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glijos iždo ministe-

demo- 
biznių

Cairo, Egiptas. — Anglai 
praneša:

Anglijos orlaiviai naujuo
se metuose įnirtusiai bom-

riu buvo Winston Churchill, 
dabartinis Anglijos ministe- 
ris pirmininkas. Bet jis, 
pats artimai susirišęs su di
džiuoju

Menševikai nervuojasi dėl 
Smetonos žadėjimo atvažiuoti 
Amerikon. Girdi, sunku bus 
susitaikyti, ne visiems Smeto
na patiks.

Bet patiks ir susitaikys. Pa
matysite, menševikai bus vie
ni iš pirmutinių pateisinti rė
mimą Smetonos.

Jeigu jie remia smetoninin- 
kus ir jų komandoje darbuoja
si, tai kur jau būtų logika 
gaidiškai straksėti prieš jųjų 
čyfą?

Bostono apylinkės , Pažan
giųjų Lietuvių Taryba nutarė 
įsteigti lietuvišką radio pusva
landį. Prasidės vasario 23 die
ną.* Direktorium paskirtas 
prof. Kubilius.

Geriausio Mass, valstijos 
pažangiečiams pasisekimo!

KRISLAI
Geriausio Pasisekimo.
Nervuojasi, bet Nurims.
Pagyveno ir Pamatė.
Arčiau prie Hitlerio. 
Ir ten Nepasisekė.

Rašo A. Bimba

Man atėjo ve kokia gera 
mintis į galvą. Pastebėjau Lie
tuvos spaudoje, kad ten kele
tas dvarų paliekama pavyz
dingoms ūkėms steigti. Kai 
kuriose tose ūkėse, be abejo
nės, bus auklėjami gyvuliai. 
Gyvuliams ganyti gi reikės us- 
tovų.

Į tą urėdą aš nominuoju An
taną Smetoną. Vietoje kaip 
piktai dvasiai baladotis po 
svietą ir lietuvius erzinti, lai 
jis grįžta Lietuvon. Ten, žino
ma, už kruvinus griekus rei
kės gerai jam pirma atpakū- 
tavoti, bet paskui galės gauti 
ustovo slūžbą ir baigti gyveni
mą naudingam darbe.

Mūsų broliai konservatyviš- 
ki lenkai, kurie neseniai sma
la drabstė Sovietų žemę, da
bar jau Šneka kitaip. Girdi, 
Sov. Sąjungoj lenkam “sekasi 
10 kartų geriau, negu po na- 
zlkis. . . Lenkų mpkyklos ir 
lenkų knygynai užversti len
kų knygomis. . . Daugelis len
kų daktarų ir žymių chirurgų 
gavo vietas Sovietų sveikatos 
įstaigose. . . Sovietai traktuo
ja lenkus su pagarba ir leidžia 
jiems kuo geriausia įsikurti.”

Šiuos faktus paėmiau iš 
“Vilnies,” kuri juos perspaus
dino iš lenkų laikraščio “Dzie- 
nnik Związkowy.”

Kunigų “Draugas” nuduo
davo, kad jis trokšta Hitlerio 
supliekimo šiame^kare. Saky
davo, laimėjus karą, Anglija 
Lietuvos ponams sugrąžinus 
Lietuvą.

Bet gruodžio 27 d. (1940 
m.) jau šaukia: “Seniai buvo

bių pasitikėjimas Anglija ne
įmanomas.”

.Vadinasi, klerikalai begali 
pasitikėti Hitleriu.

Šitokią filosofiją atvirai jau 
seniai skelbia smetonininkai. 
Dabar turime ir klerikalus.

Kol kas iš to bendro fron
to “trejankos” tik menševikai 
viešai dar nenori sudėti savo 
viltį ant Hitlerio. Tačiau jie 
visi išvien dirba prieš naują 
Lietuvą ir todėl jų visų troš
kimas yra tas pats: Lai Die
vas padeda Hitleriui laimėt?. 
Lai paskui jis apsidirbs su So
vietais!

Kanados “trejanka” (kleri
kalai, menševikai ir tautinin
kai) puola pažangiečius taip 
pat piktai, kaip ir čia mus jų 
vienminčiai. Deja, nesiseka ir 
jiems.

Pav., kaip jie nesistengė 
“Liaudies Balsui” pakenkti ir 
skundė valdžiai jo parengi
mus, bet telaimėjo pišš. “L. 
B.” koncertai įvyko ir 4abai 
puikiai pavyko.

Toms piktoms dvasioms ne
siseka niekur.

r,

Darbo žmonių
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.00

Metams

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

Italai Sako, kad Jų Priešai 
Turį Sunkius Laikus

Roma. — Italų radio at
metė gandus, kad Italija gal 
darys atskirą taiką su An
glija* ir Graikija.

Sako, italai pad arė 
“šiurkščius laikus” anglam 
prie Bardios, Libijoj, 
graikam Albanijoj:

“Graikai Albanijoj

Rooseveltas Stojęs 
Už Angliję Dėl 
Gumos ir Žibalo

Washington. — Tik dabar 
Amerikos valstybės ministe
rija paskelbė dokumentus 
apie tai, kaip 15 metų atgal 
buvo susirėmę Anglijos ir

drįsta nulipt nuo kalnų viP- Amerikos kapitalistai dėl 
šūnių: bijo italų motorizuo- žibalo ir gumos biznio Tik
tos kariuomenės.” landiškoje Rytinėje Indijoj

..............  — je ir Artimuose Rytuose. 
a i n i • • • n/f i • Vienur ir kitur vyravo An- AnglŲ Orlaiviai matysią glijos kapitalas, bet taipgi 

buvo ir yra įvesdinti stam
būs Amerikos kapitalai.

Kada Anglija 1925 me
tais staiga skardžiai pakė
lė kainas gumos išvežamos 
.iš Holandiškos Rytinės In
dijos, dėl to Jungtinės Val
stijos stipriai protestavo. 
Tada

Vokiečiu Orlaivius 
Tamsoje

Washington. — Amerikos 
karininkai sako, turbūt, an
glai išrado savo orlaiviams 
tokį prietaisą, kad per šim
tą iki pusantro šimto mylių 
galės sužinot apie atskren- 
dančius vokiečių orlaivius, 
nors būtų tamsiausia naktis 
ir ūkana.

Manoma, kad svarbioji 
to prietaiso dalis yra “že- 
miau-raudonieji” spinduliai. 
Jie žmogaus akiai nemato
mi, bet su tų spindulių pa- 
gąlba galima .tamsojė bile 
ką nufotografuot. Gal tas 
anglų prietaisas sujungtas 
su televizijos - tolymatos 
aparatu.

Bet reikėsią kelių mėne
sių laiko^ tokiem prietaisam 
įvest daugumoj karinių An
glijos orlaivių.

Sovietai Turi Būt Pasi
ruošę Apsigint, Įspėja 

Stalinas

Japonų Derybos su Sovietais 
dėl Žuvykly

Maskva. — Japonijos am
basadorius Y. Tatekawa at
ėjo pas Sovietų užsienio rei
kalų komisarą Molotovą, 
komisarų pirmininką, ir dvi 
valandas kalbėjosi su juom 
apie sutarties panaujinimą 
su Japonija dėlei leidimo

Anglų Orlaiviai 
Atakavo 4 Italų 

Prieplaukas
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Amerikos bizniu, I japonam žvejoti Sovietinio bardavo italų prieplaukas
pasidarbavo apvienyt Aiigli- , Sibiro vandenyse. Senoji su- Tarantoj, Palermoj, Neapo-
jbs ir Amerikos kapitalistus tartis baigėsi naujų metų lyj, Italijoj, ir Valonoj, Al
kas liečia pelnus iš žibalo ir 
gumos iš minimų vietų. O 
jas norėtų užvaldyt 
•v • •ciai.

Tai ne dėl kokios 
kratijos, bet dėl tų 
dabar vedamas karas Angli
jos su Vokietija, rašo Daily 
Worker. Jis sako, kad ir 
prez. Rooseveltas remia An
gliją dęl užsieninio žibalo ir 
gumos šaltinių.

12,000 Automobilių 
Darbininkų Balsuos, 

Ar Streikuoti

“DIDINGI SOVIETU PASIEKIMAI 
1840 M.”, RAŠO “IZVIESTIJA”

pramonės miestuose ir žem
dirbystės — kaimiškose sri
tyse. Didžių vaisių pasiekta 
svarbiausiose pramonės ša
kose — geležies, plieno ga- 

x__ D____ €_________ , myboje, negeležįnių metalų
į dar didesnę ‘ socialistinę industrijoje, anglies ir ži- 
kūrybą, Sovietų žmonės žiū- balo gaminime ir mašinų 
ri į ateitį linksmai ir su pa- ”
si tikėjimu.

“Dideli darbai Sovietų 
Sąjungos ūkyje nuveikti su 
darbininkų, valstiečių ir 
Sovietinės inteligentijos pa
sišventimu, be saumylišku- 
mo. 

a 

bas žemės

Maskva. — “1940 metai 
galima pilnai vadint di
džiais Sovietų gadynės me
tais,” rašo “Izviestija,” So
vietų vyriausybės organas:

“Įžengdami į 1941 metus,

Flint, Michigan. — Apie 
12 tūkstančių darbininkų 
dirbančių Chevrolet auto
mobilių fabrikje num. 9 nu
sprendė balsuot pradžioj 
ateinančios savaitės, ar eit 
streikan ar ne. Tas fabrikas 
dirba motorus Amerikos ar
mijos auto, sunkvežimiams.

CIO Automobilių Unijos 
direktorius Carl Swanson 
kaltina kompaniją, kad ji 
laužo sutartį su unija, at
meta darbiniųkų skundus ir 
pavarė darbininkų komiteto 
atstovą, kuris užtarė vieną 
darbininką. į

lyj, Italijoj, ir Valonoj, Al
banijoj. Galbūt, pataikė į 
kai kuriuos italų laivus te
nai.

Be to, anglų orlaiviai ata
kavo chemikalų fabriką 
Crotone, pietinėj Italijoj; 
padegė italų stovyklą ties 
Gubba, Rytų .Afrikoje, ir 
karinius sandėlius Assabe 
ir-Danghiloj.

Anglai vis atkakliai iš jū
ros, oro ir sausumos bom
barduoja italus Bardioj, Li
bijoj.

Kai kur anglų pirmieji 
būriai jau veikia gana giliai

Libijoj, italų kolonijoj, už 
75 mylių į vakarus nuo 
Egipto sienos.

Kalėdų dieną anglų kariai 
praleido vienoje italų ap
leistoje lėktuvų stovykloje į 
pietus nuo Tobruk prieplau
kos, šiaur. Afrikoj.

Vokiečiai Bombardavo 
Angliją, o Anglai 

Vokietiją

Kiek Balsavimy Laimėjo 
Darbo Federacija ir CIO

Maskva. — Naujų 
dienoj Stalinas per 
pareiškė, jog Sovietų Sąjun
ga “turi būt visuomet gata- ' 
vai pasirengus apsigint: to 
reikalauja dabartinė tarp
tautinė padėtis; o į kurią' 
pusę ji pakryps, dar niekas . 
šiuo laiku negalėtų 
pasakyt.

“Sovietam gręsia 
užpuolimas, ir mes 
me palikt mirtiniems savo 
priešams jokios progos už- 
klupt mus iš netyčių.”

Tokias ištraukas iš Stali
no kalbos perleido Amerikai 
Anglijos radio.

metų 
radio

tikrai

karinis 
neturi-

statyme.
“Viena iš praeitų metų 

džiaugsmingų pasekmių So
vietam tai praplėtimas So
cialistinės Valstybės ribų. 
Naujos respublikos įžengė į 
socialistinio plėtojimosi ke
lią; šią Socialistinę Valsty- 

Kolektyvis, bendras dar- bę dar sustiprino tautos, 
sujungtas paliuosuotos iš kapitalizmo 

su naujtoviškuYzemdirbystės pančių ir atbudusios nau- 
mokslų ir mašinerija, pada
rė tai, kad gautas didžiulis 
derlius, 7 bilionai pūdų grū
dų, ir tas jau yra arti Sta
lino numatytų 8 bilionų pū
dų grūdų per metus.

“1940 pasižymėjo padidė-

jam gyvenimu i,” sako 
“Pravda.”

Sovietų spauda atžymi, 
jog Sovietų Sąjunga yra 
vienintelė didžiulė šalis, ku
ri užtikrina savo žmonėms 
taiką ir vengia įsivėlimo į 

jimais ir pagerėjimais viso- dabartinę imperialistų sker- 
se šakose Sovietų valstybės dynę, pasiryžus tik apsi
ūkto, augimu socialistinės gint nuo užpuolikų.

BAISI BŪKLE LONDONO SLĖPTUVĖSE, KUR 
NAKVOJA VIRŠ 1,000,000 ŽMONIŲ

DAR 3 BILIŪNAI DOLE
RIŲ KARINIAM AMERI

KOS TIKSLAM
Washington, saus. 2. — 

Jungtinių Valstijų kongre
sas pereitais metais pasky
rė per 17 bilionų dolerių ka
riniams tikslams. Dabar ar
mijos vadai reikalauja pri
dėt tris bilionus dolerių, 
kad įsigyt dar 3,600 karo 
orlaivių, pastatyt daugiau 
karinių fabrikų ir pagamint 
tiek visokių karo pabūklų, 
kad jais galima būtų ap- 
ginkluot keturių milionų vy
rų armiją.

Albany, N. Y. — Pernai 
109-se dirbyklose New Yor- 
ko valstijoj darbininkai per 
savo . balsavimus pasirinko 
Amerikos Darbo Federaci
jos unijas kaip savo atsto
ves; 37-se darbavietėse dar
bininkai nubalsavo už CIO 
unijas, o 14-j e už įvairias 
nepriklausomas unijas.

Anglai Praneša:
London, saus. 2. — Vokie-* 

čių orlaiviai bombardavo ir 
degino Londoną, Liverpoolį, 
Sheffieldą, Yarmouthą ir 
kitus anglų pramonės ir 
prieplaukų miestus.

Anglų lakūnai smarkiai, 
atkakliai degino ir ardė vo
kiečių prieplaukas Breme-, 
ną, Hamburgą ir įvairias 
kitas. Jie pataikė bombomis 
į vokiečių fabriką Cologne, 
sužeidė vieną vokiečių lai* - 
vą, sunaikino vokiečių tiltą 
ties Ammerich ir pažeidė 
dvi jų lėktuvų stovyklas 
Holandijoje.

Streikai Karinėje Ame
rikos Pramonėje

Vokiečių Pranešimas:
Berlin, saus. 2. — Vokie

tijos orlaiviai, žemai skris
dami, pataikė daugeliu bom
bų į anglų amunicijos - gin
klų fabriką Essexe ir apar
dė vieną geležinkelių stotį 
ir prieplauką piet-rytiniame 
Anglijos kampe. Jie taipgi 
padegė kelis karinius anglą 
sandėlius.

Anglų bombininkai patai
kė į trejetą fabrikų ir kelis 
namus Vokietijoj, bet nepa
darė karinių nuostolių.

t

Rochester, N. Y

BUND—“KARINĖ” HIT- 
LERIEČIŲ ORGANIZA

CIJA AMERIKOJ

Anglijos-Būry Genero
las Teigia, kad 

' Amerika Kariaus
London. — Pietų Afrikos, 

anglų pusiau-kolonijos mi- 
nisteris pirmininkas Jan 
Chr. Smuts, būras, tvirtino 
per radio, kad Jungtinės 
Valstijos, galų gale, “atras, 
kad jos turi įstot į karą” 
Anglijos pusėj prieš Vokie
tiją ir Italiją. Tada, girdi, 
bus užtikrintas laimėjimas 
Anglijai.

6,000,000 Bedarbių 
- Gausią Darbu

Washington. — Valdžios 
statistikai skaitliuoja, kad 
šiais metais būsią paimta 
dar 4 milionai darbininkų į 
ginklavimosi darbus Ameri
kai ir Anglijai. Spėja, jog 
nekariniuose fabrikuose po
ra milionų žmonių gaus dar
bo. Tuomet liktų apie pus
ketvirto miliono bedarbių 
visoje šalyje.

New York. — “The Iron 
Age” rašo, jog per paskuti
nius 7 mėnesius įvyko 45 
streikai plieno, geležies ir 
kitose metalo pramonėse. 
34 iš tų streikų buvo fab
rikuose, kurie atlieka kari
nius užsakymus Amerikos 
valdžiai. Streikus taikė ša
lies gynimo komisija.

Dažniausios streikų prie
žastys buvo šitokios:

D a r b i n i n kai reikalavo 
daugiau algos; ’ atsisakė 
dirbt su nepriklausančiais 
unijąi; Amerikos Darbo 
Federacija bei CIO kai kur 
ginčijosi dėl to, katra uni
ja turi būt pripažinta kaip 
darbininkų atstovė.

GRAIKAI UŽĖMĖ KLI- 
SUROS APKASUS 
Graikų Pranešimas:

Athenai, saus. 2. — Grai
kai atėmė iš italų apkasus 
ir kitas aptvirtintas pozici
jas į šiaurius nuo Klisuros 
miesto Albanijoj; pagrobė 
nuo italų dvi kanuoles, kie
kį kitų ginklų ir amunicijos, 
kelis tankus ir paėmė nelai
svėn desėtkus italų karei
vių.

London. — Daugiau kaip gina miegot. Kai kur privi- 
milionas iš Londono gyven-'sę žiurkių. Gana dažnai 
tojų praleidžia naktis pože- slėptuvės užterštos bjau-

• • 1 v • 1 1 • • I • • v •

dažnai

riais nešvarumais.
“Valdžia paskyrė 

dojimo skiepus po bažnyčio
mis ir anglies supylimo 
skyles kaipo slėptuves. (Kai 
kas miega ir senuose, ištuš
tėjusiuose grabuose.)

“Daugelis slėptuvių yra 
tokie pirmykščiai urvai, jog 
negalėtum ir tikėt, jeigu 
pats nematytum.

“Girdėkt kartūs žmonių 
murmėjimai prieš tokias 
apsaugas nuo oro bombų.”

miniuose geležinkeliuose ir 
kitose slėptuvėse, besisau- 
godami nuo vokiečių oro 
bombų, kaip rašo Davidas 
Andersonas, New Yorko 

kis Hague jau baigia šeštą j Times korespondentas: 
terminą kaip šio miesto ma-Į “Slėptuvėse nėra toiletų, 
j oras. Naujų metų dienoj vandens, tinkamos šviesos... 
jis sakė, jog kandidatuos ir 
septintai tarnybai. Rinki-nakvoja 800 iki 1,000 žino
mai įvyks gegužės mėnesį, [nių kaip slėptuvėje. Sugula 

Hague yra priešas darbp taiP tirštai, kad nebūtų net 
unijų, ypač CIO. Jis taip katei kur tarp jų praeiti, 
slopino unijų teises, žodžio,1 Jiems visai nėra vandens, 
spaudos ir susirinkimų lai-;Vietoj toiletų yra vartoja- 
svę, kad įgavo vardą “caru- ma dešimt viedrų /laukan 
ko” bei “Hitleriuko.” įeiti. Tai dešimt kartų ma- 

Jis yra stambus demokra-, ^}au negu reikėtų. Oras tie- — — — —. i • • • ' ni 4* Al I ri VI rl W 4* Vtų vadas N. J. valstijoj.

Maskva? 1—r Paleistai

Jersey City Majoras Kandi
datas 7-tam Terminui

Jersey City, N. J.—Fran-

/‘Vieno bravoro* skiepe

ir lai-'

Washington. — Republi- 
konas senatorius Vanden
berg taipgi' išstojo prieš 
Ęoosevelto -siūlymą “sko- 

Rooseveltas “suvarys vokie-( tarnybos EC A. šadenko, ap-,akmeninėmis grindimis, ant lint” Anglijai karo pabūk- 
Čius ir italus į ožio ragą.” sigynimo vice-komisaras. kurių vyrai ir moterys mė-lus; “kiek tįk .jai reikia.”

Athenai, saus. 2. — Grai
kijos oficieriai ir politikai 
džiaugiasi, kad prezidentas 
Rooseveltas “suvarys vokie-tarnybos

M* {failles 1

siog troškinantis.
“Daugelyje slėptuvių var-

BOMBARDAVO AIRIUS
Dublin, saus. 2. — Neži

nia kurios šalies orlaiviai 
bombardavo Airijos Res
publikos prieplauką Dro- 
ghedą, iš kurios gabenami 
galvijai ir mėsa į Angliją. 
Bombininkai padarė \ gais
rus penkiose vietose, užmu
šė tris žmones ir sužeidė du.

Washington. — Kongre
sinė Dieso tyrinėjimų komi
sija paskelbė, kad Vokiečių- 
Amerikiečių Bundas (sąry
šis) Amerikoj tai hitleriška 
“karinė” organizacija.

London. — Uždrausta Ai
rijai bet kokius produktus 
užsienin išvežt be a anglą 
Valdžios užgyrimo.

Mirė Jonas Evans
John Evans (Ivanaitis), 

sūnus Johno Evans Jr., mi
rė trečiadienio ryte, Naujų 
Metų dieną. Pašarvotas na
mie, 640 Ridgeway Avenue. 
Laidotuvės bus subatoj, 
sausio (Jan.) 4 d., kaip 2 
vai. po pietų. Prašome drau
gus dalyvauti laidotuvėse.

Apeigomis rūpinasi gra- 
borius George J, Savage.

G. J. Savage.

ORAS. — Būsią lietaus.
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EleHm Atitvėrėjai (į.ęsja ApkreCHM!)

tyres-

London. — Iki šiol Angli
ja gavo iš Amerikos * apie 
750 karinių orlaivių, . kaip 
raportuoja anglų vyriausy-

IMBU1I MSI K i9H
Gabnmai Skaičiuot 
Pagal Profesijas, 

Lyti ir Amžių
Ligų Pavojus Angli 

jos Gyventojams

Anglai Nurodo Tris 
Amerikoje Statytu 
Orlaivių Silpnumus

Vaikščiojimas, Pro
tavimas, Golfas 

Ir Sveikata

Šimą apie tai davė profeso
riai R. M. Fuoss ir J. G. 
Kirkwood suvažiavime Am
erikos Chemikų Draugijos 
praeitą savaitę, Columbijos 
Universitete New Yorke.

Nemato Mokslo Dvasios 
Amerikiečiuose

Philadelphia, Pa. — Ame
rikonų Mokslo 1 
Draugijos susirinkime pro- 

Carlson 
kad vidutiniam

London. — Vien Enfield 
priemiestyje 25 anglai su
sirgo difterija ir 4 nuo jos 
mirė. Tai daugiau šios ap
krečiamos ligos aukų negu 
visame ’ Didžiajame New 
Yorke per metus.

Anglijos gydytojai bijo, 
kad apkrečiamos ligos pa
plis ypač iš nesveikų, užsi
grūdusių slėptuvių, apsaugų 
nuo vokiečių . oro bombų. 
Dauguma tų slėptuvių netu
ri apšildymo, yra drėgnos, 

Pažangos tinkamų laukan išėjimo

Guma (robas) iki šiol bu
vo laikomas geriausia ne
praleidžiančia elektros me
džiaga. Bet paskutiniais lai
kais išrasta chemiškai-dirb-

Kur yra rinkimuose baisa- tines • medžiagos, kurios 
vimai pagal proporcionalę at- daug sėkmingiau atitveria 
stovybę, kaip kad New Yorke, elektrą negu guma. Prane- 
tai balsų suskirstymas ir su- 
skaitymas gana painus darbas. 
Norintiem gaut tą laikiną dar
bą buvo daromi kvotimai 1939 
metais New Yorke. Balsų skai- 
tliuotojų kvotimus išlaikė 51 
procentas visų vyrų aplikantų 
ir 36 procentai visų moterų.

Iš raštinių tarnautojų išlai
kė kvotimus 47 procentai vy
rų ir 37 moterų. Iš advokatų, 
gydytojų ir kitų profesionalų 
tuos egzaminus išdavė 75 pro
centai vyrų ir 54 procentai 
moterų. Po profesionalų ge-j
riausiai pasirodė kolegijų stu- fesorius Anton J. 
dentai, kurių 72 procentai iš- pareiškė, 
laikė kvotimus.

Iš namų šeimininkių išlai
kė kvotimus tik 37 procentai, 
nors jų daugiausia padavė ap
likacijas į balsų skaitliuotojus.

Aplikantai iki 35 metų am
žiaus geriausiai atsižymėjo, o 
virš 60 metų—prasčiausiai.

Brooklyniečių 48 procentai 
aplikantų išdavė tuos egzami
nus, o newyorkieciu 43 pro
centai.

vietų ir be įrengimų 
niam orui gauti.

Priviso utėlių ir

(Iš Washington© paskuti
nėmis dienomis buvo pas
kelbta, kad Anglijon nusiųs
ta jau 1,500 karo orlaivių 
iš Amerikos.)

Bet daugelis amerikinių 
orlaivių netinka kautynėms 
su vokiečių lėktuvais, sako 
anglai: Perploni yra ameri
kinių orlaivių šarvai; šie or
laiviai taip pastatyti, kad 
dalinai užstoja lakūnui ma
tymą iš priekio ir užpaka- kaip 55-kių metip 
lio; netinkami amerikinių

blusuc

Vaikščiot atvirame ore yra 
sveikas dalykas kūnui ir pro
tui.

Rusų poetas Puškinas be
vaikščiodamas sustatė gražių 
eilių; panašiai ir daugelis ki
tų poetų,

Kai žmogus turi kokį klau
simą spręst, bevaikščiojant iš
sidirba geresnių tam minčių.

Vienas skelbimų specialis
tas New Yorke kasdien eina 
3 mylias į savo raštinę ir tiek 
pat atgal. Be to, jis dar kele
tą mylių per dieną nueina. Jis 
skaičiuoja, jog per paskutinius 
40 motų nuėjęs virš 3,000 my
lių. Dabar tas žmogus yra 
68 metų amžiaus, bet atrodo

į Kiaušinį Panašios 
Žvaigždės

šios šalies piliečiui anaiptol zmonill turinčių jies- 
p nėra įsikiepyta įpratimas ar,^0^ P^eglaudos pozemmiuo- 

bent mintis moksliškai svar-įs^_ gelezinkel1U0Se ir kitose 
styt dalykus, kantriai pas-(slėptuvėse, o tas brudas yra 
vert kad ir 
sau parodymus bei faktus, 
bent mėgint logiškai argu- 
mentuot,—nors . 
esą daugiau universitetų ir j v.
kolegijų, negu bet kurioje ne£’u vokiečių 

. Čia, girdi, ^aras.

’ nepatinkamus HgU skleidėjas.
Anglijos Gydytojų Žurna- 

’ las įspėja, kad šią žiemą 
Amerikoje ^pl<rečiamos ligos galės būt . . . 1 rl i rl r. o vi r\ n-1 i-ivn n-'i 10(10didesne anglam pragaištis 

“žaibiškas”

Vultee Aircraft fabrikai, Downey, Cal., paruošė ei
lę karo orlaivių, kuriuos tuojau perėmė USA ka
riuomenė.

kurios 
kitą ir 

kitos.

Anglų Propagandos
Mašina Amerikoje

pasaulio šalyje 
vidutinis žmogus, kaip ir 
kituose kraštuose, vaduoja
si daugiau .jausmais ir įsi
vyravusiais prietarais: jam 
atrodo, kad turi būt taip,

Praeitas pasaulinis karas 
atnešė infkienzos epidemiją, 
kuri pasmaugė 20 milionų 
žmonių įvairiose šalyse.

kas skirtingai kalba, tas 
jam “keistas”, “kvailas”, gal 
net “šalies priešas.”

Kad Amerikos miniose 
tiek mažai palinkimo į mok
slu, už tai prof. Carlson žy- 

’ mia dalim kaltina viešpa- 
, taujantį garbinimą pinigi- 
'nio pasisekimo. Prie tokio' 
“išauklėjimo” prisideda kas- 

! dieninė bizniška Amerikos 
I spauda. Taip antai, koks mi- 

: paprastomis 
apsirgo, tai jau
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Kulkos Orlaivinėms jas i (pereitą) pasaulini ka-

Anglijos ponas Sir Gil- jas, taip pat kliubams ir 
bert Parker aprašė ameri
kiniame žurnale “Harper’s 
Magazine” 1918 m. kovo 
mėnesį, kaip jis ir jo ben
dra d a r b i a i .veikė, idant 
įtrauktų Jungtines Valsti-

Yra žvaigždžių, 
skrieja viena apie 
nepertoli nuo viena 
Tos žvaigždės, vadinamos' 
dvynukėmis, dažnai viena 
“užtemdo” kitą, tai yra, i 
tuomet astronomai temato 
tik vienos šviesą.

Kai jos skrieja viena ap
link kitą, pasitempia jų šo
nai vienos linkui kitos; tuo-l 
met; Jos atrodo panašios j ■ ^7^ 
klausinius. Tai dar regimas s]OgOmjs u 
įrodymas,, kad žvaigždės (“svarbį” pirmam puslapiui

1 • i • 1 — * Ą /r — žinia; o jei naudingas mok-ne kieti kūnai. Musų saule slinis išradimas padarytas
^7 jVa nulzimskas ald)a jej žymus moksliniu- 

kas mirė, tam užtenką ir 
keliasdešimto ar paskutinio 
puslapio.

(Bet to negalima pasakyt 
apie politiniai pažangius 
darbininkus ir apie jų spau
dą. Čia kur kas tikriau 
įvertinami mokslo ir kultū
rinės pažangos dalykai.—

žinia; o jei naudingas mok-

Amerikos Kanuolėms 
Tobulinamos

Kariniai Amerikos oro 
vyno inžinieriai stengiasi

I vystyt gana jautrias

įkaitusių dujų rutulys.
Platoką pranešimą apie 

dvynukes žvaigždes davė 
profesorius Th. E. Sterne (iš 
Harvardo Universiteto Ob
servatorijos) laike moksli
ninkų suvažiavimo Philadel- 
phijoj praeitą savaitę.—J.

Chemikalas Keičiąs Augalus 
ir Gyvius

Chemikalas vadinamas 
colchicine per ilgus laikus 
buyo vartojamas kaip gy
duolė nuo podagros (gout). 
Per keletą paskutinių metų 
jis buvo išbandytas ir ant 
augalų. Pasirodė, jog su to

SENOJI ESKIMŲ, 
CIVILIZACIJA

Eskimai jau daugiau kaip 
du tūkstančiai metų atgal gy
veno šaltojoj Amerikos šiau
rėj, buvo gana civilizuoti ir 
turėjo daug išlavintų amati
ninkų. Tą įrodė savo tyrinė-
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chemikalo pagalba galima įimais profesorius D. Duncan
vidutinius augalus bei med
žius išauginti į milžiniškus. 
Apie tai paskutinėmis die
nomis padarė pranešimą 
profesorė Edna Higbee mo-1 
ksilininkų s u v a ž i a v i mui! 
Philadelphijoj. Paaiškėjo, 
kad colchicine keičia ir viš- 
tukų išvaizdą, jeigu jo įlei
džiama į perimus kiauši
nius. Toliau bus daromi 
bandymai, kaip tas chemi
kalas veikia kitus gyvius.

Strong.

INFLUENZA AMERIKOS 
KARIUOMENĖJE

lai- 
iš- 

kulkas 
, orlaivinėms kanuoliukėms, ku
rių gerkles yra vieno iki pus
antro colio pločio.

Tokias kanuoliukes 
viuose pirmi pradėjo 
vokiečiai, ir 
sėkmėmis” 
ir Angliją, 
ted Press, 
agentūra.

Amerikos armijos inžinieriai 
nori išrast gana jautrią orlai- 
vinei kanuoliukei kulką, kad 
jinai eksploduotų tuojau, kai 
tik pasiekia priešo orlaivio 
sparną. Esama tokių kulkų, 
kurios net į popierą atsimuš
damos sprogsta; bet jos pavo
jingos Čiupinėt. Ko dabar sie
kia kariniai Amerikos inžinie
riai, tai pagamint įvalias jaut
rią, bet čiupinėjimui nepavo
jingą kulką orlaivinėm ka- 
nuoliukėm.

Senesnieji Amerikos ir An
glijos kariniai orlaiviai buvo 
ginkluoti tiktai kulkasvaid- 
žiais. Dabar Anglija turi tūks
tančius' orlaivių ginkluotų dar' 
kanuoliukėmis. šiuo laiku sta- 
tomiem didiesiem Amerikos 
bombiniam orlaiviam dedama 
po kelias kanuoliukes į jų uo
degas. 

—»■----- -----------

Beždžionžmogio Dantys

Washington. — Amerikos 
karo ministerija praneša, 
jog daugiau kareivių serga i 
šios šalies stovyklose, bet; 
sako, tai “švelnus apsirgi- 
mas.”

PojOrine Fotografija
Lehigh Universiteto pro-

Vokietijoj stovyklose dau- fesorius W. M. Ewing išrado 
gelis francūzų belaisvių ka- fotografinį prietaisą, kurį 
rių mokinasi vokiečių kal
bos. Naziai sako, kad tai nutraukiama paveikslai jū- 
“laisvu noru.”

nuleidus pusę mylios gilyn

rų dugno gyvių.

orlai- 
vartot 

i* “su didžiomis pa
karę prieš Frau ei ją 
kaip rašo Associa- 
amerikonų žinių

ra prieš Vokietiją ir Aus
triją. Jis sako:

“Kai tik išsiveržė karas 
tarp Anglijos ir Cen tralinių 

| Valstybių, man buvo paves
ta žiūrėt, kad Amerikoj bū
tų varoma propaganda už 
Anglija... Mes sumezgėme 
ryšius-su paprastais ameri
kiečiais per judamuosius ar
mijos ir laivyno paveikslus, 
taipgi per pasikalbėjimus su 
žymiais ž m o n ė m i s, per 
straipsnius spaudoje, per 
knygeles ir tt.

“Mes gavome nuolatinius 
pranešimus nuo svarbių 
amerikiečių ir per asmeniš
kus susirašinėjimus -sumez
gėme ryšius su įtakingais 
ir žymiais žmonėmis kiek
vienoje profesijoje Jungti
nėse Valstijose, pradedant 
nuo universitetų ir kolegi
jų prezidentų ir einant že
myn per - visus gyventojų 
sluoksnius.

“Mes siuntinėjome dau
gybę savo dokumentų ir li- 
terattįros į viešus Ameri
kos knygynus, į YMCA 
draugijas, į universitetus, 
kolegijas, į istorines draugi-

laikraščiams.
“Savaimi suprantama, jog 

mūsų darbas buvo labai sun
kus ir reikalavo veikti labai 
atodairiai.”

Jungtinių Valstijų sena
torius Wheeler, padavęs šią 
ištrauką iš Anglijos politi- 
kieriaus Parkerio prisipaži
nimo, pastatė klausimą:

“Ar pono Gilberto žodžiai

Per 25 metus pirmiau jis 
orlaivių apatiniai ratai nu- dažnai lošdavęs golfą ir bu- 
sileist į nelygias bei klam-1 vo sėkmingas lošėjas. Paskui 
pias vietas. Visais šiais tri- metė golfą. Sako, tame lošyje 
mis požiūriais vokiški or-'žmogaus mintis tik tuom ir 
laiviai viršija amerikinius. ! užsiėmus,_ ir neina . galvon 

Orlaivių fabrikantai Am- nauJ°s idėjos. Be to, jeigtplo- 
erikoj dabar, todėl, dalinai šėJ.u\ ”eVy v •' J‘S 3audfn*s‘’ 
apstabdo spartų dirbimą or- ninkuj pavydi Taigij pasak 
laivių Anglijai, kad pakeist j0, SVeikiau ir naudingiau esą 
senuosius planus ir įvest, tiek pat laiko energingai pa- 
pagerinimus, kuriuos anglai vaikščioti su 
nurodo. kad ir vienam.

pyksta ir sekmingesniam golfi- 
ninkui pavydi. Taigi, pasak

draugais arba

Sovietai Užaugina I Be Šio Metalo Motina
Beveik Trečdalį, 
Pasaulio Vatos1

Nemyli Kūdikio
Pirm keleto metų Johns 

Hopkins Universiteto pro-
Rusijos, imperija pirm. fesorius E. V. McCollum at-

bent kiek pąąiškiną kuis- praeito pasaulinio karo uz- rado, kad jeigu oisterio pa- 
tančią karau telegramą at- augindavo tik 7 milionus ir taitei trūksta metalo vadi- 
siųst^... prezidentui (Roose-!400 tūkstančių dvigubų ________ _ ______
veltui), raginančią duot An-;fnerių vatos, arba medvil->]j užsiveisti; panašiai ir pa-
glijai daugiau paramos?

“Ar Anglijos propaganda 
vėl pasiekė mūsų kolegijų ir 
universitetų profesorius?

“Be to, dabar Amerikoj 
yra visa krūvą svetimšalių 
‘slekerių’, Europos karalių- 
karalaičių, kunigaikščių ir 
galiūnų ir jų stabmeldžių. 
|Tie aukšti ponai neturėtų 
būt šauniais pietumis vai
šinami ir girdomi aukšto
siose vietose Washingtone; 
jie neturėtų ragint šią šalį į 
karą. Jie turėtų būt savo 
name ir patys kovot už lai
svę ir krikščionybę, apie 
kurias jie mums taip sklan
džiai šneka. O, kokie jie ne
laimingi !

“Jie, kaip ir paprastai, 
apleido savo šalis, ‘ palikda
mi tik savo valdiniams ka
riauti.”

HLŪS MOTORAI KAIP KARO PABŪKLAS

Jau 49 metai atgal Ja
vos saloje atrasti palaikai 
vadinamo beždžionžmogio, 
kuris ten gyveno apie 500 
tūJ<stančių„ metų atgal. Bet 
tik paskutiniu laiku išstudi
juoti jo dantys. Jie sudygę 
daug panašiau į šiandieni
nių žmonių dantis, bet dar 
yra kiek panašumo ir į bež
džionių dantų pavidalą ir 
sudy girną.

London. — Naujuose^me- 
tuose vokiečiai bombardavo 
Londoną tris kartus.

Paskutinėmis dienomis liu, sakysime, nuo 400 my- 
Vokietijos valdininkai pas-Tių iki 300; arba norint to- 
kelbė, kad jie turį naujai iš
rastus tylius motorus savo 
submarinams, greitlaiviams 
ir orlaiviams; tai būsiąs1 
naujas pabūklas užkariaut 
Angliją.

Bet tikrumoj tai nėra vo
kiečių išradimas.

Sovietuose jau kuris lai
kas atgal išrasti ir išbandy
ti tokie tylūs motorai. Da
rant mėginimus, tačiau, .pa- mis 
sirodė, jog bent iš vieno at- mis rodyklėmis; tai tos po
žvilgio jie nepraktiški. Pa- 'dyklės ir parodys, jog čia 
vyzdžiui, vartojant tylųjį kas nors po vandeniu plau- 
motorą, orlaivio greitumas kia, kaip greit jis plaukia 
sumažėja visu ketvirtada- ir kuria kryptim. Arba jei

kio pat greitumo,, tenka su
naudot 25 procentais dau
giau gazolino.

Kitas dalykas, tai tylus 
motoras, kad ir po vande
niu, nėra taip lengvai pa
slepiamas. Leiskime, štai 
vienas paniręs submarinas, 
o už 35 mylių kitas. Tarp 
jų virš vandens plaukia 
priešo laivas su tam tikro- 

elektriniai-magnetinė-

cen- nrnno mangano, tai ji nega- 

' nės. — Dvigubas centneris tinukas būna nevaisingas, 
jeigu savo maiste jis bent 
kiek negauna mangano.

Nėščios žiurkės šeriamos 
ėdesiu be mangano neken
čia savo kūdikių; kada jie 
gema, tai jos suryja juos.

Žiurkės normaliai maiti
namos su manganu jų mai
ste paprastai sutinka žin
dyti ir svetimų žiurkių kū
dikius. Bet jos neprisileid
žia tokių žiurkučių, kurie 
pagimdyti žiurkių negavu
sių mangano laike nėštumo. 
Spėjama, kad ir moterys 
nemylėtų savo kūdikių, jei
gu pas jas kūne visai nebū
tų mangano.

yra 445 svarai.
Sovietų Sąjungoj 1940 

metais išauginta 28 milionai 
dvigubų centnerių vatos, tai 
beveik keturis kartus tiek 
kaip senojoj Rusijoj.

Dabar Sovietų Respublika 
pagamina arti 30 procentų 
viso vatos derliaus pasauly
je.

1935 metais Stalinas sa
kė, jog Sovietų Sąjunga tu
rėtų siekt 7 iki 8 milionų 
pūdų grūdų derliaus per 
metus. Ir tatai mažne jau 
įvykdyta 1940 metais, nes 
užauginta apie 7 milionus 
pūdų grūdų. Tai dėka ko
lektyvių ir valstybinių far- 
mų.—Pūdas yra 40 svarų.

Pernai Sovietuose užsėta 
pusantro miliono hektarų 
daugiau laukų negu 1939 
metais.

Daugiau kaip ketvirtadalis 
visų dabar pašauktų į Ameri
kos armiją vyrų buvo atmesti 
del įvairių nesveikumų.

pro tą vietą skris orlaivis, 
jis taipgi savomis rodyklė
mis atidengs, kad čia esama 
povandeninių laivų.

Pagaliau, tegu orlaivis su 
tyliu motoru skrenda virš 
miesto, kur yra įvalias me
talo; tai rodyklės mieste ir 
išduos tylųjį sekretą, jog 
čia skrenda orlaivis.

Jeigu anglai dar nežino 
apie tyliuosius motorus; jie 
greitai galėtų sužinot. Už
tektų nukirst žemyn vieną 
tylųjį vokiečių orlaivį An
glijoj ir ganagrinėt jo mo
torą.’’

Karštis Saulės Paviršiuj 
ir Viduryje

karščio.

Saulės paviršiuj yra 6 tūks
tančiai laipsnių karščio, pagal 
Centigrado termometrą, o jos 
viduryje 19 milionų ir 600 
tūkstančių laipsnių
Saulė kas sekunda išduoda 
tiek karščio-energijos, kad rei
kėtų mokėt po bilioną dolerių 
už sekundą.

65 procentai saulės susida
ro iš dujų, sunkesnių medžia
gų, kaip kad geležies, pota- 
sio, titnagio, magnio ir deguo
nies (oxygeno), o likę 25 iki 
35 procentų saulės medžiagos 
tai lengvosios helijo dujos.

Tatai atrado profesoriai Be- 
the ir Marshak, tyrinėdami 
saulę haujausiais, jautriausiais 
moksliniais intrumentais ir da
rydami savo išvadas.

Danijos, gyventojam da
bar leidžiama pirkti tik po 
vieną vidutinę plytelę muilo 
per mėnesį. s
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mainland .... Another interesting fact 
about‘Gallant Sons’is that El Brendel, 
famous comedian, plays the high school 
groundkeeper who assists the youngsters 
when they turn amateur detectives.”
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We have short time to stay, as you,
We have as short a Sprung,

As quick a growth to meet decay 
As you or anything.

/ —Robert Herrick.

indicated 
we were 

visited in

p factories with 
Workers unless 
Motors, I said,

the boss, 
“belonged”

heart to Lea 
her in her rounds

Sineus to keep a 
and

.Presenting Presents Received 
for Xmas:—

terror of war and oppression, 
freedom that Požėla, Grifcnber- 
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several 

who are

whereas during the past three 
months 500,000 metres have b&en 
produced. Order 
in industry.

For example,
factories are being combined into

The big onQs 
the little

JACKIE CGDPER-
RETURNS TO MGM (THE STUDIO 
I/HERE HE ROSETO FAME) U 
'GALLANT SONS’! HE 1$ TEAAAE
•F- BONITA 
GRANVILLP
■OK THE FIRST 
TIME, AS THEY 
111 KN AMATEUR 
DETECTIVES

A fine write-up on Vytautas Ba
cevičius appeared in one of the lar
ger musical magazines here. 
Professor will be in Bi ighamton 
next week, stopping for 'a recital 
to the. Lithuanian community in his 
tour...

/ -
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Lithuanian People Take Over
by Anna Louise Strong

LMOST at once after the Sei
mas sessions, the take-over of 

factories began. A new Ministry of 
Industries was formed, secured two 
rooms in another ministry as tempo
rary offices and at once became the 
general staff for the nationalization. 
In automobiles commandeered from 

’ other ministries, several dozen is- 
spectqrs were sent out to the facto
ries, beginning with the largest ones.

In each factory the inspector call
ed together the worker’s Factory 
Committee and with their help se
lected a commissar, in most cases 
some well known and reliable work
er, in the plant itself—He was not 
charged with management; all for
mer directors and even owners or
dered to remain on the job pending 
the government’s final decision. The 

' Commissar’s task was to make full 
inventory of plant, machines, raw 
materials, finished products and ge
neral conditions of the plant and its 
relations with other factories, prepa- 

• ratoryto/fhj^, formal taking over.
^VISITING PLANTS

The Ministry of industry gave me 
a letter of introduction authorizing 
me to visit the factories to see how 
the nationalization went on. They j 
were proud of the seal with which 
they stamped this letter; it bore a 
red star with a hammer and sickle 
insert. “Historic,” 
ministry ever had 
fore. By the time 
ters get seals 
be ‘ministries’

The auto in 
Inspector Izim 
on Sunday afternoon still bore the 
nameplate of Graf (Count) Koma
ras, ą; nobleman and landlord from 
tsarist days, now dispossessed. As 
we drove through a crowded part 
of the city, Izam said, “I can’t get 
used to it. Less than two months 
ago I wouldn’t have dared to walk 
down these streets. This was a re
gular nest of police spies and one 
would of surely seen me and turned 
me in. "Now” ... his hand 
.the sweep of the journey 
making, — “ten factories 
an afternoon.”

Only one world-noted American journalist ions present in Lith
uania during the stirring weeks when Lithuania became a So
cialist country. That journalist was Anna Louise Strong. What 
she saw in Lithuania and how the events impressed her have 
just been published in a. booklet, “LITHUANIA'S NEW WAY.” 
The article published here is a small section from the booklet. 
It may give the reader a better idea as to the events in Lithuania 

.—particularly in these days when propaganda and distortion is 
around, us everywhere. It is fortunate that the occurences in 
Lithuania have been covered by a reporter whose ifįords are re
liable and whose accounts are trustworthy. . .

Demand Meet on 
Army Barriers

busily taking inventory. In one room 
thousands of aluminum forms had to 
be counted, in another room tens of 
thousands of yards of fancy braids 
had to be measured. Elsewhere they 
were counting boxes of galoshes.

One of the girls in her haste 
dropped an aluminum form which 
she was counting. Another girl at 
once reproved her. “Take care of 
those things, They’re ours now,” she 
said . . . Yes, “ours” for the past two 
days and not yet listed, but already 
the mental attitude was new. They 
were learning their new possessions.

Then I saw what the process of 
“inventory and take-over” was doing 
to the minds of the workers. It was 
breaking down life-long habits of 
thought. All their lives they had 
been trained under capitalism. This 
and that “belonged” to 
Their working day also 
to him.

Trade unions were all 
but they didn’t break
feeling. Even with collective barg
aining the boss was still “boss”. 
Even the election of Shop Com
mittees and Workers’ Soviets had 
not stirred the workers like this. 
They had talked and listened and 
elected; they had been told that 
new life had come. But the workers 
think not so much through talk 
and elections; they think more deep
ly through their hands on machines.! 
Now they are putting their hands j 
on the machines and listing them as i 
“ours.”

I went from the stockroom in 
“Gumi” into the room with the 
machines. Instead of the gay flocks 
of girls there were more skilled and 

workers here, the men who

The clatter was still as noisy, 
I he machines were still as speedy. 
Yet everything had changed. A 
worker laid his hand caressingly on 
the biggest machine and introduc
ed it to me.

“These arc our treasures,” he 
said.

Not far from “Gumi” we stopped 
at Inkaras, another large factory of 
rubber goods. The new commisar 
had formerly been a chauffeur and 
“one of the best comrades in the 
plant,” the workers said. He told 
me, Inkaras had belonged to a large 
stock company, with capital from 
Latvia and England. The company 
had another factory in Poland and 
tried to reduce the conditions of 
Lithuanian workers to those of Po
land, which were among the worst 
in Europe.

I asked if the bosses of Inkaras 
were worse than others. “All bosses 
are of one bone/’ he said. “But the 
big ones—the colonizers—are better 
organized and hungrier. In that way 
they are worse.” He added that 
“No doubt some of the bosses have 
already reached America, and arc 
telling tales about us, trying to get 
America into war with USSR for

Am-
new

America 
the sake of their property. Tell 
erica from us that we have a 
life now, with open eyes.”

WORKER’S CLUBS

S&aii,

34S

HE STARTED TO 
WORK ON M-G-M's 

"GALLANT SONS"!

‘Twas the night before New 
And all through the night, 

The mice were not stirring - 
They had hid from fright!

“Must be joyous tidings 
That these mortals greet, 

With horns, tin cans and bottles 
wine,

feet.Bloated heads and unsteady
“Stupid gestures .arc outdone— 

Silly, though not realized.
We cannot hope to have such , 

Because we are not civilized.
“ ‘Reality and future arc in the past,’ 

Spiritedly vouch the thin and fat, 
But tomorrow’s headaches bring 

back the past, 
Some fun, eh, Brother Rat?” 

—Charles Kwarren.

WA^HJKfGTON, Jan. — Secretory 
of War Henry L. Stimson this week 
had before him a written demand 
for an immediate conference with 
a delegation representing Local 471 
of the United Cafeteria Employees 
(CIO) to protest 
the Air Corps of 
of the 
teer in

This 
leader, 
us the 
the armed forces of our country.”

“Our concern with this matter,” 
wrote the local, “goes beyond the 
question of just this individual, since 
it raises the whole problem whether 
democracy can be defended when 
the government itself resorts to such 
undcmocratics methods and policies.”

The local informed Stimson that 
the matter has been placed be
fore the Washington Industrial Un
ion Council, of the CIO and quoted 
that body as condemning “these un- 
American policies by which your 
department has elevated race pre
judice and discrimination to a po
sition of a government-sanctified na
tional policy.” The letter stated that 
several other labor and Negro or
ganizations were backing the local 

in its position.

the rejection by 
a Negro, member 
sought tounion who 

the Army, 
rejection, 
“brings very boldly
matter of discrimination in

said the

volun-

union's 
before

Lithuania Progressing
/

GAIL 
PATRICK^ 

(BONITA'S 
MOTHER IN 
THIS PICTURE)^ 
CARRIES HER ' 
MAKE-UP TO 
THE STAGE IN I 
TIN TEA CANN I STEPS 
CARRIED IN A SHOE BOX , 
(MAYBE IT'S FOR GOOD LUCK!)

NEW YORK; N. Y.—“IT’S TRUE! that Edward Ashley, young Australian 
leading man recently signed by Motro-Goldwyn-Mayer, appears with Jackie 
Cooper and Bonita Granville in ‘Gallant Sons’,” says Wiley Padan... “Ashley, 
who won international awards in Eng-^ 
land as a ski jumper, has become inter
ested in water skis which arc towed 
through the water, somewhat in the 
fashion of surfboards. He will attempt 
to pilot water skis from Catalina to the

MOSCOW. — Soviet power has (one.
been established in Lithuania for! Unemployment among the 
five months. This is a small period I workers has been completely 
especially when speaking of the life ated.
of a whole country. Despite this, the | Before, average wages per
economy and culture of the young were 130-140 lit, now they are 360- 
Sovict Republic arc constantly devc- 390 lit*.
toping.

Lithuania under the Smetona re
gime was purely an agrarian coun
try. Weakly developed industry was 
withering away, deteriorating.

The Novjovcrkov^ky paper factory 
was idle for eleven years. The fol
lowing fact shows to what degree 
this process had extended, 
back as 1915 the owners of 
siery “Vilniaus Karuma”

Inkaras workers were espo-| 
proud of the new Worker’s 

they had started. They had 
a building and set up an as- 

and many 
classes and lectures. Already they 
have several “workers correspon
dents” who are writing for the 
newspapers, sending news about the I 
plant and the life of the workers. > 

“I waited for this hour when I I 
could work for the workers’ own ’ 
factories,” said a young machinist, 
whom. I asked why- he was giving] 
his Sunday without pay. He urged > 
me to tell American workers to pre- Į 
vent their government from doing; 
anything against the USSR. “We 
are all optimistic about the fqture 
if only there is no war,” he said.

gayer,a

United States Out of War

In Memory of Four--

this country

Democracy

■How to PawmiX SthXkeo

.. .. Glv« lh»m th»b rail*.

MSnMI

EVER have I seen
buch of workers than we met 

in the. Gumi plant. This is a large ' 
establishment making galoshes, gar- ; older 
ters, and fancy elastics and other j know machines. Three days ago the 
rubber articles. Operation was shūt I clatter of those machines was hate
down for Sunday, but in every de- ful, reminding them of the long cx- 
partment a group of workers was I haustion of the worker’s life.

Friends, Young People.
We have gathered in meetings 

this past week to honor in solem
nity four heroes of democracy. 
Four heroes who because of their 
ideals and aspirations to imbue de
mocracy into the puppet regime of 
Dictator Smetona, met death at the 
hands of the firing squad.

We honor these four today, not 
solely in the sense of bereavement, 
but at the same time we rejoice at 
the., thought, that though they died, 
today in that beloved land of our 
fathers there stands a monument 
acknowledging their sacrifics. A mo
nument that they. Požėla, Grifen- 
berger, Giedris, and Ciornis, and the 
Lithuanians of the wofld are proud 
to acknowledge—the Soviet State of 
Lithuania. It is in this sense that 
we honor these four.

We also honor the thousands of 
youth-young fellows and girls who 
through the years have given their 
ulmost/to accomplish this achieve
ment. Those thousands who like Po
žėla, Giedris and the rešt, have suf
fered tpe pangs of imprisonment 
and banishment, and also death. At 
long last, their dream of a land of 
democracy, of plenty and of oppor
tunity has come into 
land of oppression has 
with the ‘bureaucrats 
Inc.

There are those in 
today, who would like us to be
lieve the opposite. Would (if people 
were guilible) like to present a 
viewpoint of horror, of mass mur
ders and torture in regards to the 
existant regime. They, stoop to the 
lowest sources in order to accomp
lish it. Emanating directly from' Na
zi headquarters in Berlin, news dis
patches- which were used by the 
Hitler regime, are now applied to 
Lithuania. They disseminate vicious 
anti-semitic propaganda typical of 
that jew baiter, Goebbels. Every 
Conceivable type of vicious propa-

I ganda is being spread in this coun
try by Nazi inspired, anti-semitic 
Lithuanian groups and newspapers. 
Today in America we do have a Fifth 
column, not only consisting of other 
groups and nationalities, but we al
so have unfortunately a Lithuanian 
Nazi Fifth column.

With their headquarters in Ber
lin, this 
dermine 
state of 
cd one
and starvation. They would ignore 
the new system of society that has 
come into being. A system under 
which all especially the youth, have 
an opportunity for education. A sys
tem under which hospitalization and 
the question of health is taken as a 
necessity. A system under which, 
work, wages, peace, progress and 
prosperity are the center themes. No 
longer do people live in darkness 
and despair. No longer does one 
man rule and exploit thousands. To
day this land is governed by the 
people and for the people. It is no 
wonder that these vermin if vi
ciousness who degrade the new 
Lithuania of the people, report to 
the garbage can for their propagan
da of hate.

What does all this mean to our 
young Lith American^? Of what si
gnificance is it?

For one thing, we here in Ameri-

a shining example Of peace and pro
sperity. A country that has been 
spared from the horrors of war and 
the brutality of Hitlerism and fas
cism. Not like the rest of the na
tions where bomb and gun predo
minate, Lithuania today is free from 
the 
The 
ger, 
has
lives in Lithuania!

BACK in the Ministry of Industry
I found Assistant Minister Mai

min working late into the night. 
Instructors were coming in to report 
on their day in the factories; phone 
calls were coming from the provin
ces too. Here in this office a balance 
had to be struck each day. What 
factories needed help and raw mate
rials? Where were the weak spots? 
Between phono calls Maimin talked 
to rne .

He listed for me the chief tasks 
in their orders. First, make inven
tory and take over the factories. 
Next, secure, adequate raw mate
rials. Third, organize and improve 
the“~actual functioning of industry.

The phone calls come. “What shall 
we do to get raw materials? There 
is plenty of it here but it is sealed 
away under a bank loan.”

“Why. worry about that?" answers 
Maimin. “Aren’t the banks ours 
loo?”

Another phones: “Our products 
are waiting to be shipped to fill 
foreign orders. Shall we let them 
go?”

“Certainly,” replies Maimin; “all 
our international obligations must be 
fulfilled.”

Again the bell rings. A Commis
sar wannts to know what to do 
with a director who refuse to give 
up the shares of stock. “He says he 
doesn’t know where they are but he 
must be sabotaging.”

“Do you need them?” asks Mai
min. "Are they valuable?”

“Valuable? What do you moan? 
They are the company’s whole ca
pital.”

“Wait a minute,” said Maimin, 
“Isn’t your factory nationalized?”

“But of courscj-What a question 
to ask.” *

"Thon what’s the use of those bits 
of paper of past ownership? Don’t 
worry about them. See to the ma
terials and machines.”

A delegation arrives a whole 
I shop committee—to ask: "Th$ owner

“We have reached a strange sit
uation in America when those who 
advocate peace, who do not follow 
the party line, ;arc branded ap
peasers or unwitting tools of the 
dictators. This still is a democracy, 
and American citizens whose beliefs 
vary from 
ought not

those .of the Government 
to be howled down or in

timidated. Free speech still belongs 
to all the people, not to just a few 
at the top.

“I do not believe I hat the great 
majority of our people are eager to

i place in the life of 
especially the farm 
poor peasants.

585,000 hectares af 
to the landlords and deri 
been confiscated.

70,000 farm laborers and land 
hungry peasants received land.

This year the peasantry received 
loans totalling 20,000,000 lit.

The peasants have been 
from paying for the loans 
period of two years.

Į 40,000,000 lit for peasant
in taxes and fines have been can- 

Soviet colled.
Next year the industry and ag-
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asks a salary. Doos he gel it ?” 
, “What was he doing during the 
lime?” asks Maimin. “Was he at 
the factory or cutting coupons?”

“Ho was at the, plant directing it.”
“Then he neec|s a salary - the same 

that the technical staff gets.”
Šiauliai calling... Šiauliai calling... 

II. is an instructor reporting from 
the city where I saw trade Unions 
start. I listen to Maimin’s replies.

“Of course wo nationalize electric 
station even with only ten workers. 
. . .Anything that has to 
electric power. . .

“Quite right.;.
first... You can take in 
electric power plants tomorrow.

“No, no, don’t tak 
less than twenty A 
they have motors, j. 
not electricity. They all have elec
tricity.

“Don’t you read the papers? 
Hadn’t time? Well, you’re a bright 
one for an instructor! Better read 
the Nationalization Law!

“How arc all the administrators? 
All on the job? Nobody sabotaging? 
That’s good. How about raw matc- 

alright but little 
Well, rich factories 
better... But tell 
shortages at once, 
opening a depart

supplying raw materials, 
s. Send in your needs.

rials ? Big ones 
ones complain. .. 
always had it 
them to signal 
Tomorrow we’re 
ment for 
also credit:

“None of you are Io come back 
to Kaunas till it’s over. That’s or
ders now. Did you take enough mo
ney? Well, you’ve got to eat... 
Tell the bank to lend you on our 
credit and to phone me for authori
zation. . . Phone tomorrow evening... 
Good night. . . Good night.”

be embraced by war and I call upon 
them not to be afraid to say so. 
I, for one, believe the policy advo
cated by the interventionists is in
sane because it will lead to total 
war, and war is insanity.

“I say so now and I 
continue to say so, even 
end I stand alone.

“Americans! Do not let
he swayed by mass hysteria. Do not 
travel again the road that you took 
in 1917. You hanged Bob ”La Fol
lette in effigy because he opposed 
war — and lived to repent your act
ion and put-him in the hall of fame. 
Fifteen years after the war, when 
the secret treaties were exposed, you 
realized that you had been duped. 
Has history suddenly changed?

Urges Appeal to Congress
Are the facts of yesterday no lon

ger facts? Has this war a s'wcctcr 
odor than the last? Don’t let your
selves he misled by the so-called no
tables. Numerically they arc few— 
a few hundred — even though they 
command the newspaper headlines. 
But they do not speak for the mass 
of Americans. They do not repre
sent labor, the farmer, the youth, 
the mothers or the fathers of Ame
rica. The great mass of our people 
are inarticulate, but it is time you 
wore heard. You must not be driven 
like sheep to the slaughtering pens. 
. “There is a war that I call upon 
you to enter—a noble war which 
the royalty of Europe and our Tory 
friends at home arc unwilling to 
face — a war to end economic in
equality and poverty and disease in 
this the richest land in the world.

“America’s war ought to be a^war j 
aganst industrial^unemployment and i 
low farm prices. i

“Whether the stroke of twelve 
will usher in a really happy New 
Year tomorrow night depends upon 
you--and upon your sincere loyalty 
to Christian ideals. “Peace on earth 
Io men of good-will” is a sacred 
cause for which we should pray and 
work. Let your representatives in 
Washington know that you have, not 
surrendered
America to warmongers and inter
ventionists, and God will bless Am
erica." •—Sen. Wheeler.

As far 
the ho- 
packed 

hundreds of machines preparing for 
evacuation .

Since then 25 years have passed 
and the jnachines remained packed.

Only at present under 
power have the machines been un- j 
packed and put into operation. Much ' riculture of the Lithuanian Soviet 
has been accomplished during the ' Republic will still further expand, 
five months of existence of Soviet I The production of textile fabrics 
power. . will increase fourfold, woolen fab*

During the past year the entire ries, twofold; the output of agri
textile industry of Lithuania has j cultural machinery by two and a 
produced 1,400,000 metres of fabric 1 half times.

Lithuania's economy is developing 
under the powerful influence of the 
entire economy of the Soviet Union.

During the past three months the 
industry of the USSR gave Soviet 
Lithuania 300,000 pairs of shoes, 
200,000 pairs of rubbers and galor 

i shes, 15,000 tons of food products.
The liberated people of Lithuania 

; have only at present received the 
possibility of study.

Already 580 new classes,/ 44 se
condary schools, 17 spėčiau and 50 
schools for adults have opened.

The number of students' have in
creased by 17,500. These achieve
ments have been felt daily by the 
working people of Lithuania. That 
is why there 
ąmong 
people 
of the 
Party 
deputies to the Supreme Soviet of

Want Conscription 
Permanent

WASHINGTON, Jan. — Adminis
tration leaders who put over the 
peace-time Conscription Law on the 
claim that it was intended only as 
a temporary “emergency measure,” 
more for transforming the present 
temporary conscription law into a 
permanent law.

Responsible sources said President 
Roosevelt and Draft Director Cla
rence A. Dykstra had “exploded” the 
question at a recent White House! the USSR which will take place on 
Conference. January 12th.

LOUDSPEAKER

A telephone address book was re
ceived by. Mary 
list of her dates 
mixed up ...

“Satchel” Joe, 
About Town, received 
to help him in his stroll. Joe, by the 
way, will be ’fbaving B’klyn^ early 
this year (1941) to venture for a 
permanent stay in that bachelor
trap territory, Chicago ...

An airplane so that he may fly 
home whenever the occasion 
mands it was given to John 
man...

A sweet candy 
rys to carry with 
while nursing ...

A bottle of the 
to the poet P. Pakalniškis .. .

The LDS President, Roy Mizara, 
and K. Michelson the chairman 
the Nat’l Youth Committee, visit 
Massachusetts last week-end for o 
ganizational discussion.

------o------
A number of parties were held 

New Year’s Eve. The Aido Chorus 
had a fine idea when mimiographed 
copies of songs were passed out and 
the public invited to. join in the com
munity singing. More of that sort 
of stuff!...

Lithuanian-Americans who felt 
that registration and finger-pęiuting 
were utterly unnecessary and un- 
American have nothing on the Red 
Man. The original residents of 
American continent protested 
“alien” tag by corrying a sign 
the Buffalo Post Office where 
dians of upstate New York tribes 
had to register as aliens.

The sign they carried read, “We 
Did Not . Fingerprint the Pilgrims 
Whėn They Arrived in Our Native 
America.’

Bon Mot from t Someplace or 
Other:—Love, like funerals and class 
reunions, brings people together who 

ordinarily wouldn’t bother speaking 
to each other...
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Kazokai Pasuka'į Revoliuciją
(Ištrauka iš romano “Ramusis Donas”)

rų batalionas mažas sųmĄjmas. Stambus 
kazokas, pasilypėjęs an istų, įtikina
mai ir reikšmingai drebina atkištą juodą 

\ naguotą pirštą!
—Jūs, šauliai, klausykite. Mes tuojau 

išeiname, o jūs dėl savo bobiško kvailu
mo, pasilieka te. Na, tai va, kad be kvai
lysčių. Jei pradėsite į mus šaudyti—su
grįšime ir visas į smulkius trupinius su
kaposime. Ar teisingai kalbu? Na, taigi.' 
Likite sveikos tuo tarpu.

Jis nušoka nuo rąstų, pasiveja savuo
sius, tarpais atsigręždamas atgal.

Kazokai nueina beveik iki vidurio aik
štės. Pažiūrėjęs atgal, vienas susijaudi
nęs sako:

—Žįūr, vyručiai! Karininkas mus ve
jasi!

Daugelis nesustodami atsuka galvas, 
žiūri. Per aikštę, kardą prisilaikydamas, 
bėga aukštas karininkas. Jis moja ran
ka. ■ ■/. *

—Tai Atarščikovas, trečiosios šimtines. 
—Kuris?
—Aukštas ir dar apgamėlis ties akim. 
—Apsigalvojo su mumis eiti.
—Jis puikus vyriokas.
Atarščikovas greitai pasiveja šimtinę, 

iš tolo matyt jo veide virpanti šypsena. 
Kazokai mosuoja rankomis, juokiasi.

—Paspausk, pone šimtininke.
—Sparčiau!

~Nuo rūmų vartų sausas, vienišas šūvio 
trakštelėjimas. Atarščikovas plačiai iš
skečia rankas ir atbulas krinta ant pe
čių, smulkiai trūkčioja kojas, daužosi į 
grindinį, bando atsistoti. Sukomanduotos 
šimtinės išsiskleidžia veidu į rūmus. Ant 
apsisukusių kulkosvaidžių numeriai. Kas
pinų šnarėjimas. Bet prie rūmų vartų, 
už pušinių rąstų — nė dvasios. Prieš mi
nutę ten būriu stovėjusius karininkus ir 
smogikes šūvis tarytum nulaižė. Šimtinės 
paskubomis vėl rikiuojasi, eina, jau grei
tina žingsnį. Du. kazokai paskutinio bū
rio grįžta iš tos vietos, kurioj parkrito 
Atarščikovas. Garsiai, kad visa šimtinė 
girdėtų, vienas šaukia:

—Krimstelėjo jį po kairiąja mente. 
Gatavas! x

Žingsniai skamba trankiai, sutartinai.

(Pabaiga)
, broliai 1-jo ir 4-jo pulko kazokai prisidė

jo prie mūs. Kas nori eiti su mumis— 
stokite kairėje.

—Palūkėk, broliuk,—išstojo į priekį 
šaunus pirmosios šimtinės uriadnikas.—

’ Eiti—mes su dideliu malonumu, o kai 
mus bolševikai dulkėmis paleis.

—Draugai! Petrogrądp karo —/zrevo- 
liucinio^ komiteto varflfT pažadame jums 
visišką saugumą. Niekas jūs nepalies.

Šalia juodaūsio jūrininko atsistojo ki
tas stambaus kūno sudėjimo, truputį 
rauplėtas. Jis apžvelgė kazokus, sukinė
damas savo storą jautišką kaklą, sudavė 
ranka per aptemptą uniformine išgaub
tą krūtinę ir tarė:

—Mes jus lydėsime. Nėra ko, broliukai, 
abejoti, mes su jumis ne priešai, ir Pet
rogrado proletarai jums ne priešai, o 
priešai štai šitie...

Jis kyštelėjo didįjį pirštą į rūmų pu
sę ir šyptelėjo, apnuogindamas tankius 
piktus dantis.

Kazokai neryžtingai delsė,—moterys- 
smogikės priėjusios klausėsi, žvilgčiojo į 
kazokus ir vėl ėjo prie vartų.

—Ei, jūs bobos? Ar eisite su mumis,— 
riktelėjo barzdotas kazokas.

Atsakymo nesulaukė.
—Imk šautuvus ir einame,—tvirtai ta

rė Lagutinas.
Kazokai sutartinai išgrobstę šautuvus, 

susirikiavo. ’
—O kulkosvaidžius imsim, ar ne ?—pa

klausė kazokas kulkosvaidininkas juojla- 
ūsį jūrininką.

—Imkite. Negi juos kadetams paliksite.
Prieš išeinant kazokams, susirinko vi

si šimtinių karininkai. Jie stovėjo būriu 
ir nenuleido akių nuo jūrininkų. Šim
tinės, susirikiavusios, pasijudino. Prieša
kyje kulkosvaidininkų komanda vežėsi 
kulkosvaidžius. Ratukai trumpai girgž- 
deno, tratėjo per šlapius akmenis. Juo- 
daūsis jūrininkas ėjo greta su pirmosios 

' šimtinės priešakiniu būriu. Aukštas, bal
taplaukis Fedosejevo stanicos kazokas 
laikė jį už rankovės ir lyg kaltas jausda
masis, susijaudinęs kalbėjo:

—Mano mielas, argi mes norime eiti 
prieš liaudį*? Per kvailumą atsivilkome

j čia, o kad būtume žinoję, argi būtume | Juodaūsis jūrininkas komanduoja:

teliuką kitą “vandens,” ar su
valgyti kokį skanėsį. Su tuom 
savo atsilankymu daug prisi
dėsite prie namo palaikymo.

Vaikučiai
Draugijos pereitam susirin

kime buvo • pakeltas vaikučių 
ir jaunuolių klausimas. Į drau
gijos namą lankosi ne tik su
augę, bet taipgi nemažas skai
čius vaikučių ir paaugusio jau
nimo. Tas, žinoma, geras da
lykas, kad 'jaunuoliai lanko 
kultūrines įstaigas. Bet tarp 
gerųjų pusių yra ir blogų. Ka
da jaunuoliai atsilanko vieni, 
be tėvų, į svetainę,, kartais jie 
pamiršta tėvų įsakymus i r ^pa
sijutę laisvi pradeda taip elg
tis, kad tas jų elgesys pada
ro žalos visai draugijai. Todėl 
susirinkime buvo atsikreipta į 
tėvus, kad išleidžiant savo vai
kučius ar jaunuolius perspėtų 
nuo žalingų darbų. Prie to, 
tapo išrinkti du tvarkdariai, 
kurie prižiūrės jaunuolius.

A

Draugijos Vajus
Su sausio 1 d., 1941 m. pra

sideda vajus, todėl artinantis 
vajui, pereitam susirinkime 
tapo išrinkti vajininkai, ku
rie ves organizuotą traukimą 
naujų narių į draugiją.

Nors m,ūsų kuopa jau turi 
gražų skaičių narių—netoli 
400, bet Toronte dar yra ctyug 
rietuvių, kurie dar nepriklau
so prie S. D. K. L. S. P. D. 
Vajaus laiku yra gera proga 
tapti šios draugijos nariu. Va
jaus darbas nereikia palikti 
tiktai vajininkams, reikia 
kiekvienam draugijos nariui 
darbuotis ugdyme draugijos 
ir pasitaikius progai, ypač per 
vajų, kalbinti prisirašyti prie 
draugijos. Apie draugijos 
svarbą, manau, nereikia aiš
kinti, nes kiekvienas, prigulįs 
draugijoje, jos naudingumą 
yra patyręs ir tuos savo paty
rimus lengvai gali perduoti 
savo draugui ar draugei.

Kuopos Korespondentas.

New Britam, Conn

ėję?—susigraudinęs purtė bizuotą galvą.
—Tikėk žodžiu—nebūtume ėję! Dievaž!

Ketvirtoji šimtinė ėjo paskutinė. Prie 
vartų, kur tvirtai susigrūdo visas mote-

—Kairįjį petį į priekį... arš!
Šimtinės, išsirangydamos, pasuka į 

kairę. Tylėjimu juos palydi aptilę, susi
kūprinę rūmai.

Toronto, Canada
Iš Sūnų ir Dukterų Draugijos 
1-mos Kuopos Namo Pastogės

Sūnų ir Dukterų Kanados 
Lietuvių Savitarpinės Pašal
pos draugijos pirmai kuopai 
įsigijus nuosavą namą, kuopos 
veikimas pagyvėjo visose sri
tyse.

Moterys Gražiai Darbuojasi
Draugės moterys rodo gra

žų pavyzdį, kaip reikia prisi
dėti prie palaikymo lietuvių 
nąmo. Tos draugės, “išsikovo
jusios” name kampelį, “priver
tė” vyrus, kad jie joms įreng
tų virtuvę. O kada jų lizde
lis buvo bent kiek aptaisytas 
ir įsigijo reikalingas “načy- 
nas,” jos pradėjo rodyti, kaip 
jos moka skaniai, gaminti lie
tuviškus valgiusi Kiekvieną 
sekmadienį jos suruošia balių, 
pągamindamos vakarienę, o

• kąrtais ir pietus. Ypatingai 
tuos f balius myli “singeliai.” 
Nuo vieno tokio “nekalto ber
nužėlio” nugirdau tokį išsi
reiškimą: “Jeigu mūsų drau-

. gės moterys pagamintų kas
dien nors po vakarienę, tai aš 
apie ženatvę nei nesvajočiau.”

Tuos skanius lietuviškus val
gius gamina ir jais vaišina 
gana’ didelis skaičius draugių. 
Kurios dažniau dirba, aš išvar
dysiu : Meldažienė, Šimonienė, 
Sabaliauskienė, L i n a r t ienė, 
Kevėžienė, Zykuvienė, Ra
gauskienė ir kitos. *

Menininkų Skaičius Didėja

Aną sekmadienį draugijos 
menininkai suvaidino dvi ne
labai ilgas, bet gan juokingas 
komedijas, kurios publikai, 
matytis, labai patiko. Apie

veikaliu^ų turinius nėra ko 
daug sakyti, tik reikia pažy
mėti, kad šiuo kartu sceno
je pasirodė visai naujų artis
tų, bet daug žadančių, ateity
je.

Lili Sarapaitė, sesutė ga
bios artistės ir geros daininin
kės Aldonos. Ta jaunuolė pa
sirodė pirmą sykį, kad grei
tai bus neblogesne artistė už 
savo sesutę. Rukienč, turinti 
stiprų ir aiškų balsą, gali būti 
gera menininkė. Trečias, dar 
nematytas—tai J. JMikaila. Jis 
lošė, advokato rolę ir kažko
dėl nepermeiliausiai sukėsi 
apie savo meilužę Marytę. Bet 
su gudrumu jis ją laimėjo ir 
gavo už žmoną. Iš to draugo 
taipgi reikia tikėtis gero artis-

O apie senus artistus, kaip 
Linartą, Mingelienę, šinkū-
Laurusevičienę ir Guobą, 
jau nebeverta nei kalbėti,

valandą kitą padirbėti, 
dar užgaudavo tuos, ku- 
dirba. O kita, pasirodė, 
kitų laisvu noru dirban-

to. 
tai 
na, 
tai
jie visiems jau žinomi.

O taipgi reikia nepamiršti 
ir suflerio, nuo kurio daug pri
klauso pasekmingas vaidini
mas. Apie suflerį teko nugirs
ti gerų komplimentų iš vai
dintojų. Tuo geru sufleriam 
ir sugabiu menininku jau ke
lintu kartu esti drg. Rama
nauskas.

Džiuginantis reiškinys, kad. 
menininkų skaičius auga. Kuo 
jų jėgos bus didesnės, tuo 
daugiau jie parengimų duos.

Penkių Centų Mokestis

Draugijos “kvoderavam” su
sirinkime buvo labai nuodug
niai apkalbėtas pasiaukavimas 
darbu namo gerinimui. Kada 
namas dar buvo nenupirktas, 
tai savanorių darbininkų įvai
riems darbams dirbti buvo la-. 
bai didelis skaičius, bet kada 

, namas buvo jau užpirktas, tai

tų laisvanorių skaičius taip nu
puolė, kad atliko tik keletas, 
kurie diena dienon savo liuo- 
są laiką sunaudojo namo su
tvarkymui, pagerinimui ir ki
tam darbui, o kiti draugijos 
nariai ne tik neateidavo ko
kią 
bet 
rie 
kad
čių narių darbas buvo nega
nėtinai produktingas, kadangi 
jie kartais esti ne tos srities 
specialistai. Todėl draugijos 
susirinkimas nutarė, kad prie 
namo sutvarkymo ir pagerini
mo turi prisidėti kiekvienas 
narys, nes tas namas yra visų 
pirmos kuopos narių nuosavy
bė. Kad išlyginus tarp narių 
tą prisidėjimą, nutarta apsidė- 
ti mokesčiu po 5 centus kas 
mėnesį, o reikalui esant paim
ti patyrusį darbininką ir jam 
atmokėti už jo darbą iš to 
fondo.

Tad dabar kiekvienas drau
gijos narys, mokėdamas mė
nesines duoklešr~turės damo- 
kėti 5 centus extra, namo rei
kalams.
Bufetas Duoda Gerą Paramą

.. Pereitame draugijos susi
rinkime iš Svetainės Komisi
jos raporto paaiškėjo, kad per 
pereitus tris mėnesius bufetas 
davė apie $150.00 pelno (iš
skyrus bufeto prižiūrėtojo al
gą, kuriam dabartiniu laiku 
mokama $20.00 į mėnesį). Tai 
tikrai gefas ramstis namo pa
laikymui. Todėl 
draugijos narys turį 
ti to ir atliekamu 
karais atsilankyti
namą, sueiti su kitais draugi
jos nariais, pažaisti įvairiais 
žaislais ir, žinoma, išgerti bu-

Warrensville, Ohio
Draugams Vieša Padėka

žinau:, kad friano visi drau
gai ir draugės, kurie gyvena 
Cldvelande ir apylinkėse, skai- 

; to “Laisvę” ar “Viln’.” Iš jų 
randasi labai daug geros šir
dies draugų ir draugių. Jie 
savo draugus, katruos ’ pagau
na nelaboji liga arba katrie 
nelaimės patikti ir pažeisti ne
begali dirbti, labai atjaučia, 
aplanko ir moka suraminti.

Kadangi aš esu nebegalin
tis dirbti, tai Cleveland© ir 
apylinkių geri draugai po 
daug kartų aplanko mane, gy
venantį prieglaudos namuose. 
Kadangi man neįmanoma 
tiems draugams ir draugėms 
visiems atskirai parašyti po 
laišką, išreiškiant padėką, tai 
prisieina per spaudą visiems 
tarti padėkos žodį už atjauti
mą, aplankymą ir parsiveži
mą pas save pasisvečiuoti.

Dar kartą ačiū visiems.
A. Banels.

kiekvienas 
nepamirš- 
laiku va- 

į nuosavą

būtų gerai susipažinti su drau
gais.

Hartfordo draugai dirba ge
rai Jau teko gana plačiai su
sipažinti su hartfordiečiais. 
Su kuriais teko susipažinti, vi
si labai draugiški ir malonūs.

J. Balsys. 
f

Graikai Paėmę dar 500 
Italy į Nelaisvę

Athenai, sausio 1.—Grai
kai teigia, kad jie išmušę 
italus iš aukštumų ties Kli- 
sura, paėmę 500 italų karią 
į nelaisvę ir pagrobę aštuo- 
nįas italų kanuoles, vieną 
tanką ir dikčiai amunicijos.

klos valgytojais ir ūžimas pra
sideda iš naujo, žčdnas Bal- 
timores gyventojas stebėtųsi, 
matydamas šitokį gyvumą taip 
vėlai naktį.

Britain drau-

$

Užsakykite “Laisvę” į Lietuvą

Vardas

Paštas

Gatvė ar kaimas

Apskritys

DIDIEJI “LAISVES”

PARENGIMAI

BANKIETAS
Įvyks laike “Laisves” bendrovės metinio suvažiavimo

Sausio 26 January

18 Manhattan Avė

GRAŽI KONCERTINĖ PROGRAMA

George Kazakevičiaus Orkestrą Gros Šokiams

PARAŠE

‘LAISVES” BAZARAS1941
Bus Penktadienį, šeštadienį ir Sekmadienį

BROOKLYN, N. Y.

Prašome aiškiai įrašyti antrašą į čia paduotą blanku- 
ir prisiųsti kartu su mokestim “Laisvės” Administra-

Pasamdyta dvi didelės salės, viena bankietui, 
kita šokiam.

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

ĮŽANGA BANKIETUI $1.50
> __ t______________

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

Laikrodininkas V. Kazlauskas pirmas davė bazarui 
dovaną — 8*V2ižų laikrodį.

Md., ir čia apsigyvenus 
trumpę laiko, susipaži- 
su sąlygomis. Mane la; 
nustebino didelis skirtu- 
tarp Baltimorės ir New

Aš įsivaizdinau, kad

Keletas Palyginimų
Man atvažiavus iš Baltimo

rės, 
ant 
nau 
bai 
m as
Britain.
Naujos "Anglijos žmonės aukš
čiau stovi ekonominiai ir kul
tūriniai, negu Baltimorės gy
ventojai. Bet .apsirikau. Nors 
aš gal neturiu tiesos kalbėti 
visos Naujosios Anglijos var
du, ba man žinomi dar tik 
New Britain i/ Hartford, bet 
gal greičiau aš būsų teisingas.

New Britain darbai eina 
daug geriau, negu Baltimorėj, 
gal šičion daugiau gamina ka
rinių reikmenų. Daug dirbtu
vių dirba viršlaikius net iki 
šešių dešimtų valandų į savaip 
tę. Darbininkai atrodo gana 
suvargę ir tamsūs, daugiau 
girtuokliauja ir mušasi. Teat
ruose, parengimuose policija 
stovi prie durų, prižiūrėdama 
tvarką. Man čia žmonės aiš
kino, kad toks jau valstijos 
valdžios patvarkymas, turi lai
kyti policiją viešuose parengi
muose ir dar turi užmokėti. 
Teko būti vienam viešam pa
rengime, kur buvo tik dvide
šimts penki žmonės ir du po- 
licmonai stovėjo prie durų. 
Kur įžanga yra imama, atė
mę įžangos tikietą prie durų,“ 
išspaudžia ženklą “O.K.”, tik 
tada gali eiti į svetainę.

Žmonių draugiškumas taip
gi gana prastas. Uždarbiai 
šiais “gerlaikiais”, tai gal to
kie, kaip ir kitur. Bet bran
gumas, tai jau nežmoniškas. 
Labiausiai namų rendos aukš
tos, bet ir tų negalima gauti
'parendavoti. šeimynos susi
kimšusios po kelias gyvena 
vienoj stuboj. Pavienius kam
barius taipgi labai sunku gaut 
rendavotis. Namų savininkai, 
matydami stoką namų, lupa 
dideles reridas.

Namų apšildymas taipgi se
noviškas' ir keistas. Senoviškas 
anglinis pečius deginamas ke- 
rosinu, kuris gana brangiai 
pareina, o vigados gana ma
žai. Apšildyti penkių kamba
rių stubą reikia kelių tokių 
pečių, bet ir tai—pas pečių 
šilta, toliau nuo pečiaus šąli.

Maisto brangumas gana di
delis. Mėsa 10 nuošimčių 
brangesnė, negu Baltimorėj., 
Kiti /naisto dalykai 4 nuošim
čiais brangesni.

Namų pastatymas ir daug 
kuo skiriasi, šičion daug sun
kiau darbininkui gyventi, ne
gu Baltimorėj.

Bet žmonės linksminasi daug 
labiau, negu didmiestyje. Kar- 
čiamos pilnos žmonių ūžia, 
šoka, geria. Nd)rs čia gėrimai 
brangesni per pusę, kaip Bal
timorėj, bet nieko nepaiso 
šiais “gerlaikiais.”

Užsidarius karčiamoms 1 
vai. iš ryto, užsikemša valgy

Minint Lietuvos Nepriklausomybes 21 
Metų Sukaktuves, Platinkime Žmonėse 

Labai Svarbią Brošiūrą

LIETUVOS LAISVES
DRAUGAI IR PRIEŠAI

KAINA TIK 5 CENTAI

Knygele pilna istorinių davinių ir faktų, įrodančių, 
kas kovojo ir kovoja už Lietuvos nepriklausomybę 

ir Lietuvos žmonių laisvę.

Kiekvienam 
me

Draugai

masiniam mitinge, kiekvienam parengi- 
turi būti platinama ši brošiūra.

literatūros platinimo agentai, siųskit , 
kuoveikiausiai užsakymus.

“LAISVE”
•427 LORIMER ST.

Conn, valstijos Valdžia taip
gi gana žiauri, didelis valdžios 
išnaudojimas automobilistų. 
Su automobiliu važiuojant nuo I 
New Yorko iki New Britain, 
valdžia ėmė keturis sykius 
muito po 10c žėdną sykį.'žėd- 
ną, metą reikia išsiimti auto- 
mobiliaus kėravojimo leidimą 
ir užsimokėti po $3.

Ir šiaip visokių žmonėms 
suvaržymų yra, kurių aš ši- 
čion negalėčiau suminėti. Ne 
be reikalo Marylandą vadina 
“free state.”

New Britaine progresyvis 
judėjimas visai pakrikęs, kas- 
žin dėl kokių priežasčių. Nors 
sąlygos veikimui gana palan
kios. Dar ir choras čia ka
daise gyvavo,, bet šiuo tarpu 
draugai visai susnūdo. Tik 
vienas drg. V. Yokimas dar
buojasi, jieškodamas “Lais
vei” skaitytojų.

Nors neteko plačiai susipa
žinti su New
gaiš, bet būtų pageidaujama, 
kad draugai' sušauktų Litera
tūros Draugijos susirinkimą, 
nes seniai turėjo susirinkitaą,

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

Iš senų padarau 
n a u jus paveiks
lus ir .krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant 4r 
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

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

Prašome įsitėmyti šiuos dienraščio 
“Laisvės” Parengimus

CENTRAL PALACE
Brooklyn, N. Y

BUS CENTRAL PALACE
18 MANHATTAN AVĖ BROOKLYN, N. Y.
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Vestuvės 660 GRAND STREET

RESTAURACIJA
NameLaisvės

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

SCRANTON, PA

ir daržovių

Brooklyn, NMorrell Street

OPEN DAY and NIGHT

PRANEŠIMAI IS SOUK

SPECIAL RATES PER WEEK

VARPOKEPTUVĖ

kuo

susinn

PHILADELPHIA

kad 
bus

ben
4 d.

Narėms 
metinis 
(Jan.)
Visos

Adele 
Segal.

pasieks 
Island,

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Telephone
STagg 2-5043

Kviečiamo visus 
Įžangos nebus. -

SUSI 
past 
dali

me 
(2-3)

SUSl- 
3-čią, 
daly- 
metų 
dau-

i valdybos
— Sekr. F. 
(1-2)

PHILADELPHIA, PA

thispresiosnt 
4-suiova.

417 Lorimer St.—Brooklyn

PHILADELPHIA, PA.
Svarbus Visuotinas Darbininkiškų 

Organizacijų Susirinkimas..
Ateinantį sekmadienį, 5 dieną sau

Svarbūs Pranešimai nuo Pažangiųjų 
Lietuvių Tarybos Naujojoj Anglijoj

Vichy, Franci j a. — Pran
cūzų valdžia nesutinka leist 
italam ar vokiečiam naudot 
pietinės Franci jos prieplau
kas-.

ne- 
pris įėjus 

įtaisyta ii 
Undue j u

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

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

Sleeping Accomodations.

Visada yra gražus pasirinkimas pieniškų valgių 
•virtų ir žalių.

Gaminami Europiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs lietuviško 
namų darbo, kilbasai ir kepta paršlena; gaspadoriškal 

nuvirti kopūstai ir barščiai

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAK.

Athenai, Graikija. — An
glų orlaiviai iš naujo au
dringai bombardavo italų 
prieplaukų Valonų, Albani-

Managcd by

RHEA TEITELBAUM

draugui greito pa
ir geresnių Naujų

Draugas.

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

Siunčiamo duoną per paštą 1 kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svori Ir kainas.

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

parengimą. Bus skani vaka- 
ir be jokio įstojimo galėsite 

LDS. — Komisija. (1-3)

fa 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.

(1-2)

JERSEY CITY, N. J. 
šeimvniškas Balius

Rengia lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo 33 kuopa. Įvyks 4-tą d. 
sausio, svetainėj, 339 Johnston Ave.; 
vienas blokas nuo Lafayette Ave., 
pradžia 7-tą vai .vakare, Įžanga vel
tui. Gera muzika šokiam.

Nuoširdžiai kviečiame visus prie 
skaitlingo atsilankymo, smagiai lai
ką praleisti, susipažinimui vieni su 
kitais. — Kviečia Rengėjai. (2-3)

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

Sun. all day and night

Italijos kareiviai Afrikoje tiesia nauja kelia per pūs 
čias; bet jiernK gali tuo keliu netekti naudotis, jei ang 
lai vis taip laimės, kaip laimėjo iki šiol.

KEARNY-HARRISON,
LDS 168 kuopos metinis 

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 
rinkimas. Labai svarbu. - 
Shimkienė. <

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)

ELIZABETH, N. J.
Visi Bangos Choro nariai susirin

kite šiandien sausio (Jan.) 3 d., kaip 
8 vai. vakaro choro repeticijom. Jau 
dvi savaitės kai neturėjome pamokų, 
tai dabar vėl visi susirinkime, ir at- 
siveskime naujų narių. Nepamirški
te šį vakarą!

Pranešu, kad Kalėdų dieną 
staigiai susirgo Jonas Selves- 
travičius, gyvenąs po num. 
155 Wilson Ave. Padaryta 
operacija ant ap'endiko. Jis 
dabar randasi Columbus ligo
ninėje, Newarke, privatiškame 
kambaryje.

Vėlinu 
sveikimo 
Metų.

MONTELLO, MASS.
ALDLD 6 kp. susirinkimas įvyks 

sausio (Jan.) 6 d., pradžia 7:30 vai. 
vakare, Liet. Taut. Name, Main ir 
kampas Vine. Sts. Prašome narių 
kreipti daugiau dėmesio į organizaci
jos reikalus, būkite mitinge, atsiim- 
kite naują knygą; kurie dar esate 
neužsimokėję už 1940 metus, tuojau 
užsimokėkite. Šiame mitinge bus 
renkama valdyba sekantiems 
tams. — Organizatorius.

ROBERT LIPTON
Jeweler : : Įsteigta 1892

701 GRAND STREET
Tarpe G ra h a m & Manhattan Avch.

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

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 dalyvaut nors sykį į metus. 
Padarysime peržvalgą mūsų veikimo; 
išsirinksim ąaujiems metams valdy
bą; apkalbėsim būsimus svarbius pa
rengimus. Taipgi rengiamą koncertą 
Vytautui Bacevičiui. Išgirsite svarbių 
raportų. — Veik Kom. Sekr.

(1-3)

Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 
bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

BROOKLYN, N. Y

PHILADELPHIA, PA.
Literatūros Draugijos 10 kuopos 

susirinkimas įvyks pirmadienį, 10 d. 
sausio (Jan.), 8 vai. vakare, 735 
Fairmount Ave. Visi nariai malonė
kite dalyvauti susirinkime. Bus duo
dama svarbi knyga už 1940 metus ir 
bus valdybos svarbus pranešimas 
apie mūsų tolimesnę veiklą. Atsives
kite naujų narių ir kurie dar skolin
gi už 1940 metus, malonėkite užsi
mokėti šiame susirinkime. Taipgi bū
kite prisirengę duoti svarbių suma
nymų dėl organizacijos. — Kuopos 
Valdyba. (2-3)

Ligoniai Mūsų Mieste
Serga Ona Pagegalienė. Tu 

rėjo operaciją ant ausies 
Draugai Pagegalai yra “Lais 
ves” skaitytojai ir Lietuvių Li
teratūros Draugijos 20 k p. ii 
Lietuvių Darbininkų Susivieni 
jimo 6 kuopos nariai. ■

Sunkiai susirgo P. Vaitiekų 
nas. Yra išvežtas į ligoninę.

Automobilius 
d žiu 1 į.

. Visiems
greito pasveikimo

Šių metų gruodžio 29 d. įvy
ko nepaprastas PLT suvažia
vimas Bostone. Visi tarybos 
naTiai ir kooptuoti asmenys ta
me susirinkime dalyvavo. Se
kančius nutarimus skelbiame 
visiems.

Kaip jau buvo nutarta ir 
įgaliota lapkr. (Nov.) 3-čio< 
bendrame Naujos Anglijos pa
žangiųjų lietuvių suvažiavime 
įsteigti savo radio, kuris švies
tų ir kultūrintų oro bangomis 
lietuvius šioj dalyj Amerikos 
teritorijoj. Po daug pasikalbė
jimų ir susirinkimų dabar 
pranešame, kad tas jau yra 
jvykdinta. WIIDII l’iadio Sto
tis* yjta-. kontrąktu^ta visiems 
laikams. Pirmutinė iš WHDH 
Stoties- programa išeis bango
mis vasario (February) 23 d. 
nuo 9:00 iki 9:30 vai. rytais, 
leas sekmadienis. Direktoriaus 
ir užveizdos pareigoms yra 
paskirtas prof. B. F. Kubilius, 
ir muzikos direktore yra pa
kviesta pianistė Izabela Jar- 
mulavičaitū-Kugel. Gi Olga 
Šukiūtė bus anaunceriu tos 
programos. Mes nutarėm nei
ti į kompeticiją su gyvuojan
čiomis vietinėmis radio stoti
mis tarp lietuvių, nes mūsų 
garsinimai bus anglų kalba 
transliuoti, o muzika ir dai
nos lietuvių kalboj. Taipgi 
mes pildysime savo programas 
su nedaug garsinimif, bet pa- 
švęsime apie du trečdaliu lai
ko kultūringai ir žavingai lie
tuvių dainai ir muzikai. Mūšų 
programose jūs negirdėsite pi
gios rūšies muzikos ir dainos.

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, Lį. J. 
Visi draugai dalyvaukite susirinkime, 
nes bus renkama kuopų valdybos 
ateinantiems metams. — Kviečia 
kuopų sekretorius — S. V.

(i-ž)

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

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

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)

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

pačią WHDH 
jėga

Rhode

Amilija Undrejunaite atida
rė pagražinimo salioną (Beau 
ty Shoppe) savo tėvelių na
me, po num. 312 Clinton St 
J ą ga 1 i m a m aty ti nuo 
ryto iki 6 vai. vak.

ši jaunuolė yra daug 
navus progresyviams

BINGHAMTON, 
Moterų Skyriaus

Mielos draugės, — 
rinkimas įvyks sausio 
pas O. Mikolajūnienę. 
vaukite. Turėsim aptarti šių 
veikimą, kad galėtumėm dar 
giau įvairių parengimų turėti ii 
gauti daug daugiau naujų narių 
Pradėkime su naujais metais -dar 
spartesnį veikimą. Naujų narių atsi- 
veskime. — Sekr. J. K. Navalins- 
kienė.

Apsivedė-susituokė
Motuziutė su Julium
Šliūbą ėmė civilį. Adelė yra 
buvusios binghamtonietės E. 
Vitartienės giminaitė ir nese
niai atvykus iš Lietuvos. Drg. 
Julius Segal yra žydų tautybės 
ir veiklus darbuotojas progre- 
syviška’m judėjime. Laimingo 
jiems šeimyniško gyvenimo.

Prašome organizacijų, kurių 
rinkimai įvyksta šiuoni tarpu, 
žymėti į dienotvarkį “Laisvės” 
ninku 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.

“Laisvės” Administracija.

MONTELLO, MASS.
Koncertą if prakalbas rengia Mo

terų Apšvietos Kliūbas ir Literatūros 
Draugijos 6-ta kuopa, paminėjimui 
25 metų sukakties Literatūros Drau
gijos gyvavimo. Įvyks sekmadienį, 
5 d. sausio, 3-čifį valandą po pietų, 
Lietuvių Tautiškam Name, Montello, 
Mass. Kalbės profesorius B. F. Kubi
lius iš Boston, Mass. Temoje: Gam
tos mokslas ir Lietuvos socialis per
versmas. Taipgi kalbės Dr. J. Rcp- 
shis iš Cambridge,, Mass. — sveika
tos klausimu, Apšvietos Kliubo mo
terų grupė padainuos smagių daine
lių, bus ir kitokių pamarginimų. 

ateit pasiklausyt.
Komisija.

(1-2)
HUDSON, MASS.

Šokiai, vakariene ir prakalbos, 
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 
rienė 
įstoti

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 j draugiją duoklių už 1940 
metus, tai užsimokėkite šiame susi
rinkime. — Kp. Prot. Rašt.

(1-2)

CHESTER, PA.
ALDLD 30 kp. įvyks metinis susi

rinkimas sekmadienį, sausio 5 d., 2- 
rą vai. po pietų, Lietuvių Kliubo 
knygyne. Būtinai susirinkite visi na
riai, nes turime aptarti daug svar
bių reikalų. Bus išduotas delegatų 
raportas iš 6-to Apskričio konferen
cijos ir turėsime išrinkti naują 
pos valdybą. — Prot. Rašt.

(2-3)

SKELBKITES “LAISVĖJE"
Office Phone Inside Phone ;

EVergreen 4-6971 EVcrgreen 4-6485 I

FLUSHING J

patar- 
lictu- 

viams parengimuose kaipo ga
biausia šio miesto lietuvaitė 
pianistė.

Mes dabar jos turėtume 
pamiršti, reikalui 
Jos vieta gražiai 
švariai užlaikoma.
nai yra “Laisvės” skaitytojai.

J. K. Navalinskienė
HARTFORD, CONN.

Pataisymas Klaidos
Anksčiau buvo paskelbta, 

Laisvės Choro “Čcpsui Parė’ 
gruod. 28 d. Tai buvo klaida, 
sui Fare” įvyks šį šeštadienį, sausio 
(Jau.) 4 d. Bus choro salėje, 157 
Hungerford St. Stygų Orkestrą gros 
šokiams. Laisvės, Choras kviečia 
skaitlingai dalyvauti šiame parengi
me. — Choristas. A (1-2)

31 Will Tll

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS)'

, LAISNUOTAS GRABORIUS ,

36-40 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. 1 
Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

dorais ir pavyzdingais Ameri
kos lietuviais, nes mūsų garbin
gi prelegentai galės laisvu žo
džiu duoti reikalingus patari
mus visiems. Tai yra mūsų 
tikslas. Bet turi būti mūsų vi
sų aukščiausias tikslas parem
ti mūsų stotį garsinimais, au
komis ir savo menu. Mes pra
šome vieningo darbo nuo vi
sų pažangių lietuvių. Prisidė
kite visais būdais, kad mes 
galėtume išlaikyti savo pozici
ją šiuose klaidinguose laikuo
se. Rcmkite mus savo auko
mis, savo jaunimu ir savo biz
niu. Jei tą padarysite, mes 
galėsime išlaikyti savo stotį be 
daug garsinimų, O' duodami 
daug laiko dėl kultūringų 
programų. Mes norime, kad 
mūsų programose būtų kuo 
mažiausia garsinimų. Gi mūsų 
tikslas yra pasi'ekti visus lie
tuvius ir pranešti jiems, ką 
mes .darome ir ką mes veikia
me. Ir tie, kurie yra suklai
dinti per politinius demago
gus, grįš prie mūsų ir tie, ku
rie neapkenčia mūsų, pamylės 
mus. Tik su jūsų parama mes 
laimėsime tuos tikslus!

Per WHDII radio bus duo
ta pirma programa vasario 23 
d., š. m., 9 valandą ryte. Mes 
gi esame nutarę duoti tą pa
čią dieną koncertą ir bankietą, 
iš kurių pelnas bus skirtas pa
laikymui savo stoties. Prašo
me visų nepamiršti tos dienos. 
Malonėkite dalyvauti bankiete 
ir koncerte. Koncertas įvyks 
3-čią valandą po pietų. Vė
liau pranešime daugiau apie 
tai jums.

Taipgi mes nutarėme su
rengti prof. V. Bacevičiui kon
certą, balandžio 20 d. š. m., 
Jordan Hali, kur mes visi tu
rėsime eiti, kad jis būtų pa
sekmingas. Jūsų visų yra pa
reiga ir vieningumas padaryti 
Šį koncertą sėkmingu, kad bū
tų tūkstantinė minia Jordan 
Hali. Toliau mes pakalbėsi
me apie jį per -spaudą ir savo 
radio..

Pažangiųjų Lietuvių Tary
bos Komitetas:

J. Jashkevičius, prezid., 
B. F. Kubilius, sekretor., 
J. M. Lukas, iždininkas, 
J. Grybas,

S. Zavis.
J. Burba.

žodis apie 
Stotį: ji savo 
Connecticut, 
Maine, Vermont, New Hamp
shire ir Massachusetts valsti
jas ir dalį New Yorko valsti
jos. Per ją amerikiečiai ir 
Amerikos lietuviai galės gir
dėti lietuvių meną ir dailę, su
rištą su mūsų lietuviais ir 
Amerikonų biznieriais; tuomi 
duosime gerą progą biznie
riams pagarsinti savo biznius, 
ne tik Massachusetts valstijoj, 
bet ir artimose valstijose prie 
Massachusetts. Kiekvienas lie- 
tuvis biznierius galės platinti 
savo programą, nes ji bus su
prantama visiems, ameriko
nams ir lietuviams. Tuomi 
mes patarnausime dvigubai 
lietuvių biznieriams, jei jie 
garsinsis per mūsų stotį.

Turėdami reikalą ryšyje su j K*Stotimi ar kokiais kitais reika- t*jais prašome rašyti ar telefo- 
nuoti sekančiai B. F. Kubilius, 
2 Atlantic St., So. Boston, 
Mass. Telephone South Boston 
2458.

Dabar senai lauktą stotį tu- 
rimeį kuri tarnaus mūsų drau
gijoms, biznieriams, meninin
kams, dainininkams, solistams, 
ir auklės mūsų jaunimą būti 
>»•.• ******* M'. - .■ -v* • 

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

CHARLES J. ROMAN " i
£ (RAMANAUSKAS) j
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