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

’KRISLAI
Kiprui Petrauskui 55 Metai 

Amžiaus.
Jis Sunkiai Dirba.
“The Grapes of Wrath.”
Charlie Chaplin Laimėjo!

Rašo R. Mizara
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Tik ką gavom iš Lietuvos 
pluoštą Eltos žinių, atėjusių 
oro paštu. Be kitko ten skai
tome, kad pereitų 
kričio mėn. 27 d. 
operos dainininkui 
trauskui suėjo 55 
žiaus.

Elta sako:
“Teatras, visuomenė ir spau

da gražiai pagerbė Lietuvos 
Operos kūrėją. Pats jubilia
tas savo sukaktuvių vakarą ai 
šventė dainuodamas Dzeržins 
kio operoje ‘Ramusis Donas.’ 

“Dainininkas paskutiniu lai
ku visas pajėgas deda Tary
binės Lietuvos ‘tinkamam re-; 
prezentavimui būsimoje meno 
dekadoje Maskvoje, šį reika
lą Kipras Petrauskas nuolat 
primena-^ir pats įsitraukia į 
dekadai numatomų lietuviškų
jų operų paruošimo darbus.

“Ta proga Kipras be kt. pa
reiškė : ‘Valstybės Opera ruo
šia dabar dvi lietuviškas ope
ras: žymiai papildomą ir pa
tobulinamą ‘Eglę, žalčių kara
lienę’ ir Stasio Šimkaus nau
jai parašytą operą: ‘Kaimas 
prie dvaro.’ Repertuarui turi
me ir visa eilę kitą operų. Vi
sos jos bus rodomos, svarsto
mos ir iš jų stengsimės pasi
rinkti Dekadai visų geriau
sias’.” 1

metų lap- 
didžiajam 

Kiprui Pe- 
metai am-
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didysis Lietuvos dai- 
bendradarbiauja su

Lietuva, su, darbo

šitaip 
nininkas 
naująja 
žmonių Lietuva!

Amerikiečiai tegali tik pa
linkėti Kiprui Petrauskui jo 
55 metinių sukaktuvių proga: 
Ilgiausių metų! Geriausios 
Sveikatos! Didžiausios energi
jos Tau, mums žinomojo ir 
mylimo Miko broli, Lietuvos 
operos kūrėjau! ,

fKalbant apie Lietuvos ar
tistus, ta pačia proga tegu bus 
leista pasakyti keli žodžiai ir 
apie amerikinius menininkus- 
artistus.

Visiems turbūt yra žinoma, 
kad New Yorko dieninės spau
dos filmų apžvalginėtojai-kri- 
tikai kas metai susirenka ir 
nubalsuoja, kokia tų metų fil
mą buvo geriausia. Kitais žo
džiais, vienai iš šimtų rodytų 
filmų yra suteikiama pirmoji 
vieta.

Taigi, štai, prieš Naujuo
sius Metus New Yorko angliš
kos dieninės spaudos filmų 
kritikai ir padarė tokį posėdi. 
Jame nutarė, kad geriausia 
1940 metų filmą buvo “The 
Grapes of Wrath.”

Du trečdaliai balsų pasisa- 
• kė už šią filmą.

Kitas klausimas buvo, kuri 
kritikai balsavo ir daug kartų 
balsavo: kokis vyriškis filmų 
artistas geriausiai pereitais

Lietuvos Bežemiai SENATORIAUS B.
Gavo 535,000 Akrų, taZSc 
Mažažemiai 417,500 TAIKOS PLANAS

20 Milionų Rubli# Paskolos Naujiem Ūkiam Įtaisyti; Plotai 
Miestam, Aplietos Reikalam ir Darbininkų Namam

Sem Wheeler Šaukia Sulaikyt
Valdžios Planus, Kurie Vedą

Jungtines Valstijas į Karą
Atsakydamas Prezidentui, Sen. Wheeler Pajuokia Tvirtinimą, kad Amerika Negalėtą be 

Anglijos Apsiginti; Pataria Rūpintis Savo Žmonių Reikalais

Kaunas. — Tarybų Lietu
vos žemdirbystės komisa
riatas gruod. 29 d. pranešė, 
kad vyriausybė paėmė viso 
1,674,472 akrus žemės 
nuo buvusių dvarininkų, 
nuo bažnyčių, vienuolynų ir 
perviršius (virš 30 hektarų) 
nuo stambiųjų gaspadorių.

30,559-niem bežemiam 
valstiečiam duota 535,000 
akrų žemės. 1

41,900 smulkiųjų ūkinin
kų gavo nuo Tarybų val
džios 417,500 akrų daugiau 
žemės. "

275,000 akrų miškų, dur
pių plotų ir ežerų pervesta 
į vyriausybės žinybą . dėlei 
bendrų liaudies reikalų.

Stambūs žemės plotai 
taipgi paskirti miestam ir 
miesteliam didint, darbi
ninkam namus statyt ir ko-

legijom ir kitom 
įstaigom įrengt.

Lietuvos Tarybų 
paskyrė 20 milionų 'rublių 
paskolų naujiem valstiečių 
ūkiam—triobesiams statyt, 
reikalingiem padargam įsi
gyt, taipgi sėkloms ir trą
šoms.

Sėkmingai užsėti laukai 
žiemkenčiais pasėliais. 1,- 
250,000 akrų apsėta rugiais 
ir 370,000 akrų kviečiais.

15,000 VOKIEČIŲ 
PRIEŠ GRAIKUS 

ALBANIJOJE
Belgrad, Jugoslavija. — 

Čia gauta neoficialių, bet 
smulkmeniškų žinių, kad 
vokiečiai atsiuntė 15,000 sa
vo kariuomenės į Albaniją 
prieš graikus. Ta kariuome
nė, girdi, turi daug motori
zuotų dalių ir apsitvirtino 
palei Skumbi upę, kad už
kirst graikam 'kelią linkon 
Elbasano ir Albanijos sos- 
tamipsčio Tiranos.

Būriai didelių transporti
nių Vokietijos orlaivių kas
dien skrenda į Italiją.

Anglija Pirko Tris Didžiulius 
Keleivinius Orlaivius 

iš Amerikos
Baltimore, Md. — Ame

metais pasirodė? Po ilgų dis-irikos valdžia užgyrė parda- 
kusijų, kritikai, pagaliau, pri-lvimą Anglijai trijų naujų 

.pažino, kad tokiu kino artis-;didžių Pan American kom- 
/ tu pereitais metais buvo Char- panijos keleivinių orlaivių.

be Chapimas! Kompanija gauna po mi-
Na, o moteriškei kino artis- lioną dolerių už orlaivį. .

Šie orlaiviai tinka toli
miem skraidymam per šiau- 
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strode John Ford, kuris diri-|>'lnl Atlanto Vandenyną.
w. ' Anrrlai aoLm Irnri nn nnnna

lie Chaplinas!

tei kreditą atidavė — Katrei 
Hėpburn. Geriausias filmų di
rektorius pereitais metais pa-

gavorrežisavo “The Grapes of 
Wrath” ir “Long* Voyage 
Home” filmas.

Anglai sako, kad jie nebus 
vartojami oro mūšiams su 
vokiečiais, bet tarnaus kaip 
žvalgybiniai lėktuvai.

Kiek tai liečia šitų žodžių 
rašytoją, tai jis mano, kad 
New Yorko filmų kritikai per
eitais metais pasirinko labai 
gerą filmą, aktorius ir direk
torių. Su jų nuomone aš su
tinku šimtu nuošimčių.

Bet Hearsto žmonės dėlto
- sielojasi. Girdi, čia laimėjo 

komunistai! Mat, angliškojo 
dienraščio “Daily Workerio”
filmų kritikas David Platt da- viskas rodo, kad pavasaris ga- 
lyvavo kritikų posėdyje ir jis 
ten smarkiai kovojo už Char
lie Chapliną ir “The Grapes 
of Wrath.”

Bet Plattą palaikė New Yor-

ko “Timeso”, “PM” ir “Mor
ning Telegraph” kritikai!

Šitie žodžiai rašomi prieš 
pat Naujų Metų Dieną—gruo
džio 31 d. Brooklyne oras pui
kus: dienelė saulėta, sniego 
nėra, šilta* beveik -kaip Kali
fornijoj.

Gražus buvo ruduo. Bet,

Ii būti baisus. Jis gali būti 
ašarų pavasaris milijonams 
Žmonių. Iš Washingtono atei
nančios žinios Amerikos liau
džiai nežada gero.. .

būklę nepataisysime, tol mū- ją ir civilizaciją. Bet tokius 
sų demokratijai gręs pavo- pat dalykus ir beveik to
jus: Aš pilnai sutinku su 
šia nuomone.

“Mes turėtume išrišt sa
vus klausimus pirma, negu 
imsimės spręst svetimus 
klausimus: Azijos, Afrikos, 
Australijos, Pietinės Ame-I 
rikos ir Europos,... nors 
man pačiam Hitleris nepa-j 

, tinka, ir as užjausiu Anglį- jų ša]jg bQtų tokiab 
. 'kad ji nepajėgtu pati apsi- viena žmonių; J J - * * .JT. f gint: juk musų protėviai.

non ,trylikoje pradinių .Amerikos 
i kolonijų, biedni, pasiskirstę 
ir silpni, o vis dėlto sumušė 
ljau gatavą (Anglijos) armi
ją, buvusią tarp mūsų, ir 
■subudavojo didžiausią pa
saulyje demokratiją. •

“Vokietijos laivynas ne
gali su gana didelėmis jėgo
mis įsiveržt į šią šalį, kad 
mūsų laivynas, armija ir or- 
laivynas nesumuštų įsiver
žėlių.

“Atminkite štai ką: Hitle
ris jau septyni mėnesiai kai 
bergždžiai mėgina perpluk- 
dyt savo kariuomenę tik 20 
mylių (į Angliją). Tačiaus 
Hitlerio armija nepajėgia 
persikelt per siaurą Anglų 
Kanalą per septynis mėne
sius.

“Karas neišvengiamai rei
škia milionams paprastų 
žmonių nepakeliamas, nu
garą laužančias skolas, su
ardytą gyvenimą. Jis reiš
kia diktatūrą ir vergiją.

“Prezidentas pajuokė su
manymą dėlei taikos dary
mo Europoj... su krimina
listais. Bet ar mes nepripa- 
žinome Hitlerį, Franco, 
Mussolinį ?... Pagal p. Roo- 
sevelto logiką, tai mes tu
rėtume tuojau sutraukyti 
diplomatinius ryšius su Ru
sija, Italija, Vokietija ir ki
tomis šalimis, į kurių na
minę ir užsieninę politiką 
mes su pasibaisėjimu žiūri
me.

“Aš tvirtai įsitikinęs, kad 
Vokietijos žmonės nori tai
kos. Ir jeigu būtų pasiūly
ta teisinga ir žmoniška tai
ka, tai ji greičiau ir sėkmin
giau sugniuždintų hitleriz- 
mą ir palaužtų (karinį) vo
kiečių ūpą, negu visi bombžu 
nėšiai, kurie tik galėtų būt 
pasiųsti prieš Berlyną.

“Mano draugai, amerikie
čiai, nepasiduokite tai šėto
niškai (Anglijos vedamai) 
propagandai, šaukia nČiai 
karan dėl krikščionybės, dėl 
idealizmo, dėl žmonijos.

“Nesiduokite, kad jus ap
gaudinėtų vadinamieji žy
mūs žmones. Jų nedaug tė
ra. Jie neatstovauja Ame
rikos darbininkų, farmerių, 
jaunuolių, motinų ar tėvų. 
Jus . neturite būt valomi 

, > v kaip avys papjovimui.”

Washington. — Senas de
mokratas senatorius Burto- 
nas K. Wheeler pirmadienį 
per radio atsakė preziden
tui Rooseveltui, kuris dieną 
pirmiau šaukė Ameriką vi
sais galimais karo pabūk
lais remt Anglijos 
Sen. Wheeler, tarp 
pareiškė:

“Aš kalbu ne kaip 
tarptautinis bankininkas, ir ' 
man nepadiktavo minčių ją. 
jokie karo kurstytojai. | “Bet štai

“Mes, amerikiečiai, turi- grupė Amerikoj nori at- 
me didžių klausimų namie, šaukt mūsų Bepusiškumo 
kuriuos reikia išspręst: juk Įstatymą, panaikint Johnso- 
pusė mūsų žmonių yra ne-no įstatymą, ir tada skolint 
davalgę, perprastuose na- j (Anglijai) mūsų laivus, mū- * 
muose gyvena ir perblogai sų kanuolės ir mūsų oriai-' 
apsivilkę; o labai aukštai vius, nors tatai vilktų mus į 
stovintieji (šios šalies vai- Europos karą. Jie teigia, 
džioje) asmenys kartotinai kad tai reikalinga apsau- 
mums sakė: kol mes tokią got mūsų šalį, mūsų religi-

Washington. — Senato
rius B. K. Wheeler’is radio 
kalboj pirmadienį siūlė, kad 
Amerikos valdžia šauktų 
taikytis Angliju su Vokieti-

mokslo ja ir Italija šitokiomis są- 
| lygomis:

Atsteigt tokius Vokietijos 
rubežius kaip buvo 1914 me
tais, su savivaldybe Lenki
jai ir Čechoslovakijai.

Atsteigt nepriklausomybę 
Francijai, Holandijai, Nor
vegijai, Belgijai ir Danijai.

Sugrąžint Francijai Alsa
ce-Lorraine.

Sugrąžint Vokietijai bu
vusias jos kolonijas.

Apsaugot tautines ir reli
gines mažumas 
kraštuose.

Padaryt Sūezo 
tarptautiniu.

Baigt karą be jokių kon
tribucijų ar atlyginimų.

Apribot ginklavimąsi.

valdžia

karą, 
kitko,

koks

kiais pat žodžiais mums 
kalbėjo ir pirm pereito ka
ro.

“Mes netikime, kad ame
rikiečių ar mūsų demokra
tijos apgynimas priklauso 
nuo bet kurio svetimo kraš
to. Sunku net įsivaizduot,

Roma. — Italų submari- 
nas Atlanto Vandenyne nu
šovė vieną anglų orlaivį.

Budapest, Vengrija.—Vis 
dar trūksta patvirtinimų, 
kiek vokiečiai persiuntė sa
vo kariuomenės per Vengri
ją į Rumuniją.

Didžiulė Ęlektros 
Dirbykla Lietuvoje 
Bus Šiemet Užbaigta

Kaunas. — Turniškiuose 
yra statoma galinga van- 
den-elektros dirbykla. Šie
metei bus užbaigta ir duos 
tiek elektros, kad užteks 
visam Vilniui, Kaunui ir 
Šiauliams ne tik šviesai, bet 
varoma j ai jėgai daugelyje 
dirbtuvių ir įvairiem kitiem 
reikalam tuose stambiau
siuose Lietuvos miestuose.

Italy Kanuolės iš Bardios 
Smarkiai Apšaudo Anglus

Anglai Praneša:
Cairo, Egiptas. — Anglų 

apgulti italai Bardioj, Libi
joj, vėl smarkiai veikia ka- 
nuolių ugnim prieš anglus, 
bet nesutrukdo anglų prisi
ruošimų galutinai šturmuot 
tą prieplaukos miestą.

, Italai Praneša:
Roma. — Italų artilerija 

iš Bardios atmušė anglų 
tankus ir šarvuotus auto
mobilius, kurie mėgino pri
siartint prie miesto. Italų 
orlaiviai sėkmingai bom
bardavo ir kulkasvaidžiais 
apšaudė mechanizuotas an
glų jėgas; sužeidė bei su
naikino daug anglų šarvuo
tų automobilių ir tankų.

Anglų orlaiviai dvi nak
tis pagrečiui bombardavo 
Neapolį, Italijoj'; bombo
mis pataikė, j daugelį gyve
namų namų ir užmušė sep
tynis žmones.

Detroit, Mich.—CIO auto, 
unijistai nubalsavo strei- 
kuot prieš Fdrdo Lincoln 
fabriką.

ORAS. — Būsią lietaus.

visuose

kanalą

BLOGAS ORAS APSTAB- 
DĖ PRIEŠŲ LAKŪNUS

London. — Dėl blogo oro 
naktį iš pirmadienio į ant
radienį vokiečių lakūnai ne
bombardavo Anglijos, o an
glų lakūnai neskrido bom- 
barduot Vokietijos.

Berlin. — Pirmadienį vo
kiečių orlaiviai plieną bom
bardavo įvairius karui svar
bius pastatus Anglijoj.

GRAIKAI LAIMI, BET 
ITALAI JAU SMAR

KIAU KARIAUJA '
Athenai. — Graikai paė

mė dar 1,000 italų į nelais
vę ir, besigrumdami pirmyn 
linkui Valonos, Albanijoj, 
užėmė vieną kaln^, kaip 
praneša graikų komanda.

Amerikoj Pastato
ma po 700 Orlaivių ir 
100 Tankų į Mėnesį

Washington. — Šiuo laiku 
Amerikos fab^l<ai per mė
nesį pastato. 700 karinių or
laivių, 2,400 orlaivinių inži- 
nų ir 100 tankų, kaip rapor
tuoja šalies gynimo komisi
ja.

Per paskutinius du mė
nesius paimta į karinius 
darbus milionas daugiau 
darbininkų, ir reikės “dar 
kelių milionų darbininkų” 
tokiem darbam iki lapkričio 
mėn. šiemet.

• Valdžia jau davė užsaky
mus už 10 bilionų dolerių 
pagamint įvhirių karo pa
būklų.
MILŽINIŠKA KARO PA- 
* BŪKLŲ DAUGYBĖ

Priskaitant Anglijos už-

Italų Pranešimas:
Roma.— Italijos karo lai

vai be kliūčių/bombardavo 
karinius graikų prisirengi
mus Albanijos ir Graikijos 
pajūriuose; padarė jiem'sakymus, Jungtinėse Vals- 
“pragaištingų” nuostolių. |tijose gaminama 50

Antradienį dideli būriai 1 ... -........... -
i tūks-

Antradienį dideli būriai kančių orlaivių ir 130 tūks- 
Italijos orlaivių skaudžiai jų inžinų; 9,200 tan- 
bombardavo Salonika ir ki- 55,000 kanuolių, 300,000 
tas Graikijos prieplaukas, u ] k a s vai džių, 1,700,000 
taip pat Koritzą ir tt.

Kiek Vokiečiai Prarado 
Orlaivių Anglijoje

London, saus. 1.—Anglų 
vyriausybė sako, kad jie iki 
šiol nušovę daugiau kaip 3,- 
500 Vokietijos orlaivių An
glijoj-

Lon'don, saus. 1.—Anglija 
dabar karui išleidžia po 38 
milionus dolerių per dieną, 
kaip skelbia anglų finansų 
ministerija. C

VOKIEČIU KARO 
UNIJA GRASINA 

JUGOSLAVIJAI
Belgrad, Jugoslavija. — 

Pranešama, jog vokiečių 
kariuomenė Rumunijoj išsi
kasė apkasus, ir pasistatė 
fortus ir kanuolių lizdus pa
lei visą rumunų rpbežių su 
Jugoslavija. Ši .vokiečių ap- 
sitvirtinimų linija yra apie 
15 mylių nuo jugoslavų sie
nos.

Jugoslavai nužiūri, kad 
vokiečiai ruošiasi karu verž
tis ęer Jugoslaviją į Alba
niją bei į Graikiją, jeigu 
Jugoslavija mėgintų pastot 
jiem kelią per savo žemę.

Kuom Vokiečiai Ore Stipres
ni, o Kuom Silpnesni, Pasak 

Amerikos Karininkų

• Į

šautuvų, 380 karinių laivų, 
200 prekinių laivų, 33 milio- 
nai kanuolinių šovinių, sta
toma 40 valdiškų karinių 

i fabrikų ii* kt. Vienas tų fa
brikų daugmeniškai būda- 
vos tankus.

Belgrad, Jugoslavija. — 
Penki nepažįstami orlaiviai 
skraidė virš. Jugoslavijos.

Hitleris Sako, “Rooseveltas 
Turi Būt Sunaikintas”

Berlin. — Hitleris gruod. 
31 d. užreiškė, kad prezi
dentas Rooseveltas ir kiti 
demokratų ”• ’ ’ keikianti 
prieš fa? 
būt sr 
dėjo 
“did 
tori

'turį 
a- 
,s

Washington. — Vokietija 
dar vis daugiau pasistato 
karinių orlaivių, negu An
glija jų pasistato bei iš sve
tur gauna, kaip rašo “Mili
tary Review,” organas auk
štųjų Amerikos karininkų. 
Vokiečiam taipgi parankiau 
siųst savo. bombinius orlai
vius prieš Angliją, negu an
glam prieš Vokietiją. Bet 
anglų oro laivynas turi 
šiek tiek pirmenybės tuom, 
kad “geresni jo orlaiviai ir 
lakūnai,” sako tas ameriko
nų karininkų laikraštis.

Nuskandinta Keturi Italijos 
Laivai

Belgrad, Jugoslavija. — 
Pranešama, jog paskutinę 
dieną pernai metų vienas 
anglų submarinas nuskan-

- dino keturis prekinius Ita
lijos laivus

<•
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Nereikia nei sakytį, *kad Antanas Sa
vickas ne pirmutinis ir dar ne paskutinis 
smetoniškojo režimo auka, šimtai (jei, 
ne tūkstančiai) Savickų buvo nukamuo
ta. Daugelis nors dar yra gyvi, nesenai 
išėję iš kalėjimų, bet' vos pasilaiko: jų 
sveikata suardyta kalint ir nuo besti j iš- 
kų smūgių, kuriuos -tautos vado žvalgy
bininkai “suteikė”, valdydami Lietuvą. ,

Na, betgi jau nebėra ir paties to bjau
raus režimo!

Biskis apie SLA ir LDS
Būdamas nariu abiejų 

fraternalių organizacijų — 
SLA ir LDS—atydžiai skai
tau abiejų susivienijimų or
ganus — “Tėvynę” ir 
są.”

Reikia atvirai pasakyt, 
kad L. D. Susivienijimo or
ganas “Tiesa” man labai pa
tinka. šis laikraštis veda-

“Tie-

šaukė komunistu SLA vice 
prezidentą Mažiukną, tom 
jis viename SLA Pildomo
sios Tarybos posėdyj pasa
kė tiesą, kad buvęs Lietu
vos konsulas dabar nebeturi 
teisės kolektuoti mirusiųjų 
apdraudą, nes jis nebegali1 
tos apdraudos dabar pasiųs
ti Lietuvon. Pažystu gerai 
Mažiuku ą^-kaipo visuome-

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

Act of March 3,1879.

Dar Vienas Karo Frontas
Didysis karas užstelbia mažesnius. Mū

šiai eina Tolimuose Rytuose tarpe Siyno , 
(Thailando) kareivių ir Franci jos ąrmi- 
jos Franci j os-Indo-Chinos. ______

Franci jos kolonija Indo-Chinai yra di- 
delis kraštas, didesnis už pačią Franciją, 
nes jis užima 281,174 ketvirtainiškas 
amerikoniškas mylias ir turi 24,000;000 
gyventojų. Tiesa, europiečių ten yra tik 
apie 40,000 žmonių. Franci j a ten turi 
100,000 armiją, gerai ginkluotą ir lavin-

Indo-Chinuose auga ryžiai, kurių vien 
1939 metų derlius siekė $35,000,000 ver
tės. Yra gumos, kurios 1939 metais iš ten 
išvesta už $25,000,000 vertės. Kadangi ša
lis yra prie jūros, tai daug pagauna žuvų. 
Žemė gera, greta ryžių augina kukurū
zus ir kitus javus. Žemės gelmėse yra 
anglies, švino, vario ir kitų metalų. Abel
iai, dar Indo-Chinų kraštas nėra pilnai 
ištirtas ir jo turtai sužinoti.

Siam valstybė yra tarpe Indo-Chinų ir 
anglų kolonijos Indijos. Siamo valstybė 
užima 200,148 ketv. amerikoniškas my
lias ir turi apie 15,000,000 gyventojų. 
Siamo šalyj yra taip pat iškasamų meta
lų ir jų tarpe randama sidabro. Siamo 
šalyj yra daug didelių miškų ir naudin
gų medžių. Auga ryžiai,- -kauknatai, ’ta
bakas, medvilnė, pipirai ir gurno medžiai. 
Šalies išvystymas žemas. Viešpatauja ka
rališka tvarka. Bangkok miestas sostinė.

Tarpe Siamo ir Franci jos nuo senai 
£jo -ginčai už tam tikrus Indo-Chinų plo
tus. Kol Franci ja tvirtai stovėjo ant ko
jų, tai Siamas nedrįso ginklo imtis. Bet 
kada Vokietija parbloškė Franciją, tai 
ir Siamas, kurstomas ir remiamas Japo
nijos pradėjo karo veiksmus.

Siamo užnugaryj stovi Japonija. ’Gruo
džio pradžioj ji suteikė Siamo valstybei 
33 karo mūšio orlaivius ir 25 bombne- 
šius. Japonų laivas “Bangkok Maru” at
plaukė į Siamo sostinę Bangkok ir atve
žė 950 tonų amunicijos, ginklų, artileri
jos ir kitų karo reikmenų. Sako, greitai 
kitas pribus. Japonijos imperialistai re
mia Siamą neva po obalsiu “išvyti euro
piečius,” bet tikrumoj jie patys nori įsi- 
galėti Siamo šalyj, kad tęsti tolimesnį 
kitų kraštų užkariavimą.

“Daily News” Prieš Karą
Sekmadienį “Daily News” redakcijos 

straipsnyj griežtai pasisakė prieš Ame
rikos traukimą karan. Jis perbėgęs da
bartinius Amerikos ir Anglijos santi- 
kius rašo: “Tas jau reiškia, kad mes jau 
dabar esame neoficialiai kare, ir į jį 
brendame giliau ir giliau , su kiekviena 
diena.” v

Dienraštis stato klausimus: Už ką Am
erika turėtų kariauti, koki karo tikslai? 
Ir jis įvardina septynis daromus karo 
pateisinimus, kaip tai: karas, kad išgel
bėti Angliją; toras, kad išgelbėti Angli
jos imperiją; toras, kad išlaisvinti iš po 
Vokietijos Lenkiją, Daniją, Norvegiją, 
Holandiją, Belgiją, Franciją ir 'Rumuni
ją. Karas,/ kad sugrąžinti seną Versailės 
santvarką Europoj, tai yra išlaisvinti 
Aiištriją, ūechoslovakiją, o jeigu jau 
taip, tai tada ir karas prieš Sovietų Są
jungą, už atidavimą Finlandijai Kareli
jos Siaurumos, už atėmimą nuo Sovietų 
Sąjungos Vakarinės Ukrainos, Vakari
nės Baltarusijos, Bessarabijos, Bukovi
nos; už grąžinimą Lietuvoj, tLatvijoj ir 
Estijoj senų valdžių. Toliau reikštų karą 
prieš Japoniją, už išvijimą jos iš Korėjos, 
Mandžurijos ir Chinijos. Dar toliau įda
ras, už išnaikinimą Vokietijoj hitleri/mo 
ir Italijoj fašiziųo, o jau suprantama ir 
Sovietų Sąjungoj sovietizmo.

Ir dienraštis rašo, kad jeigu Anglija 
ir Amerika įsiveltų į tokį didelį karą, tai 
nėra vilties iš jo pergalingai išeiti. Tai 
būtų labai ilgas ir viską naikinantis ka
ras. Ir atžymi: ? V

“Karinę partiją mūsų šaly viršija sa
vo stiprumu išalkime kraujo tiktai karo 
partijos Anglijoj, vedamos Winston 
Churchill; ir Vokietijoj ir Italijoj karo 
partijos, vadovaujamos Hitlerio ir Mus- 
solinio.”

Mes manome, kad minimas dienraš
tis daug pasakė teisybės. Mūsų šalyj 
greitai bus skaitoma prasikaltimu jau 
stojimas už mūsų brangios jšalies išlaiky
mą nuošaly nuo pasaulinės karo katas
trofos! Yra žmonės, kurie dirba tam, 
kad uždraudus darbininkams streikuoti, 
kalbėti už taiką, mąstyti kitaip, kaip 
Anglijos valdonai mąsto, kalbėti apie sa
vus naminius reikalus. Yra žmonių, ku
rie Anglijos interesus daug aukščiau, 
stato uz Ąmerikos gerovės interesus.

mas nepartinėj fraternalėj n^s veikėją. Tiek turiu pa- 
dvasioj, nieko neužgaulioj a, sakyti, kad jis niekad bol- 
visus savo organizacijos na- ševikas nebuvo. Jis beparty- 
rius gerbia.

O kai pažiūri į ‘ĮTėvynę”, 
tai net koktu darosi. SLA 
organas paverstas keršto ir 
neapykantos skleidimui tar
pe marių, pjudymui vienų 
narių su kitais. “Tėvynės” 
redaktorius Kl. Jurgelionis, 
kadaise kiaulių farmoj išsi
mokinęs kiauliškos “filoso
fijos,” reikėtų pasiųsti at
gal į kiaulių^ farmą, nes jis 
niekur kittir netinka.

Tik pamislykite: jis ap-

vis, daugiau linkęs prie re- 
publikonų ir socialistų. Bet 
šiandien jis apšauktas bol
ševiku, “penktakoju”, “Ma- 
žiuknoffu”, “išdaviku.” Re
daktoriaus sukurstyti nariai 
kai kuriose kuopose išneša 
pasmerkimo rezoliucijas ir 
net reikalauja Mažiukną 
vyti iš SLA.

Dėlei tokios pat bjaurios 
propagandos ir Dr. Graičū- 
nas likosi išėstaš iš SLA; 
priverstas jis buvo pasi

“Laisves” Vajaus Pabaiga 
Dovanų Laimėtojai

Antanas Savickas—Smetoniškojo 
Režimo Auka

Lietuvos spaudoje skaitome:

yra, 
Chi- 
dau-

1940
“Lapkričio 2 d. Maskvoje mirė valstie

tis drg. Antanas Savickas. Jį LLPS cen
tro valdyba spalio 10 d. buvo išsiuntusi 
su kitais buvusiais politiniais kaliniais 
gydytis į Tarybų Sąjungos kurortus. Ta
čiau ligonio sveikatos būklė buvo bevil
tiška.

“Drg. Antanafe Savickas yra kruvino 
Smetonos režimo auka: 1935 metais per 
valstiečių egzekucijas Dauguose (Aly
taus apskr.) jis smetoniškų policininkų 
ypatingai žvėriškai ’buvo sumuštas Šau
tuvų buožėmis. Po ’to jis buvo įmestas į 
kalėjimą, kur jo sveikata galutinai pa
šlijo.

“Drg. Antanas Savickas norėjo gyven
ti ir kartu su visa išvaduota liaudimi 
kurti ijaimingą •’sooįjalistinę ateitį. Par
tija, 'Vyriausybė ir LLPS stengėsi jam 
.padėti. -Bet jau buvo ą>er vėlu.

“Laisvi Lietuvos valstiečiai ir visa dar
bo liaudis, dar kartą prakeikdama kru
viną plutokratjjps režimą, nulenkia gal
vą prie drg. Antano Savicko kapo -ir ,pa-,

ada dar glaudžiau burtis apie Lenino-

Japonijos Pasigyrimai
Japonijos imperialistai begėdiškai my

li girtis ir meluoti. Jų karo štabas išlei
do pareiškimą, kad nuo sausio 1 iki lap
kričio 30 dienos, 1940 metais, tai 
per 11 mėnesių, būk jie kare prieš 
niją neteko tik 9 karo orlaivių. Tai 
giau negu melas!

Japonijos imperialistai sako, kad
metais jie* užmušė 489,888 chinų karei
vius; suėmę .per 55,000 kareivių; 134 ka- 
nuoles; 53 priešorlaivines kanuoles; 4,- 
488 kulkasvaidžius, 138,444 šautuvus. Sa
ko, kad nuo karo pradžios Cjhinija nete
ko 1,808)350 kareivių užmuštais, o viso 
chinų žuvo net 3,500,000. Gi per visą ka
rą Japonija neteko tik 101,899 kareivių 
užmuštais. Japonija tvirtina, kad per tą 
laiką ji sunaikino 588 chinų karo orlai
vius, o pati neteko tik 60 orlaivių. Aišku, 
kad tai daugiau negu pasigyrimas. Ja
ponijos imperialistai Chinijos nuostolius 
didina, o savo slepia.

Dar daugiau tas paaiški iš to, kada tie 
ponai svietui'meluoja, būk dabar Chinija 
yra silpnesnė, kaip buvo toro pradžioj. 
“Silpnesnė”, o japonams ne tortą 1940 
metais kailį išpylė. Jaujveik du metai ja
ponai negalėjo laimė*”* ^kio didesnio 

tosnę po- 
tvir- 

’ i štai

ponąi negalėjo laimė’”* 
mūšio ir užimti Iv 
zięiją. Chinijos 
tėją. Tuo kart 
ton ųžklimpo i 
kurį mahė į p

traukti} nes negalėjo pakęs
ti tokios fašistinės keršto, 
neapykantos politikos.

Tokia smurto politika, 
suprantama, yra baisiai ža- ; 
linga visam Susivienijimui 
Lietuvių Amerikoj. .

Pačiame SLA Centre nė
ra sutvarkyta viskas, kaip 
turėtų būti. SLA viršinin
kams, atrodo, toji organiza
cija tėra tik melžiama kar
vutė.

Nesenai aplaikiau “Tė
vynės” No. 50, už gruodžio 
13, 1940 m. Žiūriu, tame nu- 
meryj telpa bertaininė SLA 
atskaita net už balandžio, 
gegužio ir birželio mėnesius. 
Per visą pusmetį SLA cen
tras vos galėjo prirengti fi
nansinę atskaitą. Tai jau 
nesvietiškas suvilkinimas.

LDS centro sekretorius 
tų. pačių mėnesių atskaitą 
jau buvo paskelbęs rugpjū
čio 1 d., o atskaitą už liepos, 
rugpjūčio ir rugsėjo mėne
sius paskelbė gruodžio 15 d. 
Tai didelis skirtumas, paly- 
nus su SLA centro sekreto
riaus paskelbimu.

Dabar palyginkime kai 
kuriuos išmokėjimus už tą 
patį balandžio, gegužio ir 
birželio mėnesių bertainį.

Per tą bertainį SLA išmo
kėjo algomis $6,204.02.

Per tą patį laiką LDS iš- 
į mokėjo algomis $2,045.50.

SLA turi apie 14,000 na- 
į rių, o LDS—apie 9,000.

Matote, LDS Centro dar
bininkų algos, proporciona- 
liai pagal narius, yra dau
giau kaip per pusę mažes
nes.

Taip pat ir visos abelnos 
išlaidos LDS yra daug ma
žesnės, negu SLA. Pasirodo, 
kur tikra ekonomija yra 
pravesta.

LDS todėl ir narinės duo
klės yra mažesnės, negu 
SLA.

SLA nariai pašalpos fon-

Dienraščio “Laisvės” Vajus jau pasibaigė. Pasibaigė 
jis su gruodžio mėn 23 diena, 1940 metų. Žemiau skaity
tojas matys, kiek kuris vajįninkąs gavo punktų. Sekanti 
yra laimėtojai:

K. čiurlys, Bayonne ...
Philadelphia Vajininkai
K. Žukauskiene, Newark
J. Bakšys, Worcester ...
J. P. Martin, Pittsburgh
P. Bokas, Waterbury ..
G. Shimaitis, Montello .
A. Klimas, Hartford ...
S. Tvarijonas, Detroit ..
J. Jaskevičius, Hudson .
Iš viso, kaip žinia, buvo skirta dešihits dovanų dešim

čiai daugiausiai gavusių punktų vajininkų. Taigi pirmą
ją dovaną šiame vajuje laimėjo d. K. čiurlys, iš Bayonne, do lėšoms moka po 10 ceri? 
N. J., gavęs 4,160 punktų.

4160
2919
2729
2490
2264
1658
1643
1430
1243
‘972

K. Čiurlys

tų į mėnesį, o LDS nariai 
moka po 5 centus.

S LA lėšų fondui nuolatos 
trūksta pinigų, o LDS lėšų 
fondas gana gerai laikosi.

Tai toks yra mažas paly
ginimas tarp abiejų frater- 
nalių organizacijų.

Man lab£i nesmagu, kad 
SLA organizacijoj, kurioj 
aš priklausau daug seniau, 
negu LDS, nėra ** tokios ge
ros tvarkos, kaip kad turėtų 
būti.

SLA ir LDS Narys.

i TYLŪS VOKIEČIŲ MOTO
RAI—PABŪKLAS PRIEŠ 

ANGLIJĄAntroji dovana tenka Phikfdclphijos vajininkams,—ga
vusiems 2,919 punktų. Antrąją.dovaną galėjo gauti drau
gė K. Žukauskienė, bet ji, deja, sunkiai susirgo ir turėjo 
viską apleisti ir pasiduoti operacijai. Tuo bu du jai tenka 
trečia dovana—2,729 .punktai.

Kiti vajininkai laimėjusieji dovanas seka iš eilės..
žemiau seka kiti visi mūsų vajininkai, daly vavusie- j kariniams g r e i t alaiviams. 

ji vajuje, bet nelaimėjusieji dovanų:
970S——------------------------------------------------—

John Grybas, Norwood ................. 117
S. Mažeikienė, Cleveland ............ 111
F. Wilkas, Wilmerding ............ 110
Math, Senkus, Greenfield ........ 110
A. Sahuliene, So. Boston ............ 102

Mazurka, Worcester ................. 99
Kazlauskas, Hartford ............ 98
Paulenka, Lowell ....................... 97 !
Buknys, Brooklyn ..................... 88
Barkus, Ozone Park ............ 88
Romikaitis, Reading ............... 80

Radzevičius, Detroit ................. 72
Margaitis, Windson ..................... 66

64

Klausimai ir 
Atsakymai

Klausimai I
Gerbiama "Laisvės” Red. 

Ar negalėtumėt paaiškinti šią 
klausimų, nes ne tik man vie
nam, bet ir daugeliui būtų žin- 
geidu žinoti:

1. Kodėl Ispanijos lojalis- 
tai, kaipo artimi Sovietų Są
jungos valdininkai, besitrauk
dami iš savo šalies, fašistinių ( 
puolikų spaudžiami, auksą 
perkėlė Francijon, kuri nesau
gi ir beveik fašistinė šalis ir 
tada buvo, o ne Sovietų Są- 
jungon nugabeno? Dabartoip \ 
kas kaltina ir smerkia, kad tai 
žioplai darė. Su tuo auksu da
bar būtų galima visus pabėgė
lius kur nors nugabenti. -Be
to, jog visų nebus /galima iš
imti iš Francijos, kiek dar da
bar ten jų yra, tai sulyg ko- 
kiaA kategorija bei kurie bus 
pirmiausia išvežami bei pa
imami ?

2. Gruodžio 18 d. laidoje 
“Keleivis” vietinėse žiniose 
labai susirūpinęs, pirštu rodo, 
kad koks tai koncertas būvęs 
Bostone ir leidimas tam kon
certui buvęs išimtas žinyčios . 
bažnyčios vardu. Nežinia, ką 
“K.” darytų, jei kas lietuviš
ką vakarėlį surengtų be jokio 
leidimo ? Ar tiesa, kad tas 
pats “Keleivis” kadaise elek
tra per kiek laiko naudojosi 
nemokamai ? Ir kokį leidimą 
jis tada turėjo taip daryti'?

3. Ar tiesa, kad “Keleivis” 
bjauriausiai išniekino prof. 
Bacevičių dar jam nesant čia 
Amerikos žemėj, kada jis bu
vo sulaikytas įvažiavimo į 
Ameriką saloje, būk Mizara 
bėgiojęs pas nepaprastą sve
čią, nes muzikantas Lietuvoje 
armonika grodavęs? O dabar 
jau neblogas muzikas,- bet 
esąs Smetonos išmokintas?

Už paaiškinimą iš kalno ta
riu ačiū. Worcesterietis

Atsakymas

1. Juk tas ir parodo, kad 
ta valdžia nebuvo jau taip ar
tima Sovietų Sąjungai. Ji, ma
tyt, daugiau pasitikėjo Fran
cijos valdžia. Kas liečia išga
benimą iš Francijos ispaniečių 
pabėgėlių, tai mums nežino
ma, kokias jų kategorijas pir
miausia stengiasi isvešti.

2. “Keleivio” redaktoriai, 
kaip ir visi smetonininkai, da
bar griebiasi bjauriausių prie
monių kovai prieš pažangiąją 
visuomenę. Viena iš tų jiems 
mylimų priemonių yra provo
kacijos ir šnipystė. štai kodėl 
"K.” bando išprovokuoti ir mi
nėto koncerto rengėjus/ Bet 
mes esame tikri, kad su šito
kiomis judošystėmis nei “K.” 
redaktoriai, nei kiti provoka
toriai toli, nenuvažiuos.

3. Tuo tarpu po ranka ne
turime senų “Keleivio” nume
rių, tai ir patikrinti negalime, 
kaip jis tada prof. Bacevičių 
“pasveikino.”

Berlin, gruod. 30. — Vo
kiečių valdininkai sako, kad 
Vokietija turi naujus tylius 

(motorus savo orlaiviams ir

S. PetchUlis, Mar Lin •..........
Keturių Kolonijų Kapitonai 
S. Penkauskas, P. Tamošauskas 905 
ALDLD 20 Kp., Binghamton 831 
P. Žirgulis, Rochester ................ 828
J. Burba, So. Boston .... .*........... '650
J. Močkaitis, Bridgeport ............ 644
F. Lideikis, P. Beeis, Great Neck 582 
A. Balčiūnas, Brooklyn ..............

MataČiūnas, Paterson ;...........
T. Jokim, New Britain 
Kuzmickas, Shenandoah ........
Ramanauskas, Minersville ....

Baltimorės Draugijų Kolektyvas
A. Valinchus, Pittston .................
M. Valentą, Cleveland .................
J. Rudman, Nęw ‘Haven ............
Grand Rapids Vajininkai ........ s...
J. Kalvelis, Bridgewater ............
ALDLD 186 kp., (Harrison ........
P. Šlekaitis, Scranton ........ .......
B. E. Senkevičiene, Easton ........

Žilinskas, Lewiston .................
Padgalskas, Mexico ............

Mason, New Haven .................
Abekas, Chicago ........................

546

F
J

J.

J.

J.

S.

s. 
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‘M. 'Klimas, Richmond Hill
J. Gavenavičius, So. Boston

Puidokas, Rumford .......
A. Gifdzin, SčheneCtady ... 
A. Bakanauskas, Portland 
P. Šlajus, Chester ..................
Anna Buivld, Dorchester ...
K. Mlkolaitis, Baltimore ....
tyary Siekis, Gardner ........
O. Vilkaitė, W. Hartford .... 
F. Gervickas, Athol ...........

443 
439 
385 
344 
318 
318 
308 
291 
284 
260 
256 
253 
240 
200 
198 
184 
184 
172 
167 
166 
159 
154 
144 
182 
132 
128 
124

P.
J.
•K. 
J. 
J.
P. Kurulis, Cleveland 
J. V. Stankevičius, Wilkes-Barre 59 
A. Evans, Rochester .............
F. Norwaish, Dorchester ....
J. Jasiunas, Brooklyn ...........
P. Kairis, West Hanover ....
J. 'Urban, Pittsburgh ............
R. Laukaitienė, Maspeth .....
W. Naruševičius, Kenosha ..' 
V. Globich, Wilkes-Barre ....
K. Kuzmickas, Harrison .......
K. Pcslis, Bridgewater ........
J. Yusaitis, Bridgeport ........
r — - - , -.. „.j______
Geo. Kuraitis, Brooklyn .. 

'D. M. šolornskas, Brooklyn 
R. Mizara, Brooklyn .........
E. čelkienė, So. Boston .....
A. Llpčius, Eddystone ..........

Pruseika, Chicago .........
Pipiras, Pittsburgh .......

Gaidis, Maynard ..............
Turauskas, SchuykilI .....

55 
50 
50 
46 
44 
44 
'44 
42 

F. Makauskas, Tunkhannock ...... 30
.. 24 
... 24 

. 24 
... 22 
... 22 
. 22 
. 22 
. 21 
.. 10

A.
J.

Tai busiąs svarbus išradi
mas užpult ir nugalėt An-

Berlin, gruod. 30. — Vo
kiečiai praneša, jog po to, 
kai pakrantinės jų kanuo
les bombardavo vieną anglų 
karo laivą, tai laivas “iš 
akių pranyko, turbūt, nūs- ’ 
kendo.”

i atrinkinšja medvilnę, 
aprengti.Chinijos
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, Karas neša darbo žmonėms žaizdas, 
rhirtį ir širdgėlą, karo taksus skurdą, 
simaikinimą organizaciją ir asmens teisių. 
Mes, darbo žmonės, nenorime karo. Pra- 
neškim apie tai savo kongresmanams!

Lietuvių Literatūros Draugijos vajus 
prasidėjo vasario 1-mą, naujus narius ga
lime įrašyt su $1 mokesties už visus 
šiuos, metus. Gera proga gaut moterų na
rių ir sutvert motetų kuopas bei kliubus. 
. i, ——    ■■■;, , '...............    ,

Lietuvos Stachanovietes Ruoškimės Kovo Aštuntai
Tarybinėj Lietuvoj darbas 

tapo ne tik geriau atlygina
mas, taipgi džiaugsminga pa
reiga, kadangi dirbama savo 
ir visos savo šalies gerovei, 
bet taip pat tapo ir didelės 
pagarbos dalyku.

Lietuvos spaudon Smetonos 
laikais patekdavo tik paveiks
lai įvairių Jadvygą, retkar
čiais parvykstančių “pasišie
nauti” darbininkų prakaitu 
pelnytu litų ir vėl dumian
čių užrubežin. O šiandieną 
Tarybų Lietuvos spauda mir
ga paveikslais ir aprašy
mais gabių ir pasišventu
sių darbininkių ir darbinin
kų stachanoviečių, tų garsių
jų greitadarbių ir išradėjų, 
kurie savo pavyzdingu darbu 
prisideda prie šalies praturti
nimo. žemiau talpiname išti
sai vieną iš daugelių tokių ap
rašymų :
“Varpo” Spaustuvės Darbinin- 

kė-Stachanovietė

šių metų (1940 m.) spalių 
31 d., “Varpo” spaustuvės 
mašinistė drg. Mikulskienė 
Anastazija padidino mašinos 
produktingumą ir vieton anks
tyvesnės normos per 1 valan
dą 2,300 vokų atspaude 4,600 
vokų, pakeldama visu 100 
nuošimčių darbo našumą. Ko
misijai, susidedančiai iš “Var
po” spaustuvės vedėjo drg. 
Lapinsko, komiteto narių 
draugų Jurgutienės ir Astrau
sko, proforgų (prof, sąjungos 
organizatorių) draugų Trepi- 
naičio ir Vaitkevičiaus jos 
darbą patikrinus, rasta, kad 
mašina tikrai patobulinta ir 
darbas pakeltas visu 100%.

Paklausta drg. Mikulskienė, 
kaip ji tai padarė, maloniai 
sutiko paaiškinti.

Aš. dirbu automatu “Heidel
berg.” Anksčiau aš su ta pa
čia mašina galėjau atspaus
dinti tik 2,300 vokų per va
landą, ir tai atrodė daug. An
ksčiau, smetoniškos buržuazi
jos valdymo metu, jeigu kuris 
darbininkas pato b u 1 indavo 
mašiną ar išrasdavo ką, tai 
piAniausia turėdavo apie tai 
tai pranešti meistrui. Meistras, 
pasišaukęs direktorių, darbi
ninką atstumdavo nuo maši
nos ir pats rodydavo, lyg jis 
tai pats pasiekė—ir, žinoma, 
direktorius jį pagirdavęs, dar
bininkų net nepastebėdamas. 
Tad aišku, kad darbininkams 
nebebuvo prasmės siekti pa
tobulinimų, nes jie žinojo, kad 
tais vaisiais pasinaudos toks 
žmogus, kuris nė piršto nėra 
pridėjęs prie to ar kito pato
bulinimo.—Dabar kas kita,— 
sako drg. Mikulskienė.—Ot, 
pavyzdžiui, aš spalių 31 d. ga
vau spausdinti virš 25,000 vo
kų. Darbas skubus. Man ding
telėjo mintis—pamėginti spau
sdinti po 2 vokus iš karto. 
Anksčiau voką siurbliai imda
vo skersai. Sugalvojau jį dėti 
išilgai, nes tada telpa 2 vo
kai. Paprašiau rinkyklos ve
dėją, kad duotų man dar vie
ną vo]<o rinkinį. Gavus rinki
nį, pritaikiau, kad vokai pa
taikytų ant rinkinio, sutaikiau 
siurblius, surakinau rinki
nį, įdėjau į mašiną. Uždėjau 
2 vokus ir paleidau mašiną; 
siurbliai paėmė vokus, bet už
sikabino už popieriaus, už
dėto ant dekelio. Vadinas, 
trukdo popieris. Pamėginau 
dekelio kraštus padaryti ap
valius. Vėl paleidau mašiną, 
ir mano apskaičiavimai pasi
rodė teisingi, mašina eina kuo 
puikiausiai, siurbliai ima po 
du vokus, dekelis neužlaiko 
kairiojo voko, rezultate—vie
ton 2,300 vokų dabar duodu 
4,600 vokų, o mašina energi
jos suvartoja tiek pat.

Paklausta apie viso maši- 

nos skyriaus darbo našumą 
drg. Mikulskienė atsakė, kad 
visi stengiasi dirbti daugiau ir 
geriau, pavyzdin, drg. As
trauskas savo automatine ma
šina spėja atlikti visą, kas jam 
pavesta, be to, jis dabartiniu 
metu veda visą mašinų sky
rių, kurio dėka darbas eina 
visai sklandžiai.

Mes, “Varpo” darbininkai, 
puikiai suprantame savo pas
kirtį mūsų Socialistinėje tėvy
nėje ir todėl jos neapvilsime, 
—baigė “Varpo” spaustuvės 

; mašinistė drg, Mikulskienė.
J. Roguls^is.
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Norint atminkštint sucuk- 
' motus vaisius ar razinkas var- 
Itojimui pyraguose ar pudin- 
i guose, pamerkit per naktį vai
sių sunkoj ar brandėj.

Binghamton, N. Y.
Moterų Skyriaus Narėms

L.L.D. 20 K p. Moterų Sky
riaus susirinkimas įvyks penk
tadienį, sausi# 3-čią dieną, 
pas drg. O. Mikolojunienę, 49 
Hazel St. Pradžia 7:30 vai. 
vakare.

Draugės, šis susirimdmaš 
bus gana svarbus. Mat, jame 
turėsime išklausyti raportus iš 
L.L.D. 12 apskričio konferen
cijos ir iš paties Moterų Sky
riaus nuveiktų darbų per vi
sus 1940 metus. Ir pateikti 
planus dėl 1941 metų veiki
mo. Visos suprasdamos, kaip 
yra svarbu darbuotis moterų 
tarpe, dalyvaukime šiame su
sirinkimo ir pradėkime veiki
mą su naujais metais ir su 
nauja energija.

Būtų malonu matyti, kad 
mūsų darbuotojos nepamirštų 
ir naujų narių atsivesti prira
šyti prie Moterų Skyriaus!

Visos pasirūpinkime būti 
laiku.

Sekr. O. G.

Lietuvoje Pasibaigė 
Darbas už Dyką

Lietuvos laikraščio “Tiesos” 
numeryje 117-me už spalių 
27-tą, aprašoma, kaip jau
nuolė, pas buožes seniau dir
busi už mažiau pusantro lito 
per dieną, dabar uždirba iki 
12 litų per dieną, štai toji ži
nutė, kaip ji paduota “Tieso
je”;

Puiki Moterų Brigada
Prie Lampėdžių — šilelio 

krantinės pylimo dirba drg. 
Kazės Purlytės Brigada, ku
rią sudaro draugės M. Bružie
nė, M. čimberaitė, P. Ogel- 
baitė, A. Kelminskienė, A. Ka
valiauskaitė, J. Ptašinskaitė.

Toji brigada dirba akordinį 
darbą lygiai su vyrais. Briga
da per savaitę iškasė 421,7 
m. žemės, ir kiekviena uždir
ba po 13,76 lt. per dieną.

Brigadininke drg. Kazė 
Purlytė yra 18 metų amžiaus. 
Iš pradžių dirbo padieniai, 
gaudama po 5,00 lt. per die
ną. Bet metė dirbusi padienį 
darbą ir pradėjo akordinį. 
Uždirba per dieną po 10-11 ir 
12 lt. Kazė nuo mažų dienų 
sunkiai dirbo pas buožes, gau
dama per metus po 170—230 
litų.

Raudonajai armijai užėjus, 
visi vergai pasibaigė, ir Ka
zė dabar jaučiasi visai laisva 
ir patenkinta.

Mos.

Visi vaisiai'ir riešutai turi 
būti biskelį apdulkinami mil
tais ir sudedami tešlon pas
kiausia, jei vartojamasis re
ceptas negurodo kaip kitaip.

Sovietų moterys studentes pamokose Hydrographic Institute, Leningrade, kur 
jos gauna speciales pamokas tarnybai ant prekinių ir keleivinių laivų.

Kanadietė Vadovauja 
T. Balso” Vajuje

Kanadiečių laikraščio “Liau
dies Balso” vajuje, kuris jau 
eina, penktą savaitę ir gero
kai įpusėjęs, pirmą vietą už
ima E. Laurusevičienė, toron- 
tietė, vyriausį savo sekėją 
pralenkusi arti šimtu nuošim
čiu. Vajininkų sąraše, apart 
jos, dar randasi montrealietės 
E. Juraitienė, N. Kukienė, P. 
Matulaitytė, E. Juškevičaitė.

Pas mus, “Laisvės” vajuje, 
ilgą laiką pirmąja vajininkų 
sąraše ėjo K. Žukauskiene, 
bet jai susirgus, jos talkinin
kai nebepajėgė išlaikyti pir
menybės, tačiau ji taip gerai 
buvo pasistūmėjus pirmyn, jog 
ir dabar dar nepasitraukė iš 
trečios vietos. Vajininkų sąra
še savo vardu figūruoja 11 ki
tu moterų.

Chicagiečiai savo dienraš
čio “Vilnies” vajų prailgina 
iki sausio 15-tos, tad dar ne
žinia, kas kuomi užbaigs, šiuo 
tarpu antrąja vajininkų sąra
še randasi M. Budginienė šių 
J. Vasiliausku, taipgi dova
noms gauti kandidatų eilėj 
taip pat yra M. Sakalienė su 
St. Juška. Viso savo vardu są
raše figūruoja 12 moterų.

Ir vieno ir kito dienraščių 
vajininkuose yra daugiau mo
terų, bet tūlos iš jų veikia 
bendram organizacijų ar ko
lonijos kreditui. Visgi, paly
ginus, ne toks didelis skaičius, 
kaip vyrų vajininkų, ir ne toks 
didelis nuošimtis, kaip finan
siniuose vajuose. Sukėlime fi
nansinės paramos rinkliavo
mis, ruošimu pramogų ir pa
našiai mūsų draugės veik vi
sur ir. visada atlieka didesnę 
dali darbo.

T-ja.

SPALIS
1.

Nušveista nuo ūkanų drėgnų 
blizga plieninė diena.
Aukso saulė lyg strėlė 
Taikanti į langelius rūsių. 
Kaštonlapiai krintą ant 

pogrindžio gatvių.
Manyje kraujas suskamba 
ritmu ginkluotųjų dienų. 
Aš pakeliu raudonapalpusį 

lapelį, 
karštai jį spaudžiu prie širdies. 
Ir stoviu lyg prikaustyta kely.

2
Regiu:
Dirvonai. Durtuvas.
Erškėtmedis ir perskelta 

krūtis—
Tai brolis mano
durtuvu pradūręs švinmiglas 

naktų,
sapnų žvilgsnyj krito ant 

laukų.
Jo lūpos dažosi melsvai, žaliai 
ir į svajonę šypsosi švelniai.

Worcester, Mass.
Pavykusi Dr. Boriso Paskaita

Gruodžio 15-ta, LLD kuo- 
pos surengė daktarui Borisui 
(bostoniečiui) sveikatos klau
simu paskaitą temoje: “Ner
vai, mūsų kūno gyvybė ir svei
kata.” Į paskaitą prisirinko 
žmonių pilna Lietuvių svetai
nė, kas liudija, kad sveikatos 
klausimu daugumą domisi.

Apie Dr. Borisą tiek reika
linga .pasakyti, kad jau antru 
kartu jis aplanko mūsų kolo
niją, ii* worcesterieciai nuošir
džiai jį pamilo, kaipo prele
gentą, daktarą, ir draugą. 
Geistina jį tankiau turėti wor- 
cesteryje su paskaitom. Apart 
paskaitos ir ’eilės atsakymų į 
klausimus, Dr. Borisas išrašė 
desėtkus korčiukių gavimui 
įvairių vaistų ir nei nuo vieno 
neėmė atlyginimo. Ačiū jam 
varde rengėjų ir publikos, ku
riai jis taip nuoširdžiai pasi
tarnavo. Atiku surinkta lėšų 
padengimui $10.71.

Aukavo;

T. Repšys 50c. Po 25 cen
tus : Dr. Borisas, T. Krapas, 
Mrs. Ausiejienė, M. Maz.ur- 
kienė, P. Plakštys, J. Deksnis,
M. šiupėnienė, B. žalimienė, 
J. Jusienė, Mr. Antanauskas, 
J.' Davidonis, M. žukienė, P. 
Banionis, J. Gerdauskas, P. 
Kazlas, P. Sadauskas, P. Pet
rauskienė, J. M. Lukas, J. J. 
Bakšys. Minėtiems, taip pat ir 
smulkesnėmis aukomis prisi- 
dėjtįsiems kuopos yra dėkin
gos.

Po Paskaitų Bankietas

Besirengiant prie paskaitų, 
liko sumanyta ir ant greitųjų 
surengta LLD jubilėjinis ban- 
kietas. Rengiant taip ūmai, 
pasekmės nebūna geros nie
kuomet, todėl, kad nėra ga
nėtinai laiko išgarsinimui bei 
sudarymui atatinkamos pro
gramos. šis bankietas dėl šių 
priežasčių ir buvo neskaitlin
gas. Bet susirinkę smagioj 
nuotaikoj linksminosi iki vė
lumo. Gaila, kad nebuvo im
ta pakankamai laiko 'ir su
rengta šaunus pokilis su gera 
dainų programa atžymėjimui 
mūsų kultūrinės-apšvietos or
ganizacijos 25 metų veiklos. 
O' tas buvo galima padaryti.

S.

Jis mato:
Langeliuose žiebiąs spinduliai, 
plienu blizganti diena 
ir prie širdies prispaustas 

lapas— 
jo raudonoji žaizda.

Lea Rudnickaitė.

Razinkos, datulės, serbentos 
ir figos geriau įsimaišo tešlon, 
jei keliom minutom būna pa
merkiamos į verdantį vandenį 
prieš vartosiant.

Iš Brooklyno Motery 
Kliubo Susirinkimo

Nors paprastai moters turi 
daugius įvairių reikalų prieš 
šventes, bet mūs darbščiosios 
kliubietės viskam laiko išten
ka. Moterų suęirinkimas, įvy
kęs gruodžio 19-tą, nors daly
vių skaitliumi galėjo būti ir 
didesnis, bet gerais tarimais ir 
veikla mūs moterys gali lenk
tyniuoti ir su kitomis organi
zacijomis.

Į susirinkimą atnešė po 
pundą drabužių dėl Ispanijos 
kovotojų dd. Gilmanienė, Viš- 
niauskienė, Kazokienė ir Ve
lička. Išklausius komisijos ra
portą, kas yra veikiama rė
mimui Ispanijos kovotojų, kad 
Centralinis komitetas pasiry
žęs pasiųsti laivą į Franci ją 
išgabenimui kovotojų, o to
kiam pasiryžimui yra reikalin
ga nemaža krūva pinigų, kliu
bietės iš iždo paskyrė $5, ant 
vietos surinko $6, ir draugės 
Augutienė, Stankantienė ir 
Depsienė pasiėmė po blanką 
daugiau aukų parinkti.

Nutarta surengti dvi pa
skaitas, vieną iš chemijos— 
apie sveikatą, kitą paskaitą 
iš Lietuvos- istorijos.

Išrinkta penkios delegatės į 
Literatūros Draugijos Apskri
čio konferenciją.

Kad padidinus Kliubo iždą, 
nutarta vieną sekmadienį pa- 
liuosuoti gaspadines nuo na- 
mieje gaminimo pietų, o su
ruošti viešus-pietūs, tik su vie
nu doleriu įžangos. Moterys 
pasiruošę skaniai svečius pa
vaišinti.

Prisiėjus naujos valdybos 
rinkimui, kas daugumoje 
draugijų sudaro gan daug 
keblumų, mūs moterys su 
džiaugsmu apsiėmė skirtin
goms pareigoms: Organizato
re išrinkta K. Petrikienė, sek
retore J. Stankaitienė, finan
sų raštininke B. Milčienė, 
knygėmis Sasna ir Augutienė, 
o iždininke palikta senesnėji 
iždininkė, draugė Dobilienė. 
Korespondente palikta senoji.

Kliubietės rūpinasi, kad pa
didinti narių skaitlių, nes dar
bo vis atsiranda daugiau, tai 
ir pagelbininkių reikia, šiame 
sezone moterys mano smarkiai 
darbuotis, nes bedirbant vis 
atsiranda dauginus reikalų, 
pasidarė lyg ir pasaulis plates
nis ir nėra laiko mislyti apie 
pasenimą, bei visokius niek
niekius, todėl moterys, kurios 
tik norite kartu su kliubietė- 
mis žygiuoti visuomeniniame 
darbe, esat prašomos į mūs 
eiles. Tėmykit mūs susirinki
mus ir parengimus.

Kliubietė.

Jeigu pyrago paviršius su
skilęs ar nelygus, reiškia, kad 
gal perdaug miltų dėta.

Kovo aštunta jau netoli. 
Kiekviena žinom, kad aštun
ta kovo yra Tarptautinė Mo
terų Diena ir tą dieną įvai
riose šalyse moterys pasižymi 
iškėlimu- obalsių ir reikalavi
mų už geresnę darbo klasei 
būklę, už kovą prieš karą, 
prieš nedarbą, prieš sunkų ir 
neužtikrintą darbo žmogaus 
gyvenimą.

Europoje liepsnoja karas. 
Ameriko karas kabo kaip ant 
siūlo: bile kuria diena tasai 
siūlas gali nutrūkti ir Ameri
ka įpuls į liepsnojantį karą. 
Mes, darbininkės ir darbinin
kai, pakol dar turime laisvės 
žodį—naudokimės kiekviena 
proga keldami obalsį prieš ša
lies traukimą į pasaulinį im
perialistų karą; skleiskime ap- 
švietą, jeigu Amerikoje karas 
užsiliepsnos, kad šios šalies 
darbo klasė žinotų, kurį žing
snį žengti.

čion keletas nurodymų dėl 
praktiško kolonijose darbo: 
Kad ir mažame miestelyje, 
moterys privalo surengti pra
kalbas bei paskaitą Moterų 
Tarptautinės paminėjimo

Pradėjus Naujuosius Darbo 
ir kovų už Taiką Metus

Šiuos metus sutikome aiš
kesniame, negu bent kada nuo 
1917 m. buvusiame pavojuj 
karo. Kas pernai šiuo laiku te
bebuvo kalbomis, tas šiemet 
yra tikrenybe: Amerikos mi- 
lionai dolerių, karo laivai, or
laiviai ir daugis kitų karo 
reikmenų jau kare, o mūs ge-.

Šeimininkėm
Vaisių Pyragai

Gal visos seniau Amerikoje 
gyvenančios šeimininkės jau 
bus pastebėjusios, jog čia la
bai madoje šventėms vaisių 
pyragai, žinoma, jie taip pat 
tinka ir bile kada žiemos se
zone, kada yra galimybės il
giau palaikyti, štai keletas 
faktų apie tuos madnius ir 
naudingus skanėsius.

Vaisiniai pyragai kepasi 
nuo mėnesio iki 6 savaičių 
laiko prieš vartosiant. Stovin
čiame pyrage vaisiui kvapsnis 
ir skonis per visą persigeria, 
viens kitą papildo, visas pyra
gas pasidaro tarsi išsirpęs.

Tikrai vykusiai padarytas 
ir gerai išlaikytas pyragas bus 
drėgnas, lipnus. Jei lūžta, 
trupa, bus buvęs neatsargiai 
padėtas.

Iškepus, pyragas išimama iš 
blėtos ir visai atšaldomas. Ta
da įdėjus atgal blėton, ar ir 
be blėtos, suvyniojama į kelis 
klodus vaškuotos popieros ir 
ant viršaus dar apvyniojamas 
vandenyje ar vaisių sunkoj 
suvilgytu audeklu. Įdėt san
dariai uždaromon blėtinėn ar 
duondėžėn arba molinin puo- 
dan ir padėt sauson, vėsion 
vieton kelioms savaitėms. Ret
karčiais reikia pažiūrėt, kad 
nebūtų perdaug drėgnas ir ne- 
pelėtų.-Jei audeklas" rodo pe
lėsių žymių, nuima ir apvy
niok šviežiu, sausesnių Jei 
atrodo persausas, įdėk puodan 
prapjautą obuolį papildyt 
drėgmei.

N. G.

Taip Priimta

Mokytoja.—Ar bangžuvės
mėsą valgome?

Mokinys.—Taip.
Mokytoja. — O ką darome 

su kaulais?
Mokinys. — Paliekame ant 

krašto lėkštės.

klausime. Jeigu tai nebus 
galima įvykdinti svetainė
je, tai nors privačioj stu- 
boje, kad ir nedideliam drau
gių bei draugų būreliui.

Jau buvo rašyta, kad mo
terys nutarė išleisti padidin
tus mūs abiejuose dien
raščiuose moterų skyrius. Mo
terų skyriai bus tokioje for
moje, kad juos bus galima su
lenkus platinti kaipo atskirą 
laikraštuką. Visur moterys 
privalo užsisakyti Aštuntos 
Kovo laidos mūs dienraščių 
specialiam platinimui.

Laiko jau nedaug beliko, 
bet dedant pastangų, tasai 
garbingas Moterų Tarptauti
nės paminėjimas galima dera
mai priruošti. Sukaupkim visą 
mūsų energiją ir pasistenglu
me juo iškilmingiau savo 
šventę atžymėti.

Dėl reikalingų informacijų 
iš kolonijų draugės lai krei
piasi į bile katro mūs dienraš
čio (“Laisvės” arba “Vlt? 
nies”) Moterų Skyriaus redak
ciją. J

Kovo Aštuntos Ruošifno 
Komisija.

riausio jaunimo desėtkai tūk
stančių jau kareivių milinėse 
ir neužilgo iššaukiami būriai* 
kitų, kad paruošti karui. Bu
vusieji reti balsai propagan
dos už Amerikos stojimą gre
ta Anglijos, šiemet tapo orga
nizuotu šauksmu.

7 • • *
šiemet reikia būt daugiau 

apšviestu, budresniu žmogumi, . 
kad nebūt suklaidintu tų už
darinių šauksmų, šiemet rei
kia didesnės, geresnės ir ener
gingesnės švietimo kampani
jos, kad atmušt tą glūšinantį 
užkarinį riksmą, kuriuomi ap
svaiginus lengviau nuvaroma 
skerdynėm

Pradėjus šiuos metus, dėlto, 
begalima linkėti visoms svei
katos ir dirbti, daug dirbti:

Kad mūsų šalis išsilaikytų 
taikoje ir tuomi prisidėtų prie 
siaurinimo ne plėtimo karo;

Kad mūs motinų sūnūs lik
tųsi namie jų pačių suramini
mui, užvėjai ir prieglaudai se- ■ 
natvėje;

Kad mūsų jaunimas galėtų 
planuoti ne kapus, bet gyveni
mą, šeimyną, namus;

Kad planuojamas išleist ka
rui mūs šalies turtas būtų su
naudotas ne sunaikinimui bile 
kurios svetimos šalies žmonių 
ir jų namų, bet mūs pačių 
žmonių gerovei — steigimui 
auklėtuvių, žaislaviečių, kas 
užtikrintų mūs ateities pilie
čiams laimingesnę vaikystę; 
steigimui gerų gyvenamų na
mų ir sveikatos centrų, kas 
užtikrintų sveikesnį ir laimin
gesnį gyvenimą visiems; stei
gimui daugiau mokyklų ir 
darbų, kas užtikrintų švieses
nę ateitį visai mūsų didelei ir 
gražiai šaliai ir pragyvenimą 
visems jos gyventojams.

Kaipo lietuvės, mes taip pat 
turėsime daugiau padirbėti, 
kad mūsų organizacijos stiprė
tų, kad mūsų tautiečiai čionai- 
Amerikoje labiau apsivienytų, 
susiorganizuotų į pažangias 
organizacijas, kad juo plates
nės masės įsigytų dar dau
giau savygarbos ir kad joks 
darbo žmogus daugiau nesi
duotų Jadvygoms ir įvairiems 
buvusiems Lietuvos liaudies 
kankintojams apgaudinėjamas 
ir išnaudojamas. Tas galima 
atsiekti, bet už tai, kaip ir už 
taiką, reikia dirbti, ir dar 
dirbti. Xad lai Šie metai bū
na didelių darbų ir atsiekimų 
metais 1



Ketvirtas puslapis

M. ŠOLOCHOV

Kazokai Pasuka į Revoliuciją
Toronto, Canada

(Ištrauka iš romano “Ramusis Donas”)
...Paskutinėmis spalio dienomis, ank

sti rytą, esaulas Listnickis gavo pulko 
vado įsakymą su pėsčia šimtine atvykti 
į Rūmų aikštę (caro rūmų aikštę).

Davęs vachmistrui įsakymą, Listnickis 
paskubomis apsirengė.

Karininkai kėlėsi žiovaudami, keiksno
dami.

-—Koks reikalas?
—Bolševikai!
—Ponai, kas ėmėte mano šovinių?
—Kur žygiuosime?
—Ar girdite—šaudo?
—Koks velnias šaudo. Jūsų girdėjimo 

haliucinacija!
Karininkai išėjo į kiemą. Šimtinė ri

kiavosi būrių kolonomis. Listnickis grei
tu maršu išvedė kazokus iš kiemo. Nevs
kio propekte buvo tuščia. Kažkur tikrai 
poškėjo atskiri šūviai. Rūmų aikštėje va
žinėjo šarvuotis, . patruliavo junkeriai. 
Gatvės saugojo dykynišką tylą. Prie Žie
mos rūmų kazokus sutiko junkerių bū
rys ir ketvirtosios šimtinės kazokų ka
rininkai. Vienas jų, šimtinės vadas, pa
sišaukė Listnickį į šalį.

z—Ar visa šimtinė su jumis?
—Taip. O kas?
—Antroji, penktoji ir šeštoji nėjo, atsi

sakė, bet kulkosvaidininkų komanda su 
mumis. Kaip kazokai?

Listnickis trumpai numojo ranka.
—Vargas! O pirmasis ir ketvirtasis 

pulkai ?
—Jų nėra. Tie neis. Ar jūs žinote, kad 

šiandien laukiama bolševikų sukilimo? 
Velnias žino, kas darosi, — ir liūdnai at
siduso.—Kad taip movus -prie Dono iš 
visos tos košės...

Listnickis įvedė šimtinę į kiemą. Ka
zokai sustatė šautuvus į gubas ir išsi
vaikščiojo po erdvų, kaip aikštę, kiemą. 
Karininkai susirinko kraštiniame flyge- 
lyje. Rūkė. Kalbėjosi.

Po valandos atėjo pulkas junkerių ir 
moterų batalijonas. Junkeriai užėmė ves- 
tibiulę ir susivilko ten kulkosvaidžius. 
Smogikės būriavosi kieme. Besišlaistą 
kazokai ėjo prie jų ir nešvariai juokavo. 
Vieną jų, apsivilkusią milinę, uriadnikas 
Aržanovas pliaukštelėjo per pečius.

—Tau, tetule, vaikus gimdyti, o tu vy
riškame reikale.

—Pats gimdyk!—atsikirto storabalsė, 
nesimpatinga “tetulė.”

—Mielosios mano! Ir jūs su mumis?— 
kibo į smogikes sentikis ir bobius Tiu- 
kovcovas.

—Pešti jas, išdykėles.
—Kariautojos išsižergusios!
—Sėdėtų sau namie! Bėda, matykite 

išnešė!
—Iš priešakio kareivis, iš užpakalio— 

lyg ir popas, lyg ir velnias žino kas... 
net nusispjauti norisi!

—Ei tu, smogiamoji! Sėdimąją įtrauk, 
o tai kaip šersiu buože!

Kazokai, žiūrėdami į moteris, kvatojo, 
linksmėjo. Bet apie vidudienį linksma 
nuotaika išnyko. Smogikės, pasiskirsčiu- 
sios būriais, nešė iš aikštės storus puši
nius rąstus, barikadavo vartus. Jas tvar
kė įkūni, vyriško sukirpimo boba su Jur
gio medaliu ant gražiai aptemptos mili
nės. Per aikštę vis dažniau pervažiuoda
vo šarvuotis, junkeriai iš kažkur į rū
mus nešėsi rankines dėžes su šoviniais, 
su kulkosvaidžių juostomis.

—Na, stanišninkai, laikykitės!
—Išeina, kad kausimės?
—O tu kaip manai? Manai, kad čia ta

ve atvedė smogikių čiupinėti?
Aplink Lagutiną grupavosi kaimynai— 

bukanoviškiai ir slašceviškiai. Jie apie 
kažką tarė, vaikščiojo iš vienos vietos į 
kitą. Karininkai kažkur dingo. Kieme, be 
kazokų ir smogikių, daugiau nieko nebu
vo. Beveik prie pat vartų stovėjo kulkos
vaidininkų pamesti kulkosvaidžiai, jų 
skydai šlapiai blanko.

Į vakarą pabiro snieginės kruopos. Ka
zokai pradėjo nerimauti.

—Kokios čia tvarkos: atvedė ir laiko 
kieme be maisto ?!

—Reikia surasti Listnickį.
—Jieškok—švilpauk! Jie rūmuose, o 

junkeriai mūsų brolio ten neleidžia.
—Reikia pasiųsti žmogų virtuvės—te

gul veža.
Virtuvės atgabenti išsiuntė du kazo

kus.
—Eikite be šautuvų, nes nuims,—pata

rė Lagutinas.
Virtuvės laukė dvi valandas. Nei vir

tuvės, nei pasiųstinių nebuvo. Pasirodė, 
kad išvažiuojančią iš kiemo virtuvę grą
žino kareiviai semionoviečiai. Prieš tems
tant prie vartų susirinkusios smogikės, 
pasiskleidė tankia grandim ir, galėda
mos už rąstų, pradėjo kažkur per aikštę 
šaudyti. Kazokai šaudyme nedalyvavo, 
rūkė, nuobodžiavo. Lagutinas surinko 
šimtinę prie sienos, ir bugiai žvilgčioda
mas į rūmų langus, pradėjo kalbėti:

—Štai ką, stanišninkai! Mums čia nė
ra ko veikti. Reikia išeiti, o tai nekalti 
nukentėsim. Pradės rūmus apšaudyti, o 
ko mums čia? Karininkų — ir pėdsakai 
dingo... tai ką, ar mes prakeikti, kad 
čia turėtume žūti? Einam namo, nėr ko 
čia sienas trinti! O Laikinoji vyriausy
bė... kokiems galams * ji mums prisi
sapnavo! Kaip jūs, stanišninkai?

—Išeik iš kiemo, o bolševikai ir pra
dės iš kulkosvaidžių pliekti.

—Galvas nuiminės! \ ’
—Negali būti... į
—Paskui jieškok teisybės...
—Na jau, sėdėkim čia iki galo.
—Mūsų reikalas, veršiškas—paėdei ir į 

kampą. . . , ,
—Kaip kam patinka, o mūsų būrys iš

eina.
—Ir mes eisime.

’—Reikia pas bolševikus žmones pasiųs
ti—tegul jie mus neliečia ir mes jų ne
liesime.

Priėjo pirmosios ir ketvirtosios šimti
nės kazokai. Tarėsi neilgai. Trys^kazo- 
kai, po vieną iš kiekvienos šimtinės, iš
ėjo pro vartus, o po valandos grįžo su 
trim jūrininkais. Jūrininkai, peršokę per 
suverstus prie vartų rąstus, dirbtinai lai
svai žingsniavo per kiemą, priėjo prie ka
zokų, pasisveikino. Vienas jų, jaunas 
juodaūsis gražuolis, atsagstytu apvilki
mu ir atsmaukta ant pakaušio kepure, 
įsiterpė į kazokų būrio vidurį.

—Draugai kazokai! Mes, revoliucinio 
Baltijos laivyno atstovai, atėjome pasiū
lyti jums apleisti Žiemos rūmus. Jums 
nėr ko ginti jums svetimą buržuazinę vy
riausybę. Tegul ją gina buržuazijos sū
neliai junkeriai. Nė vienas kareivis ne
stojo ginti Laikinąją vyriausybę, ir jūsų

(Bus daugiau)

Karvė, nešiojanti Elsės vardą. Ji priklauso Borden pieno kęmpanijai. Ši karve 
buvo išstatyta New Yorko pasaulio parodoje, paskui buvo pasiusta j Hollywoo- 
dą, o dabar sugrąžinta namon—Brook field, Mass. Aišku, jos važinėjimo kaš
tus apmoka tie, ką, pieną perka ir geria,_____ ____ ___ ■ ' ,

“Liaud. Balso” Koncertas 
Pavyko

” Gruodžio 21 dieną, Labor 
Lyceum salėj, “Liaudies Bal
so” koncertas pavyko puikiai. 
Tai iš eilės devintas koncertas 
to laikraščio naudai, kurie at- 
sibūna kas metai nuo 1932 
visuose didesniuose Kanados 
miestuose. Astuoni metai at
gal—1932 vasaros laike pasi- 
rodė dviejų lapelių mėnesinis 
laikraštukas — “Darbininkų 
žodis,” kurį dauguma Kana
dos lietuvių nuoširdžiai pasvei
kino, ir laikui bėgant tas dvie
jų lakelių laikraštukas išaugo 
į du syk savaitinį šešių pus
lapių laikraštį, kuris dabar va
dinasi “Liaudies Balsas.” De
ja, kilus karui, pakilo ir kai
nos, o laikraščio pajamos su
mažėjo, tas palietė laikraštį 
medžiaginiai ir dėl to dabar 
yra leidžiamas tik kartą į sa
vaitę.

“Liaud. Balsas” nuo pat sa
vo gimtadienio, turėjo ir turi 
nuožmių priešų, kurie visuo
met tyko, kad žūt-būt laikraš
tį su valdžios pagelba likvi
davus. Stengėsi su teismo pa
galba laikraštį apiplėšti, rei
kalaudami net $5,000, bet ne
pavyko. Karui kilus iš kailio 
neriasi, kad kaip nors valdžią 
įtikinus, kad tai “raudonųjų” 
laikraštis ir būtinai reikia už
daryti. Bet ir tas jiems kol 
kas nepavyksta. Be abejo, tas 
juos labai erzina, nes kitų tau
tų liaudies laikraščiai kilus ka
rui, išskyrus ungarų “Mun
kąs,” buvo uždaryti. Reiškia, 
kitų tautų išgamos turi dau
giau pasisekimo.

Taigi, šis devintas koncertas 
įrodo, kad visa jų procė eina 
vėjais, nes tik prieš koncertą 
jie skelbė, kas lankys paren
gimus, nežiūrint kieno vardu, 
jie bus rengiami, bus traktuo
jami kaipo “bolševikai”. To 
negana, jie priėmė “rezoliuci
nį ukazą” boikotuoti progre
syvių parengimus.

Bet jų nelaimei, nereikėjo 
nei “keno norš vardo,” kon
certas įvyko labiausiai jų ne
apkenčiamu vardu — “Liau
dies Balso” vardu, ir toron- 
tiečiai, nebodami jokių gązdi- 
nimų, nei grasinimų, skaitlin- 

■ gai atsilankydami, parėmė 
laikraštį, suaukodami apie 
$130. Tai geras atsakymas 
liaudies priešams, kurio turė
tų įsitikinti, kad nėra prasmės 
pūsti prieš vėją.

Koncertas ne tik medžiagi
niai, bet ir meniniai labai pa
vyko. Torontiečiai buvo pa
tenkinti gražia programa, ku
ri susidėjo iš kelių gražių ka- 
valkų. Pirmiausia Bangos 
Choras padainavo “O Cana
da” ir keletą lietuviškų dai
nelių. ?Po dainų, mažoji, apie 
5 metų drg. Balsio dukrelė, 
parodė savo akrobatiškus mik
lumus. Jai užbaigus, pasirodė 
ukrainų tautos jaunuolis, ku
ris su smuiką palinksmino to- 
rontiečius. Nutilus jo smuikai, 
tarsi skriste atskrido, šokda
mos keturios ukrainų tautos 
jaunos šokikės,' kurios labai 
gražiai pašoko, ir publikai pa
geidaujant turėjo sugrįžti ir 
dar pašokti, šokikėms antru 
kart pranykus, ant scenos pa
sirodė graži, jauna, liekna, 
tarsi nendrė torontiečių my
lima dainininkė drg. H. Degu
tis, kuri skambančiu, tarsi 
lakštingalos balseliu, padaina
vo dvi daineles. Ir jos publika 
nenorėjo paleist, nes jos aukš
tas soprano tiesiog širdį ku
teno. %

Sekantis numeris buvo drg. 
Bačiulio monologas, kuris pi
pirų nesigailėjo dėl šių dienų 
moderniškų žmonelių ir tas 
gal nelabai torontietėms pati
ko, bet tuom tarpu ant scenos 
pasirodė torontiečių juokda
rys drg. Račys, kuris dėl ne
vykusio su žmonele teismo ne 
tik visus pajuokįno, bet ir to- 
rontietes nuramino. Pasibai
gus monologams, jauna drau
gė Strasevičiūtė padainavo so
lo. Jos taipgi publika neno
rėjo paleisti ir turėjo du kart 
dainuoti. Torontiečįąį tįkisi tu
rėti gabią dainininkę. Sekantis 
—trys tautiškuose kostiumuo

se ukrainų šokikės du šokius 
pašoko. Kuo publika taipgi 
buvo patenkinta.

Po šokikių ant scenos pasb 
rodė geriausi mūsų daininin
kai, tenoras Sasnauskas ir ba
sas Skurdelis. Jie publikos bu
vo iššaukti taipgi antru kartu 
dainuoti, ir jiems nuo scenos 
šiaip taip pabėgus, pasirodė 
mūsų atletė Sarapes, kuri pu
bliką sudomino savo nepapras
tu miklumu. Jai užbaigus, pa
sirodė jos draugė Linartaitė, 
kuri neprasčiau pasirodė už 
savo.draugę. Po akrobatų, 
ant-scenos tarsi dygte išdygo 
jauna šokikė, Vestonietė drg. 
Masytė, kuri jau ne kartą 
linksmino torontiečius, kaip ir 
Sarapaitė su Linartaitė, kurios 
šiuo tarpu abi kartu pasirodė, 
nustebindamos publiką savo 
vikrumo progresu. Tai jaunos 
draugės, kurios savo išsilavi
nimu mankštos srityje gali 
lenktyniuoti su geriausiais te
atro artistais.

Programai pasibaigus tęsėsi 
šokiai ligi vėlumos. 12 vai. 
nakties visi skirstėsi su pakel
tu ūpu.

Nežinomas Draugas.

Lowell, Mass.

j ų blėdingus Jarbus prieš 
liuosavusią Lietuvos liaudį

Pav. Vytauto Kliubas jau 
spėjo pasirodyti savo reakcio-. 
niškumu. Ir pagaliaus rengiasi 
visai užsikleimuoti fašistiniai, 
rengdami prakalbas smetonuo- 
tiems pabėgėliams. SLA vietinė 
kuopa jau turėjo vieną vakarą. 
surengus, kuriame leido viso
kiems neprastaburniams šmeiž
ti ir niekinti tarybinę Lietuvą, 
dėlto,. kad ten ant visados pa
naikintas kruvinasis fašizmas.

Rimtesnį kliubo nariai žada 
kovoti su tarybinės Lietuvos 
priešais.
Tamsybė Niekad Neišduoda 

Šviesos

Kelvirtadlen., Sausio 2, 194J

gus darbus. Deja, mažai tokių 
ir yra. Didžiumoje jie yra tik 
girtavimo vieta ir kaipo tokia 
niekad šviesesnės ateities žmo
nijai nelemia. Tad daugiau 
glauskitės prie pažangių — ap
švietos kliubų. J. M. Karsonas.

-— JITALAI SUNAIKINĘ AN- 
Jglų LAIVĄ

Italų Pranešimas:
Roma. — Italų orlaivis 

bombomis nuskandino anglų 
prekinį laivą Viduržemio 
Jūroj; laivas buvo 5,000 to
nų įtalpos.

Man keista, .kuomet tūli 
draugai mano, jog ir saliūnas 
gali būti ir yra tinkama vieta 
skleisti apšvietą ir varyti dar
bą ir progresą dėlei visuome
niškos naudos.

Nežiūrint, kaip tokia įstaiga 
vadintųsi, atvirai saliūnu, 
kliubu, ar kokiu “tavernų,” ar 
kaip nors kitaip, tokios įstai
gos tikslas yra, kad daugiau 
žmonių nugirdyti ir iš girtų 
žmonių daugiau pinigų pelnyti.

žinoma, yra išimtis su pažan
gių organizacijų įsteigtais kliu- 
bais, kurie barą laiko kaipo 
priemonę, o kitais keliais dirba 
pažangius ir visuomenei naudin-

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

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

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

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

Rišasi Naujas Draugiškumas
Pasinaudojus ta proga, kad 

gruodžio 25 d., kaipo kalėdų 
dieną, dirbtuvės nedirba, tai 
Lowqpio Lietuvių Apšvietos 
Kliubas turėjo surengęs šokių 
vakarą.

B. Sabaliausko orkestrą ^gra- 
žiai pagrojo, o publika smagiai 
pasišoko ir pasilinksmino. Ačiū 
orkestrai ir publikai už atsilan
kymą, o kliubui, žinoma, bus 
truputis pelno apšvietos darbui.

Didžiausis ačiū, tai draugui 
C. Frimanui, nes jo pastango
mis buvo surengtas šis vakaras. 
Savo kaštais jis ir muziką pa
rūpino šiam vakarui. Kaip ne- 
paačiuoti už tokią paramą?

Ta proga, kad mūsų senoj 
tėvynėj Lietuvoj, kaip ir visa
me Pabaltijo krašte, įsikūrė 
tarybų tvarka, džiaugiasi ne 
tik vieni lietuviai, bet taip ly
giai džiaugiasi ir mūsų broliai 
latviai. Latvija šiandieną taip 
pat yra pasiliuosavusi nuo ul- 
maninio, kaip ir Lietuvos liau
dis nuo smetoninio fašizmo.

Tikrieji Baltijos kraštų liau
dies sūnūs džiaugiasi savo bro
lių laisve ir todėl yra malonu, 
suėjus bendrai pasikalbėti tų 
naujų įvykių klausimais. Štai, 
kad ir gruodžio 25 dieną mūsų 
Apšvietos Kliubo surengtam 
vakare atsilankė gražus būrelis 
draugų latvių, kur su nekuriais 
daT pirmą syk buvo pasimaty
ta ir sueita į naują pažintį.

Užsirišo naujas draugišku
mas tarpe mūsų. Pasikalbėta 
karo ir abelnai pasauliniais 
įvykiais. Buvo išreikštas bend
ras džiaugsmas dėlei Baltijos 
kraštų liaudies laimėjimo. Na, 
žinoma, netrūko ir liaudies dai
nų. Latviai, kaip ir mes, myli 
dainuoti ir gražiai padainavo 
jie.

Kova Reikalinga

Pastaruoju laiku \š mūsų 
miesto pasirodė naujų kores
pondentų. Daugiau parašoma į 
“Laisvę.” Ir rašoma įvairiais 
klausimais. Tas yra pagirtina, 
net smagiau darosi, kuomet su
laukęs laikraštį atrandi ką nors 
pasakyta iš savo kolonijos. At
randi apie parengimus, apie ki
tų organizacijų veikimą, iš dar
baviečių, apie įvairius vietinius 
nuotikius ir tam panašiai. Tu
rime ir jaunuolių, kurie rašinė
ja į “Laisvę.” Ypatingai šiame 
laike tas yra labai svarbu, nes 
Lietuvos liaudies priešai jun
giasi bendram gelbėjimui sme- 
tonuotp fašizmo, idant jį vėl 
užrioglinus ant Lietuvos žmo
nių sprando.

žinoma, jie to niekad nebe
sulauks, Bet jie mulkina nesu
sipratusius ir kaulina pinigus 
iš žmonių palaikymui fašistinių 
pabėgėlių, kurie apiplėšę 'Lie
tuvą susisuko sau lizdus—vie
ni Hitlerio, kiti Mussolinio glo
boje.

Smetonininkų niekingus žy
gius reikia sekti, juos aprašyti, 
nurodant lietuviškai visuomenei

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:

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

Paštas ........................................................................................................ ...

Gatvė ar kaimas ..................... .. . . .............................................

Apskritys ..................................................................................................

Prašome aiškiai įrašyti antrašą į čia paduotą blanku- 
tę ir prisiųsti kartu su mokeatim ‘Laisvės” Administra- 
cijai, 427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.’4

DIDIEJI “LAISVES”

PARENGIMAI
Prašome įsitčmyti šiuos dienraščio 

“Laisves” Parengimus

BANKIETAS
Įvyks laike “Laisvės” bendrovės metinio suvažiavimo

Sausio 26 January
Pasamdyta dvi didelės salės, viena bankietui, 

kita šokiam.

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

GRAŽI KONCERTINĖ PROGRAMA

George Kazakevičiaus Orkestrą Gros Šokiams
ĮŽANGA BANKIETUI $1.50

“LAISVĖS” 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
IS MANHATTAN AVE. BROOKLYN, N. Y.

• J - - ' " J
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Mūsų Vaikų Draugai
Iš įdomių laiškų, gautų nuo 

mūsų skaitytojų, parinkome se
kantį laišką, kaipo mums labai 
žingeidų, nes jis perstato tipiš
ką problemą, su kuria tėvai turi 
apsidirbti.

‘‘Mano duktė jau sulaukus 28 
metus. Užbaigus aukštesnę mo
kyklą keli metai atgal, ji per 
visą laiką dirba. Jauna būdama 
buvo labai paklusni ir manda
gi, darydavo, ką tik kas pa
klausė, bet su darbu ji pasimai
nė. Ir jau šiandien manęs vi
sai neklauso. Mūsų apielinkėje 
nėra mūsų tautos kitų jaunųjų, 
jos draugai susidarė iš įvairiau
sių tautų. Ji turi jaunikaitį, 
draugauja jau per du metu. 
Man ir jos tėvui jis visai nepa
tinka. Labai norėtume, kad ji 
pasirinktų savo tautos vaikiną. 
Bet kaip tik mes apie tai kal
bame, ji vis užkerta — “aš nie
kad neištekėsiu, tai kam man 
rinktis vaikiną?” — Bet tas jos 
nesulaiko nuo draugavimo su ši
tuo jaunikaičiu.

Jau ji pradėjo mums meluo
ti; žinodama, jog tas vaikinas 
mums nepatinka, kaip eina jo 
sutjkti, sako, kad eina pas 
drauges. Kada mes matome 
abudu drauge, ji pradeda aiš
kinti mums, jog ji jokio blogo 
nedaro, ir kad ji nori daryti, 
ką visos kitos jos pažįstamos 
daro tik turėti “good times.” 
Jos tėvui tas visai nepatinka ir 
jis mane kaltina, sako, jeigu aš 
norėčiau, tai tą viską sustabdy-: 
čiau. Kaip aš jam sakau ką 
nors daryti, jis man atsako, jog 
jis negali dirbti ir kištis į jo 
šeimos reikalus. Dabar mes visą 
laiką piktumu gyvename, vis 
tie argumentai, ir galutinai ne
žinau ką daryti. Ar jūs man ne
galėtumėt patarti, ką daryti, 
kad ji sustotų ėjus su šituom

Beveik visos motinos nori,

kad jų mergaitės pasirinktų 
vo tautos jaunikaičius už vaiki
nus. Motinos nesupranta kitų 
tautų. Užaugę su nekurioms 
nuomonėmis ir pripratę daryti 
viską mūsų įsitikinimu, mes ti
kime, jog tas yra geriausia. 
Kad mūsų jaunoji ištekės ir 
prisidės prie grupės su visai 
skirtingomis nuomonėmis ir bū
dais, mus išgązdina ir mes jau
čiamės, jog mūsų tautai kas 
nors žus.

Nors mes suprantame šią mo
tiną ir simpatizuojame jos jau
smams, tačiau mes turime žiū
rėti į dalyką jaunosios akimis. 
Ji gyvena mažoje vietoje, kur 
visai nesiranda jos tautos jau
nimo. Kaip su visomis norma
lėmis mergaitėmis, taip, ir su 
šita, ji nori pasilinksminti, ma
tyti, kaip kiti gyvena. Tėvams 
pasipriešinus, visoki nesusipra
timai pakils. Labai daug mer- 
gaičių pradeda bartis, ginčytis, 
nemėgti savo namų ir taip to
liau.

Daug tėvų mano, jog kadan
gi jie vaikams duoda maisto, 
drabužius ir vietą gyventi, tai 
gana. Jie visai nemano, jog jau
nieji reikąlauja susidraugavi
mų su irtais, liuoslaikiu links
mintis. Aš tokiems tėvams pa
tarčiau rasti mergaičių ir jau
nikaičių savo tautos jų dukte
rims. Jeigu tačiau tas negali
ma, kaip atrodo šitame atsiti
kime, tai kodėl ją drausti eiti 
su kitais? Aš, tiek daug šitokių 
atsitikimų žinau, ir beveik vi
suose tėvams nepasisekė tvar
kyti augusių vaikų -gyvenimą, 
šito laiško tėvai rašo, jog jie 
darė viską, kas tik buvo gali
ma, ir vistiek duktė jų nepaiso. 
Greičiausia jiems nepasiseks 
pamainyti dalykus, tai kodėl ne
bandyti be ginčų ir nesusiprati
mų gyventi? Nelengva tą dary
ti, bet atrodo, jog yra išmin
tingiausias dalykas. * FLIS.

dirba darbininkiškame judėji
me, o ir dabar, nors amžiumi 
jau ne jaunas, ;bet veikime sto
vi visur pirmose * eilėse, tai 
Roselando .progresyviai lietu
viai, įvertindami d. Jukelio už- 
sitarnavimą, ALDLD 79 kp. 
vardu nutarė surengti pagerbi
mui bankietą. L. D. svetainė 
jau paimta ant vasario 1 d., 
šeštadienio vakarą. Tikietai jau 
platinami. Manau, kad plačios 
Chicagos lietuviai parems mūsų 
sumanymą, nes d. Jukelis yra 
to užsitarnavęs. Jis yra pionie
rius darbininkiškame judėjime.

R. žvalgas.

PRANEŠIMAI 1S KITUR
MONTELLO, MASS.

Koncertą ir prakalbas rengia Mo
terų Apšvietos Kliubas ir Literatūros 
Draugijos 6-ta kuopa, paminėjimui 
25 metų sukakties Literatūros Drau
gijos gyvavimo. Įvyks sekmadienį, 
5 d. sausio, 3-Čią valandą po pietų, 
Lietuvių Tautiškam Name, Montello, 
Mass. Kalbės profesorius B. F. Kubi
lius iš -Boston, Mass. Temoje: Gam
tos mokslas ii’ Lietuvos socialis per
versmas. Taipgi kalbės Dr. J. Rep- 
shis iš Cambridge,, Mass. — sveika
tos klausimu. Apšvietos Kliubo mo
terų grupė padainuos smagių daine
lių, bus ii' kitokių pamarginimų. 
Kviečiame visus ateit pasiklausyt. 
Įžangos nebus. — Komisija.

(1-2)

Worcester, Mass
susi-

Chicagos Žinios
Šis Bei Tas iš Rožių Žemės
Šiame rašinyje bandysiu nors 

trumpai peržvelgti pereitų me
tų Roselando lietuvių darbuotę. 
Pirmiausia noriu atžymėti kai
po gerą apsireiškimą, tai kad 
tarpe progresyvių ir abelnai vi
sų lietuvių (su maža išimtim) 
pasireiškė glaudesnis ir sutar- 
tingesnis veikimas. Turėjome 
kelius bendrus parengimus, ku
rie davė progos sueiti arčiau į 
draugiškumą, -žinoma, dabarti
nėje ekonominėj santvarkoj, 
kur yra pasiskirstymas į srio- 
ves, tai ir negalima norėti vie
ningo.. veikimo visais klausi
mais. Tačiau šiuo tarpu visgi 
yra glaudesnis bendradarbiavi
mas, nei kad buvo praeityj. 
Būtų gerai, kad ateityj vietos 
lietuviai dar tampriau sueitume 
į kooperavimą tais klausimais, 
kurie mus visus liečia.

Reikalas Nuosavos Svetainės
Mūsų kolonijos lietuviams 

būtinai reikėtų įsigyti erdvesnę 
nuosavą svetainę. Tiesa, yra pa
rapijos svetainė, taipgi Liet. 
Darb. svetainė, tačiau sulyg ko
lonijos didumo tos svetainės ne
atsako. Norint turėti didesnį 
parengimą priseina j ieškoti er
dvesnės svetainės. Pradžia tam 
įįau yra. R. L. N. bendrovės 
vardu yra nupirkti lotai. Perei
tų metų pradžioj buvo pakilęs 
ūpas dėl pasibudavojimo svetai
nės. Bet dėl stokos finansų pa
sirodė negalima, šiuo tarpu di
rekcija deda pastangas surasti 
tinkamą namą svetainei mai
nais ant lotų, šiame darbe visi 
vietos lietuviai turėtume suben
drinti savo spėkas.

Lietuvių Politinis Veikimas
Tarpe .vietos lietuvių politinio 
bo vedimui yra suorgani- 

aotas Nepartinis Lietuvių Po
lkos Kliubas. Prie kliubo gali 
įklausyti be skirtumo pažiūrų 

isi lietuviai.
Iki šiol kliubo darbuotė yra 

Kadangi ‘kliubas laikosi

randa tam tikrų elementų, ku
riem tas nepatinka. Tačiau vi
sos pastangos sudemoralizuoti 
kliubą nevyksta.

Patartina lietuviam prigulė
ti prie šio kliubo, tai dar dau
giau bus galima nuveikti. Kliu
bo priešmetinis susirinkimas 
įvyko gruodžio 30 d., 7 :30 vai. 
vakare. Buvo renkama valdy
ba 1941 metams. Po susirin
kimo turėta š urum-br.ru m.
Lietuvos Perversmo Atgarsiai 

Tarpe Vietos Lietuvių
Pereitą birželio mėn. įvykus 

Lietuvoje netikėtai ūmiam per
versmui pasireiškė tam tikras 
sukrėtimas ir tarpe Roselando 
lietuvių. Kurie plačiau apsipa- 
žinę su tarptautine politika ir 
supranta dabartinę Europoj 
situaciją; tie Lietuvos pervers
mą sutiko šaltai ir rimtai. Bet 
radosi' ir tokių, kurie jau nuo 
seniau -įbauginti raudonuoju 
baubu įpuolė tiesiog desperaci
jom Ypatingą susirūpinimą pa
rodė dėl Lietuvos “žuvimo,” tai 
grigaitiniai berneliai. Nors 
Smetonai viešpataujant Lietu
voje ir jie burbtelėdavo žodį -ki
tą prieš smetonizmą, bet Lietu
vos žmonėm su pagelba ’Raudo
nosios Armijos pravijus smeto
nizmą pas Hitlerį, tas elemen
tas dabar tiesiog neteko galvos.

Šiuo laiku, kada gaunama vis 
daugiau laiškų iš Lietuvos, kur 
Lietuvos žmonės išreiškia pasi
tenkinimą dabartine tvanka, tai 
daugelis buvusių priešingo nusi
statymo, pradeda žiūrėti kitaip 
į dalykus. Man rodos, kad šiuo 
tarpu, kada Lietuvos klausimas 
yra kasdieninis klausimas tar
pe lietuvių, tai vietoj tiiskusuo- 
ti tą klausimą pavieniai, ar ne
būtų gerai, kad Roselando lie
tuviai surengtumėm viešas dis
kusijas tuo klausimu. Ką sakote 
ant to, roselandiečiai ?

Drgs, J. Jukelio ‘Pagerbimui 
‘Bankietas

Kadangi d. J. Jukelis per vi
są savo amžių nenuilstamai

Įspūdžiai iš ‘‘-Laisvės” Vajaus
Jau kelinti metai kaip būnu 

“Laisvės” vajaus kapitonu. Ne
žinau, Skodėl vis nėra 'kam kitam 
manęs pavaduotai, tur būt drau
gai taip tyčia daro. Ir dar pas
kui nusiskundžia, kad jie per 
daug dirba, ragina .kitus, kad 
dirbtų, žmonėse pasirodo, ypač 
kituose miestuose, kad jie daug 
dirba, kad be jų tiesiog Wor- 
cesteris negalėtų gyvuoti. . . Ge
rai lietuviška patarlė sako, kad 
tuščia bačka perdaug barška. 
Tai pilnai atatinka mūsų kolo
nijos kaikuriems draugams.

Pavyzdžiui, kad ir šiame 
“Laisvės” vajuje, pasižadėjo 
daug dirbti, man tiek padėti, 
kad aš tik pinigus tvarkysiu, 
o jau^ dirbti tai bus kam. Bet 
prižadas prižadu ir pasiliko. 
Pasidarbavo tik keli, tai drau
gai Repšys, Dvareckienė, Jusius 
gavo vieną naują skaitytoją, ir 
J. Lukas. Tai ir visą mano ar
mija! O juk kapitonas turėtų 
turėti daug didesnę armiją. Juk 
tokią armiją gali turėti bile ko
lonija ir Worcester! suvaryti į 
ožio ragą!

Šiemet mūsų kolonija galėjo 
gauti pirmą “praizą” (dovaną) 
labai lengvai. Mes šiemet gavo
me 12 naujų skaitytojų čion ir 
3 naujus Lietuvon. Tai visgi 
mūsų draugų skaičius paaugo. 
Bet turėjo būti dvigubai...

Worcesterio lietuviai šiemet 
žiūri į progresyvį elementą vi
sai skirtingai, negu keli metai 
atgal. Pavyzdžiui, Piliečių Kliu- 
be ant susirinkimų ‘tai už ma
žinusį pasipriešinimą agurki- 
niam, tuojau išvadina “kaca- 
pu,” svetimo \kraujo žmogum, 
nors aš dar pįs nieką nesu 
skolinęs kraujo. Kitam tai ga
lėčiau paskolinti. Bet štai me
tiniam kliubo susirinkime per
statė mane į direktorius ir ga
vau net 80 balsų. Vienas iš 
skaitytojų balsų man pasakė. 
Antras kliubo narys atėjęs pa
davė ranką ir sako: 
tų agurkų su smetona, 
narių su tavim.

Iš 'tikro, aš žinojau, 
riu kliube frentų, bet
rėčiau tiek daug, niekad nema
niau.

Ką sakote, vyrai ? Užsirašy- 
kit žėdnas “Laisvę”; tai užti
krinu, kad ant kitų metų ma
tysite mane jūsų direktorium.

Arba dar vienas pavyzdys. 
Sūnų Draugija mane išrinko 
didele didžiuma, beveik tris sy
kius daugiau už mano oponen
tą, protokolų sekretorium. O 
juk šioj draugijoj, kaip “Ame
rikos Lietuvis” rašė, yra tik 
■skeli “kacapai,” o visi kiti tai 
Smetonos sekėjai. Bet pasirodo 
-visai kas kita, žmonės nėra 
kvaili ir neklauso tų Lietuvos 
liaudies priešų. Jie renka arba 
pasitiki tais žmonėmis, kurie 
-neveidmainiauja, .kurie nesibai
do patys-savęs gatvėmis eidami, 
pažįsta ■ visus, pasikalba bile 

’kur, .pasijuokia, pasidalina 
mintimis, draugiški. Taip ir tu
ri būt. Ne taip, kaip smetoni- 
ninkai, kurie eidami gatve nie
ko nepažįsta, kaip mumės.

labai

Prašome organizacijų, kurių 
rinkimai įvyksta" šiuom tarpu, 'pasi
žymėti į dienotvarkį “Laisves” dali
ninkų suvažiavimą. į

Suvažiavimas įvyks sausio (Jau.) 
26 d. Organizacijos privalo pasvei
kinti savo dienraštį ir turi išrinkti 
atstovus į suvažiavimą. O kurios dar 
neturi Šerų, tai būtų gražu, kad įsi
gytų prieš suvažiavimą.

“Laisves” Administracija.

PHILADELPHIA, PA.
Lyros Choro svarbus susirinkimas 

įvyks penktadienį, sausio (Jan. 3 d., 
bus 735 Fairmount Ave., pradžia 9 
vai. vakare. Choras yra užkviestas į 
kelias vietas dainuoti. Taipgi bus ap
kalbama kokius veikalus imsime 
vaidinimui ir bus pranešta apie cho
ro mokytoją.' Visi esantieji nariai 
būkite šiame susirinkime ir atsives
kite naujų narių į chorą. — Valdyba.

Cl-2)

v SCRANTON, PA.
ALDLD 39 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, 5 d. sausio (Jan.), pra
sidės 2-rą vai. po pietų, bus pas M. 
Kupstas, 1221 Blair Ave.

Šis susirinkimas yra svarbus, nes 
bus rinkimas kuopos valdybos sekan
tiems metams ir bus išduotas rapor
tas iš 12-to Apskričio konferencijos, 
kuri atsibuvo gruodžio 22-rą. Nepa
mirškite atsivesti naujų narių, pri
būkite laiku ir kurie dar nesate už
simokėję į draugiją duoklių už 1940 
metus, tai užsimokėkite šiame susi
rinkime. — Kp. Prot. Rast.

(1-2) '

kad 
bus 

čep- 
jvyks šį šeštadienį, sausio

HARTFORD, CONN.
Pataisymas Klaidos

Anksčiau buvo paskelbta, 
Laisvės Choro “Cepsui Parė” 
gruod. 28 d. Tai buvo klaida. ‘ 
sui Pare'
(Jan.) 4 d. Bus choro salėje, 157 
Hungerford St. Stygų Orkestrą gros 
šokiams. Laisvės Choras kviečia 
skaitlingai dalyvauti šiame parengi
me. — Choristas. (1-2)

CAMDEN, N. J.
Draugai. ALDLD, ir LDS kuopų 

susirinkimai atsibus ateinančios ne
dėlios vakare, kaip 7-nios, tai bus 5 
dieną sausio. Vieta pas J. Lastaus- 
kas, 686 Central Ave., Camden, N. J. 
Visi draugai dalyvaukite susirinkime, 
nes bus renkama kuopų valdybos 
ateinantiems metams. — Kviečia 
kuopų sekretorius — S. V.

(1-2)

Nebijok 
mes 80

kad 
kad

tu- 
tu-

račiau
pa

Šį vajų aš ū 
linksmai. Pinigų “Lai 
siunčiau "$491.75.

Kapitonas J. J. ■ Bakšys

Maskva. — ‘'Raudonoji 
žvaigžde” rašo, jog ne tik 
vokiečiam, bet ir anglam la
bai ’trūksta gazolino orlai
viams. Vieni supleškino 
daugelį kitų gazolino sande
lių.

BRIDGEPORT, CONN.
LDS 74 kp. svarbus metinis su

sirinkimas bus pirmadienį, sausio 
(Jan.) 6 d., pradžia 8-tą vai.' vaka
re, 407 Lafayette St. Bus išduotas 
metinis raportas ir bus rinkimas 
valdybos ateinantiem metam. Visus 
narius ir nares kviečiame dalyvauti 
šiame susirinkime. Taipgi ^atsiveski
te naujų aplikantų į kuopą. — Raš
tininkas. (1-3)

KEARNY-HARRISON, N. J.
LDS 168 kuopos metinis susirin

kimas įvyks sausio 5 dieną, 1:30 v. 
po pietų, Labor Lyceum svetainėj, 
15-17 Ann St., Harrison, N. J. Visi 
draugės ir draugai dalyvaukite šia
me susirinkime, nes bus valdybos 
rinkimas. Labai svarbu. —'Sekr. F. 
Shimkienė. (1-2)

NASHUA, N. H.
LDS 128 kp. ir LLD 42 kp. ben

dras susirinkimas įvyks sausio 4 d., 
7 vai. vakare, O’Donnell Hall, 20 
High St. Draugai ir draugės, visi 
malonėkite susirinkti. — Kviečia 
Valdyba. (1-2)

PHILADELPHIA, PA.
Svarbus Visuotinas Darbininkišką 

Organizacijų Susirinkimas.
Ateinanti sekmadieni, 5 dieną sau-

Penktas puslapis

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

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

'.1

‘1

1113 Mt. Vernon Street į

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

šio, įvyks visuotinas mūsų visų or
ganizacijų kuopų ir veikiančio komi
teto susirinkimas, tai yra, metinis 
susirinkimas, 735 Fairmount Ave., 
2-rą vai. po pietų.

Ant šio susirinkimo turėsime daug 
ir labai svarbių reikalų apkalbėti. 
Visų kuopų visi nariai turėtumėt 
būtinai dąlyvaut nors sykį į metus. 
Padarysime peržvalgą mūsų Veikimo; 
išsirinksim naujiems metams valdy- Į 
bą; apkalbėsim būsimus svarbius pa
rengimus. Taipgi rengiamą koncertą 
Vytautui Bacevičiui. Išgirsite svarbių 
raportų. — Veik Kom. Seku.

(1-3)

HUDSON, MASS.
Šokiai, vakariene ir prakalbos,1 

rengia LDS 66 kp., paminėjimui 
LDS 10 metų sukakties. Įvyks šešta
dienį, 4 d. sausio, (Jan.) Bus L. P. 
Kliubo salėje, 17 School St., Hud
son, Mass. Pradžia 7 vai. vakare. 
Kviečiame skaitlingai susirinkti į šį 
gražų parengimą. Bus skani vaka
riene ir be jokio įstojimo galėsite 
įstoti į LDS. — Komisija. (1-3)

HARRISON-KEARNY, N. J.
ALDLD 136 kp. susirinkimas 

įvyks sekmadienį, sausio (Jan.) 5 d., 
prasidės 2:30 vai. po pietų, 15-17 
Ann St., Harrison, N. J. Visi nariai 
dalyvaukite šiame susirinkime, nes 
reikės išrinkti valdybą 1941 metams 
ir yra kitų svarbių reikalų aptari
mui. Kurie dar nesate užsimokėję 
duoklių už 1940 metus, būtinai užsi
mokėkite šiame susirinkime. Taipgi 
nepamirškite atsivesti naujų narių. 
— Kuopos Komitetas.- (1-2)

ROBERT UPTON
Jeweler : : Įsteigta 1892 

701 GRAND STREET 
Tarpe Graham & Manhattan Avės.

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Patogiai ir .'gražiai moder- . 
niškai įruošta mūšy šerme- * 
nine. Mūsų patarnavimu ir J 
kainomis būsite patenkinti. J

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

NOTARY
PUBLIC

Telephone 
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

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

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

FRANK DOMIKAITIS

Gaminami Europiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs lietuviško 
namų darbo, kilbasai ir kepta paršiena; gaspadoriškai 

nuvirti kopūstai ir barščiai

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAK.
Visada yra gražus pasirinkimas pieniškų valgių 

ir daržovių—virtų ir žalių.

SKELBKITES “LAISVĖJE”
?.

Office Phone 
EVergreen 4-6971

Inside Phone 
EVergreen 4-6488

I Russian & Turkish Baths. Inc5 29-31 ’
Morrell Street Brooklyn, N.»

OPEN DAY and NIGHT

Managed by

RHEA TEITELBAUM

Vapor Room, i 'Į/iirkish Room, Russian 
Room, Large Swimmihg Pool, Fresh Ar
tesian Water, Restaurant, Barber Shop, 

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

SPECIAL RATES PER WEEK
LAID1ES’ DAYS

Mon. and Tue^. from 12 a.m. to 
f. 11 p.m. After 11 p.m. for gents

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

Sun. all day and night

36-40 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y.
Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parčm 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 pasirinkimaą skaniausių 
kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese (Jako 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Oake< Stollen 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

Siunčiame duona per paštą į kitus miestus, specialiai greitai pi i-hito.
Ant jūsų (pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svori Ir frsinas

VARPAS BAKERY 36^0 .Siagg Street

PHILADELPHIA, PA.
(Telefonas Poplar 4110

br.ru


*•

“Laisve ’ Jums Tarnaus 
ir Šiais Metais

Pradėjus naujus metus, no
risi visiems “Laisvės” skaity-
tojams priminti, jog ir šiais 
metais, kaip ir praeityje, 
“Laisvė” pasiryžus lietuvių 
visuomenei patarnauti ir or
ganizaciniais reikalais ir at
skirų žmonių gyvenimo svar
besniais nuotikiais.

“Laisvė” greitai ir be atly
ginimo patalpina žinias apie 
jūsų šeimos nario, draugo ar 
pažįstamo laimę bei džiaugs
mą, nelaimę ar liūdesį. Baigus 
mokslą, išvykstant, parvykus 
iš tolimesnės kelionės ar vieš
nagės, ar kokiu kitu smagiu 
momentu, taipgi ir liūdnu— 
susirgus ar mirus jūsų drau
gui, praneškite atvirute ar as
meniškai kas įvyko, kur, ir jū
sų laime kartu su jumis 
džiaugsis šimtai jūsų draugų, 
arba jūsų nelaimei prijaus, li
goje daugiau atlankys, mirusį 
palydės. į

“Laisvė” yra plačiausia pra
plėtęs lietuvių dienraštis Ame
rikoje, turįs desėtkus tūkstan
čių skaitytojų, pasiekiąs juos 
kasdien, apart šventadienių.

Prieš piet gauti trumpi, sku
būs pranešimai telpa sekamos 
dienos laidoj, kuri tą dieną 
pasiekia lietuvius net Naujo
joj Anglijoj ir į vakarus net 
iki Pittsburgho.

Širdinga Padėka
r Lietuvių Meno ' Sąjungos 

komisija, kuri ruošė prof. V. 
Bacevičiui pagerbti pietus, 
širdingai ačiuoja daug dirbu
sioms gaspadinėms: šoloms- 
kienei, Zablackięnei, Laukai
tienei, Rušinskienei ir Viš- 
niauskienei.

% * <

Taipgi prog. pildytojai sol. 
A. Klimaitei ir komp. Bronei 
Šalinaitei.

Puikiai pasidarbavo ir se
kamos draugės ir draugai: A. 
Žilinskaitė, F. Pakalniškiene, 
A. Pakalniškienė, M. Brown- 
iutė, N. Pakalniškis, J. Dai
nius, Rainius, A. Balčiūnas, 
P. Vaznys.

Šia proga ačiuojame “L.” 
administracijai ir vietinių ži
nių vedėjai d. Sasnai už nuo
širdžią pagalbą, kuri daug 
pasidarbavo ir padėjo šį po- 
kilį padaryti sėkmingu.

Komisija.

Tarp Lietuvių
Baigiant metus praleidome 

didelį sūkurį svarbių pramo
gų bei susirinkimų ir visi buvo 
sėkmingi. Pirmiausiu ir svar
biausiu lietuvių parengimu 
šiais metais bus “Laisvės” me
tinis bankietas. Jis įvyks sau
sio 26-tą. Visi prašomi jin 
rengtis energingai. . Jis turi 
būti sėkmingesnis už visus bu
vusius. Mes tą galime pada
ryti.

* * f
Brooklyno lietuvių futfolo 

komandai seni metai baigėsi 
ne visai smagiai, pereitą sek
madienį jie pralošė susirėmi
me su italų komanda. 

♦ * *
Aido Choras, sakoma, pasi

ryžęs Šiais metais sumušti au
gimo ir dainavimo rekordus. 
Jis jau pradėjo ruoštis šau
niam koncertui. Kas penkta
dienis laiko pamokas “Lais-
vės” salėj ir visa apylinkė ai
di jų dainomis. Tankiai ir 
šiaip praeivis susidomi, ateina 
pažiūrėti. Tačiau nariai ne- 
jieškomi retai teateina. Jau
nieji veikėjai, sakoma, pradė
jo įsitikinti, kad narių reikia 
j ieškoti, kaip duonos. O taip 
jieškodami jie tikrai gaus. 
Geriausios kloties! ž. R.

M. Hochberg, 40 m., nušoko 
ar nukrito po IRT traukiniu 
Broadway ir 86th St. stotyje, 
N. Y. Užmuštas.

Ketvirtadieh.., SaUsio 2, i 91 j

Kalbant apie Skraidymą 
Orlaiviais

Po Kiek Jiedu Gaus už 
Piršimą Karo?

Besilankant per septynis kinų, tiek merginų, kurie be-
metus kas sekmadienis į or
laivių lauką ir bežvelgiant iš 
šalies į besikeliančius ir nu
sileidžiančius orlaivius, pasi
darė pagaliaus viskas taip pa
prasta, tarytum, kad tai būtų 
kokis labai senas, primityviš
kas įrankis ar važinėjimosi 
priemonė. Tiesa, per tą lai
ką buvo ir labai jaudinančių 
momentų.

Nelabai senai nuvykus man 
į aerodromą, kuriame lavinau- 
si skraidymo, ir besižvalgant, 
pastebėjau vieną naują orlai
vį tame lauke. Kaž kaip aš 
juo susiinteresavau, ir netoli
mai stovintį vieną pažįstamą 
paklausiau :

—Atrodo, kad čia naujas 
orlaivis, ar ne?

—Taip, naujas. Ar nori gal 
juo paskraidyti ?—Pastebėjo 
pažįstamasis.

—Būtų ne pro šalį su šiuo 
paukščiu pakilti į debesis.— 
Jam atsakiau.—Bet kaži kas 
jo savininku yra?

—Einam arčiau, ir tamsta 
sužinosi jo savininką,—pažys
tamasis paaiškino.

Nugi, mano nuostabai, žiū
riu, kad apie šį modernizuotą 
plieninį vežimą mikliai sukinė
jasi mano pažįstamas orlaivi- 
ninkas—lietuvis—P. š.

—Ar gal jūs nuosavas, P., 
šis paukštis?—paklausiau.

—Neklausk; brolyti, apie 
nuosavybę, bet sakyk, ar nori 
išbandyti savo nervų tvirtumą. 
Jeigu nori, tai, še, lipk ir ky
lam į padangę,—P. š. pasiūli- 
no.

Bet. . . tik tamstai dėl vie
no asmens neverta šis sunkus 
vežimas į padanges kelti,— 
teisinausi jam.

Mūsų pasikalbėjimas ilgai 
nesitęsė. . . Sugriaudė moto
ras, sušvyturiavo propeleriai, 
ir pradėjo šis naujas vežimas 
per lygumą bėgti. Mes su la
kūnu P. š. sėdėjome, laikyda
mi račiukus rankose, į šalis 
dairėmės, o šis vežimas siūba
vo ir vis lipo aukštyn ir aukš
tyn. Dar minutė ir dar minu
tė—ir mes jau lygiai su debe
simis; langų stiklai rasojo, o 
į žemę žiūrint visi dalykėliai 
darėsi mažesni ir mažesni, 
mes jautėmės tartum ant vie
tos stovinti. Bet visi orlaivio 
laikrodžiukai, visi mechani
zuoti prietaisėliai aiškiai rodė, 
kad mes randamės jau labai 
aukštai ir mūsų vežimas bėga 
gana greitai. Tiesa, kaip ir 
paprastai, mūsų nosys, akys ir 
kitos jautresnės kūno dalys 
jautė didelį oro skystumą.

Sėdėjome naujame orlaivy
je, kalbėjomės; padarėme di
delį ratą, liko po mumis keli 
mažiukai miesteliai, matėsi ir 
New Yorko dangorėžiai, pra- 
slinkom gana greitai ir pro 
tuos; pagaliaus ir vėl tas pats 
orlaivių laukas—aerodromas; 
iš lengvučio, tartum ant vatos 
dirvono, nutūpė šis tobulas, 
naujas vežimas. Ir tada jau 
pilnai žinojau, kad minėtas 
P. š. yra šio vežimo savininku.

Minėtasis lakūnas, P. š., yra 
užaugęs Lietuvoje; kilęs ne iš 
aristokratų šeimos; aukštų 
mokslų neturėjęs progos pa
siekti; tačiaus per savo pasi
šventimą ir pasiaukavimą— 
savo tikslą atsiekė. Savo kar
jerą pradėjo su visai nepavy-

galiniai įvertina orlaivininkys- 
tę ir jąja labai interesuojasi.

Reikia priminti, kad būti at- 
sakomingu orlaivininku — yra 
nelengva; ir pagaliaus ne 
kiekvienas juo gali būti. Orlai- 
vininkui reikalinga ilgos ir in
tensyvios lavybos; bendrai gi
laus ir plataus supratimo, o 
labiausiai—turi būti nepapras
tai sumanus ^geografiniai; 
taipgi labai svarbią rolę orlai- 
vininkui lošia jo fizinis patva
rumas ir bendrai sveikatos sto
vis. I

šiandien jau pusėtinai daug 
lietuvių jaunuolių lavinasi or- 
laivininkystės, bet klausimas, 
kajp daugeliui pavyks būti pil
nais lakūnais, kaip- kad aukš
čiau minėtasis lietuvis jau-1 
nuolis, P. š., kuris yra dar gi 
iš Lietuvos atvykęs, o šian
dien yra atsakomingu val
džios orlaivininku ir lavina bei 
pamokas duoda kitiems.

Beje, berašant šiuos žod
žius, tikiu, kad jau bus gavęs 
pilnus iš valdžios leidimus kai
po orlaivininkas — jaunuolis 
— Julius Baranauskas, iš 
Great Necko. Tačiau šis jau
nuolis, kad ir gana gabus to
je srityje, bet jis turėjęs pa
lankias sąlygas ir lavintis. To
dėl linkėtina gero pasisekimo 
Juliui raižyti padanges su 
Dėdės Šamo plieniniais paukš
čiais! Tik neskrisk, Juliau, į 
Angliją, o skraidyk savo šaly
je—Amerikoje.

A. Vaškys.

Vietos radijušnikėlis, kuris 
čia lietuviams gėdą daro sa
vo gremėzdišku pusvalandžio 
vedimu, savo netašyta kalba, 
dėl kurios nemokėjimo veik 
kas sakinyje padaro burles- 
ką, prieš Naujus Metus pro
gramai pasišaukė talkon ilgą
jį Juozą.

Juozas ilgasis, kitų vadina
mas devynių vėjų Juozu dėl 
malūniško sukaliojimosi su vė
jais, sveikino su Naujais Me
tais. O ko, jūs manote,"’jis sa
vo tautiečiams linkėjo? Vos 
pats nepaspringo iš džiaugs
mo, kad Rooseveltas skelbsiąs 
karą.

Bloga buvo jų burleskas, 
bet kada nieko neatsiklausę, 
nieko neatstovaudami, imasi 
sau teisę šinkuoti mūsų vaikų 
gyvastimis ir krauju, džiūgau
ti iš karo, jį idealizuoti, kad 
tuo būdu padėt priartint karą | 
ir išgrūsti karan daugiau mū
sų vaikų, to tai jau perdaug. 
Mano radio priimtuvo jie 
daugiau nekankins. Lai jie 
perša karą tuščioms dausoms, 
bet ne mano šeimynai. r

B. K-s.

Naujų Mėly “Dovana” 
Bedarbiams

Laukiant Naujų Metų ir 
juos \ laistydami šampanu, 
miesto ponai planuoja suma
žinti ir “duoną mūsų visų die
nų” milionams bedarbių. Mies
to Sąmatų Tarybos prieššven
tinėj sesijoj, gruodžio 30-tą,i' 
nukapota miesto bedarbių pa
šalpai paskyros su virš milio- 
nu dolerių—$1,362,666 šešių 
mėnesių laikotarpiui.

Viso šelpimo reikalams per 
6 mėnesius išleis $43,350,000.

Paskelbdamas budžetą, ma
joras siūlė deportuoti iš mies
to visus atvažiavusius iš kitur, 
kurie prašys pašalpos. Dėlto 
ir dėl pasiruošimo karui dar
bų, sakė majoras, mažiau bū
sią reikalaujančių pašalpos, 
tad likusiųjų aprūpinimui pini
gų išteksią.

Vis Dar Sunkiai Serga
M. Maž.elienė vis dar sun

kiai serga. Nors rankų išti
nimą šiek tiek atleido, jau ga
li nors susišukuoti ir smulkius 
sau pasitarnavimus teikti, ta
čiau ir rankos dar negana tvir
tos, kad jomis pasiramsčiuo
dama galėtų persikelti iš vie
tos vieton, užvaduoti dar vis 
labai skaudamas kojas.

dė-

MIRĖ
Jonas Budrys, 63 metų am

žiaus, gyvenęs 411 Grand St., 
Brooklyn, N. Y., mirė gruo
džio 29-tą. Bus palaidotas sau
sio 2-rą, šv. Jono kapinėse. 
Pašarvotas pas 'grab orių J. 
Garšvą.

Jonas Masaitis, ilgai sirgęs 
ir išbuvęs Creedmor ligoninėj 
per daug metų, mirė gruodžio 
29-tą. Parvežtas ir pašarvo
tas pas brolį Kazį Masaitį, 
247 TIewes St. Laidos gruo
džio 2-rą.

T. J, Curran Paskirtas 
Republikonu Vadu

New Yorko Apskričio Re
publikonu Partijos Komitetas 
paskyrė distrikto vadu Tho
mas J. Curran, los partijos 
vadą 10-me Assembly Distrik- 
te, seniau buvusį aldermanu. 
Jis esąs griežtai nusistatęs 
prieš majorą LaGuardią.

Curran paskirtas vieton 
Kenneth L. Sim^sono, kuris 
rezignavo pereitą savaitę.

Menama, kad Curran suvie
nysiąs visų miesto apskričių 
republikonus prieš judėjimą 
draftuoti majorą LaGuardią 
kandidatuoti trečiam terminui 
ateinančio rudens rinkimuose. 
Jau 1937 m. rinkimuose Cur
ran priešinosi nominuot La.- 
Guardią republikonu tikietu ir 
bemaž būtų pats prieš jį kan
didatavęs, bet paskui ištrau
kė savo kandidatūrą ir rėmė 
velionį senatorių Copeland.

Senosios, buržuazijos parti-, 
jos ruošiasi ateinantiems rin
kimams, darbininkai irgi pri
valo nesnausti, iš anksto rubš-

“Laisvėje” Galima Gauti ir 
Kiti; Laikraščių

“Laisvės” raštinėj, apart 
“Laisvės”, jūs bile kada gali
te nusipirkti Chicagoje išei
nančio dienraščio “Vilnies.” 
čia taip pat galima gauti su
sipažinimui kanadiečių lietu
vių “Liaudies Balso,” argenti
niečių “Momento,” taipgi ki
tuose kraštuose gyvenančių 
lietuviu literatūros. Klauskite.

------ ■--------r—--------- p Ji-------—

Kalėdų Pietūs Gerai, Bet...
Julius Gipsowitych, bedar-l 

bis, Kalėdas -sutiko ir pietus 
gavo Salvation Army pasto
gėj. Bet “Išganymo Armijos” 
kalėdiniai pietūs, vienai die
nai pasteliuoti iš katiliukuos-, 
na sumestų nikelių per gera
širdžius praeivius, neišgano 
nieko, neaprūpina visiems me
tams. Dėlto < sekamą dieną, 
peralkęs, sušalęs, neturėdamas 
pas ką eiti nei iš kur dau
giau maisto pirktis, jis metėsi 
po gatvekariu ant Utica ,Ave. 
prie St. Johns PI. Tačiau tuo- 
mi jo bėdos nepasibaigė, nes 
gatvekaris jo neužmušė, tik 
skaudžiai sužeidė. Nugaben
tas ligoninėn, jis rūgojo ne 
tiek ant savo jau priprasto 
alkano likjmo, kiek dėlto, kad 
jis .be reikalo išlikęs gyvas. Jis 
vis bandė ištrūkti iš ligoninės 
ir dar kartą bandyti užbaigti 
viską.

Susipjauste už Laiškus
Du vyrai ir moteris susigin

čijo ir ginčą užbaigė peiliu 
prie Broadway ir Marcy Ave. 
To pasekmėj vienas atsidūrė 
kalėjime,.© du Greenpoint li
goninėj. Ginčo pamate buvę 
laiškai, moteriškės rašyti vie
nam vyrui, kuriuos dabar ji- 
nąj su broliu norėję nuo jo 
atsiimti, gi tasai save ir laiš
kus apgynęs peiliu.

Ar ne geriau būtų buvę pir
miau pagalvoti, kas ir kam ra
šoma, negu paskui per mūšį 
bandyt atgauti?

Drg. Maželienė labai 
kinga draugėms So. brookly- 
nietėms, kurios jai labai daug 
pagelbstinčios pagamindamos 
maisto ir jos drabužių prie
žiūroj, taipgi visiems lankyto
jams.

Visi jos lankytojai prašomi 
įsitėmyti, kad ji persikėlė gy
vent naujon vieton, 415 36th 
St., So. Brooklyn. Važiuojant 
BMT 4th Ave. ar Sea Beach 
linijos traukiniais išlipti 36th 
Stl stotyje. D.

Metropolitan Opera pradė
jo 5-tą savaitę savo sezono.

Veikalas “Tobacco Road” 
jau suvaidintas 3,000 kartų 
ir dar galo nesimato.

F. W. SHALINS
(SHALINSKAS) i į

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

| Suteikiam garbingas laidotuves

i $150
Koplyčias suteikiam nemoka- 

jj mai visose dalyse miesto
ji Tel. Virginia 7-4499

r

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-3622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

I
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. Le VANDA l
FUNERAL PARLORS

Incorporated
J. Le V ANDA—E. LeVANDA
Tėvas ir Sūnus Levandauskai

UNDERTAKER

dėtinu turtu ir nepavydėtino
mis sąlygomis. Vienok visas 
savo darbuose pareigas steng
davosi atlikti kuosąžiningiau- 
siai ir pilnai, kad kartais ir 
pavojuje save pasistatydamas.

Tiesa, šiandien iš savo in
tensyvaus darbo ir lavybos, P. 
Š. jau turi pastovią profesiją 
—amatą. Daugelis žmonių ne
įvertina orlaivininkystės; kiti 
visiškai neturi noro interesuo
tis toje srityje bendrai. Vie
nok-iš jaunimo mes šiandien 
nutiksime labai daug tiek vai-

ti kandidatus, iš anksto ruoš
ti balsuotojus, nes rinkimai vi
sada buvo be galo svarbu, o 
dar svarbiau jie dabar, au
dringoj karo ir kovų tarp pro
greso ir reakcijos gadynėj.

Išgyvenus 83 metus, p-lė 
Helen Greenidge visgi nesu
laukė natūralūs mirties, ji už
simušė nukritus laiptais savo 
apartmente, 157 Prospect PI. 
Ji buvo' vyriausia iš keturių 
ten sykiu gyvenusių pavienių 
seserų.

Lėšnos Daug Pinigėlių 
Perkelt Statulą

*

Miesto senųjų tėvelių suma
nymas pastatyt negana apgal
votoj vietoj statulą Civic Vir
tue, ir dabartinių, naujųjų 
hriesto gašpadorių sumanymas 
ją perkraustyt nuo New Yor
ko prie Queens Miesto Salės, 
lešuos miestui nemažiau $21,- 
72°.

337 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

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

■f
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BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Salės dėl Baltų, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujausiai.® 
Įtaisymais. Keturios bolių alleys.

Kainos Prieinamos
949-969 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-8842
Į---—----------------—J

Anksti rytą iškilus gaisrui 
470 State St., pora žmonių 
nuo viršutinio aukšto išnešta 
gaisragesių kopėčiomis.

SUSIRINKIMAI
LDS 13 KP. NARIAMS

Ketvirtadieni, 2 d. sausio, 8 vai. 
vakare, patalpoj Logan Inn, kampas 
Atlantic Avė. ir Logan St., jvyks 
kuopos susirinkimas. Nariai, kurie 
tik galite, dalyvaukite, nes yra daug 
svarbių reikalų. — Sek. A. Bieliaus
kienė. (307-1)

",.. ~ ~~~
Paskilbusią Knygą

PATARIMAI VYRAMS 
APIE LYTIES DALYKUS 
Dar galit pas mane gaut 

Tai turininga D-ro Robinsono 
knyga apie svarbiausius lyties 

veiksnius ir lytinę higieną.
Kaina buvo $2.00; dabar 

parduodu už $1.00
Refkalavlmus adresuoki t:

J. BARKUS
46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N. Y. » s

B AR ir GRtLL
LIETUVIU RESTAURANAS

: Įdomiai {puošta lietuviška altktt
ant Grand Street 

Rheingold ■jxtra Dry Alus.
Didelis pasirinkimas visokių 

Vynų ir Degtinės

; Turime ir kambarių pernakvot . 
arba savaitiniai išrandavot ' ; t
JOSEPH ZĖIDAT '

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn ,

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

530 SUMMER AVE.
JĮ Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.b •
VALANDOS: 2-4 ir 6-8
Nėra valandų sekmadieniais

i J. GARŠVA j
■ * Graborius-Undertaker j,
J LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 1
f Išbalzamuoja ir laidoja ant vi- <

■ t šokių kapinių; parsamdo auto- f
\ mobilius ir karietas veselijom, 3
i krikštynom, kitkam. a
1 231 BEDFORD AVE. &
j f BROOKLYN, N. Y. J

Telephone: Evergreen 8-9770 į

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 BARBERlAI

EVergreen 4-0072 SLocum 6-1422 ,

DR. ISAAC COHN
AUSŲ, NOSIES, IR GERKLES

GYDO IR DARO OPERACIJAS

286 UNION AVENUE
Brooklyn, N. Y.

.Valandom nno 11 iki 1 dvenotn 
Nuo 5 iki 7 vakarais 
Sekmadieniais nuo 11 iki 1

265 NEW YORK AVENUE 
Brooklyn, N. Y.

Val«n<Joa nuo 9 iki 11 rytai* * 
Ir aulyg susitarimo.

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

gHAlg,

Brooklyn, N,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 IR SCNAI
Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymą

MATEUŠAS SIMONAVICIUS it
frjįr’ Gražiai

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

Kiekvieną subatą pN 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba* 
rys, užejimui su V* 
moterims. Nedė- a* 
Įlomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

Brooklyn, N. Y. K
Tel. Evergreen 4-9503

426 South 5 th Street

ir impor- 
degtinės ir 

geriausių

Blokas nuo Hewes St. elevelterlo stoties.

| Lietuvių Kuro Kompanija
» ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 
w Į Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

Mūsų Inžinieriai išmieruos Jūsų nąmus ir jdės tinkamą “burner” 
arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. Maloniai suteikiame 

ap r o Ravimus be jokio mokesčio.

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

Telefonas £Vėrgreen 7-1661
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