskvos sekama įdomi žinutė:

“Per pastaruosius 21 metus Sovietų 
Sąjungoje 53,600,000 žmonių patapo raš
tiškais (išmoko skaityti ir rašyti), vy
riausiai dėka profesinėms sąjungoms...”

Prieš 21 metus Leninas iškėlė obalsį, 
kad juo greičiausiu laiku būtų išnaikin
tas beraštiškumas Sovietų Sąjungose gy
ventojuose. O tasai beraštiškumas buvo 
labai didelis—apie 80 nuoš. visų gyvento
jų buvo beraščiai!

Taigi, štai, SSSR profsąjungos ir gali 
pasididžiuoti, kad po 21 metų, daugiau
siai joms pasidarbavus, tapo tiek daug 
žmonių išmokslinta.

Žinia skelbia, kad šiais metais Sovietų 
Sąjungos darbininkuose beraščių tebuvo 
tik 2.2 nuoš.

Kada kalbame apie kultūros klestėji
mą ir didelius švietimo’ darbus, tai šitie 
faktai gali geriausiai įrodyti, kur klesti 
kultūra, kur klesti žmonių švietimas.

Kreta, Kretinga ir Kretonas
“Tarybų Lietuvoje,” (spal. 31 d.) skai

tome:
“Vakar nugirdau tokį pasikalbėjimą:
—Ar girdėjai, kad anglai užėmė Kre-

■^-Ką, kokią Kretingą?
—Ne Kretinga, bet Kretą, kuri yra 

Ispanijoje, iš kur gaudavote kretoną, ku
riuo jūs pernai prekiavote... (?!)

“Abu pasikalbėjimo dalyviai buvo gra
žiai nusiskutę ir apsivilkę gražiais, mo
derniais apsiaustais. Tai būta vadinamų 
“šviesuolių”. Tačiau juodu nežinojo, kad 
Kreta yra Graikijos sala, o kretonas 
(cretonne) yra spausdinta medvilninė 
medžiaga, gaminama Anglijoje ir tieje-’-- 
bendra su Kreta teturinti, kiek agurki- 
niai Saločiai—su meile.” •

Na, ir dėlto tiems mokytiesiems po
nams “T. L.” bendradarbis, tąja proga, 
parodo sekamą skirtumą tarpe buvusios 
visuomeninės sistemos “žinovų” ir esa
mosios, tarybinės sistemos, žmonių:

“Caro Rusijoje, o ypač Pabaltijo bur
žuazinėse valstybėse būdavo labai daug 
žmonių, kurie teturėdavo tik paviršuti
nišką nuovoką apie išsilavinimą, o vis 
dėlto gerai gyvendavo. Toki žmonės ga
lėdavo apie viską pakalbėti’ ir nieko iš 
esmės nežinodavo; Kapitalistiniame pa
saulyje jie vaidindavo “salioninių liūtų” 
vaidmenį. Nei jokio. mokslo, nei jokios 
specialybės jie savo amžiuje nebūdavo ge
rai išmokę.

“Tokių žmonių, žinoma, tebegyvena 
dar ir šiandien mūsų tarpe. Jiems rodosi, 
kad vien jų buvimas suteikia jiems teisę 
gauti kvalifikuotą darbą. Jie pamiršta, 
kad tobulai betko išmokti tegalima tik
tai sistemingu ir ilgu darbu.

“Milžiniška mokslo banga dabar užlie
jo mūsų šalį. Į mokyklas suaugusiems ne 
visi norintieji mokytis ir besutelpa. Te
gul, tačiau, tie moksleiviai nepamiršta, 
ką draugas Kalininas šiais metais vidu
riniųjų mdkyklų moksleivių pasitarime 
yra pareiškęs:

“Žmonės, kurie težiba tiktai paviršu
tinišku kultūringumu, kurie įsigyja tik
tai paviršutinį kultūrinį blizgėjimą, 
Oniegino tipo žmonės, kurie sugeba pa
kalbėti apie viską po truputį ir nieko iš 
esmės nežino,—toki žmonės nevaidina ir 
nevaidins reikšmingo vaidmens Tarybų 
visuomenės ir valstybės gyvenime”.

“Kad daug žinotum, reikia daug, ir pa
dirbėti.”

Kas čia pasakyta, tinka ne tik nūdieni
nės Lietuvos žmonėms, bet ir mums, ame
rikiečiams, ypačiai mūsų veikėjams. Ne
privalome tenkintis tiktai laikraščio pa
skaitymu, — vienos kitos žinelės bei 
straipsnelio. Neprivalome tenkintis net-

Sušalę pikietai suėjo prie ugnies apšilti. Tai streikuojanti tunelių kasėjai, tų 
amatų unijos Lokalo 147-to nariai, dirbantieji prie Lackawack Dam, Ellenville, 
N. Y. Streikas iššauktas tikslu priversti kontraktorius pildyti valstijos įstatymus 
kas liečia gyvybės apsaugą darbuose, kur jau užmušta 56 darbininkai.
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mo punktas jį liečia. Ateivis 
privalo pranešti adreso pa
keitimą, kad ir dar negavęs 
iš valdžios recytinės - korte
lės, kuri yra jo įsiregistra
vimo įrodymu. Atsakyda
mas daugybę klausimų nuo 
ateivių, kurie dar negavo 
savo recytinių - kortelių, p. 
Harrison’as sako:

“Įsiregistravimo formos 
pasiųstos greitesne ra ta ne
gu Ateivių Registravimo 
Skyrius galėjo jas egzami
nuoti, duoti tinkamus nume
rius ir atspausdinti vardus 
ir antrašus recytinėms koi- 

(Tąsa ant 4-to pusi.)

Klausimai ir
Atsakymai

«

Paskutine Proga Registruotis
Paskutinė diena ateivių norus? Nesiregistruodami, 

registravimui artinasi—re- Į mes laužome šios šalies pra- 
gistravimo laikas nebus vestą įstatymą, 
pratęstas po gruodžio 26 d.
Teisingumo Departmentas'mai pagalbai nepiliečių mū- 
praneša visiems ateiviams, sų tarpe, kurie užsipelnijo 
kurie nesiregistravę, jog 
yra svarbesnių priežasčių, 
netik kad išvengus pabaudų 
ir kalėjimo, kodėl jie priva
lo registruotis.

“Visiems tiems, kurių da
bartinis stovis atrodo keb
lus sulig mūsų imigracijos 
įstatymų,” sako EarI G. 
Harrison, Ateivių Registrą-' 
vimo Direktorius, “ir vi
siems tiems, kurie yra pa
tarėjai ir draugai, aš sakau 
su visu mano nuoširdumu— 
tegul kiekvienas nepilietis 
iki paskutinio -įsiregistruo
ja prieš gruodžio 26 d. Tu-

“Jeigu pataisomi įstaty-

tokios pagalbos ir apie ku
rių lojališkumą nėr jokio 
klausimo, bus priimti ar ga
limas daiktas, jog tos nau
dos bus teikiamos ir tiems, 
kurie pasidavė kokiai nors 

1 baimei ar kam kitam, ir da- 
'bartinio įstatymo nepildė? 
Į Aš tikiu, jog Jung. Valsti- 
i jos, savo įstatymdavinėje 

•_'ir išpildomoj šakoj, norūs 
demonstruoti, jog yra ge
riau prisilaikyti prie mūsų 
įstatymų net ir jeigu tas 
verčia žmogų pasiduoti val
džios teisingumui ir mie- 
laširdingumui. Tegul malo-

prieš gruodžio 26 d. Direk
torius Harrisonas pataria 
visiems, kurie tik abejoja 
apie pilietystę arba tikrai 
nežino apie savo pilietystę, 
užsiregistruoti, ir tą faktą 
pažymėti. Net ir be to pri
dėto pranešimo toks regis
travimas jokiu būdu ne
kenks jų pilietybės reikala
vimui.

Direktorius H a r r isonas 
praneša, jog daugiau kaip 
3,600,000 ateivių įsiregistra
vo — pirmiaus buvo rokuo- 
jama, jog tiek ateivių buvo 
Jųngt. Valstijose. Dabar ti
kima, jog bus suvirš 4,000,- 
000 įsiregistravusių. Jis pra
šo visų prisilaikyti prie įsta
tymo parūpinimo apie pra
nešimą valdžiai pakeitimo 
adreso. Kaip tik ateivis įsi
registruoja, tai šitas įstaty-

Klausimas
Gerb. Red.

Ir aš noriu, kad man duo
tumėt atsakymą dėl Social 
Security Act. Nuo 1936 dar
bininkas nenorėjo mokėti. 
Pasitarė su bosu ir nemokė
jo, nes prie darbo vienas 
darbininkas ir bosas. Dirbo 
visą laiką ir niekas nieko 
nesakė. Bet dabar atėjo iš 
Post Ofiso vyras ir reika
lauja, kad turi mokėti už 
praeitą laiką.

Nei bosas, nei darbinin
kas neturi pinigų sumokėt. 
Biznį daro tokį, kad kaip tik 
užsimoka bilas. Ar juos ga
li priversti ‘ sumokėti, ir 
kaip būtų?

Iš kalno tariu ačiū.
“Laisvės” Skaitytojas.

Atsakymas
Mums atrodo, kad tiems 

žmonėms prisies užmokėti 
užvilktą mokestį. Taipgi 
mums atrodo, kad už nemo
kėjimą galkjie pakliūti kalė
jimam-Tačia lai jie ant 
vietos apie tai pasiteirauja 
pas advokatą.

1

riu omenyje didelį skaitlių 
laiškų, su parašais ir be pa
rašų, kuriuos mums pasiun

tė žmonės, kurie nori čia, 
pasilikti, bet, kurie pripažįs-I 
ta, jog jų atvažiavimo bū
das neprisilaiko prie įstaty
mų, žmonės, kurie atvirai 
svarsto ar galų gale nebūtų 
geriaus užmiršti apie įsire- 
gistravimą, kad jie niekad 
nebus susekti ir kad niekas 
apie jų pudėtį nesužinos. 
Visiems tų laiškų rašyto
jams aš sakau—registruoki
tės! Teisybė, jog registravi
mas neprašalins nieko nei 
nepalengvins dalykus, bet 
kiton pusėn, ko aršesnio ir
gi nepridės. Sulig dabarti
nių įstatymų yra galimybių, 
jog atsitikimai daug nepi
liečių, kurių vienintelis pra
sižengimas yra nelegalis 
įvažiavimas ar per ilgas iš
buvimas čiotiais po legalių 
įleidimu, bus svarstomi su
lig jų individuališkos ver
tės. Netik nekuriu nepilie
čių stovis bus legalizuotas 
sulig įsteigtos procedūros, 
bet Ateivių Registravimo 
Įstatymas pats įvedė ilgai- 
laukiančių pagerinimų mū
sų imigracijos įstatymuose 
su pavedimu galios genera- 
liniui prokurorui sulaikyti 
nekuriuos išdeportavimus.”

Direktorius Harrison nu
rodo, jog nesiregistravimas 
rimtai kenks tą viską. Kaip 
galime tikėti sulaukti nuo 
Kongreso mums prielankių 
įstatymų ateityje, jeigu mes 
neparodysime mūsų gerus ma suteikti tų informacijų

mas su visais ateiviais įsi
registravimo laiku nei vie
ną neklaidina. Tas nereiš
kia, jog ir taip bus elgiama- 
į si su neįsiregistravusiais, 
jog nors ir visais kitais at
žvilgiais jie yra geri, dori 
ir įstatymus godoj anti žmo
nės, jie negali tikėtis aptu
rėti tokįo mandagaus pasi
elgimo. Supraskite, jog pa
stangos bus dėtos susekti 
visus, nesiregistravusius.”

D i r e k t o r ius Harrison, 
prašydamas ateivių, kurie 
tiki tapti piliečiais prieš 
gruodžio- 26 d., arba kurie 
tiki gauti informacijų apie 
jų pilietybę iš Immigration 
and Naturalization Service 
ant toliaus neatidėti regis
travimą, sako:

“Tik labai mažas skaitlius 
pilietybės laukiančių bus 
prisiegdinti iki gruodžio 26 
d. Visus, kurie netaps pilie
čiais prieš tą dieną, ir kurie 
neprisilaikys prie Ateivių 
Registravimo Įstatymo, gra
sina sunkios pabaudos sulig 
įstatymo, ir jie ras, jog kai 
vėliaus j ieškos pilie tystės, 
kad jie turės skaitytis su 
neapveikiamoms kliu tims. 
Kiekvienas natūralizacijos 
žingsnis ateityje reikalaus 
įsiregistravimo įrodymų.”

Nors Immigration and 
Naturalization Service dės 
visas pastangas teikti pa
galbą asmenims dėl infor
macijų apie pilietybės sto
vį, tėvų ir savo, nebus gali-

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
580 Summer Ave. Newark, N. J.

Tel.: Ilumooldt 2-7964

DARBININKŲ 
SVEIKATA

Nesveika Kaklinė Liauka
Gerb, daktare: Gal bus ko

kie 7 metai, kaip man niežėjo 
pirštus ir aš niekaip negalėjau 
išgydyti. Vieną kartą užėjau 
“Laisvėje” jūsų patarimą, kad 
nuo panašių niežulių gerai 
vartoti, užmiršau dabar, kokia 
mostis. Tai aš tą mostį ėmiau 
vartot ir man niežėjimas iš
nyko. Tariu šia proga jums 
širdingą dėkui.

Dabar noriu kreiptis j jus su 
štai kokiu reikalu. Aš turiu 
kakle guzą—gūžį jau kokie 
22-metai. Man buvo daryta 
net trys operacijos nuo to. 
Pirmoji operacija prieš 22 me
tu, antra prieš 8 metus, o tre
čioji prieš trejetą mėnesiu.

Nuo paskutinės'v operacijos 
aš esu labai nerami. Negaliu 
miegot. O kada užmiegu, tai 
sapnus turiu tokius baisius, 
kad mane prikelia iš miego, ir 
paskui mane tokia baimė ima, 
kad niekaip negaliu rast ra
mybės, nors ir protą vartoju 
ir žinau, kad sapnas lieka tik 
sapnu, bet vis tiek negaliu 
nuramint savo nervų.

Aš gyvenu ant ūkio—nedir
bu dirbtuvėj; esu 52 metų 
amžiaus ir, rodos, labai sun
kiai dabar nedirbu, nors pir
miau tai pusėtinai
dirbti, kaip ir kiekvienam anl 
ūkio gyvenančiam.

Labai būčiau dėkinga, kad 
man duotumėt kokį patarimą 
per “Laisvę.”

reikėjo

gi ištiso mūsų laikraščio perskaitymu, 
sakysime, net ir kasdieną. Privalome stu
dijuoti daugiau ir giliau. Reikia studi
juoti knygos, — visų pirmiausiai visuo
meniniais, moksliniais (marksistiniais- 
leninistiniais) klausimais. Privalome bū-

ti tokiais, kad nepasistačius pajuokai, 
kad nedavus priešams progos iš mūs ne- 
žinystės pasijuokti. Geriau mes, apsišvie
tę, susikultūrinę nusijuokime iš mūsų 
politinių priešų, panašių tiems, kurie su
maišo Kretą su Kretinga ir kretonu.

Atsakymas.

J jis, Drauge, tebeturite ^ne
sveiką kaklinę (tiroidinę) 
liauką. Kai ant , gūžio daro 
operaciją, tai jo viso neisima, 
bet prašalina tik didesnę gu
zo dalį, o bent mažą liaukos 
dalelę palieka. Visai be tiroi
dinės liaukos žmogus gyvent 
negali.

Matyt, laikui bėgant, ta pa
liktoji liaukos dalis ir vėl už
augdavo perdidelė ir nuodin
ga, tai ir vėl reikėdavo ope
racijos.

Kiek Jums dabar yra palik
ta tos liaukos, Jums galėtų 

i paaiškinti Jūsų chirurgas, ku
ris Jums operacijas darė. Gai
la, kad nepaminėjote, ar jūs 
dabar einate riebyn ar liesyn. 
Jei riebyn, tai veikiausia per- 
mažai teliko tos kaklinės liau
kos. Jei einate liesyn, tai 
Jums palikta dar perdidelė 
liaukos dalis. Ir nuo to pri
klausytų Jūsų gydymas.

Jei jums Jūsų gydytojas 
pasakytų, kad permažai teli
ko kaklinės liaukos, tai gal jis 
ir patartų tos lihukos imti po 
mažą dožą. '

Jei Jums tebėra didoka 
liaukos dalis, tai vertėtų imti 
GlycortaI pilis bent po 3 pi- 
liukes rytą, pietų ir vakare, 
keletą mėnesių.

Ar šiaip būtų* ar taip, bet 
gaukite ir Vitamin B Com
plex capsules or tablets. Im
kite po 4 tabletes 3 kartus per 
dieną, su maistu. Prieš gul
siant paimkite Triple bromi
des 15 grain, 100 tablets— 
po 1 arba po 2 tabletį stikle 
šilto vandens. Dažniau pasil
sėkite, ilgiau miegokite, ant 
saulės ir ore būkite dažniau
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Karas neša darbo žmonėms žaizdas, 
mirtį ir širdgėlą, karo taksus ir skurdą, 
sunaikinimą organizacijų ir asmens teisių. 
Mes, darbo žmonės, nenorime karo. Pra- 
neškim apie tai savo kongresmanams!

Gimdymas be Skausmu
Sovietų Sąjungoj, Ukrainoj, 

Charkovo mieste, profesorius 
K. J. Platanov dirba keletą 
metų mokslo srityje, kad gim
dytojos galėtų gimdyti be 
skausmų.

šiomis dienomis įvyko jo 
pasikalbėjimas su “Izvestijų“ 
korespondentu. Profesorius K. 
J. Platanovas papasakojo įdo
mių faktų iš savo darbo, kad 
jau per jo rankas perėjo 500 
nauja metodą gimdymų. Gim
dytojos gimdė be jokių skaus
mų. Profesoriaus Platanovo 
išrasti vaistai įleidžiami į gim
dytojos kūną ir motina gim
do jokių kančių nejausdama. 
Profesorius sako, kad tuos 
vaistus, kuriuos jis išrado, ga
li pagaminti bile gydytojas ir 
prirengti gimdytoją gimdyt be 
skausmų. Ir kas svarbiausia, 
prof, tikrina, kad jo išrastie ji 
vaistai nekenkia nei kūdikiui, 
nei motinai ir nekenksmingi 
laike gimdymo proceso. Ir jau 
profesorius turi išlavinęs ne
mažą grupę gydytojų, kurie 
sėkmingai rengia moteris prie 
gimdymo be skausmų.

Toliau profesorius Platano
vas pareiškė, kad nauja meto
dą gimdymui yra rūpinamasi 
įvesti po visą Sovietų Sąjun
gą.

Nei viena šalis pasaulyje 
nesirūpina moterų padėčia, 
kaip kad Sovietų Sąjunga rū
pinasi savo šalies moterų li
kimu. Naujas mokslo išradi
mas, kad gimdyt be skausmų, 
tai yra didele laime moterims. 
O tas naujas mokslo išradi
mas pasieks ir mūsų lietuves 
moteris, saulė užšvies ir toms, 
kurios niekad nėra mačiusios 
šviesos.

J. Klevaitė.

Ponia—Fašistų Vadovė
Ne tik lietuviuose yra Ja- 

dzių kurioms ant liaudies 
sprando erkėmis miela sėdėti, 
o kada liaudis nusikrato jų, 
bjauriai dergti tą kūną, iš ku
rio tuko. Yra tokių ir visose 
tautose.

Prieš keletą dienų Meksi
kos Mieste, Meksikoj suimta 
turtinga ponia Maria Dolores 
Arrue, almazanisčių (fašistų) 
“moterų bataliono“ komandie- 
rė. Jos bute, 170 Chopop St., 
rasta rankinių granatų.

Granatos buvusios paruoš
tos naudot naujo prezidento 
inauguracijoj-įvesdinime, gruo
džio 1 d., jos buvusios išda
lintos moterims. Bet pats Al- 
mazanas nedavęs signalo, tad 
granatos taip ir likusios.

P-le Marvanne Evans iš Terre Haute, Ind., laiko 
“Iroquois Corky”, geros vilnos čampioną aviną, iš
statytą Chicagos parodoje. Tituluotasis vilnos da
vėjas sveria 110 svarų. Buvo išaugintas Coopers
town, N. Y.

Moterų Kliulni bei Draugijų 
A t y d a i

Jau buvo spaudoje praneš
ta, kad Amerikos Lietuvių 
Moterų Tarybos komitetas rū
pinasi paruošimu serijos pas
kaitų iš Lietuvos istorijos. Su 
malonumu tenka pranešti tai, 
kad pirmoji serijos paskaita 
jau yra gatava, taip, kad už 
kelių dienų bus- galima pa
skaitos reikalaujančioms ją 
pasiųsti.

Pirmoji paskaita yra: Isto
rija, Kaip Ją Rašo ir Istori
jos Supratimas. Paskaita už
ima apie valandą laiko skaity
ti; paruošta labai supranta
moje formoje; lengvai skai
tosi ir labai aiškioje formoje 
išdėstyta, kaip istorija kuriasi.

Antroji paskaita bus: Prieš- 
Istorinė Lietuva iki Vytauto 
Laikų. Trečia: Nuo Vytauto 
Laikų iki Įsikūrimui Lietuvoje 
Buržuazinės Nepriklausomy
bės, ir ketvirta: Lietuvos Mo
terų Atbudimas.

šias paskaitas mūs moterų 
kliubai bei draugijos turės la
bai atydžiai pasiruošę panau
doti kaipo labai svarbų studi
javimą savo gimtinės šalies 
istorijos. Tokios progos pasi
taiko labai retai ir dabar dėka I

Lietuvoj Akstiną Moteris 
Į Vadovybę

Lietuvos profsąjungų (uni
jų) laikraštis Darbininkų žo
dis rašo:

“Profsąjungų aktyvistų pa
skutiniame pasitarime Org. 
Centro Biuro pirmininkas drg. 
Stimburys savo kalboje apie 
profsąjungų organ izacinius 
klausimus ypatingą visų akty
vistų dėmesį nukreipė dar ir 
į tai, kad moterys mūsų prof
sąjungų organizaciniame gy
venime ateityje turėtų daug 
daugiau dalyvauti, negu iki 
šiol.

“Ta proga priminė, kad ki
tose Sovietų Sąjungos respu
blikose mqterys dalyvauja vi
same valstybiniame ir įmonių 
aparate net maždaug 35%. 
Bet mūsų moterų dalyvavi
mo nuošimtis kol kas yra dar 
labai menkas. Būtinai turime 
atkreipti dėmesį į tai.

“Kaune turime visą eilę au
dimo fabrikų, kur moterys su
daro darbininkų daugumą, 
bet atitinkamų profsąjungų 
veikime moterų pasireiškimas 
vis tik labai mažas. Moterys 
turėtų visur daugiau dalyvau
ti, daugiau išstoti į priekį, nes 
juk moterys nėra menkesnės 

A. L. Moterų Tarybos Komi
teto pastangų, toji mūs gyve
nime labai žymi spraga bus 
galima užpildyti.

Ruošiant paskaitas, kvioski- 
me į jas ir vyrus, nevien tik 
moteris. Padarykim tokius va
karus įdomiais ir naudingais, 
kad jais kiek galint daugiau 
kas pasinaudotų.

Paruošimui tokių paskaitų 
tenka susitikti ir su išlaidomis, 
tai kliubai bei draugijos, kur 
yra kiek pinigų ižde, paskirki
te po kelis dolerius lėšų pa
dengimui.

Labai geras moterų, kaip ir 
abelno progresyvio judėjimo 
rėmėjas, draugas J. Daub ar a 
iš Athol, Mass., pamatęs mo
teris ruošiantis paskaitų pri- 
rengimui, pirmutinis atėjo 
mums su pinigine parama, 
dviem doleriais. Mes labai gi
liai įvertiname draugo para
mą.

Už kelių savaičių bus ir an
troji paskaita užbaigta, taip, 
kad jau prie ištisos serijos ga
lima rengtis. Paskaitų reika
laukite pas A. L. Mot. T. sek
retorę, K. Petrikienę, 
221 So. 4 th Street,

Brooklyn, N. Y.

už vyrus. Jau ir dabar paste
bima, kad profšąjungų orga
nizatorių tarpe moterys suge
ba labai gerai pasireikšti, jei 
tik jos iš viso stoja į veikimo 
plotmę. Tik nežinia, dėlko jos 
iki šiol palieka dažnai taip 
nuošaliai nuo viso organizaci
nio gyvenimo.

“Aiškiai reikia įsisąmonin
ti, pareiškė toliau drg. Stim
burys, kad moterys organiza
ciniu atžvilgiu nėra menkes
nės už vyrus, daugelyje atve
jų moterys yra net tinkames
nės už juos, daugiau gali tam 
tikrose srityse prisitaikyti ir 
padėti.

“Ir pačios moterys turėtų iš 
savo pusės daugiau • stengtis 
pasireikšti ir veikti, o ne lauk
ti, kol jas kas nors ištrauks 
į viešąjį gyvenimą. Veikimo 
būdų profsąjungų organizaci
niame gyvenime yra daug.

“Galima tiesiog pretenziją 
iškelti, sako drg. Stimburys, 
kad, pavyzdžiui, tekstilės 
profsąjungos moterys sudary
tų bent 30-40 nuošimčių visos 

1 vadovybės.
“Jei kuriame nors organiza

ciniame vienete pirmininku 
gali būti vyras, dėl ko negali
būti pirmininku ir moteris ? O 
panašiai ir su kitomis darbuo
tojų pozicijomis. Moterims yra 
suteiktos lygios teisės ir pa
reigos su vyrais. Įmonėje už 
tokį pat darbą jos turi gauti 
ir tokį pat atlyginimą, kaip 
ir vyrai. Organizaciniame gy
venime yra panašiai. Kur gali 
pasireikšti vyrai, tokia pat tei
se gali ir moterys. Tuo labiau 
reikia duoti moterims vado
vaujančią pirmenybę ten, kur 
tos šakos darbo žmonių masę 
daugumoje sudaro moterys.

“Akstiną šiam OCB pirmi
ninko kreipimuisi moterų 
klausimu davė ta aplinkybė, 
kad tame pačiame profsąjun
gų aktyvistų suvažiavime 
tarpe 500 atstovų moterų te
buvo vos tik kelios. Buvo aiš
kiai matyti, kad moterų daly
vavimas profsąjungų organi
zaciniame gyvenime dabartyje 
yra persilpnas. Drg. Stimbu
rio paraginimas padarė tinka
mą įspūdį, nes kaip tenka iš
girsti visur norima daugiau 
moterų įtraukti į proforgani- 
zacinį veikimą ir vadovavimą.

Onutė Stelmokaite - Li
goninės Vaistininkė
Ana diena sueinu Niūvarko 

miesto žvitriąją jaunuolę Stel
mokų Onytę. Pradžiugusi to-

ONA STELMOKAITĖ

kia. “žinote naujieną?“ link
smai, bet ir kukliai užklausė 
mane.

“Kokią naujieną, ar gerą 
ar blogą?“ Klausimui pada
riau klausimą.

“Gerą naujieną!“ ir jos 
akys ir visas judrus veidelis 
įtikinančiai patvirtino ką tai 
gera.

“Bile gerą—tai sakyk grei
čiau, Onute.“

“Ogi aš jau gavau, ko se
niai norėjau, apie ką taip 
daug svajojau... Gavau dar
bą ligoninėje, kaipo atsako- 
minga aptiekorka. Christ Hos
pital, Jersey City.”

“Ar šitaip?“ džiaugiaus ir 
stebėjausi.

“Taip, tai mano buvo kar
jeros čiukuras, žinote, šiaip 
vaistinėje dirbti—labai ilgos 
valandos, o ligoninėje—8 va
landos, ir dirbi sau savisto
viai: tau niekas nežvairuoja, 
neragina. Pati žinau, kada pa
skubėti, ką pirma daryti, ką 
paskiau.“

Ir Onutė išpasakojo, kad 
jau kelios savaitės, kaip jai 
pasisekė šita reta, reta proga. 
Dirba mergaitė ir džiaugiasi. 
Daugiau turi atliekamo laiko 
visuomenės veikimui pašvęsti. 
O juk Onutė jau spėjo gra
žiai pasižymėti, kaip daini
ninkė, vaidilė, jaunuolių or
ganizatorė. Buvo net Jaunuo
lių Centrinio Komiteto narė, 
taipgi tebėra jaunuolė LDS 
darbuotoja.

Dabar Onutė d a labiau 
galės darbuotis garsiajame 
Sietyno Chore, dramos grupė
je. O ji pilna jaunos energi
jos ir gražios ambicijos. Gra
žiai universitetą baigusi, vais
tininke tapusi, ji nosytės ne- 
užrietė, nepabėgo išdidžiai 
nuo “pilkasermėgių“, nuo dar
bininkų, nuo savo žmonių.

Kaip gražiai ji pasirodė 
aną rudenį Bpuklyne, per Mo
terų Suvažiavimą! Reta jau
nuolė, čia gimusi ir augusi, 
taip gražiai ir liuosai šneka ir 
rašo lietuviškai. O tai nemen
kas nuopelnas ir nelengvas 
pasiekti.

Visi gėrėjomės Onutės ar
tistiškais gabumais “Kupro
tam Oželyj“ ir visoj eilėj 
spektaklių.

Tat tenka tik pasidžiaugti 
ir velyti energingajai dzūkai- 
tei kuo geriausio pasidarba
vimo savo profesijoje ir visuo
menės ir meno, dirvoje.

žinau, “Laisvės” skaitytojai 
džiaugsis Stelmokaitės dar
bais.

Beje, Kristaus Ligoninė, 
Džerzisitėj, turi apie pustre
čio šimto ligonių. Ir visiems 
priskirtų vaistų parengti—tai 
reikia vikriai ir gabiai apsi
sukti. O kur gi dar klinikų 
ligoniai-lankytojai: jiems irgi 
vaistų reikia gaminti. Matote 
—čia daug vietos Onutės ener
gijai dėti.

Ligoninė — kitame mieste, 
tai iš Niūvarko į Džersisitę

Naujosios Anglijos Motery 
Sąryšio Žinios

Įvykusiame menininkų ap
skričio suvažiavime 8-tą gruo
džio1, Bostone, dalyvavo daug 
moterų* Sąryšio Komiteto na
rių. Ta proga pasinaudota ir 
turėta posėdis apkalbėjimui 
sąryšio ir abelnai moterų rei
kalų. Nutarta būtinai įvykin
ti prakalbų maršrutą žiemos 
sezone. Taipgi pažymėta, kad 
jau reikalinga pradėti rū
pintis metiniu suvažiavimu ir 
trečiu metiniu koncertu. Tas 
darbas teks worcesterietems, 
nes ten įvyks suvažiavimas ir 
koncertas.

Draugės worcesterietes! Są
ryšio Komitetas tikisi- iš jūs 
gražaus pasirodymo.

Neskūpėkite Žinią apie 
Savo Darbuotę

Kiek tenka ypatiškai bei 
per drauges patirti, tai veik
la kolonijose gera. Bet drau
gės vis dar neišsijudina raši
nėti į spaudą. Būt labai pa
geidaujama, kad iš kiekvienos 
kolonijos tilptų žinių iš mo
terų veiklos. Smagu kitom 
skaityti ir pačiom eina į ener
giją. Parašykite, draugės!
Tinkamai Atžymėkim 25-kių 
Metą Sukaktį,nuo Pasirodymo 

“Darbininkių Balso*’

Ateinantį rudenį, 1941 me
tais, sukaks 25 metai kaip 
Amerikos pažangios lietuvės 
moterys išleido savo laikraštį 
“Moterų Balsą“, šis reikšmin

TEN NIEKAD NEBUVO RAMYBĖS
ELIZ. VILKAITE

(Pabaiga)

Ponia Chien buvo aktore 
per daugelį metų. Ji visada 
lošdavo meilišką, niekad ne- 
nudavė perdaug žinanti. 'l'ą 
darydavo dėl vyro patogumo.

Kuomet ji suvėlė savo plau
kus, nujuodino dantis ir pada
rė veide išraišką, kad atrody
tų mulke, ji taip ir atrodė, 
bet buvo kytra užtektinai, 
kad apgauti kitus.

“Taip gražiai tu' dabar at
rodai, tikrai kaip viena iš mū
sų,“ farmerio moteris kalbėjo. 
Moteriškė apdengė pyragai
čius abrūsu, kuris buvo stu- 
boje vartojamas šluostyti vei
dą, rankas, stalus ir indus. Jis 
neatrodė švarus. Ponia Chien 
padėkavojus pasakė: “Aš ki
tą nusipirksiu ant bazaro, šis 
tau reikalingas.“ Bazare ji 
nusipirko baltą,, švarų abrū- 
sėlį ir apdengė pyragaičius, ir 
čia ji jau sutiko daug japonų 
kareivių, o jie mat, myli šva
rą. Vienas iš kareivių ją tuo
jau pradėjo tempti už ranko
vės ir mojuodamas, kad ji 
paskui jį eitų, jis ją nusitem
pė pas kapitoną, kuris jos na
muose buvo apsistojęs, nes jų 
namas buvo gražiausias tam 
miestelyje. Kareivis, privedęs 
ją prie kapitono, kuris sėdė
jo jos vyro kedėje, atidavė 
garbę kapitonui ir sušuko: 
“Aš radau moterį, kuri par
davinėja švarius pyragaičius.“ 
“Ar tai gali 
pratarė. Jis 
nusijuokė ir 
Chien ateiti 
lęs baltą uždangalą su dide
liu godumu griebė pyragai
čius ir valgė. Jis pažiūrėjęs į 
ją pasakė, “Jei tu būtum ke
liais metais jaunesnė, tai aš 
ir tave panaudočiau, sena.“ 

būti,“ kapitonas 
pakraipė galvą, 
pamojo ponią 

arčiau, ir pakė-

vazinėj a automopiliirku : savo 
įsitaisė. Laiko sutaupo, tai 
daugiau jo lieka naudingiems 
darbams. ’

Valio Stelmokų Onutė!
Jonas Kaškaitis. 

gas jubilėjus turi būti tinka
mai atžymėtas. Mes sutinkam 
su Amerikos Lietuvių Moterų 
Tarybos sugestija, būtent, kad 
atžymėjimui šio jubilėjaus 
būt išleista gerai prirengtas 
žurnalas apie rudenį 1941 m., 
nes tokio žurnalo prirengimui 
reikalinga ganėtinai laiko. 
Mūsų manymu, būtinai reika
linga surinkti medžiaga apie 
tų laikų darbuotojas, ir pa
kviesti, kurias galima, para
šyti į žurnalą.
Paremkim Finansiniai Komite
tą, Kuris Stengiasi Gelbėti 
nuo Ispanijos Karo Pabėgu
siems Persikelti iš Francijos 

į Meksiką

Draugės! Manau, kad dau
guma iš jūs patėmijot dienraš
tyje “Laisvėje“ atsišaukimą 
šiam tikslui susidariusio komi
teto. Jo priešakyje darbuoja
si plačiai žinoma rašytoja ne
regė Helen Keller, ir Eleanor 
Roosevelt.

Padėtis tų masių Ispanijos 
karo pabėgėlių Francijoj yra 
pasibaisėtina. Mes gausiai rė- 
mėm Ispanijos demokratijos 
gynėjus laike jų kovų, parem
kim gausiai ir šį komitetą, ku
ris stengiasi išgelbėt tūkstan
čius žmonių nuo bado ir mir
ties.

Aukas siųskit: American 
Rescue Ship Mission, 200 Fifth 
Ave., New York, N. Y.

S.

Ji paskiau uždegė jam ciga- 
retą, nudulkino krėslus, patai
sė lovas. Savo kambaryje ra
do apsigyvenusias tris, jaunas 
merginas iš Japonijos. Bet ji 
vis nudavė, kad nieko nesu
pranta nei girdi, ką jie ar jos 
kalba. Ji paliko tarnaitė tų 
merginų taipgi. Taip lošdama 
ji sužino viską. Kiek kareivių 
jie turi, ir kur jie yra, kiek 
amunicijos ir kur, ir kada jie 
atakuot planuoja.

Ką tik ji sužinojo, nakčia 
pranešė TungLi, kuris jos vis 
laukė farmerio stuboje. Tung
Li klausė jos, ką tik ji sakė 
ir kaip ji jam įsakė. Jis suor
ganizavo savo kareivius į stip
rią grupę ir jie pasivadino 
juodais upės guerillomis, “ma
žais batalijonais.” Jie visi po
nią Chien vadino motina. Ji 
atsakė jiem: “Aš didžiuojuos 
galėdama jumis vadinti savo 
sūnumis.“

Liuosu laiku ji sulopydavo 
jų kautus,—ji mokėjo siūti, 
seniau ji siuvinėdavo visokius 
paukščius ir peteliškes ant 
brangių šilkų,—ir aprišdavo 
ronas tų, kurie susižeisdavo.

“Mes jau pasirengę paimti 
miestą atgal“; TungLi kalbė
jo jai: “Bet kaip mum žinot, 
katrą naktį bus geriausia.“

Du trečdaliai jų apleidžia 
miestą pilnatyje mėnesio. O 
kita dalis priklausys nuo ma
no sekretno plano. “Laikyk 
sekretą.” Jis jai atsakė biskį 
su baime.

Jos sekretas buvo toks: Jos 
vyras turėjo vyno iš užrube- 
žių, bet, kad jis nesugestų, 
tai jis buvo pakavotas giliai 
tarpe mūrinių sienų.

Vieną dieną ji pribėgo prie 
kapitono ir traukdama jį už 
rankovės vedė parodyti jam, 
kad ji rado 
pakavotas.

Kapitonas 
daug vyno 
smagumo. “Aš i 
tik auksas buvo.

vietą, kur vynas

vald
pamatęs tiek 

balsiai sušuko iŠ 
maniau, kad 
“ Jis traukė

(Tąsa ant 4-to pusi.)

0, Kaip Daug Ji Mato! j
Helen Keller, rašytoja, yra 

neregė nuo kūdikystės, bet 
kaip ji įmato vargšų, skriaud
žiamųjų gyvenimą ir kančias, 
kaip jinai ištiesia pagelbos 
ranką!

j
Daugelis iš mūsų jau girdė- « 

jome apie kančias Ispanijos 
antifašistų, pabėgusių nuo 
Franco ir subruktų į Franci
jos koncentracijas. Girdėjome 
ir tai, kad juos iš ten dabar 
galėtų nuvežti Meksikon, jei 
būtų už ką pasamdyti laivus. 
Tačiau dar nedaugelis ištiesė- 
me pagelbos ranką, dar ma- * 
žiau kas paprašėme, kad ir 
kiti gelbėtų. Vienok akloji ra- 
šėja Helen Keller pasiuntė 
laiškus dviem tūkstančiam ku
nigų Amerikoje, prašydama, 
kad jie Kalėdų šventėmis sa
vo pamoksluose paprašytų tai 
didžiausiai labdarybei iš lab- 
darybių aukų. Ji sako kuni
gams: “Jo Valia nebus paten
kinta, jei daugybė Ispanijos 
pabėgėlių liksis kankiniais, ’ 
jeigu jų mažyčiai pražus.“ 

Worcester, Mass. 1
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Mūsų Veiklos Trupiniai
LLD moterų kuopos prieš- 

metinis susirinkimas 9-tą gruo
džio buvo smagus-gyvas, ir 
buvo kuo džiaugtis ir smagin- 
tis. Komisijų raportai prane
šė, kad socialis vakarėlis, ir 
drabužių išpardavimas, davė 
gražaus pelno. Komisijos, 
kurių darbas dar neužbaigtas, 
pranešė, kad jau ruošiamas 
jūbilėjinis bankietas drauge
su vyrų kuopa, ir prašė visus 
dalyvauti. Sveikatos klausimu 
paskaitai irgi pilnai prisireng
ta. Abu parengimai suruošta 
15-tą gruodžio.

Neužmiršta Ispanijos Karo 
Pabėgėlių Francijoj

Pakeltas klausimas Ameri
koj susidariusio komiteto at
sišaukimo į mases, kad gelbė
ti Ispanijos karo nukentėju
sius, kurie šiuo tarpu randa
si ■ Francijoj pasibaisėtinose 
sąlygose. Po trumpo pakajbė- 
jimo, didžiuma balsų nutarta 
pasiųsti. $15. Nors ši suma 
yra lašas jūroje, bet jeigu pla
čioji Amerikos visuomenė taip 
atsilieptų, tai šis milžiniškas 
labdaringas darbas būtų at
liktas (šimtas tūkstančių Is
panijos kare nukentėjusių būt 
perkelta į Meksiką).
25 Metų Sukaktis nuo Išėjimo 
Pirmo Amerikos Lietuvių Mo-* 

terų Pažangaus Laikraščio 
“Moterų Balso“

Susirinkime buvo pakeltas 
šis klausimas ir pranešta apie 
Vidurvakarinių Valstijų Mo
terų Sąryšio tarimą, kad at
žymėjimui istorinio Amerikos 
lietuvių moterų išleisto pa
žangaus laikraščio, 25 metai 
atgal, reikalingas išleisti gerai 
prirengtas, didokas žurnalas, 
kuriame turėtų būt surinkta 
svarbesnė medžiaga iš Ameri
kos lietuvių moterų veiklos. 
Mūsų kuopos nuomone,: tokis 
žurnalas turėtų išeiti apie spa
lio mėnesį, 1941 m., nes apie 
tą metų laiką pasirodė pir
mas numeris Moterų Balso.“

Kuopos valdybon 1941 me
tams išrinkta organizatore M. 
K. Sukackienė, užrašų rašti
ninke M. Jucienė, turto rašt. 
H. Janulienė, išdininke, M. 
Kižienė, knygėm B. žalimienė
ir A. Dvareckienė, koresp 
dente A. Vasilienė.

Linkėtina naujai 
sėkmingų metų veikloje, 
mes visos narės jom padėk

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

(Tąsa)
Didelis žmonių Vargas

Man atrodo, kad pietų valstijose darbo 
žmonės ilgai dar nepasieks tos civilizaci
jos, kurią jau pasiekė rytų valstijose, 
New Yorke ir kitur. Aš buvau daug 
skaitęs apie negrų vargus. Žinojau, kad 
jie neturi teisių, bet tai, ką pamačiau, 
viršijo visus mano išsivaizdavimus. Va
žiuojant per tas valstijas galvojau:

Ką pasakytų Abraomas Lincolnas, jei
gu jis galėtų atsikelti iš grabo Spring-

• fielde, III., ir pamatyti prabėgus 75 me
tams nuo piliečių karo, kuris buvo veda
mas už negrų paliuosavimą, tuos pat 
negrus baisioj padėtyj?

Jų gyvenamus namus negalima vadin
ti namais. Tai kiaulėms būdos. Ir kaip 
mūsų civilizuota šalis, kurios valdžia tiek 
rūpinasi Anglijos žmonių reikalais, visai 
nesirūpina pietų valstijose negrų padėti
mi? Juk tą gyvenimą negalima vadinti 
civilizuotos šalies kultūrišku gyvenimu. 
Negrai, jų žmonos ir vaikai turi dirbti 
medvilnės plantatoriams, kad galėtų pa
laikyti gyvastį. Visi žmonės menki, iš- I 
džiūvę. Jų judėsis labai lėtas. Važiuoji 
automobilium, priešakyj tavęs, į tą pat 
pusę eina negras. Jis girdi, kad iš užnu
gario jam atvažiuoja, bet jis neatsigrįž- 
ta, tartum nepaisydamas, kas su juom 
atsitiks, eina ir tiek. Pravažiuodamas 
pro jį, sulaikai automobilio spartą ir 
žvelgi į žmogų, o jis nei krust. Jokio 
žingeidumo pas jį nėra.

Štai stovi lentų namelis. Nesimato jo
kių langų. Sulaikau automobilio spartą 
ir mąstau: “Veikiausiai čia jau niekas . 
negyvena—tuščias.” Bet štai su nameliu 
susigretinai, žiūrėk, prie durų sėdi neg
ras ir negrė ir jie sėdi, kaip negyvi. Vi
sur žmonės, negrai, basi.

Įvažiavome į Atlantą, Georgijos 
valstijos sostinę į didžiausį miestą visoj 
pietų apylinkėj. Pataikėme į negrais ap
gyventą sektorių. Namai baisūs, vargas 
ir skurdas didelis. Fabrikai dirba, ka
minai rūksta, juodi dūmai, kaip smala, 
verčiasi. Baisi Atlanta! Nepatinka! Bet 
štai pervažiavome į antrą miesto pusę už 
centro, įlipome į kalną, visai kitas pa
saulis. Namai dideli, balti, krėstiniai, ža
lumos aplinkui daug. Negrai ir negrės 
patarnautojai šlavinėja takelius, triū
sias! aplinkui tuos namus. Jau šie neg
rai visai kitoki, apsirengime ir vikrume, 
negu medvilnės ir riešutų rinkėjai. Ma
tyti, kad jie gauna geresnį maistą, ge
riau apsirengę. Taip, pietų pusėj negrų 
apsirengimas daugiausia “overauzės”, vi
sur, kur juos sutinki, mieste, ūkyj, ant 
kelio, tai “overauzėmis” apsirengę. Ge- 
orgija, Alabama, Tennessee ir kitos val
stijos skaitlingai negrų apgyventos. Ma
con miestas turi arti 60,000 gyventojų, 
gatvėj pravažiuojant mačiau tik du bal
tus žmonės, o kiti negrai. Krautuves ir 
valgyklas išimtinai užlaiko tik baltieji. 
Nežinau, ar ten leistina būtų negrui tu
rėti bent kokį biznį, kad jis ir turėtų pi
nigų. Abejoju!

“Pietuose Vienbalsiai Balsavo”
Laike 1940 metų prezidentinių ir kitų 

viršininkų rinkimų mes buvome Georgi
jos valstijoj. Nežinau, kaip kitose vals
tijose balsavo, bet Georgijoj matėm bent 
dešimts balsavimo punktų ir jie visi bu
vo panašūs, kaip vienas.

Jau minėjau, kad ant žemlapio pa
žymėti miesteliai arba gyvenamų namų 
centrai, praktikoj atrandi gazolino stotį 
ir kelias suklypusias stubas. Kuro sto
tis kartu ir kitų reikmenų biznio vietą, 
kaip seniau Lietuvoj, kad krautuvėj ga
lėjai gauti “visko.”

Kiekvienas tokis punktas, lapkričio 5 
dieną, buvo balsavimų centras. Kada mes 
skaitome kapitalistinėj spaudoje, kad 
“pietai vieningai balsavo”, “kietai stovė
jo”, tai mus ima gardus juokas, mačius 
kaip rinkimai ėjo. štai pavyzdys:

Mes sustojame pasiimti kuro. Kol vai
kinas pylė kurą į automobilio tanką, aš 
ir Gasiunas einame į vidų. Žiūrime, čia 
keli vyrai su šautuvais pastatytais greta 
jų, o vienas varto šautuvą rankose. Iš 
karto maniau, gal medžioklė prasidėjo ar 
kas, bet prieš akis stovi didelis pono Roo- 
sevelto paveikslas ir obalsis: “Vote For 
Roosevelt!”

—Kas čia yra, ar rinkimų punktas?— 
•klausiame.- —

-Taip. Ar jūs norite balsuoti?—buvo 
paklausimas.

—Mes negalime, mes turistai, iš New 
Yorko.

Balsavimų punkte tie žmones aiškino, 
kad ir turistai gali balsuoti. Nežinia, ar 
tokios ten teises, jeigu jie dar paiso ko
kių teisių. " . ■ '

Ir taip buvo visur, 'kur tik sustojome. 
Tie punktai tarnauja piliečiams susirink
ti iš ūkių ir atiduoti balsą. Visur piatėsi 
“deputes”, šerifų paskirti vyrai su šau
tuvais. Mes nežinome, ar ten tik šiemet 
taip balsavo, ar ir visados taip balsuoja. 
Kalbėjomės su tūlais viršininkais, reiš- 
kėme kritikos žodį Roosevelto adminis
tracijos vardu užsienio politikos klausi
mais ir kaip kuriais namų reikalais. „Jie 
gudrūs, moka kalbėti ir sako:

—Taip, taip, kritika reikalinga ir mes 
kritikuojame Roose veltą. Bet, matote, 
Mister Rooseveltas neviską gali pravesti, 
ką jis nori. Republikonai, komunistai ir 
kiti jam daug kenkia. Vis tiek Mr. Roo
seveltas labai daug gero padarė.

—Tai kaipgi čia pas jus pietuose ir 
balsavimų dienoj yra vedama agitacija? 
Pas mus, New Yorke, iš vakaro baigiasi 
ir laike balsavimų jokia partija neveda 
agitacijos, ypatingai balsavimų vietoj,— 
mes jiems sakome.

—O, yes, yes, New Yorke... Na, pas 
mus pietuose daugiau laisvės, kaip New 
Yorke... Pas mus laisvė reikšti savo 
mintį yra visada...

“Laisvė” ir užmečiau akį į “deputes” ir 
jų sustatytus šautuvus.

Nieko apie komunistus ir socialistus 
ten nematėme spaudoj. Net Republikonų 
Partijos oficijalės agitacijos nebuvo už 
jų kandidatą poną W. Willkie. Kaip kur 
ant kryžkelių buvo nupieštas “Dėdės 
Šamo” paveikslas su nykščiu žemyn, ku
ris skelbė:

“Nereikia Trečio Termino!” Ir šaukė 
balsuoti už Willkie, bet ir tai buvo agi
tacija ne republikonų, bet “demokratų už 
Willkie.” Dažnai ir tuos apgarsinimus 
matėme sudraskytus. ,

Taip ėjo balsavimai Georgijos valstijo
je. Veikiausiai panašiai ir kitose pietų 
valstijose yra. Sekantį rytą mes važia
vome per šiaurinę Caroliną, atsisukome 
radio, kad išgirsti balsavimų pasekmes, 
tai visi pranešimai vieną ir tą patį skel
bė:

—Pietai vieningai, solidariai balsavo 
už Rooseveltą!

Didieji Rūkstantieji Kalnai
Great Smoky Mountains mus viliojo ir 

todėl iš Atlantos mes važiavome tuom 
“United States No. 19” keliu, vieton, kad 
laikytis didesnio kelio No. 41 per Chat
tanooga ir Knoxville.

Didieji Rūkstantieji kalnai yra ant 
North Carolina ir Tennessee rubežiaus, 
“Great Smoky Mountains” turi 71 mylią 
ilgio ir apie 35 mylias pločio. Jie užima 
440,000 ketvirtainiškus akrus arba 700 
ketvirtainiškas mylias. Valdžios praves
tas kelias ant Clingmans Dome, ant vir
šaus įrengta automobilių pastatymo vie
ta, žmonėms apsišvarinimo vietos ir ant 
arkos prikalta vario lenta, kuri skelbia: 
Aukštis 6,642 pėdų, 

f
Iš Murphy važiavome keliu No. 19, ku

ris North Carolinoj yra palyginamai ge
ras, o vietomis taisomas. Kelias eina gan 
įvairiais ir įdomiais kalnais ir pakalnė
mis. Štai kalnas uždengia saulę, štai vėl 
ji pasirodė, o ten, žiūrėk, nepaisant ru
dens žydi rudai arba skaisčiai baltai kal
nų gėlės. Nuo Cherokee kaimelio sukame 
į kairę keliu .No. 107, kuris vėliau išvirs
ta į No. 71, tiesiai į Great Smoky Mount
ains linkui Knoxville, Tennessee valstijos 
sostinės.

Pakeliais pilna gražių kabinų, vietomis 
sukaltų iš lentų, kitur pastatytų iš apva
lių medžių, kitur indiečių šėtrų pavidale. 
Mat, į tuos kalnus suvažiuoja vasaros 
laikais atostogoms apie 100,000 turistų ir 
taip pasiturinčių žmonių. Pakalnėse gy
vena ir Cherokee indiečių grupės.

Kelias veda į Clingman’s Dome kalną, 
lipame palei kalno šoną. Kairioj pusėj 
kalnas, kurio viršūnės nesimato, dešinėj 
vis auganti prapultis. Kelias sukinėjasi, 
kraiposi, bet jis cemento, ant užsisukimų 
plačiau padaryta, yra vietos pastatyti 
automobilį ir pasilsėti. Lipame jau trys,

(Bus daugiau) -

Ten Niekad Nebuvo Ramybės

lia
nų- 
ant

nei girdėjo apie ją. Karas tę
sėsi toliau. Sykį jos vienas 
sūnus sugrįžo ir teiravosi, ar 
kas nežino, ar nematė jo mo
tinos. Nes jų visa šeimyna ją 
labai gerbė ir mylėjo. Bet nie
kas negalėjo pasakyti, kur ji 
yra. Jis j ieškojo po visą stu- 
bą, bet nei ženklelio jos ne
rado, kad ji ten buvo atėjus.

Turbūt ji yra užmušta prie
šų, sakė visi žiūrėdami į jos 
namą. Jis sugrįžo pas savo 
tėvą ir visi žėlavą nešiojo jai, 
kaipo mirusiai.

Ji pati užmiršo, kas ji to
kia buvo. Karas tęsėsi ir. jai 
atrodė, kad visą gyvenimą ji 
nebuvo daugiau niekafc, kaip 
tik partizanų motina, kaip jie 
ją vadindavo.

Kareiviai buvo netašyti, ir1 
paprasti ir 'visada per daug 
purvini pagal jos norą. Jų 
drabužius ji niekad nespėjo 
sutaisyti taip, kaip ji norėjo. 
Ji barė ir gyrė ir baudė juos, 
kuomet jie ką negerai darė, ir 
visada buvo pasirengus sura
minti mirštančius.

Ji buvo su jais, ji turi ves-, 
ti ir sekti juos pakol karas 
pasibaigs ir ramybė užviešpa-’ 
taus, pakol kur nors ji suras 
sau laisvą vietą ant mažo 
sklypelio žemės, kur nors 
kelyje.

niai parašus paliko mūsų 
Svečių Knygoje ir save 
įdentifikaVo palikdami savo 
pirštų - įspaudas, ir kurie 
daugumoj atsitikimų mums 
sakė — jog linksma buvo 
taip daryti ir tuomi parody
ti jų tikrą meilę mūsų šaliai 
ir kiek tas viskas mums 
visiems reiškia Ateiyių Re
gistravimo Įstatymas iš 
1940'm. aš tikrai įspėju yra 
tikrai konstrukty viškas 
žingsnis — net ir kitais ne- 
vientik originaliai numaty
tais keliais— ryšis tarpe pi
liečių ir nepiliečių dėl pasek- 
mingešnės tautiškos vieny
bės.”

Alien Registration Division 
Department of Justice, 

Washington, D. C.

Binghamton, N. Y.

pa-

mie

ii’ ji 
viena

(Tąsa nuo 3-čio puslp.) 
bonką iš duobės daužė kaklą 
ir pylė sau į gerklę.. Kada jie 
visi pusėtinai nusigėrė, ji nu
bėgo pas TungLi pasakytų 
kad šią naktį jie prisirengtų. 
Ji papirko vartų sargą, kad 
nepraneštų, kad ji buvo išė
jus.

Kada naktis atėjo, mažais 
pulkais kareiviai persikėlė per 
upę, o ji valtyje su TungLi 
jau jų laukė. Ji visiem nuro
dė, kur kas yra priešų, ir jie 
patys. ' ?

TungLi ir kitus drūčiausius 
vyrus ji vedė į savo namą, 
kur girtas kapitonas ir oficie- 
riai gulėjo. Pirmiausiai ji įsa
kė užmušti kapitoną, kurio ji 
taip nekentė, kad ji net gai
lėjos tų trijų japonių, kurias 
jis taip be pasigailėjimo nau
dodavo. Jo išvaizda ir žiauru
mas jai taip įkyrėjo, kad ji 
neturėjo nei kibirkštėlės gai
lesčio. TungLi jai atsakė: 
“Aš su juo apsidirbsiu.”

“Aš lauksiu jūsų užpaka
lyje vartų;” ji pasakė.

Kuomet ataka ėjo jos 
muose ir kitose vietose, ji 
ėjo į savo daržą, atsisėdo
akmenio ir laukė taikos arba 
ramaus laiko. Kada viskas už
sibaigs, ji manė būti vėl viena 
ramiai sau. Vienos gyvenimas 
jai būtų saldus jos namuose. 
Ji sėdėjo laukdama ir klausė
si šautuvų piškėjimo tamsu
moje nakties, kur priešas 
gantis buvo užpultas.

Aušrai švintant, tyla 
viešpatavo jos namuose 
jau manė palikti sau
ir džiaugtis ramybe? Per prie
temą ji pamatė ateinant prie 
vartų TungLi. Priėjęs jis jai 
sako: “Jau visi negyvi.” Ant 
to ji jam nieko neatsakė, tik 
pakilus ir pažiūrėjus į jį pa
reiškė : “Aš dabar grįšiu į sa
vo stubą ir čia viena pasilik
siu”. Pirmiau ji niekam ne
buvo sakius ir niekas nežino
jo, kas ji do viena ir iš kur ji 
pareina. Jis nusistebėjo ir 
nespėjus jai nei žingsnio pa
žengti, TungLi sušuko': “Ar tu 
neisi su mumis nugalėti kitur 
priešus?” “Kokius?” ji pa
klausė, būk tai nesuprasdama 
ir nepriduodama sau mažiau
sios svarbos.

Jis jai atsakė: “šiaurės pu
sėje priešai yra pasiųsti prieš 
mus.” Ir tada jis puolė ant 
kelių prieš ją ir prašė ją ne
palikti juos, nes jie turi dar 
daug atakų padaryti, daug 
miestų apginti, didesnių, negu 
šitą. Jis kalbėjo į ją: “Tu esi 
ta, kuri priduodi drąsą ir vil
tį.” , '

Tada ji suprato, kad jie 
mano daugiau apie ją, ne kaip , 
tik apie paprastą žmogystę.! 
“Gal jie ištikro jaučia tą, ką 
jie kalba,” ji sau mislijo. Ta
da ji nusprendė atsižadėti ra
mybės, kurios ji taip troško ir 
sutiko su jais eiti.

Už kelių minučių, būrys 
kareivių per vartus suėjo su
žeisti ir sudraskyti, čia ji nie
ko neturėjo su kuo aprišti jų 
ronas. Bet vistiek jie apstojo 
ją ir ,laukė jos patarnavimo, 
nes jie buvo taip pripratę prie 
jos.

Ji nubėgo į savo

Paskutinė Proga 
Registruotis

narių

1941 
pačios

je. Drg. K. Jozapaitienė ir 
dukrelė Judy vaišino mus su 
saldžiu vynu, gardžiais “kei- 
kais” ir kava. Ačiū jums, 
draugutės!

Moterų Skyriaus Korespon
dentė,

J. K. Navalinskiene.

(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 
telėms. Kreipiu atydą į 
faktą, idant visi įsiregistra
vę nepiliečiai suprastų ka
me dalykas. Kad nors ir 
ateiviai negaus recytinių - 
kortelių prieš gruodžio 25 
d., įsiregistravęs nepilietis 
atliko savo pareigą ir nėr 
ko bijotis. Kortelės bus 
siunčiamos visiems, kurie 
tik įsiregistravo.

Jo paskutiniame atsišau
kime visiems nesiregistra- 
vusiems ateiviams Jungi. 
Valstijose p. Harrison sako;

“Visiems nepiliečiams, ku
rie dar nesiregistravo — vi • 
siems tėvams ir globėjams 
nepiliečių vaikų mažiaus 14 
metų amžiaus, šitas yra 
paskutinis a t s i š a u kimas. 
Gaukite “preliminary” blan
ką — žalią — iš bet kurio 
pašto arba iš socialės gero
vės organizacijos ant vietos, 
išpildykite su kiek pagalbos 
reikalaujate ir už kurią pa
galbą nereik mokėti nei vie
no cento, nuvykite į regis
travimo vietą ir įsiregis
truokite — šią savaitę, bet 
vistiek prieš gruodžio 26 d. 
Atlikite tą ir linksminkitės 
švenčių laiku.

“Galų gale, baigiant: Gal 
vienu atžvilgiu yra keista 
pareikšti padėką už parei
gos išpildymą. Bet mes iš 
Ateivių Registravimo Sky-

kamba- riaus ir‘Pašto Department© 
rius ir suradus švarius skudu- giliai įvertiname visų prisi- 
rus ir raištelius, grįžo atgal su įdėjimą prie Šito svarbaus 
viedru vandenio, mazgojo ir 
rišo kareivių ronas, kalbėda
ma: “Štai, ką priešai jum pa
liko, ačiū, kad jūs juos apga
lėjote.” Jie atsiliepė: “Ačiū 
tau, kad per tavo gabumus 
mes čia tą atsiekėm.”

Niekas daugiau nežinojo t

tą

LLD 20 kuopos moterų sky
riaus priešmetinis susirinkimas 
įvyko gruodžio 6-tą, pas drg. 
K. Jozapaitienę. Narių daly
vavo vidutiniai, galėjo būti ir 
daugiau.

Gauta į Moterų Skyrių 3 
naujos narės: 2 jaunuolės, dd. 
Elsie žemaičiūtė ir Judy šul- 
skaitė, ir iš suaugusių—drg. 
Kuokalienė. Linksma matyti 
Moterų Skyrių augant 
skaičiumi.

Perrinkta komitetas 
metams. Pasiliko tos
draugės: organizatore A. Mal- 
daikienė, ižd. O. Mikolajūnie- 
nė, tik sekretorė su korespon
dente pasikeitė vietomis—bu
vusi sekret. O. Girnienė liko 
išrinkta korespondente, o J. 
K. Navalinskienė išrinkta sek
retore.

Parengimų komisija prane
šė, kad bus rengiamas “Bin
go” ir “card party” greitoje 
ateityje.

Nutarta ateinantis susirinki
mas, laikyti pas drg. O. Miko- 
lajūnienę, 49 Hazel St., Bing
hamton, N. Y., sausio (Jan.) 
3-čią, 1941. Visas nares pra
šome dalyvauti. 4

Skaitytas raštas apie tai, 
kaip Lietuvos sūnus, žymus 
Sovietų generolas, susitiko su 
savo tėveliais po 25 metų, Ro
kiškio mieste. Skaitė drg. O. 
Girnienė.

Susirinkimas užsibaigė gra
žioje ir draugiškoje nuotaikoU

i
ROBERT LIPTON

Jeweler : : Įsteigta 1892

701 GRAND STREET 
Tarpe Graham & Manhattan Aves.

BROOKLYN, N. Y.
Tel. Stagg 2-2178

r

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 į 
Lietuvą. Užrašykite ją savo draugams ir giminėms. 
“Laisvės” kaina į Lietuvą $8.00 metams, $4.00 pusei 
mėty. Antrašą, kam užrašote, prašome rašyti sekamai:

Vardas ................................................................................................ ............

Paštas ............................................... ,.............................................................

Gatvė ar kaimas .............................. , *................................................... ..

Apskritys ................................. X..............................................................................

darbo. Ačiū tariame netik 
daugybei piliečių, kurie taip 
atsidavusiai veikė, bet ir 
visiems Amerikos ateiviams 
už draugišką atsiliepimą ir 
kooperaciją — ypatingai se
nesniems, kurie taip malo

Lietuvių Kooperatyvės Spaudos Bendrovės 
Dalininkų Metinis Suvažiavimas

Šjuomi pranešame, kad Lietuvių Koop. Spaudos Ben- 
drovės metinis suvažiavimas įvyks 26 d. sausio, 1941 m., 
Liet. Am. Piliečių Kliubo Salėje, 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.

Prašome aiškiai įrašyti antrašą į čia paduotą blanku- 
tę ir prisiųsti kartu su mokestim “Laisvės” Administra
cijai, 427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.
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Amerikoj gaminti karo orlaiviai pateko Australijai; pastaroji dabar 
juos pasiuntė Į Singapore airportą. Jie saugos Britanijos pavergtas 
kolonijas Ramiajame Vandenyne.

Barbeno Darbo Sąlygos ir 
Mūsų Galvos Padabinimas

sau
ki-

pa-

komandiruotėje, su
krešiu, kiekvienas 
darbui. Pirmą die- 
pirmas “pacijen-

Darbai nelygūs, bet ir 
medžiaga darbams nevienoki, 
daug lengviau dirbti ant ne
gyvos materijos, negu ant gy
vos. Yra kas daugiau dirba- 
patarnauja žmogui: Gydyto
jai, slaugės ir visokiais pasi- 
vadinimais daktarais, bet tai 
visgi skirtumas, nes kada 
žmogus serga, tai j ieškodamas 
pagalbos ligoje pasiduoda su 
pakanta visokiems patari
mams. O su barberiu visai kas 
kita, žmogus ateina pasida
binti. Nemažai jų raškažnūs, 
vieni įsikaušę, kiti taip 
štukoriai, mėgsta pažaisti 
tų silpnumu.

Gaunu darba Pacifiko
kraščio didmiestyj, nemažoje 
barbernėje, kur dirba 6 bar
benai. Kada ateina “pacijen- 
tas”, tai visi barberiai, lyg ka
reiviškoje 
stoja prie 
pasirengęs 
na darbo,
tas”, praėjo pro penkias kre- 
ses, atsisėdo į paskutinę, prie 
kurios aš dirbau. Pradėjau 
skusti, visų nedirbančių bar
benu akys į mane atkreiptos, 
o mano “pacijentas” garsiai 
sako, “tavo skustuvas peša”, 
nors skustuvas buvo naujutė
lis, kaip ir kostumeris. Pasi
ėmiau kitą, ir tas “peša”. Vi
si į mane tėmijanti barberiai 
šaiposi. Netekęs kantrybės, 
nueinu pas “bosą”, prašau, 
kad jis eitų nuskusti tą keistą 
neramuolį. “Bosas” sako, pas 
mus reikalingi gerai patyrę 
barberiai ir turinti gerus įran
kius. Jei nesi toks, tai pas 
mus nedirbsi.” Bet visgi pa
klausė prašymo, pradėjo skus
ti. Skutamasis vėl sako, “pe
ša”. Barberys atsuka atbulą 
pusę skustuvo, pabraukia per 
veidą ir klausia, kaip dabar? 
“Biskį peša”. Tada nušluosto 
muiluotą veidą ir paprašo iš
eiti laukan. Nors ir labai ne
noromis, 
prašymą

Kada 
trumpai
nepavydėtinos išvaizdos mote
riškė, išsikirpus iš laikraščio 
paveikslą, plaukų kirpimo mo
delio, ir prašo jai nukirpti 
plaukus tokios mados, kaip 
tas paveikslas. Aiškinu, kiek 
galėdamas, kad jos plaukai 
nekonzeruoti-negarbenūs, ne
bus galima pritaikyti tos ma
dos kirpimas prie jos 
plaukės galvelės. O ji 
“na tik tu paklausyk 
patarimo, kaip kirpti, o 
rysi kuogeriausia.”

Rezultatas: nepritaikintas 
kirpimas, prastai atrodo. Mo
teriškė sako, “tamsta prastas 
barberys.” Įstaiga netenka ko- 
stumerkos, o barberys darbo.

Nemažai yra perdaug aty- 
džių-keistų žmonių. Sutinki ki
tą, jis sau smagus, linksmutis, 
jis nieko daigiau ir nekalba, 
kaip tik apie jo paties plau
kus: kiek sykių jis juos plau
na, kiek sykių per dieną šu
kuoja, kaip jo motinėlė jo

bet kostumeris visgi 
išpildė.
moterys kirpdavosi 

plaukus, sykį ateina

tiesia- 
sako, 
mano 
pada-

s,.

joplaukelius įvertino, kaip 
buvusios merginos jo plaukus 
mylėjo, kaip esama pačiutė 
juos sukedena, sušukuoja-su- 
glosto ir t.t. ir t.t. Dar perma- 
žai laiko pakol nukerpi jam 
plaukus, kad visą istoriją iš
pasakojus.

Yra žmonių visai be skonio. 
Jie patys neturi supratimo, 
sako, vot, nežinau, kaip aš no
riu nukirpti. Jis norėtų taip 
nukirpti, kad jo pačiutei pa
tiktų. Na, jei jos nesiranda 
sykiu kirpykloje, patariu at
sivesti. Na, žinoma, ateina ir 
su instrukcijomis vaikšto ap
link kresę sykiu su barberiu 
ir teikia patarimus. O kerpa
masis pasididžiuojančiai pasi
tenkinęs, savosios sumanumu 
ir išminčia.

Tai gana praktiškas reiški
nys : Pats žmogus matai savęs 
veidrodyj daugiausia tik prie
šakinę dalį galvos-veidą, ne
daug kas apsižiūri aplinkui 
visą savę. Dauguma žmonių 
nemato savęs ne tik išžiūroje, 
bet mintyse ir darbuose. To
kie žmonės nelabai naudingi 
sau, kitiems nei visuomenei, 
nesvarbu, kokioje visuomenė
je mes gyvensime.

Dar yra žmonių aukštai 
prasilavinusių, mokančių gra
žiai kalbėti, sklandžiai, poeti
niai rašyti, pirmos rūšies dai- 
lininkai-menininkai, bet. . . pa- 
tys save, ypatingai galvos ne- 
padailina-nepadabina. Kai ku
rie pasigavę neaštrų skustuvą 
apsidrasko, lyg katės nagais 
veidą, eina į pažmonį, į publi
ką. Atrodo, lyg \ą tik pas
prukęs iš kokios draskuolių 
žvėrių rujos. Arba kitų plau
kai ilgi, užgulę ant ausų ir 
kalnieriaus, kaklas iš užpaka
lio nežinia kokiu įrankiu gana 
kreivokai skustas arba kaip 
kitaip plaukai sunaikinti. Na, 
kad jau būtų žmogus iš to luo
mo, kurie nupuolę ant gyve
nimo dugno, kurie priešingi

visokiai civilizacijai, kurie 
gamtiniai naturališkai gyvena. 
Mačiau keletą saulės brolių 
Californijoj basomis kojomis, 
galvos apžėlusios, ilgos iki pil
vo barzdos, pečius dengia sau- 
sakločių linų spalvos plaukai, 
apsamanoję, lyg koki kelmai. 
Tai savo rūšies pūstelninkai. 
Apie tokius nekalbame. Kal
ba eina apie kultūringus šios 
šalies gyventojus, kurie apsi
rengę moderniškais drabu
žiais, užsidėję ant galvos gra
žias skrybėles, bet. . . iš po 
skrybėles kyšo stori kuokštai 
plaukų, apykaklės taipgi už
dengtos plaukais. Atrodo, ne 
tai caristinės Rusijos popai, 
ne tai senovės muzikantai. 
Tai savo rūšies keistuoliai-ap- 
sileidė liai.

Dideli, ypač garbanuoti 
plaukai, tai gamtos puiki do
vana žmogui, tai grožis. Bet 
tur sutapti su visu kuo, su 
visa didžiąja gyvenimo simfo
nija, lyg genialio kompozito
riaus kūrinys ir orkestros da
lyvių išpildymas. Visi turi būt 
savo vietoje ir atlikti savo už
duotis. Mūsų lakios mintys, 
naudingi progresyviškai žmo
nijai darbai, mūsų kultūrin
gas apsirengimas, visokis sko
ningas pasipuošimas, bet už 
vis labiausia mūsų galvos pa- 
sidabinimas turėtų būt neap
leistas. Neturi būt taip begai- 
lestingai skriaudžiama toji 
mūsų biedna galvelė. Pritai
kykime savo galvos padabipi- 
mą 
nio

prie abelno mūsų kultūri- 
gyvenimo.

I. u.

Naziy Pagalba Italam
Berlin. — Vokietija jau 

pasiuntė kiek orlaivių padėt 
italam atsilaikyt prieš an
glus Egipto - Libijos fron
te. Iš vokiečių spaudos su
prantama, jog naziai duos 
ir daugiau karinės pagalbos 
italam, kad anglai perdaug 
jų neištaškytų šiaurinėje 
Afrikoje.

SVARBIOS KNYGOS
• KRIKŠČIONYBĖS TRAGIZMAS

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

93 puslapių.
KAINA 50 CENTŲ

• Lietuvių Kalbos Gramatika
Paraše Kun. Dr. Jonas Starkus

Mariampolčs Kolegijos Profesorius 
KAINA $1.00

• DINGUS ROŽYTĖ
Paraše Pranulis

Gražių eilių kūrinys. Tik Lt jar išleido dienraštis 
“Laisvė.”

PUSLAPIŲ 32, KAINA 15c.

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

Jersey City, N. J
ĮVYKIAI

Gruodžio 3 dieną, pasidarba
vus Baranauskienei, buvo su
ruoštas gimtadienio pokilis drg. 
T. Augutienei. Moterų dalyvavo 
iki 20. Vyrų nebuvo. Augutiene 
netikėtai užklupta viešnių, nu
stebo. Moterys sunešė dovanų.

Ištiktųjų yra geru dalyku 
atminti draugus, suruošiant 
paminėjimą jų gimtadienio. To
ki pokiliai, kaip draugei Augu
tienei, liekasi atmintyje.

* * *
Trentono valdininkai paskir

stė gelžkelių kompanijų sumoj 
kėtus taksus už 1940 metus. 
Jersey City miestui teko virš 
keturių milijonų dolerių. Nuo 
1935 iki 37 metų geležinkelių 
kompanijos atsisakė mokėti 
taksus sumoje apie 47 mil. dol. 
ne tik Jersey City, bet visai 
valstijai. Trentono seimelis pa
darė kompromisą su geležinke
lio kompanijomis: vietoje 47 
milijonų dolerių, sutiko, kad 
kompanijos sumokėtų 14 mi
lijonų. Tačiau, Hague užvedė 
bylą aukštesniame teisme. Teis
mas priteisė atmokėti tiek, kiek 
kompanijos yra skolingos. Jer
sey City miestui tenka virš 15 
milijonų dolerių. Bet sakoma, 
jog kompanijos eis į aukščiau
sią šalies teismą.

❖ *
Gruod. 8-tą dieną įvyko Lie

tuvių Darbininkų Susivienijimo 
133 kuopos susirinkimas. Kaipo 
metiniam kuopos susirinkime, 
narių dalyvavo vidutiniai. Turė
jo dalyvauti daugiau. Nutari
mų svarbių nepadaryta, išski
riant perrinkimą kuopos vaidy
bos. Valdyba pasiliko senoji.

#
Drg. Merkevičienę ištiko ne

laimė. Eidama namo paslydo ir 
susižeidė koją. Gydosi namie, 
131 Danfort Ave. Pažįstami 
prašomi atlankyti. 

* *
8 d. lietuvių, para- 
kortų lošimo vaka- 
sakoma, buvo aps-

Nežinau, kaip kitose kolonijo
se, bet Jersey City K. Biurą 
tankiai apibara. Apibara tie,1 
kurie nesupranta arba nenori 
suprasti jokios kritikos, bei: 
mandagių pastabų. Daugiausiai 
pyksta tie, kurie “Laisvės” ne-' 
skaito. Negerai daro tie, kurie 
ar tai pagyrimui, ar ‘ papeiki
mui, tuojau visiem praneša, 
kad, va, tokis ir tokis žmogus 
rašinėja į “Laisvę,” '‘Tiesą.” 
Visiem juk negali įtikti rašy
damas, ir, va, už mažinusį daly
kėlį pakampėmis ir viešai ba- 
gaslovina. Kritika bent .kokio 
rašto, korespondencijos, yra ge
ras dalykas, kuomet ji, kritika, 
konstruktyvė, pamokinanti. Ta
čiau tokia kritika, kokią varto
ja jersiečiai, K. Biurui nepri
imtina. K. Biuras savo darbą 
varys pirmyn, paduodamas iš 
Jersey City lietuvių gyvenimo 
nuotikių ir draugijų veikimo ti
kras ir teisingas žinias. Gali 
įvykti klaidų ir mielai kviečia
mi tas klaidas pastebėti ir jos 
bus pataisytos.

Atmenu, “Laisvės” korespon
dentų suvažiavime iš kolonijų 
korespondentai diskusijose to
kias pačias pastabas darė, ko
kias aš šiame rašinyj suminė
jau.

Well, korespondentas yra to
kis žmogus, kuris visiem ne
gali įtikti. Korespondentas yra 
tarkuojamas visokiais būdvar
džiais. Jisai turi turėti gerus 
nervus ir geras akis visokius 
priekaištus priimti, nepykti, 
mandagiai įvairių pastabų pa
klausyti. K. Biuras.

PRANEŠIMAI B KM

Gruodžio 
pija turėjo 
ra. žmonių, 
čiai.

SO. BOSTON, MASS.
ALDLD Moterų 2 kp. susirinki

mas įvyks ketvirtadienį, gruodžio 
(Dec.) 19-tą, prasidės 8 vai. vakare, 
bus 376 Broadway. Šiame susirinki
me turėsime išrinkti naują valdybą 
sekantiems metams ir turėsime pri
sirengti geresniam veikimui sekan
tiems metams. Po susirinkimo bus 
draugiškas pasikalbėjimas su užkan
džiais. Prašome visų narių atsives
ti kuodaugiausia savo draugių įsi
rašyti į' kuopą, nes iki pabaigos va
jaus mažai laiko beliko. — II. T.

(296-297)

Garsinkite savo bizni Mėn
raštyje ‘‘Laisvėje’*.

DIDIEJI “LAISVĖS”

PARENGIMAI
Prašome įsitėmyti šiuos dienraščio 

“Laisvės” Parengimus

BANKIETAS
Įvyks laike “Laisves” bendroves metinio suvažiavimo

Sausio 26 January
Pasamdyta dvi didelės salės, viena bankietui, 

kita šokiam.

CENTRAL PALACE
18 Manhattan Avė Brooklyn, N. Y

GRAŽI KONCERTINĖ PROGRAMA

George Kazakevičiaus Orkestrą Gros Šokiams
ĮŽANGA BANKIETUI $1.50

“LAISVES” BAZARAS1941
Bus Penktadienį, šeštadienį ir Sekmadienį

Vasario 14, 15 ir 16 Feb.
Prašome iš anksto pasirūpinti Bazarui dovanomis.

Laikrodininkas V. Kazlauskas pirmas davė bazarui * 
dovaną — jrOŽų laikrodį.

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

(NOTARY

PUBLIC

Telephone

STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

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

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

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

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

Gaminami Europiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs lietuviško 
namų darbo, 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
Office Phone Inside Phone

EVergreen 4-6971 EVergrcen 4-6485

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

OPEN DAY and NIGHT

Managed by

RHEA TEITELBAUM

| f Vapor Room, Turkish Room, Russian I i
\ I Room, Large Swimming Pool, Fresh Ar- I /

tesian Water, Restaurant, Barber Shop, J A
Sleeping Accomodations.

Admission 50c., day & night, Saturday night 75c.
SPECIAL RATES PER WEEK

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

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

Sun. all day and night

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

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

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

’ fl!

Siunčiame duonų per paštų J kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį Ir kalnas.

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

%
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Susirinkimo Miesto Taryba Nematanti Galimybės 
Išrišti Vieno Dolerio Budželo

Miesto Tarybos Finansų Ko
misija pereitą pirmadienį 
svarstė pasiūlymus ateinančių 
metų budžetui ir negalėjo su
rasti atsakymo į visuomenės 
reikalavimą padidint paskyras 
visuomenei naudingos statybos 

| reikalamas.
Majoro pasiūlytam budžete

Susirinkimas įvyko ketvirta
dienį, gruodžio 12-tą. Pagal 
skaičių narių, tai negana lan
kosi į susirinkimus. Kame yra 
priežastis, sunku pasakyti: ar 
nemokėjimas kooperuoti su 
nariais, ar nemokėjimas gar
sinti susirinkimų. Būtų neblo
gai, kad nariai susirinkime 
nuodugniai apkalbėtų ir su
rastų priežastis ir kliūtis, dėl-' 
ko nariai nenori lankyti susi- skiriama tik $1 naujos staty- 
rinkimų. Pirma kuopa turi ne- bos reikalams. Nesunku įsi- 
toli 200 narių, todėl į kuopos vaizdinti, kokias liūdnas pa- 
susirinkimus galėtų ateiti ne- sėkmės duos miestui visuotinas 

padarytų sulaikymas statybos vieniems 
i metams. Dėlto pilietinės oi> 
| ganizacijos kėlė protesto bal- 
' są, bet tas balsas kol kas ne
buvo išgirstas. Piliečiai dar

mažiau 50 narių, 
daug gyvesnį ir našesnį susi 
rinkimą.

Drg. G užas raportavo iš A 
merikos Ateivių Gynimo, pa 
žymėdamas, kad ateivių de-1 turės kalbėti garsiau tuo klau- 
portavimas didėja ir kad vai-| simu pirm, negu budžetas bus 
dančioji klasė nekreipia aty- 
dos į ilgus metus išgyvenimą 
šioje šalyje. Pavyzdžiams nu
rodė, kaip vienas škotas, išgy
venęs 30 metų Amerikoje, da
bar nuskirtas deportuoti į Ško
tiją, Anglijoj. Gi tūla nepalie
tė moteris norėjo auginti pi
liečio vaiką, bet Amerikos val
džia neleido, nes dabar nelei
džiama nepiliečiams auklėti 
piliečių vaikus.

Skaitytas laiškas nuo Liet. 
Literatūros D-jos 2-ro Apskri
čio, šaukiantis metinę konfe
renciją. Įvyks sausio 12 d., 10 
vai. ryto, Paterson, N. J. Kuo
pa delegatų išrinkto 8.

Perrinkimas kuopos valdy
bos 1941 metams, užrašų se
kretorius J. Kovas atsisakė, jo 
vietą užims K. šolomskienė. 
Organizatorius, finansų rašti
ninkas, iždininkė, knygius pa
siliks tie patys. Ačiū drg. J. 
Kovui už buvusį gerą vedimą 
knygų ir lankymą susirink imu. 
Yra pageidaujama, kad ir ant 
toliau padėtų darbuotis komi
sijose ir visuose darbuose, lie
čiančiuose draugijos reikalus.

Buvo įnešimas, kad kuopa 
surengtų prakalbas. Draugai 
nutarė, jog kada D. M. šo- 
lomskas sugrįš užbaigęs marš
rutą, tai 1-mos kuopos susi
rinkime išduos raportą iš sa
vo kelionės.

1 Kp. Korespondentas.

priimtas Miesto Taryboje.
Posėdyje buvo svarstyta, 

kaip dar nukapot kai kurias 
departmentų prašomas pasky
ras.

Tarp Lietuvių
K. Karpavičienės laiške, 

gautame nuo sesers U. šaka- 
lienės iš Gižų, Lietuvoje, apart 
kitų žinių, pranešama, jog bir
želio mėnesį mirė Elzbieta Ži
linskienė, apie 86 metų, Šuns
kų par., brooklyniečio Antano 
Žilinsko motina. Taipgi nese
niai miręs Kazys Makackas, 
turėjęs čionai kur nors seserį.

Pereitą savaitę stipriai su
sirgo Jurgis šniokys, dalinin
kuos su žalnieraitiene 
kąs užeigą ant Grand 
vežtas į Kings County 
nę.

užtai- 
St. Iš- 
ligoni-

Ne vien brooklyniečiai, bet 
ir apylinkės lietuviai yra jau 
spėję prof. V. Bacevičiaus 

- muzikos-meno darbus išgirsti, 
jį pamylėti ir yra pasiryžę su 
juom arčiau susipažint. Great- 
neckiečiai, kuriems jis pereitą 
savaitę davė prelekciją, mobi- 
lizuojasi atvykti bent pora 
mašinų į brooklyniečių ruoŠia- 

,mą su profesoriumi susipažini
mo bankietą gruodžio 29-tą, 

“Laisvės” salėj. ž. R.

Margaret Cowl Kalbės apie 
Sovietu Sąjungą

prezi- 
staty- 
tunolį

Gruodžio 20-tos vakarą, Fi
nų Salėj, 15 W.< 126th St/llar- 
leme, Margaret Cowl kalbės 
apie Sovietų Sąjungą, apie ku
rią ji žino ne vien tik iš raš
to, bet ir iš gyvenimo tenai 
per eilę metų. Ji aiškins reikš
mę tarptautinių įvykių sąryšy
je su Sovietų Sąjunga

kų diskusuojamas nuosavybių 
interesų pasiūlymas neduot 
$600,000 statybai tunelio, ku
ris sujungtų Lincoln Tunelį su 
miesto centre statysima priva- 
tiška busų stotimi.

New Yorko miesto 
dentas Isaacs reikalavo 
ba leist, aiškindamas V Z

esant būtinu išrišimui trafiko 
problemos. Isaacs reikalavi
mą rėmė žymus policijos tra
fiko divizijos viršininkas, sa
kydamas, kad'per Lincoln Tu
nelį kas metai į New Yorką at
važiuoja 686,000 keleivinių 
busų ir kad jie jau visai pri
smaugė trafiką miesto centre. 
O jie pro kur nors turi mies
tan dasigauti. Jis sakė, kad 
tunelis pats save

Nauja Subvė Tarnauja ir 
Pėstininkams

Pirmomis naujosios Gtb Avė. 
subvės, New Yorke, veiklos 
dienomis, gruodžio 15-tą ir 16- 
tą, pravažiavo ne tik tūkstan
čiai važiuotų, bet praėjo ir 
daug pėstininkų. Mat, tarp 
34th ir 42nd St. yra ir pėsti
ninkų takai, kuriais galima

išsimokėtų vaikščioti nemokėjus. Tad ne-
per 20 mėtų imant tik po 10 norinti laukti trafiko šviesų. 

Tas klausi- arba sušlapti lietuje, pėstinin-centų nuo buso.
mas paliktas dar svarstyt

Tarp tų buvo tarybiniu-1 gruodžio 23-čią.
kai irgi vartoja požeminius 
kus.

ta-

Jdomūs Apšvietos 
Vakarai

Mokytojams Paremti 
Mitingas

Naujaja linija praeina 
077 traukiniai per dieną.

Transportacijos Tarybos 
šininkas G. Keegan tikrino,
kad pirmųjų dienų bandymai 
esą parodę, jog naujoji linija 
veikianti 98 nuošimčiais ge
rai.

vi r-

Gruodžio 16-tą įvyko vienas 
eilinių apšvietos vakarų,iš 

ruošiamų kas antras pirmadie
nis, “Laisvės“ salėj. Nors pir
madieniai yra nepatogiausi 
savaitės vakarai kam nors 
rengti, žmonės būna pavargę 
iš po pramogų, tačiau kiekvie
nu kartu susirenka nemažas 
būrelis dalyvių.

Šiame vakare A. Bimba aiš
kino įvairius karo posūkius, 
dėlko Italijai, o taip pat ir 
kitoms šalims ne taip greitai 
sekasi kariauti, dėlko didelių, 
greitų pergalių nei vienai nei 
kitai pusei nesimato. Taipgi 
aiškino, kokios gali būti tokio 
karo perspektyvos. Dalyviai 
susidomėjusiai sekė prelekci
ją. Po jos buvo keletą klau
simų, tūli ir ne toj temoj, ta
čiau ir tie kalbėtojo ir daly
vių buvo išaiškinami.

Sekamas apšvietos vakaras 
pripuola gruodžio 30-tą.

D-s.

18-tos vakarą, 
Center, 34 th St. 
New Yorke, įvyks 
masinis mitingas,

Gruodžio 
Manhattan 
ir 8th Avė., 
milžiniškas
kuriame patys mokytojai pa
liudys tai, ko jiems neleido 
paliudyti Rapp-Coudert Komi
tetas (mažasis Dies komite
tas) apie miesto švietimo rei
kalus.

Mitinge taip pat kalbės žy
mių darbo unijų ir kitų masi
nių organizacijų veikėjai bei 
šiaip visuomenininkai. O uni- 
jistai su savo unijų papar
čiais ir iškabomis būriais mar
šuos į salę.

Vakare bus proga išgirsti, 
ką turi pasakjTi mokytojai, 
liaudies švietėjai. Dėlto tiki
masi, kad šis mitingas būsiąs 
tikrai masinis ir vienu iš įdo
miausių.

Mrs. S. Levine rasta užsi- 
dusinus gasu savo namuose, 
Bronxe.

Jaunos Moterys Baigė Konferenciją 
Su Pasiryžimu Veikli už Taiką

“Jauni Amerikos vyrai atsi- 
deda ant jūsų, jaunos moterys, 
išlaikyti šią šalį taikoje,“ pa
reiškė Tom Jones, newyorkie- 
čio Amerikos Jaunimo Kon
greso pirmininkas.

Ne veltui dedama ant mote
rų tiek daug svarbos. Vyrai, 
paimti rekrūtais kariuomenėn, 
militarizuoti, įmesti į naujas 
sąlygas, negalės daug energi
jos padėti išlaikymui Ameri-

Negrai Atsako Jų

Nacionalis Negrų Kongre
sas per savo Tarybą New Yor
ke pranešė Borden ir Shef
field firmoms, kad Kongre
sas ves boikotą prieš tų firmų 
produktus, jei firmos neat- 
steigs pristatinėjimą pieno ir 
nepasamdys negrų kolekto
riais. *

Firmos prieš tūlą laiką įdė
jo pranešimą negrų buržua
zijos leidžiamame laikraštyje 
Amsterdam News, kad pieno 
nebęvežiosią Harleme, esą:

Užsimušė Lakūnai
Orlaiviui Navy Trainer’iui

nukritus į Long Island Sound “dėl nuostolių iš priežasties 
netoli nuo New Rochelle užsi
mušė Stanley Tyler, armijos 
lakūnas, ir Jimmy Siclari, bu
vęs Golden Gloves kumštynių 
čampionas, orlaivystės maši
nistė pirmasis padėjėjas. Jie
du buvę pasikėlę paprastam 
lavybos pasiskraidymui keliom 
minutėm. Tyler turėjo žmo
ną ir kūdikį, Siclarf buvo pa
vienis.

apiplėšinėjimo draiverių,“
Kongreso tolimesnei yeiklai 

sekretorius W. Gaulden savo 
laiške toms firmoms sako, kad 
firmos paskelbime sulaikymo 
išvežiojimo pieno sudaroma 
supratimas, būk “Harlemas 
yra neteisėta miesto sekcija ir 
kad negrų, liaudis yra plėši
kais ir nevertais jūs kompani
jos patarnavimo.”

*U. && '-frft •

MIRĖ
Jonas Motiejaitis, 65 metų 

amžiaus, gyveno 113 India St., 
Brooklyn, N. Y., mirė gruod
žio 16 d. Pašarvotas namieje. 
Bus laidotas 18 d. gruodžio, 
Linden Hill kapinėse.

Laidotuves prižiūri grabo- 
rius Joseph LeVanda-Levan- 
dauskas.

V i eš b u ty j e McAlpin rasta 
nuo miego tabletėlių miegant 
moteris pažinta kaipo Mrs. Re
ne Becker iš Los Angeles.

Brooklyno Owl’s Head Par
ko srities gyventojai vėl pro
testavo prieš pasimojimą ten 
statyti išmatų naikintuvę.

kos nuo karo. Bet jaunos mo
terys, likusios saviškiuose, ga
lėdamos matyti, kas darosi 
miesto, valstijos ir valstybes 
sferose, gali daug veikti išlai
kymui šalies taikoje. Be to, 
jog jos ir taip didelė spėka, 
pusė visų šalies gyventojų.

žino ir pačios moterys .savo 
pareigas, ir jėgą, dėlto 1,500 
delegačių ir viešnių, dalyvių 
Jaunų Moterų Konferencijos, 
įvykusios gruodžio 13, 14.. ir, 
15 dienomis, viešbutyje River-1 
side-Plaza, New Yorke, atsto-, 
vaujančių 845,880 organizuotų 
jaunų moterų, pasisakė dar
buotis už išlaikymą Amerikos 
nuo karo, išlaikymą Amerikos 
demokratine.

Plačiau apie konferenciją ir 
jos darbus bus rašoma seka
mos savaitės Moterų Skyriuje.

Rep.

Visokiu Žolių 
Sandelis

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

25c Pakelis arba 6 už $1.00
Trajankos 60c—3 pakeliai $1.50
žolių knygelė, aprašo apie 

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

M. ŽUKAITIS
334 DEAN STREET 

SPENCERPORT, N. Y.

300 
ko

Lankėsi “Laisvėje”
Pereitą sekmadienį lankėsi 

philadelphiečiąi veikėjai Mer
kienė ir sūnus, Smithienė, če- 
k a n a uskienė, žalnieraitiene, 
Griciūnienė. Jos buvo atvyku
sios į moterų susirinkimą, o 
jaunuolis pabuvo joms vežėju. 
Ta proga lankėsi ir savo įstai
goj.

Taipgi lankėsi K. čiurlis, 
bayonnietis, vėl vežinas pre
numeratomis “Laisvei.” Jis, 
kaip žinia, dabar yra pirmuo
ju į šiemetinio “Laisvės“ va
jaus čampionus.

Trečiad., Gruodžio 18, 1940

Washington^

su

Krislai

sa-

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

Brooklyn, N. Y

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymą

E

Iš to spauda daro išva
dą: Roosevelt as įstums 
Jungtines Valstijas į karą 
dar prieš pavasarį.

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

Turime ir kambarių pernakvot 
arha savaitiniai išrandavot

JOSEPH ZEIDAT
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

(SHALINSKAS)

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENE IR SŪNAI

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto
Tel. Virginia 7-4499

A m e r i kinės Mobilizacijos 
Taikai New Yorko skyrius siųs 
delegaciją į Washingtona pro
testu ot prieš paskolas Angli
jai. Delegacija išvyks penkta
dienio vakarą. Newyorkieciai, 
norinti imt dalyvumą delega
cijoj, kaip skelbia komitetas, 
privalo užsiregistruoti Ameri
can Peace Mobilization cent
ral in ė j miesto raštinėj, 381 
Fourth Ave., New Yorke.

Dr. Walter Scott Neff, AP 
M veikiantysis sekretorius, jau 
pasiuntęs Washingtonan laiš
ką, kuriame pareiškia Mobili
zacijos protestą prieš paskolas 
ir sykiu praneša, kad atsiun
čia delegacijas pasimatyti 
žymiaią valdininkais.

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

maudosi. Ir po to tuojau 
vo vasarnamyje Warm 
Springs, Ga., pasakė: “Pa
vasarį vėl sugrįšiu, jeigu iki 
tol pasaulis dar bus išlikęs.”

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-8622

530 SUMMER AVE. 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N.

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

Niekas negali būt priešin
gas turtinimui, plėtimui lie
tuvių kalbos. Įtraukimas 
mūsų kalbon kita tautiškų 
bei tarptautiškų žodžių yra 
leistinas, geras ir neišven
giamas dalykas.

Tačiau ve tik kokiomis są
lygomis: kai to kitatautiško 
arba tarptautiško žodžio 
jokiu būdu negalima pava
duoti mūsų žodžiu, kai tas 
kitos kalbos žodis daug gra
žiau skamba už mūsų kal
bos žodį. '

Deja, kai kurie mūsų kal-

bos gerinto jai ir turtintojai 
perša mums svetimybes tik 
tam, kad pasirodyti gud
riais ir mokytais. Ta liga 
sergant aš jau labai seniai 
pastebėjau tūlus Lietuvos 
spaudos redaktorius, kalbi
ninkus ir rašytojus. “Lietu
vos Aide” ir “Lietuvos Ži
niose” būdavo tirštai tos 
ligos požymių.

BAR ir GRILL 
LIETUVIŲ RESTAURANAS 
Įdomiai {puošta lietuviška aludė 

ant Grand Street 
Rhelngold 5Xtra Dry Alus. 

Didelis pasirinkimas visokių 
* Vynų ir Degtinės

SUSIRINKIMAI
MOTERŲ ATYDAI

Lietuvių Moterų Apšvietos Kliubo 
priešmetinis susirinkimas įvyks šj 
ketvirtadienį, gruodžio 19-tą, 8 vai. 
vakare, 419 Lorimer St., ’ BrookTyne. 
Kviečiame ir nenares. —■ Valdyba.

(296-298)

g PIRKDAMI DOVANĄ, PIRKITE
I GEROS KOKYBES AVALYNĘ
B _ rįjį Lietuvių OVER GLOBE ga- 
® mybos avaline, lietuvių krautu- 

vese laikoma, ar tai būtų čeve- 
M rykai dovanom, ar tai būtų jū- 
£ su pačių šeimai, vis vien bus 
Sp- tinkama ir ekonomiška avalinė. 

Gavusieji tikrai ją.įvertins. SUNDIAL SHO

Mes Patariame Visiems Pirkti Tiktai Geros' j
Kokybes Avalinę, Tikros Skaros į
Minkštos odos, geros rūšies padais ir vid- jį 
padžiais. Nes tokia avalinė yra stipri, pa- 
togi, ilgai dėvisi ir geriausia tinka kojai. j*

Kainos Pas Mus Tikrai Yra žemos -j
Palyginant su prekėmis kitose krautuvėse, 

pas mus pirksite žymiai pigiau. a

f Milchius Shoe Shops, Inc.
o/jK Brooklyn, N. Y.

Maspeth, L. I., N. Y.
Maspeth, L. L, N. Y.

5b;i uraną »i., cor. Marcy Ave.

56-27 Clermont Ave.
69-21 €rand Ave.

*8
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FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.

Iš senų padarau 
n a u jus paveiks
lus ir krajavus 
Nudarau 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

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

5

S

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 PARLORS 

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

UNDERTAKER

337 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

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

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

Į Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir įdės tinkamų “burner” 
arba visų garo arba karšto vandenio sistemų. Maloniai suteikiame 

aprokavimus be jokio mokesčio.

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

Telefonas EVergreen 7-1661

M IMI fUlfUHVIlUIIUlfUIIUlfUI RĄ IVĮt RĄRĄ MM IMI M RJM

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

a

409 ir 436 Grand St.
Tęl. EVergreen 7-8451

IŠDIRBĖJAI IR PLATINTOJAI 
GEROS RŪŠIES RAKANDŲ 

Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus 
palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

ir




