
KRISLAI
Apie “Lietuviams Minėtinas 

Dienas.”
Likvidavosi.
Kaip Doriotas.
“Skatiko Maža...”

Rašo R. Mizara

Dienraštis “Vilnis” išleido 
du kalendorius: knyginį ir sie
ninį. Knyginis parsiduoda po 
25c. už kopiją. Jis gaunamas 
ir “Laisvėje.” O sieninį kalen
dorių Čikagos dienraštis davė 
savo skaitytojams dovanų.

Abieju ose kalendoriuose 
man metėsi į akis tam tikri 
dalykėliai, kurie, mano nuo
mone, reikėtų pataisyti—šie
met jau nebus galima, bet ki
tais metais.

Paimkim kalendoriuose įdė
tus kai kuriuos davinius— 
“Lietuviams Minėtinos Die
nos” skyriuje.

Berods visiems žinoma, kad 
smetoniškas režimas Lietuvo
je žlugo birželio 15 d. — tą 
dieną “tautos vadas” pabėgo 
“per beržyną į Berlyną.” Bet 
knyginiame “V.” kalendoriu
je pažymėta, būk jis pabėgęs 
birželio 16-tą dieną,, o sieni
niame—birželio 17 d.!

“Lietuviams minėtinose die
nose” yra įdėtas ir tok is, ma
no nuomone, neminėtinas da
lykas, kaip kad “Jagėla ap
sivedė su kunigaikštyte Jad
vyga,” “Kunigaikštis Kazimie
ras apsivainikavo Lenkijos ka
ralium,” “Anglija pripažino 
Lietuvą de jure”, ir t.t. Nie
kas, rodosi, iš lietuvių tų die
nų niekad neminėjo ir nemi
ni. Tad kam dėti į kalendo
rių ?

Pagaliau Lovestonas likvi
davo savo “Independent La
bor League.” Gerai atsimena
me, kai jis prieš dešimts me
tų pradėjo virti politinę sma
lą ir buvo išmestas iš USA 
Komunistų Partijos. Tuomet 
Lovestonas skelbė, būk jis pa
taisysiąs komunistinį judėji
mą, būk padarysiąs tą ir kitą.

Na, ir padarė. Bjauriojo jis 
komunistinį judėjimą kaip tik 
išmanydamas, organizavo sa
vo “partiją” ir ją taip nuor
ganizavo, kad šiandien nieko 
nebeliko. Darbininkų pasi
gauti į savo kontr-revoliuci- 
nę organizaciją jis negalėjo, 
o generolams be armijos gy
venti negalima.

Angliškasis dienraštis “Dai
ly Worker” teisingai pastebi, 
kad Lovestonas eina Doriot 
keliais. Doriotas (Francijoj) 
kadaise kėlė triukšmą Franci- 
jos Komunistų Partijoj. Iš ten 
jis buvo išmestas. Tuojau po 
to Doriot skelbė pasauliui, 
būk Francijos Kompartija 
esanti perdešini; jis esąs kai
resnis.

Šiandien Doriotas Francijoj 
yra žinomas kaipo aršus hitle
rininkas, fašistas. O Lovesto
nas Amerikoje bando vaidinti 
tokią pačią rolę, kokią Dorio
tas vaidina Francijoj!

“Vienybė” skundžiasi:
“Skatiko maža — uždavi

niai milžiniški!...” Koki tie 
uždaviniai? Ogi rėmimas sme- 
tonininkų, pabėgusių pas Hit
lerį.

Kadaise toji pati “Vienybė” 
prašė iš Amerikos lietuvių pi
nigų Smetonai Amerikon par
traukti. Nežinau, kiek buvo 
neišmanėlių, kurie tąjį prašy
mą patenkino. Bet, matyt, ne
buvo jų daug, jeigu fašistų 
laikraštis priverstas pasakyti, 
kad “skatiko maža.”

Tenka pastebėti vienas da
lykas: Amerikos lietuviai ne- 
aukoja į tuos fondus, kurių 
priperėjo Lietuvos liaudies 
priešai. Nei joki melai, nei 
joki prasimanymai mūsų žmo
nių nesuklaidina. Jie puikiai 
žino, kad iš Lietuvos pas Hit
lerį nebėgo liaudis, nebėgo do
ri žmonės, o bėgo tik bjaurūs 
smetonininkai, ilgai lietuvių 
tautą kankinę.
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Sen. Wheeler Sako:
Roose velto Planas
Tikrai Veda Karan

Washington. — Jeigu 
kongresas priims preziden
to Roosevelto pasiūlymą dė
lei pagalbos Anglijai, — sa
kė senatorius Burtonas K. 
Wheeler, —tai bus paauko
ta “užart vienas iš kiekvie
nų keturių Amerikos jau
nuolių” europiniuose karo 
laukuose.

Debatuose per radio sek
madienį senatorius. Wheeler 
užreiškė:

“Dar niekada nebuvo rei
kalaujama ar verčiama am- 
erikos žmonės taip gausin
gai ir taip visiškai atiduot 
svetimai šaliai savo dole
rius sumokamus taksais,”
kaip kad dabar reikalauja 
prez. Rooseveltas.

“Dar niekada iki šiol joks 
prezidentas n e r e i k ą 1 avo, 
kad Jungtinių Valstijų kon
gresas laužytų tarptauti
nius įstatymus,” kaip kad 
dabar reikalauja Roosevel
tas.

“Dar niekada pirmiau 
Jungtinės Valstijos nedavė 
vienam žmogui galios ap- 
nuogint šią šalį, atiduodant 
jos apsigynimo pabūklus 
svetimam kraštui.

Italai Apleido 4 Orlai
viu Stovyklas

Anglai Praneša:
Cairo, Egiptas. — Italai 

apleido savo orlaivių sto
vyklas keturiose vietose ry
tinėje Libijoje: Derna, Mar- 
tuba, Temimi ir ElGazala; 
paliko kelis tuzinus savo or
laivių, kurie buvo sugadin
ti anglų oro bombomis.

Anglų lakūnai degino ir 
sprogdino italų prieplaukos 
miestą Bengazi ir dvi jų or
laivių stovyklas toje srity
je: Berką ir Beniną. Oro 
kautynėse anglai nušovė 
penkis didelius italų orlai
vius.

LANDON SMERKIA 
WILLKIE’O IR ROOSE
VELTO KARO POLITIKA

New York. —; Lekia į 
Angliją Wendell Willkie, 
pastarasis republikonų kan
didatas į prezidentus. Ten 
jis teirausis, kaip Amerika 
galėtų geriau pagelbėt An
glijai laimėt karą.

Alf. Landon, pirmesnis 
republikonų kandidatas į 
prezidentus, pareiškė, jog 
republikonų s u v a ž iavimas 
nebūtų nominavęs Willkie’o, 
jeigu Willkie būtų atiden
gęs, kad jis taip rems An
glijos karą. Landon taipgi 
sako, kad Rooseveltas būtų 
prakišęs rinkimus, jeigu bū
tų parodęs amerikiečiams, 
kad jis ves tokią karinę po
litiką kaip dabar.

Athenai, saus. 13.—Grai
kai dar neužėmė Tepelinio, 
Albanijoj.

“Dar niekuomet iki šiol 
nebuvo šaltai ir stačiai rei
kalaujama, kad kongresas 
atsisakytų nuo savo teisių.

“Ar tai galimas dalykas, 
kad žmonių atstovai ištižu
siai sėdėtų kongrese, kuo
met Amerikos prezidentas 
reikalauja sau totalitarinės 
(fašistinės) galybės, saky
damas, kad tuomi jis gelbė- 
siąs demokratiją?”

Prieš tokius senatoriaus 
Wheelerio pareiškimus kal
bėjo senatorius Lee. Šis 
tvirtino, kad jeigu Hitleris 
sumuš Angliją, tai naziai 
“tikrai užpuls Ameriką.”

Graikai Žygiuoją, bet 
Italai Atgriebę Vieną

Miesteli
Graikų Pranešimas:

Athenai.— Graikai briau- 
jasi pirmyn į šiaurius ir 
šiaurių vakarus nuo Tepe- 
lini-Klisuros, Albanijoj. Pa
ėmė nelaisvėn dar apie 200 
italų kareivių ir! 7 oficie- 
rius; pagrobė vieną italų 
sandėlį.

Belgrad, Jugoslavija.—Be 
patvirtinimo pranešama, 
kad graikai atėmę iš italų 
ikariškai svarbų miestelį Te- 
pelini.

ITALAI ATGRIEBĘ 
MIESTELĮ

Struga,' Jugoslavija.—Ne- 
oficialis pranešimas teigia, 
kad italai, gavę naujų me
chanizuotų jėgų, atgriebę iš 
graikų miestelį Dorzą, 14 
mylių į šiaurių vakarus nuo 
Tepelini. Paėmę nelaisvėn 
32 graikų kareivius ir 3 ofL 
cierius.

Italų orlaiviai bombarda
vo graikus Pogradece ir 
Mokra kalnuose.

Anglą ir Italą Kautynes 
Dėl Tobruko

Anglų Pranešimas:
Cairo, Egiptas. — Anglų 

l^anuolės ir orlaiviai atkak
liai bombarduoja apsuptus 
Tobruke italus. Italų kanuo- 
lės iš Tortų atsišaudo. Italą 
orlaiviai laiks nuo laiko ata
kuoja anglus apgulusius 
Tobruką, italų prieplaukos 
miestą Libijoje. Italai ne
gauna jokių pastiprinimų, o 
anglam kasdien atvežama 
daugiau kanuolių.

Saginaw, Mich., saus. 13. 
—50 policininkų ašarinėmis 
bombomis atakavo streikie- 
rius ties Eaton fabriku, ku
ris turi karinių valdžios už
sakymų.

. Cairo, Egiptas. — Anglų 
orlaiviai bombardavo italų 
lėktuvų dirbtuvę ir gazoli
no sandėlius Ethiopijoje.
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JEI VOKIEČIAI ĮŽENGTU BULGARIJON. 
TAI TURKIJA KARIAUTU PRIEŠ JUOS

Istanbul, Turkija. — Vie
nas aukštas Turkijos valdi
ninkas sakė amerikonų ko
respondentam: Turkija tuo
jau paskelbtų karą prieš 
Vokietiją, jeigu vokiečiai iš 
Rumunijos pereitų per sie
ną į Bulgariją. Turkai spė
ja, kad vokiečiai sutraukė 
šimtus tūkstančių savo ka
riuomenės į Rumuniją vie
nam ar kitam iš šių trijų 
tikslų: daryt spaudimo So
vietams arba užpult juos; 
atakuot Turkiją ir Graiki
ją, o gal tik saugot Rumu
nijos žibalo šaltinius nuo 
anglų arba jų agentų.

Minimas turkų valdinin
kas teigė, kad be kovo ar 
balandžio mėnesio vokiečiai 
nežygiuotų iš Rumunijos

VOKIEČIAI NUSKANDINĘ 
DU ANGLŲ LAIVUS
Vokiečiai Praneša:

Berlin. — Vokiečių lakū
nai bombomis nuskandino 
du anglų laivus, vieną 8,000 
tonų, kitą 3,000 tonų.

Vokiečių orlaiviai sėk
mingai bombardavo kari
niai svarbius punktus Lon
done ir užkūrė* daug gais
rų.

Anglų lėktuvai labai pa
žeidė vienus gyvenamus na
mus šiaurinėje Vokietijoje, 
užmušė vieną žmogų, tris 
sužeidė, bet nepadarė kari
nių nuostolių. x

ORO BOMBOS PALAIDOJO 
DAUG ANGLŲ “SUBVEJ”

Anglų Pranešimas:
London, saus. 13. — An

glai nuvijo šalin daugumą 
iš vokiečių orlaivių, kurie 
atskrido bombarduot Lon
doną. Bet kiti priešo bombi- 
ninkai padarė daug nuosto
lių Londone.

Viena didžiulė vokiečių 
bomba pramušė ir kiaurai 
suardė požeminį Londono 
g. e 1 e ž i n k elį-“subvę,” kur 
žmonės buvo subėgę kaip į 
slėptuvę nuo oro bombų. 
Tokiu būdu liko palaidota 
daug londoniečių, užmuštų 
bei gyvų. Bomba išrausė 
duobę 50 pėdų pločio.

Šiuo žygiu vokiečiai pa
darė Londone didelį skaičių 
gaisrų, bet dauguma jų bu
vo greitai užgesinta?

Vokiečių orlaiviai, be to, 
bombardavo Liverpoolį ir 
kelis kitus Anglijos miestus.

i__________

ANGLŲ ŽYGIAI PRIEŠ VO
KIEČIUS IR ITALUS
Anglai Praneša:

London, saus. 13. — An
glų orlaiviai padarė smar
kų sprogimą didžiame gin
klų fabrike ir sandėlyje Tu
rine, šiaurinėje Italijoje.

Anglijos lakūnai taipgi 
įnirtusiai bombardavo vo
kiečių prieplaukas Wilhelm- 
shavene, Zeebrugge, Flush- 
inge ir kitur.

per Bulgariją prieš Graiki
ją ar Turkiją. Nes iki to 
laiko perblogi ten keliai 
pravažiavimui mechanizuo
tos vokiečių armijos.

Jeigu vokiečiai tik per 
Jugoslaviją užpultų Graiki
ją, tai turkų ministerių ka
binetas svarstytų, ką Tur
kija turėtų daryt, kaip iš
sireiškė tas turkų valdinin
kas. I

Angly Lakūnai Sužeidę Kelis 
Italy Laivus

Cairo, Egiptas. — Anglai 
sako, kad jų orlaiviai bom
bomis tikrai sužeidė vieną 
italų laivą Palermoj, Sicili
joj, ir, turbūt, pataikė į ke
turis kitus.

Nieko Sovietam Nepra
nešta apie Vokiečius 

“Bulgarijoje”
Maskva.— Užsienių spau

da paskleidė girdus, būk 
tai su Sovietų Sąjungos ži 
nia ir pritarimu vis gabe
nama vokiečių kariuomene 
į Bulgariją.

Valdiška -Sovietų žinių 
agentūra Tass dėl to pareis 
kia:

“Jeigu Bulgarijoje iš tik
ro yra vokiečių kariuome
nės ir jeigu jos ten daugiau 
siunčiama, tai buvo ir tebė
ra daroma be jokios žinios 
ar sutikimo iš Sovietų Są
jungos pusės.

.“Nei Vokietijos nei Bul
garijos valdžia niekada vi
sai neprisiminė Sovietams 
apie tai.”

Roma, saus. 13. — Pasi
traukė vyriausias italų ko- 
mandierius Albanijoj, gen. 
Soddu. Jo vieton paskirtas 
gen. Ugo Cavallero.

Roma. •— Italai sako, jog 
per 4 dienas jie sužeidę 9 
anglų karo laivus.

200,009 Ethiopų Ka
riaują prieš Italus

Anglų-Egipto Sudanas. — 
Čia apsistojo buvęs Ethio- 
pijos imperatorius Haile 
Selassie, už 300 mylių nuo 
Ethiopijos rubežiaus. Pas 
Haile Selassie lankosi vadai 
ethiopų kovos prieš italus.

Skaičiuojama, kad 200 
tūkstančių ethiopų partiza
nų su ginklais kovoja pieti
nėje Ethiopijoje prieš ita
lus. Ethiopai gauna šautuvų 
ir kitų nesunkių ginklų iš 
kaimyniškų Anglijos kolo
nijų.

North Bergen, N. J., 
saus. 13. — Mezginių fabri
kantas John Behmer, pasak 
policijos, kirviu užmušė du 
savo sūnus, 2 ir 6 metų am
žiaus. Pąskui pats mėgino 
nusižudyt. Dabar jis ligoni
nėje. Savo laiku Behmer bu
vo beprotnamyj.

Anglų Liaudies Su
važiavimas Reika
lauja Žmonių Taikos

London. — Anglijos Liau
dies Suvažiavime sekmadie
nį dalyvavo daugiau kaip 
pustrečio tūkstančio atsto
vų nuo virš pusantro milio- 
no darbo žmonių, kaip pra
neša United Press, ameri
konų žinių agentūra:

Kalbėtojai smerkė karą, 
reikalavo suvalstybint pra
monę, veikt bendrai su So
vietų Sąjunga ir darbuotis 
už padarymą “darbininkiš
kos taikos.” Tarp delegatų 
buvo ir mažas skaičius ko
munistų.

Atsidarant Liaudies Su
važiavimui, pirmini nkas 
perskaitė pritariančius svei
kinimus nuo Theodoro Drei- 
serio, Amerikos rašytojo; 
nuo Eąrlo Browderio, Ame
rikos Komunistų Partijos 
generalio sekretoriaus, nuo 
Abrahamo Lincolno' Briga
dos, nuo Amerikos Studen
tų Sąjungos ir nuo Timo 
Bucko, Kanados Komunistų 
Partijos sekretoriaus.

Suvažiavimas smarkiai iš
stojo prieš Anglų Darbo 
Partijos Amatinių Unijų 
Tarybą; kaltino, kad ji iš
duoda darbininkų reikalus,

Hathaway Pašalintas iš 
Komunistą Partijos
New York. — Amerikos 

Komunistų Partijos Nacio- 
nalis Komitetas sausio 10 d. 
pranešė partijinėms orga
nizacijoms, kad iš Partijos 
tapo pašalintas Clarence A. 
Hathaway, buvęs Daily 
Workerio redaktorius. Iš 
Partijos jis buvo išbrauktas 
pernai spalių 19 d., pagal 
Komunistų Partijos konsti
tuciją, už tai, kad jis neat
liko asmeniškų ir politinių 
pareigų, kad jis pabėgo, kad 
jis nepadarė ir atsisakė pa
daryt reikalingus žingsnius-, 
kuriais būtų galėjęs pasi
taisyt ir atgaut nario stovį 
Partijoje. Tam Partija bu
vo davus tris mėnesius lai
ko Hathaway’ui, bet jis ne- 
sitaisė ir toliau mindžiojo 
savo pareigas. “Todėl ir rei
kalinga pranešt visai Par
tijai ir jos draugams, kad 
jis išmestas iš Partijos.”

ITALAI SAKO, NUSKANDINĘ 
ANGLŲ ŠARVUOTI
Italų Pranešimas:

Roma. — Italų orlaiviai 
torpedinėmis bombomis ties 
Sicilija taip sužeidė anglų 
šarvuotlaivį, kad paliko jį 
skęstantį; jie taipgi pataikė 
bombomis į du anglų karL 
nius laivus naikintuvus. An
glai šūviais iš karo laivui 
nuskandino vieną italų nai
kintuvą.

ORAS.— Vidutiniai šalta.

Prašome visų “Lai
sves” skaitytojų gaut 
nors po vienų naują 
skaitytoją savo dien
raščiui.

veikdama sąjungoj su da
bartine Anglijos valdžia.

Delegatai pasižadėjo ir' 
toliau kovot už geresnes al
gas darbininkams, už algos 
padidinimą kareiviams, už 
didesnes pensijas ir geres
nę bedarbiam pašalpą.

Tarp suvažiavimo dalyvių 
buvo mokslininkas J. B. S. 
Haldane; aktorė Beatrix 
Lehman; socialistas anglų 
seimo atstovas D. N. Pritt; 
komunistas Anglijos seimo 
atstovas William Gallacher; 
Indria Nehru, duktė Indijos 
tautiečių vado, ir Krišna 
Menon, atstovas Tautinio 
Indijos Kongreso, nuo se
niai kovotojas už Indijos 
nepriklausomybę.

Toliau prigužėjo tiek de
legatų į Anglijos Liaudies 
Suvažiavimą, kad jie kartu 
nesutilpo, ir todėl buvo lai
komas dar atskiras mitin
gas.

Tarp suvažiavimo kalbė
tojų buvo jo pirmininkas 
Harry Adams Pritt, darbo 
uniju vadas, ir W. J. R. 
Sųuahce, generalis sekreto
rius Amalgameitų Geležin
kelio Mašinistų ir Pečkūrių 
Draugijos.

Pritt pareiškė:
“Tik mes vieni teturime 

taikos politiką—siūlyt prie
šiškų valstybių žmonėms 
taiką be jų žemių prijungi
mo, be atlyginimų, be kon
tribucijų, su laisve visom 
tautom pačiom spręst savo 
likimą.

“Mes žinome, kad Vokie
tijos žmonės, nusikratę bai
mių, kurias sukelia Anglijos 
propagandistų pareiškimai, 
tai nenorėtų kovot ir kentėt 
už Hitlerio tikslus, bet pri
imtų taikos pasiūlymą, jei
gu Anglijos žmonių Valdžia 
padarytų tokį pasiūlymą; 
jie pasitikėtų tokia valdžia.

“Tai pūvančioj!, mirštan
čioji anglų ponų santvarka 
įmetė į savo karą Anglijos 
darbininkus.”

Adams savo kalboje kal
tino Anglijos valdovus, kad 
jie nedarė žingsnių, idant 
“išvien su Sovietų Sąjunga 
sustabdyt užpuolimą, o So
vietai visuomet stengiasi 
palaikyt taiką ir laisvę vi
soms tautoms... Tie anglų 
ponai užkūrė šį karą vyk
dydami politiką, kurią dik
tuoja jų neapykanta socia
lizmo.

“Indijai jie neduoda ne
priklausomybės, tik išnau
doja daugybę milionų jos 
žmonių... Nigerijoj jie 
šaudo moteris protestuo
jančias prieš algų kapoji
mus; Gambrijoj tie ponai 
stengėsi sukriušint darbi
ninkų unijas; Kėny joj šie 
ponai kemša kalėjiman vie
tinius gyventojus protes
tuojančius prieš jų žemių 
piešimą.

“Mes atsisakome remt to
kį begėdišką, skandališką 
dalykų stovį.”
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Pavergti Lietuviai Galės Sugrįžti 
Savo Tėvynėn

Nereikia nei sakyti, kad šiomis dieno
mis pasirašytos Sovietų Sąjungos-Vokie- 
tijos sutartys apie repatriaciją lietuvių ir 
vokiečių, turi mūsų tautai nepaprastai 
didelės svarbos. Einant tąja sutartimi, iš 
Lietuvos vokiečių tautybės žmonės, ku
rie norės, galės sugrįžti į Vokietiją. O 
vokiečių Lietuvoje esama arti 40,000. 
Be abejojimo, ne visi vokiečiai Vokieti
jon norės grįžti. Reikėtų labai tamsaus 
darbo žmogaus, kuris dabar norėtų iš So
vietų Sąjungos grįžti į nazių valdomą 
Vokietiją.

Kur kas svarbesnė lietuvių tautai toji 
sutarties dalis, kuri skelbia, kad lietu
viai, gyveną Seinų srityje, Suvalkijoje, ir 
gyveną Klaipėdoje, galės sugrįžti į Lie
tuvą. Jie tą galės padaryti per sekamus 
porą mėnesių. Šis tai iš tikrųjų yra di
delės reikšmės dalykas mūsų tautai. 
Kenčiantieji nazizmo priespaudą lietu
viai dabar galės sugrįžti pas savo išlais
vintą motiną ir ten sau laimingai galės 
gyventi.

Nesenai į Lietuvą tapo įjungta Šven
čionių, Aidutiškio, Rodūnios, Marcinko
nių ir Druskininkų sritys. Dabar į Lietu
vą galės sugrįžti ir Seinų srities darbo 
žmonės. Kitais žodžiais, lietuvių tauta 
yra apvienijama labai sparčiai. Apvie- 
nyta ji galės daug pasekmingiau kelti 
jsavo kultūrą, gerinti visą gyvenimą, kur
ti santvarką, kurioje bus panaikintas 
žmogaus žmogumi išnaudojimas.

tas jų pasisakymas yra tik “dėl mados”, 
-—širdyje jie trokšta, kad Hitleris išeitų 
pergalėtoju. ■'

Klerikalų spauda atviresnė. Jau ne., 
kartą buvo joje pareikšta norai, kad Hit
leris “išlaisvintų” Lietuvą. Andai, atsi
mename, So. Bostono “Darbininke” bu
vo viešai pasireikšta, kad Amerikos lie
tuviai turį prašyti Hitlerio pagalbos Lie
tuvai “išlaisvinti!”

Atviriausiu hitleriniu laikraščiu pasi
rodo Clevelando “Dirva.” Pastarąjam to 
laikraščio numeryj šitaip rašoma: “Te
gul tik vokiečiai užpuola Rusiją, tuoj 
lietuviai suimtų ir nuginkluotų visus 
tuos pusę milijono puslaukinių rusų...” 
Arba “Vokiečiai, kurie dar turi progas 
sumušti Angliją, lengvai galėtų pirm to 
sumušti Rusiją...”

Šitokios yra fašistų viltys. Šitokiomis 
viltimis vadovaudamiesi jie ruošiasi 
“Lietuvą išlaisvinti”, arba, kaip andai 
“Dirva” pareiškė, Lietuvon “aukso ga
dynę” (fašistinę gadynę) sugrąžinti. Na, 
o fašistams, kaip jau nurodėme, padeda 
socijalistai.

Gražios fašistų ’svajonės, bet jos yra 
bergždžios. Jie turėtų sykį ant visados 
įsidėti sau į galvą, kad Lietuvoje buržu
azinei santvarkai padarytas yra galas ir 
ji ten niekad nebesugrįš.

Antradienis, Sausio 14, 1941
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ruošiu spaudai naujų nove- žius lietuvių giedotą gies
mės posmą: ‘nuo maro, ba- 
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Jų Tikri Troškimai
Fašistai, socijalistai ir klerikalai įsi- 

• kinkę į bendrą darbą kovai prieš tarybų 
‘..Lietuvą. Jie sudaro bendrą “tarybą”, jie 

nuo vienų pagrindų sako prakalbas, plūs
ta naująją santvarką Lietuvoje, niekina 
pažangiąją Amerikos lietuvių visuomenę 
ir jos veikėjus. Jie plūsta ir pravardžiuo
ja rusų tautą, jie išvien dergia žydų tau
tą, plečia anti-semitizmą Amerikos lietu- 
viuosė.

Ir jų visų troškimas yra, kad Hitleris 
laimėtų karą, kad jis paskui pultų So
vietų Sąjungą, ją nugalėtų ir Lietuvon 
grąžintų fašistinę santvarką. Tiesa, vie
šai, oficijaliai socijalistai bando tuo klau
simu neva skirtis; jie sako norį, kad “de
mokratinė Anglija” karą laimėtų. Bet

Kur Žydi Taika
Pasirašymas tarp Sovietų Sąjungos ir 

Vokietijos ekonominės sutarties—pra
plėstos sutarties,—labai nepatinka tiems, 
kurie nori matyti Sovietų Sąjungą įveltą 
į karą. Jie dėl tįos sutarties kelia daug 
triukšmo. Jie visaip šmeižia Sovietų Są
jungą.

Betgi šios ekonomines sutarties pasi
rašymas yra niekas daugiau, kaip tik tę
simas Sovietų taikos politikos. Sovietams 

Į rūpi gyventi taikoj, jiems rūpi kurti nau
jas gyvenimas—komunizmas. Todėl So
vietų Sąjunga per visą savo gyvavimą 
dėjo visas pastangas ypatingai su kaimy
ninėmis šalimis sugyventi taikiai, drau
giškai. Jeigu jai prisiėjo pavartoti gink
las prieš kai kuriuos plėšrūniškus kai
mynus, kaip Japonija ir Suomija, tai ji 
tatai darė verčiama tų kaimynų provo
kacijų.

Anglijos viepačiai labai norėjo Sovietų 
Sąjungą išprovokuoti prieš Vokietiją. 
Komercinė spauda nuolat ir nuolat viso
kias nesąmones skelbia apie galimybes 
karo tarp Vokietijos ir Sovietų Sąjungos. 
Bet nesąmonės nesąmonėmis pasilieka.

Ne Sovietų Sąjunga pradėjo šį karą. 
Jį pradėjo imperialistinių kraštų viešpa
čiai. Sovietai dėjo dideliausių pastangų 
karo neprileisti, bet Londono, Romos ir 
Berlyno valdovai, remiami Washingtono, 
įvėlė pasaulį į karo liepsną. Tai kodėl da
bar Sovietų Sąjunga turėtų ton liepsnon 
žengti? Aiškus dalykas, kad ji jon ir ne
žengs. Ji darys viską, kad gyventi taikoj. 
Žinoma, jei kurie karo provokatoriai 
bandys Sovietus pulti, tuomet Sovietai 
atsakys tuo patim,—tik atsakys taip, kad 
provokatoriai niekad daugiau nedrįs kel
ti prieš socijalizmo kraštą ginklo.

Įdomu tas, kad toji ‘ pati komercinė 
spauda, kurie tiek daug rėkaloja apie 
Sovietų Sąjungos-Vokietijos prekybinius 
ryšius, nieko nesako prieš Švediją, ku
ri veda su Vokietija prekybą. Švediją/ 
mat, valdo monarchistai su socijalistais, 
tai jai viskas leistina.

Klausimai ir Atsakymai

Anglijos žmonės kasa tranšėjas, apkasus, iš kurią 
ginsis nuo vokiečių, jei pastarieji bandys įsiveržti ant 

Anglijos salų.

Ką Veikia Lietuvos 
Rašytojai

“Klausimas:
• Gerbiamieji: Man vienas 
įtautininkas pasakojo, kad 
-ponia Jadvyga Tubelienė 
“susipyko su D r. Vencium, 

Fpas kurį ji buvo apsistojus 
ir ilgai gyveno. Sako, kad 
Dr. Vencius ponią Tubelie- 
nę išvijo iš savo namų. Ai
tas tiesa? Gal jūs daugiau 
apie tai žinote?

Skaitytojas.
Atsakymas:

-• Mes nieko daugiau neži
nome. Kalbos eina visokios. 
Be to, nelabai nė svarbu, su 
kuo p. Tubelienė susipyko 
arba susibarė.

Tų pabėgėlių pribus dau
giau Amerikon. Visiems 
jiems užlaikyti reikės dide
lės krūvos dolerių. O jie 
darbo bijo, kaip velnias

kryžiaus. Nepaisant to, kad 
klerikalai, socialistai ir sme- 

Tonininkai sušilę kaulija au
kas iš lietuvių pabėgėlių šel
pimui, tų aukų neužteks. 
Dėlei to kils trejankos fron
te ergeliai. Pešis jie, kaip 
katės viename maiše.

Paraguayans Diktatorius 
Nuslopinęs Sukilimą

Buenos Aires, Argenti
na.—Pranešimas nuo Para
guayaus valdžios sako, kad 
jos “prezidentas” generolas 
H. Morinigo nuslopino suki
limą prieš jį.

Morinigo yra fašistas ir 
pritaria Vokietijos-Italijos 
“tvarkai”.

Jis pagrobė Paraguay’- 
aus valdžią į savo rankas,

kai andai mirė to krašto 
prezidentas Jose F. Estigar- 
ribia.

Dabartiniam sukilimui 
vadovavo pulkininkas Fede
rico Smith. Jis suimtas, be- 
bandant pabėgti.

Paraguay yra Pietų Ame
rikoje.

INFLUENZA AR GRIPAS 
BOSTONE?

Boston, Mass.—Gripu (ar 
influenza) serga 20 tūks
tančių mokinių ir 200 mo
kytojų Didžiajame Bostone.

Cairo, Egiptas, sausio 10. 
—Anglai grumiasi prieš ita
lus Tobruke, Libijoj. Kai 
kur anglai už 40, kitur už 
15 mylių nuo Tobruko. 

, ... ........
Athenai. — Graikai užė

mė pozicijas į šiaurius nuo 
Klisuros.

prasidėjo kita. Dabar aš 
galvoju taip: naujoje būty
je yra dalykų esminių ir 
yra dalykų pripuolamų, an
traeilių. Esminis dalykas 
yra tai, kad mes įstojome į 
socialistinių respublikų są
jungą—vadinasi, visuomeni
niu požiūriu mes įsijungia
me į teisingą žmonijos rai
dos kelią, nes kiekvienam 
aišku, kad ateities santvar
ka pareis ne nuo saujelės 
valdančiųjų, ne nuo vadina
mų ‘aukštesniųjų» sluoks
nių/ kurie išsigema ir kas
kart vis mažėja, bet nuo 
darbo žmonių masių, kurios 
gamina visa, kas gyvenimui 
yra reikalinga, vadinasi, tu
ri teisę ir patį tą gyvenimą 
tvarkyti; politiniu požiūriu, 
mes įsigijome stiprių sąjun
gininkų: socialistines Tary
bų Respublikas ir viso pa
saulio darbo žmones, kurie 
kapitalizmui ir jo vedamai 
beprotiškai kruvinai kultū
ros griovybai padarys galą 
greičiau, negu mes tikimės. 
Esminiu dalyku aš laikau ir 
tai, kad mums yra patikrin
tas tautinis savarankišku
mas, laisva tautinės kultūros 
kūryba. Aš pats šiuo metu 
•literatūros darbui negaliu 
atsidėti. Darbas universite
te visiškai išsemia mano pa
jėgas. Dabar turiu pradėjęs 
net tris scenos veikalus, bet 
kada kurį baigsiu, negaliu 
pasakyti. > Rūpi ir Naujosios 
lietuvių literatūros II dalis, 
kurią buvau bebaigiąs...”

J. Baltušis: “Pirmiausiai 
dirbu prie seniau pradėto ir 
jau gerokai įpusėjusio ro
mano iš kaimo samdinių gy
venimo ‘Parduotos vasaros.’ 
Turiu daug pradėtų apysa
kų ir novelių, kurių smeto
ninio režimo metu neturė
jau vilties paskelbti. Be to, 
planuoju satyrinį romaną iš 
miestelio pareigūnų gyveni
mo ir kiek ilgesnį apsakymą 
apie kaimo degtindarius. 
Naujieji laikai taip pat jau 
šaukiasi plunksnos...”

B. Rutkūnas: “Esu pa
ruošęs naujų eilėraščių rin
kinį ir šiomis dienomis įtei
kiau Valstybinei Leidyklai 
išleisti. Be to, rašau apysa
ką ‘Apaštalai’, kurioje vaiz
duojamas klero siautėjimas 
lietuviškame kaime netoli-

Lietuvos TSR rašytojai, 
užprašyti “Tarybų Lietu
vos” ..redakcijos, kelintam 
numeryje pasisako, ką jie 
šiuo metu rašo, ta proga 
pareikšdami numones ir dėl 
naujosios epochos Lietuvo
je. A. Venclova be kt. pa
reiškė: “Paskelbimas Lietu
vos Tarybų Socialistinės 
Respublikos ir jos įsijungi
mas į Tarybų Socialistinių 
Respublikų -Sąjungą — be
galinės reikšmės faktas, ku
rį m.ųmsj didžiųjų įvykių 
dalyviams, kaklais tiesiog 
sunku vienu pažvelgimu ap
glėbti ir tinkamai įvertinti. 
Praeis metai, dešimčiai me
tų ir šimtmečiai ir iš toli
mos laiko pęrspektyvos vai
kams ir vaikų vaikams mū
sų gyventieji priespaudos ir 
paniekos laikai atrodys vien 
sunkus sapnas. Judriame, 
nervingame šių dienų dide
lių tempų persitvarkymo 
darbe, kuriam taip sėkmin
gai vadovauja LKP(b) ir 
respublikos vyriausybė, ei
liniam žmogui sunku suvok
ti tą milžinišką reikšmę įvy
kių, kurie mus veda į socia
listinę ateitį. Didžiulės re
formos, kurios mūsų respu
blikoje vyksta diena iš die
nos, toji ramiausia ir tvar
kingiausia pasaulyje revo
liucija, kurioje mes turime 
laimės dalyvauti, vis labiau 
iškelia darbo žmogų ir vis 
labiau likviduoja išnaudoto
jų, parazitų klasę. Džiugu 
matyti, kaip iš darbo liau
dies kasdien kyla naujos jė
gos, kurios sėkmingai kuria 
socialistinį gyvenimą. Aš 
pats tuo tarpu, kaip ir dau
gelis kitų, dirbu darbą, ku
riam tiesu ruošęsis, bet kurį 
jaučiu esant be galo reika
lingą ir svarbų. Kaip džiu
gindavo gerai pavykusi no
velė, nemažiau mane džiu
gina kiekviena naujai atida
roma mokykla, teatras, mu
ziejus, kiekviena šimtinė 
darbo žmonių vaikų, kuriem 
didžiojo Stalino konstituci
ja atvėrė duris į socialisti
nę mokslo įstaigą. Rašytojo 
darbui, deja, šiuo tarpu 
man visiškai nelieka lai
ko... ”

V. Mykolaitis - Putinas: 
“Įėjus Raudonajai Armijai 
į Lietuvą, pasidarė aišku, 
kad pasibaigė viena mūsų 
tautos gyvenimo epocha ir moję praeityje. Taip, pat

lių rinkinį.”
P. Orintaite: “r. 

rengiuos duoti spaudai poe
mą ‘Tafilę nuo Kražantės.’ 
Ji baigta rašyti dar pava- 
rį, bet dėl kai kurių vietų 
abejojau, ar cenzūra pra
leistų, o ‘ištaisyti’ nenorė
jau. Vėliau ketinu rašyti 
autobiografinę knygą apie 
P. Vaičaitį. Turiu daug ir 
kitų sumanymų bei projek- ,mano šeimai suteiktą mora- 
tų...” linę ir materialinę paramą.”

J. Paukštelis turįs įpusė- Teofilis Tilvytis: “Man 
tą veikalą romaną apie Mu- atrodo, 
šos slėnių artojus.

S. Zobarskas šiuo metu 
baigiąs rašyt jaunimui kny- 
gą, be to, baigiama spaus
dinti jo antroji “Paukščių 
likimo” laida.

J. Krūminis: “Dirbu daug. 
Verčiu Tarybų poetus. Dir
bu didelę poemą apie Lietu
vą. Ruošiu Iserino poezijos 
knygą, kuri išeis gruodžio 
mėnesį.”

Butkų Juzė: “Aš pats, 
kiek atspėju, stengiuos ver
tai paminėti Spalių Revoliu
cijos sukaktuves ir mūsų 
liaudies laimėjimus į kny
gas įrašyti. Be kitų darbų 
rašau scenos veikalą ‘Rau
donasis Drugys’ ir baigiu 
tvarkyti lirikos rinkinį 
‘Bernai ir Mergos’.”

Juozas Grušas: “Rašau, 
kiek sveikata leidžia, nes po 
ilgos, užsitęsusios plaučių 
ligos dar nesu pakankamai 
sustiprėjęs. Šiuo metu rašau 
noveles — jų rinkinį manau 
paruošti iki ateinančių me
tų pavasario, noriu rašyti 
ilgesnį dalyką, apie kurį 
šiuo metu gal daugiausia 
galvoju.”

Klaipėdiškė rašytojas Jie- 
va Simonaitytė, paskuti
niais metais ilgai sirgusi, 
pareiškė: “Savo gyvenime 
buvau daug kartų padėjusi 
plunksną, žadėdama jos 
daugiau nebeimti į rankas, 
o tai dėlto, kad sunkus bu > 
vo gyvenimas, kad nepalan 
kios buvo sąlygos. Šią vasa
ra man, skaudžios nelaimės 
parblokštai, bejėgei gulint 
ligos patale, — atlėkė vie
na žinia, atlėkė kita: ‘Mes 
tamstą atsimename, men 
tamstos darbo sąlygas tai
some, tik sveik, kelkis ir 
dirbk!’ Iš to tai ir spren
džiau, kad lietuvio rašytojo 
laukia šviesi ateitis. Mano 
šiais metais baigta rašyti 
apysaka ‘Tėvas,’ nušviečian
ti skaudų likimą povainikio 
kūdikio, priversto gyventi 
tarp žmonių fariziejų—lau
kia leidėjo. Baigiamas tvar
kyti novelių rinkinys. Įpu
sėjęs romano tęsinys. Įpu
sėjusi viena kita apysaka iš 
socialinio gyvenimo. Tiktai 
sveikata nuolat trukdo dar
bą. Daug turi užsimojimų, 
daug turiu naujų projek
tų...”

Kazys Binkis be kt. pa
reiškė: “Jau greit trys mė
nesiai, kaip man daktarai 
yra uždraudę rašyti, net ir

mus, Raudonoji Armija.’ Jei 
sveikata k iek pagerėtų, 
stengčiaus ir aš įsitraukti į 
bendrą kūrybinį darbą. Bet 
kol kas man tik svajoti apie^ 
tai leista. Šia proga širdin
gai dėkoju Partijai, Vyriau
sybei ir Rašytojų Sąjungos 

Į vadovybei už gausiai man ir

kad tiksliausiai ir 
nuoširdžiausiai bus atsakęs 
į klausimą prof. Mykolaitis- 
Putinas, prisipažindamas, 
kad jam dar kurį laiką 
teks su savim aiškintis, kol 
visos abejonės išnyks ir kū
rybiniai polėkiai susilies su 
šuoliais žengiančiu socialis
tiniu gyvenimu. Nedaug, 
rodos, praėjo laiko, o mes 

į jau esame palikę praeityje 
j visą skalę pergyvenimų, 
konfliktų, staigmenų ir die
na iš dienos daromės tvir
tesni didžiosios socialistinės 
kūrybos bendradarbiai, dėl 
darbo, tikriau gal dėl pro
jektų, galiu pasakyti tiek, 
kad esu daug ką pradėjęs 
dar anais laikais. Darbas 
buvo sutojęs dėl žinomų 
priežasčių: dėl cenzūros. 
Pradėta poema ‘Broluva,’ 
kuri vaizduos trijų brolių 
tragediją suvalkiečių sukili
mo metu. Poema turės būti 
gal net didesnė už ‘Dičių.’ 
Tačiau jos tėra dar parašy
ta tik viena šeštoji.. 
pavartyti bylas 
me, pavažinėti 
kės, nes dabar 
nebėra reikalo
Turiu įpusėjęs komediją iš 
namų savininkų siautimo 
laikų, bet toliau nerašiau, 
nes negalėjo ji būti pastaty
ta. Turiu taip pat pradėtą 
linksmos1 prozos knygą apie 
klebonijų gyvenimą vienos 
vasaros atlaidų dieno
mis. ..”

. Teks 
Kar. Teis- 

po apylin - 
išmislinėti 

ir prasmės.

CIO Unija Laimėjo 
Streiką prieš Har

vester Kompaniją
Fort Wayne, Indiana. — 

Po 10 dienų streiko, tapo 
pasirašyta sutartis tarp 
CIO Jungtinės Automobilių 
Darbininkų Unijos ir Har
vester Kompanijos. Šiuo 
tarpu kompanija stato tro- 
kus Amerikos armijai ir lai
vynui.

Sutartis apima 2,300 dar- 
ibininkų. Ji nusako penkių 
dienų, 40 valandų darbo sa- 

i vaitę ir po 70 centų valan
dai tiem, kurie bus išdirbę 
bent 30 dienų. Kompanija 
pripažįsta pirmenybę pasi
likt darbe tiem, kurie nuo 
seniau jai dirba.

Unija ir kompanija pasi
rašė, kad bus vengiama lo
kautų ir streikų; sako, gin- 

kalbėjimo laiką yra'aprėžę čai tarp fabrikantų ir dar- 
iki minimumo. Visas ryšys .bininkų turės but sprend- 
su pasauliu—tai mano mie- žiami per derybas.
Ii lankytojai pasišventėliai. -------------------
Pats aktingai gyvenime ne
dalyvaudamas, jaučiuosi at
silikęs nuo gyvenimo vi
siems trims mėnesiams. O 
trys mėnesiai dabar — tai 
visa epocha. Mane už vis la
biau džiugina, kad *tie di
dieji epochiniai pertvarky- London. — Moravijoj, bu
mai pas mus Lietuvoje vyk- vusios Čechoslovakijos da- 
sta taikingiausioje dvasioje 
ir visuotinu pritarimu. 
Vyksta didžiausia revoliuci
ja Be barikadų, be šūvių, 
kraujo lašo nepraliejant. 
Šiuo visuotino pamišimo ir 
kruvinojo kvaitulio metu 
norisi tik dar nuolat karto
ti kiek pakeistą, ilgus am-

Budapest, Vengrija.—Ne
oficialiai pranešama, kad 
Vokietija pėrsiuntė jau 600 
tūkstančių savo kariuome
nės 'per Vengriją į Rumu
niją.

lyj, trys sprogimai sunaiki
no vokiečių amunicijos fab
riką.

Berlin. — Vokiečiai tei
gia, kad vienas jų submari- 
nas paskutinėmis dienomis 
nuskandino 52,000 tonų An
glijos laivų.
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payment, pe-

a

American young

inaffairs
lovablezuu uamornia motners į

be curtailed sharply the! but empty millionaire who wraps 
unent of. public health I her heart around himself.

he

Kitty
both

Builders Plan
Coining Activity

all 
of

Eastside 
this ‘con- 

industry 
agencies

Bechis 
think-

a crudely 
originally 

Morley in 
be unfair

been a slight 
board’s study

of the Lithuan- 
different social 
education, but

Can an auto run on Quaker Oats?
An ocean liner glut its furnaces with water?

Frank Morgan, “King of Bluff", 
will spiel his Intricate yarns of 

'personal exploits over NBC again 
when he returns on Jan. 2 to 
“Maxwell House Coffee Time.”

the official 
employment,

YORK. — The highest vote 
by Communist candidate 

in 26 
totalled 209,275 votes, the

worker whose love-indi nations 
frustrated by social inequality 
the incompetence of the

from novel by 
Morley. An RKO Ra- 

directed by Sam Wood, 
the Rivoli.

one bit of

Sacal, 
; left

vented, declared Dr. Bertram P. 
Brown, state health director. “Lack 
of parental care is often the deter
mining 
deaths.”

now—it was the 
was power-mad

our battle” “over

days just filled to the 
activity. And yet, how 

year of ‘41 has to offer 
much have we to look

and all the chorus 
I’m sure the whole 

attend these 
gaiety.

of 1776 
time ago

KITTY FOYLE, screen play by
Dalton Trumbo
Christopher
dip picture
Current at

That baby lying in a gutter 
is dead. Of course 
a human heart cannot pump blood 
when there is no blood to pump.

But try telling that to the sonova-b— 
behind the business end of the bomber 
with the well-oiled machine guns.

John B. Michel.

four Ne
at the

factor in the needless

KAUNAS.—Soviet Lithuania is 
preparing for the election of de
puties to the Supreme Soviet of the 
USSR.

and we did not 
about 

war ma-

BROOKLYN, N. Y.—At the meet
ing of the LDS" Builders branch 
two planned activities for this 
month were announced.
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As I Was
mg...

<7. Stenat.

papers have become 
•etty gushy lately in their 

accounts of British activity in 
the war—so much so that one 
begins to wonder if the 1776 
“incident” really took place. 
It was all a misunderstand
ing—don’t you know?— and 
wouldn’t it be just ducky if 
the United States was a Brit
ish colony 
have all that bother 
loans and leases of 
terials.

The Revolution 
took place a good 
—and we can understand the 
column-writers in their effort 
to draw some propaganda 
inspiration for the drive to 
war. Issues grow hazy after 
a hundred and fifty years and 
sometimes it’s easy to do a bit 
of faking.

Buf there is
faking that few propagand
ists, excepting the masters, 
have attempted: and that is 
to becloud the lessons we 
learned so sharply in 1917, 
1918 and the years following.

Then — as now — it was a 
war for “democracy”. Then 
—as now—it was “militar
ism” striving to “conquer the 
world”. Then — as now — 
Uncle Sam was invited to be
come Uncle Sucker and to pay 
for tat privilege by send
ing guns, ships, munitions and 
the lives of 
men.

Then—as 
Kaiser who 
and it was ‘ 
there.”

The similiarities are great 
and they must give us pause.

Does anyone believe now 
that we really “saved” the j 
world for democracy in 1918? 
Let him hide his head in 
shame as he looks at Europe. 
Does anyone believe now that 
the blood we shed in the First 
World War was worth it?

If not—let him look at the : 
Second World War and ask:

Orishall we do it again ? 
have we learned ?

Educators Assail
Anti-Labor Bill

Inadequate
Insur. Payments

New Privileges 
In Lithuania

Gains Against
Jim Crowism
LOS ANGELES. — The Los An

geles Council of the National Negro 
Congress reported this week that 
three Negro youths from the NYA 
Training School had been hired in 
the production department of Dou
glas Aircraft at Santa Monica. The 
report was later verified by the CIO 
Aircraft Union, now organizing the 
nearly 20,000 Douglas employes.

“This is a distinct victory,” said 
Robert Robinson, executive secreta
ry of the Los Angeles NEC branch,” 
and is possible only because of the 
persistent work of our Jobs Com
mittee and its allies, including the 
CIO; and of the Eastside Chamber 
of Commerce.”

Robinson at the same time cau
tioned that the victory must not be 
construed as final. “Final victory 
will be ours only when Jim Crow 
will have been completely removed 
from the aircraft industry.”

The Congress leader pointed out 
(hat the aircraft industry in South
ern California is now employing ap
proximately 60,000 men as a resutl 
of its “war boom,” of these 60,000, 
however, not more than a dozen are 
Negroes. At the Douglas plant, 
nearly 20,000 men are employed, 
but only four are Negroes. The ra
tio is approximately 5,000 to one.

“Governmental decree on the Ar
my,” Robinson remarked, "sets the 
ratio at ten to one. This means 
that of every' ten soldiers one shall 
be a Negro.”

Robinson branded as false the as
sertions of some employers that 
white workers object to working 
with Negroes.

“Employers, not employes, foster 
race friction, set up policies of Ne
gro discrimination and segregation 
in order to divide the workers and 
drive down wages,” Robinson de
clared.

"Several months ago, the National 
Negro Congress and other organiza
tions of the Negro community laun
ched separate investigations,” 
contiued.

“Their conclusions were that 
the major aircraft companies
Los Angeles, Vultee included, were 
carrying out. a studied policy of dis
crimination against Negro citizens 

i in the matter of jobs and that this 
policy was carried down into the 
tax-supported training schools..

“Public exposure by the National 
Negro Congress and the 
Chamber of Commerce of 
spiracy’ between private 

‘and tax-supported public 
' had done some good.
: “Evidence of this is that 
gro youths were accepted 
NYA aircraft training school at 
Santa Monica and three of these 
have subsequently been hired by

, Douglas.”

Frats Hear 
About Poll Tax

KANSAS CITY, Mo.—Members of 
the Kappa Alpha Psi and Alpha 
fraternities and the Alpha Kappa 
Alpha sorority were waving blue 
and white “Abolish the Poll Tax” 
buttons at their conventions here.

WASHINGTON, — Repeated 
charges of labor and progressive 
groups that the prevailing rate of 
unemployment insurance payments 
were totally insufficient to provide 
a decent subsistence for a jobless 
worker and his family were fully 
supported in a report made public 
by the Social Security Board here 
this week.

As much as that and no more 
that baby lived until 
the bomb splinter stopped;
its face no different from any other child 
sucking its mother’s breasts 
for very excellent reasons;
its brain the very same as 
Ivan’s in Moscow, 
Patrick’s in Cork, 
Henri’s in Paris, 
John’s in New York.

In a study of the jobless compen
sation system in Wayne County, De
troit, the nation’s workshop, the
Board found that the unemployment 
compensations program fell far 
short of providing protection against 
all the unemployment experienced 
by the workers who had sufficiently 
good job attachments 
benefits.”

KAUNAS.—The Council of Peo
ple’s Commissars of the Lithuanian 
SSR has passed fl decision granting 
peasant households a number of 
privileges. The households of labor
ing peasants and agricultural labor
ers are exempted from arrears on 
all taxes, levies and fines as from 
January 1, 1940. All agricultural la
borers and peasant households which 
had no more than five hectares of 
land prior to the declaration of 
the land as state property are ex
empted from payment of taxes and 
levies for 1940.

News and Stuff 
From Great Neck

LDS Organizer 
Leaves for Chi.

Greetings, Friends!
Now that 1940 has come to 

close we can look back on a year 
of happy 
brim with 
much this 
us ? How
forward to?

Soon the s.ocial season will be in 
full swing and we will be looking 
forward to Laisve’s concert, din
ner, picnic, etc. 
affairs included, 
gang of us will 
and resume our
Dots and Dashes:—

The New Year finds: Mr. 
in Florida—Olga Lukauskas 
ing of quitting wrassling with pots 
— Naomi resolving to lose weight— 
Albina and her license (driver’s, no 
less)—Ann P. off the payroll for a 
while—Zone Bcchis still trying to 
date a girl—Fran studying as hard 
as ever...

Rita scalping everyone in sight— 
Connie becoming more reserved— 
Olga Bechis possibly thinking of 
married life—-Valerie looking for
ward to enjoying Thursdays in 
Great Neck—Georgie putting his 
foot down on the girls at rehearsals 
and all the rest of the folks making 
resolutions and keeping them ...

This is just a start of what is 
to happen later on this year so 
Thank You till next week.

—“Just a Hick”

An instructive A. P. dispatch from 
London says that food for the 
people is rationed, but not for 
racing horses.

Oh well, may as well starve'for a 
horse as for a Nazi.

Wonderful thing, British demo
cracy.

Although there has 
increase in jobs, the 
said that only one-third of those re
ceiving benefits were able to secure 
employment after the 
riod was exhausted.

Meanwhile, despite 
talk of an increase in
several State Employment Service 
offices have reported steady declines 
in job placements during 1he past 
le\v months.

BROOKLYN, N. Y. - Joseph i 
field organizer of the LDS 
for Chicago this week where he will 
work for the Lithuanian Daily “Vil
nis” in that. city. ,

Joo has spent two months in 
Brooklyn where he edited the “Tie
sa English Section” during John 
Orman’s LDS youth secretary tour 
of branches out west.

The decrease was especially noted 
in New York where the State In
dustrial Commissioner, Freida S. 
Miller announced that job place
ments dropped 18 per cent during 
the month of November. Still more 
significant was the fact that the 
active file of persons seeking em
ployment at the end of Novembei’ 
numbered 497,668, 
5 per cent over the

Sharp reductions 
of jobless aid were 
various cities ,the

an increase of 
October total.
in the amount 
also reported in 
greatest being

New York City, where the Board 
of Estimates chopped relief appro
priations for the next 6 months by 
$1,362,666. At the same time the 
Board decreed that all persons on 
relief in New York but who resided 
elsewhere before coming to that ci
ty will be deported to their former 
residences.

Before going to Chicago, Joe Sacal 
will, pay visits to Lithuanian colo
nics in Pittsburgh, Youngstown, 
Akron, Cleveland and Grand Ra
pids. He has also visited friends in 
his home-town, Worcester, Mass., 
before setting out west.

On January 22,, an informal so
cial will be held at 419 Lorimer 
Street and all members who have 
not been to meetings recently will 
be specially invited to attend.

A trip to the Planetarium in N. 
Y. is scheduled for the evening of 
January 29. The branch will attend 
the 8:30 p. m. performance, 35c ad
mission, 
in 
in

Members can meet either 
the lobby of the Planetarium or 
front of Laisve at 7 p. m.

—Comm.

The optimist proclaims that wo 
live in the best of all possible 
worlds. The pessimist fears this is 
true. —Branch Cabell.

Sports and 
Defense Prog

In all the election’ areas the can
didates for deputies 
ian people are of 
standing, age .and 
equally devoted to the cause of 
socialism, the interests of the 
ing people.

The candidates include 
workers, four peasants and 
laborers, three writers, one profes
sor, two teachers, three army men, 
eleven state and Party workers.

Among the candidates are nine 
women, twenty-tUo Communists and 
thirteen non-Party people.

118 precinct election commissions 
have been organized in Vilnius. They 
have 800 members—31 per cent 
Poles, 29 per cent Jews, 20 per cent 
Lithuanians, and 20 per cent re
presentatives of other nationalities.

2,000 canvassers are engaged in 
the election campaign in the city of 
Vilnius.

“Kitty Foyle” 
A Review

work-

eleven
farm

Prevention and 
Maternal Deaths

HE OLD, OLD problem of choo
sing between illicit love and 

conventional marriage has been one 
that has for years baffled the read
ers of True Confession magazines 
and the Tuesday afternoon Bridge 
Clubs.

This new edition of 
over-worked theme was 
presented by Christopher 
his book. But it would
to compare the results of two dif
ferent art forms. Suffice it to say 
that the movie version depicts “The 
natural history of a woman”. The 
woman in question being a white-col
lar 
are 
and

SAN FRANCISCO. — Deaths 
childbirth of 200 California mothers1 
a year can 1 
state department of public _____
declared this week in a report on 
its 1940 maternal and child hygiene 
activities.

The picture opens with
Foyle, career-girl, about to become 
the bride of a simple but sensible 
young doctor, Mark Eisen. A home 

“Two out of every three maternal and children are on the horizon 
deaths in child birth can be pre-1 when into her life steps first-love

THE end of 1940 shows that
_ amateur and professional sports 

in America are suffering greatly as 
a result of the “defense” war pre
parations of our government. An 
examination of a few of the major 
sports shows that it is being done 
mainly in three ways: Firstly, faci
lities and sports opportunities are 
being cut; secondly, the increasing 
regimentation of sports in the in
terests of militarism; and last, the 
drafting of countless number of 
athletes, both amateur and profes
sionals, as well as fains.

Hockey, for example has suf
fered greatly because its greatest 
source of players, Canada, has put 
into uniform almost all of its young 
men. With the army taking over 
the formerly much-used track. and 
field arenas public, high school and 
college fields, track athletics have 
suffered greatly. In New York, 
where formerly about 10 indoor 
schoolboy meets were held a year in 
City armories, there will probably 
be just one, in Madison Square Gar
den, this year. This will naturally 
limit the field, with- eventual severe 
repercussions in colleges throughout 
the country, because of the slack in 
influx of high school athletes.

Baseball will suffer most. The 
fact is that many young minor lea
guers, because of possible inclusion 
in the draft, will be prevented from 
getting a chance in the majors. 
Lengthy discussion of this problem 
by the big league magnates and 
their team managers in their De
cember meetings, indicates the pos
sibilities of serious disturbances of 
many of the major league club ros
ters. The Detroit Tigers, certainly 
were aware of this danger, when 
they took on aged McNair as an 
utility infielder. Both Hank Green
berg and Bob Feller are eligible for 
the draft.

To add to the general despair
ing sports outlook, practically no 
provisions have thus far been made 
for athletic equipment for the young 
men who are conscripted into army 
life. Newspaper/ reporters after vis
its to training camps verify this.

Although a few sports figures 
have already begun to trod the well- 
worn path of war-hysteria, the vast 
majority of athletes together with 
the fans are solidifying a growing 
resistance to this merciless des
truction of American sports.

• J. RYBY.

NEW 
received 
in the November elections 
states
National Office of the Communist 
Party revealed.

This total, the Communist Na
tional Office declared, was compu
ted from official figures supplied by 
the Secretaries of State and was 
based on the highest vote cast for 
a single candidate in each of those 
states. The only exception is the 
State of New York, where the total 
vote in five counties was taken.

Disease Takes Toll

Wyn Strafford VI. A choice is 
quickly made. Swept off her feet 
by memories of a passionate past, 
she promises to go to South Ame
rica with society boy and leave 
the doctor standing at the altar.

But things aren’t done that way 
and a home and conventional mar
riage have something to say about 
the matter. As she debates with 
herself the story of her life is un
folded and we trace the background ♦ 
of her present dilemma.

It 
who 
the 
true 
sorrows, 
him but 
fades out 
follows. . 
But 
Kitty becomes one of the vast mob 
of career-girls without homes, with
out friends, without men.

In all—it is a picture that will 
delight every sentimentalist, espe
cially those women who refuse to 
see themselves on the screen. It is 
a sad story, beautifully touching in 
spots but never heart-breaking. It 
will make you shed a tender tear, 
but not one that *Comes out of the 
depth of your being.

It is 
charming, 
poignant, 
will enjoy it very much. 

—Walter Kubilius.

is a poignant story of a girt 
fell in love with someone across 
t racks and found the path of 
love beset with difficulties and 

Defiantly, she marries 
when his parents object 
of the picture. A divorce 

A baby is born and dies, 
love goes on, even though

CLEVELAND, Jan.—Extreme con
ditions of bad health affecting the 
youth of Cleveland, city of 
relief crises, forced many 
draft boards here to reject 
cent of draftees from Class 
was revealed this week.

Bad teeth and poor vision
a long list of ailments causing re
jections. The average rejections for 
physical defects in the entire city 
hit the 
figures 
cities.

the Smith anti-strike bill,
topped

masses

Ala impossible to quarrel with

THE

LOUDSPEAKERin-

By Mike O’Phone

ci-

right 
well

of 
in

the 
the 
the

assailed 
from ex-

the 
state

20 per cent mark, topping 
reported from other major

Aido Chorus. Her many friends in 
the chorus in the LDS wish her 
happiness and the best of luck ...

to
as

E. Scott, leader 
declares that

Negroes from casting a 
Democratic primaries, 

requirements often in
demands upon people

chronic 
district 
40 per 
1-A, it

in
Al

of the fra- 
he would 
the organi- 
behind the

bitterly lashed as “an 
the law” by Senator 

Wheeler, in an interview
There seems to be something 

the affection between Brooklyn’s 
Purvenas and Maspeth’s Millie. Can 
this be true love?...

a sentimental romance, 
at times delicate, and 
For those qualities you

On Christmas Eve Laura Baparst 
(Bepirštis) was engaged to Robert 
Maraci. Laura was quite a faithful 
and popular member of the local

defense of the right to

Municipal audi- 
were 

people 
rights.

cannot 
of

James 
temity, 
make efforts to see that 
zation threw its support
Right to Vote program which is 
sponsored by the Youth Congress.

It is
an unprejudiced man.

—“deeper insight” — his pet name 
for his own opinions.

—A. H.

BOSTON, Mass. — Full backing 
of labor’s right to strike for high
er wages and improved working 
conditions was expressed here this 
week by 22 members of the faculty 
of Simmons College who signed a 
letter to President Roosevelt urging 
him to "use your influence for de
feat of
or, if it is passed, to veto it.”

Citing provisions of the bill which 
not only prohibit strikes but im
pose life imprisonment on strike 
leaders, the college professors told 
the President that enactment of 
“this extremely drastic” measure 
“would run counter to the democra
tic principle of free organization of 
labor.”

They emphasized that the policy 
laid down by the National Labor 
Relations Act, if accepted in good 
faith by employers, would remove 
one of the chief causes of difficulty 
in the munitions and other 
dustries.

“Legislation against the 
strike is unnecessary, as 
harmful,’ they insisted.

Questioning the wisdom 
“regimentation” proposed
Smith bill, the educators urged 
President to make good his pro
mises that there would be scuttling 
of civil and democratic rights in the 
“present emergency.”

Speaking before the .Kappa Alpha 
Psi sessions in the 
torium, state laws 
which prevent our 
ercising their ballot

“The Southern
vote,” one said, “because 
undemocratic,' unconstitutional 
laws.

“The poll tax is required in 
bama, Georgia, Mississippi, South 
Carolina, Arkansas, Texas, Tennes
see and Virginia. ‘Lili-white’ prima
ries exclude 
vote in the 
Registration 
elude such
seeking to register as to interpret 
parts of the Constitution to the 
satisfaction of the registrant, a ridi
culous thing when put into action.

“There are also literary test re
quired in many Southern states.”

In times like the present, one 
said, when our1 people are being , 
called upon to support the defense ; 
program, our voices must be heard 
in the 
vote.

Assail Gun Lease 
As Illegal

WASHINGTON. — The Adminis
tration’s “lease-guns-to-Britain”. pro
gram was 
evasion of 
Burton K.
with news reporters who questioned 
him on his reactions to President 
Roosevelt’s recent “fire-side” chat 
over a nation-wide radio hook-up.

Returning to the nation’s capital 
after a Western vacation, Wheeler 
said he would continue working

LOS ANGELES. — Demanding a 
Senate investigation into State De
partment commitments to bellige
rent nations, the Democratic Youth 
Federation today protested Presi
dent Roosevelt’s “Aid to Britain” 
schemes.

Passed by the southern state ex
ecutive committee, the resolution 
charged lending of military equip
ment would weaken our own de
fense strength. He’s looking for an “All-Out Aid to Britain” leaflet.”

Extend Food 
Stamp Plan
NEW YORK. — The Workers 

Alliance this week announced that 
itą long campaign for the extension 
of the Food Stamp plant to WPA 
workers had been won. This was 
confirmed by Acting Administrator 
Oliver A. Gottshalk to a Workers 
Alliance delegation.

The stamp plan for WPA work
ers, acording to Gottshalk, will be 
in operation after Feb. 1.

Francis Auseius of- the Worcester 
Aido Chorus is now wearing the uni
form at Fort Devons, Mass. Fran
cis is one of the first Lith-Americ- 
ans in the Bay State to be called. 
He’ll be very much missed by his 
friends and ‘ co-workers in the LMS 
Aido Chorus.

Joseph Sacal, “Satchel Joe” L. 
D.S. field organizer left for Chicago 
this week after a series of small 
gab-feasts were held for him. First 
stop is Pittsburgh, thence to the 
ties of Ohio ...

LDSers in Chicago have adopted 
an idea that may be of some value 
to Councils in the East. They have 
organized a Training School for in
terested LDS members. At this 
school various things are taught, 
from Lithuanian History to Frater- 
nalism to Insurance to Organiza
tion. The Metro Council or the Bay 
State Council might find this plan 
one worthy of following.

NEW YORK, Jan. — Samuel S.
Leibowitz, one of the defense coun
sel in the celebrated Scottsboro 
Case, took the oath of office this 
week in the library of the Supreme 
Court, Brooklyn. Leibowitz was 
elected Kings County judge in the 
November elections.
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MAKSIM GORKYJ.

SAUSIO DEVINTOJI
(Tąsa)

—Draugai! Mes vis tik eisim į mies
tą... Gal ko nors pasieksim... Eime, 
po truputį!

—Išmuš...
—Sakysim kareiviams,—gal jie supras, 

—kad nėra įstatymo žudyti žmones!
—O gal yra,—iš kur mes žinome?
Minia pamažu, bet nepaliaujamai mai

nės, keisdamos į žmones. Jaunuomenė 
sklaidės nedidelėmis grupėmis, visi jie 
ėjo į vieną pusę, vėl į upę. Ir visi nešė 
sužeistus, užmuštus, sklydo šilto kraujo 
kvapas, girdėjos vaitojimai, šauksmai.

—Jokūbui Ziminui—stačiai į kaklą...
—Ačiū carui batiuškai!
—Ta-aip,—patiko!
Praskambėjo keletas aštrių žodžių. 

Dagi dėl vieno jų bertainis valandos at
gal minia būtų žmogų draskyte sudras
kius.

Maža mergaitė bėgo ir šaukė visiems: 
—Ar nematėt mamos?
Žmonės tylomis atsisukinėjo į ją ir 

davinėjo jai kelią. Po to pasigirdo mo
teriškės balsas sutrupinta ranka:

—Čia, čia aš...
Gatvė tuštėjo. Jaunuomenė ėjo šalin 

vis greičiau. Pagyvenusi žmonės paniu
rę, neskubėdami taip pat ėjo kur tai po 
du, po tris, iš po kaktos žiūrėdami į ei
nančią jaunuomenę. Kalbėjos mažai... 
Tik retkarčiais kas nors, neišlaikęs kar
tumo, šaukė negarsiai:

—Vadinas, žmones atmetė dabar?
—Galvažudžiai prakeikti!...
Gailėjos užmuštųjų žmonių ir, nusi

manydami, kad užmuštas taip pat vie
nas sunkus, vergiškas prietaras, atsar
giai tylėjo apie “jį,” nebeminėdami dau
giau dręskiančio ausį jo vardo, kad ne- 
kelt širdy liūdesio ir pykčio...

O gal būt tylėjo apie jį, bijodami su- 
tvert kitą vietoj nebegyvo...

nėra ko valgyt. Teks ir jums, vyručiai, 
taip pat štai, kaip mes... Šaudyt, vadi- 

* nas, į jus reikės? Žudyt dėl to, kad jūs 
badau j at, a?

Kareiviai šąlo. Jie stypčiojo nuo vie
nos kojos ant kitos, daužė užukulniais 
žemę, trynė ausis, mėtė šautuvus iš ran
kų į rankas. Klausydamies šnektų, dū
savo, vartė akis ir šian ir ten ir pakšėjo 
sušalusiomis lūpomis. Veiduose, pamėly- 
navusiuos nuo šalčio, buvo kas-tai liūd
nai monotoniška, pilna sumišimo, buku
mo, akys mirksėjo, slėpės. Tik kai-kurie 
jų, prisimerkę, tarytum taikė į ką-tai, 
kietai sukandę dantis, tur būt, vargiai 
sulaikydami pyktį ant tos žmonių ma
sės, dėliai kurios reikėjo šalt. Nuo jų 
pilkos, nuobodžios linijos ėjo nuovargis, 
liūdnumas.

Žmonės stovėjo prieš juos veidas į vei
dą ir, pasiduodami stūmimui iš užpaka
lio, kai kada grūstė kareivius.

—Tykiai!—negarsiai atsišaukinėjo pil
kasis žmogus.

Kai kurie ėmė kareivius už rankų, 
karštai jiems ką tai kalbėdami. Karei
viai klausės, mirkčiodami, veidus buvo 
iškreipusios neaiškios grimasos, ir juose 
buvo matyt sumišimas ir baimė. v

Philadelphia, Pa.
Sarbūs Pranešimai

“Laisvės” bankietas šiemet 
įvyks 23 dieną kovo, New 
Auditorium, ant 7-tos ir Sny
der. Tarpe to laiko mūsų 
“Laisvės” rėmėjai turėtų pa
rinkti garsinimų į programas. 
Šiemet visi “Laisvės” skaity
tojai turėtų daugiau pasidar- 
buot geresniam bankieto su
rengimui.

Lenino-Linkolno-Douglas 
Paminėjimai

šiemet Phila. vietinės dar
bininkiškos organizacijos ren
gia paminėjimą trims įniru
siems pagarsėjusiems didvy
riams : Leninui, Lincolnui, 
Douglas 17 dieną vasario

Apskritys ir Phila. vietinės or
ganizacijos rengia ALDLD 25 
metų jubilėjinį parengimą.

Iš Brooklyno Teatro Grupė 
atvažiuoja suvaidinti 2 kome
dijas “Aš Numiriau” ir “Kur
čias Žentas.”

Philadelphijoj teatralių vei
kalų nėra matę perstatant jau 
apie kokia 10-15 metų. Tai 
bus gera proga pamatyti nau
jus veikalus ir pasižymėjusius 
lošėjus. Apart to, kalbės D. M. 
Šolomskas. Bus prirengta ska
ni vakarienė po programai.

nai turi pasirodyt sausio 26 
dieną, 1941 m., po numerių 
29 Endicott St. Svetainės dtf- 
rys jau bus atdaros nuo 3-jų, 
o lošimas prasidės ne vėliau 
kaip 4 vai. Todėl, visi būkite 
skirtu - pažymėtu laiku. Ti
kietus galite nusipirkt iš anks
to, nes galima gaut pas kiek
vieną choristą. Tikietų kaina 
nebrangi tik 50 ir 75 centai. 
Už tokią maža kaina turėsite 
daug juokų, dainų ir įdomaus 
lošimo, nes drg. Josephina

Karsokienė deda visas pas
tangas, kad visi aktoriai ir 
dainininkai atliktų savo roles 
kaip tikri aktoriai.

Todėl, varde Aido Choro, 
kviečiu iš visų apylinkių lietu
vius dalyvauti, būsit pilnai už
siganėdinę. Iki pasimatymo.

Draugiškai,
Aido Choro Korespondentas.

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų

...Aplink caro rūmus stovėjo kietos 
eilės kareivių, ties rūmų langais aikštėj 
buvo raitelių. Šieno, mėšlo, ai’klių pra
kaito kvapas sklydo aplink- rūmūs, kardų 
barškėjimas, pentinų žvangėjimas, ko
manda, trempimas tesigirdėjo ties lan
gais.

Iš visų pusių ant kareivių gulė kieta 
žmonių masė, dešimtys tūkstančių šaltai 
įniršusių žmonių. Kalbėjos jie ramiai, 
bet kaip tai ypatingai svariai, naujais žo
džiais, su nauja vilčia, vargiai gal aiškia 
jiems. Rota kareivių, remdamos vienu 
flangu į namų sieną, kitu—į geležinę so
do tvorą, Jaikė pastojus kelią į aikštę 
prie rūmų. Prieš pat ją, veidas į veidą 
stovėjo minia, nepalyginamai didesnė, 
nebylė, juoda.

—Skirstykitės, meldžiami!—pusbalsiai 
tarė feldfebelis. Jis vaikščiojo išilgai 
frontą, stumdinėdamas žmones nuo ka
reivių rankom ir petim, besistengdamas 
nematyt žmonių veidų.

—Dėl ko jūs mūsų neleidžiat?—klausė 
jo.
• —Kur?

—Pas carą!
Feldfebelis valandžiukę sustojo ir su 

jausmu, panašiu į nuliūdimą, sušuko:
—Gi aš sakau—nėra jo!
—Caro nėra?
—Nu, žinoma! Pasakyta jums nėra— 

ir eikit sau!
—Visiškai nėra caro?—atkakliai kvo

tė ironingas balsas.
Feldfebelis vėl staptelėjo, pakėlė ran

ką.
—Už tokius žodžius... saugokis!
Ir kitu tonu paaiškino:
—Mieste nėra jo.
Iš minios atsakė:
—Niekur nėra!
—Pasibaigė!
—Sušaudėt jūs jį, nelabieji!
—Jūs manėt—žmones žudot?
—Žmonių neišžudysi!... Jų visam pa

kaks. ..
—Jūs carą užmušėt,—suprantat?
—Eikit šalin, meldžiami. Nešnekėkit.
—Tu kas? Kareivis? Kas toks—karei

vis?
Kitoj vietoj senukas aštria barzdele 

karštai kalbėjo kareiviams:
—Jūs—žmonės, mes — taip pat! Da

bai* jūs šineliuose, ryt—švarkuos. Dirbt 
. panorėsit, .valgyt prisireiks. Darbo nėra,

—Neliesk šautuvo—tarė vienas jų jau
nam vaikinui gauruota kepure. O tas ba
dė kareivį pirštu į krūtinę ir kalbėjo:

—Tu kareivis, o ne budelis... Tave 
pašaukė gint Rusijos nuo priešų, o ver
čia šaudyt žmones... Suprask! Žmonės 
—tai ir yra Rusija.

—Mes nešaunami—atsakė kareivis.
—Žiūrėk—štai stovi Rusija, rusų žmo

nės. Jie nori matyt savo carą.
Kas tai pertraukė kalbą šūkterėjęs:
—Nenori!
—Kas čia bloga, kad žmonės panorėjo 

pasikalbėt su caru apie savo dalykus? 
Na, sakyk, a?

—Nežinau!—tarė kareivis, spjauda
mas į šalį.

Jo kaimynas pridūrė:
,—Mums uždrausta šnekėtis...
Liūdnai atsiduso ir nuleido akis.
Vienas kareiviukas staiga meilingai 

užklausė stovėjusio prieš jį:
—Ar sveikas ne riazanietis būsit?
—Pskovietis... O ką?
—Taip... Aš—riazanietis...
Ir, plačiai nusišypsojęs, papurtė iš 

drebulio pečiais.
Žmonės judėte-judėjo prieš lygią pilką 

sieną, mušės į ją, kaip upės bangos į 
kranto akmenis. Traukės atgal, vėl grįžo. 
Vargiai daugelis suprato, kam jie čia, 
ko nori ir laukia'. Aiškiai suprantamo tik
slo, -žinomo pasiryžimo nebuvo. Buvo ne
malonus jausmas skriaudos, pasipiktini
mo, pas daugelį—noras keršto, šitai vi
sus jungė, laikė gatvėj, bet nebuvo į ką 
išliet tie jausmai, nebuvo kam keršyt... . 
Kareiviai nepykino—jie buvo tiesiog bu
kus, nelaimingi, sušalę, daugelis! negalėjo 
sulaikyt drebėjimo, kaleno dantimis.

—Nuo ketvirtos valandos ryto stovim! 
—sakė jie.—Tiesiog nelaimė.

—Gulkis—ir mirk...
—Trauktume! sau, a? Ir mes į kazar- 

mes, į šilumą eitume...
—Kiek gi laiko?
Buvo kokia antra valanda.
—Ko jūs nerimauja!? Ko laukiat?— 

tarė feldfebelis. »
Jo žodžiai, solidus veidas ir rimtas, 

energingas tonas šaldė žmones. Visame, 
ką jis sakė, buvo tarytum ypatinga pras
mė, gilesne, negu jo prasti žodžiai.

—Nėr ko laukt!... Štai tik kariuome
nė dėliai jūsų vargsta...

—Šaudysit į mus?—paklausė jaunas 
žmogus baslyku apsirišęs.

Feldfebelis patylėjo ir ramiai atsakė:
—Lieps—šausim!
Šitai iššaukė išmetinėjimus, kolioji- 

mus, tyčiojimąsi.
—Už ką? Už ką?—klausė visų" gar

siausiai aukštas rudas žmogus.
—Neklausot vyresnybės įsakymų! — 

paaiškino feldfebelis, trindamas ausį.
Kareiviai klausės minios šnekučiavi- 

mosi ir liūdnai mirkčiojo. Vienas tyliai 
sušuko:

—Ko-nors karšto dabar!...
—Mano kraujo—nori?—paklausė ’jo 

kieno tai piktas, liūdnas balsas.
—Aš—ne žvėris!—paniuręs ir užsiga

vęs atsiliepė kareivis.
(Bus daugiau),.

STELLA LENGERDAITL
Ji los veikale “Kurčias žentas”

(February), Market St. Are
na, 45th and Market gatvių. 
Tai bus svarbus paminėjimas 
tų trijų net visam pasaulyj 
pagarsėjusių d e m o k r a tijos 
pionierių. Lietuviai iš visų 
miesto dalių turėtumėt įsigyti 
tikietus. Tikietų kainos yra 
tokios: 30c, 55c; bedarbiams 
10c.

šiemet bus skirtinga progra
ma : dainuos žymūs daininin
kai iš New Yorko. Apart to, 
bus įvairi programa. Kalbės 
Wm. Z. Foster is.

Ypatingai m ūsų darbinin
kiškų organizacijų nariai tu
rėtų smarkiai darbuotis, kad 
išplatinus ko daugiausiai ti
kietų.
ALDLD 25-kiy Metų Jubilėji- 
nis Parengimas; Atvažiuoja iš 
Brooklyno Pagarsėjus Teatro 

Grupė
19 dieną sausio, ALDLD 6

N. PAKALNIŠKIS 
Jis los abiejuose minimuose 

veikaluose.

Programa įvyks 2-rą vai. 
po pietų, 735 Fairmount Ave., 
Phila., Pa. Nepamirškit, 19 d. 
(nedėlioję) sausio. ALDLD 
6-to Apskričio kuopų nariai 
turėtų visi dalyvaut ant šio 
parengimo; o kurie negalės, 
tai tie visi turėtų įsigyti nors 
po tikieta apsimokėti.

A. J. S.

Worcester, Mass.
Atviras Laiškas Worcesterio ir 

Apylinkės Lietuviams

Jau ne vienas draugas ir pa
žįstamas teiravosi pas inane, 
ar greit pasirodys scenoj ope
retė “Grigutis,” bet kadangi 
neturėjau tikrų žinių, tai 
negalėjau atsakyt. Bet dabar 
jau. sužinojau ir gavau visas 
informacijas, tai stengsiuos 
visiems pranešt. Po vadovybe 
drg. Josephinos Karsokienės, 
Aido Choras, sausio 5 diehą 
atlaikė repeticijas ir neilgą 
susirinkimą, kuriame nutarė, 
kad operetė “Grigutis” būti

“VILNIES”
KALENDORIUS

1941 METAM — KAINA 25c
SUTAISĖ

L. JONIKAS ir V. ANDRULIS
•

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 užsakykite kalendoriaus 
platinimui. Kreipkitės šiuo antrašu:

Laisves Administracija
427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y.

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

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

V
Vardas .............................................................................................. ................—

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

Gatvė ar kaimas ........................ - .. , >-..........................?............................-

Apskritys ................................................................-............................................

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

‘LAISVES’ BANKIETAS
‘Laisvės” bendrovės dalininkų suvažiavimas įvyks sekmadienį, 26 d. sausio 

Po šėrininkų suvažiavimo vakare

SAUSIO 26 JANUARY
—Įvyks—

B 1

BANKIETAS IR ŠOKIAI
4

STASYS KUZMICKAS
Baritonas iš Shenandoah, Pa. 

Dainuos Solus

TRUMPA IR GRAŽI DAILĖS PROGRAMA —--------------
K. B. KRIAUČIŪNAS BIRUT A RAMOŠKAITĖ

Baritonas Padainuos Komiškų 
Dainelių

Sopranas iš Harford, Conn.
Dainuos Solus

43

Vakariene bus duodama 6:30 vai. vakare, šokiai prasidės nuo 7 vai.
PRAŠOME IšANKSTO ĮSIGYTI BANKIETO BILIETUS

BROOKLYN CENTRAL PALACE SALĖSE
18 MANHATTAN AVĖ., Vienas blokas nuo Broadway BROOKLYN, N. Y.

PASAMDYTA DVI SALĖS, VIENA ŠOKIAMS, O KITA VAKARIENEI 
* , ■

Kaip visuomet, taip ir šiuom kartu, “Laisvės” bankiete dalyvaus daug svečių iš kitų miestų. 
Pasimatykite su senai matytais didžiojo New Yorko ir apylinkės lietuviais ir įsigykite naujų pažin
čių su svečiais iš kitų miestų, dalyvaukite šiame savo dienraščio bankiete.

. VAKARIENEI ĮŽANGA $1.50, ŠOKIAMS 40 CENTŲ
.k

y ■»' "'"-■1 ... ■ . . ■ ■ ...............................................       — .................'................... ..



Antradienis, Sausio T4, T941

Montreal, Canada
Bū-

kalbėti dar 
kalbėtojas, 
bet šiuo

Ji patį
iš tė-

kurie 
(po velniais)

į tokį “svarbų“ m i

vienas 
tai M. 

laiku pa-

atsikviesti Bagočių

EKISVH

Kaip Vaišnora, Sakalas ir 
rė “Vadavo” Lietuvą

Gruodžio 22 d., Lietuvių 
Vytauto Kliubo salėje įvyko 
Kanados Lietuvių Tautinės Są
jungos šauktas mitingas “Lie
tuvai gelbėt“ (tuo pačiu lai
ku, kada lenkų salėje buvo su
ruoštas Liaudies Balso metinis 
koncertas). Kadangi šis jų 
mitingas turėjo du tikslu : vie
ną, apverkti Lietuvos ponus, 
žmonių skriaudikus, o antrą— 
vyriausį tikslą, tai pakenkti L. 
B. koncertui, todėl kaip išste
nėdami garsino, skelbdami, 
kad “šaukiamas didelis mitin
gas atvadavimui Lietuvos su 
labai įvairia programa.” Be 
to, sakė bus labai geras kal
bėtojas, daĄ<i ne vietinis, bet 
svečias, kuris nušvies dabarti
nę Lietuvos padėtį. Daugumas 
manė, kad bus atvažiavęs 
koks nors iš Lietuvos pabėgė
lis. Kiti tvirtino, kad iš SAV 
advokatas Bagočius, nes jau 
senai tų pačių ponaičių buvo 
žadama 
pakeikti dabartinę Lietuvą.

Kaipo 
tingą, nueinu ir aš ant skelbto 
laiko į Kliubą ir atrandu, vy
reli, tik kelis piliečius gurkš- 
niuojant “rudį.“ Laukiame 
valandą ir daugiau, o masių 
“gelbėti“ Lietuvai nė šimto! 
“Tautos gynėjai“ nervuojasi, 
laksto, bėga pro duris žiūrėti 
—laukia masių, bet veltui;

Išlaukus apie porą valandų, 
prasideda tos “garbingos“ ce
remonijos su apie 25 tautie
čiais. Pirmiausiai ant scenos 
pasirodė, kaip jis visuomet 
pats save persistato, savano
ris A. Vaišnora (bet dzūkai, 
kurie jį žino iš Lietuvos, sako, 
kad buvęs dezertyras, pabėgęs 
pas lenkus ir tik kada to pa
ties kaimo vyrai pagavę pirtyj 
išdavė* Lietuvos vyriausybei, 
tada, 9 mėnesius atsėdėjęs ka
lėjime, pasidavė “savanoriu“), 
kuris kaip visuomet atkalbėjęs 
savo kovos ties širvintais mal
delę, perstato kalbėtojum A. 
Navicką. Na, šis kad jau rėžė 
prakalbą, tai net užsimerkęs. 
Tik gaila, kad jo mieli klau
sytojai greitai pradėjo šaukti, 
“Antanėli, sustok kalbėjęs, 
meluoji.“ Tada Antanas pra
žiūrėjo, ir baigė savo griaus
mingą “spyčių,“ kad dabar 
Lietuvoj neduoda apsivilkti 
gražiu siūtu.

Pestato antrą “karžygišką“ 
kalbėtoją — Sakalą, šis pra
deda aiškinti Lietuvos paver
gimą po mužikų letena. Oi 
kaip ten baisu. Viskas atimta, 
baigia išnaikinti lietuvišką 
spaudą ir viską kas tik lietu
viška. Bet po to, atsidusęs sa
ko, nors mes tikrų žinių netu
rime, bet yra žmonių, kurie 
mums praneša, tik mes negali
me jų parodyti, jie užima 
svarbias vietas (gal Vokietijoj 
—J. V.). Ant galo apgailesta
vo, kad Smetona neiššaudė vi
sų komunistų, 
pasiuntė 
vynės.

Turėjo 
“žymus“ 
Plačenis, 
sirodė jis dezertyras. Nors tos 
Lietuvai “gelbėti“ sąjungos 
valdybos narys, “visų šventų
jų dvasios vadas,“ bet pama
tęs, kad viskas neišdegė, žmo
nių mažai, sunku bus atstaty
ti Smetoną “tautos vadu,“ pa
būgo, ar susigėdo ir atsisakė 
eiti ant scenos sakyti “spyčių“. 
Vieni tąso jį už rankovių, o jis 
purtosi, kol paga.liau Plačenis 
liko nugalėtoju, nepajėgė jo 
draugai užtempti ant scenos.

Ant galo nežinomas svečias, 
užsirioglina ant scenos. Ogi 
pasirodo torontietis Būrė, dau
gumui Kanados lietuvių gerai 
žinomas. Pasiraivęs pradeda 
riesti savo pamokslą. Apie 
Lietuvą labai mažai ką kalbė
jo, matyt, žmogelis labai ma
žai žinantis ką nors apie Lie
tuvą. Na, ale jau kaip pradė
jo keiktis, tai brat ir keikė. 
Visokiais žodžiais prakeikė 
Kanados komunistus; o jam 
komunistai visi, kurie tik nes
toja kovon prieš Lietuvos liau
dį, už atsteigimą fašizmo 
Lietuvoj. Ypatingai keikė

•a
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tuos, kurie bandytų Staliną, 
pasak jo, garbąvoti. Net sta
tistiniais daviniais “įrodė“ 
koks tas Stalinas baisus. Sa
ko, pirmiau Lietuvoj ant šim
to margų žemės išsitekdavo 34 
karvės, o Rusijoj, prie Stalino, 
ant šimto margų žemės išsi
tenka tik 14 karvių. . . Pas
kiau bandė pateisinti Smeto
nos žmogžudiškus žygius. Gir
di, kaip nuvertė Griniaus val
džią, tai tuos 4 komunistus 
sušaudė ne Smetona, bet Vol
demaras, o Voldemaras dabar 
sėdi Lietuvoj ir mokina Stali
no vaikus, švakas iš jo Lietu
vos gelbėtojas, kad net nežino, 
kur jų vadai yra, nežino, kad 
Voldemaras Italijon išdūmęs. 
Vienu žodžiu, kalbėjo daug, 
bet apart keiksmų ir nežino
jimo, nieko nepasakė. Dabar 
montrealiečiai turi skanaus
juoko. Kad ir iš to mažo bū- Iš LDS 6 Kuopos Susirinkimo 
relio klausytojų, prasiskleidė, 
kad Montreale dar niekam ne
teko girdėti žmogų nuo sce
nos taip neišmintingai kalbant 
ir tokiais prastais žodžiais kei
kiant.

Laisvoji Sakykla
AR

koncer- 
progra- 
turtin- 
dainų,

NE LAIKAS APVALYTI 
MŪSŲ MENĄ?

Gruodžio 8 d. klausiausi So. 
Bostono Laisves Choro 
to. Kaip publika, taip 
ma šis koncertas buvo 
giausias. Besiklausant
išeina dainuoti mūsų numylėta 
dainininkė Rožė Merkeliūte. Ji 
sudainuoja: “Kur bakūžė sa
manota.” Rožytė* pereitą me
tą šią dainą sudainavo. Ji man 
pereitą metą patiko, bet -šį me
tą man jau nepatinka (nekal
bu apie dainininkę Rožytę, ji

Binghamton, N. Y

J. Gabužis, buvęs 6

Tiesa, kalbėdamas dar gra
sino, kad nieks nedrįstų išsto
ti prieš, nes, sako, mes dirba
me su valdžia išvien, tai tuoj 
atsidursit koncentracijos kem
pėse. Bet baigęs kalbėti vis- 
tiek, matyt, pabūgo, kad kas 
nors nepastatytų kokį klausi
mą, nes griebęs paltą spruko 
pro duris, nuduodamas, kad 
jis kur tai skuba, gal į trau
kinį, kitan miestan, o čia, 
apėjęs aplinkui, per kitas du
ris, atėjo ir atsisėdo užpaka
liniam salės suole.

Po visų prakalbų, parapijos 
jaunuoliai vyrai išpildė dalelę 
koncertinės programos. Po 
programos buvo skaityta iš 
Toronto apvežta rezoliucija 
visokių marmalienių priversta 
prieš Lietuvą ir Liaudies Vy
riausybę, kurią priėmė apie 
30 asmenų. Viso prakalbose su 
praeiviais, galima buvo pris- 
kaityti ne daugiau 50-60 žmo
nių, nes keletas, eidami į L. B. 
koncertą, buvo užėję pasižiū
rėti, kaip L. B. koncerto kon
kurentai Lietuvių Vytauto 
Kliube “vaduoja Lietuvą.“

Buvęs J. V.

Philadelphia, Pa

ir pa- 
pasigavo 
suaukojo

Kazimie-

Sausio 6-tą dieną įvyko LDS 
6 kuopos metinis susirinkimas, 
kuriame buvo išduoti raportai

• iš 1940 metų darbuotės.
Drg.

kuopos pirmininku per pasta
ruosius du metu, pranešė, kad 
jis lankė 1940 metuose 11 su
sirinkimų ir bandė vesti kuo
pos reikalus geriausioje tvar
koje. V. Zmitraitė, buvusi fi
nansų sekretorė taipogi išdavė 
raportą iš visų metų darbuo
tės, pažymėdama, kad per vi
sus 1940 metus 6 kuopa nesu
mažėjo narių skaičium, nes 
nė vienas neišsibraukė iš kuo
pos, o naujų, buvo prirašyta. 
Drg. F. Ziboris išreiškė padė
ką visiems kuopos draugams, 
kad jie yra pasitenkinę Zibo- 
rio sekretoriavimu per pasku
tinius tris metus, ir kad jį vėl 
išrinko dėl ketvirtų metų dirb
ti protokolų sekretoriaus dar
bą. Po išklausymo šių visų ra
portų drg. J. Gabužis pakvietė 
užimti vietą naujai išrinktą 
pirmininkę 1941 metams drg. 
O. Girnienę. Drg. O. Girnie- 
nė, paačiavus draugams, kad 
jai suteikė tokią garbingą vie
tą būti LDS 6 kuopos pirmi
ninke, kvietė visus 6 kp. na
rius kooperuoti su kuopos ko
mitetu LDS kuopęs darbuotė
je. Kiti du šių metų komiteto 
nariai būtent dd. S. Jasilionis 
finansų sekretorius ir A. Gar
nys, iždininkas, šiame susirin
kime raportų neturėjo. O už 
iždo globėją šiame susirinkime 
likosi išrinkta J. šimoliūniūtė.

Iš raportų pasirodė, kad 
LDS 6 kuopos iždas yra tuš
čias ir kad į trumpą laiką su
kelti kiek finansų, tai nutar
ta surengti kortų parę, kuri 
įvyks sausio 26-tą dieną. Tam 
darbui išrinkta’komisija iš ga
bių draugų, tad nėra abejonės, 
kad šis parengimėlis k)us pa
sekmingas. Yra du serganti 6 
6 kuopos nariai dd. P. Kas- 
travickas ir A. Pagiegalienė. 
Linkėtina jiems greitai pas
veikti. Susirinkimas užsibaigė 
gražioje nuotaikoje.

Sausio 5 dieną, 8 vai. vaka
ro įvyko prakalbos švento Ka
zimiero Mokyklos name. O jos 
buvo surengtos dėl šmeižimo 
dabartinės tarybinės santvar
kos Lietuvoje ir pasižuvavimo 
iš Amerikos lietuvių dolerių. 
Bet tas jiems nekaip išdegė. 
Prakalbose dalyvavo tarpe 50 
ir 60 žmonių. Nors buvo gerai 
išgarsinta per radijų 
mokslus, bet žuvukių 
tiktai keletą. Ir tos 
apie 10 dolerių.

Pirmiausia švento
ro klebonas visus prakalbino 
ir pranešė, kad turime atvy
kusį svečią advokatą Gaba- 
liauską, kuris viską išaiškin
siąs apie Lietuvą. O nuo savęs 
kunigas pridūrė: “Brangūs 
klausytojai, matote kas dabar 
pasaulyje dedasi. Tai vis tie 
bedieviai bolševikai tos košės 
privirė.“ Liepė savo pasekėjus 
neskaityti darbininkiškų laik
raščių.

Paskui buvo perstatytas kal
bėti adv. Stasys Gabaliauskas. 
Tasai verkšleno, kad Lietuvo
je “sesutėms ir broleliams yra 
blogai.“ Gyrėsi, kad jis dar 
prie bolševikų Lietuvoje išgy
venęs tris mėnesius. Matyt, 
jam naujoji Lietuva nepatiko, 
tai atsibaladojo Amerikon. 
Gabaliauskas pripažino, kad 
Lietuvoje darbininkams algas 
pakėlė nuo 20 iki 30 nuoš. 
Melavo, būk Sovietai viską ve- 
žą į Sovietiją iš Lietuvos. Gy
rėsi, kad jam esą tekę kalbė
tis su aukštais naujosios vy
riausybės viršininkais. Pripa
sakojo ponas visokių netei
sybių ir nesąmonių, apie ku
rias neverta laikraštyje vietą 
užimti.

YONKERS, N. Y

F. Balčiūnas.

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų
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šį metą dar dailiau ją sudaina
vo. Bet čia kalba eina apie pa
čią dainą). Pati daina jau ne
tinka momentui — nuseno.

Nežinau, kas minėtą dainą 
parašė, bet pati daina pasako, 
kad jos autorius buvo Lietuvos 
sūnus ir jaunas būdamas aplei
do Lietuvą, jieškodamas laimės 
svetimoj padangėj. Matomai, 
jis jos niekur nerado ir vieną 
sykį kur nors ant uolos suvai
tojo; širdis pradėjo tankiau 
plakti, siela pradėjo liepsnoti ir 
kilti į dausas, išsiveržė balsas: 
“Kur bakūžė samanota, jaunos 
mintys ir visa Lietuvos grožė.“ 
Bet žaibo greitumu šį poetą pa
purtė šaltis, kuomet prisiminė, 
kad bakūžė jau supuvo, obelies 
jau nėra ir upeliai jau išdžiūvo, 
vargas vien ten bėr’l Matomai, 
šie paskutiniai žodžiai poetą 
tiek paveikė, kad jis nuspren
dė žūt svetimoj šalyj ir dau
giau nematyt savo gimtojo 
krašto, nes jis daugiau nie
ko nemato, kaip vargą savo 
gimtoj šalyj.

Jei šiandie tas pats poetas 
rašytų eiles, jis nedėtų žodžio 
“vargas.” Nedėtų todėl, kad 
dabar jau Lietuvos liaudis ne- 
vargsta. Su nauja Sovietų val
džia, Lietuvoj' vargas prasmego 
ant visados. Tai kokią prasmę 
turi daina, kurioj sakoma, kad 
Lietuvoj 
bėr’?

Antra 
nuo
parašė kokis kunigaikštis, 
atspindi karas ir avaitiuri- 
grobimas. Iš .kur parneš

Repšienė, 
Bingelienė 
Visi buvo

gyvybes.
A. Labu-

pusamžiai

Tarpe lietuvių 1940 metais 
smertis nusinešė 
Mirė M. 
tienė, O. 
kauskas. 
žmonės.

Šios lietuvių šeimynos turė
jo nesmagias metines šventes. 
Draugų Ravuckų sūnui ūmai 
kas tai pasidarė ant smagenų 
ir turėjo pasiduoti į ligoninę, o 
tėveliai turėjo nesmagias šven
tes. K. Kiškio moteris pasida
vė sunkiai operacijai, girdė
jau, kad ir P. Kumečius sun
kiai serga. Linkiu visiems grei
tai pasveikti.

Lietuvių Piliečių Kliubas 
kasmet rengia vakarienę pa
sitikt naujus metus, šiemet 
viskas buvo geriau sutvarkyta 
išskiriant muziką, kuri man 
nepatiko.

Reporteris.

Berlin. — Penktadienį žu 
vo 6 vokiečių orlaiviai An 
glijoj.

dabar vargas vien ten

sas 
na

daina, tai “Eiiia gar- 
rubežiaus. . .“ šią dair

uis 
šilko* skarą? Iš Prūsų. Kas gi 
tie Prūsai? Tai Lietuvos pader
mė, o suvalkiečių gentys. ■ Ar 
raudonarmiečiai dainuoja 
kias avantiuriškas dainas?
sai ne. Dėlto, kad jų tikslas bu
vo ne plėšimas, bet pagelbėji- 

(darbomas savo draugams 
klasei) pasiliuosuoti iš 
listinės vergijos!

šias dvi pastabėles 
meno centro valdybai,
ims domėn ir perkratinės lie
tuvišką meną, kuris priešta
rauja šių dienų gyvenimui.

Jaunutis.

Washington. — Įnešama 
kongresui taisyt prezidento 
sumanymą dėlei pagalbos 
Anglijai.

I

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

WORCESTER, MASS.
Worcesterio Lietuvių Suvieny/ų 

Draugijų ir visų šėrininkų metinis 
susirinkimas atsibus savame name, 
29 Endicott St., ketvirtadienį, 16 d. 
sausio, 7:30 v. v. Prašau visus daly
vauti kaipo šėrininkus. — Simonas 
Janulis. (11-13)

HARTFORD, CONN.
Prof. Vytauto Bacevičiaus piano 

iliustruotos paskaitos įvyks saus'o 
19 d., Amerikos Piliečių salėje, 217 
Lawrence St. Pradžia 2 vai. po pin* 
tų. Šias paskaitas rengia Lyros Cho
ras supažindinimui hartfftrdo lietu
vių su Lietuvos kompozitorių kūry
ba. Paskaita labai svarbi. Įžanga tik 
25c. — Rengėjai.

PHILADELPHIA, PA.
Ateinantį trečiadienį. (seredoj), 15 

d. sausio įvyks Veikiančio Komiteto 
ir kuopų ekstra svarbus susirinki
mas. Būtinai dalyvauki!, yra svar
bių reikalų. — Veik. Kom. Seku 

(11-12)

11 \°V

1113 Mt. Vernon Street

to-
Vi-

Patogiai ir gražiai moder- | 
niškai įruošta mūsų šerme- į 
nine. Mūsų patarnavimu ir | 
kainomis būsite patenkinti. I

vakare, Lietuvių svetainėje, 853 
lins St. Gerbiami choro nariai! 
lonėkite visi į laiką pribūti ir 
veskite naujų narių į chorą, 
naujas mokytojas pradės 
mūsų chorą. — Valdyba.

PHILADELPHIA, PA.
Telefonas Poplar 4110

ROBERT LIPTON
Jeweler : : Įsteigta 1892

701 GRAND STREET
'1'arpe Graham & Manhattan Aves.

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

u

taikau 
gal ji

l’enktaH puslapis

Hol- 
Ma- 
atsi- 
Nes

mokyti 
(9-11)

BAR ir GRILL 
LIETUVIŲ 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

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalzamuoja ir laidoja ant vi
sokių kapinių; parsamdo auto
mobilius ir karietas veselijom, 

. krikštynom, kitkam.
231 BEDFORD AVE. 

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

Twill Tll

•s

00

BALTIMORE, MD.
Lyros Choro dainų pamokos įvyks 

sausio (Jan.) 14, pradžia 7:30 vai.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ I 
DIREKTORIUS $ 

© 5
Liūdesio valandoje kreip- į 
kites prie manęs dieną ar į 
naktį, greit suteiksime :j 
modernišką patarnavimą.

NOTARY
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNUOTAS GRABORIUS ,
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

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

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

W

I FRANK DOMIKAITIS
| RESTAURACIJA

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

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

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

EVergreen 4-6971 EVcrgreen 4-6485

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

OPEN DAY and NIGHT

Managed by

RHEA TEITELBAUM

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., Fri., Sat. and 

Sun. ail day and night

VARPO KEPTUVĖ
36-40 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N.

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

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

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

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



Atsišaukimas į Pamink 
lo Statymo Rėmėjus

Central Brooklyn

Brangūs lietuviai, broliai ir 
sesės! Mes, Dariaus-Girėno 
paminklui statyti komitetas, 
kartu su keliom vietinėm or
ganizacijom, draugijom bei 
kuopom, darbuojamės sukūli
mui reikalingos sumos pinigų 
atsiekimui visų mūsų lietuvių 
švento, kilnaus ir garbingo ide
alo, kuris yra brangus visiems 1 
be skirtumo pažiūrų ir įsitiki
nimų.

Mūsų tikslas ir uždavinys! 
yra tinkamai pagerbti visam 
pasaulyje pasižymėjusius avi
acijos progrese ir mūsų tautos 
garbei didvyrius lakūnus Da
rių ir Girėnų, kurie nugalėjo 
žiauru Atlanta, 
savo jaunų gyvybę ir tuom 
teikdami mums ir visam pa
sauliui niekad neužgęstančių 
jiems pagarbų.

Už tokį pasišventimų, drą
sumų ir didvyriškumą mes 
privalome įamžinti juos mūsų 
širdyse, atžymėdami pamin
klu. Norint tai atsiekti, reika
linga visų mūsų bendra pa
galba ir pritarimas. Tam tiks
lui yra renkamos aukos per 
visas lietuvių kolonijas Ame
rikoje ir ačiū Jūsų duosnu- 
mui, Paminklo Fondas per 
vienus metus paaugo iki tūks
tančiui dolerių. Bet dar toli 
gražu neužtenka tinkamam 
paminklui pastatyti, peikia 
jieškoti kitų būdų ir šaltinių. 
Ir todėl, šiam reikalui yra 
ruošiamas koncertas ir balius, 
kuriame dalyvaus žymios me
no jėgos programoj, būtent: 
Apreiškimo parapijos Cho
ras su žymiom solistėm, An
gela Maslauskaitė ir Adeline 
Dragūnaite, vadovaujant mu
zikui Jonui Jankui, taipgi 
Margaret Digrytė, mylima 
smuikininkė, ir Dorothy Bųb- 
niūtė, klasiška šokikė; Aid- 
balsiai, vadovaujant muzikos 
mokytojai Bronei šalinaitei; 
Birutė Ramoškaitė, paskilbus 
solistė, ir Jos (Thomas) Ta
mašauskas, harmonistas.

Visi šie artistai-menininkai 
yra pasiryžę teikti malonių ii-' 
gai atmenamų įspūdžių iš dai-1 
lės srities gerbiamai atšilau- ; 
kiusiai publikai.

Taigi, visus, ir visas nuošir
džiausiai kviečiame dalyvauti, 
o būsite patenkinti ir parem- 
site svarbų reikalų, 
ga bus vasario (Feb) 
1941 m., - sekmadienį, 
Paradise salėje, 318 
Street, Brooklyn, New 
Jžanga 50c; rezervuotos vie
tos 75c; šokiams, kurie prasi
dės 7 vai., 35c. Koncerto pra
džia 4 vai. po piet. Lauksime 
Jūsų malonaus pasimatymo.

Koncerto Rengimo ir 
Paminklo Fondo Kom.

Trečiadienį, sausio 8 d., 
LDS 46 kp. turėjo savo meti
nį susirinkimų. Narių buvo at
silankę vidutiniai. Iš kuopos 
komiteto raportų pasirodė, 
kad kuopos nariai visi gera
me stovyje, narines duokles 
pasimoka laiku, susispendavu- 
sių nėra. J. Semėnas persikė
lė į mūsų kuopą, jis pirmiaus 
buvo 1 kp. nariu. J. Semėnas 
savo laiku yra gana gerai pa
sidarbavęs dėl darb. judėjimo, 
ypatingai aukomis jis kiekvie
ną svarbesnį reikalų gausiai 

• paremia. Ir dabartiniu laiku 
i jisai daugiau galėtų pasidar
buoti, jeigu gyvenimo sąlygos 

i būtų prielankesnės.
Pabaigus biznio reikalus, 

paaukodami buvo pakeltas klausimas “Is
panams Gelbėti Laivo Misi
jos.” Visi nariai gana prielan
kiai atsiliepė, drg. J. Semėnas 
pirmutinis paaukojo $5 ir kaip 
laivas pradės veikti, pažadėjo 
duoti kitą penkinę. Kiti drau
gai irgi žadėjo kas aukomis, 
kas šiaip kuom prisidėt. Drau
gė G. Paršonienė ir K. Ben
der paėmė blankas dėl rinki
mo aukų. Kurie draugai ne
buvote mitinge, taipo pat ne
pamirškite kuomi nors prisi
dėti prie šio taip svarbaus rei
kalo. Kas negali paaukoti pi
nigų, tai gali paimti rinkimui 
aukų blanką ir nuo savo drau
gų bei pažįstamų aukų papra
šyti, arba jeigu turi kiek ap
nešiotų, bet dar galimų nau
doti drapanų, paaukoti.

Nutarta surengti prakalbas; 
jeigu bus galima, tai su ko
kiu nors pamarginimu. Pra
kalbos bus 14 d. vasario. Kal- 
bėtojum kviesti drg. J. Gasiū- 
ną, “Tiesos” redaktorių.

Koresp.

Blitzstein Opera Lošta 
Nežiūrint Drausmes
Virš 3,000 žmonių pripildė 

kiekvienų kampelį Mecca 
Temple, New Yorke, ir lošė- 

i jams naujos Blitzstein operos 
: “No for an Answer” sukėlė 
j audringas ovacijas, nežiūrint, 
kad leidimų komisionieriaus 
Paul Moss lošti veikalų buvo 
uždrausta.

Iš LLD 1-mos Kuopos 
Susirinkimo

Susirinkimas buvo vidutinis. 
Būtų geriau, kad daugiau na
rių lankytųsi susirinkimuose. 
Raportuose iš komisijų veiki
mo pasirodė, kad komiteto na
riai atlieka savo pareigas pil
noj to žodžio prasmėj.

Vasario 23-čių bus sureng
ti pietūs ir iš kalno galima pa
sakyti, kad bus sėkmingi to
dėl, kad komisija pilnai koo
peruoja tame darbe.

Gužas raportavo iš Ateivių 
Gynimo ir pasakė daug įdo
mių dalykų apie ateivių per
sekiojimų ir deportavimus.

Kuopa nutarė imti dalyvu- 
mų gelbėjime Ispanijos karo 
pabėgėlių nuo Franco bude
lių. Tie visi kovotojai dabai' 
randasi Francijos koncentra
cijos stovyklose ir kenčia ne
apsakomų vargų. Todėl visos. 
Amerikoje gyenančios tautos 
turi ateiti į pagalba Ispanijos 
karo pabėgėliams. Meksikos 
valdžia pasižadėjo priimti vi
sus, kiek Amerikos ir- kitų ša
lių darbininkai galės sukelti 
pinigų parvežti iš Francijos į 
Meksiką. Lietuvių darbininkų 
organizacijos visur prisideda 
paremti darbininkų judėjimą 
ir kovotojus, taip ir šiuomi 
kartu neatsilieka nuo sukėli
mo pinigų tam svarbiam rei
kalui.

Kp. Korespondentas.

Turbūt Jis Buvo po 
Stalu Palindęs

Liuteriečiiį Balius
Kaip kiekvienais metais, 

ttaip ir-šiemet liuteriečiai ren
gia savo metinį balių, kuris 
įvyks šeštadienį, vasario 1 die
ną, Grand Paradise Ballroom.

Adomas Jezavitas, buvęs 
Lietuvoje ilgų Jai Irų, gerai iš
silavinęs grajyti grynai lietu
viškas polkutes, mus visus lin
ksmins su savo didžiule orkes
trą iki pirmai valandai nak
ties.

Taigi, širdingai kviečiamo 
vietinius ir iš apylinkės daly
vauti šiame 35-me metiniame 
baliuje. Mūsų draugija iš kal
no užtikrina, kad atsilankiu
sieji smagiai praleisite laiką, 
pasišoksite prie puikios orkės- 
tros, ir pasikalbėję su jaunais 
ir senais draugais jausitės dar 
geriau, xkaip praeituose mūsų 
parengimuose.

« Baliaus Komisija.

Aidbalsiy Koncertas 
Buvo Sėkmingas

Pramo- 
2 d., 

Grand 
Grand 
York.

pu-
dė-
ne-

žymiu

Jauni Harlemo darbininkai, 
vadovaujami komunistų jau
nuolių, lankėsi pas vienintelį 
negrų kongresmana protestuot 
prieš jo balsavimų palaikyt 
Rapp-Coudert komitetų.

Aktoriai tokį skaitlingų 
blikos atsilankymų, kurio 
ka galėjo veikalų sulošti 
trukdomi, pavadino
laimėjimu prieš cenzūrų.”

Drausmė buvo paskelbta va
duojantis argumentu, kad sa
lė nesanti įrengta reikiamomis 
teatrui priemonėmis, šio vei
kalo rėmėjai atsakė, kad sa
lėj pirmiau lošta daug vei
kalų be įsikišimo Leidimų 
Dep-to. Jie sakė, kad bildin- 
go klausimas, tai tik priedan
ga cenzūrai.

Paskelbus drausmę, kaip sa
ko Mare Blitzstein savo pa
reiškime, operos šalininkai ga
vo daug žymių rėmėjų.

SELF-INSTRUCTOR
šį trečiadienį, sausio-January 15, jau bus 

gatavas rankvedis.

Self - Instructor
'Su nąusio (Jan.) 15 jis bus siuntinėjamas visiems, kurie 

yra išanksto jį užsisakę.
• •

Self-Instructor, Rankvedis, angliškai kalbantiems, 
mokytis lietuviškai. Kaina $1.50.

PARASfc DR. J. J. KAŠKIAUČIUS

Kurie dar nesate užsisakę, tai užsisakykite tuojau.
Kartu su užsakymu prašome prisiųsti ir mokestį $1.50.

H&// t
“LAISVĖS” ADMINISTRACIJA

427 Lorimer St, Brooklyn, N. V.
fl. -......... ...........    -.......................................

Ana dienų buvo “Laisvėje” 
parašyta žinutę, kad Naujų 
Metų išvakarėse keli laisvie- 
čiai užėjo'vienon lietuviškon 
užeigon prieš vakarienę įsiger
ti, ir kad ten susitikus $u Sta
siu Paražinsku ir Jtiozu iš 
Grcatnecko, kurie abu, po pa
sikalbėjimui su laisviečiais, 
davė po dolerinę, kaipo pa
sveikinimų “Laisvės” su nau
jais. metais. Rodos, nieko to
kio, kad skaitanti “Laisvę” 
žmonės pasveikina laikraštį su 
dolerine; tai ne pirmas ir ne 
paskutinis kartas. Bet tas, 
matyt, įvarė pavydo dieglį ga- 
dyniečiams.

štai, praeitos savaitės “Ga
dynėj” tūlas jos “reporteris,” 
pasirašęs “žinąs,” “užginčija” 
tų dalykų, būk Stasys Para- 
žinskas neaukojęs “Laisvei” 
dolerį. Ir dar prideda, kad 
tur būt laisvietis buvo “gerai 
paėmęs,” kad rašė nebūtus 
dalykus. Kuris daugiau tą 
vakarą buvo paėmęs, apie tai 
nesiginčysime; nes tai buvo 
naujų metų išvakarės.

Jeigu tų nuotikį būtų už
ginčiję patys aukotojai: S. 
Paražinskas ir Juozas iš Great- 
necko (kurio ‘ir pavardę “Ga
dynė” mums pasakė), tai rei
kėtų stebėtis iš jųjų tokios 
trumpos atminties, bet kadan
gi tų “užginčijimų” parašė ko
kis tai “žinąs,” kurio tuo lai
ku, kada Stasys ir Juozas pa
klojo po, dolerinę, kambaryje 
visai nesimatė, tai greičiausiai 
jis buvo po stalu palindęs ir 
nedrįso išlyst, kol ten sėdėjo 
laisviečiai su minėtais drau
gais. Taigi, nestebėtina, kad 
“žinąs” nematė tų poros do
lerių.

Laisvietis.

Pereito sekmadienio vakarą, 
“Laisvės” salėj, ensamblis 
Aidbalsiai turėjo savo koncer
tą, kuris susidėjo vien iš dai
nų—didžiumoje visos grupės, 
taipgi keliais merginų ir vai
kinų grupių išstojimais atski
rai.

Dainuota: J. Žilevičiaus, S. 
Šimkaus, B. šalinaitės, J. Nei- 
monto, D. Andrulio, M. Pe
trausko, L. Eremino, M. K. 
Čiurlionienės, J. Gruodžio, K. 
Banaičio, J. Naujalio ir kele- 
tos kitataučių kompozitorių 
kūriniai.

Aidbalsiai labai stiprių, 
griausmingų balsų neturi, tad 
mylintieji stiprų, sienas drebi
nantį dainavimų iš jo pilno 
pasitenkinimo neturi. Tačiaus 
Aidbalsiai turi-gana gražių ir 
gerai jau pralavintų balsų, yra 
gerai pasiruošus dainininkų-- 
mėgėjų grupė ir harmoningai, 
švelniai sudainuoja, tad mylin
tieji švelnų, dainavimų, kaip 
visada, taip ir šį kartą susi
žavėjo Aidbalsiais. Kitus ste
bino gausa dainų, sako: “Ir 
prisimokinę. Nemaniau, kad 
amerikonukai lietuviai galėtų 
tiek lietuviškų dainų mokėti.” 
Tiesa, iš arti 40 dainų tik ke
lios buvo angliškos.

Po programos, ėjo smagūs 
šokiai, griežiant G. Kazakevi
čiaus Orkestrai, o gale salės, 
prie stalų, linksminosi vaišių 
mėgėjai. Menama, kad Aid
balsiai turės ir finansinės nau
dos iš savo pramogos.

A. D.

Ponams Ambraziejams 
Suruošta Puota

Juozui ir Amilijai Ambra
ziejams jų giminės suruošė 30 
metų vedybinio gyvenimo su
kakties puotų pereitų šešta
dienį. Vakaro programai va
dovavo Radio Valandos vedė
jas Jonas Valaitis. Svočia bu
vo Varpo kepyklos savininkė 
Balčiūnienė, svoto pavardės 
nepavyko nugirsti.

Puotoje dalyvavo daugelis 
profesionalų, biznierių ir šiaip 
publikos.

Tėvams pasveikint, trys 
Ambraziejų dukterys sudaina
vo dainelę, taipgi dainavo A. 
Maslauskaitė ir A. Dragūnai
tė.- Kalbėt iššaukti adv. Vo
kietaitis, Jurevičius; dr. Valu
kas, graboriai Garšva, LeVan- 
da; Krušinskas iš Baltimorės, 
ir eilė kitų, taipgi pats p-nas 
Ambraziejus. D-s.

IŠRANDAVOJIMAI
Pasirenduoja 4 kambariai su mau

dyne, randa $23 j mėnesį. Kreipki
tės j džianitorių po 5 vai. vakarais. 
Stasiūnas, 284 Cooper St., Brooklyn, 
N. Y. (11-13)

PRAMOGOS
BROOKLYN, N. Y.

Amerikos Lietuvių Demokratų 
Kliubas rengia balių, 25 d. sausio, 
7 v. v. South 4-tos gatv. Parapijos 
svetainėj. Kviečia dalyvauti Komi
tetas. (11-12)

SUSIRINKIMAI
E. NEW YORK IR 

RICHMOND HILL, N. Y.
Trečiadieni, sausio 15 d., 8 v. v., 

Buzelio ■ patalpoje įvyks ALDLD 185 
kp. susirinkimas. Nariai, kurie tik 
galite, malonėkite dalyvauti, nes tu
rime daug svarbių dalykų. Kurie 
dar negavote knygą, tai šiame su
sirinkime gausite. — V. P.

(11-12)

PARDAVIMAI
Parsiduoda Neuwellio Studio. Esu 

ne labai sveikas, todėl esu privers . 
tas parduoti. Prašau atsišaukti po 
sekamu antrašu: 33 E. Main St. Ply- 
mouth, Pa., arba tčlefonuokitc 
N. 9-1249. (11-12)

Sugrįžo Darban
L. Kavaliauskaitė po ope

racijai sugijo ir pamaži pra
deda atgauti jėgas. Pereitų 
pirmadienį jau stojo prie dar
bo.

Serga Dėl Susižeidimo 
Darbavietėje

Drg. Dainiuvienė, laisviečio 
Dainiaus žmona, jau antrą sa
vaitė kankinasi skaudama 
ranka. Liga prasidėjo iš dar
bininkuose laikomos maža 
priežastimi—įsidūrimo špilku- 
te prie darbo, tačiau tas špil- 
kutės dyglys įnešė kūnan ko
kių nelemtų parazitų, ranka 
ištino ir gelia, nei dienų ra
miai pabūti nei nakčia užmig
ti neleidžia. Buvo ir pas gy
dytojus, bet ir tiems nelengva 
išvyti skausmų. Linkime greit 
nugalėt skausmus.

RAUMENŲ SKAUDĖJIMAI 
GREITAI PALENGVINAMI
Nekentėkite bereikalingai raumenų 
skaudėjimų. Tūkstančiai žmonių 
pasiekė nepaprastą palengvinimą 
reumatiškų skausmų, strėnų raumenų 
skaudėjimų, išsinarinimų ir šiaip rau
menų skaudėjimų vien išsitrindami su 
Pain-Expelleriu. Šis sensacingas lini- 
mentas • ūmai suteikia laukiamą pa
lengvinimą. Virš 17 milijonų bon- 
kučiu jau išparduota. Todėl neati- 
dčliųdami nusipirkite ir jūs bonkutę 
Pain-Expellerio. Reikalaukite Pain- 
Expellerio su inkaru ant dėžutės.
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EVergreen 4-0072

MIRĖ
Jurgis Laukagalis, 57 metų 

amžiaus, gyvenęs 438 Wythe 
Ave., Brooklyn, N. Y., mirė 
sausio 9 d., ant stoties 161 
St. ir 3rd Ave., Bronx, eida
mas namo iš darbo.

Pašarvotas 337 Union Avė., 
Brooklyn, N. Y., LeVandos 
koplyčioje. Bus laidotas sau
sio 14 d., 10 vai. ryto, St. 
Johns kapinėse.

Laidotuves prižiūri grabo- 
rius J. LeVanda.

Po Operacijos Sveiksta
Julija Anskienė, LDS narė 

ir “Laisvės” skaitytoja, perei
tų trečiadienį turėjo sunkių 
operacijų. Randasi Jewish 
Hospital, 555 Prospect PL, 
Brooklyne., Kambarys Room 
717. Operacija buvo sėkmin
ga, ligonė greitai sveiksta, šių 
savaitę jau galėtų priimti ir 
lankytojų. Lankyt toj ligoni
nėj leidžia bile valandomis per 
dienų ir vakarais/

Linkime greit pasveikti.
Rep.

Pasveikinimas Laisviečiams
Jau daug mėnesių praslin

ko, kaip liga mane atskyrė 
nuo jūs ir nuo darbininkiško- 
visuomeniško veikimo. Ma
tant kiek daug darbo jėgų 
reikalauja tas x veikimas, ku
riame ir aš veikiau kolei ga
lėjau, kaip gaila, kad šian
dienų niekuo negaliu jam pa
gelbėti.. Todėl, nors teiksitės 
priimti mano širdingus svei
kinimus ir gerus linkėjimus 
jums visiems.

Draugiškai, P. Bechis.
418 N. E. 4th Avė.,

Fort Lauderdale, Fla.
Judis “Mannerheim Line” 

dar vis rodomas Miami Play
house, 6th Ave. prie 47th St., 
N. Y.

PAJIĘŠKOJIMAI
Pajieškau apsivedimui merginės 

arba našlės nuo 45 m. amžiaus iki 
50 senumo. Esu 51 m. amžiaus, tu
riu muzikališką krautuvę. Rašykite: 
A. S. 306 E. Market St., Wilkes- 
Barre, Pa . (11-13)

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
| (SHALINSKAS) £

I FUNERAL HOME į
J 84-02 Jamaica Avenue Į
* Opposite Forest Parkway *

’I WOODHAVEN, N. Y. į

Suteikiam garbingas laidotuves »

$150 |
Koplyčias suteikiam nemoka- -j 

mai visose dalyse miesto j 
Tel. Virginia 7-4499 į

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

530 SUMMER AVE. z
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-3622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.' 

Tel. Evergreen 8-7178

< ĮtjĮįĮjjįtfi i įnifai«

Antradienis, Sausio 14, 1941

Giro Ligouri it Williath t^- 
naro, liuteisti po 25 fn. kalėti, 
atvežti iš Sing Sing Brookly- 
nah naujam pernagrinėjithui 
bylos apeliaciniam teisme.

Le VANDA
g FUNERAL PARLORS
, | Incorporated

IJ J. LeVANDA—E. LeVANDA 
:? Tėvas ir Sūnus Levandauskai
? UNDERTAKER

s 337 Union Avenue
į Brooklyn, N. Y.
r Tel. Stagg 2-0788
J NIGHT—HAvemeyer 8-1158

1

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

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

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

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

SLoeum 6-1422

DR. ISAAC COHN
AUSŲ, NOSIES, IR GERKLĖS

GYDO IR DARO OPERACIJAS

286 UNION AVENUE
Brooklyn, N, Y.

Valandos nito 11 iki 1 dienom
Nuo Ii iki 7 vnkarnis
Sekmadieniais nuo 11 iki 1

265 NEW YORK AVENUE
Brooklyn, N. Y.

Valandos nuo 9 iki 11 rytais 
Ir Hulyg susitarimo.

VIENINTELĖ LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

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

išdirbėjai ir platintojai 
GEROS RŪŠIES RAKANDŲ

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

| Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

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

MATEUŠAS SIMONAVICIUS :
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga •

Kiekvienų subatą • 
karšta vakarienė. • 
Atskiras kamba- 9 
-rys, užėjimui su • 
moterims. Nede- • 
liomis atdaras • 
nuo 1 valandos • 
dieną iki vėlai.
Brooklyn, N. Y. J
Tel. Evergreen 4-9508 *

ir impor- 
degtinės ir 

geriausių

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

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

t
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Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS

Į Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boilerį

Mūsų inžinieriai išmleruos jūsų namus ir |dės tinkamą "burner0 
arba visą garo arba karsto vandenio sistemą. Maloniai suteikiame 

aprokavlmus be jokio mokesčio.

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

Telefonas EVergreen 7-1661
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