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Kaip kas metai, taip ir šie
met, po suvažiavimo įvyks pui
kus bankietas su gražia pro
grama.

Suvažiavę iš kitų miestų šė- 
rininkai galės draugiškai pa
sikalbėti su brooklyniečiais, o 
brooklyniečiai—su svečiais.

Prašome įsigyti bankietui 
tikietus iš anksto.

KRISLAI
Mūsų Suvažiavimas.
Tarybos ir Sovietai.
Gudija ar Baltarusija?
Antanas Vaičiulaitis.

Rašo R. Mizara.

“Laisves” bendrovės sėrinin- 
ką suvažiavimas įvyks š. m. 
sausio 26 d., Brooklyne.

Visi šėrininkai prašomi da
lyvauti. Visi prašomi atsivežti 
gerų sumanymų mūsų dien
raščiui pagerinti, jam sustip
rinti.

Organizacijos bei pavieniai 
asmenys turėtų prisiųsti šiam 
metiniam laisviečių kongresui 
pasveikinimų. O jei galima,— 
su pasveikinimais ir dovantj.

.Skaitytojas jau bus pastebė
jęs, kad Lietuvos spaudoje yra 
pakeista visa eilė svarbių pa
vadinimų. Tatai daroma, ma
tyt, tam, kad patyrinti lietuvių 
kalbą.

Žodis “sovietas” Lietuvoje 
pakeistas taryba. Lietuva ne
vadinama “Sovietų Lietuva,” 
bet Tarybų Lietuva.

Darbo žmonių
Dienraštis

'aina $5.50 Metams
Užsieniuose $8.00
Rrooklyne $6.00

Metams

Prašome visų “Lai
sves” skaitytojų gaut 
nors po vienų naujų 
skaitytojų savo dien
raščiui.
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ITALU BOMBOS UŽMUŠĖ 
100 ŽMONIŲ KOR1TZOJ

Koritza, Albanija, saus. 8. 
—Italų orlaiviai įnirtusiai 
bombardavo graikų užimtų 
miestų Koritza, Albanijoj; 
užmušė per 100 žmonių ir 
daugelį sužeidė. Visai suar- 

'dytas vidurys to 25,000 gy
ventojų miesto.

Amerikos Laivynas 
Šiemet Gaus 4,000 

Nauju Orlaivių

Anglai Užėmė Italy 
Lėkiuvy Stotį Ne

toli Tobruko.
Anglai Šiuo Žygiu Sučiupo 40 Italų Orlaivių; Iki Šiol Jie 

Sunaikinę 500 Italų Orlaivių, o Savo Praradę 80

Washington. — Iki 
metų pabaigai Amerikos jū-1 
rų laivynui bus pastatyta ....
4,000 naujų orlaivių, kaip an£’lU lakūnai.

London. — Anglų karino- ką per dykumas iš pietų pu- 
menė ūmai užpuolė ir už- sės. i
ėmė italų orlaivių stovyklų j —-—
EI Adenu, 15 mylių į pie-' Cairo, Egiptas. — Anglų 
tus nuo Tobruko, kuris yra orlaiviai bombomis sužeidė 
svarbus italų prieplaukos vienų stambų prekinį italų 
miestas Libijoj. EI Adene laivų Tripoli prieplaukoje, 
anglai sučiupo 40 italų or
laivių, kuriuos tebetupin- 
čius ant žemės buvo sužei-

GRAIKŲ NAIKINTUVAI UŽ
PUOLĖ ITALŲ UOSTA

Athenai.—Graikai prane • 
ša: Graikų naikintuvai pra
plaukė jūros siauruma ir 
bombardavo italų prieplau
kos miestų Valonų, Albani
joj; paleido 60 šovinių į Va
lonų ir paskui saugiai sugrį
žo į savo stovyklų.

Anglija Pralosianti 
Francijos Vaikams 
Maisto iš Amerikos

Roosevelt Paskyrė 
Keturis Karo Ga
mybos Vadovus

Wm. Knudsen ir Sid. Hillman Direktoriai įstaigos Smarkiu! 
Karo Darbus; Daily Worker Mato Pavojų Darbininkam

Washington. — Prezid. iš kapitalistų; bet kaip yra 
Rooseveltas saus. 7 d. pas- nepakenčiama, kad kapita- 
kyrė keturis asmenis kaipo las bandytų saumyliškai pa- 
Įstaigų Gamybai Vadovauti, sinaudot dabartiniu rimtuo- 
smarkinti dirbimų karo pa- ju ir greituoju reikalu,’taip 
buklų. Vyriausiu įstaigos (ir darbininkai turi vengt bi- 
direktorium paskirtas Wm. le bandymų netinkamai pa- 
S. Knudsen, buvęs pirmi- sinaudot savo padėtim da- 
niųkas General Motors au- bartinėje visa - pasaulinėje 
tomobilių korporacijos; an- kritiškoje būklėje... Jeigu 
truoju generaliu direkto- diktatoriškos pasaulio jėgos

šiaurinėje Afrikoje, ir “tur
būt, kelis1 kitus, mažesnius,” 
kaip skelbia anglų koman
da. į

Anglų karo .laivynas sten
gsis užkirst kelių Italijai 
pasiųst naujų pastiprinimų 
italam Libijoj.

Anglai iki šiol nušovę 500 
italų orlaivių Egipte, Libi-' 
joje ir abelnai Viduržemio 
Jūros srityje; iš savo pusės, 
anglai ten praradę tik 80 
orlaivių.

Washington. — Teigiama, 
kad anglų valdžia leis Am
erikos Raudonajam Kryžiui 
pasiųst konservuoto, (ke-jrįum prezidentas paskyrė laimėtų karą, tai sunaikintų 
nuoto) pieno ir vitaminiskų, gįjney Hillmaną, pirminin-! visas sunkiai laimėtas dar- 

ką Amalgameitų Rūbsiuvių bininkų teises; tuomet ir 
Unijos.' Kiti du nariai šios kapitalas ir darbas taptų 
įstaigos yra laivyno minis- • bevaliais pavaldiniais visa* 
teris Frank Knox, republi-1 galingos valstybės.” 
konas stambus laikraščių | Daily Worker’is mato šią- 
leidėjas, ir karo ministeris me pareiškime pasimojimą 

bloginti darbininkam gyve
nimo ir darbo sąlygas.

tvirtino admirolas J. H. 
Towers kongresinei komisi
jai. Tad iki 1942 metų sau
sio 1 d. šios šalies laivy
nas turėtų jau 6,300 orlaf- 
ivių iš viso. O pernai jam 
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Anglijos karo laivai ir or
laiviai bombarduoja Tobru- 
ka ir kitų italų prieplaukų 
Dernų, Libijoj.

Viena anglų armija mar- 
vadina pristatyta tiktai 445 nauji šuoja prieš Tobrukų pajū- 

Gudija, panašiai, kaip Lietu-1 orlaiviai. Tai todėl, kad sto- pjy rytų šono; kita ju ar

Iki šiol Lietuvos kaimynišką 
respubliką mes vadindavome 
“Baltarusija.”

Bet Lietuvoje ją

vos žmonės vadindavo ją 
ilgą laiką.

per

pa
pa-

Taigi ir mes turėsime 
laipsniui rašyti ir kalbėti 
našiai, kaip tarybų Lietuvos 
žmonės.

Jei mes norėsime palaikyti 
lietuvių kultūrą, lietuvių kal
bą, lietuviškas tradicijas, — 
turėsime palaikyti labai glau
džius ryšius su mūsų tėvų že
me. Iš jos mes daug, daug iš
mokome, bet dar daugiau ga
lėsime išmokti.

Lietuvių tautos širdis yra 
Lietuvoje. Kas nuo jos bandys 
atsitolinti, tas nudžius, nuvys 
ir lietuvių tautai, lietuvių kul
tūrai bus dingęs.

kavo mašininių įrankių, i ei- mįja žygiuoja prieš Tobru- 
kahngų orlaiviams statyt, 
sako admirolas Towers.

Jis pripažino, jog dabar
tiniu laiku Amerikos laivy
nas turi dar “labai mažai” ( 
tokių orlaivių, kurie tiktų 
šiandieniniam karui. Didelė 
dauguma dabartinių Ameri
kos orlaivių neturi gana 
storų plieno šarvų; jie gin
kluoti negana dideliais kui- 
kasvaidžiais ir jiem stokuo- 
ja tokių gazolino tankų, ku
riuose prašautos skylės ga
lėtų pačios savaimi užsida
ryti.

GENIALIŠKOJI HELENA KELLER SMER
KIA PRIEŠUS ISPANŲ PABĖGĖLIU 

GELBĖJIMO LAIVO “MISSION”

Kalbant apie naujenybes 
kalboje, man prisimena vienas 
dalykas. Tuojau, * kai prez. 
Rooseveltas paskelbė savo 
“New Deal”, mudu su V. Tau
ru sėdomės ir pradėjome tar
tis, kaip tuodu žodžiu išversti 
į lietuviųv kalbą,—kaip sulie
tuvinti, kad jie būtų teisingi 
prasme, nesunkūs ištarti ir 
artimi originalui.

Galvojome, taikėme naujus 
žodžius. Vienas’ lengvas: 
“New”—naujas. Bet kaip su 
žodžiu “deal”? Apie aštuonius 
pavadinimus užsirašėme. Pas
kui apsukrusis Tauras nei iš 
šio nei iš to ima ir pasako: 
“Dalyba”!

Nuo to laiko pradėjome var
toti Naujoji Dalyba. “Laisvę” 
pasekė kiti lietuvių laikraščiai. 
Ir šiandien tas pavadinimas 
lietuvių kalboje skamba taip 
gražiai, taip logiškai, kaip ir 
pats' briginalas!

Jungtinių Valstijų 
Ambasadorius Drą

sina Prancūzus

p- 
Tai 
pa-

Į Ameriką, sakoma, atvyko 
Antanas Vaičiulaitis, jaunas 
Lietuvos rašytojas. Jis tarna
vo Lietuvos atstovybėje Romo
je. Kai atstovybė buvo perves
ta Sovietų Sąjungai, tuomet p. 
Vaičiulaitis vyko ne Lietuvon, 
bet Amerikon.

Mes nepriešingi, kad 
Vaičiulaitis čion atvyko, 
jo dalykas. Jis yra savo
ties šeimininkas. Man asme
niškai rūpi tik štai kas: A. 
Vaičiulaitis yra parašęs gra-, 
žiu vaizdelių, apysakaičių. Jis 
moka gerai plunksną vartoti. 
Iš jo gali: išeiti žymus žmo
gus, bet tik viena sąlyga: jei 
jis neatitols nuo lietuvių tau
tos .kamieno.

Kaipo rašytojas, Vaičiulai

tis pražus, jei jis eis su smeto- 
nininkais, su lietuvių tautos

valgių vaikams į savivaldiš- 
ką Francijos dalį, neužimtą 
vokiečių.

Anglijos atstovybė Wash
ingtone tariasi su Amerikos 
vyriausybe, kaip sutvarkyt 
tų maisto produktų paskirs
tymą Franci jo j, idant vo
kiečiai jų negautų.

Du milionai vaikų savi- 
valdiškoj Franci jo j kenčia 
nuo nedavalgymo.

Kviečiai"’Ispanijai
Amerikos ‘ Raudonasis 

Kryžius, rengiasi pasiųst 
laivą* kviečių Ispanijai, o to
liau gal ir Suomijai (Fin- 
liandijai).

| Anglijos vyriausybė, sa
koma, sutiks praleist kvie- galią šiai Įstaigai Gamybos 
čius Ispanijai, bet žiūrės, Vadovavimui, bet oficialiai 
kad neikiek jų netektų vo- jinai veiks “pagal preziden- 
kiečiams.

Henry L. Stimson, taipgi 
republikonas.

Šią keturių žmonių įstai
gą prez. Rooseveltas įparei- 
gojo: I

“Daryt ir vykdyt visus 
reikalingus planus visuome
nės naudai—didint, greitint, 
ir tvarkyt gamybą ir Jne- 
džiagų, reikmenų ir įrengi
mų patiekimą ir parūpint 
greitai reikiamų didesnių 
galimybių fabrikuose.”

Prezidentas davė plačią

ITALU prarisimas 
STIPRINĄS RYŠIUS 

SU NAZIAIS
Roma. — Italijos minis- 

terių taryba pareiškė, kad 
italų pralaimėjimas Bar- 
dioj, Libijoj, “dar labiau 
sustiprino” italų vienybę su 
vokiečiais ir jų pasiryžimų 
tęst kovų. ' .

Italijos spauda giria “did
vyriškų” italų gynimąsi 

savaites. 
Girdi, prieš italus ten ang-

Washington. — Kai prez. viena iš geniališkiausių mo
terų pasaulyje, dėl to pas
kelbė savo pareiškimą: |

“Aš patyriau iš dr. Bars- 
kio (pirmininko Jungtinio 
Komiteto Gelbėti Ispanus), 
kad jis ir jo draugai nere
mia jokios ypatingos žmo- n i ir ii

Roosevelto Kalba jos;;. Jie rūpinasi Ispani
jos pabėgėliais, kur tik šie 
pabėgėliai kenčia; jie sten
giasi pagelbėt jiem teisėtais 
būdais.

“Man gaila, kad randasi 
tokių, kurie vadinasi laisvos 
dvasios žmonėmis, bet prie
šinasi siuntimui Pagalbą

Roosevelto žmona kelios 
dienos atgal atsimetė nuo 
Jungtinio Komiteto Gelbėti 
Ispanus, biznio spauda, rašė, 
jog todėl, kad Rooseveltienė 
atradus, kad tas komitetas 
esųs “komunistų vadovauja
mas.” Jis stengiasi sukelt 
pinigų pasiųst .laivų “Res
cue Ship Mission” į Fran- 
cijų ir gabent iš ten Ispani
jos respublikiečius pabėgė
lius į Meksiku bei kitus am
erikinius kraštus.

Dabar Rooseveltienė; lai
kraštininkų klausinėjama, 
atsakė, jog ji ne todėl atsi-1’ J ® J , . . . . I0U1CID1

mete nuo to laivo siuntimo Į Laįvo ‘Mission’

Vichy, Franci j a.—Atvyko 
naujasis Amerikos ambasa
dorius Franci jai admirolas 
W. D. Leahy. Savo kalboje 
laikraštininkams jis pabrė
žė, kaip stambiai Amerika 
remia demokratijas kovoj 
su užpuolikais.

Jis sakė, kad Amerikai 
rūpi ir įvykiai Tolimuose 
Rytuose (kur gręsia japo- p^s, tarnaujančios toltiam
nų pavojus francūzų koloni
jai Indo-Chinai).

Ambasadorius Leahy įtei
kė asmeniškų prez. Roose
velto laiškų maršalui Petai- 
n’uit galvai Vichy francūzų 
valdžios.

ORAS. — Šį ketvirtadie
nį biskį šilčiau. Vakar iš 
ryto buvo 17 laipsnių.

Dave Anglam Įkvė
pimo Tęst Karę

London. — Anglų valdi

to patvarkymus ir jo prie
žiūroje.”

Ta įstaiga tuojau išleido Bardioj per tris 
viešų pareiškimų:

“Mums reikės pagalbos ir lai turėjo kur kas didesnes 
veiklaus, karšto ir entuzias- jėgas—250 tūkstančių armi- 
tiško b e n d r a d a r biavimo jos ir tūkstantį orlaivių, 
kiekvieno vyro, moteries ir Italų laikraščiai vadina 
vaiko Jungtinėse Valstijose, Roosevelto kalbų “propa- 
kad galėtume padaryti Am- ganda” už Anglija. Sako, • 
erika ginklų sandėliu ir dir- nežiūrint “milžiniškos ang-

komiteto, kad jis turėtų ry
šiu su “raudonaisiais'.” Sa
ko, “aš pasitraukiau todėl, 
kad jau ir taip priklausau 
perdideliam skaičiui orga
nizacijų, ir yra kitos gru-

pat reikalui, kur man būtų 
smagiau priklausyti.”

Helena Keller, garbės na
rė pagalbos laivo “Mission”

ninkai sako, jog prez. Roo- bykia (demokratijoms), tin- lų medžiaginės galybės ir 
sevelto pastaroji kalba davė. kamaį įr sėkmingai gint de- Amerikos prižadų 

! Anglijai įkvėpimo kariaut j^oKratiją ir laisvę.
_ v . . iki vokiečiai ir italai būsią 

Prie to darbo as pnsi- vįsi§kaį sumušti.
dėjau vien tik is grynos - - - ... ....
meilės dėl žmonių dauguo-l Anglų valdžia džiaugiasi, vauti : . .
menės, dar ir todėl, jog aš jog Rooseveltas atmetė sne- bininkų tokių pasiaukojimų, 
laikau džiaugsmu ir garbin- kas apie taiką, kol užpuoli- kokių ji lygiai nereikalautų

” Angli
jai, vis tiek Vokietija ir 

“Darbininkai turi žinot, Italija gali “iš arčiau ir 
Ijog Įstaiga Gamybai Vado- sėkmingiau pavartot savo

1 nereikalaus iš dar- medžiagines jėgas.”
" i 1 • • 1 • •

ga teise kurti laisvės lieps- kai liksią galutinai įveikti, 
ną arba iš naujo ją žiebti, ~ 

I jeigu kur ji buvo užgesin
ta.”

ne pagaioos laivo iviission * ••
komiteto, neregė rašytoja, KflVffd NdUJOll
Vokiečiai Vadina Roosevel- 

tą “Karo Ugintojum”
Lietuva” Gatava

O su Roosevelto žadama pa
galba tai anglam niekad ne
pritrūksiu karo pabūklų ir 
kitų reikmenų. Bet anglai 
norėtų, kad Amerika savo 
kariniais laivais lydėtų pre
kinius laivus su reikmeni
mis į Angliju.

Bangkok. — Thailando 
radio gąsdiną apsidirbt su 
franc, kolonija Indo-China.

10 BIDONŲ PASKOLŲ 
ANGLAM IŠ AMERIKOS

priešais. Kol kas kunigai, fa
šistai ir socijalistai A. Vaičių-__ ___________ ____________
laitį gali kankiniu vadinti, ga-ljjfc taipgi vadina Roosevel

Jau atspausdinta knyga
Berlin, saus. 8.—Vokiečių “Naujoji Lietuva Faktų ir 

laikraščiai rašo, jog did- Dokumentų _ šviesoj.” Ti
žiausias “karo ilgintojas” 
tai prezidentas Rooseveltas.

Italai Nuskandinę 4 
Anglijos Laivus

Ii jam visokių pažadų teikti, 
bet tai tik laikinas dalykas.

Todėl, pasisvečiavęs Wash
ington© žemelėje, grįžk, jau
nas vyre, į tėvynę ir dirbk pe
tys petin su Liudu Gira, su 
Krėve - Mickevičium, su Cvir
ka, su Venclova, — su visais 
lietuvių tautos kultūros kėlė
jais. Nepasiduok smetoninin- 
kams, kad jie Tave į fašisti
nius sląstus įtrauktų ir sunai
kintų 1

” Tai 
virš 200 puslapių knyga. Vi
siems, kurie buvo užsisakę, 
pasiuntėme. Taipgi pasiun
tėme po tam tikrų skaičių 
ir didesnėms Literatūros 
Draugijos kuopoms platini
mui. Kaip tik gausite kny
gą, tai J platinkite. Jos kai- 

šitaip vokiečių na 35 centai. Kuopoms bus

tą “pirmo numerio pelna- 
grobiu” ir sako, kad prezi
dentas “daro Jungtinių Val
stijų žmones priešais Vo
kietijos, Italijos, Rusijos ir 
Japonijos.” i
spauda atsiliepia apie pas- tik po 25 centus. Visos kuo- 
tarąją Roosevelto kalba pos gaus laiškus, kurioms 
kongrese. Bet, girdi, vis pasiųsta knyga.
tiek, kaip Amerika gelbės 
Angliją, “anglai bus sumuš- • 
ti.” ' ..

D. M. šolomskas, 
ALDLD Sekretorius.

MM

Italy Kariuomenė Ap
eisianti Tobruką

London, saus. 8.—Anglų 
armija jau apėjo iš vakarų 
pusės Tobruką, svarbią ita
lų prieplauką Libijoj. Ita
lų kariuomenė bėgsianti iš 
Tobruką, jei tik galėsianti. 
Tobruke esą 20 iki 30 tūk
stančių italų karių.

London, saus. 8.—Tik ne
skaitlingi vokiečių orlaiviai 
mėtė sprogstančias ir pade
gančias bombas į kelis An
glijos miestus.

Washington, saus. 8.— 
Demokratas senato
rius Wheejer pareiškė, jog 
prezidentas Rooseveltas su 
savo rėmėjais kongrese pla
nuoja skirt Anglijai 10 bi- 
lionų dolerių vertės pasko
lų pavidale laivų, kanuolių, 
orlaivių ir kitų karo reik
menų, per kelis metus, ko
vai prieš užpuolikus.

“Bet ar kuri šalis yra va*

Roma. — Italai praneša: 
Mūšiuose dėl Bardios italai 
nukirto žemyn 53 anglų or
laivius; nuskandino tris ka
rinius anglų laivus ir viena 
prekinį, ir rimtai sužeidė du
anglų šarvuotlaivius, du puolike ar ne, tatai spręs 
mažesnius anglų karinius pats prezidentas,” sako se- 
laivus ir vienų submarina, natorius Wheeler:

— . “Bankininkai
Budapest, Vengrija, saus, leist pačiam

8.-—Susprogo vokiečių amu-skirt pinigų 
nicijos traukinys, susikūlęs šelpti; dabar tie patys tarp- 
su kitu traukiniu. tautiniai bankininkai visa

------------------- širdžia pritaria, kad prezi-
Roma, saus. 8.—Italijos dentūi būtų palikta pilna 

valdžia pašaukė į armiją valia skirti karinę paramą 
250 tūkstančių jaunuolių Anglijai, Chinijai ar kam 
nuo 10 metų amžiaus.

priešinosi 
prezidentui 
bedarbiams

kitam/’
J

m r, , n.......... . .....
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nei jam nei Susivienijimui niekad nieko 
blogo nepadarė.”

“Laisvėje” mes jau rašėme, kad ir 
Brooklyne yra “Tėvynės” apkramtytų 
biznierių, kurie mano daryti “tam tikrus 
žygius,” kad suvaldyti “Tėvynės” redak
torių. SLA organo keptas ir perkoptas 
redaktorius, pasirodo, privirė tiek košės, 
kad jis jos niekad neišmaumos.

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year........... ................ $5.50
United States, six months ___________$3.00

•• " Brooklyn, N. Y., per year___________$6.00
< - Brooklyn, N. ¥., six months_________$3.25

Foreign countries, per year --------------- $8.00
Foreign countries, six months -..........- $4.00
Canada and Brazil, per year_________$5.50

* Canada and Brazil, six months____ $3.00

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

Act of March 3, 1879.

Prez. Roosevelto Kalba
• Niekas nebando užginčyti/ kad prezi- 
: dento Roosevelto kalba, sakyta pirma- 
»'dienį atidarant 77-to kongreso sesiją, bu- 
JVo už-karinė kalba; buvo kalba, kad 
’Amerika turi visomis jėgomis remti ka- 
į Liaujančias šalis (“demokratijas”). Vei
kiausiai su pamatiniais jo kalbos dės
liais sutiks ir kongresas, kuriame yra 
^daugumas demokratų, jo šalininkų.
Jį Ši prezidento kalba dar kartą patvir- 
! tina tuos pranašavimus, kurie buvo mū- 
{■sų laikraščio špaltose pareikšti per perei- 
I tą prezidentinių rinkimų kampaniją, kad 
•prez. Rooseveltas įtrauks Ameriką j ka- 
rą. šiandien tieji pranašavimai yra f ak

ytas, tiesa, apverktinas faktas.
J Tačiau net ir geri prez. Roosevelto pri
tarėjai reiškia savo nusistebėjimą, kad 
•jis savo kalboje pasakė labai mažai ap
čiuopiamų, konkrečių dalykų. Pav. New 
•Yorko “Daily News”, kuris tiek smar
kiai rėmė prezidentu Roose veltą, iškelia 
•visą eilę paklausimų^ į kuriuos prez. ne- 
Jatsakė savo kalboje. Kodėl prez. nepa-- 
‘.sakė šio karo siekimų? klausia laikraš
tis. Kaip toli Amerika mano eiti? Prezi- 
\dentas Rooseveltas kalbėjo prieš diktato- 
įrius,—ar jis mano kariauti tol, kol visuo- 
ise kraštuose diktatūros bys nuverstos? 
-Jeigu taip, tai karas gali nebūti užbaig
tas per desėtką metų, nurodo kiti.

Ir ištikrųjų, prezidentas Rooseveltas
• į tuos klausimus atsakymo nedavė. Gal 

C jis ir pats negali atsakyti. Gal jis yra 
•pasiruošęs kariauti tol, kol Amerikos

■ Gvaldančioji klasė reikalaus.
Vieną dalyką reikia įsidėmėti: jeigu

• prez. Rooseveltas mano padaryti “parėd- 
:ką” Vokietijoje, Italijoje ir kituose kraš
tuose, tai Amerikos kariuomenė į Euro- 
J pą bus siunčiama,—į karą, vadinasi, Am
erika turės įsimaknoti ligi kaklo. Ar to
Amerikos žmonės nori? Ar jie to tikėjo

si, kai padavė savo balsus už prez. Roo-
• seveltą? Aišku, ne! Jie nori taikaus gy- 
į venimo. Jie nenori kištis į karą, kurį 
■imperialistiniai kraštai veda už pasaulio 
Z persidalinimą.

Taigi ir iš šios prezidento Roosevelto

Nežino ar Amerika Kariauna 
Ar Ne?

Ponas W. Barton Leach rašo ilgą 
straipsnį “N. Y, Timese”, analizuodamas' 
Jungtinių* Valstijų pagalbą Anglijai iv 
jis nežino, ar Jungtinės Valstijos yra 
taikoj su Vokietija ir Italija ar jau ka
re. Tarp kitko jis sako, kad Vokietija 
neskelbė karo Norvegijai, Danijai, Če- 
choslovakijai, netgi Belgijai ir Holandi- 
jai, o tas šalis užkariavo. Jis priveda to
kius faktus, kad Jungtinės Valstijos ne 
vien parduoda, bet jau taip duoda Angli
jai ginklus, karo orlaivius, karo laivus ir 
tt. Jis-nesuranda, kur yra taikos ir karo 
sienos .

Autorius yra šalininkas Anglijos. Jis 
mano, kad Jungt. Valstijos turėtų ofi
cialiai karą paskelbti Vokietijai, Italijai 
ir Japonijai. Tada Japonija negautų kjr- 
ro reikmenų iš Amerikos. Gal ji užpultų 
Philippinų salas, bet Amerikos konti
nente nieko negalėtų padaryti. Amerika 
gi iš savo pusės galėtų Jkonfiskuoti visus 
Vokietijos, Italijos ir Vol’ietijos užka
riautų šalių laivus, kurie stovi Amerikos 
prieplaukose, ir Juos perduoti Anglijai. 
Anglijai labai reikia tų laivų. Prie t(>, 
galėtų ii’ savo karo laivyną pasiųsti An
glijai į pagalbą. Bet kodėl Amerika turė
tų eiti į karą, tai autorius nepasako.

United Press žinia iš Washington/) 
skelbia, kad Anglijai neužtenka 50 karo 
laivų, kuriuos gavo iš Amerikos, kad jai 
greit reikia dar daug daugiau.

Anglijos generolas Christian Smut:*, 
kuris yra komandierium pietų Afrikoj, 
Anglijos kolonijoj, sako, kad -Jungtinės 
Valstijos greitai bus kare Anglijos pusėj. 
Jis sako, kad jis tą jaučia ir žino.

Vokietijos fašistų spauda, atsakydama 
į prezidento Roosevelto kalbą, kurią jis 
sakė Naujų Metų išvakarėse,'labai už
klupo Jungtines Valstijas ir skelbia, kad 
tai yra “karo kalba.”

Senatorius Claude Pepper iš Floridos 
valstijos stoja už tai, kad teikti Angli
jai pilniausią karo pagalbą. Gi buvęs 
West Virginia valstijos senatorius Rush 
D. Holf griežtai išstojo prieš tokią pa
galbą, nes tas reikštų oficialį Amerikos 
įtraukimą į karą, kuris bus labai žalin
gas mūsų kraštui.

i
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Britų mechanizuota armijos dalis, pasiekusi 
bėti graikams mušti italus įsiveržėlius.

vieną
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Laiškas“ Laisves”

* kalbos trokštą taikos Amerikos žmonės 
: džiaugtis negalės.

Labai gaila!
* ................................................. I l m

: Del Paleistaburnio Redaktoriaus
I ♦ Gali Traukti SLA į Teismą

* “Vilnyje” skaitome:
“Iš keletos Chicagos lietuvių biznierių 

‘ ir profesionalų teko girdėti, kad jie kal
bėjosi su advokatais apie SLA organe 
“Tėvynėj” talpinamus šmeižtus prieš 
juos. Biznieriai ir profesionalai sako, 
Jkad SLA organas “Tėvynė” tiksliai nori 
juos apšmeižti ir pakenkti jų bizniui tal
pinant “Tėvynėj”, būk jie remią komu
nistus.

. “Tie biznieriai sako, kad jie nieko ne
šino apie komunistus, negi jų pažysta, 
niekad nerėmė ir neremia komunistų. Jie 
Stebisi, kaip galėjo tokios didelės frater- 
halės organizacijos organo redakcija tal
pinti tokius šmeižtus?

“Biznieriai, kurių vardus “Tėvynė” su
dėjo į prieš-kalėdinę laidą, visuomet Su
sivienijimui gero vėlindavo, visuomet už 
tą organizaciją gerą žodį sakydavo. Da
bar organas “Tėvynė” išstojo juos šmeiž
ti.

“Chicagiečiai biznieriai sako jie dar 
pasitars su savo advokatais ir paniūrės, 

-argi “Tėvynės” redaktorius negalimą su- 
Ldrausti, kad nekramsčiotų žmonių, kurie

Ką Numato Sovietų Spauda?
Sovietų karo specialistas J. Viktoro

vas pateikė straipsnį “Tarptautiniai 
Įvykiai” laikraštyj “Krasnyj Flot”, iš
lukšteno 1940 metų karo eiseną ir jis 
numato, kad 1941 metais bus žiauriausi 
mūšiai tarpe Vokietijos ir Anglijos.

Viktorovas numato, kad jau tarpe stam
bių kapitalistinių šalių manevrai už po
zicijas pasibaigė; kad jos jau susieiliavo 
ir dabar bus kovos. Jis rašo, kad Jungti
nės Valstijos atsistojo Anglijos pusėje, 
o Japonija atvirai stovi Vokietijos ir 
Italijos pusėj. Franci j a susmuko todėl, 
kad jos valdžia visai buvo atsiskyrus 
nuo liaudies, kad Franci jos valdžios na
mų ir užsienio politika buvo liaudžiai 
svetima. > ‘

Dabar ir Anglija supras, . kad 1914- 
1918 metų kare Franci ja ir Anglija ga
lėjo atlaikyti Vokietijos jėgąs ne todėl, 
kad jos buvo galingos, bet todėl, kad bu
vo Rytų Frontas, tai yra, per kelis me
tus ’Rusijos milionai karių kovojo prieš 
Vokietiją ir jos talkininkes. Dabar Ry
tų Fronto nėra ir Vokietija galėjo už
duoti smūgį Franci j ai ir išmesti Angli
jos jėgas iš Francijos ir Norvegijos.

Francijos armija sumušta arba su
imta. Bet Anglijos armija paspruko. 
Anglijos orlaivynas buvo išgelbėtas, nes 
kada Francijai reikėjo didelės iš Angli
jos pagalbos, tai Anglija rupinpsi tik 
savo reikalais. Ir Vokietijos ir Anglijos 
jėgos stovi veidas prieš veidą.

Dabar vienoj pusėj stovi Vokietija, 
Italija ir Japonija, kūrių žmonių, karo 
medžiagų ir kitoki resursai yra maži, 
bet jos karui prisirengusios. Kitoj pusėj 
stovi Anglija ir, sprendžiant pagal pre
zidento Roosevelto kalbą, Jungtinės Val-

Sausio 1, 1941
Gerbiama “Laisvės” Re

dakcija: Malonėsite patal
pinti mano šį laiškutį į 
“Laisvę”. Dalykas tame:

Aš, kaipo senas “Lais
vės” skaitytojas ir ją labai 
gerbiantis ir mylintis, nes 
kaipo darbininkas, jau se
niai persitikrinęs, kad 
“Laisvė” tai yra teisingiau
sias laikraštis dėl darbo 
žmonių. Aš patarčiau vi
siems kitiems darbininkams 
ją skaityti ir kitus raginti.

Aš skaitau ir kitokių lai
kraščių, bet nei vienas įąip 
teisingai dalykų nenušvie- 
•čia darbininkų klasės nau
dai, kaip “Laisvė”. Kiti lai
kraščiai labai žinias iškrai
po sulyg savo kurpalio, o 
keršto kitoms pažiūroms 

naudodami tėvynės “nela.i- zmoJ}llF O ant veidmai- 
me,” bandom pralobti. Pa- 
tyrimas rodo, 
kaipo pinigų 
priemonė, niekad pageidau
jamų pasekmių mums neda
vė. Mat, žmogus duodamas 
pinigą į fondą, žino, kad jis 
jį mato paskutinį kartą.

Dėl geresnio giliukio, duo
du sumanymą panaikinti 
fondus, o jų vieton steigti 
Lietuvai pirkti bendroves ir 
pardavinėt Šerus. Kadangi 
mes gabūs biznieriai, tai uz-Lįįuose laikraščiuose visai 
tikrinu, kad pinigų pasida- nematyti. Jeigu kada pasi- 
rysiin. Visiem suprantama, iJocio koks vienas retkar- 
kad žmogus pirkdamas še- JiaįS) taj suvis kitokio tono, 
rus, jaučiasi budayojąs at- įr abejojau, argi “Lais

vė” tikrus laiškus talpina, 
o gal sufabrikuotus, kaip 
jiems geriau tinka? Ir dau
giau žmonių taip mislina ir’ 
kalba.

Bet aš dabar, 31 d. gruo
džiu gavau laišką nuo bro
lio, Žąslių parapijos, kuris 
ėjęs beveik tris mėnesius, 
su Dariaus ir Girėno pa
veikslais ant stampės. Ir 
laiškas gražiai užlipytas, 
necenzūruotas.

Ir jis rašo pirmiausiai ši
taip, tikrai katalikiškai:

“Tegul bus pagarbintas 
Jėzus Kristus. Tikiuos, kad 
atsakysite ant amžių amži
nųjų amen. Sveikinu jus ir 
vėlinu nuo pono Dievo ge
ros sveikatos ir gero pasi
vedimo jūsų gyvenime.

“O dabar pas mus nau- 
(Tčjsa ant 3-čio pusi.)

Graikijos uostą; ji eina gel-

Pusmetine Apžvalga Baltgvardietiško 
Fronto Isterijos, prieš Tarybinę Lietuvą
Vidutiniai gerbiami po- stangų sumobilizuoti publi- 

nai, suprantamas dalykas, 
ir ponios. Turiu garbės 
konstatuoti, kad , praėjusis 
pusmetis mūsų pastangų 
už atsteigimą Lietuvoje fa
šistinės išnaudojimo siste
mos, patenkinančių pasėkų 
nedavė. Bet vis gi netaip 
jau bloga, kad dėlei to rei
kėtų apsipilt galvas pele
nais ir pakutavoti, kaip Do- 
vidui.

Dabar panagrinėsim, 
pas mus buvo gero ir 
taisytino. Dėl paklaidų, 
ra reikalo žudytis, jų
tektinai pridaro ir “neklai
dingasis” šventas Tėvas.

Pirmiausią peržvelgsim 
gerąją pusę. Mūsų Genera- 
lio Štabo sąstatas reikia

kas 
kas 
nė- 
už-

ką po mūsų vėliava, viskas 
nuėjo niekais. Gali liežuvį 
nuplėšti beaiškindamas rei
kalo svarbą, o publika nei 
krust. Manau, tą reikia aiš
kinti jos skūpumu. O čia pi
nigų mum labiau reikia, ne
kaip Lozoriui sveikatos.

' Savo pranešime berlyniš • 
kės galvariezų sąjungos 
prezidentas labai nužemin
tai dėkavo j a, kad negavo 
nei cento paramos. Sako, 
jau buvo nutarę .badu nu
mirt, bet pakol kas dar su
silaikė. Turėsim nusiųst ko
kią penkinę, nes kitaip bus 
priversti j ieškotis darbo. 
Vargšai!

Kaip dabar pasirodė, tai 
mūsų maršavimas į Wash-

skaityti šimtu nuošimčių ingtoną tiek padėjo, kaip 
pavykusiu: Jukaunos - asa- nabašninkui kodylas. Tiek 
bos, užkietėję,bedieviai, per klapatų ir išlaidų padarė, o 
daugelį metų kietai užsiar- naudos nei už grašį. Kiek 
tavoję “socializmo” skelbė- prierango, gražinimos, da- 
jai, visokiausio kalibro fa-’binimos, kad tik nepasiro- 
šistai ir visokie šiaip sau džius grinoriais! Visiem su- 
vėjo malūnai. Žodžiu sa-įprantama, kad į tokią vietą 
kant, geresnio štabo nebūt 
galima sulipdyt nei iš pačių 
žemiausių gyvenimo padug
nių. Visokie tarp šių ponų, 
buvę skirtumai supleškėjo 
keršto liepsnoje prieš Lie
tuvos darbo žmonių pasi- 
liuosavimą, kaip griešninko 
dūšia pekloje.

Striukas, kad biesas ne- 
nujotų kapitalizmo, norar, 
pasipinigauti ir pasirodyt 
gerais tėvynainiais, visus 
suvienijo, sutraukė į krū
vą, kaip verdanti barščiai 
surūgusią Smetoną.

Apie štabo generolų kvali
fikacijas, netenka daug nei 
aiškinti. Visi labai aukštai 
mokyti. Keiktis, plūstis, me
luoti, išmislioti nebūčiausius 
dalykus, tai yiens kitą by ti
na. Šiuo žvilgsniu, kiekvie
nas gali būti kunigu.

Kas link amunicijos, tai 
esam tikri bągočiai. Jeigu 
turėtume tiek proto, tai ga
lėtume užkariauti visą svie
tą. Keršto tulžies ir nuodin 
gų seilių nepritrūksim' per 
visą gyvenimą.

Su ginklais, tai visai 
prasti pyragai. Toli spjau
nančių kanuolių visiškai ne
turime. Per visą pusmetį 
nei vienam iš generolų ne
pavyko nuspjauti toliau, 
kaip sau ant barzdos. Šitas' neįsileisti į šią šalį vieno 
trūkumas, turi < būt praša • grinoriaus. Žinote, toki įgi
lintas, kaip greit galima. I šokimai, tai mus palieka lyg 

Su armijos klausimu, tai ir ant juoko.
aš jum sakysiu, tikra vėl- ‘ 
niava. Kiek buvo dėta pa- vos žmonių kailio lupikams

gelbėti fondais. Velniam 
jų tokia daugybė? Kas ge
nerolas, tai fondas! Tas me
ta nuožiūrą, kad mes pasi-

kfld fondai tai niekas “nesubytis” “Ke- 
kolektavimo leivi.°” laikės. Jam nesvar-

įbu, kad žmonėm teisybė sa
kyt ir juos šviest, bet bile 
tik jo bizniui būt O. K. Tai 
visas jo principas. a

Aš kaip kada manyda
vau, kad gal ir “Laisvė” to
kių principų prisilaiko, bet, 
matyt, kad ne. Kadangi 
“Laisvė” dabar daugel laiš
kų talpina iš Lietuvos, aš 
visus juos perskaitau. Bet

eitį, užsitikrinęs, kad taps 
turtuoliu. Tuo būdu Šerus 
pardavinėt bus visai lengva1.1

Sakysim, tegu šėrai bus ir 
pigūs. Padėkim 50 dolerių. 
Tai, vaikine, įšmugeliavai 
žmogui tris ar keturis šėre- 
lius, tai jau yra kas į kiše
nių įsidėti. Kolektomis to
kią sumą pinigų jūs neiš- 
kaulysit iš žmogaus per vi
są gyvenimą.

Da vienas dalykėlis taisy
tinas: “Baidyklės,” kurias 
vartojam, kaip tai, “žydas,” 
“kacapas,” “azijatas” ir 
tam panašiai, neklysiu pa
sakęs, nei vieną nikelį pel
no nedavė, Žmonės jų nebi
jo ir daryk tu jiems ką no
ri. Perdaug jau lietuviai

nenueisi, lyg būrys lietuviš
kų ubagų į Alvitą. Prie tam, 
dabar tokie papročiai, kad 
niekur tuščiomis nenueisi. 
Visur tos dovanos. Kas, 
savaime suprantama, suriš
ta su išlaidom. Prie visų rū
pesčių, kinkų drebėjimo, 
kad tik viskas gerai pavyk
tų, iškyla revoliucija už “tamsūs,” kad žmonių bijo- 
garbės vainiką.. Ir vos-ne-Jų! Kiti net ir susigiminia- 
vos išvengta veidų apsi- vę, susiženiję su žydais, 
draskymo. Jeigu F. J. Badraskymo. Jeigu F. J. Ba- Nominuoju P. Grigaitį ir 
gočius nebūt sugebėjęs pa- St. Michelsoną surasti ką 
vartot diktatūros, tikrai būt nors baisesnio. MelUs, keik- 
užsiliepsnojęs civilis karas.'smus ir kitus bjauriojimus 
(Žiūrėk “Tėvynės” No. 43, i patariu palikti kaip buvo, 
spalių 25, 1940). '

Ant galo gi, po visų er
gelių, kryžiaus keliai baig
ti. Rodėsi, viskas išdegė 
puikiai, džiaugtasi labiau, 
ne kaip blėkutę radus. Visi 
buvo tikri, kad už dienos ki
tos visiem fašizmo priešam 
prasidės dantų griežimas. 
Tik vėliau pasirodė, kad bu
vo tik vaikiškas įsivaizdavi
mas.

Iš to visko išvada tokia, 
kad po svetimų valstybių 
priemenes neapsimoka lan
džioti. Geriausia pasitikėt 
savo spėkomis.

Kitas bandymas, kuris 
mums taip garbingai nosis 
nušluostė, tai' užsispyrimas

Kitiem kad ir nieko neken
kė, bet mum patiem, tai tik-

ras gyvybės aleksyras. Jei
gu visas- tas brudas iš mūsų 
negautų išsilieti, tikrai į- 
vyktų sprogimas.

Jūsų tarnas.
Paulius.

Klausimai ir Atsakymai

Nekažin kas ir su Lietu-

Klausimas:
Gerbiama “Laisvės” Re

dakcija: Aš prisiunčiu už 
prenumeratą metams $5.50. 
Malonėsite ir toliau siunti
nėti dienraštį. . .

O dabar, gerbiamieji, pa
darykite man loską: Ar ne
galėtumėte paaiškinti, kiek 
dabar reikia siųsti pinigų 
su aplikacija dėl gavimo 
pirmųjų pilietiškų popie> 
rių?

Taipgi noriu paklausti 
antro dalyko. Ar daug gali 
būti keblumų dėl nežinoji
mo vardo laivo, kuriųom at
vykau Amerikon? Aš ži
nau metus, mėnesį, dieną ir 
uosto vardą, bet laivo var-

stijos, kurių žmonių ir medžiagų resur
sams galo nėra, bet kurios tik dabar 
pradeda mobilizuoti savo jėgas karpi. 
1941 metąi bus pietai daug žiauresnių

ir didesnių mūšių, kaip buvo 1940 me
tais.

Taip analizuoja pasaulinę padėtį karo 
reikalų žinovas J. Viktorovas.

I . • s ' ; •

do tai nežinau.
Už paaiškinimą būsiu dė

kingas. F. S.
Atsakymas:

Siunčiant aplikaciją dėl 
pirmų pilietinių; popierių 
reikia pasiųsti penkius dole
rius.

Dėl nežinojimo laivo var- 
do keblumo gali būti tiktai 
tiek, kad gali ilgiau užtruk
ti, kol su j ieškok jūsų atvy
kimo rekordus. Jokių kito
kių keblumų nebus. Tiktai 
pildydami blanką parašy
kite teisingai savo vardą ir 
pavardę, po kuria važiavo
te laivu. Taipgi nurodykite 
dieną ir uostą. Pagal tuos 
davinius valdžios žmones 
žinos, kokie laivai tą dieną 
pribuvo į tą uosfą iš Euro
pos ir peržiūrės jų pakelei
vių surašą*

v’-1 •’ '■
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“Gaunu Sklypą Dvare, Kurio 
Žemę 15 [Vietų Laisčiau Prakaitu”

Židikų v. apie'150 dvarų darni, kad galės arčiau gy- 
ir stambiųjų ūkių, kurių že- vendami vieni kitiems pa
inė viršijo paliekamas nor-įdėti ir kultūringiau gyven- 
mas, sklypų skirstymo dar- ti.
bai jau baigti. Spalio 4 d.
jau pradėta dalinti žemė naujų grupinių sodybų kū- 
mažažemiams, kumečiams rėjus, pasuko 
ir bežemiams.

Valsčiaus ž. f
su pirmininku drg. Skeiviu Ulmanienė ir Baumanienė. 
ir vyr. matininku drg. Du-1 Joms yra palikta 30 ha nor 
binsku, pirmiausia nuvyko ma. Iš šio ūkio žemės gavo 
į bene toliausiai nuo Židikų, Artimieji mažažemiai, bū • 
apie 15 km., esantį Anapo- tent: Jagminas — 7 ha, Mi • 
lės dvarą. Visai prie dvaro kučionis — 3 ha ir Juozas 
privažiavus, dar nematyt Miknys t- 5 ha. Pastarasis 
trobų. Jos skęsta tarp di- yra jau pagyvenęs žmogus- 
džiulio parko senų, didingų 
tuopų ir liepų. O virš tų 
didžiųjų medžių kyšo mil
žiniško aukščio vėjo malū
no sparnai, kurie varo 
dvare įtaisytą vandentiekį. 
Parko viduryje stovi didelė

ti. komisija, palikusi

kumečiams rėjus, pasuko keliu į M.
| Juodeikėlių km. ir polivar- 

ū. komisija ką. šio polivarko savininkės

žės ir Giniočių kaimuose 
nemaža yra laisvamanių, 
kurie neturėjo savo kapi
nių, o katalikiškose Pikelių 
klebonas Morkys jų nepri
imdavo. Jiems buvo skirta 
kapinėse tik apie 10 kv. 
metrų nešventinto žemės 
ploto. Tačiau ir ta vieta bu
vo pasiekiama tik per tvo
rą, neš pro vartus tokių be
dievių karsto klebonas ne
leisdavo nešti.

54 m. amžiaus. Jis 1905 m. 
buvo aktingas apylinkės re
voliucionierius. Po Smeto
nos perversmo buvo suim
tas ir apie 2 metus išsėdė' 
jo Šiaulių s. d. kalėjime. Da
bar, gavęs žemės, jis entu-

gotiško stiliaus pilis. Dabar ziastingai, paspaudęs komi- 
ji visai tuščia, nenaudoja- sijos pirmininkui ranką, su
ma. Dėl nepriežiūros jos vi- suko:
daus puošnūs įrengimai ap-1 —Dėkui Tarybų valdžiai 
gedę, o lubos ir grindys ge- h- Tau, didysis vargšų gy- 
rokai apipuvusios. Gaila nėjau Stalinai, kad mus iš- 
tokio pastato. Juo niekas gelbėjai iš skurdo, vargo ir 
iki šiol nesirūpino. Savinin
kė Račišauskienė gyveno 
Belgijoje, o nuomininkas 
Jankevičius neturėjo įgalio
jimų namams remontuoti.

Po trumpo dvaro apžiū
rėjimo teko skubėti prie su
sirinkusių žmonių, kurie at
ėjo paimti į savo rankas 
gaunamos žemės sklypų. 
Pirmasis gavo 8 ha žemės 
šiame dvare 15 metų kume- 
čiavęs Juozas Kalakauskas, 
dar gan jaunas, tik apie 40 
metų amžiaus vyras.

—Mano tėvas čia 18 m. 
išbuvo kumečiu, o aš nuo 

' pat vaikystes taip pat pa
dėjau tėvams, o vėliau, ap
sivedęs, ir pats kumečia- 
vau ir išdirbau iš’ viso ši
tame dvare 15 metų. Daug, 
oi, daug šio dvaro žemės, 
aplaisčiau savo prakaitu, iš I 1 • T 1 _ __ f v__ — _ '
sklypą. Netikėjau, kad taip 
greit mano vargo našta nu
kris.. Už gautą žemę esu 
neapsakomai dėkingas Ta
rybų tėvynės vadovams, — 
pareiškė Juozas Kalakaus
kas.

Iš šio dvaro žemės dar 
gavo Jankevičius — 9 ha, 
Krapauskas — 8 ha, Niu- 
nius — 7 ha, Burba — 6 ha, 
Buožonas — 5 ha ir dar 
valstiečiai mažažemiai: Jo
nas Kalakauskas, Tama
šauskas po 2 ha ir Petras 
Kalakauskas — 1 ha. Visi 
tie sklypai yra sudaryti 
greta viens kito taip, kad 
bus labai lengva čia įkurti 
grupines sodybas. Grupinių 
sodybų pageidavo ir žemes 
gaunantieji žmonės, šaky-

davei mums žemės.
Minėtam M. Juodeikėlių, 

o taip pat Juodeikių, Grie

Juodeikėlių km., Zalcmano 
lauke, labai gražioje vieto
je, atidarytos laisvosios ka
pinės, kurioms paskirta 2 
ha žemės. Tai pirmosios to
kios naujos kapinės ne tik 
Židikų v., bet ir visoje Ma
žeikių apskrityje. Jas ati
darant, valstietis J. Miknys 
pasakė kalbą, kurioje tarp 
kitko priminė, kad smeto
nininkai žmones smaugė, 
kankino, o nukankinę ne
duodavo net ir vietos pa
laidoti, o tuo tarpu nuolat 
kalbėjo apie sąžinės laisvę. 
Tik dabar, prie Tarybų val
džios, mes tą laisvę gavo
me. Mirusieji bus atitinka
mai pagerbti, gražiai palai
doti, o ne per tvoras kilno
jami į bažnytinių kapinių 
užkampius..

P. š.

DETROITO ŽINIOS

mi boikotą prieš bolševikus, 
pasitarnaujame Hitleriui ir 
taip išeina, kad hies pasidaro
me priešai Amerikos, nes j h 
nori sunaikinti Hitlerio galią.

Tai taip kalba kai kurie De
troito žmonės, kurie šiek tiek 
protauja ir svarsto dabartinę 
padėtį taip vadinamų boikoto 
skelbėjų.
Pasikalbėjimai Apie Smetoną

Vienoj įstaigoj buvo susė
dę pora lietuvių, bet abu skir
tingų srovių. Vienas užklau
sia antro, “ką naujo žinai iš 
laikraščių if kitokių naujie
nų?” Jo draugas parapijohas 
atsako, “mačiau gazietoj, kad 
jau žada atvažiuoti preziden
tas Smetona į Ameriką, bet aš 
nežinau, kiek bus iš to gera 
mums.”’ Tautininkas nustebęs 
klausia, “ar tai tu nesidžiau
gi su tuom, kad SmetonA ža
da atvažiuoti į Ameriką?”

Parapijonas sako : “Nedaug 
ką galėsime džiaugtis iš to, 
nes žinok, kad jis čion atva
žiavęs darbo nedirbs, o ne-; 
dirbdamas, iš ko jis gyvens? 
Mes turėsime jį maitinti, rinkti 
jam aukas.”

Tautininkas: “Taip tai taip, 
mes turėsime prisidėti prie jo 
palaikymo, bet jis čion būda
mas galės pakelti tautoš var- ■ 
dą ir reikalauti Amerikos val
džios, kad padėtų išvyti ru
sus iš Lietuvos.”

Parapijonas: “Aš nemislinu, 
kad Amerikos valdžia darys 
ką su tuo. Kalbėtojai sakė, 
kad Hitleris padės atvaduoti 
Lietuva, o kada bus Hitleris 
sumuštas, tai ką tada mes da
rysime su Smetona?”

LAIŠKAS REDAKCIJAI

W L
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: Frankie Masters, NBC maestro, 
an<| Marion Francis, personable« 

. vocalist, wearing the ermine robes 
of King and Queen of the Winter 
Sports Carnival at Lake Placid.

Rochester, N. Y

(Tąsa nuo 2-ro pusi.)
jienos tokios: susilaukėm 
naujos valdžios, daug viso
kių permainų dabar vyksta. 
Senoji valdžia pabėgo į už
sienį su ponais, o naujoji 
valdžia dabar dvarus dali
na bežemiams ir mažaže- 

'miams. Kur tik buvo bedar
bių ir biednų žmonių, visi 
gauna darbus ir gerai už
moka. O žmonės gaudami 
pinigų labai • viską perka, 
visur didelė pirklyba eina, 
užtai daugel kai kas pa
brango ir pirkdami sako, 
dabar geri laikai atėjo, tai 
reikia prisigaminti, nes gali 
kada būt ir vėl blogų laikų. 
Visi dabar džiaugiasi ir 
linksmi.

Bet mes visko po biskį 
turėjom. Esam sveiki ir 
linksmi, o po Nauju Metų 
valdžia žada dar daugiau 
visko.”

Tai dabar tikrai persitik
rinau, kad “Laisvė” deda 
tikins laiškus ir žinias is 
Lietuvos. Ačiū.

M. Perednis.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
A-B-C.—Feljetonas netilps. 

Neverta užsiimti su tuo gir
tuoklio šmotu ir varginti 
dienraščio skaitytojus. Yra 
daug svarbesnių temų.

London. — Anglai sku
bins užimt Tobruką Libijoj 
pirma, negu atvyks mecha
nizuoti vokiečiai talkon ita
lams tenai.

Nelaimė Jono ir Agotos Iva- 
naičių — Evans Šeimoj

Sausio 1 d., š. m., kaip 9 
vai. rytą, Jonas Evans rado 
savo sūnų Joną mirusį savo 
garadžiuje automobily. Mies
to koroneris daktaras David 
H. Atwater išdavė paliudymą, 

j kad Jonas mirė nuo carbon 
monoxide gazų.

Ši žinia sukrėtė Evans šei
mą ir visus, kas pažino Joną. 
J. Evans buvo nevedęs, 36 m. 
amžiaus, gimęs Gardner, 
Mass., 1904 m. spalių mėn. ir 

■ gyveno ten su tėvais iki 1920 
m. paskui visa šeima persikė
lė į Rochester, N. Y.

Jonas prigulėjo tik prie 
uni-

Lietuvių Kalbos Gramatika
SUTAISfi DR. D. PILKA ‘

Su angliškais paaiškinimais, pritaikyta Amerikos lietu
viams, patartina naudoti vaikų mokykloms. Galima gau
ti iš “Laisvės” adm., 427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y. .

“Laisvė” duoda gerą nuolaidą kainoje- mokykloms.

Gramatikoje pilnai išdėstyta visos kalbos dalys ir pagrindinės rašybos 
taisyklės—žodžių darybą, linksnio/imas, asmenavimas, sintakse, sky- 

riamųjų ženklų nurodymas ir ap.j 1,500 veiksmažodžių 
angliškas žodynėlis.

Kaina $1. Prisiuntimą apmokame.
Kartu su užsakymais prašome prisiųsti ir mokesti. 

Kreipdamiesi adresuokite:

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

Tautininkas, neturėdamas ką Amalgamated rūbsiuvių __
parapijonui atsakyti, pradėjo jos jr • je vejkg Buvo laisvu 

pažiūrų, kaip ir visa šeima, 
daugeliui < Laidotuvės atsibuvo 4 d. 
n jo kli- sausį0 2 vai. po pietų Mt. 
nelimpa. I jjOpe kapinėse. Prieš išlydint, 
kad Lie- sįupoje kalbėjo B. černauskas. 

Ant kapinių kirpėjų lokalo 
biznio agentas J. Cooper, reli
ginėj formoj paskaitęs iš kny
gelės, pasakęs keletą žodžių 
apie Jono veiklą, užbaigė su 
“tėve mūsų.’G

Jonas prigulėdamas ir veik
damas unijoj pasidarė drau
gų taip, kad iš dirbtuvės at-, 
siuntė keletą kvietkų ir surin- ! 
ko pinigais ant paminklo 
$107.
. Gi tėvai, Jonas su Agota, 
yra pažangūs darbininkai, 
“L.” skaitytojai nuo pat įsikū
rimo LDLD, LDS ir Gedemino 
draugijos nariai, ir visose ak
tyviai dalyvauja, turi savo 
daug draugų. Ir ve, susidarė 
taip, kad stuba buvo užpildy
ta kvietkais. O į kapines ly
dėti susirinko per 100 automo
bilių, apie 400 žmonių.

Paliko dideliam nuliūdime 
tėvus, seseris, N. Evans, An
na Vernoy, Gertrude Colson; 
brolius Victor su Algird, ku
rie abudu yra lakūnai-kapito- 
nai, dirba prie American Air- 

: way lines. Victoras gyvena 
Long Island, N. Y., Algird 
Chicago, Ill. Paliko tetas Oną 
Mockienę ir Leokadiją Beke- 
šienę, Rochester, N. Y.; dėdes, 
Juozą, Gardner, Mass., Wil- 
liamą Rockford, Hl.

.Šermenimis rūpinosi lietuvis 
graborius George Savage.

Mūsų giliausia užuojauta 
šeimynai ir giminėms.

Dalyvis.

SVARBIOS KNYGOSDetroito Lietuvių Kalendorius kydavo savo susirinkimus kas 
i pirmą penktadienį kiekvieno 
mėnesio, dabar bus laikomi 
mėnesiniai susirinkimai kas 
antrą sekmadienį kiekvieno 
mėnesio. Todėl visi nariai bū
tinai dalyvaukite sekamame 
susirinkime, kuris įvyks vasa
rio 9 d., 2 vai. po pietų, 1035 
Caniff Avė.

“Neregių Šeima”
Eastsidės dvi organizacijos 

rengiasi perstatyti didelį vai- 
kalą scenoj po vardu “Nere
gių šeima.” šis veikalas yra 

: visai naujas, dar nesenai iš- 
1 verstas iš Ukrainų kalbos. Jis 
atvaizdina karo tragingus nuo- 
tikius. Todėl bus daug įvai
rumų tame veikale, ir įdomus 
pamatyti. Bus suloštas vas. 2 
d., Darbininkų Svetainėj, 3014 
Yemans St. Pradžia nuo 6 
vai. vakare.
Susirūpinę Boikoto Skelbėjai

Kiek laiko atgal atsiėjo 
girdėti pasikalbėjimą keleto 
žmonių, kuri'e buvo įtikinti ne
remti progresyvių žmonių pa
rengimų ir neiti į jų prakal
bas ir boikotuoti visą darbą. 
Tokie žmonės dabar atsidūrė 
tarpe kūjo ir priekalo ir pra
deda manyti, kad tokia agi
tacija yra negera ir gali nu
vesti juos į prastą padėtį. Da
bar tų srovių žmonės kalba 
šitaip: Amerika remia Angli
ją, kad sumušti Hitlerį, o ka
da Hitleris bus sumuštas, ta
da nebus kam sumušti Rusiją. 
Ir jie sako, kad mes, remda-

Detroito Lietuvių Pilietinio 
Pašalpos Kliubo metinis susi
rinkimas bus sekmadienį, sau
sio 12 d., 2 vai. po pietų, Lie
tuvių Svetainėj, ant 25-tos gat
vės.

Aido Choro pamokos įvyks
ta du syk į savaitę, penkta
dienį nuo 8 vai. vakaro, sek
madienį nuo 10 vai. ryte, 
Draugijų Svetainėj, 4097 Por
ter.

kitą kalbą su savo 
Kaip atrodo, tai 
žmonių ta Grigaičio 
k o s epidemija 
žmonių kalbos rodo, 
tuvos priešai visai nesusirgdi- 
no sveiko žmonių proto, apart 
kėlėt davatkų, kurios biskį 
klajoja.

TUO JAUS ĮSIGYKITE ŠIAS KNYGAS: 
Pasaulines Parodos ir New Yorko Miesto

Alvinas.

Bayonne, N. J

. PAVEIKSLŲ ALBUMAS
žurnalinio formato knyga, 56 puslapių, trijų spalvų ’ 
spaudos viršeliai, augštos rūšies popieros, daug moks

linio tūrinio ir informacijinių raštų. Kaina 25c.

* *
Pastaba organizacijoms 

pramogų rengėjams.
Nuo pradžios šių metų yra 

kurio dabar gaunu žemės' paskirta darbas man rašinėti 
Detroito Liet. Kalendorių. To
dėl norėdami, kad tilptų jūsų 
susirinkimąi 
kalendorių, 
nešti man.

ir

ar pramogos j sj 
malonėkite pra-

J. K. Alvinas, 
10219 Russell St.

Serga Du Draugai
LDS 86 kp. narys Bronius 

Budvila sunkiai serga Dear
born Veteranų ligoninėj. Jo 
gyvenimo vieta 10299 Russell 
St.

Jonas Kupstaitis, taipgi LDS 
86 kp. narys, serga namuose 
ant Elsworth St.

Abu nariai verti draugiškos 
paguodos, juos reikia aplan- 

.‘jkyti. Nuo savęs linkiu jiems 
’ gerai susveikti.

Pakeitė Susirinkimų Dienas

ALDLD 188 kp. iki šiol lai-

Sen. Burton K. Wheeler, iš Montanos, kuris nesenai sake prakalbą, reikalau
damas, kad Amerika nesikištų j europinį karą, bet kad verstų kariaujančias 
šalis sudaryti “derybinę taiką.” •

“Laisvės” Vajus ir Draugų Pa
siryžimas dėl Mūsų Bran
gaus Laikraščio.

Aš esu patenkintas, kad 
laimėjau pirmą dovaną. Bet 
aš vienas nebūčiau laimėjęs, 
jeigu draugai nebūtų padėję. 
Padėjo šie draugai: J. Skipa- 
ris, S. Radušis, M. Panelis, P. 
Janiūnas, A. Lukaitis ir K. 
Maziliauskas. E 1 izabethiečiai 
—A. Stripeika, • J. Kirslis, 
Paulauskas, A. Lukoševičius ir 
kiti draugai. Linden — O. 
Vartelienė; Hillside—A. Jan
kauskas; Jersey City —A. 
Matulis.

žinoma, su tokia armija ga
lima kas. nors nuveikti. Ačiū, 
draugai, už tokį puikų pasi
darbavimą.

Aš atsimenu, kada drg. D. 
M. šolomskas sakė prakalbą 
Bayonnėj, tai jis išsireiškė: 
Kaip tik Lietuvoj įsisteigė ta
rybinė tvarka, tai jis pajau
nėjęs 10 metų. O kada aš ta
pau vajaus kapitonu, tai pa
jaunėjau 20 metų!

Bet, Draugai ir Draugės, aš 
manau, kad šis “Laisvės” va-, 
jus buvo skirtingas nuo buvu
sių vajų. Nes smetonininkai ir 
kunigai varė kuošlykščiausią 
ir melagingiausią agitaciją 
prieš šį vajų*. Buvo tokiu pa
siaiškinimų iš katalikų puses. 
Sako, aš mylėčiau skaityti 
“Laisvę,” bet kai dažinos ku
nigas, tai išmes iš parapijos.

ParaSė Pranulis

Tikrai jaudinančios poezijos knygelė. Išleido 
dienraštis “Laisvė”. Kaina 15 centų.

Ko Nori Kun. Coughlinas?
Parašė R. Mlzara

Dažnai girdime tą kunigą fašistiniai rėkaujant per 
radio. Ko jis nori ir kas jis yra išaiškina ši knygutė.

- Puslapių 32. Kaina 5 centai.

Saugokitės Vėžio
Parašė Dr. J. J. Kaškiaučius

Vėžys išsmaugia daugiau žmonių negu kitos ligos. Vėžys 
yra žinomas kaipo nepagydoma liga. Bile žmogus neži
nodamas kaip apsisaugoti gali gauti vėžį. Daktaras 

Kaškiaučius pataria, kaip apsisaugoti nuo vėžio. .
Knygelė 42 U centų.

> Su reikalavimais kreipkitės:

“LAISVĖS’* ADMINISTRACIJA
427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y<

VILNIES”
KALENDORIUS

1941 METAM — KAINA 25c
SUTAISĖ

L. JONIKAS ir V. ANDRULIS < 
r M
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ii 
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London. — Amerikos ko
respondentai teigia, kad vo
kiečių orlaiviai naikinę Bir- 
minghamą, o gal Bristolį ar 
Plymouthą.

Anglijos-Wales m i e s t as 
Cardiff dabar supleškintas

Bet visgi nemažai ir katali
kų “Laisvę” užsiprenumeravo.

Kitas dalykas. Nueinu pas 
gerai pažįstamą žmogų ir per
statai!, kad dabar eina “Lais
vės” vajus ir prašau, kad pre- 
numeruotųsi. Tai jis sako, aš 
girdėjau per lietuvišką radijų 
sakant, kad kas “Laisvę” skai
tys, tas bus išdeportuotas iš 
Amerikos. Aš jam sakau, kad 
laikraštis “Laisvė” turi val
džios leidimą ir laiškanešis ir
gi valdžios, tai kaipgi gali ta
ve bausti už skaitymą ? Tai 
po diskusijų užsirašė “Lais
vę.”

panašiai, kaip kad pereita
me pasauliniam kare buvo 
Ypres, Belgijoj. ___ ♦___ __ _

Berlin. — Vokiečių valdi
ninkai teigia, jog tai “ma
žmožis”, kad anglai atėmė 
nuo italų Bardią, Libijoj.

Tai matykite, kokias nesą
mones priešai pasakoja prieš 
mūsų spaudą. Bet jų tos me
lagystės ilgai neviešpataus. O 
mes savo teisybės darbą vary
kim pirmyn.

Kalendoriuje telpa daug įdomių moksliškų, politinių, 
dailiosios literatūros ir sveikatos klausimais straips
nių. Taipgi daug visokių informacijų apie žemę, mies
tus, tautas, šalis ir tt. Kitaip sakant, “Vilnies” Ka
lendorius yra svarbus metraštis ir informacijų rinki
nys. Kalendoriaus viršelį nupiešė Charles • Zix. Ka
lendorius turi 160 puslapių.

Literatūros platintojai tuojau užsisakykite kalendoriaus 
platinimui. Kreipkitės šiuo antrašu:

Laisvės Administracija
427 Lorimer St. Brooklyn, N.

v
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Ketvirtas puslapis LĄiąVfi

"AUROROS” ŠŪVIS
“Kreiseris ‘Aurora’ savo į Žiemos rū

mus nukreiptų patrankų griausmu spa
lio 25 d. paskelbė naujos eros—Didžiau
sios socijalistinės revoliucijos eros pra
džią” (“Trumpas VKP(b) istorijos kur
sas”).

Tai buvo 1916 metai. Artėjo dideli is
toriniai įvykiai. Kreiseryje “Aurora”, 
kuris buvo remontuojamas Petrograde, 
susigrupavo tvirtas revoliuciniai nusitei
kusių jūrininkų branduolys. Monarchi
jos nuvertimo dienomis tame kreiseryje 
buvo suorganizuotas teisminis komitetas. 
Auroriečiai pasiuntė savo atstovus į Ta
rybas.

Keręnskis ne kartą mėgino pašalinti 
“Aurorą” iš Petrogrado. Tačiau kreise
ris, kurį buvo užvaldę jūrininkai, ne
įvykdė nė vieno Kerenskio įsakymo ir 
nepakėlė inkaro. Auroriečiai klausė tik 
Kariniai revoliucinio komiteto.

Ir štai atėjo diena, kurią “Aurorai” 
teko atlikti ypatingai atsakingą ir gar
bingą Kariniai revoliucinio komiteto už
davinį.

Tai buvo 1917 m. spalio 25 d.
Spalio 24 d. Tamsiu rudens dangumi 

slenka žemi pilki debesys. Ant miesto 
leidžiasi rūkai. Temsta. Palengva kyla 
viršun kuprotos tiltų arkos. Girgžda ski
riamieji mechanizmai. Prie jų triūsia 
junkeriai. Jie stengiasi kiek galėdami 
greičiau atkirsti revoliucijos štabą— 
Smolną nuo Vasiljevo salos, Vyborgo ir 
Petrogrado pusių randongvardiečių rink
tinių.

Perbėgdami nuo vienų namų vartų iki 
kitų, prie tiltų skuba žmonės su raudo
nais raiščiais ant rankovių. Vienam 
momentui įtemptą tylą pertraukė trum
pas kulkosvydžio sutarškėjimas. Ir vėl 
tyla. Namuose gęsta šviesos.

Miestas apmirė, įtempė dėmesį. “Au
roros” kreiseryje jau sugrojo vakarinis 
ragas, bet jūrininkai nemiega. Šarvuo
toje denio būdelėje ant mažo staliuko 
guli Karinio revoliucinio komiteto įsaky
mai. “Auroros” komisaras Belyševas at- 
ydžiai juos perskaito. Štai įsakymas Nr. ; 
1 “Auroros” komisarui. Petrogrado Ta
rybos Vykdomojo Komitęįų karinio sky
riaus blanke parašyta: “Petrogrado Ta
rybai gresia tiesioginis pavojus: naktį 
kontrrevoliuciniai suokalbininkai bandė 
iš apylinkių į Petrogradą iššaukti jun
kerius ir smogiamuosius batalijomis. 
Laikraščiai “Soldat” ir “Rabočij Put” 
uždaryti. Įsakoma paruošti kovai pulką. 
Laukite tolimesnių parėdymų. Bet koks 
susivėlinimas ir sutrikimas bus laikomas 
revoliucijos išdavimu.”

Antras įsakymas: “Tame atvejuje, jei 
iš kontrrevoliucinių pajėgų pusės bū
tų užpulta Petrogrado įgula, kreiseris 
“Aurora” turi apsirūpinti vilkikais ir ga
riniais kateriais.”

Ir, pagaliau, trečias, slaptas:
“Kreiserio ‘Aurora’ komisarui. Karinis 

revoliucinis komitetas nutarė pavesti 
jums visomis jūsų galioje esamomis prie
monėmis atstatyti judėjimą Nikolajevs- 
ko tiltu.”

Reiškia, reikia nieko nelaukiant pradė
ti veikti. Komisaras perduoda įsakymą 
kreiserio vadui.

—Visi į vietas!—suaidi komanda. Kur
čiai sužvanga inkarų retežiai. Bet vadas 
gudrauja:

—Šis įsakymas neįvykdomas. “Aurora” 
negali prieiti prie Nikolajevsko tilto... 
Qali atsisėsti, ant seklumos. Aš neturiu 
teisės rizikuoti.

—Įsakymas gautas! Jis turi būti įvyk
dytas!—aidi komisaro balsas.

Vadas apleidžia būdelę. Jis atsisako 
įvykdyti įsakymą. Tai, ką gi? Komisaras 
pats sutvarkys. Belyševas pašaukia se
niūną—signalininką Zacharovą ir Kari- 
pio revoliucinio komiteto vardu įsako 
jam išmatuoti upės gremzlės gelmę iki |

paties tilto. Po kelių minučių šalupa 
grįžta. Zacharovąs raportuoja.

—Draugas komisare, gilumas tinka
mas. Drąsiai galime plaukti.

Sudrebėjęs visu korpusu, kreiseris pa
sisuka Nevoje ir pasijudina prie tilto.

—Tiltas priekyj!—praneša signalinin
kas. Kreiseris apsistojo. Baugūs pabūk
lų vamzdžiai nukreipti tiesiai į tiltą. Ko
misaras, paėmęs į rankas megafoną, šau
kia netekusiems galvos junkeriams:

—Tuojau pasišalinkite arba aš pradė
siu šaudyti!

“Auroros” prožektoriaus akinančioje 
šviesoje matyti, kaip greit tuštėja 5 til
tas. “Narsūs” Kerenskio gynėjai, nepa
leidę nė vieno šūvio, bėga krantine, 
aukštai pakėlę apsiaustų skvernus.

Po kelių minučių auroriečiai pradeda 
pertiesti tiltą.

Visą spalio 25 naktį ir rytą “Auroros” 
kreiseryje ėjo pasiruošimas apšaudyti 
Žiemos rūmus. Gautoje Karinio revoliu
cinio komiteto instrukcijoje pasakyta:

“Po signalinių pabūklų šūvių iš Petro
pavlovsko tvirtovės, paleisti į rūmus ke
letą tuščių šūvių ir, žiūrint aplinkybių, 
jei prireiks, pradėti kautynių ugnį.”

Lėtai slenka laikrodžio rodyklės. Sig
nalo iš Petropavlovsko vis nėra. Kas 
pusvalandį komisaras siunčia į Smolną 
pranešėjus. Jie grįžta su jaudinančiomis, 
žiniomis: revoliucinės rinktinės užėmė 
centrinį telegrafą, telefono stotį, gele
žinkelių stotis, paštą, bankus. Ligi šiol 
neužimta tik paskutinioji senojo pasau
lio citadelė—Žiemos rūmai. Juodais lan
gų akiniais Žiemos rūmai niūriai žiūri į 
Nevą. Tik dvejuose, languose trečiame 
aukšte degą šviesa. Ten paskutiniosios 
buržuazinės vyriausybės ministerial tę
sia savo paskutinį posėdį... Žiemos rū
mus tampriu žiedu juosia aukštos su
krautų medžių barikados. Pro rąstgalius 
žvelgia juodi šautuvų ir kulkosvaidžių 
vamzdžiai.

Į “Auroros” kubriką užėjo komisaras. 
Sujaudintas jis skaito ką tik “Auroros” 
radijo stoties perduotą Lenino telegra
mos tekstą:

“Laikinoji vyriausybė nuversta...
Reikalas, dėl kurio kovojo liaudis: 

skubus demokratinės taikos pasiūlymas, 
dvarininkų žemės nuosavybės panaikini
mas, darbininkų kontrolė pramonėje, ta
rybų vyriausybės įsteigimas, tas reika
las užtikrintas.”

Neužmirštamos ir jaudinančios minu
tės ! Liaudies pergalė užtikrinta!

Sugriaudė Petropavlovsko tvirtovės 
pabūklai. “Aurora” išgirdo signalą.

—Nukreipti patrankas, į vietas!— 
skamba komisaro įsakymas.

—Iš pryšakinio pabūklo... Tiesiu tai
kiniu. .. Į Žiemos rūmus... Ugnis!

Šūvis iš “Auroros” kreiserio buvo sig
nalas lemiamajam puolimui. Bematant 
sutratėjo kulkosvaidžiai, sučaksėjo šau
tuvai. Drebindami grindinius sustaugė 
šarvuočiai. Po kryžmia kulkosvaidžių ir 
šautuvų ugnimi randongvardiečių lavi
na įsiveržė į rūmus. Versdami iš kojų 
junkerius, narsieji revoliucijos kariai 
žengė marmuriniais laiptais, minkštais 
kilimais, skambiomis tuščiomis salėmis 
ir koridoriais.

Antras, trečias aukštas...
—Štai jir. Laikinoji... Šąlin!!!...
...Į II-jo Tarybų suvažiavimo pirmi

ninko vietą eina Jokūbas Michailovičius 
Sverdlovas.

Suvažiavimo salėje pasirodo “Auro
ros” jūrininkas. Suvažiavimo atstovai 
audringomis ovacijomis sutinka jo pra
nešimą, kąd Žiemos rūmai paimti.

“Auroros” šūvis nuaidėjo visame pa
saulyje. Nuo to laiko žodis “Aurora” 
žmonių sąmonėje neatskiriamas nuo Di
džiosios Spalio socijalistinės revoliucijos.

D. Lęvoneyskįs, 
Ę. Sotįęlevsįds.
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CHMIIČT PPIPčVK nijoje iki šiol turėjo laipie-

k HVESUo jimų todėl, kad Anglija nu
siuntė ten stambią dalį sa
vo kariuomenės ir karo pą- 
būklų.

SUMUŠT PRIEŠUS
Anglai Suėmė Visos Indijos 

Tautinį Vadą

Jersey City, N. J.
Nuotikiai, Sueigos

Gruodžio 21 d. Gražienė su
ruošė savo vyrui gimtadienio 
pokilį pas A. Patumsį. Gražie
nė su Patumsiene pagamino 
skanią vakarienę. Svečių nebu
vo daug. Visi smagiai laiką 
praleido prie valgių ir išsiger- 
dami iki vėlaus vakaro. Suneš
ta Gražiui dovanų, už kurias 
Gražis paačiavo.

Naujų Metų Laukiant
Naujų Metų laukiant A. ža- 

višus, kuris turi užeigą po nr. 
138 Wayne St., susikvįetė sav. 
draugus pas Augutį, sųruošda- 
mas pokilį Naujų Metų pasiti- 
kimui. Dalyvavo gražus būrys 
svečių. Drg. T. Augutienė, ma
tomai, sunkiai dirbo prigamin
dama įvairių valgių. Ir taip 
valgydzimi-išsigerdami sulaukė
me Naujų Metų. Drg. žavišus 
yra pažangus biznierius ir visa
da paremia darbininkiškąjį ju
dėjimą.

Naujų Metų dieną pagamino 
skanius pietus draugai Kačer- 
giai, susikviesdami gimines ir 
draugus. Diskusuodami dienos 
įvykius, nei nepajutome, kad 
šventės prabėgo ir vėl atsidūrė
me kiekvienas į savo kasdieninį 
užsiėmimą, ir per 365 dienas 
į metus lauksime ateinant ki
tų metų, užmiršdami praėjusius 
1940 metus.

N. Barkausko, gyvenančio 
Hoboken, N. J., sūnus gavo 
policisto darbą. Vietos lietuviai 
sako, kad tai pirmas lietuvis 
policmanas Hobokeno miesto is
torijoj. Senis Barkauskas yra 
LDS 133 kuopos narys Jersey 
City.

Seni įr Nauji
Šiam praėjusiam “Laisvės” 

vajuje visi' seni “Laisvės” skai
tytojai atsinaujino ir gauta po
ra naujų. Kiek teko kalbėtis, 
pas kuriuos nuvykau, visi su 
noru dienraštį atsinaujinp. Ne
buvo nei vieno seno skaitytojo, 
kuris būtų daręs bent kokių pa-
stabų dienraščiui “Laisvei” dėl
kokių 
tuvos

nors netikslumų, bei Lie- 
įvykiais. Kolonijoj, ku-

riojo klerikalizmas turi giliai 
šaknis suleidęs, didelių pasek
mių nebuvo galima tikėtis. Ta
čiau su kožnais metais, nors 
lėtlii, bet po. biskį žengiame 
pirmyn, gaudami vis daugiau 
naujų skaitytojų “Laisvei.” O 
kuris dienraštį pradeda skaity
ti, tai nuo jo. daugiau nesiski
ria. Ir taip šiame “Laisvės” va
juje sų naujais ir atnaujintais, 
pasiųsta pinigai už 17-ką me
tinių skaitytojų. Reikia pri
minti ir tas, kad ne Visų skai

Roma. — Valdžios įkvėp- 
i, Italijos laikraščiai rašo, 
og italai, jau gaudami or- 
aivių paramos iš Vokieti- 

, os, “ištaškysią” anglus Li
lijoj ir graikus Albanijoj. 
Jie pabrėžia, kad vokiečiai 
petys petin kariausią išvien 
su italais. Italų spauda tei
giu, jog anglai šiaurinėje

New York, saus. 6.—Iš
skrido į Angliją Harry L. 
Hopkins, asmeniškas prez. 
Roosevelto pasiuntinys, su 
prezidento planais kariškai 
remti Angliją.

New Delhi, Indiją. — An
glų policija areštavo M. Ą. 
Kalamą Azadą, Visos Indi
jos Kongreso Partijos pir
mininką, už tai, kad jis 
gruodyje pasakė kalbą rei
kalaudamas Indijos žmo
nėmis apsisprendimo bei 
tautinės laisvės.., ...

Rytojų prenumerątos pąsibąigia 
su vąjąųs laiku. Vajui pasibai
gus, dienraštis gaus daugiau 
pinigų už prenumeratas.

Well, senstame, sveikata ne
kokia, nesinori parėjus iš dar
bo bent kur eiti, padirbėti or
ganizaciniais reikalais. Tai to
kius ir panašius pasiaiškinimus 
girdi iš vietos draugų. Aišku, 
kąd jau mes, kurie dar judame, 
irgi nesame jaunesniu Senatvė, 
poilsis taip jau geras, kaip ir 
kitiem. Tačiau, draugai, pasi- 
žvelgkim, kokia būtų nauda 
mūsų kolonijai ir visam progre
syvini judėjimui, iš mūs tingi
nystės. Klerikalizmas, kuris 
įsišaknėjęs, užkariautų vietos 
lietuvius. Jeigu nebūtų arba iš
nyktų vietoj progresyviai vei
kėjai, tai tuomet vietos davat
kos katutes plotų iš džiaugs
mo, sakydamos, “visi bedie
viai sustingo, paseno, jų or
ganizacijos išnyko, jokio ju
dėjimo jie nesudaro ir, dabar, 
mums yra rugiapjūtė šienauti, 
tamsinti vietos lietuvius, ir 
mes esame kolonijos šeiminin
kai, neturėdami jokių pasta
bų.”

Bet ir Jersey City kolonija 
nuo senų laikų nėra paskutinė 
eiti progreso keliu lietuvių ju
dėjime. Jersey City seniau tu
rėjo gerų progresyvių lietuvių 
tarpe veikėjų, jų yra dar ir da
bar, tik reikia daugiau sgyvu
mo, darbštumo, pasišventimo, 
ir mesti tą prastą mintį, kad 
jau senatvė išsėmė visas spė
kas, energiją,' ir laikas pasilsė
ti. Pasilsėti nėra laiko. Darbo 
yra galybė. Jaunų veikėjų dar 
mūsų kolonija neišlavino, ką 
turime turėti visada mintyje. 
Šiais metais būkime gyvesni, su 
didesne energija, didesniam 
darbui atlikti. K. Biuras.

Youngstown, Ohio
Lietuvių Literatūros Drau

gijos 90 kuopos pereitam mė
nesiniam susirinkime buvo pa
daryta gerų tarimų. Iš kuopos 
iždo užmokėta už “Vilnies”
kalendorius ir duoti po vieną
nariams. Išrinkta delegatai į
L. L. D. 15-to Apskričio me-
tinę konferenciją, kuri įvyks 
sausio 18 d., 1 v. po pietų, 
CJevelande. Nutarta surengti 
kazyrių ir čekerių parę kuo
pos naudai. Pare įvyks sausio 
11 dieną, 7 vai. vakare, pas 
draugus Matulaičius, 633 Tyn
dale Ave.

Prašome visus vietos lietu
vius dalyvauti. Mes taipgi my
lėtumėme matyti grajokus iš 
C 1 e velando ir P i 11 b urgho, 
ida*nt jie pasirodytų, ką jie 
gali. Kviečia Komisija.

BINGHAMTON, N. Y.
LABAI LAUKIAMAS SVEČIAS

VYTAUTAS
BACEVIČIUS

Pasauliniai Garsus Pianistas-Kompozitorius 
Koncertuos Binghamtone Penktadienį

Sausio-January 10,1941

VYTAUTAS BACEVIČIUS 
Fianistas-Kompozitoriųs-Virtuozas

LIETUVIŲ SALĖJE
315—17 Clinton St., Binghamton, N. Y.

Presides įygiąi 8-tą valandą vakaro
Iš unkšta įsigykite jžąpgos bilietus, skaitlingai dalyvaukite lietuvip 
genijaus pianisto koncerte. Įžanga (su taksais) 55 centai

Ketvirtadienis, Sausio 9, 1911

. Patricia Dunlap, charming NBC Ingenue from Illinois, recently won 
the role of Pat Curtis in“Tom Mix Straight Shooters’’. As Pecos 
girl friend, she becomes the second feminine member of the regular 
cast of the NBC-Blue Network serial. Pat also Is Jill Stewart in

•a “Backstage Wife”, NBC-Red Network serial. 

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

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

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

Paštas ..............................................................................................................
*

Gatvė ar kaimas ...................... .. , -..............  _

Apskritys ...................................................................f............................

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

SKELBKITES “LAISVĖJE”

DIDIEJI “LAISVES”
PARENGIMAI

Prašome įsitemyti šiuos dienraščio 
“Laisves” Parengimus

BANKIETAS
{vyks 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

“LAISVES“ BAZARAS1941
Bus Penktadienį, šeštadienį ir Sekmadienį

Vasario 14,15 ir 16 Feb.
Prašome iš anksto pasirūpinti Bazarui dovanomis.
Laikrodininkas V. Kazlauskas pirmas zdavė bązarui 

dovaną — laikrodį.

BOS CENTRAL PALACE
IS MANHATTAN AVB. BROOKLYN, N. Y.
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Artistas James Montgomery Flagg nupiešė chiniečio kū
dikio paveikslą, kuris bus naudojamas kampanijoje už 
surinkimą pagalbos kovojančiai prieš imperialistinę Ja
poniją Chinijai. Paveikslą priima gub. Lehmano žmona.

Kliubiečių.
Prašymu

apylinkės
nerengtumėte

WORCESTER, MASS.
Gerbiamas “Laisvės” skaitytojau! 

Malonėkite būti “Laisvės” vajininkų 
ir skaitytojų . susirinkime šį penkta
dienį, sausio (Jan.) 10, pradžia 
7:30 vai. vakare, Lietuvių salėje, 29 
Endicott St. čia bus išduotas rapor
tas iš praeito vajaus, todėl visi tu-

. ...... X'I .,.,.į=aat

v. ■- ■ ■

tug ir pasikalbėti savo dienraščio 
platinimo ir rėmimo reikalu.

Turime pasimokyti iš klaidų ir su
sikoncentruoti spėkas veikimui atei
tyje. —J. J. Bakšys. (6-8)

žino, ką jie daro iš- 
didele didžiuma bal
tą pačią valdybą, 
pagalba pažangiųjų

HARTFORD, CONN.
Šiuomi pranešame) ALDLD 3-čiojo 

Apskričio valdybos nariams, jog val
dybos posėdis įvyks ketvirtadienį, 
16 d. sausio (Jan.), prasidės 7:30 
vai. vakare, bus 155-157 Hungerford 
St., Hartford, Conn.---- Sekr. Jonas
Vilčinskas. (6-8)

WILKES BARRE, PA.
LDS 7 kp. pirmas 1941 metais 

mėnesinis susirinkimus įvyks sau
sio (Jan.) 12, Progresyvių Kliubo, 
325 E. Market St., prasidės 2-rą v. 
po pietų. Visi nariai yra kviečiami 
dalyvauti susirinkime ir prašome 
naujų atsivesti. — Sekr. O. Zdanie
nė. (6-8)

MONTELLO, MASS.
Liuosybės Dailės Ratelio susirinki

me, laikytame 19 d. gruodžio, 1940, 
nutarta dėti visas pastangas, kad 
atgaivinti Liuosybęs Chorų,
darbui išrinkta komisija, kuri kvie
čia visus dailę mylinčius žmones, 
jaunimą ir suaugusius, 12 d. sausio, 
3 vai. po pietų ateiti j Liet. Taut. 
Namo apatinę salę. Čia turėsime 
“šurum-burum” ir padarysime pra
džią suorganizavimui choro. — Ko
misija: K. Beniulis, A. Baronas ir i 
J. Navarauskas. t (5-8)

MO

Graborius-Undcrtaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Išbalzamuoja ir laidoja ant vi-

■ ?. šokių kapinių; pąrsamdo auto-
4 mobilius ir karietas veselijom, $ 
g krikštynom, kitkam.f 231 BEDFORD AVE I BROOKLYN, N. Y.

Telephone: EVergreen 8-9770 $
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Aš pastebėjau “Laisvėje“ 
paraginimą suregistruoti ir 
paskelbti lietuvius, gyvenau- ; 
čius įvairiose prieglaudose. Aš 
tą padariau šioje prieglaudoje 
(Male Home, Woodville, Pa.) 
ir prisįunčiu jums dėl paskel
bimo.

Bet kartu aš noriu parašyti 
ir apie mūsų čia gyvenimą. 
Maistas nėra blogas ir kuris , 
gali valgyt*, kurio viduriai ge
rai dirba, tai tam gerai, tas 
yra gerai įsiganęs. Bet tokų 
mažai yra. Kuris dar jaunes
nis, tai vienokią ar kitokią li
gą turi, o kitus jau senatvė 
baigia.

Visur čystai užlaiko, para
zitai nekanda, lovos čystos ir 
minkštos, tiktai pagalvės, tai 
beveik visos vatinės, šieninkai 
vatiniai, blankietai vilnoniai. 
Kas savaitė ant lovų viską ap
maino. Tiktai ventiliacija blo
ga, per tai, kad vienam kam
baryje guli nuo 50 iki 70 
žmonių.

Nusiprausti turi kožnas kas 
rytas. O vieną kartą į savai
tę turi visas nusimaudyti.

Tiktai turi pildyti prisaky- 
mą< keltis 6 vai. ryte ir eiti 
gulti 9 vai. vakare. Bet jei
gu nori, tai gali gulti ir anks
čiau. Dienos laiku į lovą gul
ti nevalia. Jeigu nori gulti, 
tai turi gulti ant benčiaus.

Ligoninių yra 4-rios, bet aš 
buvau tiktai dviejose. Toj li
goninėj, kur operacijas daro, 
tai labai gerai prižiūri. Val
gis kuo geriausias ir ko reikia, 
viską duoda. Bet tenai ilgai 
nelaiko. Kaip tiktai biskį ge
riau jautiesi, tai veža į kitą li
goninę. O tenai jau daug blo
giau. Ten valgį duoda tą pa
tį, kaip ir sveikiem ir viskas 
ne taip, kaip anoje ligoninėje. 

Kunigas valkiojasi kasdien, 
o ant velykinės, tai partrau
kia kunigų visokių tikėjimų ir 
beveik panevalia verčia eiti 
išpažinties. Bet manęs neba- 
derioja.

Daktarų yra daug, bet nie
kam tikę. Ligoninėje tai da- 
žiūrėtojai duoda gyduoles. • 
Bet kurie vaikščioja, o nesi
jaučia gerai, tai tris kartus 

. savaitėje daktarai ateina 11 
vai. į dispensary kambarį ir 
ten tie gali nueiti ir pasisa
kyti, kas jiems skauda. Tiem 
pripila baksiuką kokių žirnių, 
pasako, kaip reikia imti ir vis
kas, bet tas mažai kam pama- 
čija. O jeigu daktarui pasa
kai, kad tie vaistai nieko ne- 
mačija, tai jis tau atsako, kad 
tti čia atėjai ne išgyti, bet 
numirti.

Operacijas daryti, tai atva
žiuoja specialistai daktarai iš 
kitų ligoninių. Bet padarę 
operaciją vėl išvažiuoja, palie
ka vietinių gydytojų priežiū
rai, Kuriems nupjauna ranką 
arba koją, tuos pagydo. O ku
riems padaro operaciją ant vi- 
duęiiJ, tai kožnas nuvažiuoja 
pas Abraomą.

Šita prieglauda yra didelė, 
ffcrodo kaip miestelis. Su vy
rais ir moterimis, su senais ir 
paikšais ir ligoniais, yra netoli 
keturi tūkstančiai žmonių. Tai 
ir lietuvių čia yra geras būre- priklauso, o bus perduoda.

Penktas puslapis
IHNIįUi

Hartford, Conn
Biskj Žinučių iš Mūsų Koloni

jos Pastogės
Gruodžio 20 d. (1940), Lie

tuvių Ukėsų Kliubas turėjo 
priešmetinį susirinkimą, ku
riame buvo išrinkta 1941 me
tams valdyba. Narių dalyvavo 
arti 200.

Pirm, atidaręs susirinkimą 
keliais žodžiais pareiškė svar
bą susirinkimo, prašydamas 
narius ramiai užsilaikyti. La
biausia renkant valdybą.

Po įvairių komisijų raportų 
buvo renkama valdyba. Tau- 
tininkėliai su kaikuriais kata
likais iš, kalno varė sabotažą 
prieš esančią pažangią valdy
bą. Buvo net susišaukę tam 
pačiam tikslui keletą susirin
kimų. Bet vistiek jų darbas 
buvo veltui. Mat, geros valios 
nariai tuos ponus gerai pažįs
ta iš praeities. Ir vėl valdyba 
išrinkta iš pažangitj* žmonių.

Aš tik pabrėšiu, kokios ypa- 
tos užėmė svarbesnes vietas. 
Pirmininku išrinktas J. Pil
kauskas, ižd.— J. Giraitis, fin. 
rašt.— J. Vasiliauskas užrašų 
rast.—P. Yesada. Ir į kitas at- 
sakomingas vietas taipgi likosi 
išrinkti darbštūs nariai.

Daugelis Laukia prof. 
Bacevičiaus

Vienur ir kitur vaikščiojant 
su prof. Bacevičiaus koncerto 
skelbimais, tenka išgirsti labai 
prielankių išsireiškimų. Muzi
kos mylėtojai domisi pamatyti 
jį ir išgirsti jo teikiamą mu
ziką. Europos miestų, kur 
prof. Bacevičius pasirodė su 
koncertais ir kita muzikalu 
veikla, Pietų Amerikos ir 
Jungt. Valstijų spaudos atsi
liepimai apie Bacevičių, kelia 
geismą nepraleisti progos, ku
ri šiam miestui bus tik vie
nintelė! Jei kas dabar abejoja 
—eiti į koncertą ar ne—tai 
po koncertui, jei nebus buvęs 
—gailėsis!

Koncertas įvyks penktadie
nį, sausio 10 d., Lietuvių 
tainėje, 315-17 Clinton 
lygiai nuo 8 vai. vakare.

Pasimatykim!

LIETUVIU RESTAURANAS
Įdomiai {puošta lietuviška aludė 

ant Grand Street 
Rheingold ^xtra Dry Alus.

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės

Turime ir kambarių pernakvot 
arba savaitiniai išrandavot
JOSEPH ZEIDAT

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

NOTARY 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.

lis. Kaip aš čia būnu, jau aš
tuntas metas, tai jau lietuvių 
yra numirę daugiau kaip dvi
dešimt.

Aš pats girdėjau žmones 
kalbant, kad prieglaudoje pi
nigų nereikia, kad ten viską 
duoda. Teisybė, kad duoda. 
Bet- daug reikalingų daiktų 
negauni. O kaip neturi nei 
cento, tai ir taip turi būti ge
rai. Negalima niekam, nė laiš
ko pasiųsti, kai neturi iš ko 
nupirkti pašto ženklelį.

Tiktai viena “Laisvės“ Re
dakcija neužmiršta ifiūsų ir 
prisiunčia mums laikraštį, ku
ris mus daug suramina. Už tą 
mes jai širdingai dėkavojame..

Keli metai atgal aš mačiau 
laikraštyje, kad Chicagos lie
tuviai biznieriai susitarę nu
važiuoja ir aplanko savo tau
tiečius prieglaudoje. Aš žinau, 
kad ir Pittsburghe yra daug 
lietuvių biznierių, bet jie to 
nepadaro. Nemačiau nei vie
no, kad būtų aplankęs kurį I opozicijonieriai norėjo narius 
senelį. Jiems gal tik tada esi 
geras, kada kišeniuje turi do
lerį. Bet jeigu atsitinka ne
laimė arba senatvė užklum
pa, sveikata apleidžia, tad x 
jiems esi nebereikalingas.

Kitų tautų organizacijos ir 
biznieriai susitarę prisiunčia 
savo tautybės žmonėms prie
glaudoje Kalėdų dovanų. Ką<l 
ir mažos vertės tos dovanos 
esti, bet jie (prieglaudos įna
miai) žino, kad jų tautiečiai 
jų neužmiršta. Jiems atjau
čia. Pas lietuvius to nėra.

prašau gerbiamos 
Redakcijos, gal gą- 

patalpinti “Laisvėje“ šį 
aprašymą. Už tai būsiu 
dėkingas, 
draugiškumu,

Jonas Brazis ir Draugai 
Woodville Prieglaudos Lietu

vių Įnamių Surašąs 
Mateušas Kliševičius 
Antanas Krivickas 
Antanas Pulas 
Kasparas Burneikis 
Augustas Astrauskas 
Jonas Butkus 
Antanas Gribauckas 
Petras šilgalis 
Vincas Latvis 
Augustas Vaičaitis 
Pranas 
Stasys 
Vincas 
Petras 
Jokūbas Lakšis 
Juozas Apčenikas 
Jonas Mackevičius 
Baltrus Palavičius 
Antanas Jokubauskas 
Juozas Jasikas 
Juozas Remeikis 
Petras Laškis 
Silvestras Teleiša 
Ignas Stanevičius 
Mateušas Kamarauskas 
Jonas Mara z as 
Jonas Brazis.

Pastaba^ Čia daug lietuvių 
yra pasidavusių kitais var
dais. Tad jeigu giminės arba 
draugai rašytumėte katram 
laišką, tai rašykite šituo adre
su : Jonas Brazis, Woodville, 
Pa., Male Home. Parašykite 
ant siuntinio kampo, kam jis

Nariai 
rinkdami 
sų kone 
Mat, su
narių per paskutinius keletą 
metų kliubą padarė popu- 
liariškiausiu visam Hartforde, 
įsigijo gražią svetainę su 
kliubruimiu ir kitais paran
kiais kambariais. Nariai rašo
si masėmis. Vien tik per pas
kutinius/2 mėnesius prisirašė 
52, ir kuone visi jaunuoliai.

Ir dar turiu priminti, kad 
ir Lietuvos Didžiojo Kuni
gaikščio Vytauto Draugija yra 
pradėjus derybas prisijungi
mui prie kliubo. Ir aš tikiuos, 
kad ji bus priimta.

Ir dar turiu priminti, kad

Istanbul, Turkija.—Tur
kų spauda rašo, kad su 
Italija nereikia skaitytis; 
ji esanti jau beveik sumuš
ta.

London, saus. 7.—Tik ke
letas vokiečių orlaivių bom
bardavo tulus anglų mies
tus: buvo per blogas oras 
platesniem nazių lakūnų 
veiksmam.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

Todėl 
“Laisvės 
lėsite 
mano 
labai

Su

sukiršinti. Prieš pat pabaigą 
susirinkimo vienas iš jųjų pa
šokęs išrėžė smetonišką spy - 
čių ir įnešė, kad būtų išrink
ta komisija prisidėjimui prie 
kokių ten draugijų dėl veiki
mo atsteigimui Lietuvoje Sme
tonos sosto ir pagelbėjimui 
Hitlerio burdingieriams. Po 
trumpo apkalbėjimo, su pašai
pa ir tas didele didžiuma bal
sų likosi atmesta. Tai ištikrų- 
jų yra garbė nariams už ap
saugojimą dabartinės ramybės 
kliube. Dar būtų galima dau
giau nuveikti ypač- kultūri
niuose darbuose arba aplamai 
darbininkiškame judėjime, jei
gu tarpe pažangiųjų žmonių 
būtų didesnis solidariškumas. 
Aš patarčiau geros valios .lie
tuviams remti kliubo įsteigtą 
svetainę, kadangi ji yra pa
ranki įvairiems parengimams 
su prieinama kaina.

• v
1S

Atsišaukimas
Kad vietiniai 

lietuviai nieko 
vasario 16 d., 1941 m., kadan
gi tą dieną atsibus Lietuvos 
Sūnų ir Dukterų Draugijos 
metinė vakarienė. Prasidės 3 
vai. po pietų, Lietuvių ūkėsų 
Kliubo didelėj svetainėje. Po 
vakarienei bus šokiai, grajys 
geriausia orkestrą. Visi gerai 
žinote, kad minima draugija 
yra pažangi. Ji ne vien rūpi
nas pašalpų reikalais, bet ir 
remia visą kitą darbininkišką 
judėjimą. Taigi visų prieder
mė ją remti. Pasipurkite tikio- 
tus iš kalno. Tą atlikdami, 
daug padarysite gero rengimo 
komisijai. Tikietas tik vienas 
doleris.

Teisybės Mylėtojas.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ įstaiga

Salės dėl Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Pulkus steičius su naujausiais 
Įtaisymais. Keturios bolių alleys.

Kpinos Prieinamos 
949-959 Willoughby Avę.

Tel.: STagg 2-8842

| J. GARŠVA I 
f

MONTELLO, MASS.
Teatras ir šokiai, rengia Liuosy- 

bės Dailės Ratelis šeštadienį, 11 d. 
sausio (Jan.), Liet. Taut. Namo apa
tinėje salėje, 8 Vine St., Montello. 
Lošimas prasidės 7 vai. vak., durys 
atdaros nuo 6:30 vai. vakare. Įžan
ga 35c. Bus perstatyta 4 aktų dra
ma: “Gadynės žaizdos”. Atvaizduo
jama kova tarp doros ir piktada
rystės. Po perstatymo bus šokiai.

(6-8)

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų

00

n**

ROBERT LIPTON
Jeweler : : Įsteigta 1892

701 GRAND STREET 
larpc Graliam & Manhattan Avės.

Brooklyn; n. y.
Tel. Stagg 2-2173

| FRANK DOMIKAITIS
g REST AERACIJA

417 Lorimer St.—Brooklyn — “Laisvės” Name
GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

CHARLES J. ROMAN
t (RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

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

1113 Mt. Vernon Street j
PHILADELPHIA, PA. !

Telefonas Poplar 4110

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

nuvirti kopūstai ir barščiai

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAK.

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

SKELBKITES “LAISVĖJE
Office Phone Inside Phone

EVergrcen 4-6971 EVcrgreen 4-6480

Russian & Turkish Baths, Inc
29-31 Morrell Street

OPĘN DAY and NIGHT

Managed by

RHEA TEITELBAUM

Brooklyn, N. Y.

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

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

SPECIAL RATES PER WEEK
LAIDIES’ DAYS

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

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

Sun. all day and night

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

Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

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

Siunčiame duoną per paš|ą | k|tus rnlputuf, specialią! greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime Inforųiącijąs apie >vor| ir kainas.

was BMgiY Km m tattiM.
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Prof. Bacevičiaus Tė 
vas Rašo iš Lietuvos
Prof. V. Bacevičius gavo iš 

Lietuvos nuo savo tėvo, moky
tojo, laišką, rašytą gruodžio 
5-tą, kuriame, praleidus gry
nai šeimyninius reikalus, rašo: 

“Aš esu sveikas. Darbo tu
riu gana daug. Vadyba daug 
darbo reikalauja; be to, šie
met turiu IV klasę, paskutinę 
pradžios mokykloje.

“Užsirašiau į universitetą 
studijuoti marksizmo - leniniz
mo ir komunizmo istorijos, po- 
litekonomijos ir dialektinio ir 
istorinio materializmo. Paskai
tos vyksta sekmadieniais, švie
timo namuose (buvusiuose 
Šaulių namuose).

“Nuo lapkričio 25 dienos 
paleista į, apyvartą SSSR va
liuta: červoncai ir rubliai. 
Červoncas — 10 rublių. Apy- 

• vartoje yra ir litai. 1 litas — 
90 kapeikų. Už rublį reikia 
mokėti 1 litą 11 centų. Ban
kai litus priima, bet išmoka 
tik rubliais. Tokiu būdu rub
liai plinta, o litai nyksta.

“Algą gavome jau rubliais. 
Algas gauname 2 kartu per 
mėnesį: 15-tą ir 30-tą dieną. 
Taip daroma, kad darbinin
kams ir tarnautojams nereikė
tų skolintis. Visa prekyba, iš
skiriant smulkiąją, valstybinė 
ir visur reikia mokėti pinigais, 
sąskaiton nieko neparduoda
ma. Tokiu būdu žmonės nega
li įsiskolinti. Degtinė ir taba
kas pabrango. Girtuokliai ir 
rūkoriai turi apsiriboti arba' 
-visai mesti gėrę ir rūkę. Tai 
geras sumanymas.

“Šiandien, gruodžio 5 dieną, 
konstitucijos šventė, žiemos 
atostogoms paleisime gruodžio 
31 dieną po pamokų, o darbą 
vėl pradėsime sausio 14 dieną. 
Sausio 12 dieną bus rinkimai į 
Aukščiausiąją Sąjungos Tary
bą.

“Pramonė mūsų Respubliko
je jau žymiai padidėjo ir vis 
plečiasi. Sekantiems 
pramonės praplėtimui 
ta 250 milijonų litų.

“Konservatorija iš
perkeliama į Vilnių. Kaune ir 
kituose didesniuose apskričių 
miestuose (Šiauliuose, Panevė
žyje, Marijampolėje, Ukmer
gėje ir tt.) bus atidarytos vi

durinės muzikos mokyklos.

Viskas greitu tempu keičiasi. 
Darbas eina sparčiai.

“Linkiu Tau kuo geriausio 
pasisekimo ir laukiu iš Tavęs 
žinių. Būk sveikas ir laimin
gas !

“Bučiuoju Tave nuoširdžiai, 
“Tavo Vincas.”

įdomus laiškas. O bene įdo
miausia tas, kad šeimą išauk- 
lėjęs, per daug metų mokyto
javęs žmogus, nesijaučia nei 
perdaug mokytas nei personas 
pasimokinti tokių mokslų, ku
rie Smetonos laikais buvo už
drausti, tačiau kurie norinčiam 
būti tikru apšviestūnu yra la
bai svarbūs.

Pradėjo Naujo Laivo 
Statybą

Sausio 6-tą, dalyvaujant ne
dideliam būreliui žymių laivy
no viršininkų, Brook lyno Lai
vyno Bazėj atlikta ceremoni
jos pradėjimo būdavot 
karo laivą Missouri.

Laivas turės 45,000 
įtalpos. Jo statyba
$100,000,000. Tai būsiąs ma
dingiausias, patogiausias iš vi
sų karo laivų — su mechaniš
ku oro reguliavimu, knygynu, 
salėmis mitingams ir pasilinks-

naujų

tom! 
lėšuos

Išgirskite Skambią Liaudies 
Dainy Aidbalsią Koncerte

šį .sekmadienį, sausio 12-tą, 
brooklyniečiai turės progos 
pasigėrėti lietuvių liaudies dai
nomis, visame jų gražume iš
pildytomis per artistiškai tam 
pasiruošusius Aidbalsius, ku
rių dainos visuomet publiką 
sužavi. Aidbalsiams vadovau
ja kompozitorė B. L. šalinaitė.

Lietuvių liaudies dainos — 
lietuviškos publikos mylimiau
sia programa. Dėlto visi iki 
vienam dalyvaukime ne' tik 
pasiklausyti, bet ir tam, kad 
galėtume visada klausyti.

Kaip žinia, muzika, dainos 
iki pasiekia klausytoją, rei
kalingos daug , darbo ir daug 
lėšų. Kiekvienas lapelis gaidų

brangiai atsieina įsigyti ir dėl
to negalima tikėtis, kad ta 
grupė dainininkų patys vieni 
visada išgalėtų ir gaidas susi
pirkti, ir pamokoms vietas už
simokėti, ir mokytoją pasisam- j 
dyti — patys vieni pasiaukau-: 
ti, kad mes galėtume grožėtis fc. 
jų dainavimu. Tad mūsų atsi- . - 
lankymas į jų koncertą padės .° 
Aidbalsiams dainuoti ilgiau, 
gražiau.

Įžanga tam gražiam koncer
tui ir šokiams tik 40c. Grieš 
Geo. Kazakevičiaus Orkestrą. 
Gi jaunos aidbalsietės paruoš 
gerų užkandžių. Bus ir gėri
mų.

1 minimasis dviem tūkstančiam 
vyrų, įgulai.

Apsigynimo atžvilgiu, laive 
bus devynios šešiolikacolinės 
kanuoles ant sukaliojamų pa
statų, su priešorinėmis kanuo- 
lėmis, su savaip lėktuvais, šo
nai ir lubos būsią padengta 
bombas atlaikančiais šarvais. 
Vidus esąs suplanuotas taip, 

| kad priėjus vandens vienai da
liai laivo, vandenį galima bū
tų užlaikyti nuo kitų vandens 
nepraleidžiančiomis durimis.

Laivo statybą menama pa
baigt per tris ir pusę metų. Iš
karto buvo manyta ant jo 
dirbt keturis metus. Ant to ir 
ant kitų dviejų karo laivų dir
ba 20,000 lavintų darbininkų.

Kiti du čia statomieji laivai 
yra North Carolina, 35,000 
tonų įtalpos, jau baigiamas, 
manoma nuleisti liepos 15-tą, 
ir Iowa, pradėtas'tik birželio 
12-tą.

Kliubiečią Žinios

Dainos M.

Taikos Mobilizacija Ruošia 
Maršavimą į Washington^

metams 
paskir

Kauno

Apvaikščios Išlaisvinimo 
Sukakties Paskelbimą

Negrų organizacijos Brook- 
lyne šį sekmadienį apvaikščios 
negrų išlaisvinimo iš vergijos 
paskelbimo 78-ją sukaktį su 
masiniu mitingu ir iškilmingu 
maršavimu iš Elks Home, 
1068 Fulton St. į Alexander 
Hamilton High School, kur 
įvyks masinis mitingas.

Dt. Max Yergan, Naciona- 
lio Negrų Kongreso preziden
tas, taipgi prez.
Ateiviams >Gint
profesorius New York o Mies
to Kolegijoj, bus vyriausiu va
karo kalbėtoju.

Amerikinio
Komiteto, ir

. Prof. Bacevičius Išvyksta 
Koncertuoti

Gruodžio 9-tą, prof. V. Ba
cevičius išvyksta į Bingham
ton, N. Y., kur jam sausio 
10-tą ruošiama koncertas. Ga
le sekamos savaitės jis iškvie
čiamas duot prelekciją Hart
forde, Conn.

V a d o v a ujant Amerikinei 
Taikos Mobilizacijai, delegaci
ja iš 2,000 žmonių, atstovau
jančių unijas, bažnytines, pa
šaipiuos ir kultūrines grupes 
vyks j Washington^ gale sau
sio, kad tenai būt 
kad vasario
kongresmanus ir 
pasakyti jiems, kad jų rinkė
jai namie reikalauja išlaikyti 
šalį taikoje.

Dr. Walter Scott Neff, Ame
rikinės Taikos Mobilizacijos

31-mą ir
1-mą aplankyti 

senatorius,

New Yorko Tarybos sekreto
rius, paskelbdamas maršavi- 
mą sako:

“Keli tūkstančiai ameriko
nų, barškinančių į kongresma- 
nų duris, gali daug pasitar
nauti įtikinimui mūsų atstovų, 
kad Amerika vis dar tebepri
klauso žmonėms, kurie joje riams $1,331.75. O pomirtinių 
gyvena. Dvi buvusios delegaci
jos Washingtone, abi iš New 
Yorko, buvo tik parodymu to, 
kas bus sekamame maršavime.

Penktadienio vakare, 3-čią 
sausio, 1941-mą metą, Lietu
vių Amerikos Piliečių Kliubo 

» metinis susirinkimas. 
Narių atsilankė nemažai ii’ 
daugelis pasimokėjo narines 
duokles.

Praeitais metais įstojo kliu- 
ban 16-ka naujų narių, bet 
11-ka išsibraukė, 6-ši mirė, 
tai kliubiečių šeima sumažėjo 
vienu žmogum.

Šiais, 1941-mais metais, vėl 
bus priimama Kliuban 
45-kių metų amžiaus, 
dolerį perstatymo ir 
priėmimo.

Organic atoriais 
naujų narių apsiėmė 
Zaveckas ir Petras

torius; Napoleonas Kisielius 
serga namuose.

Kliubo piknikas ateinančią 
vasarą bus Dexter Parke, 
14-tą birželio. Tai bus šešta
dienio popietis ir vakaras.

J. N.

Svarstys Mokytoją 
Apeliaciją

Mokytojų Lokalas 5-tas, re
miamas AF of L ir CIO unijų, 
atsiekė pirmą laimėjimą teis
ine pereitą antradienį, kada 
New Yorko Apeliacijų * Teis
mas sutiko nagrinėti unijos 
apeliaciją prieš Rapp-Coudert 
Komiteto pareikalavimą per
duot unijos narių sąrašus ko
mitetui. Lokalo 5-to preziden
tas Charles J. Hendley, atsi
sakęs tuos sąrašus duoti, dėlto 
buvo įkaitintas paniekinime 
Rapp-Coudert Komiteto.

Dr. Bella V. Dodd, Lokalo 
5-to įstatyme! a vystei atstovė, 
apeliacinio teismo žingsnį lai
ko dideliu laimėjimu darbinin
kams abelnai ir toms unijoms 
ypatingai, kurios yra užat’a- 
kuotos, taipgi toms, kurios 
parėmė Mokytojų Unijos ko- 
vą.

Mokytojams padėt kovot 
oficialiai yra pasisakiusios 
AFL tunelių kasėjų, kafeteri- 
jų darbininkų, virėjų - kepė
jų, veiterių-veiterkų, taipgi 
CIO susisiekimų, ofisų* darb.— 
profesionalų, ir . apdraudų 
darb. unijos.

Lincoln Veteranai Atsakys j 
Hemingway Kaltinimus

šeši veteranai, kovojusieji 
demokratijos - gynime Ispani
joj, pasižadėję iš savo patyri
mų atsakyti į pono Ernest He
mingway knygoj “For Whom 
the Bęll Tolls” užmetimus Is
panijos žmonėms. Jie tai pa
darys symposiume šį šeštadie
nį, sausio Il-tą, Darb. Mokyk
los patalpose, 50 E. 13th St., 
N. Y. Pradžia lygiai 2 vai. po 
pietų. Įžanga 25 c. Pelnas
parvežimui Ispanijos karo ve
teranų.

iki 
mokant 
penkis

gavimui 
Pranas 
Styra. 

Kiek jie gaus narių, tiek gaus
ir dolerių. Taip sakant, dole
ris už galvą. Bet jeigu ne or
ganizatorius perstato naują 
narį į Kliubą, tai jis negauna 
nieko.

Praeitais metais Kliubas iš
mokėjo šalpos sergantiems na-

Leviton Streikieriy 
Paramai Vakaras

Studentai Pikietuos 
Rapp Raštinę

$1,600.00. Perkant svetimų or
ganizacijų parengimų tikietus 
išmokėta $85.50.

Ir šiame susirinkime nupirk
ta SLA 38-tos kp. vakarienės 
10 tikietų po $1.25, o liuterie- 
čių baliaus už $10.

Nors Dariaus-Girėno kon
certo tikietų nupirko priešme- 
tinis susirinkimas už $25-kis

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Prielankus Patarnavimas 
306 UNION AVENUE

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 
" Brooklyn, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

F. W. SHAUNS Į
(SHALINSKAS) Į

FUNERAL HOME j
84-02 Jamaica Avenue j

Opposite Forest Parkway *
WOODHAVEN, N. Y. !

Suteikiam garbingas laidotuves į

$150 :
Koplyčias suteikiam nemoka- jj 

mai visose dalyse miesto J
Tel. Virginia 7-4499

vietą pirmiau užėmęs Garvin 
prisaikdintas Vyriausio Teis
mo teisėju.

susirinkeviaC
MASPETH, N. Y. .

ALDLD 138 kuopos mėnesinis su
sirinkimas įvyks ketvirtadieni, 9 d. 
sausio, 1941, 8 vai. vakare, Zabels- 
kio svetainėj.* Visi nariai būtinai da
lyvaukite. Turime daug svarbių rei
kalų aptarti. — Valdyba.

.(6-7)

LLD 1 kp. suslrlnkimar, įvyks ket
virtadienį, sausio 9 d., 7:30 v. vaka
ro, '“Laisvės” svetainėj. Susirinki-

ejs mas labai svarbus, todėl visi nariai 
dalyvaukite ir atsiveskite naujų na
rių įrašyti į apšvietos organizacija.

Unija Apskundė 
Leviton Firmą

Elektristų Unijos Lokalus 
3-čias apskundė Naciohalei 
Darbo Santikių Tarybai Levi
ton firmą, Greenpointėj, kalti
nant, kad firma nori palikti 
darbininkus nuolatiniai stovė
ti streike. Tos finnos 1,700 
darbipinkų streikuoja jau 
nuo rugpjūčio 27-tos ir firma 
neparodė noro susitarti.

Paskilbęs kriminalinių bytų 
advokatas Samuel S. Leibo
witz sausio 6-tą purisaikdintas 
Kings apskričio teisėju, o tą

Delegatams
Katrie esate apsiėmė delegatais 

dalyvauti LLD 2-ro Apskričio kon
ferencijoj, kuri įvyks sausio 12-tn, 
sekmadienį, 10 v. ryto, Paterson, 
N. J., visi būkite susirinkime ir su
sitarkime, kaip geriau visiems kartu 
nuvažiuoti.

Kuopos sekretoriai malonėkite pa
gaminti’’gerus raportus iš metinio 1- 
mos kuopos veikimo: —- 1 kuopos 
organizatorius. (5-7)

DR. J. J. KAŠK1AUČIUS z * » 
Telefonas: Humboldt 2-7964

530 SUMMER AVE.
Arti Chester Avenue 
NEWARK, N. J.

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

ĖVergreen 4-0072 SLoeum 6-1422

DR. ISAAC COHN
AUSŲ, NOSIES, IR GERKLES

S P E C 1 jX L I S T A S
GYDO IR DARO OPERACIJAS

286 UNION AVENUE 265 NEW YORK AVENUE
Brooklyn, N. Y. Brooklyn, N. Y.

ValandoH nuo 11 iki 1 dienom 
Nuo 5 iki 7 vakarais 
Sekmadieniais nuo 11 iki 1

Valandos nuo 9 iki 11 rytai* 
Ir sulyg susitarimo.

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ a<RĄUTUVE

t t •A . ■ * t

I 1 m y J 1

«<>«*

M

Brooklyn, N. Y.
Tel. EVėrgreen 7-8451 

išdirbėjai ir platintojai 
GEROS RŪŠIES RAKANDŲ 

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

409 ir 436 Grand St.

Sausio 25-tą, šeštadienio va
karą, Williamsburgo Jaunimo 
Taryba ruošia šokius su teat
rališka programa Leviton ša- 
pos streikierių paramai. Balius 

' įvyks lietuviams gerai žino
moj New National Hali, 261 
Driggs Avė., kur neseniai mū
sų Liaudies Teatras turėjo va
karą. Įžanga tik 25 c.

Leviton šapos, 236 Green- 
point Avė., 1,700 darbininkų 
streikuoja nuo rugpjūčio 27 d. 
Iš to jau visiems aišku, kad 
jie reikalingi visų širdingos 
paramos. Greenpointiečiai ir 
williamsburgieciai, kurių pa
čių daugelis artimu draugų ir 
kaimynų yra ten dirbę, o da
bar randasi streiko lauke, dar
buojasi padaryti vakarą sėk
mingu. St. D-ąs.

Dėl nebuvimo įrodymų teis
mas paliuosavo M. Seifert ir 
L. Kancelerczyk, buvusius su
laikytus dėl Mrs, H. Mikulak 
Kusar mirties, kuri buvo suva
žinėta.

Ketvirta Didele Savaite!
Skaitėte antgalviuose ... Dabar pamatykite faktus.

Artkino Patiekimas.

“MANNERHEIM LINE”
(kalbinis, anglų kalboje)

Kernoto rekordai iš $ovietų-Finų karo. Nuimti aktualių mūšių laukuose. 
"Stebėtiniausias dalykas iŠ visų, kokius aš kada esu matęs — Karinis 
dokumentas, kuriam dar lygaus nebuvo.”
• Generolas Majoras Fuqua, Amerikos armijos, atsitarnavęs.

MIAMI PLAYHOUSE “■ L™ s»-a &M**a*vww*4 New York City
Rodomas nuo 10 vai. ryto. Įžanga 20c iki 1 vai. dieną.

Sausio 9-tos popiečio 4 vai., • (]oierjus bet kuomet užmokė- 
jimas pasiliko šiems metams, 
tai tik jų pradžioje jau turi
me užmokėti $47.50. O kur 
pabaiga metų ?

Pradedant šiuos naujus me
tus turime 
kliubiečius.
n as apsirgo

visų miesto kolegijų studentų: 
grupės pikietuos Rapp-Cou- 
dert Komiteto raštinę, 165 
Broadway, netoli Fulton St., 
New Yorke. Pikietai reikalaus 
pilnos valstijinės paramos 
švietimui ir panaikini mo 
Rapp-Coudert Komiteto.

Studentų Unija

7-nis sergančius 
Vaclovas Meiliū- 
2-ra balandžio ir 

Studentų Unija taip pat nuo vidurio gegužės išvažiavo 
organizuoja delegaciją iš stu- j veteranų farmon ir tenai gy- 

• - . • dosi.
Juozas Valutkevičius pasi

davė ligoninėn 25-tą gegužės 
gydytis nuo įkyrios ligos ir nuo 
tada kankinosi, tai ligoninėn, 

Pagaliaus neteko 
nei namų, kuriuose gyveno 15 
metų; dabar jis randasi Rosa
ry Hill Home, Hawthorne, N. 
Y. Pasiskaitykite patys, ką jis 
rašo:

“šiuomi pranešu jums, kad 
aš dabar randuosi Rosary Hill 
Home, Hawtliorne, N. Y. ši 
vieta kaip tik ir yra tokių, ku
riem gyvenimo sąlygos yra pa
našios 4pano sąlygoms.

“Tai, mat, ar aš tikėjau to 
sulaukti ?! Paėmė mane į li
goninę, sudegino su visokiais 
‘trytmentais’ man burną ir pa
leido ant gatvės. Dabar per 
dienas ir naktis, — vis kančios 
ir kančios.”

Jonas Dikčiuą serga, nedir
ba jau nuo pabaigos balan
džio. Pasidavė sergančiu tik 
12-tą liepos. Kiti gi ligoniaį 
atsirado tik pabaigoje gruo
džio. - /

Ligoninėse yra Antanas 
Yančiauskas Qfanch), Kazi
mieras. Senulis, Izidorius Gun-

dentų ir tėvų vykti j Albany ir 
tenai įteikti tuos pačius reika
lavimus gubernatoriui ir įsta- 
tymdavystės nariams.

Ph. Beldiny, Ozone 
buvęs įkaitintas vagišių 
įtarimu pirkus iš jų vogtą lem
pą, teismo išteisintas, nes prieš 

nerasta įrodymų.-

Park, i tai namie, 
vaikų

JI

Uždraudžia Dvigubą 
Mokytojam Darbą

Brook lyno Apeliaciniame 
Teisme persvarstyta ir patvir
tinta pirmesnio teismo nuos
prendis prieš šviettmo Tary
bą, draudžiantis mokytojams 
laikyti po du darbus, tai yra 
atidirbus per dieną klasėse, 
vakarais mokinti apsigynimui 
paruošimo klasėse.

švietimo Taryba skelbia sta
tysianti naują mechanikams 
paruošti mokyklą tarp 1st ir 
2nd Avenues ir E. 96th ir 
97th Sts., N. Y. Bildingai bus 
išimtinai vartojami paruoši
mui mechanikų apsigynimo 
industrijai.

ji— j*-

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-3622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom.spalvom ‘

jonAs stokes
512 Marion St., Brooklyn 
Kamp. Broadway ir Stone Ave.

tarpe Oates Ave. ir Chauhcey St. • 
Tel.t Glenmore 5-6191

rLe VANDA
FUNERAL PARLORS 

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

UNDERTAKER

337 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

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

........        S I W.f. ............... .... II..... ............

Duodame ant lengvą išmokėjimą be jokią nuošimčių

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

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

MATEUŠAS SIMONAVICIUS

• Vietos ir impor-
e tuotos degtinės ir
• vynai, geriausią
• bravorą alus ir
• , ėlius. Kada būsi- I
• te Brooklyne, už-
• eikite susipažinti.
Z 426 South 5th Street
• Blokas nuo Hewes St. eleveiterlo stoties.-

Kiekvieną subatą 
karsta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterims. Neda
liomis atdaras 
nuo 1 vajandoš 
dieną iki vėlai. 

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

Lietuvių Kuro Kompanija 
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

f Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

Mūsų inžinieriai iiinieruos jūsų namus ir įdės tinkamą <fbumer” 
arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. Maloniai suteikiame 

aprokavimus be jokio mokesčio.

TRU-EMBER FUEL CO., INC.
496 GRAND STREET BROOKLYN, N
' Telefonas ĖVergreen 7-1661

IOIOE3O1

Atriši

ATSV.fi



