
Prašome visų “Lai
sves” skaitytoju gaut 
nors po vieną naują 
skaitytoją savo dien
raščiui.
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KRISLAI
O Kas Jų Paiso.
Ne Mes, Bet Jie Nuėjo Vel

niop. /
Ir Neįrodo. V
Ne Cento! »
Ar Gali Išmisti?

Rašo A. Bimba

Viena gazieta sako: “Britai 
nusivylę Maskva.” Girdi, pa
siuntė Mas kvon darbietį 
Cripps, idant laimėtų Anglijos 
pusėn Sovietus, bet nepasise
kė.

Taip, britai nusivylę. Bet 
kas jų paiso? Jais jau seniai 
nusivylus visa pažangioji žmo
nija. Ne kas kitas, kaip tie 
britai išaugino ragus fašistam. 
Dabar patys nebegali nuo jų 
apsiginti, tai nori, kad Sovie
tų žmonės juos išgelbėtų.

Nesulauks jie tos laimės!

kas

Bet 
ko-

“Keleivio” redaktorius ma
no, kad mes esą labai pasi
keitę. Girdi, anais laikais, kai 
Lenkija ir Vokietija kėsinosi 
ant Lietuvos, jie “sakė patrio
tiškas prakalbas ant vienų pa
grindų su kunigais ir tauti
ninkais,” taipgi, žinoma, ir su 
socialistais. Dabargi esą 
kita.

Taip, dabar kas kita, 
kaltė ne mūsų. Aukštyn
jom apsivertėme ne mes, ale 
tautininkai, klerikalai ir so
cialistai.

Mes kaip kalbėjome patrio- 
tingai už Lietuvą, taip ir da
bar tebekalbame—tik gal bis- 
kj patriotingiau.

Kas kita su anomis srovė
mis. Kaip tik Smetonos re
žimai tapo nuverstas, jos pa
siuto ant Lietuvos. Kad ir 
brolis Michelsonas, jeigu pri
manytų ir pajėgtų, tai Lietu
vą šaukšte vandens prigirdy
tų.

Išgamos ne mes, bet tie, ku
rie Lietuvą plūsta.

“Ar pabėgo iš Lietuvos dar
bininkų ir valstiečių ?” Aš aną 
dieną šioje vietoje paklausiau 
ir prašiau Lietuvos priešų įro
dyti. Atsiliepė tik poetas Juo
zas Tysliava.

Tysliava sako: “visu Lietu
vos pasieniu nutiestos spyg
liuotų vielų tvoros, kas septy
ni žingsniai stovi raudonar
mietis su šautuvu. . . pro to/ 
kią sargybą tik paukštis gali 
laisvai pasprukti...” /

Tad, aišku, niekas negali įš 
Lietuvos pasprukti. j

Bet kaipgi, tada, paspruki 
iš Lietuvos tie aštuoni šimtaįi 
smetonininkų ? i

Paukščiais pavirsti, aišku! 
jie negalėjo, čia, veikiausia,' 
Juozas spygliuotai apsimela- 
vęs.

Toj pačioj gruodžio 27 .die
nos “Vienybėje” editoriale 
Tysliąva verkia, kad nors fon
dų esą prikurta gyva galybė, 
bet visi jie tušti, žmonės pi
nigų neduoda. Sako jis t “tiem 
nelaimingiem pabėgėliam Vo
kietijoje sušelpti iki šiol, ro
dos, tik Lietuvių Tautos Fon? 
das yra pasiuntęs porą šim
tų dolerių.”

Amžina garbė Amerikds 
lietuviams! Nė cento tiem^ 
smetonininkams - hitlerinių 
kams! •—

Grigaitis niekados ašarų ne- 
liedavo dėl likimo Lietuvos be
žemių ir mažažemių, kai jie 
nieko neturėjo. Dabar gi jų 
jam baisiai pagailo, kai jie 
gavo žemės. Girdi, dabar jie 
gali badu
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išmirti.

Sako 
miams ir 
dutiniškai po 5.5 hektarus 
kiekvienai šeimai. Ar šeima 
gali iš pusšešto hektaro že
mės išmisti? žinoma, kad ne
gali” (“N.”, gr. 27 d.).

Bet kaip ta šeima išmito 
kai visai žemės neturėjo ? Gri
gaičiui ne galvoje.

Pijušas: “mažaže- 
bežemiams teko vi- 

po 5.5

“Bežemis, gavęs tą skly
pą lauko,” jis posmuoja, “ne
turi nei stūbos, nei tvartų, nei 
gyvulių, nei sėklų, nei darbo 
įrankių, tai kaip jisai gali

pradėt ūkininkauti?”
Negalėtų, žinoma, jeigu tai 

būtų tiesa. Deja, Grigaitis 
tiesą nukniaukė. Jis, pavyz
džiui, nepasakė, kad socialis
tinė Lietuvos vyriausybė rū
pinasi, kaip tik šita naujaku
rių problema. Jis nepasako, 
kad tam reikalui vyriausybė 
iš iždo paskyrė net 20,000,- 
000 lt.

ORAS. — šaltoka.

Darbo žmonių
Dienraštis
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Metams

Vokiečių Bombinin
kai Baisiai Degino ir 
Sprogdino Londoną
Londonas Kovojąs už Pačią 
Savo Gyvybę; Ištisos Jo 

Dalys Skęsta Liepsnose

London, gruod. 30.— Šim
tai nazių orlaivių naktį per 
penkias valandas pragaiš
tingai ardė ir degino Lon
doną, kaip praneša Associ
ated Press, amerikonų ži
nių agentūra. Daugelis mie
sto dalių paskendo liepsno
se, ir ugnies stulpai matomi 
per kelioliką mylių nuo 
Londono.

Bombininkai numetė tūk
stančius ir tūkstančius bom
bų į miestą ir padarė dau
gelį milionų dolerių nuosto
lių; o kiek žmonių jie užmu
šė bei sužeidė, tai dar “ne
galima apskaičiuot,” kaip 
sako anglų vyriausybė.

Šiuo žygiu vokiečiai taip 
suardė telefonų ir telegra
fo įrengimus, jog per kelias 
valandas Londonas negalėjo 
kitaip susižinot su kitais 
miestais, kaip tik per radio.

Visi tūkstančiai regulia
rių ir savanorių ugniagesių 

,puolėsi gesint gaisrus, ir 
greitai tiek vandens išeik
vojo, kad nusilpnėjo jo 
(spaudimas, tad vandens 
čiurkšlės jau nepasiekė 
aukščiau degančių namų. 
Bombininkai, be to, suardė 
daugelį gaisrinių vamzdžių.

Londone ant namų stogų 
naktimis stovi sargai pra- 
nešinėt telefonais, kur vo
kiečiai padega namus iš 
viršaus. Dabar užmušta, su
deginta ir namažai tokių 
sargų ant stogų.

Associated Press skelbia, 
jog Londonas “kovoja už 
pačią savo gyvybę.”

LONDONO CENTRAS KAIP 
“UGNIES KATILAS”

London, gruod. 30.—Vo
kiečiai oro bombomis taip 
užkūrė patį Londono cent
rą, vadinamą City, kad jis 
pavirto “ugnies katilu,” 
kaip praneša amerikonų 
United Spauda. Dar niekad 
Londonas per paskutinius 
beveik 300 metų taip nepleš
kėjo, kaip dabar. — Apie 
300 ipetU atgal įvyko vadi
namas didysis Londono gai
sras.

Anglų vyriausybė sako, 
kad šiuo žygiu vokiečių or
laiviai jau visai netaikė į 
kariniai svarbius pastatus, 
bet stačiai naikino patį 
miestą.

ANGLŲ ORLAIVIAI 
TAŠKĖ PENKIS VO

KIEČIŲ PUNKTUS
Anglai Praneša:

London, gruod. 30. — An
glų orlaiviai kriušino vokie
čių laivų ir submarinų sto
vyklas Loriente, Boulogne 
ir Cherbourge, Franci jo j, ir 
pleškino priešų gazolino 
sandėlius Antwerpe ir Rot- 
terdame.

Anglai Prašo Ameriką 
Padėt Jiems Gauti 
Airijoj Stovyklas

London. — Anglijos ka
ro laivam reikėtų gaut prie
plaukas ir stovyklas kari
niams lėktuvams Airijos 

i Respublikoj. Tuomet anglai 
galėtų apgint daugumą sa
vo prekinių laivų gabenan
čių reikmenis iš užsienių, 
daugiausia iš Amerikos; 
tiem laivam tenka pra- 
plaukt pro Airiją. Be to, 
Anglija bijo, kad vokiečiai 
galėtų urmu perkelt savo 
kariuomenę j Airiją, ir taip 
apsupt Angliją iš vakarų 
šono.

Anglai, todėl, daro dide
lio spaudimo Airijai, kad 
duotų stovyklas jų kari
niams laivams ir orlai
viams. Airijos valdžia vis 
atsisako ir žada gintis, jei
gu Anglija ar kas kitas mė
gintų laužyt Airių Respub
likos bepusiškumą > šiame 
kare.

Anglijos 
bar, todėl, 
Valstijas 

j kad jinai leistų Anglijai 
naudotis bent airių prie
plaukomis prieš Vokietiją.

vyriausybė, da- 
prašo Jungtines 
paveikt Airiją,

Roma. — Italų spauda ra
šo, kad Rooseveltas jąu ve
dąs karą prieš Italiją ir Vo
kietiją, nors nepaskelbęs ka
ro.

Anglai Laimėjo Jūrų 
Mūšį prieš Vokiečius

Anglų Pranešimas:
London. — Vienas stam

bus karinis vokiečių laivas 
Atlanto Vandenyne kalėdų 
dienoj užpuolė anglų lai
vus. Anglijos šarvuotlaivis 
“Berwick” pataikė dideliu 
šoviniu į vokiečių karinį lai
vą ir nuskandino arti buvu
sį jo palydovą, reikmeninį 
vokiečių laivą “Badeną,” 
8,000 tonų įtalpos. Pats an
glų šarvuotlaivis tik leng-
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Angly Apsupti 20,000 
Italy Bardijoj Baigia 

Savo Amuniciją
Anglai Pianeša:

Cairo, Egiptas. — Labai 
sumažėjo italų kanuolių 
šaudymas iš Bardios. Ita
lams ten jau trūksta amu
nicijos. Anglai ruošiasi ga
lutinai šturmuot Bardią ir 
suimt likučius iš joj buvu
sių 20,000 italų karių.—Bar- 
dia yra prieplaukos miestas 
Libijoj.

Anglų orlaiviai užkūrė 
naujus gaisrus kitoj italų 
prieplaukoj Tobruke, toliau 
į vakarus Libijoj, ir nukir
to žemyn du ar tris italų 
lėktuvus; o anglų orlaiviai 
visi sveiki sugrįžo.

ITALAI SAKOSI AT- 
SIGRIEBIĄ

Italų Pranešimas
Roma. — Greitieji italų 

būriai ir Orlaiviai sunaikino 
tam tikrą skaičių anglų 
šarvuotų automobilių arti 
Bardios, Libijoj. Pasmaiv 
kėjo artilerijos ir žvalgų 
kautynės iš abiejų pusių.

Du italų lėktuvai oro tor
pedomis pataikė į du kari
nius anglų laivus ties Bar- 
dia.

Italai nušovė keturis an
glų orlaivius Libijoj ir ki
tuose afrikiniuose frontuo
se; anglai numušė žemyn 
du italų orlaivius.

Italai suburia daugiau ar
mijos prieš anglus Libijoj, 
ir taisosi karinė italų padė
tis.

Šiemet Automobiliais 
Užmušta 2,000 Dau

giau Negu Pernai
Chicago. — 1940 metais 

automobilių nelaimėse Jung
tinėse Valstijose žuvo bent 
34 tūkstančiai ir 500 žmo
nių, tai apie 2,000 daugiau 
negu 1939 metais, kaip skai
čiuoja Visašališka Saugumo 
Taryba. Tai todėl, kad šie
met automobiliais nuva
žiuota daugiau mylių negu 
pernai. Nes per tokį pat 
skaičių mylių tai šiemet 
proprocionaliai lygiai tiek 
automobilistų užmušta kaip 
ir pernai.

ŠI TREČIADIENI 
“LAISVĖ” NEIŠEIS

Kad šį trečiadienį' legalė 
Naujų Metų švente, tai 
“Laisvė” tų .dieną neišeina.

VOKIEČIAI 240
SYKIU PLEŠKINO

SOUTHAMPTON^
Vokiečių Pranešimas:

Berlin. — Vokiečių orlai
viai vėl įnirtusiai bombar
davo Southamptoną, prie
plaukos miestą pietinėje 
Anglijoje.

(Tas miestas, pasak an
glų, jau 240 kartų bombar
duotas šiame kare.)

Šimtai Tūkstančių Vo
kiečių prie Bulgarų ir 

Jugoslavų Sienų
Sofija, Bulgarija. — Dau

gelis vokiečių kariuomenės 
su visais įrengimais atmar- 
šavo į Giurgiu sritį, Rumu
nijoj, prie pat Bulgarijos 
rubežiaus.

Jeigu vokiečiai pasineštų 
žygiuot per Bulgariją prieš 
graikus ar turkus, tai Bul
garijos valdžia tik užpro
testuotų ir praleistų vokie
čius. Nes Bulgarija jaučia
si persilpna ginklais prie
šintis vokiečiam. Šitaip pra
neša amerikonų Associated 
Spaudos korespondentas iš 
bulgarų sostinės Sofijos.

600,000 Vokiečių Sutelkta į 
Jugoslavijos ir Bulgarijos 

Pasienius
. Budapest, Vengrija. —Ši
čia gauta pranešimai, kad 
Vokietija traukiniais per 
Vengriją sugabeno 600 tūk
stančių savo armijos į Ju
goslavijos ir Bulgarijos pa
sienius.

Vengrų cenzūra praleido 
tuos pranešimus. O Vengri
ja yra Vokietijos sąjungi
ninkė. Tai tik su vokiečių 
priturimu paleidžia tokias 
žinias pasaulin.

Vokiečių armija palei ju
goslavų sieną galėtų būt pa
vartota kaip grūmojantis 
spaudimas Jugoslavijai pra
leist Italijos kariuomenę 
per Jugoslaviją prieš grai
kus Albanijoj;

Italai Smarkiau Ginasi 
Nuo Graikų

Graikai Praneša:
Athenai. — Italai gavo 

pastiprinimų ir jau atkak
liau ginasi nuo graikų Al-
banijoj. Bet didžiausi as 
graikų priešas tai šalčiai, 
sniegai ir stoka šiltų dra
bužių ir tinkamo maisto.

italų kontr-ataką Klisuros 
Tepelini srityj, pastūmč 
italus toliau atgal pajūriu 
šiaurius nuo <,Chimaros, už 

Daugelis taip nušąlą, kad j ėmė vieną svarbią aukštu 
praranda rankas, kojas bei,mą ir atėmė iš italų tri: 
ausis.

Prez. Rooseveltas 
Šaukia Daugiau 
Paramos Anglijai

Sako, tai Bus Geriausia Apsauga Pačiai Amerikai; Draudžia 
Streikus ir Lokautus Karinėje Pramonėje; įsitikinęs, kad 

Vokietija ir Jos Bendrai Nelaimės Karo

Washington. — Preziden- pajėgiame, idant paremt Ša
tas Rooseveltas pareiškė lis, kurios ginasi nuo užpuo- 
sekmadienį per radio, kad 
Vokietija, Japonija ir Itali
ja “gręsia kuo didžiausiu 
pavojum Amerikos civiliza
cijai.” Todėl, sako, Jungti
nės Valstijos turi siųst vis 
daugiau ir daugiau ginklų, 
amunicijos ir kitų reikme
nų Anglijai, Graikijai ir 
kitiem kovoj an tiem už de
mokratiją prieš “diktatorių 
sąjungą.” Tai būsiąs ge
riausias būdas pačiai Ame
rikai apsisaugot, kad toliau 
netektų jai vienai grumtis 
su išvien užpuolančiais fa
šistiniais kraštais.

Prezidentas, tarp kitko, 
sakė:

“Naziai Vokietijos valdo
vai aiškiai parodė, kad jie!
siekia pavergt visą Europą, sų pastangų dar negana, 
o tada pavartot medžiagi- Mes turime pasistatyt (Jau
nius Europos šaItinius, giau laivų, pasigamint dau- 
idant užviešpataut ištisą giau kanuolių, daugiau or- 
pasaulį.

“Jungtinės Valstijos ne
turi teisės nei pagrindo pri
tart kalboms apie taiką, iki 
ateis diena, kada užpuolikiš- 
kos šalys aiškiai parodys 
savo intenciją, kad jos at
meta mintį įsiviešpataut pa
saulyje arba užkariaut jį.

“Patylimai per paskuti
nius dvejus metus nedvejo- 
tinai įrodė, kad jokia šalis 
negali patenkint nazių ir 
nuolaidomis sulaikyt < juos 
nuo karo. Kiek žmogus ne
glostytų tigrą, visvien ne
galės padaryt jį jaukiu ka- 
tuku.

“Kur kas mažiau progos 
bus Jungtinėms Valstijoms 
įsitraukt į karą, jeigu mes 
dabar darysime visa, ką tik

SPROGIMAI BERLYNO GE
LEŽINKELIU STOTYJE

London, gruod. 30. — An
glų orlaiviai bombardavo 
kariškai svarbius pastatus 
eilėje Vokietijos miestų, bet 
nepaduoda tų miestų vardų.

Berlin, gruod. 30. — Čio
nai tinę je Anhalter geležin
kelių stotyje įvyko dvi 
smarkios eksplozijos; užsi
degė vakarinis stoties 
skvernas.

Žuvo 5 vokiečių kareiviai; 
7 pavojingai ’ sužeisti per 
traukinių susikūlimą.

Vokiečių vyriausybė tei
gia, kad sprogimai toj gele
žinkelių stotyj įvykę tik per 
elektros sugedimą, o trau
kiniai atsitiktinai susikūlę.

Klisuros- 
pastūmė 

pajūriu į 
už- 

aimus

limo iš Ašies pusės (Vokie
tijos, Italijos, Japonijos), 
negu kad jei mes sutiktume, 
kad jos liktų sumuštos, nuo
lankiai pasiduotų Ašies per
galei, ir lauktume, kol iš ei- s 
lės vėliau kitame kare ta 
Ašis mus pačius užpuls.

“Niekas nereikalauja, kad 
Amerika siųstų savo ka
riuomenę už savo sienų. Nei 
vienas jūsų valdžios narys 1 
neturi intencijos siųst šios 
šalies kariuomenę į užsienį.

“Ši šalis tikisi, kad mūsų 
apsigynimo pramonės veiks 
nuolatiniai, kad jų darbo ne
pertrauks streikai ar lo
kautai.

“Bet visų dabartinių mū- 

ateityje labai pri- 
nuo to, kaip išeis ta

mes savo sąžinėje 
visiškai teisingi pa-

laivių, daugiau tankų“— 
daugiau visko.

“Nebus jokiu ‘užveržimų’ 
mūsų pasiryžimui padėt An
glijai. Joks diktatorius nei 
diktatorių sąjunga nenusilp- • 
nins šio mūsų pasiryžimo 
grūmojimais del to, kaip jie 
supranta tą pasiryžimą.

“Aš įsitikinęs, jog Ašies 
kraštai nelaimės šio karo. 
Šį įsitikinimą aš remiu nau
jausiomis ir geriausiomis 
žiniomis...

“Anglai ir jų talkininkai 
šiandien veda veiklų karą 
prieš nešventąją (fašistinių 
kraštų) sąjungą. Mūsų sau
gumas 
klauso 
kova.

“Jei 
esame 
tys sau, turime pripažint, 
jog yra mums riziko, ar 
mes eitume vienu ar kitu 
keliu. Bet aš giliai įsitiki
nęs, jog didžioji dauguma 
mūsų žmonių sutiks, jog 
šiame kelyje, kurį aš siū
lau, dabar yra mažiausia 
mums riziko ir daugiausia 
vilties dėlei pasaulio taikos 
ateityje.

“Europos tautos, kurios 
ginasi, neprašo, kad mes už 
jas kariautume. Jos prašo, 
kad mes jom duotume karo 
pabūklų, orlaivių, tankų, 
kanuolių, prekinių laivų, 
idant jos galėtų kovot už 
savo laisvę ir už mūsų sau
gumą.

“Aš pabrėžiu, kad mes tu
rime joms pristatyt šių pa
būklų Nr pristatyt, gana: 
greitai.

“Amerika turi būt ginklų 
dirbykla ir sandėlis.

“Tegul kalbantieji apie 
(Anglijos), pralaimėjimą 
nesako mums, kad jau per- 
vėlu. Niekada nebus anks
čiau. Rytoj bus vėliau negu
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—yra viltis imperialistinio karo nukan
kintosios žmonijos, yra kelrodis, yra ži
bintas.

Mums, lietuviams, smagu yra konsta
tuoti tas faktas, kad ir mūsų gimtinis 
kraštas Lietuva pereitais metais prisidė
jo prie šio naujo pasaulio—prie Sovietų 
Sąjungos, — ir tuomi išsisaugojo nuo 
plėšikiško karo liepsnos, ir dabar jis lai
mingai kuria naują gyvenimą, tiesdamas 
stiprius socijalistinei santvarkai pagrin
dus.

Tuo būdu, 1940 metai Lietuvai, lietuvių 
tautai ir Lietuvos liaudžiai, pasiliks isto
rijoje laimingiausiais metais. Jeigu šian
dien to dar kai kas nesupranta, tai jis 
bus priverstas suprasti ir pripažinti ne
užilgo.

Linkėjimų 1941 metams mes galėtume 
čia duoti labai daug ir visokių, bet pasi
tenkinsime tik sekamais:

Linkime mūsų visiems skaitytojams, 
bendradarbiams, vajininkams ir veikė
jams geriausios sveikatos ir didžiausios 
energijos darbuotis, stiprinti savo dien
raštį, savo spaudą, kuri gina darbo žmo
nių interesus!

Linkime Amerikos žmonėms neprisi
leisti, kad mūsų kraštas būtų įtrauktas 
į imperialistinį Europos karą, kad jis per 
1941 metus išgyventų taikoje!

Linkime Lietuvos liaudžiai, pradėju
siai kurti socijalistinę santvarką, laimin
gai pasiekti savo tikslo!

Linkime kariaujančių imperialistinių 
kraštų darbo žmonėms 1941 metais nuvyt 
šalin karo ruošėjus, imperialistus, sulai
kyti karą, paimti į savo , rankas savo 
kraštų reikalus tvarkyti ir kurti naują 
gyvenimą, — be karų, be išnaudojimo!

Įžengiant į Naujuosius Metus
1940-tieji metai žmonijos istorijoj pa

siliks kaipo kruvini metai, kaipo metai, 
kuriais buvo išžudyta daugybė žmonių, 
sugriauta daug miestų, pavergta ir nu
niokota nemažai tautų-valstybėlių. 1940 
metai bus žinomi kaipo metai, kuriais 
įdūkęs imperialistinis kapitalizmas, prieš 
savo galą, dar kartą teriojo žmoniją ka
ro liepsnose.

Ir šis karas, ši baisi visuotina žmonių 
skerdynė, prasidėjusi 1939 metais, ne tik 
per pereituosius metus neužsibaigė, bet 
ji vis plečiasi ir 1941 metai, į kuriuos 
mes įžengiame, rodo (bent jų pradžia) 
kad jie atneš su savimi dar baisesnių 
žmonijai kančių ir, gal būt, dar negirdė
tų žmonijos istorijoj skerdynių.

Mūsų kraštas, Jungtinės Valstijos, tie
sa, 1940 metais dar neįžengė į tą skerdy- 
nę oficialiai, tačiau daug per tuos metus 
padaryta, daug kas paruošta tokiam žy
giui. Ir, jei tik Amerikos visuomenė ne- 
budės, nestovės ant kojų, tai mūsų kraš
tas 1941 metais gali būti oficialiai įtrauk
tas į tąją skerdynę ir Amerikos geriau
si sūnūs gali būti siunčiami milijonais į 
Europos arba Afrikos laukus žūti.
• Kitais žodžiais, kaip 1939 metai, taip 
ir 1940 metai žmonijai buvo pabaisos me- 

* 'tsi^nelaimės metai, imperialistinio, įtū
žusio karo metai- ir kaipo toki jie istori
joje pasiliks.

Nereikia nei aiškinti, kad karo išvar
ginta žmonija trokšta matyti 1941 me- 

« tus laimingesnius — laukia pasibaigiant 
karo, laukia išsilaisvinimo iš kapitalis
tinės santvarkos, kuri karą gimdo; lau
kia užtekant naujosios visuomeninės 
santvarkos—darbo žmonių viešpatavimo, 
—kuomet pranyks priežastys karams, 
kuomet jų daugiau niekad nebus. Mes tik 
galime palinkėti, kad tatai dar 1941 me
tais įvyktų!

Tačiau būtų klaida manyti, kad visas 
pasaulis buvo beviltėję 1940/metais ir 
kad jis visas įžengia tokioj nuotaikoj į 
1941 metus. Faktinai mes šiuo metu tu
rime du pasauliu: kapitalistinį ir socija- 
listinį. Pastarasis—Sovietų Sąjunga—gy
vena taikoje, kuria naują sistemą, ko
munistinę sistemą. Nors šis naujasis pa
saulis—šeštadalis žemės kamuolio—yra 
apsuptas iš visų pusių imperialistinių 
plėšrūnų, kurie nori jį sudraskyti, jis į 
1941 metus įžengia entuziastiškai, įžen
gia stipresnis, negu kada nors. Šis pa
saulis—senojo pasaulio mirtinas priešas

. LDS Pastogėje
Išėjo Lietuvių Darbininkų Susivieniji

mo organo “Tiesos” numeris už sausio 
mėn. 1 d., 1941. .

Iš jo matosi, kad veiklesnieji LDS na
riai darbuojasi, kaip ir darbavosi, ir jie 
gauna naujų LDS narių, nors vajaus kol 
kas LDS neturi. Štai J. S. Rainys, Phi- 
ladelphijoj, gavo 5 naujus narius; Mari
jona Stulgaitis, iš Stoughton, Mass., 4. 
Visa eilė kitų—po mažiau.

Geram veikėjui, geram, darbuotojui vi
sados yra vajus, jei tik jis nori,

LDS Centro Valdybos suvažiavimas 
įvyks sausio mėn. 18 d., 1941. “Tiesa” 
mano, kad suvažiavime-posėdyj, be kitų 
dalykų, veikiausiai bus svarstytas pas
kelbimas naujo vajaus už naujus narius.

O Westvilles (III.) LDS 42 kuopa nu
tarė: apmokėti metines duokles visų tų 
narių,. kurie bus paimti į Dėdės Šamo 
kariuomenę; apmokėti iš kuopos iždo.

Šis tarimas yra labai tikslus. Jis ne
tik rodo draugiškumą paimtiesiems į ka
riuomenę, bet podraug suranda būdus, 
kaip palaikyti jaunimą LDS eilėse.

Westvilles kuopos pavyzdžiu turėtų 
pasekti visos kitos LDS kuopos.

Beje, “Tiesa” praneša, { kad naujoji 
LDS konstitucija jau išėjo iš spaudos ir 
siuntinėjama nariams. Ši konstitucija 
yra atspausta su visais pataisymais, pa
darytais jubilėjiniame organizacijos Sei
me, įvykusiame pereitą rugpjūčio mėne
sį, Brooklyne.

Viskas rodo, kad Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimas įstoja į 1941-muosius me
tus pilnas entuziazmo ir gerų, vilčių.

Mes tegalime jam palinkėti visko ge
riausio, ko tik jo nariai pageidauja!

KlausimaHrAtsakvmai
Klausimas: iš lenkiškos dvarponiškos

Gerbiama Red. .Prašau šeimos.
man paaiškinti, ar ponia 
Jadvyga Tubelienė yra lie
tuvė, ar lenke ? Man vienas 
jaunuolis, mano pa rapijo
nas, kuris du metai atgal 
yra atvykęs iš Lietuvos, sa
kė, kad ji yra lenkų tautps 
moteriškė. Ir jis sakė, kad 
jis Tubelienę gerai pažįstąs. 
Dabar, kokius gi nuopelnus 
-ji yra padarius dėlei Lietu
vos, kad tautiški ir kiti 
prieštarybiniai laikraščiai 
taip ją garbina ir kelia į 
padanges?

J. S. Rainys.

Atsakymas:
Tasai jaunuolis jums sa

kė tiesą. Tubelienė yra kilus

O jos pasitarnavimas 
Lietuvai buvo tik toks, kad 
ji buvo žmona pono Tūbe
lio, kuris buvo Smetonos vy
riausybės ministeriu ir pa
dėjo • Smetonai Lietuvos 
žmones smaugti. Žmonės sa
ko, kad tos dvi sesutės, Tu
belienė ir Smetonienė, fak
tinai Lietuvą ir valdė.

NATURALIZAVIMAS ATEI
VIO, KURIS LEGALIZAVO

JO BUVIMĄ.
KLAPSIMAS:

4
Aš ką tik sugrįžau iš Kana

dos, kur gavau nekvotinę vizą. 
Gyvenu čionais nuo 1929 m. 
Jano žmona čion gimusi ame-

r. ♦

rikietė. Ar turiu laukti penkis 
ar tris metus prieš padavimą 
pilietybės prašymo?
ATSAKYMAS: '

Tamstos atvažiavimas į šią 
šalį skaitomas nuo legalio įleidi
mo. Kaipo vyras Amerikos pi
lietės, gali paduoti pilietybės 
prašymą po trijų metų legalės 
rezidencijos.

IŠGAVIMAS “POLICIJOS 
CERTIFIKATO” 

KLAUSIMAS:
Praneškite man, kas tai yra po

licijos certifikatas, ir kaip žmo
gus gali jį gauti?
ATSAKYMAS:

Policijos certifikatas yra pra
nešimas gero pasielgimo, ir pa
rodo, jog žmogus neturi krimi- 
riališko rekordo. Policijos vir
šininkai ima aplikanto pirštų 
įspaudą ir palygina su jo rekor
dais. Neradę suareštavimo' ant 
rekordo, jie eplikantui duoda 

certifikatą. FLI&.

Naujų Metų Linkėji
mai LLD Nariams
Rodos dar tik vakar staugė fabrikų sirenos, drau

gas draugui tiesė dešinę ir ( spausdamas linkėjo vienas 
antram laimingų naujų metų. Tai darė sutikdami 1940-tus 
metus. Deja,1 daugelis tų žmonių, kurie siuntė širdingus 
linkėjimus, nebepakartos tų žodžių šiandien. Miestai, 
kuriuose klegėjo milioniniai džiaugsmo garsai, kurių
šaligatvių nugaros linko nuo gyvenimo žingsnių, kur vik
riai zujo auto, mašinos, tramvajai; miestai, kuriuose fab
rikų sirenos didingais balsais drebino orą ir žemę svei
kindami 1940 metus,—šiandien daugelis jų sulyginta su 
žemės paviršium, šiandien tų miestų degėsių pelenus 
liūdnai kaukdami nešioja keturi vėjai. Jie žuvo imperia
listinio karo audrose!1 Ne tik miestai, bet ištisos valsty
bės.

Kad ir daug kentėjo darbo žmonės per 1940-tus me
tus, bet tuo pat kartu buvo pasiekta ir laimėjimų.

Lietuvių Literatūros Draugijos nariams 1940 metai 
buvo reikšmingi. Mes šiemet iškilmingai atšventėme šios 
draugijos 25-kių metų gyvavimo sukaktį;’Mūsų organi
zacijos narių pastangomis vajaus metu tapo įrašyta 656 
nauji nariai. Suruošta daug kultūriškų vakarų.

1940-ti metai pažangiajai lietuvių visuomenei pasi
liks gražiu prisiminimu, nes tai buvo paskutiniai lietu
vių tautos pažeminitno, kančių ir gėdos metai, nes tai 
buvo paskutiniai smetoninio fašizmo viešpatavimo me
tai. Lietuvių tautai 1940 metai bus žinomi kaipo atgi
mimo metai, kaipo laisvės ir pažangos metai.

Bet džiaugdamiesi 1940-tų metų laimėjimais neuž
mirškime, brangūs draugai ir draugės, kad vis dar te- 
besiaučia imperialistinis karas ir mūsų šalis (Amerika) 
nėra užtikrinta, kad ji išvengs tų audrų. Nes tūli žmo
nės deda dideles pastangas įvelt mūsų kraštą į pragaiš
tingą karo sūkurį. To pasėkoj gali sutrukdyti ir mūsų 
organizacijos bujojimą ir abelną apšvietos darbą.

Tad žengiant į Naujuosius Metus (1941), Lietuvių 
Literatūros Draugijos Centro Komiteto nafių vardu lin
kėdamas Jums, Draugės ir Draugai, daug laimės, sveika
tos ir ryžtingumo Jūsų pasibrėžtuose darbuose, kviečiu 
stiprint ir augint Lietuvių Literatūros Draugiją! Tęski
me toliau šios organizacijos kilnius darbus! * Podraug 
kviečiu žengt koja kojon su visa Amerikos dirbančiąja 
liaudimi, kuri deda visas galimas pastangas apsaugot 
Ameriką nuo pragaištingo karo.

Būkime vieningi,] ryžtingi sutikti audras ir jas per
galėti. Sutikime 1941 metus su vilčia, kad jei viskas pra
eina—praeis ir pašėlusios imperialistinio karo audros.

Pranas Pakalniškis, 
LLD CK pirmininkas.
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Argentinos Lietuvių Orga
nizacines Problemos

Nuo Red.: Argentinos pa
žangus laikraštis “Momen
tas” (gruodžio 4 d.) plačiai 
diskusuoja Argentinos lietu
vių organizacinį gyvenimą 

i ir jo problemas. Manome, 
jog ir mūsų skaitytojams 
bus žingeidu ir svarbu su to
mis problemomis susipažin
ti. Tad pasiskaitykite:

Kalbant organizacinivi atžvil
giu, reikia pripažinti, kad 
kolonijoj yra rimtu ir au
tentiškų organizacijų, ku
rios turėtų susirūpinti ben
dru ir koordinuotu veikimu.

Susivienijimas Lietuvių Ar
gentinoj — prieškarinis vete
ranas, nukentėjęs (buv. Liet, 
namuose) kunigų ir Kaziuko 
globoje, anot pareiškimo jų 
vieno veikėjo, kad “išėjom iš 
tų namų vos gyvi,” o šiandien 
jau galim pasididžiuoti mūsų 
organizaciniu veikimu ir na
rių skaičiumi, nors jų tarpe 
yra ir negeistinų elementų. 
SLA turėtų budėti sargyboj 
prieš tokius elementus, kad 
nedavus įgilint supuvusių šak
nų, rimtos organizacijos vei
kimo pakenkimui. SLA Ar
gentinoje gyvendama savo or
ganizacinio darbo 27 mt. yra 
ne vienam padėjus visokioj 
nelaimėj ir padės. Todėl rei
kia susirūpinti, kad dar geriau 
išvysčius SLA, kuris paliktų 
tikru autentišku visų lietuvių 
susivienijimu, visoj Argenti
nos teritorijoje. Bet vienas 
Susivienijimas nepajėgs, nes 
nėra galimybės tai padaryti be 
kitų įiagelbos. Taigi ir reikia 
rimtai susirūpinti rasti tą pa- 
gelbą kitose organizacijose.■'i

Lietuvių Liaudies Teatras

Yra rimta, skaitlinga nariais 
meno organizacija, kovojanti, 
už kolonijos ir darbo klasės 

reikalusy ne tik‘ čionai, bet ir 

rodžiusi ir nėra supažindinusi 
kitataučius su mūsų skambio
mis ir melodingomis dainomis, 
kitų tautų išeivijos. Taipgi 
laike Uriburo diktatūroj LLT 
aktyviai šelpė socialius kali
nius pūdomus Villa Devoto 
kalėjime, siųsdamas jiems pa- 
gelbą, ne vien lietuviams, bet 
ir kitataučiams — kovotojams 
už darbo klasės reikalus. Tai
gi su LLT galima dirbti vie
ningą darbą, kuris visuomet 
sutiks rimtu, vieningu, kultūri-

pasauliniu maštabu, nes kaip 
tik užpuolė Ispanijos liaudį 
fašistai L. L. Teatras išsiuntė 
savo geriausius narius į kovos 
lauką, į kovą prieš barbarišką 
užpuoliką, už viso pasaulio 
darbo klasės reikalus; padėjo 
jiems išvykti ir prisidėjo viso
keriopa pašalpa jiems tenai 
esant, ką niekas neužginčys.

LLT Lietuvoje siaučiant fa
šistų terorui, rėmė socialius 
kalinius net savo iniciatyva 
buvo suorganizavęs tam tiks
lui komitetą, prie ko daug 
prisidėjo materialiai minėtų 
kalinių sunkios padėties su
švelninimui; už tai nuo nesu
sipratusių nekuriu asmenų 
LLT tapo apšauktas, kad per 
tiek savo gyvavimo metų ne
pasistatė nuosavo saliono ir 
nei kito inventoriaus. Bet klys
ta tie asmenys taip manydami, 
nes LLT yra pastatęs dides
nius rūmus negu būt pastatęs 
kokią būdą; tai yra, pastatė 
prieš fašizmą stiprius kovos 
stulpus, kurie nepalūžo laike 
nežmoniškų sąlygų Francijos 
koncentracijos stovyklose, į 
kurias Bliumai, Daladjerai 
juos sukišo ir šiandieną gali 
pasidžiaugti tų draugų ištver
me, kad išlaisvinta mūsų tė
viškė turės gerus išlavintus 
darbo klasės sūnus, kurie su 
pasiryžimu dirbs Lietuvos 
naudai ir viso Socialistinių Ta
rybų krašto progresui. Dargi 
galima pasidžiaugti ir tuo, 
kad laike Uriburo diktatūros, 
provokacinis elementas norė
jo parblokšti moraliai ir išar
dyti iš pamatų LLT, bet tatai 
jiems nepasisekė ir galima už
tikrinti, kad nepasiseks, šian
dien jau matom LLT stiprėji
mą, darbo klasės meno kilimą, 
ne vien lietuvių tarpe, bet tar
pe vietinių ir kitų tautų darbo 
žmonių, ką dar iki šioliai nei 
viena organizacija to nėra pa-

niu ir progresyviu darbu, dar
bo liaudies gerovei ir naudai.

Draugija “Talka” yra susi
tverusi ne kam kitam, kaip 
tik vieningam darbui dirbti ir 
sulyg savo išgalės dirbo lai
ke keturių metų, leisdama sa
vaitraštį “Momentą,” kuris vi
suomet, be jokių svyravimų, 
stovi už kolonijos vienybę.

■ “Talka” visuomet stovėjo ir 
stovi už savo užbrėžtus prin- 
cipalius 7 punktus, paskelb
tus pirmame “Momento” nu
meryje. O su šiuo numeriu 
Draugija “Talka” švenčia 
“Momento” 200 numerio su
kaktį; šio periodo laikotarpyj, 
pernešė daug vargo, kol prt- 
rode kolonijai savo pasišven
timą ir rimtumą organizaci
niam darbe. Taigi su Draugi
ja “Talka” reikia imtis ini
ciatyvos prie vieningo darbo.

Lietuvos Žydų Draugija, 
skaitlinga nariais organizaci
ja, daug pasidarbavusi savo 
idiomatinės kultūros kėlime, 
taipgi aktyviai prisidėjo prie 
pagalbos visiems nukentėju- 
siem nuo hitleriškų, bekiškų ir 
kitų fašistų persekiojimų su 
didelėmis paramomis ir rėmė 
ne tik savo tautiečius, bet ir 
išlaisvintos Lietuvos Vilniaus 
krašte mūsų tautiečius. Tas 
parodo jų solidarumą ir vie
ningo darbo troškimą, ką iš- 
tikrųjų jau yra prirode savo 
dalyvavimu visokiuose bend

ruose kolonijos parengimuose, 
liečiančiuose bendrus koloni
jos reikalus.

Lietuvių Sporto Kliubas

Susitveręs grynai 'Sporto 
mėgėjų pamatais, paskutinia
me laikotarpyje veik apmiręs, 
dabar pradeda atgyti ir gal 
kitoms organizacijoms pade
dant įsitrauks į bendrą kolo
nijos darbą. Su tuomi galėtu
me pasirodyti su mūsų sportu 
tarpe kitataučių. Kitos tautos 
turi stiprias sporto organizaci
jas, o mes, lietuviai, argi esa
me ant tiek sporte atsilikę, 
kad negalime turėti savąją 
sporto organizaciją? Taip nė
ra. Tik, aišku, reikia jiems pa
dėti; reikia inspiruoti; reikia 
sukelti naujus kadrus, duoti 
iniciatyvą, nurodyti sporto 
reikšmę mūsų jaunosios kartos 
auklėjime ir, kad su tuo pa
sirodyti tarpe kitų, jog ir mes 
mokame sportuoti.
Lietuvių Moterų Kultūrinė ir 

Profesinė Draugija

Neseniai susitvėrusi, bet sa
vo trumpo gyvavimo laiku jau 
yra viešai pasirodžiusi, su
rengdama viešus pasilinksmi
nimus, įvairių pamokų vaka
rinius kursus ir t.t., rodyda
ma savo nusistatymą dirbti 
kolonijos naudai ir gerovei. 
Aišku, tik visoms organizaci
joms pritariant, ši moterų or
ganizacija galės pakilti į stip
rią, kaip ir kitų tautų koloni
jų moterų organizaciją. Netu
rime neigti moterų veikimo, 
bet kaipo kultūringi žmonės, 
turime duoti pilnas teises ir 
visais galimais būdais padėti 
moterims mūsų kolonijoje kil
ti ir jų veikimui stiprėti.

Lietuvių Centras

Konsulo Skinkio sutvertas, 
Liet. Centras, taipgi nėra gry
nai fašistinė organizacija. Jo
je yra daug gerų narių, ku
rie turi gerų norų, bet gaila, 
kad sektantų vadovaujama. 
Kol ši organizacija nepasiliuo- 
suos iš po sektantų vadovy
bės, tai ir bus lyg užsidariusi, 
neskaitlinga nariais ir merdė
jime. Todėl, jeigu visuose šios 
organizacijos geruose nariuo
se ir su gerais norais atsiras 
iniciatyva, tai ir ši organizaci
ja,, bus galima skaityti tarpe 
rimtų organizacijų, kuri drau

ge su kitomis dirbs vieningą 
kolonijos darbą.

Čia nėra jokio tikslo išstot 
prieš mūsų kolonijos organi
zacijų savystovį veikimą. Bet 
tik norima, kad tą veikimą
su vieni jus ir vieni kitiems pa
dedant, išplėsti bendram kolo
nijos labui, kad vieni su ki
tais nesivaržytų, kad nereng
tų kelis parengimus tą pačią 
dieną, palikdami naudą tik 
svetainių savininkams, o savo 
organizacijoms deficitus. Kad 
mūsų tautiečiai nepasiliktų 
darbo klasės reikalų priešais, 
nestreiklaužiautų ir nedarytų 
tuo gėdos visai kolonijai. Kad 
per vienybę galėtume pasitar
ti, pravesti reikalingiausius, 
liečiančius bendrus kolonijos 
reikalus ir Argentinos liaudies 
gerovę klausimus, kad bend
rai stojus su Argentinos liau
dimi apsiginti nuo imperialis
tų, kurie veržiasi pagrobti jos 
turtus ir išnaudoti, kaip mus 
svetimšalius, taip ir čiagimius.

Kaip jau minėta, pasaulio 
grobikų akys yra atkreiptos į 
turtingus ir derlingus Argen
tinos laukus, todėl visi turime 
prisidėti už jos neutraliteto 
išlaikymą, taikos politiką, už 
pilną ir galutiną tautinį pasl- 
liuosavimą ir visos darbo kla
sės reikalų pagerinimą. Ir 
mes tą galėsime pasiekti būda
mi vieningai susirišę tarpe sa
vęs tautiniais ryšiais, nes mū
sų papročiai skiriasi nuo kita
taučių, su kuriais nemokame 
bendrai dirbti. Bet per mūsų 
tautinę vienybę tik prieisime 
prie geresnio sugyvenimo tar
pe įvairių rasių ir tautų.

Tad lai šis pasiūlymas tam
pa išgirstas visų rimtų organi
zacijų, taes juodvarniai ir fa
šistai jau nuo senai slankioja 
po lietuvių namus, kad paken
kus mūsų tautinei vienybei, 
nes jiems geriau, kuomet ko
lonija išardyta ir kuo drums- 
tesnis vanduo, tuo geriau jiem 
žuvys gaudyti. Tad mes visi 
susipratę lietuviai turime tą 
vandenį išvalyti, nušviesdami 
ir numaskuodami lietuviškų 
juodvarnių ir fašistų juodus 
darbus.

Todėl visi stokime už kolo
nijos vienybę, kurioje, nors ir 
skirtingų įsitikinimų būdami, 
atrasime bendrą kalbą, vie
ningą darbą, geriau apginsi
me mūsų opiausius reikalus ir 
pagaliau, pagerinsime mūsų 
ekonominę padėtį, lengviau 
pelnydami didesnį duonos kąs
nį. Tad šalin pasyvumas ir 
vienas kitų nepasitikėjimas!

Du Pavojai Anglijai
London. — Anglų laikraš

tis “Evening Standard” ra
šo: Anglijai gręsia du pavo
jai: vienas, kad vokiečiai 
skandindami prekinius ang
lų laivus, gali privest Ang
liją prie bado pirma, negu 
anglai gaus daugiau pagal
bos iš Amerikos; antras pa
vojus, tai kad vokiečiai gali 
perkelt savo armiją į nusil
pnintą Angliją. .

Taip rašantis laikraštis 
priklauso lordui .Beaver- 
brookui, anglų orlaivių ga
mybos ministeriui.

Paežeris.—Paežerių vals
čiaus (Vilkaviškio apskr.) 
valstybiniame ūkyje, buv. 
Vailokaičio dvare, atidaro
ma žemes ūkio mokykla 
berniukams ir mergaitėms. 
Norinčių mokytis atsirado 
žymiai daugiau, negu galėjo 
būti priimta. Pirmoje eilėje 
priimti darbininkų, kumečių 
ir smulkiųjų valstiečių vai
kai. Prie mokyklos įsteigtas 
mokiniams bendrabutis. Vil
kaviškio apskr. valstiečiai 
labai patenkinti mokyklos 
įsteigimu, nes šiame apskr. 
iki šiol jokios žemės ūkio 
mokyklos nebuvo.

London. — Anglai sako, 
kad jie iki šiol paėmę 38,114 
italų į nelaisvę Egipte ir U- 
biioi.
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—As I Was . 
Saying...

.7. Stenot.

REVIEW
Now that 1940 is as dead as 

1385 it may be time to look 
back upon this memorable year 
with a sigh and a tear.

All in all it was a pretty bad 
year ... The Roaring Twen
ties and the Dizzy Thirties had 
nothing on this beginning of 
the Forties...

Briefly, France, “impreg
nable” and “unconquerable,” 
learned that no nation divided 
within itself can long endure... 
London was bombed... Berlin 
was bombed... Chungking was 
bombed... Taranto was bom
bed and other cties, ports and 
industrial centers too nume
rous to mention .. .

Peace-time conscription be
came a reality in America. Na
tional Defense blitzkrieged the 
headlines.. . Lithuanian-Amer- 
icans were fingerprinted by the 
thousands as well as all other 
aliens... Roosevelt became 
President for a Third Term 
and soon began issuing mourn
ful hints that in the coming 
year there will be hell to pay... 
Well-fed manufacturers, indus
trial tycoons and self-appointed 
defenders of American peace 
and prosperity began to speak 
of sacrifice with a capital “S.”

Trojan. Horse and Fifth Col
umnist entered the dictionary 
when France, Denmark and 
Norway realized too late that 
there was something really be
hind certain trials in Moscow.

The war went on in China... 
The war went on in England... 
The war went on in Libya. . . Į 
The war went on in Greece. .. 
Committees for this and com
mittees for that were organized 
by the dollar bill in the U. S. to 
see that the war goes on to 
America... Labor, students 

- and the American people in ge- 
' neral did not agree . ..

The National Association of 
Millionaires and Boot-Lickers 
announced on Christmas Eve. 
a drive to censor those words 
of the Bible which said, “Peace 
on Earth, Good Will toward 
Men.”

And that, Heaven help us,
was 1940...
TRUCE

With a beatific smile on their 
pusses the newspapers announc
ed a one-day truce in the ump
teenth “war to end all wars and 
to make the world safe for de
mocracy.”

Now that Christmas is over 
and the masters of Germany 
and England have deigned to 
grant one day of peace to the 
people of Europe, destruction, 
bombing, slaughter and misery 
may now proceed to the great
er glory of the Mark and the 
Pound...

----- 0------
A cartoon in the weekly 

journal of the Hotel and Club 
Employes Union, Local 6 
(AFL) came to our attention 
and we think it’s pretty good.

It shows upon a wall the text 
of the Smith No-Strike Bill. 
Reading it, from left to right, 
are Mussolini and Hitler. 
Alodph says, “We shoulda Had 
It Copywighted.”

And that, friends, is a com
ment on those who would seek 
to emulate fascist tactics in the 
name of defense...

----- o-----
WAR SHIPMENTS

You will recall that not so 
long ago the newspapers blar
ed out the news that the Admi
nistration has placed “embar
goes” and “warnings” upon 
Japan.

Now the truth comes out.
'“Experts from the U. S. to 

Japan,” a dispatch from Wash
ington states “in the first ten 
months of 1940 totalled $191,- 
*413,000 as compared with 
$179,377,000 in the same ten 
month period in 1939.
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-DICTUM-
not to run on all fours to the. clarion-headlines and 

lick the chops before the scent of photographs
not to claw at the faces of passersby with joyous fingers 

proclaiming the lupercal of dooms and destinies
nor gaze too fondly at the well-rounded legs of school

girls with chaos in mind
not to fancy the pleasure in the ears of the melodious 

tearing-off notes in regard to fine-spun cloth for 
the bodies of virgins

are we not men ?

what is the law?$
not to shattęr indiscriminately the skulls of those who 
decree that ingestion is a process too involved for 
most of us

that occupation for the common cui bono 
arouseth the wrath of jaweh

that reserved for us alone
most fortunate of suckers is the indescribable delight 
of being transformed into a particularly fine spray 
through the courtesy of 20th century explosives, inc., 
unltd.

or the less elite pit)cess of demonstrating the 
laws of inertia as regards protoplasm and lead, niekio, 
steel, cooper, iron, and various other metals, alloys, 
compounds, vapors, fabrications, illusions, and
twaddle traveling at the velocity of sound and upwards

that further it shall be our especial privilege to pay
for these same pleasures on long-range installment plans
and that mayhap (joke) if our application is outstanding, 
we may clear the red before the qext saga of similar 
pleasantries. <
meanwhile, don’t worry,

fdr or some similarly remarkable 
set of letters will care for us, defd with the horribly 
pressing matter of national defense, fireside-talk with 
us from time to time, 

1 I

business as usual and (did we say 
this before?) don’t worry

genius americanus is safely 
sequestered along the potomac

and no reds, trade 
unionists, laborites, peace-mongers, etc

shall (god
willing) manage to queer the halycon of our voyage to 
nowhere

with one-third of the crew in living conditions 
not to be mentioned in polite society

while another 
third, to be said in tones of slight regret, are not
quite as well off.
not to look upon over-water men as other than alien 
hordes bent upon rapine, murder, and assorted synonyms

not to regard civilization (undefined^) as other than 
the unprecedented status quo
not to trouble the mind with the undertones of cant- 
priestmade, but to remember at all times (particularly 
before retiring) that what helps business helps jesus

nor to take to heart the mellifluous slogans of our 
(joke) democracy

or engage in other fifth-column 
tactics

are we not mon?
—Robert W. Lowndes

Negro Workers 
Barred

Negro carpenters are being re
fused employment at construction 
projects now going forward at Fort 
Dix, N. J., and both skilled and un
skilled workers are barred from 
working at United States govern
ment air fields now under construc
tion in three cities in Florida, it 
was learned this week.

At Fort Dix, where construction 
firms working under government 
contracts are engaged in a huge 
building program to house troops, 
it was learned that only three Ne
gros out of 350 carpenters are work
ing there.

Despite the fact that the Greater 
Brotherhood of Carpenters and Join
ers of America, an AFL union, 
which controls the job, has a- large 
number of Negro members, many of 
whom have been in the union more 
than a score of years, the AFL 
union has issued an order barring 
work to all except residents of the 
county. No Negro members of the 
union live in the county. The three 
Negro carpenters now employed at 
Fort Dix got their jobs only after 
they made a strong protest.

More than fifteen others have 
been refused work at the camp 
during the past few weeks, although 
white carpenters who are non-resid
ents of the county are being em
ployed daily.

“Official government statis
tics thus reveal that the Roose
velt administration’s various 
moral blasts against Japan 
have actually been accompanied 
by an increase in American aid 
to the Japanese war machine. 
Appeasement in the Far East 
appears to have been accelerat
ed rather than slowed up in 
1940.”

Any further comment upon 
the value of reports in the^ 
press?

Britain Has
Plenty of Ships

j:------------------

NEW YORK. — Great Britain 
does not need American vessels be
cause she has more merchant ship
ping under her control today than 
ever before in her long maritime 
history, a survey made public by 
the National Maritime Union 
showed. It was prepared by Howard 
McKenzie, NMU National Organizer.

At least 8,300,000 tons of this 
shipping is engaged in non-defense 
trade, in no way connected with 
British war efforts, the survey 
showed, and some of it is actually 
engaged in carrying oil, copper and 
other war supplies from South Ame
rica to Spain for trans-shipment to 
Italy and Germany to be used 
against the British people.

In addition to her own merchant 
fleet, the largest in the world, the 
British Ministry of Shipping now 
controls fleets totaling 9,000,000 
tons formerly operated by countries 
now in German hands.

Nevertheless, the United States 
Maritime Commission has approved 
the transfer or sale to foreign coun
tries of American vessels aggregat
ing more than 1,000,000 tons of 
which the British got almost half, 
the McKenzie survey showed.

“In a situation of this kind,” 'Mc
Kenzie said, “the cry ‘all aid to 
Britain’ is little less than outright 
duplicity. ,

“On the one hand, Britain is 
spending millions of dollars in pro
war propaganda in this country, 
crying out for more American ships. 
On the other, she is using 9,000,000 
tons of shipping under her control 
in non-defense trades —- even car
rying war supplies to Spain for 
trans-shipment to the enemy.

* “Our merchant fleet is called our 
/second line of defense.’ Our great
est national effort, at the moment, 
is supposed to be defense. Yet our 
merchant ships are being sold faster 
than ever in our history.

“Recently, a great show was made 
of an embargo on oil to Japan. The 
embargo was supposed to have gone 
into effect in October. Since then, 
American ships are carrying three 
times as much oil to Japan as before 
the embargo. ....,

New Year’s Eve 
At B’klyn Chorus
BROOKLYN, N. Y. —Greet the 

New Year with bells and clanging 
and a good time!

The Aido CFforus of B’klyn ex
tends this invitation to you and 
hopes to meet you all tonight, NEW 
YEAR’S EVE, Decdhiber 31 at the 
Laisve Hall.

Bring the girl friend and 40c for 
each ticket. All are invited to at
tend. —Comm.

Steps to Take 
To Keep Out 
Of War
The American Peace Mobilization 

now enters upon the most crucial 
period of its work. IF WE SUC
CEED DURING THE NEXT FEW 
MONTHS THIS COUNTRY WILL 
NOT GO TO WAR. If we fail we 
may any day find ourselves at war. 
What do we have to do to win?

FIRST: ORGANIZE!!! Organized 
strength in each community means 
success in persuading Congress to 
STOP THE DRIVE TOWARD WAR. 
IT MEANS THE PRESERVATION 
OF OUR DEMOCRACY.

SECOND: Immediately take the 
following steps:

a) Organize the mass POSTCARD 
CAMPAIGN to our Senators to keep 
us* out of war. Remember that the 
purpose of this campaign is to de
monstrate our strength and our abi
lity to deliver at least 500,000 post
cards to one man’s desk at one time. 
If we do this we’ll break the na
tional press.

b) At the same time get just as
many individuals in your community 
to send letters and telegrams to 
their own Congressmen and Senators 
emphasizing that you are against 
credits to Great Britain—direct or 
indirect—becaXi.se you know that 
they got us into the last war and 
you’re sure they’ll lead us’into this 
one. c

c) Organize the most impressive 
possible delegations to visit your 
Congressmen and Senators while 
they are home during the holidays 
and insist that NO CREDITS — 
DIRECT OR INDIRECT—be given 
Great Britain. Use this occasion to 
discuss with eac„h Congressman, AP 
M’s entire legislative program.

d) Wherever ''and whenever pos
sible, support all moves to send de
legations direct to Washington to 
fight for NO CREDITS—NO WAR. 
Start a groundswell of the repre
sentatives of the American people 
to the Capital. We’ll make that 
groundswell grow to whatever pro
portions are necessary to win our 
fight.

The overwhelming opinion in the 
United States is against war. The 
majority knows that credits lead 
to war. DON’T LET MAJORITY 
OPINION GO BY DEFAULT SIM
PLY BECAUSE IT DOESN’T EX
PRESS, ITSELF AND DOESN’T IN
SIST ON WHAT IT WANTS.

APM is not alone or isolated in 
this fight. APM is the organized ex
pression of what America wants and 
must have. If APM’s community 
and neighborhood organizations act 
efficiently, systematically, instantly, 
NOW,—APM WILL WIN THIS 
FIGHT—NO CREDITS FOR GR.
BRITAIN—NO WAR FOR THE
UNITED STATES.v

‘\The traffic is so heavy that 
Lykes Brothers are using freight 
ships to carry oil. They are even 
classed as tankers going through 
the Panama Canal. ‘ x

“If the British are so hard up 
for ships, why don’t they withdraw 
some of this foreign shipping, now 
operating under their control, from 
trade with neutrals and put it into 
defense trade?

“The reason is, of course, 1. This 
neutral trade is too profitable and 
2. British and American financial 
interests are using the American 
merchant fleet as a pawn in the 
larger game of getting us into the 
war.

“Pleading for ships is a way of 
playing on American* sympathies. 
The plea for loans is another. Bri
tain, which has several billion dol
lars invested in America, is cry
ing that she cannot carry on her 
war with Hitler and retain her . co
lonies without American money.

“General Motors, which has a re
presentative on the/ Defense Com
mission, William F. Knudsen, has 
collected a $36,000,000 profit from 
recent operations in Germany and 
is now expanding its Danish hold
ings from 9,000,000 crowns to 14,- 
000,000 crowns.

“How can wę entrust our national 
defense to men who are tied up 
closely with German finance? Or 
British finance? These are the in
terests which are tearing down the 
American Merchant Marine.”

We feel ourselves free when our 
wills dominate the situation. ,
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Entertainment
And War

HOLLYWOOD.—A fairly reliable 
guide to the nature of any war is 
the entertainment given the boys 
who fight it. In Spain, between- 
salvo entertainment took the form 
of agit-prop theatre, entertaining 
the men, reaffirming the purpose of 
(he war and stiffening determination 
of fighters and people. The same 
thing is going on in China with 
people’s theatres springing up in 
every store room and barn. The 
Chinese armies know the true pur
pose of any people’s theatre.

All governments recognize the im
portance of the stage and entertain
ment. The governments of the Uni
ted States, Great Britain, Germany, 
Italy and France are using enter
tainment, not to teach but to cover 
up. They have to shine their racket 
up, camouflage it, make it seem 
everything but what it is.

Naturally, they can’t fall back on 
agit-prop. Can you imagine “our 
boys” sitting through a skit show
ing the division of the profit pie by 
the Messers. Knudsen, Morgan and 
duPont? Neither can Wall Street.

Theatre for Conscripts
Theatre for the conscripts is be

ing used to make army life “a lot 
of fun.” Pictures to be shown the 
draftees are mostly, on the fluffy 
side. Fifi D’Orsay and company will 
soon start making the rounds of the 
training camps with tent, bleachers 
and a full book of sex skits. Em
phasis will be on making the boys 
forget the possibility of sudden 
death while fighting for Mr. Rocke
feller in God knows what part of 
Latin America.

The boys themselves won’t put on 
too much of their own entertain
ment; it will be in the hands of 
professionals. For the purpose of 
sugar-coating the bitter pill of troop 
movement, we give you the sweeter 
dose of troupe movements.

LIFE AND DEATH
x. By Dr. J. F. Borisas

Living is a positive concept; 
death a negative one. In life and 
death, we are dealing again with 
opposites whose conflicting expres
sions make for growth. Even here, 
seeking for total perspective, we 
may well turn to this brief, but 
broadening analysis: * “death, toge
ther with birth, is the natural ana
lysis of what life is.” What is this 
creative purpose, that must wait 

. for sun and rail} to set it in mo- 
Į tion? What is this life, that in any 
individual can be suddenly extin
guished by a bullet? What is this 
vital element, that a little fall in 
temperature would banish altogether 
from the universe?

When we stop to realize the slim 
thread that life itself hangs upon, 
can we overlook entirely the suscep
tibility of the body to obnoxious in
fluences! The main trouble with 
unhappy people, with dissatisfied 
people, is that they are not as alive 
as they should be; they are nearer 
dead. “What is the matter with 
me?” is the language of ill health. 
For well people, this question does 
not even frame itself.

Death itself is not anti-biological 
in significance. With the increasing 
complexity of living organisms, and 
the division of labor among the 
organs of the body, there, entered 
a new factor of progress, namely, 
death. Death became a biologic 
necessity; one of the fundamental 
determinants of progress. The “sure- 
enwinding arms of cool, enfolding 
death,” are quite different when 
considered from the standpoint of 
biology and progress — from the 
dreaded, inexorable, dissociating des
tiny that death becomes to the in
dividual. Goethe remarked ‘that 
“death is Nature’s expert device for 
producing an abundance of life. To 
yearn for speedy death in full frui
tion is not an unworthy biologic 
desire.”

Thus • we can regard the very ac
tions by which we die as furthering 
creative effort. This idea runs coun
ter to popular attitudes. However, 
the willingness to accept timely 
death as a chapter in one’s personal 
narrative is a much-needed point of 
view. L

Most of us never may undergo 
the fear of death; we undergo com
fort and discomfort, joy and sor
row, intoxication and reaction, love

Brooklyn beat Maspeth 
three out of three games this 
Sunday. Brooklyn still in lead 
of Metro bowling tourney!

A man that hoards up riches and 
enjoys them not, is like an ass that 
carries gold and eats thistles.

There are three things that when 
they seem to be coming are going, 
when they seem to be going, they 
come: diplomats, womeni and crabs.

Each, of. my parents thought that 
the other did not understand me, 
and I agreed with both of them.

—Lincoln Steffens.

A painter who has braved lead 
poisoning for 12 years swears to 
this: One lung said to his other 
lung: “Well, It’s been nice know
ing you.”
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HAPPY NEW YEAR
— 1941 — what it will be and what the world will learn 

and. feel in this coming year, we cannot tell. Nor do we wish 
to become prophets in the manner of newspaper columnists 
and say, (1) the war will end, democracy will conquer and 
there will be peace on earth and good will for all mankind;

nor, (%) England and Germany will be smashed and the 
United, States will also have its share of misery and horror in 
this coming year of ravage and. destruction.

We instead choose a third course and mildly make this com
ment : .

The love of peace and justice is too deep in the human race 
to be wiped out by Hitlers, Chamberlains and American Ma
nufacturers Interested in War Profits; This love of peace is 
making itself felt, even now in this perilous time, and we be
lieve that in the coming year its voice will arise and slowly 
sweep back the tide of reaction and war that is trying to en

gulf our country.
This will be our only comment for the New Year.

—The Laisve Youth Section.

Aliens and the Spirit of 
American Democracy

CHRISTMAS APPEAL REQUESTS 
CONSIDERATION FOR AMERIC
AN IDEALS 100 PROMINENT AM
ERICANS SIGN OPEN LETTER 
TO PRESIDENT AND ATTORNEY 

GENERAL
One hundred prominent leaders in 

all walks of American life appealed 
for reason and human understanding 
of the problems of the foreign born 
and urged reaffirmation of “those 
basic traditions of equality and hos
pitality as America’s guide in deal
ing with non-citizens” in an Open 
Letter to the President and to the 
Attorney General of the United 
States sponsored and made public 
today by the American Committee 
for Protection of Foreign Born.

x.

and disgust; we aim to preserve the 
one and to abolish the other, but 
we do not knowingly undergo the 
fear of death. Indeed, it is logically 
impossible that we should, since to 
do so would be to acquire an ex
perience of death such that we 
should be conscious of being uncon
scious, sensible of being insensible, 
aware of being unaware. We should 
be required to be and not to be at 
the same instant, in view of which 
Lucretin both logically and wisely 
advises us to remember that when 
death is, we are not; and when we 
are, death is not.

Each living thing has its span, 
which consists of a cycle from 
birth through maturation and se
nescence to dissolution, and the 
latter half of the process is as 
“fateful” and “inevitable” as the 
former! Dying is itself, the inexpug
nable conclusion of that setting free 
of organic potentialities which we 
call life, and if dying seems horrid 
and unnatural, it seems so because 
for most of us death is violent, be
cause its occasion is a shock from 
without, not the realization of a 
tendency from within. *

Here with Swinburne, we might 
“thank with brief thanksgiving, 
whatever gods there be,. that no 
life lives forever ...” Probably 
none of us would long for the fate 
of a certain Abasuerus who received 
immortal life, the severest punish
ment contrived for man. A daily 
sample of death might be seen in 
our sleeping away a third of our 
lives.

The people of ancient times 
were much more rational in their 
attitude toward that sublime sleep 
that is bestowed uąon us as a plea
sant sample of eternity. They knew 
that world only exists through con
trasts. That there is no light, un
less there be darkness; no joy un
less there be sorrow; no life unless 
there be death.

At all times and in all places we 
are confronted with the necessity 
for thinking and acting in relation 
to such antipoles!
(Abstract from a Lithuanian lec

ture on life and death.)

People Speak 
To Washington
The American Peace Mobilization, 

New York Council, will lead an anti
war delegation to Washington on the 
week-end of Jan. 4, the day after 
the new Congress convenes, it was 
announced.

Confirming the declaration of Dr. 
Walter Scott Neff, Executive Sec
retary, that the initial delegation 
to Washington was “completely suc
cessful,” the Council’s Executive 
Board resolved to organize the com
ing delegation for the dual purpose 
of “registering the people’s opposi
tion to the present war program and 
to lay plans for a monster demon- 
tration of several thousand New 
Yorkers in Washington for late in 
January.”

“The most significant feature of 
the first delegation’s visit,” Dr. Neff 
stated: “was that it demonstrated 
conclusively that our government 
officials are most uneasy about the 
extent to, which their pro-war poli
cies are receiving the backing of 
the people/.’...........

The Open Letter to the President 
and the Attorney General of the 
United States follows:

“On December 26th, the compul
sory fingerprinting and registration 
of non-citizens, as ordered by Con
gress, will be concluded. The man
ner in which the non-citizens have 
conformed with the provisions of 
the Alien Registration Act shows 
that they are, in the main, law- 
abiding residents and that they are 
devoted to the principles of Amer
ican democracy. ’

“With the conclusion of registra
tion, we recommend to the President 
of these United States that he issue 
a public statement reaffirming those 
basic traditions of equality and hos
pitality as America’s guide in deal
ing with non-citizens.

“We urge the Attorney General 
of the United States, as the officer 
responsible for the naturalization 
and deportation laws, to administer 
these laws in a manner that will 
avoid creating unnecessary hardship 
or prejudice for either individuals or 
families in this country.

“The President should publicly 
condemn the practice of employers 
who discriminate against non- citi
zens and citizens of alien parentage, 
refusing to hire and even firing 
those who are employed, because 
such actions seriously affect the wel
fare of all Americans.

“The problems presented by those 
I non-citjzens who entered this coun
try illegally, some of whom have 
lived here for many years, is of spe
cial importance. The lives of many 
of those non-citizens would be jeo
pardized by deportation because of 
the war in Europe. We believe that 
it would be fully in keeping with 
the spirit of our laws to postpone 
consideration of their deportation 
and to give them every opportunity 
to regularize their status. If neces
sary, the President and the Attorney 
General should request Congress to 
enact appropriate legislation to 
make thhi possible.

“In the spirit of the Christmas 
season, we call upon every Amer
ican to exercise and display under
standing of the problems of his fel- 
low-Americans who are not citizens. 
Discrimination against individuals or 
groups of people because of their 
descent or la-?k of citizenship crea
tes disunity and endangers our de
mocracy.

“The enactment of ‘anti-alien’ 
laws 'by Congress promotes hysteria 
and discrimination against Americ
ans of foreign birth. Most menacing 
to the welfare of the American peo
ple is the proposal to establish con
centration camps for certain non
citizens, which clearly conflicts with 
our principles as a democracy and 
must be defeated by Congress.

“Instead of criticizing or condemn
ing those- who are not citizens, we 
should do everything possible to en
courage and facilitate their naturali
zation, eliminating existing restric
tions in our laws and in the natura
lization procedure. The Campaign 
for American Citizenship and Citi
zenship Rights, which is being con
ducted by the American Committee 
for Protection of Foreign Bom to 
foster the naturalization of non
citizens, merits the support and co
operation of all Americans desirous 
of promoting the unity of our popu
lation and maintaining our American 
way of life.

“We who are devoted wholeheart
edly to the principles of freedom 
must not permit hysteria and pre
judice to undermine democracy by 
making a scape-goat of the Mon- 
citizens. This danger is aggravated 
by those who seek to take advan
tage of the public tension and un
easiness, created as a result of the 
war, by spreading false charges 
against the fpreign bom.

“We must jealously guard every
one’s right to freedom, otherwise 
the rights of all will be destroyed. 
We appeal, on this day, to the re
sponsible officers of our government 
to use their office to help insure 
perpetuation of our democracy by 
taking the necessary steps to safe
guard the rights and the welfare 
of the foreign born. Reaffirmation 
and concrete implementation of the 
rights of the non-citizen and the 
naturalized citizen will serve as an 
important contribution to our na
tional unity, to the preservation of 
the Bill of Rights and democratic 
government for the entire American 
people.” ♦ t*
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Kalėdines Linksmybes Bai
gėsi Verksmais ir Knarkimu

-............ ...

Po kelių tokių eilių belen- 
kiant stikliukus, vienų ki- 

. tiems atrodė labai raibos 
akys.

Vėliaus pamiršom visii 
apie Kristų... Gale stalo 
sėdėjęs ponas redaktorius 
pradėjo kaži ką aiškint, kad 
kokie tai nelaimingi ponai 
randasi Berlyne ir veikiau
siai nevalgo Kalakuto... O 
ties viduriu stalo sėdėjęs p. 
svieto laidotojas, pertraukė 
redaktoriaus kalbą, ir pa
brėžė, kad šioje puotoje 
vengkime ką nors užsiminti 
apie politiką...

Bet šalimais sėdėjusi šil
kinėje suknelėje jauna, auk
šta, truputį nusiminusi, po
niutė įsikišo pritardama, 
kad ponas redaktorius kal
bėtų... Ir ji buvo laimėto
ja!

Redaktorius kalbėjo labai 
griaudingai, bekeik ko ne
verkdamas. Jis sakė: “Apie 
200 mūsų tėvynės saugoto
jų išbėgo į visas pasaulio 
šalis... Jie bėgo nepaisyda
mi, kas su jais įvyks...” ir 
taip toliau ir tt.

Po jo griaudingos kal-

(Kaip ir feljetonas)
Jau apie arti du tūkstan

čiai metų, kaip kiekvieną 
žieiną vis užgema Jezusu- 
kas; ir jis toks pat didumo, 
ir beveik panašiai visuomet 
atrodo, nebent, kad kaip 
kur jis užgema biskį dides
nis, kaip kur mažesnis...

Mes Kalėdų dienos išva
karėse pas dėdę Upartą lau
kėm Kristaus užgemant... 
Didelis stalas linkte linko 
nuo visokių gėrybių,—tor
tai baltavo, margavo; rau
donos žvakės degė, tviksė- 
jo, visokio didumo bonkos 
skambėjo, žvilgėjo — vienos 
buvo ilgos ir laibos, kitos 
trumpos ir storos, o dar ki
tos buvo panašios į lietuviš
ką kerosininę lempą.

Susėdome visi, persižeg
nojome; dar dėdė Upartas 
kaži kokią maldelę pakalbė
jo, o po to, ant stalo atsira- , 
do ir kalakutas, aukštelnin- 
kas... Į kalakutą visų akys ! 
buvo atsuktos. Ir visi laukė
me Kristaus užgemant... i

Mes susėdom apie 14-ka i 
asabų aplink stalą; šiam 
būryj buvo ir redaktorius, 
ir vienos alinės savininkas, bos, buvo rinkimas aukų;— 
ir vienas raudonas vyrukas, surinkta 33 centai gelbėji- 
sakoma, dešrų pardavėjas...Imui Lietuvos!...

Aplink stalą iš eilės pra- ' 
sidėjo stikliukų lenkimas; liui pasakojo: 
ėjo eilė paskui eilę; visi len
kėm įvairaus skystimėlio šiai, ką redaktorius pasako- 
stikliukus; vienas kitą svei
kinome su Šventomis Kalė
domis ir džiaugėmės, kad 
Dievas mus taip gausiai ap
dovanojo visokiomis gėry
bėmis, bagostva ir razumu.

tomobiliu važinėjom; turė
jome dvi tarnaites; aš nie
ko nedirbau, gulėdavau iki 
pietų; vakarais su savo, ar 
su bile kitu vyru, ar aukš
tu karininku, lankydavome 
kinus, bufetus, kavines. Va
žiuodavome į Palangą vasa
roti ir sykiu sveikatos “pa
taisyti”, nors ir sveiki bu
vome. ..

—Dėvėdavau Čekoslova
kijos išdirbystės batelius; 
taipgi dėvėjau “Rajon” šil
kines kojines; užsieninės 
medžiagos sukneles ir kt...

Bepasakojant tokią praei
tį šiai poniutei, pradėjo jai 
iš akių ristis viena po ki
tai ašaros. Ji šluostė ir vėl

Bayonne, N. J

tais 
taip 
bet 
kad

bei 
ka- 
ne-

—Prausdavaus “Jaunys
tės” muilu; valgydavom tor
tus... O kartais nei pati 
nežinojau, ko aš noriu? Ro
dos, noriu ko saldaus,- kitą 
sykį noriu ko tai kieto, o 
kitą sykį apetitas būna ant 
minkštų kokių dalykų. Kar
tais neturėdavau apetito... 
Tarnaitės manęs klausyda- 
davo; sukdavos apie mane, 
kaip elektros padilgintos... 
O dabar kokis mano liki
mas!?. ..

Jauna poniutė kalbėjo, o 
ašaros viena paskui kitą ri
tosi, ir stikliukus vieną 
po kitam vis lenkėm; kala
kutą šmočiukais sau kram
tėm; kambariuose atsirado 

Ta jauna poniutė Dzūke- ir muzika; kampe žvilgėjo 
įvairiomis šviesomis eglaitė, 

Tikėk tamsta tikriau-i o šalimais eglaitės gulėjo 
“Santy klauso” sunešti pre- 
zentai. Kambaryje pasidarė 
nepaprastai garsus pasikal
bėjimas. Kažin kam ten 
kampe pasidarė su viduriais 
netvarka... O mūsų poniu-

jo; viskas tiesa... Gelbėkim 
Lietuvą, nes ji pražuvus... 
Įsivaizdink tamsta, kokis 
ten žmonių likimas! Štai, 
gyvenau Kaune, mano vyras 
buvo baro viršininkas; au-'tė Dzūkeliui vis pasakojo:

Žemiausiai Nupuolė Kainos
ANT VISŲ LIKERIŲ IR VYNŲ

MANHATTAN LIQUOR KRAUTUVĖJE

Calverts
"Special

Taupykite sau pinigus ant pirkinių, pirk

dami naujų metų dovanom. Duokite degti
nę kaipo naujų metų dovaną, o gavusis tik
rai įvertins. Ar tai būtų dovana ar jūsų 
pačių seimai šventes minėjimui, vis vien
pirkite gerą degtinę. Jūs visi žinote kada

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

Štai keletas iš daugelio degtinių

1

THREE FEATHER
SHENLEY
SHENLEY
CALVERT
CALVERT
SEAGRAM
SEAGRAM
SEAGRAM

RED 
BLACK 
SPECIAL 
RESERVED 
5 CROWN 
7 CROWN

■ ihi J

GREEN RIVER 
GOLDEN WEDDING 
OLD OVERHOLT 
MT. VERNON 
WILSON 
CANADIAN CLUB 
CARSTAIRS
OLD MR. BOSTON

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

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

Ateikite ir persitikrinkite save.

264 Grand St “ Brooklyn N. Y.License L-886

Mes pasiliekame teisę rezervuoti pardavimo kiekį.

Baigiantis Seniems Metams
Apie progresyviškąją pusę, 

bei jų organizacijas jau buvo 
rašyta “Laisvėj” gruodžio 23 d. 
laidoje. Dabar priseina parašyt 
nors trumpai ir apie kitą pusę, 
tai yra, apie .katalikiškas orga
nizacijas.

Katalikiškų draugijų 
draugijėlių yra daug, bet 
daugi kaikurios iš jų yra
reikšmingos, beveik jokio svar
besnio veikimo jose nėra, tai 
nėra ką apie jas ir rašyt. Tad 
lieka kiek plačiau parašyt tik 
apie tris draugijas. Pradėsiu 
nuo didžiausios — Švento Pet
ro ir Povilo pašelpinės draugy
stės. Ši draugija, pagal Bayon- 
nės lietuvių koloniją, yra pusė
tinai didele. Girdėjau, kad pri
klauso suvirs trys -šimtai narių, 
taipgi turi nemažai ižde pinigų. 
Bet jos iždas kasmet eina ma
žyn ir mažyn, ir visapusiškai 
apsvarsčius atrodo, kad šios 
draugystės ateitis nekokia. An
tra, katalikų organizacija, tai 
D. L. K. Keistučio draugystė, 
mažiukė, kuri vadinasi pašelpi- 
nė, bet pašelpos nemoka, sako, 
pinigų mažai ižde. Veikimo jo
kio nesudaro, apart paprastų 
susirinkimų, į kuriuos retkar
čiais suseina keliatas narių, iš- 
kolektuoja, iš kurių gali, mėne
sines mokestis ir viskas. Aš ne
suprantu, kam tokia draugija 
reikalinga palaikyt?

Paskutinė organizacija, apie 
kurią lieka keliatas žodžių pa- 
brėžt, tai Amerikos Lietuvių Pi
liečių Kliubas. šis kliubas nors 
susideda iš darbininkų, bet yra 
k on t ro 1 i u o j amas sm et o n i n i n k ų.

—Virto senoji vyriausybė, 
bėgo daug karininkų iš Lie
tuvos, bėgo fabrikantai ir 
šiaip žymūs žmonės; kartu 
ir aš bėgau. Dar norėjau 
paskutinį kartą atsisveikin
ti su vyru, ir visais 
žmonėmis, su kuriais 
linksma buvo gyventi, 
toks sumišimas buvo, 
negalėjau jų surasti...

Ir šiuos žodžius poniai 
viešniai bekalbant, ėmė ji 
nuo kėdės linkt, ir tik laimė, 
kad dėdė Upartas paspėjo 
ją už rankos nugriebti!...

Jau buvo, ir Dzūkelio vie
na ašara bekyšanti, apgai
lint šios jaunos ponios, bet 
staiga jis atsiminė, kad jam

t beaugant Lietuvoje nebuvo 
nei tarnų, nei tarnaičių; ne
žinojo nei kas ;į yra bufe
tas, kliubas, ar kavinė.

Dzūkelis mažas būdamas 
vaikščiojo apsiavęs pakuli
nėmis kelnukėmis, dėvėjo 
apnešiotus kailinukus, avė
davo klumpukėmis, ir tik 
šventą dieną einant į baž
nyčia motina duodavo ap
siaut nušleivotus senus čeve- 
rykus; valgė ne tortus, bet 
juodą sudžiūvusią duoną, ir 
truputį pražilintus batvi
nius; mėsutės mažai kada 
tematydavo. Vasaromis rei
kėjo ganyt, o žiemomis su 
spragilu kult ir malkas vežt, 
karvutės šert, paskui reikė
jo akėčios pasidaryt, ir grė
bliui dantys susidėt. Tai ši
taip Dzūkeliui bemąstant, 
ir ta ašara, kuri buvo be
kyšanti—atgal įlindo.

Ponia viešnia7įbuvo beveik 
apalpusi; tadą du ponai pa
ėmę už rankų nuvedė į at
skirą kambarį ir paguldė.

O ponas redaktorius aiš
kino viešnios padėtį toliau: i mūsų poniai buvo perdaug!

—Ponai ir ponios! Visai Ji buvo nusitarusi net šok- 
nestebėtina, kad taip įvyko, 
juk tai. reikia labai geros 
širdies, kad išlaikytų ne- 
plyšus, jeigu kam pasi- 
taikyt iš mūs tokia tra
gedija, kaip šiai poniai...

—Štai, parvažiavo iš Am
erikos ji visai jaunutėlė su 
tėvais; tėvas įsigyja Kaune 
fabrikėlį; vėliaus 
valdžioj aukštoką vietelę, 
o dukrelė, būdama elegan
tiška, ir mokėdama apsieiti 
su aukštos klasės žmonėmis, 
sužavi vieną aukštą valdi
ninką... Apsiveda... Gy
vena, džiaugiasi, naudojasi 
visokiomis gyvenimo saldy
bėmis; gyvena prabangose.Iriais mieravome visokį sky- 
r. i V — V • J — I „„“K .J/-. n 4-

Pačiame kliube svarbiausias 
veikimas bei apšvieta, tai ka- 
zyrės ir baras, nes kiek man sy-4 
kių ten teko užeit, tai visada ra
dau vienus susėdus aplink run- 
diną stalą netoli baro kaziriuo- 
jant, o kitus palei pat barą 
gurkšnojant alų. Veikiausiai, 
kad baras palaiko ir patį kliu- 
bą. Tūli nariai nepatenkinti 
kliubu, sako, nėra ką- ten veikt. 
Progą gavęs pareiškiau, kad 
mačiau “Vienybę” kliube su
lankstytą gulint, atrodo, kad da 
niekeno neskaityta. Sakau, gali
te nueit ir paskaityt “Vienybę.” 
Tai jie atsakė, kad nėra ką ten 
skaityt, nes apart melų, dau
giau nieko nėra. Sakau, tai už
sirašykite “Laisvę,” tai bus ką 
skaityt, nes “Laisvėj” yra ra
šoma teisingai. Jie sako, kad 
būtų gerai, bet kaip kunigas su
žinos, kad skaitom “Laisvę,” tai 
išmes iš parapijos!

Man rodos, kad dėl to pavo
jaus nėra. Kunigas už “Lais
vės” skaitymą parapijonų iš 
parapijos nemėtys, nes jau ir 
taip ne kažin kiek jis jų betu
ri. Jis džiaugias, bile patys ne
bėga. Bet padėkim, kad ir iš
mestų, tai kas čia tokio? Para- 
pijonai nieko nenustotų, da len
gviau pasijustų, nes pasiliuo- 
suotų nuo daugelio bereikalin
gų mokesčių. Proletaras.

F0T0GR4F4S
^Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 

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

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

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

Į F. W. SHAUNS
\ (SIIALINSKAS)

j FUNERAL HOME
f 84-02 Jamaica Avenue
j Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.

i 
i 
i 
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g- Suteikiam garbingas laidotuves «

! $150 j
S Koplyčias suteikiam nemoka- |
S mai visose dalyse miesto '■ 
| Tel. Virginia 7-4499 )

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

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

gauna

Bet... užūžia pavietrė, ap
verčia viską aukštyn kojo
mis skiriasi pdros, skirsto
si per metų metus buvę ge
ri bičiuliai; bėga į visus pa
saulio kraštus!

Dar neužteko to, bet, at
vykus mūsų viešniai, andai 
kaži kas stačiai, akyse, pa- 
siūlino darbą prie atrankio- 
jimo avių žarnelių... Tas • • 1 lt

ti nuo tilto. Bet dar laimė, 
kad vėliau per gimines, bu
vo prie makaronų darymo 
dirbtuvėj jai parūpintas) 
darbas, ir tokiu būdu liko 
sutaupyta mūsų brangios 
viešnios gyvastis!

Jau buvo vidurnaktis, o 
mes vis dar laukėm Kris
taus užgemant. Kai kurie iš 
mūs ponų, kurie anksčiau 
dėstė visokius anekdotus, 
išdidžiai sveikino viens kitą 
su Šventomis Kalėdomis... 
dabar pasieniais pasvirę 
ant minkštos sofos garsiai 
knarkė... O žvakės dadegė 
iki liktorių; stikliukai, ku-

stimėlį, gulėjo parvirtę ant 
stalo...

Kitais metais, jei sveiki 
būsim, ir vėl Kristus iš nau
jo užgims.

Dzūkelis.

Vardas

Paštas

Gatvė ar kaimas

Apskritys

Prašome aiškiai įrašyti antrašą į čia paduotą blanku- 
ir prisiųsti kartu su mokestim “Laisves” Adminištra-.. .tę

cijai, 427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

DIDIEJI “LAISVES”

PARENGIMAI
Prašome įsitėmyti šiuos dienraščio 

“Laisvės” Parengimus

BANKIETAS
Įvyks laike “Laisves” bendroves metinio suvažiavimo

Sausio 26 January
Pasamdyta dvi dideles sales, viena bankietui, 

kita šokiam.

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

GRAŽI KONCERTINĖ PROGRAMA

George Kazakevičiaus Orkestrą Gros Šokiams
ĮŽANGA BANKIETUI $1.50

“LAISVES” BAZARAS1941
Bus Penktadienį, šeštadienį ir Sekmadienį

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

Laikrodininkas V. Kazlauskas pirmas davė bazarui 
dovaną — laikrodį.

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

%
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Prof. Vytautę* Bacevičiaus kon
certas įvyks 10 d. sausio (Jan.), bus 
Lietuvių salėje, 315-17 Qlinton St. 
Prasidės 8-tą vai. vakare, Įžanga su 
taksais 55 c. asmeniui.

Kiekvienas lietuvis, kiekvienas 
muziką mylintis žmogus privalo 
būti šiame koncerte ir išgirsti šį 
aukštą menininką, kompozitorių Ba
cevičių skambinant pianą.

Platinkite Knyką apie Lietuvą
Lietuvos reikalais visi susirū

pinę. Mes parūpinome knygą 
vardu “Naujoji Lietuva Faktų 
ir Dokumentų Šviesoje.” Tai 
knyga apie 200 puslapių. Joje 
telpa visi dokumentai nuo Sme
tonos fašistinio režimo nuverti
mo iki dabartinių dienų.

Šioj knygoj rasite visus do
kumentus, kurie į dulkes sumu
ša naujos Lietuvos priešų, hit
lerininkų, smetonininkų, išmis- 
lus ir paskalus. Tą knygą reika
linga kiekvienam perskaityti.

Literatūros Draugijos kuo
poms, kurios pirks nemažiau 5 
knygų vienu kartu, tą taip di
delę ir svarbią knygą parduo
sime tik už 25 centus. Pavienės 
knygos kaina 35 centai. Siųskite 
užsakymus į centrą ir tuojau 
jų gausite.

- Mokėkite Duokles
Dar apsčiai narių yra, kurie 

nepasimokėjo duokles už 1940 
metus. Prašome kuo greičiau
siai tų padaryti, nes jau metai 
pasibaigė. Taipgi, mokėkite 
duokles už 1941 metus ir siųs
kite jas į centrų.

'‘šviesa” No. 4
Žurnalo “šviesos” No. 4 jau 

gatavas ir visiems nariams iš
siuntinėtas. žurnalo reikale pra
šome visus narius, kurie moka 
nemažiau $1 duoklių, kurie ne
ima anglų knygas, kaip tik pa- 
keičiate gyvenimo vieta, tai 
tuojaus praneškite mums jūsų 
senų ir nauja antrašų. Atminki
te, ' kada jūs gyvenate naujoj 
vietoj, o žurnalas eina senon, 
tai ir jūs negaunate jo ir orga
nizacijai nereikalingos išlaidos.

Aukos Apšvietos Reikalams
Apšvietos ir organizacijos 

fondas reikalauja daugiau išlai
dų. Jau eilė draugų ir kuopų 
prisiuntė aukų. Gavome aukas 
nuo sekamų draugų ir kuopų:

Drg. Alex Lapin, iš Nashua, 
apsilankė pas mus ir paaukavo 
$1 dėl “Laisvės,” o kitų $1 Ap
švietos Fondui.

Drg. A. J. Pranaitis, iš Cam
den, lankėsi išgirsti profeso
riaus Bacevičiaus koncerto ir 
paaukavo Apšvietos Fondui $2.

ALDLD 155 kuopa, Worces
ter, prisiuntė per drg. M. Kizie- 
nę $2 aukų.

Drg. M. Arrison, iš Bridge
port, prisiuntė draugų suauko
tus $3 tam tikslui. Aukavusių 
vardai tilpo skyrium.

Dr. M. D. PaleviČius. iš De
troit, prisiuntė $4.50, kurie bu
vo surinkta Ophelijos Palevičiū- 
tės 8-nių metų sukakties proga. 
Aukavo: Palevičių šeima — $2; 
J. J. Butkus $1; J. Gugas, P. 
Krakaitis ir Maknevičius po 
50 centų.

-'' ALDLD 153 kp., San Fran
cisco, paaukavo ir prisiuntė per 
drg. V. Sutkienę $5.

/ ALDLD 50 Rochester, 
surinko per prakalbas aukų tam 
tikslui $11.

Drg. Antanas Borodica, 
Kenosha paaukavo $1 ir < 
Tvari j Onos iš Detroit $1.

Detroite per drg. A. 
.bos prakalbas surinkta
$20.57.

Visiems aukavusiems tariame 
Širdingai ačiū. Prašome ir to
liau neužmiršti, nes Apšvietos 
ir Organizacijos fondas 
daug darbų.

Kaip Eina Vajus prie 
Pabaigos

Pabaigoj metų sekamai 
vėjo kuopos naujų narių gavi
me. Gal būti, dar kaip kurios 
nesuspėjo prisiųsti. Jeigu grei
tai gausime po Naujų Metų 
naujų narių duokles už 1940, 
tai jos bus priskaitytos prie va
jaus.
Kp. Miestas

14
14
13
10

9
8
8
7

6
6
6

b

5

4

4
4
4
4

3
3
3

2—So. Boston..........
147—Brooklyn ...........
86—Chicago ...............

123—Gary ...................
17—Shenandoah .......
67— Livingston ..........

188—Detroit ...............
62—Stoughton ...........
92—Cicero .................

133—Camden ...............
34—Rumford .............
66—Grand Rapids . . • ■ 
90—Yougstown .........
68— Hartford ...........
42—Nashua ...............

141—Philadelphia ........
145— Los Angeles.........
146— Chicago ...............
162—Toronto . . . ..........
185—Richmond Hill . . •

13— Easton .................
14— Minersville...........
51—Middlefield ..........

167—Sheboygan ...........
187—(Chicago ......... . • •
212—Bayonne ...........   •
218—Scottville .............

12—Pittston ...............
31—Lewiston .............

129—Spring' Valley .... 
138—Maspeth ...............

Po 2 naujus narius gavo 
sekamos kuopos: 3 kp., Denver; 
7 kp., Springfield; 5 kp., New
ark; 24 kp., Brooklyn; 47 kp., 
Montreal; 57 kp., Cleveland; 64 
kp., Moline; 81 kp., Brooklyn; 
83 kp., Muskegon; 149 kp., Phi
ladelphia; 150 kp., Chicago; 
200 kp., Hillside ir 236 kp. Wa
shington.

Po 1 nauja, narį gavo: 6 kp., 
Montello; 18 kp., Edmonton; 25 
kp., Baltimore; 28 kp., Water
bury; 32 kp., New Haven; 36 
kp., La Porte; 49 kp., St. Louis; 
40 kp., McKees Rocks; 55 kp., 
Brooklyn; 58 kp., St. Louis; 43 
kp., Wilkes Barre; 63 kp., Brid
geport; 70 kp., Rockford; 87 
kp,. Pittsburgh; 136 kp., Har
rison ; 137 kp., Montreal; 139 
kp., Butte; 153 kp., San Fran
cisco; 155 kp., Worcester; 186 
kp., Beloit.

Bendrai su pavieniais nariais 
gauta 656 nauji nariai. Gražiai 
pasidarbavo Detroito 52 kuopa 
ir Chicagos, Cleveland©, Brook
lyn© ir eilės kitų miestų drau
gai. Prašome ir ateityj darbuo
tis, kad mūsų kultūros ir ap
švietos organizacija augtų.

D. M. šolomskas, 
ALDLD CK Sekr., 
46 Ten Eyck St., 

Brooklyn, N. Y.

Skaitytojų Balsai

, iš 
drg.

Bim- 
aukų

turi

sto-

52—Detroit ...
19—(Chicago ...

116—Chicago ...
10— Philadelphia

104—Chicago ...
79—Chicago ...
22—Cleveland .
11— Worcester .

1—Brooklyn ..
85—Haverhill ..

Naujų 
Narių Gavo 
........... 73 
.......... 59 
.......... 42 
.......... 33 
.......... 25 
.......... 20 
.......... 19 
.......... 19 

............. 18 

............ 16

Su Naujais Metais Sveikinu 
“Laisvės”^ Štabą

Draugų Bimbų labai įvertinu 
už gerų prakalbų sakymą, gerų 
knygų parašymą ir abelnai pui
kų literatinį darbą. Draugą Mi- 
zarų už knygas iš lengvosios li
teratūros ir apšvietos darbą. 
Draugą D. M. šolomską už gerų 
prakalbų sakymų, gerų literatū
ros sekretoriaus darbo atliki
mų ir gerų apysakų vertimų iš 
Sovietų' Sųjungos gyvenimo. 
Draugų Taurų, kaipo gabų li
teratų, knygų vertėjų ir kt. dar
bus. Draugę Sasnų už gerai ve
damų Moterų Skyrių ir-darba- 
vimųsi moterų tarpe. Drg. Buk- 
nį už puikių tvarkų biznio įstai
goj.

Daktarų J. J. Kaškiaučių už 
nenuilstantį švietimų, netik 
dvasiniuose, bet ir sveikatos 
reikaluose, kad sveiki ir linksmi 
būtume. Dr. A. Petrikų už pa
rašymų knygos “Lietuvos Pio
nieriai,” “Tūli Mūfų Parazitai.” 
Dr. Graičūnų už rašinėjimų 
mūsų spaudoje ir didelį kultū
ros darbų, kurio raštus labai 
įvertinu, kurį tik sykį mačiau 
Scrantone 
su senuku 
manausku 
riems jau
metais), artinosi 70 metų am
žiaus ir kurie dar ir šiandien 
tarp mūsų gražiai apšvietoj ir 
kultūroj darbuojasi. Dr. Palevi- 
čių Darb. Sus. daktarų kvotėjų, 
kurio raštus myliu “Tiesoje” 
sveikatos reikaluose.

Jaunų, tik-kų pasirodžiusį 
daktąrų Borisų iŠ Boston, Mass.

Sveikinu menininkus: Moky-

ALK
darbuotoju d. J. Ra- 
iš Minersville, ku- 
tada, (rodosi 1938

konferencijoj

imi .i.....................-i j!ir; 11 t ir. jrrnrrr
tojų Šalinaitę už ilgų darbavi- 
mųsi muzikos srity ir Sietyno 
Choro mokytojų jau per apie 12 
metų. Jaunuoles mokytojas — 
Žilinskaitę, Klimaitę ir Kaza
kevičių. ♦

Draugų vienintelį mūsų poe
tų St. Jasilionį už jo taip gra
žias eilutes iš vargo-darbo ir 
kovų supintas ir nuolatinį ben
dradarbį. Draugų Pranų Pakal
niškį, jaunų menininkų darbuo
toją. Ant galo — visus “Lais
vės” bendradarbius — d. J. Bal
trušaitį, kurio kritikos botagas 
taip puikiai pliekia mūsų buvu
sius draugus “socialistus” ,ir ki
tus darbo liaudies mulkintojus, 
dviveidžius politikierius. Drau
gų V. Paukštį, rašytoją, literatą 
per apie 40 metų darbuotės. 
Valstiečio Sūnų, kurio gal ypa- 
tiškai nepažįstu, kuris duoda 
gerų straipsnių politiniais ir 
diplomatiniais klausimais. Se
ną Vincą, kaipo seną publicis
tą. Draugę Petri.kienę, kuri taip 
gražiai darbuojasi moterų švie
timo reikaluose ir kitur.

Ant galo ir visą “Vilnies” 
štabą: Andrulį, Prūseika ir vi
sus ten esančius. Dar “Laisvės” 
darbininkus ir rašytojus.

Visi šitie draugai-draugės su
minėti ir dar daugiau neįvar
dintų, 
artimi
švietėjai, mokytojai. Jūs, drau
gai, galit savo mintis perduoti 
tūkstančiams tokių kaip aš, ku
ris labai myliu skaitymą jūsų 
raštų, jūsų knygų. Ir tik todėl 
jus visus sveikinu su. Naujais 
Metais ir linkiu sulaukti dar 
daug, daug naujų metų ir juos 
praleisti švietimui vargšų, ne- 
sugebiančių savo mintį perduo
ti kitiems. G. A. Jamison.

... rr*~ asSSSSSSSSKUSZ

31, d., 7 vai. vakare) 5-17 Ann St., 
Harrison. Tai bus naujų metų pasi
tikimui pokilis, kuris tęsis iki vėlei 
naktį. Kviečiame, skaitlingai susi
rinkti ir gražiai pasilinksminti.—Ko
misija.

BAYONNE, N. J.
Kaip visuomet, taip ir šiemet L. 

A. U. Kliubas bendrai su Rusų Kliu- 
bu rengia šaunų balių su šokiais prie 
geros muzikos ir kitokiais įvairu
mais, pasitikimui Naujų Metų. Įvyks 
gruodžio (Dec.) 31, utarninko vaka
re, pradžia 8-tą vai., Liberty Hali, 
329 Broadway, Bayonne, N. J. Įžan
ga 40c. — Kviečia Rengėjai

MINERSVILLE, PA.
ALDLD 14 kp. rengia vakarienę 

ir šokius, įvyks 31 d. gruodžio (Dec.) 
bus Piliečių Kliubo saloje, 3rd ir 
kampas South Sts. Gera orkestrą 
gros šokiams, vakarienė bus duoda
ma 8-tą vai. vakare.

Šis bankietas yra rengiamas už
baigimui senų 
naujų. Taigi
šokiai tęsis iki vėlai naktį. Prašome 
išankstp įsigyti bilietus. — Užkviečia 
Rengimo Komisija/ (305-307)

metų ir sulaukimui 
pasilinksminimas —

Penktas puslapis

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-8622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

NOTARY 
PUBLIC

Telephone 
STagg 2-5043

h ■ fa

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

man labai, labai mieli, 
mano širdžiai, mano

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų

HUDSON, MASS.
ALDLD 103 kp. metinis susirinki

mas įvyks 3 d. sausio, H. L. P. 
Kiubo salėje, prasidės 8 vai. vakare. 
Visus narius kviečiame dalyvauti 
šiame susirinkime, nes turime daug 
reikalų aptarti. Bus išduoti Valdybos 
raportai už pereitus metus iš dar
buotės ir bus rinkimai naujos valdy
bos ateinantiem metam.

Kurie nesate užsimokėję duoklių 
už 1940 m., malonėkite užsimokėti. 
Taipgi atsiveskite naujų narių į kuo
pą. —■ Jaskevičius, sekr.

(306-307)

įLevanda! 
f FUNERAL PARLORS | 
| Incorporated .1

J. Le VANDA—E. LeVANDA =į , 
? Tėvas ir Sūnus Levandauskai L 
I UNDERTAKER L

337 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

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

f FRANK DOMIKAITIS ą
| RESTAURACIJA S
§2 417 Lorimer St.—Brooklyn “Laisves” Name Sj
3d GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

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

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.

Morrell Street
518 Grand St Brooklyn, N.

Office Phone 
EVergreen 4-6971

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.

SKELBKITCS “LAISVĖJE

M. Petraitiene ir Sinai

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

Managed by

RHEA TEITELBAUM

Brooklyn, N

OPEN DAY and NIGHT

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

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

Sun. all day and night

j Russian & Turkish Baths, Inc
I '29-31

I Lietuviu Rakandu Krautuve |
Sveikiname savo klijentus Kalėdų 

ir Naujų Metų šventėmis. 
Linkime linksmų švenčių ir 

laimingų Naujų Metų

PRANEŠIMAI R KITUR
HARRISON-KEARNY, N. J.

ALDLD 136 kuopa rengia bankie- 
tą ir šokius, įvyks gruodžio (Dec.)

1113 Mt. Vernon StreetROBERT LIPTON
Jeweler : : Įsteigta 1892 

701 GRAND STREET 
Tarpe Graham & Manhattan Aves.

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

Adams Auto Collision Co.
WRECKS REBUILT

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

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

' GLenmorc 5-1477

švenčių proga rekomenduoja lietuviams šių firmų, kaipo 
gerų ir patikimų. Bile reikale jums patarnaus 

pilnai patenkinančiai.

CHARLES GRYBAS

lEmin ill

< TU*1

Mes norime jūsų leidimo papuošti jūsų namus gražiais, 
patogiais ir stipriais rakandais.

Brooklyn, N.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

4

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Patogiai ir gražiai moder- S 
niškai įruošta mūsų Serme 
nine. Mūsų patarnavimu ir g 
kainomis būsite patenkinti

Liūdesio valandoje kreip- į 
kites prie manęs dienų ar 
naktį, greit suteiksime l 
moderniškų patarnavimų, f

PHILADELPHIA, PA.
Telefonas Poplar 4110

Vapor Room, Turkish Room, Russian
Room, Large Swimming Pool, Fre\h Ar
tesian Water, Restaurant, Barber Shop, 

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

SPECIAL RATES PER WEEK

VARPO KEPTUVE' i

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

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

Siunčiamo duoną per paštą į kitus miestus, specialiai greitai pristato.
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svori ir kalnas.

VARPAS BAKERY 36-40 Sb(t Steel Brooklyn, N. Y.
1
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NewYorto^žfež^Zlni(B
Prof. V. Bacevičius

Kitataučiu Koncerte
Žydų pažangiosios organiza

cijos gruodžio 28-tą buvo su
rengusios šaunų koncertą pa
gerbti žymų darbininkų žur- 
nalistą-laikraštininką M. Katz. 
Koncertas įvyko vienoj iš dvie
jų pačių žymiausių koncertam 
salių—-Town Hall.

Vienu iš keturių šios pro
gramos pildytojų buvo prof. 
V. Bacevičius, kuris čionai, ki
tataučių publikoj, taip pat bu
vo aukštai įvertintas ir entu
ziastiškai sveikintas, kaip ir 
pirmesniuose koncertuose, kur 
visą arba didžiumą publikos 
sudarė savo tautos žmonės, 
lietuviai. Jis, po apie 20 mi
nučių skambinimo, publikos 
buvo iššauktas teikti daugiau 
muzikos.

Kiti programoj buvo Ruth 
Fremont, labai skambaus ir 
malonaus balso soprano; Julio 
Martinez Oyanguren, reto ta
lento artistas, gitaristas, ir 
Frances Adler monologistė. 
Pastarosios žodžių mažai su
pratau, kadangi kalbėjo-de- 
klamavo žydiškai, tačiau iš jos 
veido išraiškos ir judėsiu, taip
gi publikos užsilaikymo bei 
ovacijų supratau, jog ji yra 
aukšto masto artistė, ir kad 
monologai bei deklamacijos, 
jeigu jie tikrai artistiškai at
likti, tinka labai svarbiose me
niškose programose.

Kita dalis programos pra
sidėjo apie 11-tą vakaro, ši 
susidėjo iš kalbų—sveikinimų, 
scenon suėjus keliems desėt- 
kams organizacijų atstovų bei 
žydų darbininkų dienraščio 
“Freiheit” redakcijos ir admi
nistracijos štabui. Kiek su
pratau, nors pramoga buvo 
žurnalistui, vienam iš redak
torių to laikraščio pagerbti, 
tačiau pelnas ir rinkliava bu
vo skiriama darbininkų dien
raščiui. Angliškai susirinkimą 
sveikino I. Amteris.

Šioje pramogoje taipgi įsi
tikinau, jog pirmininkas galįs 
būti labai svarbia ir pagei
daujama dalimi ' koncertinės 
programos. Kiekvienu protar
piu išstodavo pirmininkas 
Paul Novick ir su kiekvienu 
išstojimu jis būdavo taip jau 
e n t u z i a stiškai sutinkamas, 
kaip ir artistai. Matomai, jis 
esąs labai gabus satirikas. Jis 
pats nei nesišypso, bet publi
koj nepaliauja aidėjęs juokas, 
kada jis visai ramiai, tartum 
nei nesusijaudinęs pašiepia 
darbininkų priešus.

K. B.

Sveiksta
Pereitą šeštadienį teko 

lankyt L. Kavaliauskaitę, 
operacijos gulinčią Presbyte
rian ligoninėj, So. 9th St. ir 
9th Ave., Newarke. Nors dar 
nestipri, tačiau sveiksta ir ti
kisi, kad bile dieną leisią ban
dyt lipti iš lovos. Išėjus iš li
goninės, kol sustiprės, ketina 
pabūti pas seserį Jurevičienę, 
kur gaus gerą jos, taipgi jos 
dukters, slaugės, priežiūrą.

ap- 
po

Sutikime Naujus Metus su Linksmu 
Jaunimu Aido Choro Šokiu-Dainu 

Vakare, "Laisves” Salėj
Baigiant senus metus ir pra

dedant naujus, kiekvienam 
miela pasilinksminti. Tas na
tūralu ir reikalinga. Tačiau 
dar smagiau • ir naudingiau 
linksmintis, kada iš to gauna
si ir visuomeniška nauda.

Viena iš tokių vietų, kur 
smagiai asmeniškai ir naudin
gai visuomeniškai galėsime su
tikti Naujus Metus, bus Aido 
Choro balius. Ir štai, dėlko: 
Aidas susideda didžiumoje iš 
jaunimo, o kur jaunimas, ten 
gyvumo ir linksmumo niekad 
nestoka. čia bus gera Geo. 
Kazakevičiaus Orkestrą, prie* 
kurios ir jaunimui ir suaugu
siems smagu šokti. Choras su
dainuos gražių liaudies dai
nų, o jas visi mylim. Prie to,

čia bus 
kandžių 
niška nauda bus tame, kad sa
vo atsilankymu paremsime 
Aido Chorą, kuris savo tar
navimu organizacijoms yra 
užsipelnęs širdingiausios visų 
paramos.

Aido Choro Naujų Metų 
sutiktuvės įvyks gruodžio (De
cember) 31-mą, antradienį, 8 
vai. vakaro, “Laisvės” salėj, 
419 Lorimer St., Brooklyne. 
Bus gerų užkandžių ir gėri
mų. šokiams grieš Geo. Ka
zakevičiaus Orkestrą. Įžanga 
tik 40c. Visus kviečiame atsi
lankyti ir su mumis sutikti 
Naujus Metus.

Komisija.

ir gerų vaišių—už- 
ir gėrimų. Visuome-

Parėmė Apšvietos 
Darbą

Prof. Bacevičiui Pager 
bti Bankietas Pavyko

Vytautui Bacevičiui 
bankietas, įvykęs 

29-tos popietį, visa- 
nusisekė. Publikos 

prisipildė “Laisvės”

J. Skri- 
Krauja-

R. Lau-

Gruodžio 27-tą, keturių 
Smetonos sušaudytų Lietuvos 
didvyrių mirties sukakties mi
nėjime, Pil. Kliubo salėj, lė
šoms padengti ir vedimui ap- 
švietos darbo aukojo sekamai:

P. Kapickas $2, K. J. $1, J. 
Bondžinskaitė $1, Lukmanas 
$1.

Po . 50 centų: A. Skirman
tas, L. Jakštas, Janeliūnienė, 
Poškaitis, Babarskas, 
paitis, J. Davis, M. 
lis; Dagys 30c.

Po 25c.: A. Bimba,
kaitienė, Laukaitis, K. Jakš- 
tys, S. Vertelka, Tumelis, Lin
kus, J. Vinikaitis, J. Laimikis, 
Linkus, J. Stankevičius A. Be
pirštis, J. Kalvaitis, P. Buk- 
nys, Levanas, Levanienė, Su- 
k a u s k ienė, Andriuškevičius, 
Litvinskas, D. Matusevičius, A. 
Velička, Nečiunskas, A. Brie
dis, Sinkevičius, Čepulienė, J. 
Kaulinis, A. Kalakauskienė, 
Šibeika, Jokubauskas, Misevi
čius, Kalvaitis, Sasna, Velič
kienė, Urbonas, Gustaitis, Pa- 
šakarnis, Mrs. Graineckas, 
Kalvaitienė, Kalvaitienė, A- 
žius, V. šibeika, Vilkas, Mrs. 
Česna, Andruškevičienė, E. 
Yumplot, V. Bovinas, A. Bal
čiūnas, V. Rudaitis, Mureika, 
K. Kreivėnas, K. Litvinas, M. 
Mileris, P. Rainis, U Andri- 
las. Tūli aukojusių stambias 
aukas prašė vardo nerašyti, 
tad jų vardai čia ir neskelbia
mi.

Viso su smulkiomis aukomis 
surinkta $32.56. Dėkojame vi
siems už taip gausią paramą 
švietimo darbui. Komisija.

Dar Du Žuvo nuo Gaisro
Aliejinio pečiaus eksplozi

jos padegtam gaisre, 547 
Warren St., apart ant vietos 
mirtinai apdegusių dviejų mo
terų dar žuvo vaikas ir jau
nuolis, 5 ir 26 metų. Jiedu mi
rė nuvežus ligoninėn!

Lietuvių menininkų suruoš
tas prof, 
pagerbti 
gruodžio 
.pusiškai 
ankštai
salė, prie vienų stalų svečiai 
nesusodinta, o tūli, negalėję 
ateiti pietų, atėjo vėliau, ne
paisydami, kiek jiems vaišių 
teks ar visai neteks, bile tik 
dalyvauti. Valgių, nors nela
bai brangių, tačiau skaniai pa
gamintų ir pakankamai buvo 
visiems, gėrimų taipgi.

Laike pietų, pirmininko P. 
Pakalniškio iškviesti, trumpas 
sveikinimo kalbas pasakė D. 
M. šolomskas, K. Petrikienė, 
Dr. J. J. Kaškiaučius, Dr. A. 
Petriką, K. Kriaučiūnas ir A. 
Bimba. A. Bimba nušvietė-pri- 
minė kelis faktus iš prof. Ba
cevičiaus šion šalin atvykimo 
nuotikių, kaip jis savo pasvei
kinimu Smetoną nuvertusiai 
Lietuvos liaudies vyriausybei, 
kuri tuomet anaiptol net ne
buvo tarybinė, užsipelnė sme
toninių Lietuvos liaudies prie
šų nemalonę ir kaip jie, skųs- 
dami Bacevičių “pianu nuver
giant Amerikos valdžią,” ban
dė kliudyt jo įleidimui Ame
rikon, kad jis negalėtų kon
certuoti Amerikos lietuviams, 
negalėtų su jais susipažinti. 
Publika turėjo ir smagaus juo
ko iš vykusio palyginimo, ko 
jau pasiekė tūli skundikai ir 
ko pasieks didžiuma tų smeto- 
nininkų ateityje, kuomet Ba
cevičiui ir kitiems Tarybų Lie
tuvos menininkams atsidarė 
milžiniška dirva patiems augti 
mene ir auklėti jame liaudį.
• Iškviestas kalbėti patsai 
garbės svečias prof. V. Bace
vičius dėkojo visai pažangią
ja! visuomenei, taipgi
vei” ir Meno Sąjungai, kurios 
nepaisydamos priešų atakų 
dirba naudingą lietuvių, tautai 
ir visuomenei darbą. Jis lin
kėjo toliau dar energingiau ir 
sėkmingiau dirbti, kad subur
ti ir suvienyti aplink save vi
sus padorius lietuvius. Reiškė 
padėką ir visiems padėjusioms 
jam atsilankymu koncertan, į 
paskaitas, taipgi ir į šį ban- 
kietą, visiems pasidarbavu
siems juos suruošti.

Pertraukoj Aldona Klimai- 
tė, akompanuojant B. L. Ša- 
linaitei, skambiai ir švelniai 
sudainavo keletą dainų. A. 
V.išniauskas nedainavo, jis 
prieš pat bankiėtą pranešė te
lefonu, kad nežiūrint jo pasi
ryžimo dainuot bankiete, jo 
gerklėn įsibriovęs šaltis ir pra- 
vertęs jo planą. 

I ♦

Po pietų ir programos sve
čiai dar ilgai linksminosi, ir 
šoko prie Geo. Kazakevičiaus 
Orkeštros. Rep.

Lais-

I Pereito sekmadienio popietį 
mivp -Tnnna Dilrlvtra rinvinm’a

vis

p.

nu-

S Locum 6-1422EVergreen 4-0072

GYDO IR DARO OPERACIJAS

1 J. GARŠVA |

Jaruševičiui

DR. J. J. KAŠKIAUČ1US
Telefonas: Humboldt 2-7964

B.

Išvyko Floridon

Petras Buivydas, 63 m. am
žiaus, 656 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, mirė gruodžio 25 d.,

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

tinkama 
pavartoja už

530 SUMMER AVE.
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

Kuomet prisieina 
Stanlis vietoj ar- 
pasiima

ir ją

Rose Engelson, 20 m., 
vežta Bronx ligoninėn po iš
gėrimo nuodų. Pasveiksianti.

2 Vietos ir impor- 
$ tuotos degtinės ir 
/ vynai, geriausių 
d bravorų alus ir 
4 ėlius. Kada busier, ~ . .4.’» te Brooklyne, uz- 
$ eikite susipažinti.

DR. ISAAC COHN
AUSŲ, NOSIES, IR GERKLĖS

IŠRANDAVOJIMAI
Pasirandavoja puikūs 5 kambariai, 

moderniškai įruoštame narhe. Tik 
antras namas nuo kampo. Randi 
žema. Prašome kreiptis: 1112 Blak< 
Avė., arti Montocke Avė., Brook 
lyn, N. Y. (306-307)

-r ...: 'i ..'ijįLj.

426 South 5th Street
Blokas nuo Hewes St. eleveiterio stoties.

Turime ir kambarių pernakvot 
arba savaitiniai išrandavot
JOSEPH ZEIDAT

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

CHARLES’ 
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP 
' K. Degutis, Savininkas 
Prielankus Patarnavimas 

306 UNION AVENUE 
Tarp^Ten Eyck ir Maujer Sts. 

Brooklyn, N. Y.
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

286 UNION AVENUE
Brooklyn, N. Y.

Vilandos nuo 11 iki 1 dtnom 
Nuo S iki 7 vakarais 
Sekmadieniais nuo 11 iki 1

*

Ona

Tel. EV. 7-5471

aprokavimus be jokio mokesčio.

• Krueger Lager, Ale & Porter

496 GRAND STREET

Tarp Brooklyno 
Lietuviu

Charles Balčiūnas dar 
randasi Greenpoint ligoninėje. 
Aną dieną man jį aplankius 
Balčiūnas išsireiškė, kad jis 
manęs, jog porą dienų pagu
lėjęs ligoninėje ir vėl galėsiąs 
sugrįžti į savo namus, bet. . . 
Jau antra savaitė ligoninėj, o 
Kazys dar vis jaučiasi silpnu. 
Linkime Kaziui, kad jo noras 
išs i p i 1 d y tų—greita i p as vei k tų.

* i|:

Petras Marčiukas, kuris irgi 
toj pačioj ligoninėj ir tam pa
čiam kambaryj su Balčiūnu 
apie savo pasveikimą abejo
ja, sako, jau senatvė ir senas, 
nusidėvėjusias kūno dalis ne
apmainysi sveikomis. Mes ma
nome, kad1 Petras M. per daug 
skeptiškai žiūri į savo padėji
mą. Tu, Marčiuk, pasveiksi, 
ko mes tau ir linkime.

* :]:

,St. Adomaitis, užlaikąs už
eigą ant Grand St., kampas 
Olive St. išsikerpa visas Lum- 
bio ir Gilmano “Laisvėj” til
pusias karikatūras (paveiks
lus) ir juos laiko pasikabinęs 
už baro, 
proga, tai 
gumentuoti 
karikatūra 
argumentą.

Jonas ir 
gyvenanti ant 412 So. 4th St., 
Brooklyne, ateinantį šeštadie
nį, sausio 4 d., Kar. Ange
lų parapijos bažnyčioj, krikš
tys savo apie trijų savaičių 
amžiaus sūnų—Joną, Jr. Mo
tina ir sūnus jaučiasi gerai. 

$ * * .
Rapol. ir Ona Vaičiuliai, gy

venanti ant 228 Grove St., 
Brooklyne, gruod. 19 d. susi
laukė sūnaus, Edwardo Ernes- | . v .to. Motiną ir sūnus jaučiasi 
gerai. Tėvas—linksmas. 

* *
Prieš pat kalėdas teko gir

dėti lietuvius linkint vieni ki
tiems linksmų kalėdų tikrai 
lietuviškai: “Amerika ris 
mus.” Na, o su naujais me
tais reikia visus pasveikinti 
irgi “grynai” 1 i e t u v i š kai: 
“Apynių yra!”

Julia Stankaitienė, “Lais
vės” skaitytoja ir veikli kliu- 
bietė, išvyko keletai savaičių 
atostogų Floridon. Su bayon- 
niete Sakavičiene jos važiuo
siančios automobiliumi, kad 
pamatyt ne vien tik Floridą, 
bet ir daug kitų vietų. Geros 
kloties. D-e.

mirė Jonas Budrys, pavienis, 
senas Brooklyno gyventojas, 
ridgewoodiečio Alekso Budrio 
brolis. Mirė visai nesirgęs, tad 
daugeliui jį pažinusių žinia 
apie jo mirtį atrodė stačiai ne
tikėtina, kadangi jis gražiai 
atrodydavo ir gana gerai už
silaikydavo, o tūli dar buvo 
matę jį pasivaikščiojant ir su 
juomi sveikinęsi tą pat popie
tį. Jis mirė daktaro Wolffe 
raštinėj, kur pats užėjęs su
ėmus silpnumui ar skausmams.

Daktarui pašaukus polici
ją, jis buvo nuvežtas į Bed
ford stotį, kur velionį pažino 
pašauktas kliubietis J. Nali- 
vaika ir nurodė, kur gyvena 
velionio brolis Aleksas. Drg. 
A. Budriui skaudžiai baigiasi 
šie metai ir palieka gilų liū
desį naujiesiems. Jam reiškia
me gilią užuojautą.

Kings douhty ligoninėj. Kūhas 
buvo pašarvotas graboriaus 
Bieliausko koplyčioje. Palai
dotas gruodžio 30 d., 2 vai. 
po piet, Linden Hill kapinė
se. i

Pranas Sim an orius, 48 m. 
amž., 1187 E. 48th St., Brook
lyn, mirė gruodžio 26 d., 
Kings County ligoninėj. Buvo 
pašarvotas namie. Palaidotas 
gruodžio 30 d., šv. Kryžiaus 
kapinėse.

Laidotuvių apeigas prižiū
rėjo graborius Matthew 
Ballas (Bieliauskas).

'' Hitiiįp Mied, buvęs ek 
tristu Palestinos Pa vilione ft 
Parodoj, įkaitintas iš pare 
išnešus $8,456 vertėj ele 
ku transformerių.

susmiNktaiin
LDS IS^CP. NARIAMS 

d. sausio, 8 
vakare, patalpoj Logan Inn, 
Atlantic Ave. ir Logan St. 
kuopos susirinkimas. Nariai, 
tik galite, dalyvaukite, nes yra 
svarbių reikalų. — Sek. A. Bie 
kienė. (307-1)

265 NEW YORK AVENUĖ
Brooklyn, N. Y.

Valandos nuo 9 iki 11 rytaio 3 
Ir flulyc nueita rimo.

Graborlus-Undertaker
g. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS j

Išbalzamuoja ir laidoja ant vi- 
& šokių kapinių; parsamdo auto 
Š mobilius ir karietas veselijom, 

krikštynom, kitkam.
231 BEDFORD AVE. 

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

BAR ir GRILL 
LIETUVIU RESTAURANAS 
Įdomiai {puošta lietuviška alude 

ant Grand Street 
Rheingold -?xtra Dry Alus. 

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

Brooklyn, N. Y.409 ir 436 Grand St.
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

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENE !lft SENAI
Jūs mokėsite už rakandus, o ne už iŠrėdyma

Trr

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterims. Nede- 
liomis a t d a r a ė 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

Brooklyn, N. Y>
Tel. Evergreen 4-9508

11 Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

Į Jūsų Seną ar Naują šildytuvą (Steam Boiler)

Sveikinu sezono šventėmis savo 
ĄĮijentus ir visus lietuvius.

Lingiu visiems sveikatos, laimes 
ir linksmybes

ĮŽANGA 40c ASMENIUI

AIDO CHORO ŠOKIAI
Sulaukimui Naujų Metų Aido Choras Rengia

ŠOKIŲ VAKARĄ
Įvyks Antradienio Vakare

December 31 Gruodžio
Pradžia 7:30 vai. vakare

“LAISVES” SALEJE
427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

Šokiam Gros Geo. Kazakevičiaus Orkestrą

Aido Choras širdingai kviečia Brooklyno lietuvius 
į savo parengimą, linksmai sulaukti Naujų Metų.

Komisija.

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir jdės tinkamą ‘♦burner”
arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. Maloniai suteikiame

Ignas Sutkus

Šventėm esame pasiruošę priimti 
svečius gerais valgiais ir 

visokiais gėrimais

492į GRAND STREET
Brooklyn, n. y.

TRU-EMBER FUEL CO, INC
BROOKLYN, N. Y

Telefonas EVergreen 7-1661

West Haven Beer & Ales, Inc,
Distributors of

• Fox Head Lager, & 400 Beer
• Stanton Lager, Ales, Porter
• R & II Beer, Ales, & Porter
• Mule Head & Stock Ale

Imported Stouts & Ales

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

98 N. 7th St. Brooklyn, N. Y.
EV. 7-5472




