
Lietuvoje yra įsteigtas ko, 
mitetas žuvusiu dėl Lietuvos 
darbo žmonių laisvės atmini
mui įamžinti. Jį sudaro J. Ba
naitis, P. Cvirka ir R. Žeben- 
ka.

Šis komitetas kreipiasi į vi
sus Lietuvos darbo žmones, 
prašydamas “rinkti visą me
džiagą — dokumentus, foto
grafijas, atsiminimus, žuvusių
jų kovotojų bijografijas, jų 
laiškus, charakteristikas” ir tt.

Pasak komiteto: “Šioji me
džiaga rinktina apie žuvusius 
buržuazinės Lietuvos laikais 
(1918-1920 mm. ir vėliau), 
sušaudytuosius ir kalėjimuose 
nukankintuosius k o m unistus, 
darbo žmonių reikalų gynėjus,
1926 metais sušaudytuosius 4 
komunistus, s u š a u dytuosius
1927 metais Tauragėje, su
šaudytuosius ir susirėmimuose 
žuvusiuosius valstiečių sąjū
džio dalyvius ir kitas baltojo 
teroro aukas, o taip pat apie 
žuvusius 1905 metų revoliuci
jos kovose.”

Medžiagą reikia siųsti A. T. 
Prezidijumo Komisijai, Liau
dies Kovų Muziejus, Kultūros 
Muziejaus Rūmai, Kaunas.

KRISLAI
Padėkim Jiem.
Siuskit Laiškus.
200,000 Valandų Dirbti.
Gedimino Pilis—Pažiba.
/‘Durtuvais Verčia Juos

Valgyti...”
Rašo R. Mizara.
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Darbo žmonių
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.00

Metams

Prašome visų “Lai
svės” skaitytojų gaut 
nors po vieną na’ 
skaitytoją savo di 
raščiui.

Naujas Angly Am
basadorius Ameri
kai Munichietis

Be abejo, nemažai yra ir 
Amerikos lietuvių, kurie turi 
laiškų ir fotografijų savo gi
minių, pažystamų ir prietelių, 
kritusių buržuazinėje Lietuvo
je už darbo žmonių reikalus. 
Toki dokumentai reikia siųsti 
viršpažymėtu adresu.

Šitų žodžių rašytojas kadai
se palaikė artimus ryšius su 
Smetonos nužudytuoju Kaziu 
Giedriu. Visas pluoštas Kazio 
Giedrio laiškų buvo mano ar
chyvuose. Dabar juos pasiun
čiau paminėtajam komitetui.

Kurie turite laiškų Tų Ke
turių, Suvalkijos sušaudytų 
Ūkininkų arba fašistiniuose ka
lėjimuose mirusiųjų - nukan
kintųjų kovotojų — siųskit 
aukščiau nurodytu adresu.

Pertrumpai pas mus svečia
vosi žymusis lietuvis moksli
ninkas, Antanas Nikūnas. Ne
galėjome jam suruošti nei 
referato. Negalėjo daugelis 
brooklyniečių su juo nei susi
pažinti.

Jis buvo perdaug užimtas. 
Šiame maršrute jam reikia 
aplankyti net 50 Amerikos 
muziejų!

London, gruod. 23.—An
glų valdžia paskyrė lordą 
Halifaxa nauju .savo amba
sadorium Jungtinėms Vals
tijoms. Halifax iki šiol buvo 
Anglijos užsienių reikalų 
ministeriu. Jis andai su ve
lioniu ministeriu pirminin
ku Chamberlainu, per Mu
nich o sutartį paaukojo Če- 
choslovakijos respubliką Hi
tleriui.

Užsienių reikalų ministČ*- 
riu tapo Anthony Eden.

Nauju Anglijos karo mi
nisteriu liko kapitonas Do- 
vidas Margesson, kadaise 
buvęs viršininkėlis vienos 
departmentinės parduotu
vės Chicagoje.

Bucharestas.—Į Rumuni
ją vokiečiai prisiuntė dar 
du didelius traukinius ka
rių, kurie lavins Rumunijos 
kariuomenę.

Kom. Partija įspėja 
Saugotis Apgavikų

—Taupykime savo laiką, sa
vo amžių, — sakė jis grupei 
lietuvių, susiėjusių “Laisvėje.” 
-—Žmogus turi tik 200,000 va
landų dirbti. Iš viso bendras 
žmogaus amžius tesiekia apie 
600,000 valandų. 200,000 va
landų jis auga, bręsta, 200,000 
valandų jam tenka dirbti, o 
200,000 valandų jis sensta — 
laukia saulėleidžio. Todėl 
kiekvienas asmuo privalo su
sirūpinti, kad juo daugiau ge
rų darbų jis galėtų nuveikti.

ši mokslininko Nikūno pa
staba verta įsidėmėjimo kiek
vienam.

New Yorko valstijos Ko
munistų Partijos komitetas 
paskelbė šitokį įspėjimą:

“Mes pastebėjome, jog kai 
kurie asmenys, nuduodami 
būk jie įgalioti Kom. Parti
jos valstijinio komiteto, 
prašo jai aukų iš žmonių.

“Neturėkite jokių reika
lų su tokiais asmenimis, ku
riems nėra duota įgaliojimo 
nuo valstijinio komiteto.

“Mes taipgi pastebėjome, 
jog tūli asmenys eina pas 
Partijos narius ir į masines 
organizacijas melagingai sa
kydami, būk Partija jais pa
sitiki.

“Saugokitės tų apgavikų. 
Atmeskite jų prašymus.”

ANGLŲ ORLAIVIAI NAI
KINO VOKIEČIŲ FAB

RIKŲ MIESTUS 
Anglai Praneša:
London, gruod. 23.—An- 

lijos lakūnai degino ir ardė

Vienas iš įdomiausių A. Ni
kūno darbų man atrodė Gedi
mino pilis, Gedimino kalnas 
Vilniuje. Jis (miniatūroje) 
atsteigtas kokis buvo prieš 
600 metų.

Ten, kur dabar stovi kated
ra, tuomet buvo šventvietė, 
kur mūsų bočiai savo dievus 
garbino. Toliau, po kairei, ka
daise buvo milžiniškas laužas 
—amžinoji ugnis, šin savo 
darban mokslininkas Nikūnas 
įdėjo labai daug triūso, daug 
energijos. Kada nors šis kūri
nys stovės Lietuvos muzieju
je ir bus vienas iš įdomiausių 
objektų, traukiančių kiekvieno 
lankytojo akį.

V. Andrulis rašo “Vilnyje”:
“Viena žmona iŠ Kanados 

rašė Dr. Graičūnui, verkdama 
kruvinom ašarom, jog Salomė-

*

Vaizdas iš britų-italų karo Afrikoje j irt dusai kariai slepiasi nuo priešų 
kurie svaido britų karines jėgas granatomis.
granata Afrikos smiltynuose.

(italų),
Toliau matosi eksploduojanti

’ ?: ■■ ' '

Anglija Išleidžia Karai ELEKTRIFIKACIJA
Pusę Savo Įplaukę

Washington. — Jungtinių 
Valstijų prekybos ministeri
ja gruodžio 22 d. paskelbė, 
jog Anglijos valdžia išleid
žia karui pusę šalies iždo 
pajamų.

Nuo kovo 31 d. šiemet iki 
kovo 31 d. kitąmet karas 
kaštuos Anglijai 11 bilionų 
ir 200 milionų dolerių, kaip 
skaičiuoja anglų vyriausy
bė. Pusė tų pinigų surenka
ma taksais, kita, pusė—pa
skolomis.

VOKIEČIU ORLAIVIAI PLEŠ
KINO MANCHESTER! 

K-

SOVIETŲ SĄJUNGOJ 
EINA VIS DIDYN

Moldavai Rinks Atsto
vus į Aukšč. Sovietą

Murray Šaukia Visas 
CIO Unijas Kovoti 
Prieš Siūlo mu s Anti- 
Darbininkišk. įstatus

kurie,

Maskva. — šiomis dieno
mis sukako 20 metų, kai Le
ninas patiekė tezius apie 
Sovietų Sąjungos elektrifi
kaciją. Kai Leninas rašė 
apie i 
cialistinės šalies, buržuazi
nių kraštų spauda ir politi
kai skelbė, katkSovietų Są
junga negalėsianti be kapi
talistinių kraštų paramos 
Lenino svajonių įvykdyti.

“Pravda” nurodo, kad tie 
buržuazinių kraštų “moksli
ninkų” pranašavimai yra 
sutrinti į dulkes, nes jau 
1937 metais Sovietų Sąjun
ga turėjo elektros daugiau 
kaip septynis kartus tiek,

Maskva. — Sausio mėn. 
12 d., 1941 
Moldavijos 
liečiai rinks 
aukščiausįjį 
parlamentą.
dalyvauja aiškinime naujo- 

suelektrifikavimą so-]sios sovietų respublikos pi-

m., tarybinės 
ręspublikos pi- 
savo atstovus į 
SSSR sovietą- 
42,000 asmenų

Anglai Praneša:
London, gruod. 23.—Vo- kiek buvo caristinėje Rusi- 

kiečių oro bomba suardė da- joje, 1914 metais, 
lį Anglijos seimo rūmų ir 
nugriovė šv. Stepono klioš-; Penkerių Metų Planas, tai 
torių, pastatytą 600 metų

Kai pasibaigs trečiasis

Sovietų Sąjunga pasiga
mins 17,000,000 kilovatų 
elektros jėgos.

Kapitalistinis pasaulis, ra
šo “Pravda”, nei prie ge
riausių pastangų negali su
silyginti su progresu elek
trifikacijoje, kokį padarė 
Sovietų šalis.

“Sovietų Sąjunga”, sako 
dienraštis, “patapo kraštas 

. Jis apsi- 
niai svarbius pastatus Man- gjn^įavo nauja. technika ir

Per visą naktį vokiečiai 
lakūnai bombomis kriušino 
Manchester j, Anglijos fab
rikų didmiestį. Nužudė ir 
daugį nekariškių žmonių.

Vokiečiai Sako:
Berlin, gruod. 23.—Vokie

čių orlaiviai, bangų bango- 
vokiečių fabrikus, prieplau-”mjs bombarduodami kari- elektrifikacijos, 
kas, orlaivių stovyklas ir 
kitus pastatus Vokietijoj, 
Norvegijoj, Holandijoj, Bel
gijoj ir šiaurinė Francijoj.

GRAIKAI~ŪŽĖMĖ 
CHIMARĄ

Athenai, gruod. 23.—Grai
kų armija atėmė iš italų, _ . -
Chimarą, kariniai svarbų pūdingiau negu Coventry”, 
miestą Albanijoj; į nelaisvę 
paėmė 800 italų kareivių ir 
30 oficierių.

chesteryj, užkūrė • didžius 
gaisrus ir padarė daug 
sprogimų.

Vokiečių orlaiviai įnirtu
siai šeštadienį naikino Ang
lijos prieplaukų ir fabrikų 
miestą Liverpoolį net “įs-

. išlavino darbininkus, kurie 
tąją techniką valdo.”

PLEčIAMAS ŠVIETIMO 
DARBAS

liečiams konstituciją, sulig 
kuria bus atstovai renkami.

Tai pirmą kartą savo is
torijoje moldavų tauta ga
lės laisvai išsirinkti atsto
vus į 16-kos respublikų są
jungos parlamentą.

ROOSEVELT NEDUOSIĄS 
ANGLAM FAŠISTŲ LAIVU

BADU MIRĖ 18 TŪKS
TANČIŲ VAIKŲ

i Shanghai, gruodžio 23.— 
ja Neris “jau negali daugiau kaįP 18_t«kStan2kl
kurti.” Girdi, poemą apie Le. tvaikų šiemet mirė badu vien 
niną ji parašius ‘durtuvais su-'^k Shanghajuje; japonų už
ramstyta.’ . imtame Chinijos didmiestyj.

“Vargšė moteriškė, ji sugė-’Badas pasmaugė ir pus- 
rė melus pagamintus smetoni- penkto tūkstančio suaugu- 
nių malūnų Chicagoj, ar 
Brooklyne.

“Salomėja rašo, kaip rašius, 
tik geriau, laisviau.

Neužilgo tarybų Lietuvos 
priešai skelbs tokias ■ žinias: 
“Lietuvos žmonės ' atsisako 
valgyti, bet raudonarmiečiai

šių chinų tame mieste.

Youngstown, Ohio.-—Ma
honing Valley plieno pra
monėje per pereitas dvi sa
vaites pasireiškė visa eilė 
darbininkų streikų. Strei-

juos durtuvais priverčia valgy- kieriai reikalavo pakelti al
gas. 'mis labai patenkinta.ti ir gyventi.

Federalinė Valdžia Nori Suvaržyti Darbo Žmonių Laisvę 
Susirinkti ir Streikuoti, — Sako CIO Vadas

Washington. — CIO pre- jistus, CIO narius,
zidentas Philip Murray iš- jei tie įstatymai būtų pra
leido aplinkraštį visoms CIO vesti, labiausiai nuo jų nu- 
unijoms, šaukiantį į kovą 
prieš reakcininkų pasimoji- 
mus pravesti anti-darbinin- 
kiškus įstatymus.

Prieš tūlą laiką Washing
tone buvo sušaukta t. v. fe
deralinė tarp-valstijinė kon
ferencija, kurioje federali
nė vyriausybė pasiūlė vi
soms 48 valstijoms išleisti 
įstatymus neva prieš sabo- 
tažnipkus, bet tikrumoje 
prieš darbininkų judėjimą- 
prieš streikus ir teisę darbo 
žmonėms susirinkti. \

Du toki biliai dabar bus 
bandoma pravesti visose 
valstijose. Jei jie pataps įs
tatymais, tai visur karinei 
gamybai kenkėjai būsią 
baudžiami po 10 metų kalė
jimo. Biliuose, be to, sako
ma, kad tam’ tikrose vieto
se, aplink fabrikus, kuriuo-

kentėtų.
šalies teisingumo depart- 

mentas uoliai dirba, kad tie 
biliai būtų padaryti įstaty
mais. Todėl, CIO vadas sa
ko, darbininkai juo labiau 
turi sukrusti ir darbuotis, 
kad reakcininkams jų pa
sinio jimai nepavyktų.

Jeruzolimas. — Keletas 
tūkstančių italų belaisvių 
tapo atgabenta į Palestiną 
ir tapo sutalpinti į koncen
tracijos stovyklas.

Vokiečiai Nuskandinę 
21-ną Angly Submarine

Loądon. — Anglų vyriau
sybė pripažįsta, kad vokie
čiai nuskandino Anglijos su-

se dirbama karo reikmenys, bmariną “Swordfish”, 927- 
vietme va džia gali paskelbę t Tai bug dvlde. 
ti karo stovi, kas reikštų šimt irmas j submari- 
uzdraudimą darbininkams nn= n,,;p5n Q„naiVintafi ju. 
susirinkti į mitingus.

Murray, nurodo, kad tų 
bilių vyriausias tikslas bus 
suvaržyti darbininkų strei
kus, supančioti darbininkų 
judėjimą, ko samdytojai 
taip senai pageidavo.

Todėl CIO vadas ragina 
darbo unijas, visus darbi
ninkus energiškai kovoti

nas, priešo sunaikintas šia
me kare. Šis submarinas 
kaštavo milioną dolerių. Su 
juom žuvo 40 jūreivių ir 
oficierių. 

■

Kamantinėjimai Mokytojų 
Tai Pavojus Laisvei

New York. — Valstijinės 
Rapp-Coudert komisijos ve-

Washington, gruod. 23.— 
Naujasis Anglijos ambasa
dorius Jungtinėms Valsti
joms lordas Halifax yra 
įpareigotas, be kitko, pa- 
veikt Amerikos valdžią, kad 
jinai pervestų Anglijai 7001 
tūkstančių tonų įtalpos pre- mojimus, kad jiems nepa- donuosius” tarp mokytojų 
kinių-keleivinių _ laivų, pn- vyktų pamjnėtus bilius pa- gręsia pavojum bet kokiai 
klausančių Italijai, Vokie- daryti įstatymais. Jis ypa- laisvesnei minčiai mokyklo- 
tnai ir vokiečiu užimtiems /i™™; i , ... y.

I prieš tuos reakcininkų pasi- darni tyrinėjimai prieš Srau

klausančių Italijai, 
tijai ir vokiečių užimtiems 
kraštams, kurie tai laivai 
dabar stovi Amerikos prie
plaukose.

Prez. Rooseveltas dar nie
ko nesako, ar jis pritars 
perleist Anglijai tuos fašis- 
tų-nazių laivus, ar ne. Spė-

tingą dėmesį kreipia į *uni-'se, sako Amerikiečių Romi

Italijoj Sušaudyti Du 
Tariami Angly Šnipai

tetas dėlei Demokratijos ir 
Protinės Laisvės.

To komiteto pirmininkas 
yra vyresnysis New Yorko 
universiteto profesorius

Roma.—Pagal italų karo j^j Dearborn ir garbės 
teismo sprendimą tapo su- pirmininkas profes. Franz 

jama, kad prezidentas, yen- šaudyti du žmonės, kaipo Boas pasauliniai garsus 
o-dnmnQ karn sn Vnkiprna I_ a_______ ~ x• . L. ? .gdamas karo su Vokietija,! (įtarti.) Anglijos šnipai, 
priešinsis šių laivų pervedi- Valdžia skelbia, kad “sveti- 
mui Anglijai. ntos šalies šnipų gauja” nu-

mokslininkas. >
Koniitetas pareiškia: 
“Mes esame tikri, jog nie-ttj i** i ii IVlvS vSdlTlv LIK* 1, I1LV*

Italijos spauda, pagal vai- rodė anglam, kada geriau- ko gero neišeis iš tų tyri-

Kretinga.—Neseniai 
dėjęs veikti Kultūros 
nys, per trumpą laiką spėjo 
suorganizuoti rusų kalbos lam. 
kursus, į kuriuos užsirašė 
apie 400 žmonių, Jau pradė
jo veikti pagalbinė pradinė 
mokykla suaugusiems. Ją 
lanko apie 60 žmonių. Did
žioji dalis lankytojų jauni
mas, tačiau keletas yra ir 
iš pusamžių žmonių.

Prie Kultūros s Židinio 
veikia Liaudies Universite
tas, kuris kiekvieną sek
madienį pradinės liaudies 
mokyklos salėje rengia vie- plijos užsienių ministerio 
šas paskaitas įvairiomis te-,vietą, pareiškė, kad jis ge
momis.’ Paskaitas visuome-' rins ryšius su Sovietų Sa
ne gausiai lanko ir yra jo-1 junga ir jieškos jos draugiŠ- 

’ 1 ‘ ‘ kūmo.

pra- 
Židi-

džios padiktavimą, taip pat siai iš oro bombarduot Ita- 
grasina Amerikai karu,^yos karo laivus Taranto
jeigu Jungtinės Valstijos ‘ prieplaukoj. (Ten Anglijos1 
perleistų tuos laivus ang- bombininkai septynios sa-

ANGLAI ŽYGIUOJA 
PRIEŠ ITALUS

Cairo, gruod. 23.—Italai 
dar laikosi Bardijoj, Libijos 
mieste prie Viduržemio Jū
ros. Vieni anglai laiko apgu
lę šį miestą; kiti žygitfoja 
toliau. į vakarus per italų 
koloniją Libiją.

London, gruod. 23.—An
thony Eden, užimdamas An-

vaitės atgal sužeidė kelis 
karinius italų laivus.)

Apart dviejų dabar su
šaudytų, suimta dar 25 as
menys kaip nužiūrimi Ang
lijos šnipai.

nėjimų, kai jie vedami su 
tokia neapykanta prieš skir- 
tingas nuomones. Mes turi
me pabrėžt, kad šių tyrinė
jimų aukomis iš esmės bus 
ne keletas mokytojų, ne vie
na ar dvi organizacijos, bet 
pati mokyklų sistema išti
sai.”

Visašališkame Komitete 
dėlei Demokratijos ir Pro
tinės Laisvės yra, apart ki
tų mokslo vyrų; ir šie:

Pennsylvanijos Universi
teto profesorius Ernest Mi
nor Patterson, Hamptono 
Instituto prezidentas Mal-

TREČIADIENI “LAISVĖ” 
NEIŠEIS

Gruodžio 25-tą, Kalėdo
mis, paštas neveikia, lakraš- 
čio neišnešios. Dėlto “Lais
ve” už trečiadienį neišeis.1 colm MacLean ir Columbi- 
Moterų Skyrius tilps ketvir- jos Universiteto profesoriai 
tadienio laidoj. Rūta Benedict, Robertas S.

* - ----------------- Lynd, Wesley C. Mitchell ir
ORAS.—Giedra, šilčiau. Walteris Rautenstrauch.'
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Duoda Pavyzdžius
Šiuo metu Amerikoje važinėja su pra

kalbomis Anglijos darbininkų “vadas* 
Citrine. Jis buvo Amerikos Darbo Fede
racijos suvažiavime. Po to jis važinėja 
po Ameriką agituodamas šio krašto žmo
nes už stojimą į imperialistinį karą.

Ką gi ponas Citrine Amerikos žmo
nėms pasakoja? Ogi jis pasakoja, kaip 
Anglijos darbininkai “gerai gyvena”. Jis 
pasakoja, kad Anglijos darbininkai, esą, 
“nusitarė nestreikuoti ir dirbti ilgas va
landas.” Girdi, Anglijos darbininkai dir
ba po 70 valandų per savaitę ir yra “la
bai pasitenkinę”.

Šitokius monus gali kalbėti niekas ki
tas, kaip tik socijalistas, kuriam nerū
pi darbininkų gyvenimas, nerūpi darbi
ninkų klasės labas ir gerovė.

Anglijos darbininkai dirba ilgas valan
das ne dėl to, kad jiems taip yra gerai 
dirbti tiek valandų per savaitę, bet dėl
to, kad jie yra priversti. Jie nestreikuoja 
ne dėlto, kad jiems būtų taip labai miela 
dirbti imperialistinio karo naudai, bet 
dėlto, kad jie yra priversti. Ir juos ver
čia dirbti ne tik valdžia, bet ir darbo 
unijų viršininkai, toki, kaip p. Citrine.

Amerikos darbininkai nenori tokios 
“laimės” kokią turi Anglijos darbininkai.

Lietuvos Darbo Žmonių Pasiekimai
Rašydama apie šių metų Didžiosios 

Spalių Revoliucijos 23 metų sukakties 
minėjimą, “Tarybų Lietuva” nurodo, kas 
buvo pasiekta Lietuvoje po birželio 15 
d., t. y., po perversmo. Nurodžiusi apte 
didelį darbo pakilimą fabrikuose, “T. 
Lietuva” primena:

“Bet reikia atsiminti, kad tai tėra so- 
cijalistinio darbo pradžia. Labiau pasi
ruošę mūsų darbininkai žengs į didesnius 
darbo laimėjimus.

“Nemažiau džiaugdamiesi Spalio šven
tę sutinka ir švietimo darbuotojai, nes 
iki šiol pavyko atidaryti visą eilę naujų 
mokyklų, kur gali semtis mokslo tūks
tančiai naujų darbininkų klasės jaunuo
lių, o taip pat ir suaugusieji. •

“Bet nė minutės; neturime pamiršti, 
kad tuos visus laimėjimus mes išsikovojo
me tik Tarybų Sąjungos, jos Raudono
sios armijos ir, visų svarbiausia, draugo 
Stalino dėka. Turime atsiminti, kad tai 
buvo galima tik dėlto, kad prieš 23 metus 
Rusijos darbo liaudis, vadovaujama Leni
no ir Stalino sulikvidavo eksploatatorius 
ir suteikė galimybę darbininkų klasei pa
čiai valdytis ir tvarkytis.

“Todėl ir mūsų toks didelis dėkingu
mas Leninui ir Stalinui, todėl mūsų tokia 
didelė pagarba Didžiajai Spalio Socija- 
listinei Revoliucijai,

“Ryt mes pakelta nuotaika ir pakelto
mis galvomis džiaugsmingai demonstruo
sime savo padėką Partijai ir Vyriausy
bei, savo begalinį atsidavimą, ir ištikimy
bę žmonijos genijui ir didžiajam mūsų 
draugui Stalinui.

“Mes pasižadėsime bolševikišku ryž
tingumu ir atkaklumu stiprinti socijaliz- 
mą, atiduoti jėgas socijalistinei statybai, 
kad mūsų didžiojoje tėvynėje visiems bū
tų džiugiau ir geriau gyventi, kad mūsų 
tėvynė būtų dar galingesnė, kad jos viso
kie laimėjimai būtų dar gausesni negu 
iki šiol buvo, kad greičiau pasiektume 
užsibrėžtojo tikslo—komunizmo.

“Aukščiau galvas! Aukščiau pergalės 
vėliavos!”

Pagalba Anglijai ir Kas Toliau?
Amerikos valdžia teikia karinę pagal

bą Anglijai. Ji perveda anglams karo 
laivus, orlaivius, ginklus ir amuniciją. 
“New York Times”, kuris stoja net už 
tai, kad mūsų šalis būtų įtraukta į karą 
Anglijos pagalbai, savo editoriale “Lai
vai Anglijai” pateikė atskaitą iš dabar
tinės padėties.

Anglija nuo karo pradžios jau neteko 
per 1,000 prekybos laivų, bendrai per 
4,000,000 tonų. Gi Anglijos laivų budavo- 
jimo gamyba į metus gali pastatyti kur 
kas mažiau, tik apie 1,200,000 tonų nau
jų laivų. Anglija keturis penktadalius 
maisto turi parsivežti iš užsienio. Vo
kietijos karo orlaiviai, greiti laiveliai ir 
submarinai puola Anglijos laivus ir skan
dina. Ir skandina labai daug. Kas mė- 
nesis Anglija netenka nuo 325,000 iki 
400,000 tonų prekybos laivų. Jau tokis 
didelis laivų skandinimas sudaro dide
lius nuostolius, bet reikia atminti, kad 
laivai žūva su tavorais ir net žmonėmis. 
Reiškia, Anglijai susidaro vis didesnis 
pavojus maisto reikale. Anglija turi par- 
veržti maisto dėl 35,000,000 jos gyvento
jų, o likusius ji pati gali šiaip-taip ap
rūpinti.

Pirmiau Anglija skelbė, kad'ji veik iš
naikino Vokietijos submarinus. Bet pa
sirodo, kad Vokietijos valdonai taip spar
čiai stato naujus submarinus, kad dabar 
jie turi apie 180. Karo pradžioj turėjo 
tik apie 50 submarinų. Reiškią, Vokieti
jos submarinų kiekis paaugo veik keturis 
kartus ir vis auga. Baisus vokiečių orlai
vių bombardavimas Anglijos, ardymas 
prieplaukų, miestų, deginimas maisto 
sandėlių, skandinimas laivų grūmoja An
gliją paklupdyti ant kelių.

Todėl Anglija sujudo jieškoti pagalbos 
iš Amerikos. Ir pirnjoj vietoj ji nori 
gauti kuo daugiau laivų. Nuo šio karo 
pradžios Amerika jau pardavė Anglijai 
146 laivus, bet tai nepatenkina Anglijos 
reikalavimą.

Jungt. Valstijų prieplaukose yra 46 
Danijos laivai, kiekvienas nuo 3,000 iki 
4,000 tonų įtalpos. Amerikoj yra dar ke
li desėtkai Vokietijos, Italijos, Belgijos, 
Francijos ir Holandijos laivų. Bendrai 
tie laivai sudaro apie 400,000 tonų įtal
pos. Anglija išreiškė troškimą, kad Ame
rika perduotų tuos laivus Anglijai. Ar 
tas-išgelbėtų Angliją? Kaip matome, tai 
400,000 tonų laivų, reiškia tik tiek, kiek 
vokiečiai nuskandina per mėnesį laiko. 
Tai būtų tik laikinoji Anglijai pagalba. 
Bet jeigu taip Amerikos valdžia pada
rys, tai ką į tai atsakys Anglijos priešai? 
Vokietijoj ir Italijoj pakėlė skandalą ir 
grūmoja, kad tai bus “karo žygiai”. Itali
jos spauda rašo, kad Amerikos valdžia 
laužo visas tarptautines teises ir “Ameri
ką reikia suvaldyti, kaip išdykusį kūdi
kį.” Jeigu mūsų valdžia imsis to žygio, 
tai mūsų šalis bus dar daugiau į karą 
pastumta.

Anglija nori gauti iš Jungtinių Valsti
jų dar apie 200 laivų, 1,600,000 tonų įtal
pos, kurie yra Jūrininkystės Komisijos 
žinioj. Šie laivai tiesioginiai priklauso 
valdžiai—armijai ir laivynui.

Anglija užsakė Jungt. Valstijų laivų 
budavojimo fabrikuose 60 naujų laivų, 
kiekvieną po 10,000 tonų įtalpos. Jie bus 
už metų laiko gatavi. Ji nori, kad visas 
Jungt. Valstijose 224 laivų budavojimo 
dirbtuves ir fabrikus pakinkyti jai laivų 
budavojimo reikalams. Vienu žodžiu, An
glijos troškimas, kad visa Jungtinių Val
stijų industrija dirbtų jai.

Bet tuom pat kartu Anglija pareiškė, 
kad ji daugiau negali Amerikai mokėti 
už karo ginklus, kad ji turi tą gauti pa
skolom Prezidentas Rooseveltas siūlo, 
kad Jungt. Valstijos suteiktų Anglijai už 
$3,000,000,000 (tris bilionus dolerių) gin
klų .ir kitų reikmenų^ kuriuos Anglija 
grąžins atgal, kaip karą baigs.

New Yorko dienraštis “Daily News” 
rašo, kad tas ves Ameriką į karą. “Pa
skolinti ginklus—reiškia pilniausiai rem
ti Angliją.” Amerikoj spauda rašo, kad 
ši šalis nepasirengus karui ir į karą 
neis. Bet jeigu mūsų šalis nepasirengus, 
tai ar lauks Vokietijos, Italijos ir Japo
nijos valdonai, kol ji pasirengs? Ar jie 
nepasinaudos ta proga? Ypatingai tada, 
kada ponas Rooseveltas siūlo “skolinti” 
Anglijai viską? Mūsų šalies piliečiai, 
kongresas ir senatas turi apsižiūrėti, kol 
dar nėra pervėlu. Reikia suprasti, kur 
mus ves ta “ginklų paskolinimo” politika, 
jeigu ji bus priimta.

An€radien., Gruodžio 24, 1940

Klausimai ir Atsakymai

Londono žmonės atlanko kapus tų, kurie žuvo 
pereitame imperialistiniame kare; apsilankę, ver
kia žuvusiųjų ir dreba iš baimės, kad jie yra įvelti 
j naują, dar baisesnį karą, negu buvo praeitas! . . .

Kazimieras Gradauskas, iš 
Methuen, Mass., gavo nuo sa
vo brolio laišką iš Lietuvos, 
kurio ištraukas žemiau paduo
dame. Laiškas rašytas spalių 
20 dieną. Tarp kitko, laiške 
sakoma:

“Pergyvename daug baimių 
ir pavojų dėl tų karo žiauru
mų. Nors pas mus karo ne
buvo, bet skaudžiai palietė ir 
mūsų šalį. . .

“Gamta pas mus šiemet di
delių nuostolių pridarė, žie
ma buvo nepaprastai šalta, net 
40 laipsnių žemiau zero. La
bai skaudžiai palietė sodnus. 
Visai mažai vaismedžių išliko 
gyvais. Obuolių ir kriaušių už 
jokius pinigus niekas nematė 
nei vieno. Dėl to, kad pum
purai sušalo. Kai kurie nuo 
šakų atžėlė, tai vėliau su
džiūvo. Slyvų visai niekur ne
liko. O, sniegu tiek buvo, kad 
negalima buvo niekur nuva
žiuot, arkliai klimpo. O vasarą 
labai sausa ir karšta buvo. Vi
sai mažas derlius šiemet, klo
jimai tušti, gyvulius visur su- 
mažinom per pusę ir tai dar 
per daug bus.

“Pas mus daug naujienų da
bar yra ir buvo. Pernai rudenį 
žlugus lenkų valstybei, rusai 
atėjo prie laetuvos sienos ir 
padarė su Lietuva savitarpinės 
pagėlbos sutartį, atidavė Lie
tuvai Vilnių ir susitarimo ke
liu, pradėjo Lietuvon eiti 
tūkstančiai tankų, kareivių ir 
orlaivių. Ir koks tų Sovietų 
kareivių mandagumas, tai sun
ku ir įsivaizduoti. Važiuoda
mi autobusais jie žmonėms ke
lią duoda ir vandens nepapra
šę neatsigers. Pavyzdžiui, jei
gu jie eina ar važiuoja, o prie 
kelio esti šulinys, tai jie eina 
pajieškot pirma savininko, 
idant paprašyt, kad jiems pa
velytų vandens atsigerti.

“Kaip Smetona su savo sė
brais pabėgo Vokietijon, ta
da susikūrė liaudies vyriausy
bė, išrinkome liaudies šeimą 
ir be jokios, revoliucijos pra
dėjo tvarkyti šalį. Pirmiausia 
pradėjo tvarkyti dvarus. Su
rašė jų žemę, gyvulius ir in
ventorių. Ardinarščiką pasta
tė komisaru ir ponas negali 
nieko nei parduoti, nei per
vežti kitur. Ir tas komisaras 
tvarko visus laukų darbus. 
Kurie ponai buvo žemesnio 
luomo, tai tiems paliko po 30 
hektarų žemės. O kurie buvo 
stambūs ir vadinosi bajorais, 
tai atėmė viską. Gyvulius ir 
inventorių atidavė tiems beže
miams ir mažažemiams, kurie 
tam dvare žemę gavo, žemę 
gavo nemokamai ir dar vy
riausybė paskyrė 20,000,000 
litų jiems ilgamečiu kreditu 
trobesiams pasistatyti.

“Justas Paleckis pasakė: 
žemė, vandenys, fabrikai, ban
kai, stambios gamyklos, miš
kai yra visų bendra Jiaudies 
nuosavybė. Valstiečiai, kurie 
žemę dirbate, ją mylite, savo 
krauju ir prakaitu esate ap- ma.

laistę, dabar esate tikri jos 
šeimininkai. Niekas negalės 
tos žemės parduoti, nei pirkti, 
joks antstolis už skolas neiš
varžys, nes ji yra visos liaudies 
nuosavybė. O dvarų rūmuose 
bus įsteigta mokyklos, biblio
tekos, seneliams prieglaudos. 
Su mokesčiais dar nežinome, 
kaip bus, kiek reikės mokė
ti. . .

“Kalbėt lietuviškai niekas 
nedraudžia. Mokslas veltui 
(nemok amas). Aukštesnėse 
mokyklose įvesta ir rusų kal
bos pamokos. Neturtingesnieji 
ligoniai gydomi veltui. . . ”

Eli^abethietis K. Meškaus
kas gavo laišką nuo savo bro
lio iš Lietuvos. Apleidus gry
nai asmeniško pobūdžio daly
kus, laiškas skamba:

“Tamstų klausimai, brolėl, 
kad mums Lietuvą rusai labai 
prispaudė, neturi, jokio pagrin
do. Rusai pas mus užėjo 1940 
metų birželio 15 dieną. Bet 
pėsčių arba arkliais važiuo
jant buvo mažai matyti, tik 
visą savaitę visais Lietuvos ke
liais be nutrūkimo ėjo vien 
mašinos ir įvairiausi didžiausi 
tankai. Rusų kariuomenė ge
rai apsirengus ir labai tvar
kinga, kad eidama keliais ne
padarė ūkininkams nei ma
žiausių nuostolių. Buvo ir 
taip: Tankas rapoja, kaip 
klaimas didumo, o čia višta su 
viščiukais ant kelio. Tai rusų 
kareivis pamato ir tuos paukš
čius nuo kelio pašalina.

“Dabar pas mus tvarka be
veik nepasikeitus. Visom į- 
staigom buvo įsakyta veikti 
kaip pirma veikė, ūkininkai 
irgi tas pačias pareigas atli
kinėja. Bažnyčios laisvai, kas 
nori, gali eiti; kunigų irgi nie
kas neliečia, žinoma, jeigu jie 
tik bažnyčios reikalais rūpina
si. Bet kunigams algų nebe
moka.

“žemę iš dvarininkų atėmė 
ir atidavė tų dvarų buvusiems 
ardinarčikams. Dalina po 10 
ha. Iš ūkininkų; kurie turėjo 
daugiau kaip 30 ha, tai per
viršį paėmė, o paliko nedau
giau kaip 30 ha. Krautuvės 
bus tik kooperatyviškos. . .

“žodžiu, dabar esame sotūs 
ir iš mūsų nieko neatėmė. Tik 
šiek tiek pabrango drabužiai 
ir odos nusipirkti krautuvėje 
ne visada galima. Mat, viso
kie spekuliantai ir pinigingi 
ūkininkai pradėjo daryti pre
kių atsargas, jas slėpdami ir 
daug pirkdami, todėl ir yra 
tas trūkumas jaučiama.”

46,000 Rublių Pašalpa 
Dvylikos Vaikų Tėvui

Maskva Tassas. Gorkio apy
gardos Bolše-Udinsko žemės 
ūkio artelės kolchozininkas 
Michalkinas ir jo žmona Tat
jana turi 12 vaikų. Per ket
verius metus jie gavo iš vals
tybės 46,000 rublių pašalpos, 
kaip daug vaikų turinti šel

Klausimas
Gerbiama Redakcija: Aš 

esu vienas iš tų, kuriuos pa
prastai žmones vadina skepti
kais, tai yra, viską imu abejo
tinai. Kad kuomi ir džiau
giuosi, tai vis tiek ir abejoju: 
o gal nieko gero nebus.

Bet tą mano skepticizmą 
palikime nuošaliai. Aš jus no
rėjau paklausti abejingo klau
simo, būtent: Argi taip jau 
lengvai ir bus Lietuvoje per
eita iš kapitalizmo į socializ
mą, kaip kad dažnai skamba 
mūsų pažangioje spaudoje? 
Nejaugi nuo ponų ir bus atsi
kratyta be revoliucijos, be 
kraujo praliejimo?

Būkite tokie geri ir jeigu 
laikas jums pavėlins, šituos 
klausimus plačiau nušvieskite 
arba paaiškinkite. Gal yra ir 
daugiau “laisvės” skaitytojų, 
kuriuos šitie klausimai kamuo
ja, arba yra neaiškūs. O aš iš 
anksto tariu jums ačiū.

Skaitytojas J. M.

Atsakymas
Jūs, drauge, pastatėte porą 

labai rimtų klausimų, kuriuos 
mes bandysime platėliau pa
ryškinti. Aišku, kad kiekvie
ną jų plačiai išnagrinėti nega
lėsime, nes tam reikėtų duoti 
net keletą ištisų straipsnių. 
Paimkime jūsų klausimus iš 
eilės. *

Pirmas klausimas: “Argi 
taip jau lengvai ir bus pereita 
iš kapitalizmo į socializmą 
Lietuvoje?” Klausimas nela
bai aiškus. Jeigu tai turima 
mintyje, ar liaudies būklė pa
gerės arba pablogės, palyginus 
su buvusia jos būkle, per šitą 
pereinamąjį laikotarpį; tai ga
lime drąsiai atsakyti, taip, 
būklė pagerės. Juk faktas yra, 
kad Lietuvos liaudies būklė 
tuojau pagerėjo po nuvertimo 
Smetonos režimo, štai tik keli 
faktai: '

Daugiau kaip 70 tūkstančių 
bežemių ir mažažemių gavo 
žemės. Tuojau pasibaigė jų 
vergavimas dvarininkams ir 
buožėms. Jie neapsakomai 
džiaugiasi šituo laimėjimu. 
Taipgi socialistinė vyriausybė 
panaikino valstiečiams skolas, 
kurios siekė per 300 milionų 
litų. Vadinasi, ūkininkų že
mės niekas nebepardavinės iš 
varžytinių už skolas. Argi tai 
nereiškia pagerinimą Lietuvos 
ūkininkų, būklės?

Naujoji vyriausybė įvedė 
nemokamą mokslą visiems. 
Tuojau įsteigė daugybę naujų 
mokyklų mažiem ir suaugu
siems. Taip pat patvarkė, kad 
biednuomenei gydymas bus 
nemokamas, tai yra, jie gaus 
gydytojo patarnavimą veltui. 
Argi šis žygis nereiškia page
rinimą Lietuvos liaudies būk
lės ? žinoma, kad reiškia.

Paimkime pramonės prole
tariatą. Naujoji vyriausybė 
tuojau pakėlė darbininkams 
algas. Darbininkams davė tei
sę organizuotis į darbo unijas. 
O ta teisė pirmiau jiems buvo 
griežtai užginta. Darbininkai 
buvo valdžios ir bosų vergai. 
Dabar jie patys prižiūri ir ve
da gamybą. Tai juk milžiniš
kas Lietuvos proletariato lai
mėjimas. Jų būklė tuojau pa
gerėjo.

Taip pat su Lietuvos inteli
gentija. Visiems protinio dar
bo darbininkams algos tapo 
pakeltos. Visi padorieji proto 
darbininkai tapo įtraukti į 
konstruktyvį darbą. O to dar
bo atsirado daug, nes kūrimas 
naujo gyvenimo reikalauja 
daug protinio darbo visose 
gyvenimo srityse.

Taipgi naujoji vyriausybė 
panaikino bedarbę, praplės
dama pramonę ir užvesdama 
daugybę viešų darbų.

Be to, juk suteikimas Lietu
vos žmonėms politinių teisių, 
kurios buvo Smetonos režimo 
jięmš užgintos, reiškia be ga
lo daug. Pirmu sykiu Lietuvos 
istorijoje Lietuvos piliečiai iš
sirinko seimą visuotinu, slap- 
tu J^l^avimu ir pastatė prie 
valstybės vairo žmones, kurie 
rūpinasi liaudies, o ne išnau-
dotojų reikalais. Tą irgi reikia jis pregreit dirbo.

skaityti prie liaudės būklės 
pagerėjmo.

Kaip žinome, šiemet Lietu
voje buvo labai prasti orai ir 
javai prastai užderėjo. Prie 
Smetonos režimo Lietuvos 
žmonėms būtų grūmojęs ba
das. Nūnai gi, Lietuvai prisi
dėjus prie Sovietų Sąjungos, 
Lietuva gauna iš Sovietų Są
jungos kitų respublikų para
mos grūdais ir pašaru.

Tai čia tiktai keli pavyz
džiai Lietuvos žmonių laimėji
mo ir savo būklės pagerinimo.

Antras klausimas: “Nejaugi 
nuo ponų ir bus atsikratyta be 
revoliucijos, be kraujo pralie
jimo?” Taip, ne tik bus, bet 
jau yra. Ponai nuginkluoti, jų 
nuosavybė konfiskuota.

Tačiau, ryšyje su tuo, reikia 
pakalbėti ir apie tam tikrus 
sunkumus bei keblumus Lietu
voje. Naują gyvenimą sukurti 
negalima vienu rankos pamo
jimu. Su tam tikrais sunku
mais ir keblumais reikės susi
durti. Tai irgi turi būti kiek
vienam aišku. Vienas iš tų 
sunkumų, tai bus senųjų val
dančiųjų klasių troškimas at
sigriebti, vėl įsigalėti. Jie vi
sais būdais kenks naujai san
tvarkai taip ilgai, kaip galės. 
Kur tik galės, kiš koją gamy
bai, kurstys žmones, vartos 
sabotažą ir tt. Jau dabar, kaip 
matome iš Lietuvos spaudos, 
kai kurie jų neberimsta savo 
kailyje. Pavyzdžiui, tie speku
liantai, kurie perka daugiau 
daiktų, negu jiems reikia, 
idant kainas pakėlus ir pasi
pelnius, daugumoje yra buvu
sių valdančiųjų klasių žmonės. 
Tas privedė prie tam tikrų 
reikmenų trūkumo.

Be to, reikia nepamiršti ir 
šiaip daugelio žmonių išauk
lėjimo. Vienu sykiu negali 
staiga išnykti iš visą saumy- 
lystė, pavydas, noras pasinau
doti iš kitų. Rasime tokių žmo
nių tarpe ūkininkų, tarpe in
teligentų ir t net tarpe darbi
ninkų. Ir juos reikia perauklė
ti, arba išmokinti, jog pavydui, 
kerštui, saumylystei vietos 
naujam gyvenime negali būti. 
O tai ims laiko.

Taip pat, aišku, reikėjo su
daryti naują valstybės apara
tą, įtraukti daug naujų žmo
nių. Ne visi tie žmonės turi 
prityrimo. Pasidarys klaidų. O 
dar į valstybės aparatą, į vi
sokius šalies organus, senojo 
režimo žmonės kėsinsis sulys
ti ir iš vidaus kūrybai trukdyti.

Visa tai reikia numatyti ir 
suprasti. Visus tuos sunkumus 
socialistinė santvarka turės 
nugalėti. Tad nereikia nusi
minti, arba stebėtis, jeigu Lie
tuvos spaudoje pamatysime 
skundžiantis apie ten ir ten 
trūkumą, nepasisekimą ir tt. 
Reikia atminti, kad ta spauda 
begailestingai kels į viršų ir 
kritikuos visus trūkumus ir ne
pasisekimus, idant juos nuga
lėti. Gi liaudies priešai užsie
nyje tuos dalykėlius gaudys 
ir rodys žmonėms, šaukdami, 
“žiūrėkite, kaip ten viskas ei
na velniop.” Jau ir dabar tą 
daro. Bet lai jie šaukia ir 
džiaugiasi. Lietuvos liaudis žy
giuoja pirmyn ir žygiuos. .

$

e

Ačiū Draugams
“Laisvės” štabas gavo 

švenčių proga gražų pasvei
kinimą net iš tolimos Cali- 
fornijos. Pasįrašo sekami 
draugai ir draugės: J. K. ir 
B. Chaplikai, Mildred Savu- 
kas, Conrad (Savukas) Fri- 
berg, K. B. Karosienė, Jos. 
Kaross, A. Mugianis, Euge
ne Kaross ir K. Mugianie- 
nė. x

Visiems kartu širdingai 
ačiū už sveikinimus ir lin
kėjimus.

London. — Anglų Drabu
žių Siuvėjų Unija išbraukė 
laukan vieną narį todėl, kad
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As I Was
Saying

.7. Stenot.

Meeting to 
Commemorate 
Lith Heroes

Sacrifice:—

Everybody is making sac
rifices nowadays, even the 
manufacturers who sacrifice 
to make profits from defense 
contracts.

Manufacturers Leading Blitz
krieg in Drive Against Labor

Want to Censor 
School Books

— o—
War News:—

Italian troops, reports said, 
are advancing rapidly to the 
rear. Other war news last 
week brings out the chilling 
fact, Greeks who had survived 
battles with Italian tanks had 
frozen arms and legs which 
had to be amputated follow
ing a blizzard in 
tain front.

From England 
news that disease

raid shelters, 
from Europe 

a censorship 
in dribbles, 
guess to what

the moun-

comes the 
has broken

Steel

wo-

out in the air
The news 

comes through 
and even then

We can only
horrible extent this present 
war has taken its toll.

—o— 
More Sacrifice:—

The United States
Corp, of Ohio made $12,390.- 
000 in the first nine months 
of 1939. In the first nine 
months of 1940 it made $69,- 
418,070.

That sure is sacrifice!
—o—

Burnt Fingers:—
Many were shocked by the 

President’s proposal to “lend” 
American arms to England.

We “loaned” money in 1917 
and look where it got us.

Don’t we ever learn?
—o—

Women:—
A plan for conscripting

men who would be trained for 
wartime jobs has been gain
ing increasing publicity of 
late.

The fact that such a plan 
is suggested in all seriousness 
should make one pause.

Why should women be con
scripted ?

To take the jobs that do 
not exist for nine million un
employed ? Those nine mil
lion should come first.

Or is the plan just part of 
a larger plan—the Hitleriza- 
tion and regimentation of the 
entire country and its people?

—o—
Physical Training:—

Nowadays more emphasis 
is being placed upon Physical 
Training in the colleges and 
high schools. Well and good 
it seems to be at first— 
health is an important thing.

But one becomes suspicious 
at the reasons advanced by 
those who are just waking up 
to the need of better health 
facilities in school. It begins 
to seem as if the gentlemen 
are not interested in the 
health of the students but, as 
Maj. John Griffith of the Big 
Ten says, “physical training 
was credited by some observ
ers with Germany’s initial mi
litary successes against 
France.”

If one of these bright win
try days some political big 
shot comes out with a sensible 
statement that hasn’t got an 
ulterior motive of war behind 
it—I’m afraid we might col
lapse from sheer surprise.

WASHINGTON.—Rights and du
ties of labor and management in the 
arms program were outlined by the 
Natl. Association of Manufacturers 
in its preliminary report presented 
to the 45th convention meeting in 
New York. Boiled down, the NAM’s 
program is fairly simple — the bos
ses have the rights and the workers 
have the duties.

Congress has some duties, too, “to 
aid national defense by removal of 
unnecessary obstacles” — such as 
the Wagner Act, the Wage-Hour 
Act, the Walsh-Healey Act and any
thing else in the line of legislation 
that protects the workers.

The NAM is concerned .about, de
fense, and its report makes a major 
point that defense contracts must 
not be withheld from violators of 
the Wagner Act or other labor laws. 
These laws, the report says, should 
be enforced only through the courts, 
not “by withholding or threatening 
to withhold defense contracts from 
those whose policies are under cri
ticism by government boards charg
ed with administration of specific 
statutes.”

The NAM is also concerned about 
the right to work —particularly 
when a strike is on. Here again 
government’s “primary obligation is 
protection of the right to work” 
when strikes are in progress.

Unions must also recognize this 
principle, by avoiding “arbitrary in
terference” with management’s 
right “to employ, retain and pro
mote the most competent workers 
available.” To make sure these 
workers will have a chance to show 
their competence, unions must- also 
“abandon and suspend rules and 
practices which prevent maximum 
production by individual workers.”

The NAM is still further concern
ed about wages, again because of na
tional defense. To put it bluntly, the 
NAM doesn’t think there should be 
any rise in the wage level, “Such 
Increased earnings as are necessary 
and desirable during the armament 
period In individual cases should be 
made in the form of temporary 
wage bonuses rather than increases 
in the basic wage rates.”

THE STATUS QUO 
important thing in 
NAM, however is

of the status quo, with 
content to waive any

divide up all property.” In 1916 it 
was against a ban on child labor, 
again in 1924. From 1930 on it was 
opposed to social security, relief, old 
age assistance, etc.

In 1933 the NAM was against 
Sec. 7a of the NRA, and in 1935 it 
opposed the Wagner Act, advising 
members to ignore it. when it. was 
passed.

And in 1938, (he NAM teamed up 
with William Green, president of 
the American Federation of Labor, 
to write the amendments to the 
Wagner Act that Green presented in 
the Walsh bill, S. 1000, as his very 
own.

John L. Lewis, then president of 
the CIO, exposed this conspiracy in 
testimony before the Senate Labor 
Committee in April, 1939. Neither 
Green nor the NAM ever refuted 
Lewis’ charges.

the na- 
per cent

will be

Brooklyn Loses
Brooklyn lost two out of 

three in the bowling games 
with Newark Sunday.

Hollywood Wonders . . .
Whether the man who attacked 

Cecil B. DeMille in the lobby of a 
Chicago hotel recently could have 
been simply a member of the irate 
public trying (as so many of us 
have so often said we would) to get 
his money back.

Whether the fact that Max Fac
tor, Jr., reports women will go for 
men of Latin types in 1941 is a 
reaction against the European trend 
toward blonde Aryanism.

the 
the

The really 
mind of the 
maintenance 
labor being
claims for changes and Improve
ments. This was how it was done 
in the last World War, the report 
says, and though “We are not now 
at war... we believe that again in 
the interests of national defense the 
status quo in bargaining relation
ships should be maintained so long 
as the preparedness program is a 
major national policy.”

And further: “Neither 
nor employees, nor their 
organizations, should use
tional defense emergency as a means 
of bringing about changes in their 
bargaining relationships.”

How this squares with amending 
the Wagner Act, etc., recommended 
earlier in the report, is not explain
ed.

employers 
respective 

the na-

THE NAM’S RECORD
The record of the NAM on social 

legislation goes back quite a long 
way. In 1902, it was against the 
eight hour day, on the ground that 
it was in effect a "proposition to

New Year’s Eve 
At Aido Chorus

out

Eve, December 31, at

BROOKLYN, N. Y. — Ring 
the old and ring in the new with all 
your friends at the Aido Chorus’ 
New Year’s Eve Affair!

There will be games, refreshments 
and dancing to G. K.’s orchestra— 
all for 40c. The dance will be held 
New Year’s
Laisve Hall. Begins at 8 p. m.

Who can tell the outcome of a 
New Year’s Eve Dance? A boy — 
a girl meet and —? To top the eve
ning off an R. C. A. Victor Radio, 
value $19.95 will be given to some 
lucky person.

Get your tickets now and reserve 
New Year’s Eve date with the Aido 
Chorus. —I’ll Be There.

Baystate, Note!
is aThe LDS Baystate News 

very interesting paper and we all 
enjoy reading it, but there is just 
one thing that is overlooked when 
the paper is printed. That is the ad
dress, it’s missing. Readers who 
would like to subscribe to the “Bay
state” for a year don’t know where 
to send the money.
quite a few who would, so if it’s pos
sible would the committee please put 
the address in the coming edition 
of the “Tiesa”

— A Baltimore Reader.

I know of

Meant Well
Young husband—Isn’t there some

thing peculiar about these onions, 
my dear?

Young Wife (anxiously)—Oh, I 
hope not, darling. I took such pains 
with them. I even sprinkled them 
with eau de cologne before I 
them on to boil to take away 
unpleasant odor.

put 
the

theThey say the new member of 
NLRB is a genius at compromise.

Maybe he can pass a few tips 
on how to. stave off the landlord, the 
butcher and baker.

The most unhappy of all men is 
he who believes himself to be so.— 
Hume.

Santa trying to remember at least one of Charlie McCarthy's good 
deeds during the year knows enough to hold "knot-knob's” hand to 
prevent his picking pockets. The reason is that the guy in red bun
lap and cotton beard is none other than Edgar "no raise" Bergen, 

"splinter-puss’" boss at NBC.

“socialism

plan, will 
the text-

NEW YORK. — The Nat’l Assn, 
of Manufacturers announced an am
bitious program to make 
lion’s school textbooks 100 
safe for reaction.

Some 800 school books
studied, the NAM announced. Prof. 
Ralph Robey of Columbia Universi
ty has been engaged to do the job, 
which will consist of abstracting "all 
textbooks in the field of history, 
civics, sociology and economics in 
general use in the public school 
systems of the country.”

Announced purpose of the plan is 
to acquaint manufacturers with 
textbooks which might be considered 
“prejudicial to our form of govern
ment, our society or our system of 
free enterprise.” The NAM attitude 
on questions of this sort is well 
known, for the organization has a 
long reputation as one of the most 
reactionary forces in the country.

Bearing out fears that the plan 
is intended to bar any progressive 
textbooks from the schools was the 
NAM statement that Prof. Robey is 
a foremost critic of the 
of the New Deal.”

Robey, according to the 
abstract quotations from
books, which in turn will be sent 
out to NAM members for study.

If NAM members then decide cer
tain books are objectionable, they 
will then "consult” with local school 
officials who might be expected to 
heed the powerful voice of employ
ers in their district.

That the plan has been given con
siderable thought was indicated by 
the announcement that manufactu
rers should be encouraged “indivi
dually to accept the civic respon
sibility of acquainting themselves 
with education and its problems in 
their communities, and to cooperate 
towards the solution of such prob
lems.

"The association plans to stimulate 
local businessmen to get in closer 
contact with school boards and in
dividual teachers and to recommend 
local conferences- for the discussion 
of mutual problems between manu
facturers and educators in both 
secondary and college ‘ levels.”

Explanation
the

the papers
Mr.

Mr. 
yer 

is 
thy

What 
wheer 

accomodate 
min cornin’

Hin- 
free- 
open 
wan

"What’s all this in 
about the open shop?” asked 
Hennessey.

"Why don’t ye know? said 
Dooley. Really, I’m surprised at 
ignorance, Hinnissey, 
th’open shop? Sure ’tis 
kape the doors open to 
th’ constant stream of
in t’take jobs cheaper than th’ min 
what has th’jobs. ’Tis like this, 
nissey: Suppose wan av these 
born citizens is workin’ in an 
shop f’r the princely wage av
large iron dollar a day as tin hours. 
Along comes anither conov-a-gun 
and he sez t’ the’ boss, ‘Oi think oi 
could handle the’ job nicely f’r 90 
cints.’

" ‘Sure,’ sez th’ boss, an’ th’ wan 
dollar man gets out into th’ crool 
worould t’ exercise his inalienable 
rights as a free American citi
zen an’ scabs on some other poor 
devil. An’ so it goes on, Hinnissey. 
An’ who gits th’ benefit? Thrue, it 
saves the boss money, but he don’t 
care no more f’r money thin he 
does for his right eye.

“It’s all priciple wid 
hates t’ -see 
indipindence. 
indipendence, 
else.”

“But,” said
open-shop min ye menshun say they 
are f’r unions if properly conducted.”

“Sure,” said Mr, Dooley, “if pro
perly conducted. An’ there we are; 
an’ how would they have thim con
ducted?” No strikes, no rules, no 
contracts, no scales, hardly iny 
wages an’ damn few members.”

him. He 
men robbed av their 
They must have their 
ragardless av anything

Mr. Hennsessey, "these

Of 4,697,994 Americans who saw 
military service during the first 
World War, only 3,963,377 are now 
living. That means that death has 
accounted for about one in every 
six.

These figures were made available 
this week by Millard W. Rice, Wash
ington legislative representative of 
the Veterans of Foreign Wars, with 
the further fact that 406,408 vete
rans, representing 10.25 per cent of 
the total, are receiving government 
benefits totaling $188,660,932, a year, 
or an average of $464.21 per person.

It won’t be long now until the 
number of American women exceed 
the number of American men — re
versing a situation that has existed 
ever since the Pilgrims, landed on 
Plymouth Rock.

The Department of Commerce re
ported this week that the birthrate 
continues at about 105 boys to eve
ry 100 girls, but the average woman, 
the department said, lives three 
years longer than the average man.

The Union Org. of Ford and 
What it Means to Youth

BROOKLYN, N. Y. — Joseph Sa- 
cal, Lith-American youth, will be 
one of the featured speakers at a 
large meeting to be%eld December 
27 on the 14th anniversary of the 
execution of four beloved Lith
uanians by the fascist dictatorship.

The mass meetings will be held 
at lhe Citizens Club in Brooklyn, 
N. Y. Other speaks will be Roy 
Mjzara and Anthony Bimba. The 
Brooklyn Aido Chorus will take part 
in the program by singing.

One of the most important parts 
of the meeting, aside from the com
memoration, will be the disscussion 
on modern Lithuania and what it 
has meant to her when she signed 
up with the Soviet Union. Because 
so many people, especially on the 
radio’, have attempted to camouflage 
and cloud the issue, this meeting 
will be an important one as it will 
expose the reasons behind many vi
cious attacks.

All are invited to come. Admission 
is free. The meeting will start 
7:30 p. m. • ■

'OR over a generation the Ford I union organizers have not proved 
Motor Company has been the. sufficient to discourage the hund-

symbol of ruthless exploitation and 
reaction in America. Today this 
powerful billion dollar corporation, 
sprawled over five continents and 
centered in Dearborn, Michigan, is 
marshalling all of its power in a 
desperate attempt once again to 
smash labor’s latest and greatest ef
fort to curb the tyrannies of Ame
rica’s most notorious economic roy
alist.

The organization of Ford’s is im
portant to those who work in his j 
plants — is important to workers in . 
all industries and to the entire or
ganized labor movement, is impor
tant to every decent and progressive 
American—is important to and de
serves the fullest sunport of youth.

Among the first to respond and 
sign up for the union have been 
the young workers found in every 
department where the speed-up is 
most killing and the wages the low
est. The grueling speed-up on the 
“line” means that only the youngest 
and strongest can hold jobs for 
Ford.

After several years on the Ford1 
assembly line workers still under 
forty are thrown on the *scrap-heap j 
on industry. A ruthless turnover po-. 
licy is the result. In one year alone 
the Ford Motor Company hired 
54,000 workers in order that an ave
rage of 13,000 could be selected to( 
slave at inhuman speed-up.

Professor Catlin in his book “The 
Labor Problem,” discussing Ford’s 
policy of using youth, quotes orte 
young worker who testified that 
"The conveyors are speeded up to 
the maximum of a man’s endurance 
and once in a while must be stop- 
ped for the workers to catch up... 
A man can stand' this speed for a 
while but it gradually tells on him 
and the Ford factory has trouble 
keeping men on the “line”.... 
Lunch hour often comes about the 
middle of the shift. It lasts from 15 
to 20 minutes... Often men have 
their mouth crammed full of food 
when they start work again.”

There are several ways for 
young worker to get into the Ford 
plant. You minght buy a job. 
pecially Negro youth are preyed 
on by racketeers connected with 
Ford Service Department who sell 
jobs for the cash payment of $50 to 
$100. Even today many workers in 
the River Rouge Plant not 
got their jobs but can only 
their jobs by paying off to the 
racketeers.

a

Es- 
up- 
the

only 
keep 
Ford

Curious Lore 
About Christmas

reds of young workers who are 
signing up in the union each week 
as the drive gains momentum.

Community sentiment for the 
Ford organizing drive is mounting 
and all sections of the progressive 
and youth movement are rallying to 
the support of the drive. Strong in
dications of support have begun to 
come forward from the Jewish youth 
in Detroit. Well known is the fact 
that Ford has been the fountain 
head of a constant stream of anti- 
fascsit groups spawned by the many 

■ fascist groups spawned by the "Em
peror of River Rouge.’ Resentment 
against the actions of President 
Roosevelt in awarding the fattest 

: war contract in history, totaling 
$122,000,000, to this Nazi darling 
(who has been decorated by Hitler) 
has been expressed in every section 
of the labor and youth movement.

Youth Joins Labor
One hundred and twenty five re

presentative youth in attendance at 
k Provincial Committee for a Great
er Detroit Youth Council invited Mi
chael F. Widman, director of the 
Ford Organizing Drive to address 
the Detroit Youth Assembly on De
cember 1st, in spite of opposition of 
staff members of the Detroit Social 
Agencies.

It was pointed out by the leaders 
of the Youth Committee that Henry 
Ford helped finance and supplied 
with V-8 Fords the delegation roun
ded up by Murray Plavner in De
troit that showed up in Lake Gene
va last July under the leadership 
of Gene Tunney. The Ford interests 
keep careful vigilance, and exert fi
nancial pressure on the staffs of 
many of the youth-serving agencies 
in Detroit.

The pioneering sacrifices made by 
such loyal sons of the workingclass 
as Joe York are today, bearing 
fruit.' Joe York and his four com
rades did not die in vain. Youth in
side the Ford plants and progres
sive and working class youth thru- 
out the country are mobilizing to 
help shear the “Flivver King” of his 
autocratic power over the lives of 
millions. Depending only, on tbe or
ganized might of the working class, 
Joe York’s vision is rapidly becom
ing a reality... the Ford workers 
are organizing.

Significant meanings surround 
Christmas, according to superstitions 
believed in various parts of the 
world.

In Holstein, mistletoe is not only 
supposed to be a cure for all green 
wounds, but will insure success in 
the chase and give strength to the 
wrestler.

J- /j
I Early Norsemen believed for cen
turies that the mistletoe would give 
protection against both bodily ail
ments and evil spirits.

A person who is born on Christ
mas will have power to see and 
command spirits, according to a 
Scottish belief.
, French peasents believe that ba
bies born on Christmas have the gift 
of prophecy.

If a baby is born at sermon time 
on Christmas Eve in middle Europe, 
it portens that someone in the house ■will die within the year.

Daughters born in the Vosges, 
France, on December 25 will be 
wise, witty and virtuous.

A baby born on Christmas in Si
lesia will become cither a lawyer 
or a thief.
,; (Girls in the ancient Duchy of 
Swavia seldom missed the opportu
nity offered by Christmas to look 
into the future at their future hus
bands. On Christmas Eve they would 
go to the woodpile to draw sticks. 
If a girl pulled a thick stick, her 
husband would be stout; if a long 
stick, he would be tall; if a crooked 
stick, he would be deformed. They 
would determine the business of

molten metal wowater. The 
form various shapes in cooling,lOIIll Vdl 1UU,> MiapUA III UHM

thus resemble the insignia of his 
occupation: hammer shape, a car
penter; shoe shape, a cobbler. Eve
ry piece of lead resembled some oc
cupation to the old wives.

A maiden in ’Switzerland who ac
cepts a bunch of Edelweiss at 
Christmas also accepts the man 
who proffers it.

All animals in the German Alps 
can speak on Christmas Eve.

It is believed in the Netherlands 
that nothing sown on Christmas 
Eve will perish. Even seed sown in 
the snow will live. •

A Bohemian wife will die within 
a year if she burns a Christmas 
cake.

To insure an abundant harvest in 
Denmark, some of the bread baked 
on Christmas is kept until sowing 
time, when it is mixed with the 
seed.

Apprentice Racket
Another way is through the much 

advertised Ford Schools which have 
been exposed as scandalous gyp out
fits, in existence only for the pur
pose of supplying skilled and semi
skilled labor and production workers 
at rates even less than the regular 
Ford wage scales.

The much vaunted “pay-while- 
they-learn” training has meant turn
ing out Ford parts at wages aš low 
as 25c an hour. Labor spokesmen 
have charged ( that in years when 
thousands of production men were 
laid off trade-school boys were put 
in their place at wages of $11 to 
$14 per week.

These intolerable conditions have 
meant that workers in the face of 
unprecedented terrorism and perse
cution have responded in ever great
er number to unionism. Almost. un
believable stories of violence and' 
sadism have thrown light on the 
stock in trade of the Ford Service 
Department used in keeping the 
Ford employees in subjection. The 
exposure made at the many hear
ings before the National Labor Re
lations Board in several states have 
made facts fairly well known. The 
thousands of spies, underworld 
thugs and exconvicts who have mai
med, kidnapped, tarred ahd feather
ed and even murdered workers and

THE

LOUDSPEAKER
By Mike O’Phone

Wherein the Teacher Learns That this column gave pertinent bits, of 
Against Love Knowledge is Helpless information ~

Some of our young ladies have 
been catching up on their bowling 
lately, we hear. While not in the 
class of the Chicago lassies Who 
bowl in the 150’s someone tells us, 
they’re improving and are climbing 
out of the 70 and 80 stages into 
the hundreds.

Here’s the way they do it: when
ever the ball rolls and crashes eve
ry pin except the ten-pin, this is 
what each girl says to herself, “That 
ten-pin is Tom (or Dick or Harry 
or Joe).” Zingo! The ball rolls and 
the ten-pin is now behind the eight-Į man who proposes and not the 

"tills for an entirely different i 
tactics.

We 
week.

i regarding proposing. 
This week we are tempted to toss 
all that information aside and say: 
whatever you say and do doesn’t 
matter in the least. If you are bn 
the list, nothing you can say or do 
will save you. If you are not on the 
list — well, .promise away, you dern 
sap — it won’t do any good.

For, the truth is, ’tis the lady who 
does the hooking, not the .gentleman.

Far be it from us to i 
ship noW. But we will 
with this: the fact that it’s a wo-

4
■

give up the
I come out

H
ball. It never fails, they say. Of 
course, not having been there, we 
don’t know.

Anyway, we tell this story in or
der to give all our young men who 
are about to propose this parental 
advice: a woman ALWAYS gets her 
mani >

So beware.
And take care.

Last week, you will remember,“Here’s the new speedup expert the vlce-pres. bought you for Christmas!”
In the, slums, window plants get 

so little sun that they must be 
kept alive with hotfoots.

Mr. 
had twins!

Mrs. Black—My dear, 
a telephone girl, and, of 
gave him the wrong

shall go into these next

As Usual
Black—I never knew Green
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Seltzer City, Pa.
Gyvenimas Seniau ir Dabar

■ šitas miestukas stovi į šiaur
ryčius nuo Minersville apie už 
poros angliškų mylių. Gra
žioj vietoj jis išsibūti avojęs, 
ypatingai pavasarį ar vasarų 
tokia jauki gamtos panorama, 
kad išrodo kaip kokiam par
ke. Iš visų pusių graži giria. 
Pavasarį paukščiai čiulba vi
sokiais balsais. Kada da bu
vom jaunesni, neseniai iš Lie
tuvos, tai tekdavo jį aplanky
ti. Labai prisimindavo vaizdhs 
mūs senosios tėvynes Lietuvos, 
kur arti girių gyvenom. Tik 
vienas kraštas atidengtas nuo 
girių, kur kelias ateina nuo 
Minersville, Pa.

Taip Seltzer City jaukiai iš
rodė 42 metai atgal, kada jis 
da tik buvo naujai įsikūręs, 
ir visi gyventojai buvo dar 
jauni, naujakuriai, kurių šian
dien jau beveik nebėra arba 
labai mažai likę, ir tie patys 
jau baigia nykti. O šiandieni
niai gyventojai jau man liko 
nepažįstami. Ir štai užėjus ši
tai depresijai-bedarbei, ang
lies kasykloms užsidarius, ši
tie gyventojai, jieškodami 
maisto gyvybės palaikymui, tą 
gražiąją išvaizdą, gamtinę pa
noramą sudarkė! Iš primity
vių kasyklų imdami anglį, lau
žyklas pasistatę arti miestuko 
anglies išvalymui, apipylė juo
dų išmatų kalnais, subjaurio- 
jo tą skaisčią panoramą. . .
Kodėl Aš Noriu Plačiau Api

budinti Šitą -Miestuką?
Jį reikia pavadinti, su ma

ža išimčia, svetimtaučių, pil
nai lietuvišku. Pirma 46 me
tų toj vietoj buvo ūkė-farma. 
Ją laikė vokiečių tautos ūki
ninkas, taip pat ateivis iš Vo
kietijos, tik daug ankstybes- 
nis už lietuvius ateivius, nes 
jau buvo nusenęs toj ūkėj be
dirbdamas. O jo vaikai, šioj 
šalyj užaugę, nemylėjo ūkės 
darbą dirbti, todėl prisiėjo se
niui parduoti ūkę.

Kaip tik tuom laiku pradė
jo skaitlingai imigruoti lietu
viai į Minersvillę, kaipo į nau
ją koloniją, kur darbas buvo 
lengviau gauti. Bet su šeimy
nomis pribuvusiems tinkamos 
stubos gyvenimui buvo sunku 
gauti. Tad lietuviai su šeimy
nomis pribuvę ir gyveno išsi
mėtę apie kasyklas, kur rado 
kokią seną lindynę, arba jei
gu kuris turėjo ištekliaus nu
sipirkti lotą ir ant jo stubą 
pasistatyti, tai pasistatė.

Tokiu, būdu buvo proga lie
tuviams tverti naują lietuviš
ką koloniją. Tuom laiku į šią 
apylinkę persikėlė iš Oneida, 
Pa. Juozas Mauras, protesto- 
niškos tikybos lietuvis,—kaip 
lietuviai vadydavo, lietuviškas 
prūselis. Jis užsiėmė agenta- 
vimu, pardavinėti lotus, tver
ti naują miestą ir jam davė 
vardą Seltzer City. Kaip tas 
“biznis” ėjo, ar tą ūkę abelnai 
visą nupirko, o vėliau išrėžė į 
lotus, ar padarė kokį nuošim
tį agentas parduodamas, tas 
man nebuvo pilnai žinoma. 
Tik žinau, kad jam buvo ge
ras pelnas. Bet ir agitaciją 
gerą varė iki pirkikų iš kitur 
pritraukė.

Pirmiausia reikėjo įkalbėti, 
kad atsidarys daug naujų 
darbų. Visur da anglis stovi 
nejudinta. Atidarys kasyklas, 
suvedžios kelius, bus daug di
desnis traktas, kaip Miners- 
villėj. Na, ir vienos kasyklos 
buvo naujai atidarytos netoli, 
lyg dėl patraukimo darbinin
kų į naują miestą, bet tik 
trumpam laikui. Padirbo ke
lis mėnesius ir sustojo, žmo
nės laukė greitu laiku prade
dant dirbti, bet ir iki šiandien 
nepradėjo dirbti. O naujų 
kasyklų aplinkui neatidarė.

Kad padaryti pradžią pirk
ti lotus, ir statyti namus, Mau
ras prisikalbino net savo gimi
nes ir vienodo tikėjimo lietu
viškus “prūselius.” O vėliau ir 
visokių lietuvių iš Shenando
ah ir Mahanoy City pritraukė, 
nes buvo graži vieta ir tikė
tasi buvo naujų darbų.

Bet kada žmonės prisipirko 
lotų, prisistatė stabų, kas iš
rodė, kad pigiau atsieis kaip

mieste, tuomet pasirodė kas 
kitas. Vandenio gero nėra 
privesta; apsauga nuo ugnies 
daug brangesnė. Naudojimui 
vandens reikia jieškoti giliai 
žemėj. Išmušimas skylės iki 
pasiekia vandenį, taip pat lė- 
šavo gerai; o vanduo taip pat 
nebuvo pilnai geras. Jeigu pa
siekia anglies sluogsnį, tai bū
na surūdijęs ir abelnai netu
ri tokio skonio, kaip isį šalti
nių vanduo.

Kitas neparankumas, mies
tas toli, jeigu ką tinkamesnį 
nori nusipirkti. Tiesa, atveža 
mėsininkas ir krautuvininkas 
produktų, bet tai jau nepasi
rinksi, kas tau geriau patin
ka, turi tą imti, ką gauni, o 
paprastai toliau nuo miesto 
gyvenantiems ir pataiko pras
tesnius produktus. Tai šeimi
ninkės neparankumai gyve
nant toliau nuo miesto.

Dabar Kaslink Vyrų 
Užsiėmimo

Čia kitokių darbų nebuvo, 
kaip tik anglies kasyklos, iš 
kur reikėjo jieškot pragyveni
mo. Jos visos toli, komuni
kacijos jokios tinkamesnės ne
buvo jas pasiekti, kaip tik 
pėsčiam daeiti. Nuo Miners- 
villės į dvi puses traukiniu ve
žė darbininkus, bet Miners
villę pasiekti reikėjo ateiti 2 
ar daugiau amerikoniškų my
lių. O jeigu dar reikia atsineš
ti darbo įrankius, tai jau žmo
gus jautiesi labiau pavargęs, 
kaip pusę dienos išdirbęs. O 
da reikia nepamiršti ir žie
mos žiauraus oro, kas da la
biau apsunkindavo. Taigi, tą 
viską suėmus į daiktą, jau nė 
gamtinė panorama nedarė 
jaukumo gyventojams.

Todėl šitas miestukas nesi- 
platino tarptautiniai, bet li
kosi vien tik lietuvišku*. Seniai, 
kurie manė patogų gyvenimą 
turėti, to neatsiekė, baigia 
nykti. Jaunoji karta ten gy
vena ne dėl to, kad būtų pa
ranku, bet tik dėlto, kad ki
tur yra trūkumas stubų, o ve
dusių šeimų vis dauginasi. Tai 
kur tik yra kokia gūšta, visos 
užimtos gyventojų.

Politinis ir progresyvis nu
sistatymas be nugarkaulio. 
Yra moterų kliubas, vasaros 
metu rengia piknikus, bet jis 
naudingas tik joms pačioms. 
Plačiosios visuomenės su ge
rais tikslais nepasiekia.

Vyrų pirmiau buvo politinis 
kliubas, rodos, ir pašelpinis, 
nes keletas buvo ir pirmeivių, 
kurie tais laikais vadindavosi 
laisvamaniais., Bet tiem išmi
rus, nieko negirdėt apie vy
rų progresyvę veiklą. Tiesa, 
jie turėjo surengę pereitą va
sarą pikniką dėl Minersvillės 
parapijos, bet kokios jo pa
sekmės buvo, taip pat niekas 
nežino, nes niekas skaudoj 
nepaskelbė.

Keli metai atgal, kaip da 
buvo gyvųjų tarpe draugas 
Širmaitis, tai laikas nuo laiko 
nors trumpas žinutes praneš-1 
davo iš jų veikiąs. Bet jam 
mirus, rodos, ir viskas mirė.

Reikia ir tas priminti, kad 
technikiniai išsivystymai tru
putį palengvino ir šio mieste
lio (ar kaimelio) gyventojams 
komunikacinį susisiekimą su 
didesniais miestukais. Eina 
per jį busas, kuriuom galima 
pasiekti Pottsvillę ir Miners
villę. Būtiniausiems reikalams 
apsipirkti, turi trokus, nekurie 
su jais jų primityviai išimtą 
anglį išvežioja, o kaip kas tu
ri dar ir automobilį perva
žiuoti toliau su svarbiu reika
lu. Tas viskas pagerina šių 
laikų gyvenimo aplinkybes, 
sulyginus su pirmesniais gy
ventojais, kurie šį miestuką 
įsteigė. 

* *
Taigi, žiūrint į tą viską, 

matosi, kad eina prie pabai
gos ir greitu laiku neliks nė' 
ženklo, kad čia lietuviai gyve
no. Aš pasibrėžiau nors'trum
pai apie tai apibudinti kaipo 
istorinį dalyką. Dabar, kada 
mažinasi visur pirmesnieji at
eiviai, silpnėja tarpe jų ir pro
gresyvis judėjimas, o jis bū
tinai reikalingas šiame mo
mente. Tad visos apylinkės 
lietuviams reiktų kuoptis į sti
presnę bendriją, skaitlingiau 
dalyvauti parengimuose ar

prakalbose, nes tas svarbu vi
siems darbininkams, visiems 
reikia rūpintis savo klasiniais 
reikalais. O susirinkimams 
Minersville yra centras, tai 
parankiausia vieta. Todėl ne
pamirškit atsilankyti gruodžio 
30 dieną laukiant naujų me
tų.

Štai Vienas Nuotikis
Vincas Krederavičius, 56 

metų amžiaus, mirė 20 d. lap
kričio, palaidotas 25 d. lap
kričio su labai didelėmis re
liginėmis iškilmėmis, kad net 
5 kunigai dalyvavo. Jo mote
ris mirus pirmiau, tai ladotu- 
vėmis rūpinosi jo vaikai. Lai
dotuvės buvo labai skaitlingos 
publika, nes Krederavičius 
buvo senas gyventojas šio 
miestuko, ir buvęs geras žmo
gus.

Šitokias informacijas man 
suteikė laidotuvių direktorius 
p. Vincas Tusinas. Platesnių 
žinių neturint, tai ir negali
ma platesnę, nors trumpą, bio
grafiją parašyti.

J. Ramanauskas.

Waterbury, Conn.
Šiokios Tokios Žinios Iš 

Mūsų Apielinkės
Gruodžio 15 d. buvo sureng

tos prakalbos. Rengė Katalikų 
Federacija, šv. Juozapo para
pijos svetainėj kunigui Pruns- 
kiui ir J. Laūčkai. Pirmininka
vo A. J. Aleksis. Pirmiausia 
perstatė kunigą Prunskį, sa
kydamas: šis mūsų vadas bu
vo Lietuvoj redaktorium di
džiausio Lietuvos laikraščio 
“XX Amžius.” Jisai mums pa
pasakos apie dabartinę Lietu
vos valdžią ir bolševikus ar 
komunistus iš Maskvos, kaip 
jie vadinas.

Ir kunigas palipo ant stei- 
čiaus, apsižvalgęs nedrąsiai, 
pradėjo dejuodamas pasakot, 
kaip Lietuvoj dabar yra at
skirta bažnyčia nuo valstybės, 
kaip ' uždarė visas Pranciško
nų ir Domininkonų. įstaigas, 
net ir jų laikraščius, nors; gir
di, tuose laikraščiuose buvo 
tik tikėjimo reikalai rišami. 
Taip pat uždarė ir švento Ka
zimiero draugystę, kur buvo 
spausdinamos maldaknygės. 
Kur dabar gaus, girdi, Lietu
vos žmonės, katalikai malda
knygių ? Nors dabar Lietuvoj 
ir dalina žemes bežemiams, 
bet šitas buvęs senas dalykas. 
Katalikų jaunimas seniai gvil
denęs šį klausimą. Taip ir pa
baigė apie Lietuvą.

Po tam kun. Prunskis pra
dėjo, kaip jisai išvažiavęs Ber
lynan ir buvęs pamiršęs ko
kius ten savo dokumentus Vy
tauto Universitete. Prašęs pri
siųsti jam ir prisiuntė, ale ant 
antspaudos buvę ne Vytis, bet 
Sovietų ženklas. Sakė, kaip ji
sai būdamas Berlyne norėjęs 
nusipirkti vieną kiaušinį, tai 
reikėję jam gauti raščiuką ir 
t.t.

Po tam prasidėjo mėtymai 
bombų ant Berlyno. Pasidarė 
nesaugu, turėjęs išvažiuoti. 
Taip ir užbaigė.

Po tam pasistojo Juozas 
Laučka ir pradėjo girti kuni
gą Prunskį, koks jisai esąs ga
bus veikėjas. Jisai turėsiąs ge
rą užuojautą tarp katalikų 
Amerikoj. Sakė, kaip jis bu
vęs kunigą nusivedęs į valgy
klą Brooklyne, kaip Prunskis 
mokąs sViestą valgyti ir pri
prasiąs prie amerikoniškumo. 
Sakė: mes dabar turėdami sa
vo tarpe tokių žmonių, tu
rim susijungti tvirčiausiai, va

ryti iš savo tarpo visus ko
munistus, nedraugauti su jais 
ir t.t. Girdi, jei čionais ran
das Waterbury komunistų, ku- 

,rie nori važiuoti į dabartinį 
Lietuvos rojų, tai Fortūnatas 
Bagočius apsiima išpirkti vi
siems šipkartes. Ragino auko
ti pabėgėliams. Girdi, mes tu
rime sukelti $10,000 ligi 4 ko
vo, 1941 metų. Taip ir pabai
gė.

žmonės sukilo iš sėdynių. 
Aš žiūrėjau, ar daug eis ir neš 
dolerių prie stalo. Suskaičiau 
20 ypatų. Man beskaitant, ša
lę manęs sėdėjęs pakvietė ma
ne eiti laukan. Gal, sako, ir 
jūs eisite dolerį mokėti? Sa
kau, ne. Tegul, sako, eina ir 
moka tas, kas turi daugiau 
dolerių, negu proto. Išeinant 
per duris aš jo klausiu, kaip 
patiko prakalbos šį vakarą ? 
Kas čionais gali patikti iš vi
sų nesąmonių nupasakojimo. 
Tas kunigas dejuoja, kad Vo
kietijoj kada norėjęs kiauši
nį suėsti, tai turėjęs gauti raš
čiuką. Po tam turėjo slėptis 
nuo Ųombų. Velnias gi jį ne
šė, prastai kalbant, iš Lietu
vos. ' Būt galėjęs Lietuvoj ir 
keturius kiaušinius pirkti , ir 
suėsti ir nebūt reikėję jokio 
raščiuko ir nebūtų reikėję* 
slėptis nuo bombų. Aš iš sa
vo pusės esu užganėdintas, 
sako, kad mūsų broliai Lietu
voj išliko nepaliesti šios bai
sios skerdynės. Matyt, būta 
gerų žmonių, kad taip gerai 
apsidirbta su tais prakeiktais 
fašistais.

Persiskiriant aš užkviečiau 
jį ateiti ant LLD 28 kuopos 
diskusijų, bus diskusuojama 
Lietuvos dabartiniai klausimai. 
Diskusijos įvyksta kas antras 
trečiadienis kiekvieno mėne
sio po numeriu 103 Green St., 
8 vai. vakare.

Waterburietis.

PRANEŠIMA) K KITUR
SO. BOSTON, MASS.

ALDLD 2-ros kuopos susirinkimas 
įvyks 26 d. gruodžio (Dec.), L. P. 
Kliubo salėje, 376 W. Broadway, 
pradžia 8 vai. vakare. Visi nariai 
esate kviečiami dalyvauti susirinki
me, nes bus renkama valdyba 1941 
metams. Kurie dar nesate užsimo
kėję už 1940 metus būtinai užsimo
kėkite šiame susirinkime. Taipgi at
siveskite naujų kandidatų į organi
zaciją. —Sekr. V. (302-303)

NEWARK, N. J.
LLD 5 kp. svarbus susirinkimas 

įvyks 27 d. gruodžio (Dec.), Šv. 
Jurgio Salėje, 180 New York Avė., 
prasidės 7:30 vai. vakare. Visi na
riai dalyvaukite šiame susirinkime 
ir pasiimkite naują knygą už 1940 
metus. — Sekr. V. J. K.

(302-303)

WORCESTER, MASS.
Aido Choro balius naujų metų 

pasitikimui įvyks gruodžio 31 dieną, 
Endicott St., prasidės 8 vai vakare 
ir tęsis iki 2 vai. ryto. Visus kvie
čiame atsilankyt, o būsite užganė
dinti. (300-302)

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų

F. W. SHAUNS
(SHALINSKAS) |

FUNERAL HOME j
84-02 Jamaica Avenue |

Opposite Forest Parkway $
WOODHAVEN, N. Y. f

* l
Suteikiam garbingas laidotuves *

$150 j
Koplyčias suteikiam nemoka- $ 

mai visose dalyse miesto $
Tel. Virginia 7-4499 |

Angly Šnipai Sprogdina 
Rumunų Gelžkelius ir

Žibalo Įmones
Sofija, Bulgarija. — Čia 

gauta žinių, kad vokiečių 
ir rumunų slaptoji policija 
pasmarkino ablavas prieš 
Anglijos agentus. Sako, kad 
tai anglų apmokami šnipai

re keletą žibalo šaltinių, bei 
jo perdirbimo fabrikų; su
degino kelis tūkstančius to
nų žibalo, kuris buvo su
krautas į traukinius Vokie
tijai ir Italijai; susprogdi
no tūlus žibalo sandelius ir

šį menesį padare kelis trau
kinių susikūlimus, suardė 
eilę geležinkelio tiltų, užkū-

Visokių Žolių 
Sandelis

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

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

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

M. ŽUKAITIS
334 DEAN STREET 

SPENCERPORT, N. Y.

FOTOGRAFAS
b Traukiu paveikslus familijų, ves

tuvių, kitokių grupių ir pavienių.
Iš senų padarau1 
n a u jus paveiks- 
lūs ir kra javus 1 
sudarau su ame- < 
rikoniškais. Rei
kalui esant ir ; 
p a d i dinų tokio 1 
dydžio, kokio pa- ! 
geidaujama. Tai- 1 
pogi atmaliavoju ! 
įvairiom.spalvom į;

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn'; 

| Kamp. Broadway ir Stone Ave.
tarpe Gates Ave. ir Chauncey St. ! 

; Tel.: Glenmore 5-6191 J

vieną 'didelį vandentiekį; 
vietomis suardė vamzdžius, 
kuriais žibalas traukiamas į 
Dunojaus prieplaukas, su
pleškino daug medžiagų 
vartojamų tvirtumoms sta
tyt, ir tt.

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

Telefonas EVergreen 7-1661

-{4 •
Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir įdės tinkamą “burner” 
arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. Maloniai suteikiame

Nrf aprokavimus be jokio mokesčio.

| Lietuvių Kuro Kompanija
® ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS

J Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

•Vav

f VIENINTELĖ LIETUVIŲ
I RAKANDŲ KRAUTUVE

9

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

IŠDIRBĖJAI IR PLATINTOJAI 
. GEROS RŪŠIES RAKANDŲ

Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 
palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

jS JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

g M. PETRAITIENĖ IR SŪNAI
Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymą

Žemiausiai Nupuolė Kainos
ANT VISŲ LIKERIŲ IR VYNŲ

MANHATTAN LIQUOR KRAUTUVĖJE

Taupykite sau pinigus ant pirkinių, pirk

dami kalėdų dovanom. Duokite degtinę 
kaipo kalėdų dovaną, o gavusis tikrai įver
tins. Ar tai būtų dovana ar jūsų pačių šei
mai šventės minėjimui, vis vien pirkite ge
rą degtinę. Jūs visi žinote kada perkate

sau degtinę iš MANHATTAN LIQUOR KRAUTUVĖS, tai 
Degtinė yra GERA ir kainos yra Žemos, patikima krautuvė.

Štai keletas iš daugelio degtinių:

THREE FEATHER
SHENLEY RED
SHENLEY BLACK
CALVERT SPECIAL
CALVERT RESERVED
SEAGRAM 5 CROWN
SEAGRAM 7 CROWN 
SEAGRAM V. O.

GREEN RIVER 
GOLDEN WEDDING 
OLD OVERHOLT 
MT. VERNON 
WILSON

, CANADIAN CLUB 
CARSTAIRS

I

OLD MR. BOSTON

Pas mus teisinga Bill Brand Whisky yra už $1.39 pilna kvorta

MANHATTAN LIQUOR STORE
Didžiausia, labiausiai patikima ir žemiausių kainų krautuve Williamsburge. 

Ateikite ir persitikrinkite save.

264 Grand Brooklyn N.Y.
Mes pasiliekame teisę rezervuoti pardavimo kiekį.
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Naujasis Šveicarijos pre
zidentas (1941 metam), 
Ernest Wetter.

Rožė dainavo gražiai, ir 
ją mylime už jos pastan- 
Bet ką aš turiu pasakyti 
Josephine Lattimer-Lat-

Jos yra paži- 
lietuviuose, ir 
nemaža kredi- 
lavintos daini- duodančių 

žmogaus 
70 nuoš.

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

Sun. all day and night

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

Managed by

RHEA TEITELBAUM

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

Sleeping Accomodations.

A’dmission 50c., day & night, Saturday night 75c.
SPECIAL RATES PER WEEK

g: THJ PRE5I0ENT

Bostono ir Apielinkes Žinios
Laisvės Choro Koncertas
Yra malonu vėl matyti mū

sų meną atvaizdinant ant es
trados; yra da maloniau ma
tyti pažangius žmones vei
kiant šiuose laikuose. Labai 
gerai žinome, kaip buvo vi
siems sunku atgaivinti Laisvės 
Chorą, kad jis gyventų ir dirb
tų ; bet da buvo sunkiau su
rengti koncertą, kuomet kata
likų, sandariečių ir tautininkų 
yra toks puolimas ant pažan
giųjų šiuose laikuose. Prie to 
visko da prisidėjo savųjų ne
tikusi dvasia, būtent, naminiai 
vaidai. Tik ačiū galim tarti 
drąsiems pažangiems, kurie 
atgaivino Laisvės Chorą ir 
pradėjo ruoštis prie perstaty
mo koncerto.

Daugelis manė, kad publi
kos nebus, o kiti manė, kad 
svetainė nebus galima gauti 
tinkamoj vietoj, į kurią žmo: 
nes yra pripratę eiti. Paga
liau visus abejojimus numetė 
j šalį: South Bostono Munici
pals svetainė buvo gauta. Gar
sinimai buvo paleisti į publi
ką, kad Laisvės Choras turės 
savo koncertą gruodžio 8 die
ną, vakare, Municipal Svetai
nėje.

Išėjau iš namų apie 8 va
landą ir mąstau sau, ar turė
sime žmonių, ar kas kojos ne- 
pakiš iš priešų pusės? Buvo
me informuoti, kad yra skun- 
chį prieš pažangiuosius. Įėjau 
į svetainę, matau apie tris šim
tus žmonių, ir kiek vėliau da 
kitas šimtas pribuvo. Ir Cho
ro vedėjas M. K. Bolys, lygiai 
kaip buvo garsinta, atidarė aš
tuntą valandą koncertą, su 
daina “Nei Colio Neatiduo- 
sime.” Laisvės Choras dainuo
ja, o visi ploja! Ir koncertas 
buvo pradėta^.

Buvo linksma ir malonu ma
tyti taip daug žmonių, kuomet 
visų viltys buvo abejotinos. 
Taipgi ir “dėdžių” tame kon
certe nebuvo, kaip buvo įpras
ta matyti kituose koncertuose, 
kaip buvo seniau lietuviškoj 
salėj, į kurią blčgos valios sve
tainės “piliečiai” uždraudė 
pažangiesiems lietuviams atei
ti. Tegul jie sau laiko ją!... 
Mes dh geriau gyvensime. Yra 
daug svetainių, kurios yra šva
resnės ir policistai jų nelanko 
suokalbyje su svetainės džia- 
nitorium, kurie “splitina” už
darbį pusiau. Tiesa, vienas dė
dė buvo atėjęs, bet jis daugiau 
nebuvo kaip 10 minučių. Ma
čiau pasikalbėjo su vienu-kitu, 
pasijuokė ir vėl jis persiskyrė, 
užgirdamas koncertą, kad jis 
yra malonus, artistiškas. Kon
certe buvo gražios publikos, 
matėsi daug žmonių gražiai 
pasirėdžiusių. Visi tvarkingai 
užsilaikė. Ant Broadway sto
vėjo vienas-kitas šimtas auto
mobilių, kuriais žmonės atva
žiavo į parengimą. Buvo daug 
gražių žmonių, ir mes esame 
labai dėkingi jiems už jų pa
ramą ir gerą valią. Taipgi mes 
esame labai dėkingi tiems 
Laisvės Choro rėmėjams, ku
rie pirko vieno ar daugiau do
lerių tikietus. Jų sąrašas bu
vo gausus ir didelis.

Laisvės Choro pastangas rė
mė biznieriai, profesionalai, ir 
šiaip gerosz valios lietuviai. 
Taipgi mes esame dėkingi 
tiems biznieriams, kurie pri
ėmė apgarsinimo kortas į sa
vo langus. Tik vienas biznie
rius—jo vardas yra J. Jakš
tas, išsigandęs, nepriėmė tos 
atvaizdos. Bet 
rijos savininką 
nes jis išvarė 
smetonininką -
grasino išguryti jo langus, nes 
jis laiį| Laisvės Choro iškabą 
savo languose. Mes galime 
drąsiai sakyti, kad mes smeto- 
nininkų nebijome ir nebijosi
me. Mums visi pritars, nes 
mes atliekame gerus darbus.

Dabar apie patį koncertą. 
Koncertas buvo mišrus ir įvai
rus savo muzika ir daile. 
“Kauno Ponai” ir “Važiavau 
Amerikon” buvo neblogai su
vaidinta, bet galėjo būti d a 
geriau. Buvo tam tikri truku
mai, nes ne visi artistai išlai
kė veikalų turinį, kad atvaiz
dinus tikrąjį meną. Labai svar-

Šių žodžių rašėjui labai re
tai pasitaiko matyti tokia gau
si šeima, kaip Stravinskienės.

Visko po Biskį iš Šios 
Apylinkės 

iada prasidėjo ateivių 
gistracija, tai buvo visokių 
spėliojimų. Vieną dieną saky
davo, kad Lackawanna apskri
tyje ateivių randasi nuo 7 iki 
8 tūkstančių. Bet su gruodžio 
16 diena užsiregistravusių, at
eivių skaitlinė jau pasiekė 13,- 
000. Ir tai dar ne visi yra už
siregistravę.

Vanduo yra vienas iš svar
biausių dalykų, 
žmogui sveikatą, 
kūnas susideda iš
svorio vandens. Reikia kasdien 
sunaudoti nors šešis stiklus 
vandens. Tas nereiškia, jog 
tai turi būt grynas vanduo, 
galima sunaudoti arbatos, ka
vos ir sodų pavidale. Yra fak
tas, jog skystimai išeina pir
miau iš vidurių negu tiršti
mai. Geriausia gerti vandenį 
pirmiausia iš ryto ir paskiau
sia vakare. Gydytojai pataria 
išgerti šalto vandens stiklą 
tik atsikėlus, ir tiek pat va
kare šilto einant gulti. Tas 
pagelbės užlaikyti kūno sis
temą geroje švarioje padėtyje.

Ar gyvenat laukuose, mies
telyje ar mieste, jūsų pareiga 
yra užsilaikyti save sveikai. 
Nepavelykite sau ar savo šei
mos nariams apsirgti. Pirmiau
sia sveikatos taisyklė yra pro
tingai valgyti, gerti daug van
dens, vengti užkietėjimo, ir 
naudotis kuodaugiaus tyru oru 
ir saule. Saulė ir' oras visiems 
dykai, vanduo labai pigus, 
taipgi lieka tiktai . pasirinkti 
atsargiai maistą.. Naudojant 
tinkamą maistą kasdien, už
kietėjimas neprivalo atsitikti. 
Ligų, kurių negaunam, nerei
kia nei gydyti. Užkietėjimas 
yra priežastis daugelio rimtų 
negerovių.

Kiekvieną dieną savtf mais
te turite turėti vaisių, nors 
vieną daržovę, dvi ar daugiau 
virtų daržovių (ne bulvių), 
čielų grūdų ir sėlenų.

Gera sveikata nereikalauja 
skriausti savęs nuo to, ką ape
titas reikalauja, tiktai reikia 
vis apsižiūrėti su privalgymu. 
Taipgi bloga yra. ryte išeiti į 
darbą be gerų pusryčių. Nega
li atlikti savo darbo su reika
linga energija, jeigu skilvis

Gruodžio 26-27 dienomis 
bus išduodamos pilietinės po- 
pieros Scrantono paviete. Pi
lietinių popierų prašo žmonės
19 tautų, o 22 rasių. Aplikan- 
tai dalinasi šitaip: 56 lenkai,
20 rusniakų, 20 žydų, 50 uk- 
rainų, 30 anglų, 30 škotų, 23 
velsai, 22 finai, 18 kanadiečių, 
92 italai, 47 čechoslavai, 22 
lietuviai, 10 vokiečių, 10 ven
grų, 10 rusų, 9 braziliečiai, 2 
jugoslavai, 2 ispanai, 2 rumu
nai ir t.t. Kitų tautybės nepa- 
duotos. Juos egzaminuos U. 
S. Deputy Clerks, Mr. Harold 
ir Mr. H. Michell. Dar yra 
144 aplikantai, kurie yra čia- 
gimiai, bet kurie per apsivedi- 
mą su ateiviais neteko pilie
tybės teisių.

Gruodžio 18 dieną tapo su
žeistas drg. A. Buika. Jį su
žeidė anglies kasykloje akmuo 
krisdamas stačiai ne ant gal
vos, tik iš šono. Kaip girdėt, 
tai keli šonkauliai tapo nu
laužti. Randasi ligoninėje So. 
Sidėje.

Buika priklauso prie Lietu
vių Darbininkų Susivienijimo 
ir prie Lietuvių Literatūros 
Draugijos 39 kuopos.

Taip pat randasi ligoninėje 
ir Barnis Butkus. Bet Butkaus 
liga nėra taip pavojinga. Tik 
jį daktarai paėmė dėl išegza- 
minavimo.

Tikiu, kad aht švenčių abu 
ligoniai bus namie ir su savo 
šeimynėlėmis praleis senovės 
palikimo šventes.

Ant mainierių unijos narių 
tapo uždėti specialiai asses- 
mentai. Kiekvienas nąrys tu
rės sumokėti po $2 už šiuos 
metus. Patvarkymas atėjo 
nuo John L. Lewis. Sako, kad 
taip bus sukelta iki $165,000 
dėl organizavimo neorganizuo
tų kapitalo vergų, žinoma, yra 
tokių, kurie ir per daug kal
ba prieš tuos assesmentus. 
Kadangi čia įvesta “check
off” sistema, tai niekas mai
nierių nė neklaus, iškolektuos.

Scrantono Žvalgas.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-8G22

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179
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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

S

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.

SKELBKITĖS “LAISVĖJE
Office Phone Inside Phone

EVergreen 4-6971 EVcrgreen 4-6485

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

OPEN DAY and NIGHT

00

VARPO KEPTUVE

Patogiai ir gražiai moder 
niškai įruošta mūsų šerine, 
nine. Mūsų patarnavimu ir |i 
kainomis būsite patenkinti. L

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

t
ROBERT LIPTON

Jeweler : : Įsteigta 1892

701 GRAND STREET 
Tarpe Graham & Manhattan Avcb.

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

Vienoje lietuvių šeimoje iš
tiko baisi saužudystė. Susie- 
dai rado negyvus tris žmones 
—motiną ir du sūnus. Tai Eva 
Gudiškienė, 75 metų senumo, 
sūnus Jonas, 48 metų amžiaus 
ir sūnus Ignotas 45 metų. Jo
nas buvo pereito pasaulinio 
karo veteranas, o Ignotas pri
klausė prie Amerikos Legiono. 
Abu sūnai po pirmu vyru va
dinosi John Brown ir Ignatz 
Brown.

Kaip policijos pranešimas 
rodo, tai rado stuboje daug 
tuščių butelių nuo medjnio al
koholio. Atrado pirmadienio 
rytą (gruodžio 16 d.), bet 
kada jie mirė, ar šeštadienį, 
ar sekmadienį, tai dar neaiš
ku. Prižiūri graborius.J. Kli- 
maitis.

36-40 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y.
Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi
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bu, kad menas būtų panašus 
nors kiek į meną. Jei mes no
rime ką pajuokti, tai pajuoki
me, kad būtų tikras juokas su 
pagyrimu nuo publikos priim
tas.

Bet reikia pagirti Laisvės 
Choro narius ir Norwoodo cho
ristus, nes jie savo darbą at
liko gerai. Jie išpildė dainų 
turinius gerai, ir jiems nema
žai plojo publika. Jie daina
vo“ Webero Girioj,” šalinai- 
tės “Lai Sau Rūstūs Vėjai 
Ūžia,” ir Petrausko “Kanapę,” 
labai gerai. Mano supratimu, 
nereikia geriau, čia jie visi 
pasirodė artistiškai.

Nereikia pamiršti Harmoni
jos grupės su Helen Žukaus
kaite. Jos sudainavo labai ti
kusiai Schuberto “Serenadą,” 
“Eina Garsas nuo Rubežiaus,” 
ir kitas dainas, 
bos Bostono 
joms priklauso 
to, nes jos yra
ninkės, ir jų balsai susiderina, 
kuomet jos dainuoja. Veliju 
Jums geros sveikatos ir norų 
dirbti gražų darbą!...

Da koncertas nebūtų pilnai 
aprašytas, jei aš apleisčiau 
mūsų solistus. Jonas Saba
liauskas mėgsta daug dainuo
ti, ir žmonės klauso atydžiai 
jo dainavimo. Jis buvo geras 
užimti estrados laiką, ir už tą 
mes turime jam būti dėkingi. 
Tikrai Jonas yra nepamaino
mas dainininkas. Tuom pačiu 
užsimojimu tariu savo asme
niškus komplimentus Rožei 
Merkeliūtei. Ji yra bostonie- 
tė, ir mes niekad nepraran
dame vilties, kuomet ji išeina 
dainuoti ant estrados. Ką tik 
ji dainavo, žmonės jai plojo 
gausiai. Gaila, kad rašėjas 
neturėjo progos pagauti, ką 
ji dainavo. Bet tas nėra svar
bu! 
mes 
gas. 
apie
viūtę? Daug galiu kalbėti apie 
jos dainavimą. Pirmiausiai tu
riu tarti, kad ji yra koloratū
ros sopranas, nes jos gaidos 
yra aukštos ir baigiasi lyrinia
me akorde. Kuomet ji dainuo
ja, jos styginės notos žavina 
publiką su pasigerėjimu ir ve- 
neracija. Tai yra saldus bal
sas, lyginai ir jos ypatos iš
vaizda dabina estrada asme
ninės grožės paveikslu. Labai 
atsiprašau, kad man nebuvo 
progos jos dainuotas dainas 
įvardinti šiame aprašyme, nes 
buvau koncerte be paišelio ir 
popieros, ir nemaniau, kad rei
kės man daryti recenziją šio 
koncerto. Kaip nebūtų, Jose
phine yra ateities artistė. Ji 
atsieks savo garbę. Kas ją gir
dės pirmu kartu, ją norės ir Į neturi maisto. Geri pusryčiai 
kitais laikais girdėti, nes ji turi susidėti iš vaisių, maisto 
dainuoja gražiai, nuosekliai, ir 
darosi noro klausyti ir klausy
ti. Mano yra didžiausias no
ras, kad ji darytų, pastangas 
išaugti meno dailėj, ir kad jos 
vardas būtų žinomas nuo Am
erikos iki Didžios Lietuvos ir 
Rusijos. Priimk mano patari
mą, nes aš ištariau nuo šir
dies savo žinojimą ir jausmą 
apie tave!. . . Turi gerą me
džiagą, gerą estrados vaidme
nį ir lyrinį balsą: tie visi tau 
suteikia ateitį. Tik norėk to
bulėti, o viskas bus gerai!. . .

Tuomi Laisvės Choro kon
certas, po vadovystės M. K. 
Bolio baigėsi. Mataušai, gauni 
kreditą už savo darbą. Patariu 
tau sunkiau dirbti, o pasek
mės bus.

Į Bostono pažangiuosius tu
riu tarti vieną-kitą žodį. Turė
kite pažangos meilę ir augin
kite Laisvės Choro narius. Yra 
da daug senesnių dainininkų, 
kurie da nelanko Choro repe
ticijų. Kodėl? Kas yra blogo? 
Prašome pasikalbėti su savi
mi ir su savo sąžine, ar jūs 
neprasikalstate prieš pažan
gą? Mūsų yra laimėjimas pa
žangoje. Tad būkime visi ka
reiviais ir auklėtojais pažan
gos gerų darbų. Jei pas jus 
yra kibirkštis pažangos, jūs 
būsite uolūs pažangos darbuo
tojai. Tad ateikite. Siųskite 
savo jaunimą į mūsų ratelius.

■ iš grūdų, ir puodelio kavos ar
ba pieno. Geri sėkliniai val
giai su grietine pailgina gy
veninio dienas. Gerai valgyti 
du syk į dieną be mėsos ir 
patėmysite, kad turėsite gerą 
sveikatą ir aiškų protą.

Žymiai Nupuolė Vaikų Skai
čius Amerikos Šeimose

Washington. — 50 metų 
atgal vidutine šeima Jung
tinėse Valstijose turėjo be
veik 5 vaikus, o dabar tik
tai apie 4-ris, kaip paskelbė 
valdiškas gyventojų suraši
nėjimo biuras gruod. 20 d.

Kiekvienai keturiasdešim
čiai porų dabar abelnai at
sieina po 38 vaikus.

Turkai Numato, kad Naziai 
Kels Armiją j Angliją

Istanbul, Turkija. — Tur
kų spauda nužiūri, kad Vo
kietija trumpu laiku mėgins 
kelt savo armiją į Angliją.

Dienraštis “Cumhuryit” 
teigia, kad tokiame atsitiki
me Jungtinės Valstijos “vi
sa širdžia” pultųsi gelbėt 
Angliją.

‘ šiuom kartu mirė šie lietu
viai: Jurgis Petraitis, J. Min- 
kelis, Alberta Mičiulienė ir 
Agota Stravinskienė. Stravins
kienė išgyveno Scrantone 50 
metų. Mirė sulaukus 75 me
tus amžiaus. Paliko keturias 
dukteris ir 30 anūkų, 15 pro
anūkių ir 8 pro-proanukius.

Visi šie lietuviai tapo pa
laidoti su bažnytinėmis apei
gomis.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)
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1113 Mt. Vernon Street j
Cake, Stollen 

ir Jelly Rolls.
greitai pristato, 
svori ir kalnas.

Strand Cafete- 
reikia pagirti, 
vieną bjaurų 

fašistą, kuris

Priruoškime juos pažangos 
darbuose ir dvasioje!

• B. Kurijozas.

PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers

Siunčiame duoną per paštą j kitus miestus, specialiai 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie

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

Keletas Valandų su Mokslininku 
Antanu Nikūnu

Kaip jau buvo “Laisvėje” 
minėta, pereitą penktadienį 
New Yorkan atvyko moksli
ninkas Antanas Nikūnas, Ka
lifornijos valstijos muziejaus 
galva. Jis atvyko savo profe
sijos reikalais. Aplankė New 
Yorko miesto gamtos muziejų 
ir susipažino su tūlais kitais 
dalykais, kurie jam, kaipo 
gamtos tyrinėtojui - moksli
ninkui, buvo reikalingi žinoti. 

** Mokslininkas Nikūnas buvo 
apsistojęs Hotel Commodore, 
New Yorke.

Atvykęs čionai, A. Nikūnas 
norėjo susipažinti su Brookly
no lietuviais ir todėl jis, kai 
tik savo oficialius darbus už-1 
baigė, paskambino “Laisvei.” 

šitų žodžių rašytojas nuvy
ko pas mokslininką ir paskui 
su juo pavažinėjo, parsikvie
tė jį “Laisvėn,” parodė trupu
tėlį Brooklyno ir supažindino 
su visa eile brooklyniečių lie
tuvių.

Apžiūrėjęs “Laisvės” įstai
gą, susipažinęs su mūsų spaus
tuve, mokslininkas A. Nikūnas 

• pareiškė pasitenkinimo, kad 
pažangieji Amerikos lietuviai 
turi tokį dienraštį, kaip “Lais
vė.”

—Per ilgą savo gyvenimo 
Amerikoje laiką, — sakė mo
kslininkas A. Nikūnas,—- ne
turėjau jokių ryšių su lietu
viais. Tik nesenai pradėjau su 
jais susipažinti ir draugauti. 
Pamylau savo tautiečius, ypa
tingai Los Angeles lietuvius, 

. kurių tarpe yra labai ''gerų, 
apsišvietusių žmonių.

Jis suminėjo Pūkį, Pupį ir 
kitus Los Angeles lietuvius, 
veikiančius visu omeniškame 
gyvenime.

Svečias įdomiai papasakojo, 
kaip pereitais metais Los An
geles mieste buvo suruošta 
lietuvių dailiadaikčių paroda,

—daugiausiai jo triūsu ir pa-1 Mokslininkas Nikūnas susira- 
stangomis. Jis papasakojo, Lšinėja su žymiuoju Lietuvos 
kaip vienas šunbajoris Los 
Angeles mieste norėjo tam kil
niam darbui pakenkti skun
dais ir insinuacijomis. Bet 
skundikui nepavyko. Ir nuo to 
laiko mokslininkas Nikūnas 
suprato, kokių Amerikos lietu
vių gyvenime yra niekšų, trok
štančių pakišti koją kultūri
niams mūsų darbams.

Mokslininkas Nikūnas atsi
vežė su savimi Gedimino pilies 
Vilniuje miniaturą. šis įdomus 
kūrinys atvaizduoja Gedimino 
pilį tokią, kokia ji buvo prieš 
600 metų. Nepaprastai kruop
ščiai ir moksliniai sutaisytas 
dalykas, — paties mokslininko 
rankomis. Bęt kūrinys dar 
nėra visiškai užbaigtas. Įdės 
jin mokslininkas varpus, kurie 
skambins-gaus. Paskui, kai tik 
bus galima, jis atiduos šią 
brangią dovaną Lietuvos mu
ziejui. Įdomu tas, kad medis, 
įdėtas į šį brangų darbą, yra 
paimtas iš Lietuvos — Vy- 
žuonių apylinkės. Tai juod
medis — suanglėjęs ąžuolas, 
kurio Lietūvoje, pasirodo, yra 
daug.
—Kai aš buvau Lietuvoje,— 

sakė A. Nikūnas,—tai mačiau, 
kaip valstiečiai tuo brangiu 
medžiu — juodmedžiu — pir
tyse krosnis kūrena; jie sako, 
kad tai esą labai daug kuro 
duodąs medis. Kad jie žinotų, 
koks tas medis brangus!. . .

Mokslininkas Nikūnas pa
sakojo apie Lietuvos gamtiš
kus turtus. Jų yra pilna Lietu
va, tik reikia mokėti sudoroti. 
Jis mano, kad ’ dabartinė Lie
tuvos vyriausybė (tarybų vy
riausybė) pasistengs tą pada- 
dyti — ištirti Lietuvos gamtą, 
ištirti jos praeitį, nes tai su
teiks naudos ne tik lietuvių 
tautai, bet visam pasauliui.

Ji Dainuos Šį 
Sekmadienį

Sidabrabalsė jauna daini
ninkė Aldona Klimaitė jums 
jau gerai pažįstama, tad apie 
ją daug aiškinti netenka. Už
teks priminti, jog ją girdėsime 
dainuojant brooklyniečių ren
giamoj prof. Vytautui Bacevi
čiui pagerbti ir irčiau susipa
žinti pramogoj šį sekmadienį, 
gruodžio 29-tą, “Laisvės” sve
tainėj.

Aldona Khmaitč

prašyti vi- 
pokilis bus 
tankiausia 

pietus. Tad

Apart Klimaitės, tikimasi 
turėti ir daugiau meno talen
tų. Bet apie tai kitą kartą. 
Dabar tik norime 
sus įsitėmyti, jog 
ne vakare, kaip 
priprasta, bet per
visiems bus proga ne tik pasi
linksminti, bet ir savo šeimi
ninkėms atostogų duoti nors 
vieną dieną, kadangi tai bus 
ne vakarienė, bet pietūs.

Salė bus atdara nuo 1 vai., 
O pietūs duodami lygiai 2 vai. 
dieną. Prašome nesivėluoti, 
nes laiku pavalgius bus ilgiau 
laiko pabuvoti, pasikalbėti, 
pasilinksminti, na ir laiku su
grįžti namo, pasilsėti prieš 
darbo dieną.

Maža valiza, palikta IRT 
linijos Bleecker St. stotyje 
sukėlė bombos bainfę.
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LIETUVIŠKAME MONOPOLY

ano gruo-
Li etųvos

Greitas ir patenkinantis patarnavimas. Pristatome į 
vietą visokiems parengimams, bizniams ir pokiliams.

N ik ūnas 
eilę įdo- 
kitko jis

TAYLOR5

PO R

LIETUVIU RESTAURANAS 
[domiai (puošta lietuviška aludė 

ant Grand Street 
Rheingold -9Xtra Dry Alus. 

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ii- Degtinės

337 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Stagg 2-0788
NIGHT—HAvemeyer 8-1158

Adams Auto Collision Co.
WRECKS REBUILT

Body and Fender Repairs. - All Types of Auto Painting 
Radiators Repaired. - Heaters Repaired and Installed

. 584 KNICKERBOCKER AVE.
Bet. Palmetto St. & Gates Ave. BROOKLYN, N. Y.

GLenmore 5-1477

Švenčių proga rekomenduoja lietuviams šią firmą, kaipo 
gerą ir patikimą. Bile reikale jums patarnaus 

pilnai patenkinančiai.

CHARLES GRYBAS

f

Antradien., Gruodžio 24, 1940
..... ............- ....... ......Ifi r I *

J. GARŠVA
G raborlu ^-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 jį

gamtininku, prof. Ivanausku, 
kuris yra didelis entuziastas 
dabartinės Uotu vos santvar
kos.

Kalbėdamas apie Lietuvą, 
mokslininkas Nikūnas, be kit
ko, pasakė:

—Ne tiesa, kad Lietuvoje 
lietuviai atsirado prieš porą 
tūkstančių metų. Lietuvoje 
randami palikimai rodo, kad 
ten lietuvių buv6 gyventa net 
prieš 25,000 metų. Ta proga 
noriu pabrėžti, kad visos pa
sakos apie kunigų skelbiamą 
pasaulio atsiradimą — prieš 
kelis tūkstančius metų — yra 
niekas daugiau, kaip pasakos. 
Tuos religijos mytus sumuša 
Lietuvoje randami 
žmonių pėdsakai.

Mokslininkas A. 
buvo atsivežęs visą 
mių dalykų, — tarp
atsivežė pavyzdžius nesenai jo 
išrastų chemikalų, kuriuose 
gali palaikyti originalines au
galų spalvas. Jis buvo pasiruo
šęs duoti Brooklyno lietuviams 
paskaitą-referatą iš gamtos 
mokslo. Deja, pervėlai mes 
gavome tikrų žinių apie jo at
silankymo dieną ir todėl ne
galėjome mokslininko supa
žindinti su Brooklyno lietu
vių visuomene. Gal teks kada 
nors vėliau tatai padaryti.

Užėjus pas Mateušą Sima
navičių, svečias netikėtai su
rado, kad jiedu abu yra be
veik iš tos pačios vietos iš Lie
tuvos, kas padarė didelio ma
lonumo abiem.

šeštadienį mokslininkas Ni
kūnas išvyko į Philadelphiją. 
Paskui jis sustos visoje eilėje 
kitų miestų, iki sugrįš saulėton 
Kalifornijon. ’*

Keturių Didvyriui Minėjime 
Bus Graži. Meno Programa

Aido Choras savo pamokose 
pereitą penktadienį apsvarstė 
masinio mitingo rengėjų kvie
timą dainuoti ir nutarė pri
imti. Tad aidiečiai sudainuos 
atitinkamų tam svarbiam pa
minėjimui ir šiaip skambių 
liaudies dainų, šį penktadienį, 
gruodžio 27-tą, Pil. Kliubo Sa
lėj, 280 Union Ave., Brooklyn, 
N. Y. Pradžia 7:30 vakaro.

Masinis mitingas yra ren
giamas paminėti keturius Lie
tuvos liaudies didvyrius, Požė
lą, Giedrį, Greifenbergerį ir 
Čiornį, kuriuos Smetonos val
džia sušaudė tuojau po smur
tu užgrobimo galios. Apsidir
bus su liaudies vadais, per arti

MIRĖ
Jurgis Griska, 70 m. am

žiaus, 604 Grand St., mirė 
gruodžio 19 d. Kūnas buvo pa
šarvotas graboriaus Bieliausko 
koplyčioj. Palaidotas gruo
džio 23 d., Kalvarijos kapinė
se.

14-ką metų teriojo, 
Lietuvos liaudį.

Apie tuos baisius 
džio ąvykius, apie
liaudies skurdą prie smetoniš
kojo režimo ir apie Lietuvos 
liaudies išsilaisvinimą, taipgi 
apie bėgamus pasauliniai svar
bius reikalus kalbės R. Miza- 
ra, A. Bimba ir J. Sakalaus
kas, jaunuolis. Kviečiame vi
sus išgirsti šias svarbias pra
kalbas ir savo atsilankymu pa
gerbti kritusių Lietuvos liau
dies karžygių atmintį.

Prakalbas rengia lietuvių 
pažangiosios organ izacijos. 
Įžanga nemokama.

Dirbantieji lietuviškose ša- 
pose ir visi galintieji kur nors 
lietuviuose paskleisti lapelių, 
prašomi jų pasiimti “Laisvės” 
raštinėj. Visi “Laisvės” skai
tytojai prašomi pasidarbuoti

Aplankykite Drg. Kazį 
Balčiūną Ligoninėj

Kaip jau buvo minėta pir
madienio “Laisves” laidoje, 
Kazys Balčiūnas nuvežtas į 
Greenpoiht ligoninę ir randasi 
kritiškoj padėtyj. Jis yra kri
tiškoj padėtyj dėlto, kad vi
duriuose trūkus skauduliui at
sidarė žaizda ir nutekėjo 
daug kraujo. Dabar jam rei
kia maisto ir kraujo. Maisto 
per burną į vidurius jis negali 
imt, tai jis maitinamas (lei
džiant maisto (Dextrose) tie
siai į kraują .per rankos gys
lą. Bet sustiprinimui jo siste
mos, kad galėtų atsispirt ligai 
ir sėkmingai su ja kovoti rei
kia dapildyt nutekėjusį krau
ją. Ir dėlto ligoninės daktarai Į 
jieško labdarių, kurie sutiktų, 
paaukot savo kraujo mūsų 
geram draugui.

“Laisvės” darbininkas, J. 
Byronas buvo nuėjęs aplanky
ti Kazį Balčiūną pereitą ne- 
dėldienį ir padovanojo savo 
kraujo, tik visa bėda, kad By- 
rono kraujas nėra tos pat rū
šies—netinka Balčiūnui, —tai 
jį sunaudos dėl kitų ligonių, 
o drg. Balčiūnui jieškos krau
jo pas jo draugus arba pas 
sveikus kitų ligonių gimines. 
Kraujas yra dalinamas į 4-rias 
rūšis, o Balčiūno kraujas yra 
Type—4. Jei greitai atsirastų 
labdarys, su tos pat rūšies 
krauju, tai Balčiūno pasveiki
mas būtų užtikrintas. Kraujo 
dovanotojai gali įeiti į ligoni
nę bile laiku, nepaisant jokių 
lankymo valandų. Taigi, ge
riausia kalėdinė dovana drg. 
Balčiūnui .bus — kraujas ir! 
tikimasi, kad atsiras gerų jo 
prietelių, kurie Kaziui pagel
bės.

Abelnai, K. Balčiūno padė
tis atsimainė ant gero, kuomet 
trūko viduriuose skaudulys 
(ulcer). Dabar lieka tik žaiz
dos užgydymas ir sustiprėji
mas. Jeigu ta žaizda būtų vir
šuj, ant odos tai jos užgydy- 

|mas būtų lengvas. Tačiaus, 
draugų pagelbstimas, Kazys 
ir dabar galės nugalėti šį stovį.

Dėl tų, kurie norėtų K. Bal
čiūną atlankyti kaipo papras
ti lankytojai ir jį pamatyti, 
lankymo valandos yra: trečia
dieniais, sekmadieniais ir šven
tadieniais nuo 2 iki 4 vai. po 
pietų; pirm ” ’ is ir penk-

Laure Masielo, 72 m. amž., 
161 Leonard St., mirė gruo
džio 19 d. Kūnas buvo pašar
votas namie. Palaidotas gruo
džio 23 d., šv. Jono kapinėse.

Laidotuvių apeigas prižiūrė
jo graborius Matthew P. Bal
las (Bieliauskas).

tadieniais nuo 7 iki 8 vai. va
kare.

Ligoninę galima pasiekti 
Grand St. karu, išlipant ant 
Olive St., arba Graham Ave. 
karu, išlipant ant Jackson St. 
Ligoninė randasi ant Kings
land ir Skillman Avės., Brook- 
lyne. Kazio Balčiūno kamba
rys yra Ward 4-a.

Vaikščiojantis Radio 
New Yorko Gatvėse

S. Masiulis Buvo Išvykęs 
j Brolio Šermenis

Broo'klynietis Stasys Masiu
lis gavo liūdną žinią, jog 
gruodžio 19-tą mirė jo brolis 
Jurgis Masiulis, apie 49 m. 
amžiaus, gyvenęs Coaldale, 
Pa. Laidotuvės įvyko gruodžio 
23-čią. Velionis paėjo iš Šiau
lių. Paliko nuliūdime, apart 
brolio, žmoną Uršulę ir sūnų 
Raimontą, ’21 m.

Stasys Masiulis, seniau bu
vęs Pil. Kliubo manadžeriu, 
yra plačiai žinomas Brookly- 
ne. Pastaraisiais metais jis 
laiko užeigą, 518 Grand St. 
Reiškiu jam užuojautą nete
kus mylimo brolio.

Rep.

• Pabarta motinos, 16-kos me
tų, graži, ir garbės studentė 
Erasmus High School, Ida 
Margolis užsidusino gasu mo
tinai išėjus krautuvėm Barnis 
buvęs dėl paliktos neplauta 
pieno bonkos.

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

Turime ir kambarių pernakvot 
arba savaitiniai išrandavot
JOSEPH ZEIDAT
* Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

laimingų Naujų Metų

M. Petraitiene ir Sūnai
Mes norime jūsų leidimo papuošti jūsų namus gražiais, 

patogiais ir stipriais rakandais.

*S 409-436 Grand St Brooklyn, N.
už šio mitingo sėkmingumą.

WPA Mokytojų Unijos Lo- 
kalo 453 prezidentas William 
Levner išleido pareiškimą, 
kuriame kritikavo atleidinėji
mą mokytojų sulyg nuožiūros 
komunizme. Jis sakė, kad ne
sirūpinama ištirt ir įrodyt, kad 
jie būtų prasikaltę einant 
įstatymo 15-ja sekcija.

Bedarbis W. Kerrigan sude
gė, o žmona apdegė ir susižei
dė šokant į gaisragesių pa
tiestą tinklą iš savo apartmen- 
to, 79 Wyckoff St.

Pereitą penktadienį daryta 
bandymai su vaikščiojančiu 
radio, kuris taikoma policijos 
pėstininkams.

šiuose bandymuose, policis- 
tas William Proctor, apsijuo
sęs 11-kos svarų setu, gerai 
susikalbėjo su policistais važi
nėjančiais automobiliumi, ir su 
pdlicijos raštine.

Setas primena senovišką 
gorsetą, tik anas būdavo dėl 
suspaudimo, padarymo moters 
liemenėlio laibesniu, o šis vis
gi padaro biskį storesniu. Per
duodamasis aparatas yra ant 
krūtinės, o klausomasis per 
rankovę viela prijungtas prie 
riešelio, kurio klausantis at
rodo tarsi klausovas žiūrėtų 
laikrodin ar klausytų jo tiksė
jimo.

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated
J. LeVANDA—ft. I^V
Tėvas Ir Sūnus Lcvandausk

UNDERTAKER

Sveikinu sezono šventėmis savo
/

klijentus ir visus lietuvius.

Linkiu visiems sveikatos, laimes 
ir linksmybes

Ignas Sutkus

Šventėm esame pasiruošę priimti 
svečius gerais' valgiais ir 

visokiais gėrimais

492 GRAND STREET

KALĖDŲ SVENTEMS y
Degtine, Likieriai ir Vynas

Nupigintomis Kainomis (Rock bottom prices)

Dar Galime Gauti Lietuvos Valstybines
ir

Sovietų Sąjungos Degtinės (USSR Vodka)

Republic Liquor Store, Inc
415-17 KEAP STREET, BROOKLYN, N. Y
prie Grand St. Lic* L82

Distributors of
Fox Head Lager, & 400 Beer 
Stanton Lager, Ales, Porter 
R & H Beer, Ales, & Porter 
Mule Head & Stock Ale 
Krueger Lager, Ale & Porter

• ' Imported Stouts & Ales

Tel. EV. 7-5471
Brooklyn, N. Y.

EV. 7-5472 i?

Sveikiname savo klijentus ir visus didžiojo 
New .Yorko apylinkės lietuvius sezono šventėm.

STANLEY MASIULIS
ir

JOHN BARON
Lietuvos valstybinė, .kitokios degtinės, vynai 

ir alus švenčių apvaikščiojimui. .

5/8 Grand St




