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KRISLAI
Gyveno Lawrencuj Vienas 

Žmogus. . . .
Ir Jam Tinkamai Giminės 

Atsakė. . .
Nekiškim Nosies, Kur 

Nereikia!
Meskimės Visomis Jėgomis

Į Darbą Amerikoje.
Rašo R. Mizara.

Gyveno Lawrencuj (Mass.) 
vienas žmogus, suklaidintas 
fašistų - socialistų - klerikalų. 
Kai Lietuva patapo tarybų 
respublika, jis užsimanė savo 
gimines Lietuvoje pamokyti, 
kad jie tarybų vyriausybės ne
remtų. Na, ir jis parašė laiš
ką, į kurį gavo atsakymą, štai 
iš atsakymo trumpa ištrauka:

“Mums rašote, kad jūs A- 
merikoje pinigus renkate ir 
viską darote, kad nuversti 
mūsų dabartinę valdžią Lie
tuvoje ir ketinate mums pini
gų prisiųsti, kad mes čionai 
nepakęstumėme da b arti n ė s 
valdžios. Tai aš jums, brolau, 
priminsiu tiek: jūs išvažiavo
te Amerikon laimės jieškoti, o 
mus palikot vargti. Ir mes 
vargome per visą smetonizmo 
viešpatavimą Lietuvoje. Bet 
kai dabar mes nusikratėme tą 
jungą nuo savo suvargusio 
sprando ir susilaukėme lai
mingos valdžios ir geresnio 
gyvenimo, kuomet mūsų akys 
prašvito, tai jūs norite vėl 
mums atimti mūsų laimingą 
gyvenimą . . . ”

Ir ten pat pridedama:
‘Tai, brolau, mes nenorime 

jūsų pinigų ir jūsų tokių laiš
kų. Jūs darykite ten, kur gy
venate, kaip jums patinka, o 
į mūsų Lietuvos reikalus no
sies nekiškite.”

Akylus skaitytojas šį laišką 
bus skaitęs “Laisvėje” iš sau
sio 17 d. laidoj. Jį įkergė mū
sų korespondentas Lawrencuj 
savo korespondencijoj.

čia viršminėtąją citatą pa
duodu tam, kad patį klausi
mą labiau paryškinti, nes jis 
turi milžiniškos svarbos kiek
vienam iš mūsų!

Kodėl jis tokis svarbus?
Jis svarbus todėl, kad pra

ėjo tie laikai, kada mes galė
jome mokyti Lietuvos žmones 
—net ir savo gimines!

Ateityje mes turėsime mo
kytis iš jų ir mokytis labai 
daug, jei norėsime ko nors iš
mokti.

Lietuvos žmonės įžengė į 
tą istorinio gyvenimo stadiją, 
kurios trokšta pasiekti viso 
pasaulio išnaudojamieji ir pa
vergtieji. Jie žengia į socija- 
listinę gadynę, socijalistinį 
gyvenimą, kurį per šimtme
čius pasaulio protautojai ir 
mokslininkai pranašavo. Jie 
žengia į gyvenimą be karų, 
be nedarbo, be skurdo, be 
žmogaus žmogumi išnaudoji
mo. Jie žengia į laimingą pa
saulį.

Ko

O kaip gi mes, kurie nori
me duoti Lietuvos žmonėms 
patarimus, gyvename ? 
mes laukiame?

Mes laukiame diena iš die
nos būti įtrauktais į karą. Vi
sa mūsų krašto ekonomija su
koncentruota karui. Mūsų kra
što spauda, filmos, bažnyčios 
ir mokyklos užsuktos karo 
propagandai, šiuo metu Wa
shingtone rimtai ruošiamasi 
įvesti Jungtinėse Valstijose di
ktatūrą — fašistinę diktatūrą, 
—kuri smaugtų darbininkų 
streikus, spaudą, ir bendrai 
žmonių civilines laisves.

O kai karas pasibaigs? 
Tuomet mus laukia baisus kri- 
zis, neapsakomai didelis ne
darbas, kuriame milijonai 
žmonių atsidurs baisesniu 
skurdan, negu jie kada nors 
yra buvę.

Štai, kas stovi prieš mūsų 
akis!

Turint tatai galvoje, mes, 
Amerikos lietuviai, liaukimės 
mokinę Lietuvos žmones, bet 
protaukime, veikime, kad iš
laikius Amerikoje bent tą, ką 
turime, kad nereikėtų Ameri
kos jaunimui važiuoti į Euro-
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raščiui.
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Amerikos kariai vienoje Kalifornijos stovykloje pratinasi naudoti kulkosvyd-

kad Amerikiniai Or
laiviai Negreiti

London. — Anglų oro lai
vyno ministerija vėl atsi
šaukė, kad Amerika grei
čiau statytų Anglijai kari
nius orlaivius. Sykiu Angli
jos vyriausybė įspėjo Ame
rikos lėktuvų fabrikus, kad 
jie turi statyt greitesnius 
negu iki šiol orlaivius An
glijai. Nes vokiečiai turi 
greitesnių orlaivių už ame
rikoniškus.

Orlaivių Bandymas
London. — Sekmadienį 

buvo padarytas manevrinis 
bandymas tarp amerikinio 
kovos lėktuvo ir tokios rū
šies vokiečių orlaivio Mes- 
serschmitt’o, nukritusio An
glijoje. Pasirodė, kad vokie
čių orlaivis žymiai greites
nis, bet, pasak anglų kari
ninkų, amerikinis orlaivis 
vikresnis ir galįs mitriau 
manevru o t. Bandomose 
kautynėse amerikinis orlai
vis “nugalėjęs” vokiškąjį; 
bet anglų oro laivyno valdi
ninkai pripažino, kad vokie
čių orlaivis būtų galėjęs pa
bėgt iš to neva mūšio. Taip
gi paaiškėjo, kad amerikinis 
orlaivis negali gana aukštai 
pakilti.

Anglų oro laivyno virši
ninkai, todėl, persergėjo 
Amerikos orlaivių fabrikan
tus, kad jie turi pagerint 
savo statomus orlaivius kas 
liečia greitį ir skridimo 
aukštį, jeigu nori, kad an
glai galėtų ore sėkmingai 
lenktyniuot su vokiečiais.

Nužudytas Vokiečiu Ka
rininkas Rumunijoj

Belgrad, Jugoslavija, sau
sio 20. — Čionaitiniai laik
raščiai paskelbė, jog kas tai 
nušovęs aukštą vokiečių ka
rininką Doringą Buchares- 
te, Rumunijos sostinėje.

THAI PASKANDINO TRIS 
FRANCŪZŲ LAIVUS

Bangkok, Thai, saus. 20. 
—Siamiečiai (Thai) prane
ša, kad jie nuskandinę tris 
Indo-Chinos, francūzų ko
lonijos laivus, tarp jų ir 
vieną francūzų šarvuotlai
vį “Lamotte-Picquet,” 7,880 
tonų įtalpos.

Prez. Rooseveltas Įvesdintas
Trečiam Terminui

Washingtone Dalyvavo Daugybė žmonių-Stebetojų, Pamatyti 
Inauguracijos Manifestacijų

Washington, saus. 20. — tautiniais. Jis ragino Ame- 
Po parado ir kitų tradicinių rikos piliečius “stiprinti de- 
ceremonijų sausio mėn. 20 mokratiją.” Pasak prez. 
d., kaip 12 vai. dieną, Fran- Roosevelto, demokratija 
klin Delano Roosevelt tapo Amerikoje dar nesanti žlu- 
inauguruotas - prisaikdin- gusi ir ji nežlugsianti. Be 
tas ir įvezdintas — kaipo to, jis priminė ir tarptauti- 
Jungtinių Valstijų preziden- nę padėtį, ųurodydamas, 
tas. Rooseveltas inauguruo- kad daugelis pasaulio tautų' 
tas jau trečiu sykiu tom —pavergtų ir laisvų — žiū- 
pareigom, — tai pirmas to- rinčios į Jungtines Valsti- 
kis įvykis Jungtinių Valsti- jas kaipo į jų užtarytojas, 
jų istorijoj, kadangi iki šiol Jis kalbėjo apie ginklavimą- 
nei vienas kitas krašto pre-įsi ir kitus bendrus dalykus, 
zidentas neištarnavo ilgiau, kuriuos prez. Rooseveltas 
kaip du terminus — po ket-'yra palietęs pirmesnėse sa

vo kalbose.
Inauguracijos ceremoni

jose dalyvavo daug svetimų 
valstybių diplomatų, prezi
dento šeimos nariai, Aukš- 
čiausio Teismo teisėjai, 
Jungt. Valstijų ministeriai- 
sekretoriai, jų padėjėjai, se
natoriai, kongresmanai ir 
daug kitokių “žymių” ir

verius metus. Na, o prezi
dentas Rooseveltas dabai* 
pradėjo eiti trečią savo ter
mino tarnybą kaipo Jung
tinių Valstijų prezidentas— 
tai bus viso 12-kai metų.

Vyriausias Jungtinių Val
stijų Teismo teisėjas Char
les E. Hughes pirmiausiai 
prisaikdino naująjį Jungti
nių Valstijų vice-prezidentą 
Henry Wallace, kuris už
ėmė vietą Garnerio.

Paskui jis prisaikdino pa
tį prezidentą F. D. Roose- 
veltą. Po savo priesaikos, 
prezidentas Rooseveltas sa
kė prakalbą, kuri buvo 
transliuojama per visas 
Jungtines Valstijas per ra
dio tinklą.

Savo kalboje prezidentas 
Rooseveltas nelietė nieko 
ypatingai,'— jo kalba buvo 
daugiausiai bendrais klau
simais — naminiais ir tarp-

FAŠISTAI STENGIASI
Roma, saus. 20. — Itali

jos ir Vokietijos orlaiviai 
stengiasi užkirst 'Anglijos 
laivams praplaukimą tarp 
Italijos salos Sicilijos ir 
anglų salos Maltos į Suezo 
Kanala. v

Lietuva Rūpinasi 
monių Sveikata ir

Sociale Apdrauda
_______  H------------------------------------ ---------------------

(Telegrama)
Vilnius. — Tarybų Lietu

vos vyriausybė šiem metam 
paskyrė 55 milionus rublių 
socialei darbo žmonių ap- 
draudai — ligoje, senatvėje, 
nesveikatoje ir tt.

5 miiionai ir 700 tūkstan
čių rublių paskirta sveikat- 
namiams ir poilsio įstai
goms darbininkams. Žymi 
šių pinigų dalis bus išleista 
įrengt poilsio namus pen
kiolikoje dvarų, kurie pir
miau priklausė dvarinin
kams ir kapitalistams.

Bus padidintas sveikat- 
namių skaičius.

Lietuvos darbo žmonių 
vaikai dar pirmą kartą bus 
vasarą siurfČiami atostogų į 
pionierių vasarojimo vietas, 
gražiai ir sveikai įrengta's.

WILLKIE SUS1GIEDA SU 
PREZ. ROOSEVELTU

u

y

. London, saus. 20. — Vo
kiečių ori aiviai numetė 
daug naujų gaisrinių bom
bų j kelis Anglijos miestus. 
Bet anglai greit jas užgesi
no.

2 Anglų Laivai Nuskan
dinti, Vienas Sužeistas

pą žūti už imperialistų inte
resus.

Veikime visi vieningai. Vei
kime visi sąlydžiai. Veikime 
visi uoliai!

Nekiskime nosies į Lietuvos 
žmonių reikalus, bet meski- 
mės visi į solidarų darbą A- 
merikoje!

štai, ko mokina mus
Lawrenčiaus galvočiaus bro
lio

Vokiečių Pranešimas:
Berlin.— Vienas vokiečių 

submarinas paskandino du 
prekinius Anglijos laivus, 
viso 8,600 tonų įtalpos. Vo
kiečių orlaivis tiesioginiu 
bombos smūgiu sužeidė pre-» 
kinį anglų laivą upės Tha
mes žiotyse.

Toli šaudančios vokiečių 
kanuolės bombardavo Dove- 
rio prieplauką, Anglijoj, ir 
anglų laivus, mėginusius 
praplaukt jūrų! siauruma, 
Anglų Kanalu.

London, saus. 20. ■— An
glija jau nesiųs savo laivų 
per Viduržemio Jūrą į 
Egiptą, nes Vokietijos ir 
Italijos bombiniai orlaiviai 
sudaro perdaug didelį pa
vojų anglų laivam. Tad An
glijos laivai plauks pro va
karinę Afriką pastiprint sa
vuosius Libijoj, Italijos ko
lonijoj, šiaurinėj Afrikoj.

STUDENTAI SMERKIA 
ROOSEVELTO BILIŲ

Boston, Mass. — Jeigu 
kongresas priimtų • prez. 
Roosevelto įnešimą kongre
sui pilnai gelbėt Angliją, tai 
būtų įvedimas karinės dik
tatūros Amerikoj, kaip pa
reiškė Naujosios Anglijos 
Studentų Sąjunga.

“nežymių” žmonių.
Tuojau po savo 

prezidentas Rooseveltas ap
leido prakalbų tribūną, ku
ri buvo pataisyta prie 
krašto Kapitelio.

• Tūli dalykų stebėtojai da
bar sak,o, kad po šių cere
monijų prezidentas Roose
veltas imsis energiškiau ko
voti, kad HR 1776 bilius, 
reikalaująs suteikti prezi
dentui “diktatorišką” gąlią, 
būtų priimtas a b iejuose 
kongreso rūmuose — sena
te ir kongresmanų rūme.

Bet tuo pačiu sykiu visi 
tie žmonės, kurie kovoja 
prieš įtraukimą mūsų kraš
to į karą, kurie priešingi 
įvedimui krašte diktatūros, 
kurie stoja už išlaikymą de
mokratinių likučių Jungti
nėse Valstijose, pradės uo
liau darbuotis, kad reakci
ninkams ir karo ruošėjams 
nepavyktų jų pasimojimai 
gyveniman pravesti.

kalbos

EX-Kongresmanas prieš 
Diktatūrą Amerikoj

Minneapolis, Minn. — Bu
vęs Jungtinių Valstijų kon- 
gresmanas J. T. Bernard ta
po kairiojo L W. O., dar
bininkiško pašalpinio susi
vienijimo organizatorium. 
Darbuojasi prieš Roosevel
to “diktatorišką” sumany
mą visuotinos karinės . pa
galbos Anglijai.

Anglai Nužiūri Greitą 
Nazių Įsiveržimą

.-—J—__
London. — Anglų valdi

ninkai sakosi patyrę, kad 
vokiečių lakūnai* pastarai
siais savo žygiais prieš An
gliją stengiasi praskint ke
lią vokiečių armijai įsiveržt 
į Angliją. Anglų valdovai 
sutinka su pareiškimu Ame
rikos laivyno ministerio 
Knoxo," kad Vokietija gal 
po dviejų-trijų mėnesių mė
gins perkelt savo armiją į 
Angliją.

Washington, saus. 20 d.— 
Prez. Rooseveltas įteikė as
menišką laišką W. Will- 
kiui, pastarajam republiko- 
nų kandidatui į Jungtinių 
Valstijų prezidentus, nunešt 
Winstonui Churchill’iui, An
glijos ministeriui pirminin
kui. Visas laiškas paties 
prezidento ranka rašytas, 
ne mašinuotas. Laiško turi
nys neskelbiamas.

Willkie skrenda į Angli
ją; sako, kad norįs patirt, 
kokia galėtų būt santvarka 
Anglijoj po dabartinio ka
ro. •

Willkie kalba už visuotiną 
Amerikos paramą Anglijai, 
nors jis ir sako, kad prezid. 
Roosevelto “diktatoriškas” 
sumanymas įneštas kongre-
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KODĖL BUVO NUTILĘS suį dėlei Anglijos gelbėjimo, 
ITALŲ RADIO? I turėtų būt pataisytas.

London. — Sekmadienį 
per astuonias valandas bu
vo visai nutilęs Italijos ra
dio. Nežinia kodėl.

Anglai spėja, jog Italijos 
valdžia bijojo, kad jos ra
dio tuo tarpu neišplepėtų 
apie pasikalbėjimą tarpe 
Hitlerio ir Mussolinio. Jų
dviejų pasikalbėjimas įvy
kęs Vokietijoj, kaip spėja 
anglai.

Vokiečių Oro Žygiai 
Anglijoj ir Maltoj

UNIJOS PRIEŠ DIKTATŪRĄ J
New Haven, Conn.—15 

tūkstančių šios v 
CIO darbo unijų narių pe 
savo Pildančiąją Tarybą j 
pareiškė protestą priėš 
prez. Roosevelto reikalavi
mą visuotinos pagalbos An
gliją!. Sako, šis Roosevelto 
pasimojimas “tikrai įvilktų 
Ameriką į karą už Angliją”.

Cincinnati, Ohio. — Čio- 
naitinis Amerikos Darbo 
Federacijos Unijų centras 
per savo laikraštį “Chro
nicle” reikalauja, kad prez. 
Rooseveltas žiūrėtų ameri
kiečių reikalų, o neveltų 
šios šalies žmones karan už 
Anglijos imperialistus.

■

Vokiečiai Praneša:
Berlin. — Vokiečių lakū

nai bombomis užkūrė dide
lius gaisrus Swansea mies
te, ypač jo prieplaukoj, An
glijoj. Kiti vokiečių orlai
viai bombomis pataikė į dvi 
anglų lėktuvų stovyklas, 
kur tuo laiku tupėjo daug 
Anglijos lėktuvų; jie taipgi 
iš kulkasvaidžių apšaudė nymą num. 1J76. Nes tas jo 
tas stovyklas.

Seattle, Wash. — Katali
kų v a 1 s t i j i n e Common
wealth organizacija pasmer
kė prez. Roosevelto suma-

sumanymas “aukotų ameri-
, . v. . . .'kiečių kraują ir gyvybes”'

Vokiečių ir italų orlaiviai už Anglijos imperialistus 
sėkmingai bombardavo dvi 
anglų lėktuvų stovyklas 
Half are ir Lucoj, Maltos sa
loj, ir apardė bei padegė an
glų kareivines ir lėktuvų 
aikščių įrengimus tenai. Vo
kiečiai nukirto žemyn vieną 
anglų orlaivį Maltoj. Žuvo 
ir du vokiečių orlaiviai.

Pavieniai vokiečių orlai
viai atakavo kariškai svar
bius anglų punktus Suezo 
Kanalo srityje, Egipte.

AMERIKA , ATSIPRAŠO 
VOKIETIJĄ

pelnagrobius.

Erie, Pa. — CIO Eiektri- 
ninkų, Radio ir Mašinistų 
Unija, priėmė rezoliuciją 
prieš prez. Roosevelto su
manymą pilniausios pagal
bos Anglijai. Sako, tai reik
štų fašizmą pačiai Ameri
kai.

KUR KAS DAUGIAU SUNAI
KINĘ NAZIŲ LĖKTUVŲ

I
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1 Washington. — Amerikos 
valstybės ministerija atsi
prašė Vokietiją, kad du-trys 
šios šalies jūreiviai ir pora 
buvusių jūreivių nuplėšė 
nazių svastikinę vėliavą 
nuo Vokietijos konsulato 
San Francisco j.tasai

ar pusbrolio laiškas! ORAS. - šalta.

Berlin, saus. 20. — Vo
kiečiai teigia, kad anglai 
nušovę tik du vokiečių or
laivius Maltoj, anglų valdo
moj saloj.

London, saus. 20. — An
glai skelbia, kad per pasku
tinį vokiečių - italų orlaivių 
bombardavimą Maltos, an
glų tvirtumos-salos, anglai 
nušovę žemyn 15 vokiečių 
italų orlaivių.
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lis yra .apimtas baisaus karo gaisro, ka
da naikinami miestai ir žmonės, kada, 
tuo pačiu sykiu, Sovietų Sąjunga gyvena 
taikoje ir žada tą daryti ateityje,—šian
dien dar daugiau žmonių užsikrės Leni- 
no-Stalino mokslu ir naudosis juomi kai
po kompasu išėjimui iš to baisaus pra
garo, į kurį imperialistai juos įtraukė.

Įdomu pabrėžti ir tai, kad Lietuvoje, 
kur Lenino vardas, jojo mokslas per il
gus laikus buvo baisiai slopinamas, šian
dien be kitko, tasai mokslas yra dėsto
mas kiekvienoje mokykloje!

t a iš va • Antradienis, Sausio 2f, 1941
r -.............• • .

. .... -A-- ' - ----------- ■ .................................................................................... ..... ---------------- -- - ................... ............................................ . .............. ...... —------

Viduržemio Jūros Rytines 
Dalies Salos

Vyras, Kuris Mirė Prieš 
17-ką Metų

Sausio 21 d., 1924 metais—prieš 17-ką 
metų—mirė Leninas. Tuojau po jo mir
ties viena pasaulio dalis suriko: “Leninas 
mirė, grius Sovietų Sąjunga, kurią jis 
įkūrė, grius jo idėjos.” Kita pasaulio da
lis suriko: “Leninas mirė, bet leninizmas 
gyvuoja!” .

Po 17-kos metų nuo Lenino mirties 
vargiai tenka aiškinti, katra pasaulio 
dalis buvo teisinga. Nūnai beveik kiek
vienas puikiai mato, kad toji “pasaulio 
dalis”, kuri manė, kad su Lenino mirti
mi mirs ir jo idėjos, -irs jo sukurtoji 
Sovietų Sąjunga, didžiai apsiriko. Toji 
pasaulio dalis, kuri sakė, kad “Leninas 
mirė, bet leninizmas gyvuoja!”, nėra jo
kios abejonės, šiandien yra teisinga.

Teisinga—kodėl?
Todėl, kad leninizmas šiandien, po 

17-kos metų nuo Lenino mirties, ne tik 
nemirė, bet jis yra kur kas stipresnis, 
kur kas gajesnis, kur kas labiau išsiplė
tęs, negu buvo tuomet.

Tie, kurie manė Laninui mirus pasau
lyj leninizmas nyks nusivylė todėl, kad 
jie perkainavo kapitalistinės sistemos 
stiprumą ir nedakainavo to, ką Leninas 
paliko. Jie nedakainavo, kad Leninas, vi
sų pirmiausiai paliko Visasąjunginę Ko
munistų (b) partiją. Jie nedakainavo, 
kad Leninas paliko stiprius kadrus su 
savo vyriausiuoju ir ištikimiausiuoju 
mokiniu—jo mokslo plėtėju ir saugoto
ju—J. Stalinu. Jie nematė, kad Leninas 
paliko jau susipratusią ir apšviestą dar
bininkų klasę, kuri, eidama išvien su 
valstiečiais, bus nenugalima. Jie neda
kainavo, kad Leninas paliko Raudonąją 
Armiją, kuri ištikimai saugo sienas So
vietų Sąjungos. Jie nesuprato, kad So
vietų Sąjungą sudaro laisvos tautos, lai
svai kuriančios socijalizmą ir laimingą 
gyvenimą.

Praėjo 17-ka metų. Šiandien Lenino 
vardas pasaulio darbo žmonėms yra kur 

' kas žinomesnis, negu kada nors buvo. 
Šiandien jo mokymai kur kas plačiau pa- 

' siekia darbo žmones. Sovietų Sąjunga 
■ paaugo milžiniškai, — tiek savo įtaka 

pasaulyje, tiek vidujiniai, tiek terito ri
tmai. žodžiu, teisingi buvo ir pasilieka 
•tie, kurie per tuos 17-ką metų skelbė, 
kad nors Leninas mirė, bet leninizmas 
gyvuoja ir gyvuos.

Šiuo metu, kada kapitalistinis pasau

Kol Laikas, Reikia Pasisakyti
Jau net ir pro-rooseveltiniai laikraš

čiai, toki, kaip pav. New Yorko “Daily 
News,” išstojo prieš tąjį t. v. “skolinti- 
nuomuoti” bilių, vadinamą “H. R. 1776.” 
Jei šis bilius bus priimtas ir padarytas 
įstatymu, tuomet, aišku, Amerikoje bus 
įvesta diktatūra, tuomet prezidentui bus 
suteikta neribota gale ir jis bile kada, 
neatsiklausęs net kongreso, galės pa
skelbti Vokietijai karą. Bendrai, šis bi
lius yra nelemtas ir prieš jį reikia ko
voti, kol galima.

Kitas New Yorko dienraštis “World- 
Telegram” ragina piliečius pasisakyti 
prieš tąjį bilių. Jis ragina juos siųsti sa
vo kongresmanams ir senatoriams tele
gramas ir laiškus, pareiškiant savo 
nuomonę.

Nereikia nei aiškinti, kad šis bilius, 
jei jis bus padarytas įstatymu užduos 
milžinišką smūgį amerikinės demokrati
jos likučiams. Todėl, kol yra laiko, pilie
čiai turi pasisakyti. Jie turi reikalauti 
savo distriktų kongresmanų ir senatorių, 
kad jie šį bilių atmestų. Jie turi pasisa
kyti, kad jie yra priešingi karui, prie
šingi Amerikos traukimui į karą. Darbo 
žmonės, kurie nuo karo daugiausiai nu
kenčia, privalo juo garsiau tarti savo 
kolektyvį žodį tuo reikalu.

Darbo unijos, darbininkų organizacijos 
ir visokios meno, kultūros ir savišalpos 
organizacijos privalo tarti savo žodį šiuo 
taip svarbiu klausimu.

Visiškas Bankrūtas
Gal ne visi tikėjosi, kad Amerikos so- 

cijalistuose įvyks tas, kas įvyko. Gal bu
vo tokių žmonių, kurie manė, kad, karui 
prasidėjus, bent dalis jų sužmonės. Deja, 
kurie taip kada nors manė, tie didžiai’ 
klydo.

Nekalbame čia apie Europos socijalis- 
tus. Imam tik amerikinius. Kas gi mato
si? Ogi visiškas susmukimas, visiškas at
sidavimas karo ruošėjams. Nors jie pa
sidalinę į “partijas,” tačiau visos tos 
“partijos” susitaiko vienu klausimu: ko
va prieš Sovietų Sąjungą, rėmimu im
perialistinio karo. Jeigu Norman Thoma- 
so “partija” neremia to karo atvirai, tai 
ji netiesioginiai kursto žmones prieš So
vietų Sąjungą.

Na, o lietuviški socijalistai,—šie ne tik 
remia karinius Amerikos imperialistų 
žygius, į karą traukimo politiką, bet ir 
lietuviškoj politikoj jie yra šimtu nuo
šimčių atsidavę fašizmo gelbėjimui, fa
šistinės politikos rėmimui tarpe Ameri
kos lietuvių.

Taigi visi tie, kurie kada nors tikėjosi 
matyti iš socijalistų žmonių, šiandien jau 
yra priversti pakeisti savo nusistatymą.

Reakcijos metu, beje, socijalistai šian
dien vaidina priešakinių reakcininkų 
būrių vaidmenį!

-y JT■■■ ' -ujtfĮį II.H ..f

(Informacija)
Išsivysčiusioje Anglijos ir 

Italijos kovoje dėl viešpa
tavimo Viduržemio Jūros 
rytinėje dalyje didelės reik
šmės įgyja toms šalims pri
klausančios salos. Tokios 
salos yra: Dodekanezo ir 
Rodoso (italų), Kipro (ang
lų), Kretos ir Korfų (grai- 
kų).

Dodekanezo salomis 
(graikų žodis, reiškiąs “12 
salų”) vadinama 12 Spo- 
rado archipelago salų Egė- 
jaus Jūros pietų rytų daly
je. Tose salose gyvena apie 
96,000 gyventojų/ daugiau
sia graikų.

Salos anksčiau priklausė 
Turkijai, tačiau italų turkų 
karo metu 1912 m. Italija 
okupavo Dodekanezo salas 
ir Rodoso salą,

Dodekanezai yra visiškai 
arti Kretos salos ir Turki
jos Mažosios Azijos pakraš
čio. Tų salų patogią strate
ginę padėtį Italija išnaudo
ja Viduržemio Jūros rytinio 
baseino ir Egėjaus Jūros 
kontrolei. Italai smarkiai 
sustiprino Dodekanezus, ei
lę salų paversdami galingo
mis laivyno ir aviacijos ba
zėmis. Tos bazės gręsia an
glų strateginiams ir preky
biniams keliams, jungian
tiems Angliją su jos koloni
jomis ir Artimųjų Rytų 
kraštais.

Ypatingai didelę reikšmę 
turi italų paskutiniuoju lai
ku smarkiai sustiprinta Le- 
ros, viena iš Archipelago 
salų, ir su Dodekanezais 
susisiekianti Rodoso sala. 
Leros saloje,; be aviacinės, 
taip pat įsteigta povande
ninių laivų bazė. Anglų 
spaudos žiniomis, prieš pat 
karui prasidedant Rodoso 
saloje buvo 45,000 italų ka
reivių ir kiekvienoje iš 12 
Dodekanezo salų — nuo 
1,000 ligi 1,500 kareivių.

Įsteigusi čia stambias 
aviacijos ir jūros bazes, Ita
lija siekia išstatyti smū
giui anglų bazes Aleksan
drijoje, Port-Saide, Fama- 
gustoje (Kipro saloje) ir 
Haifoje, o taip pat Egipto 
pakraščius.

Anglijai priklausanti Kip
ro sala yra trečioji didumu

Viduržemio jūroje. Jos plo
tas — 9,882 kv. kilometrai, 
gyventojų — 386,427 žmo
nių (1931 m.). Svarbiausias 
miestas Nikozija.

Būdama tarp Dodekanezų 
ir Suezo, Kipro sala užima 
nepaprastai svarbią strate
ginę poziciją. Prancūzų lai
kraščio Frans Militer duo
menimis, anglai Kipro salo
je prie Nikozijos pastatė 
stiprią laivyno bazę su po
žeminėmis slėptuvėmis, ga
linčiomis sutalpinti ligi 100 
bombanešių. Salos pie
tuose, 2,000 metrų kalno 
aukštumoje pastatyti toli 
šaudantieji pabūklai. Svar
biausioji salos jūrų bazė yra 
Famagusta.

Britų linijinis laivynas 
(sukoncentruotas didžiausia 
dalimi Viduržemio jūros ry
tinėje dalyje) pasiremda
mas Famagustos baze, o 
taip pat savo bazėmis Egip
te ir Palestinoje, izoliuoja 
Italiją nuo Abisinijos ir ap
sunkina jos ryšius su Libi
ja.

Graikų sala Kretos yra 
prie įėjimo į Egėjaus jūrą. 
Drauge su kitomis graikų 
salomis — Chios, Samos ir 
kt.—Kretos flankuoja (pri
dengia iš sparnų) jūrų su
sisiekimo kelius Viduržemio 
Jūroje ir įėjimus į Egėjaus 
ir Marmuro Jūras. Kretos 
sala užima viešpataujančią 
padėtį keliuose į Egiptą, Su
ezo kanalą, Siriją ir Turki
ją*

Salos plotas — 8,379 kv. 
kilometrai, gyventojų—386,- 
427 žmonės. Saloje įsteigta 
stiprillaivy.no ir Aviacijos 
bazė. Čia yra stambus karo 
uostas Souda.

Taip pat didelę strategi
nę reikšmę turi sustiprinto
ji graikų sala Korfu, esan
ti prie įėjimo į Adrijos Jū
rą, tarp Albanijos ir Itali
jos pietinio galo. Salos reik
šmė ypatingai padidėjo po 
to, kai Italija 1939 m. pava
sarį okupavo Albaniją.

Salos plotas yra 638 kv. 
kilometrai. Gyventojų — 
107,000’ žmonių. Būdama 
prie įėjimo į Adrijos Jūrą, 
Korfu sala gali uždaryti iš
ėjimą iš Adrijos. A. š.

Pakalbėkime Apie Tavo Gražuma
(Felje-Tonas)

Gal būt, kad šlavikui ne
pridera kalbėti apie gražumą. 
Taip, kaip šuniui nepridera 
loti prieš mėnulį arba redak-

Jungt. Valstijų kariai lavinami radijo pranešimij priėmimo srityje; jie lavi
nami Fort Dix, N. J.

toriui-pianistui rašyti iš notų. 
Bet, kadangi pasaulyje nėra 
logikos, tai kam aš turiu jos 
jieškoti? Juk pianistas-redak- 
torius rašė apie pianistą-virtu- 
ozą, šuo lojo prieš mėnulį, tai 
ir aš galiu rašyti, ką aš no
riu. Bet aš rašau ne be prie
žasties, o ve dėl kokios įvy
kusios mano gyvenime trage
dijos:

Šiandien, man apsiavus vi
sus kampus ir išmazgojus vi
sus spjaudytuvus, liko tik iš
nešti laukan į sąšlavyną po- 
pieras, šiukšles ir kitus ne
švarumus, kuriuos mūsų raš
tinės darbininkai “sugyvena” 
per dieną. Tarp tų visų ne
švarumų pastebiu lietuviškai 
drukuotą gazietą — “Dviem- 
gnybę.” Skaitau ją. Ketvirtam4 
puslapyj randu straipsnį, kur 
pianistas-redaktorius mėgina 
įgnybt pianistui-virtuozui. At- 

. simenu, ir man, dar mažam 
esant, panašiai norėjo įgnybt 
į mano užpakalinę anatomiš- 
kos geografijos teritoriją kai
myno Pūsliaus žąsinas. Ir jam 
būtų pasisekę, jei ne Pūsliaus

piemuo, kuris žąsiną atgyne 
nuo mano anatomijos. Gal būt 
pianistui-redaktoriui irgi būtų 
pasisekę įgnybt pianistui-vir
tuozui, jei nebūtų pasipainio
jęs šlavikas-langamozas. Ka
dangi aš esu irgi tos profesi-
jos — šlavikas-maporius, tai 
čia jau ir prasideda tragedi
ja, nes, jei vienas šlavikas bė
doj, tai mes visi jį užjaučia
me. Kaip patys pamatysite, 
kokia iš to išsivysto tragedi
ja — kitaip sakant, kompli
kacijos !

Aš gerai pažįstu pianistą- 
redaktorių, biskį pažįstu pia- 
nistą-virt.uozą,' bet už vis ge
riausiai pažįstu šlaviką-langa- 
mozą. Mat, jis toks pat šla
vikas, kaip ir aš. Pasirodo, 
kad pianistas-redaktorius turi 
artistišką sielą, kuri nori išsi
veržti laukan per “Dviemgny- 
bės” špaltas, kaip tas skysti
mas iš nusirpusios ir nušalu
sios girtuoklio nosies. Teisybė, 
iš dalies, jis negalima ir kal
tinti, nes jis jau senas pianis
tas, kuomet pianistas-virtuo- 
zas dar jaunas ir, be to, dar 
gritforius. Į trumpą laiką visi 
jau sužinojo apie pianistą-vir- 
tuozą, o tuom tarpu apie pia- 
nistą-redaktorių žino tik šla- 
.vikas-langamozas ir aš. žino

ma, pačiam apie save rašyti 
būtų tokia sarmata, kaip nu
šluostyti Jadvygutės nosytę su 
savo švarko rankove. O rašyti 
reikia, nes kitaip jo artistiška 
siela gali likti neįvertinta. Na, 
tai jis ir rašo. Jis gnybia pie- 
nistui-virtuozui, pataiko šlavi- 
kui-langamozui ir kitame, šali
mais tilpusiame savo straips
nyje, aprašo panelę, kuri manė 
esanti gražesnė už savo drau
gę, profesionalę gražuolę ir 
sako jai: “Pakalbėkime apie 
tavo gražumą, nes man pa
čiai apie save kalbėti nepato
gu.” Lygiai taip sako ir pia- 
nistas-redaktorjus savo rašte 
“Dviemgnybėie.” žinoma, jis 
nėra gražus, net jis — pianis
tas ir reikia, kad kas nors tą 
faktą sužinotų. Tada jo artis
tiška siela būtų pagerbta. Tai
gi, pianistas-redaktorius ir siū
lo pianistui-virtuozui pakalbė
ti apie savo artistiškus gabu
mus. Bėda tik, kad pianistas- 
v i r t u o zas pianisto-redakto- 
riaus net nei nepastebėjo ir 
nei nepaspyrė, kaip supuvusį 
baravyką nuo tako. Na, jeigu 
taip, tai bent aš paspirtu.

Taigi man šmakšt ir išlindo 
mintis, kaip yla iš maišo, kad 
pianistas-redaktorius turi auk
štą, artistišką sielą. Aš jau ir 
pirmiau žinojau, kad pianis
tas-redaktorius moka sugau
dyt notą ant piano geriau, ne
gu žvalgybininkas Antano 
barzdoj utėlę, bet iki šiol dar 
nebuvo aišku apie pianisto-re- 
daktoriaus sielos kilnumą.

Man visai nebūtų pikta, jei 
pianistas-redaktorius norėtų iš
kelti savo kilnią sielą, kaip 
maniurą ant šakės, ir parodyti 
svietui visame jos virpančia
me, kaip košeliėnos drebutis, 
jausmingume, bet aš pykstu 
už tai, kam jis tą savo sielą 
pakabino ant bepirščio šlavi- 
ko-langamozo sužaloto nykš
čio.

Ve, ką jis rašo:
“Su pianistu-virtuozu aš ne- 

pasipažįstu. Neteko susitikti.
I “Bet aš labai gerai pasipa- 
žįstu su šlaviku-langamozu. 
Tasai šlavikas-lahgamozas, 
langų valytojas ir kitaip be 
galo gabus žmogus.

“Dėl to nieks neabejoja, 
kad šlavikas-langamozas galė
tų ir pianą skambinti, gal dar 
geriau už patį pianistą-virtuo- 
zą. Tik ve, anais metais šla
vikas-langamozas, be jokių 
kilnesnių motyvų, savo deši
niąją ranką kyšt į vieną (dėl 
ko ne į dvi?—š—M.) mašiną, 
o * mašina, čiak-čiak-čiak ir 
šlaviko-langamozo keturių 
pirštų nėra! Liko tik nykštis. 
Ir tas aplamdytas. Aišku,— 
su nykščiu jau neišpeši simfo
nijos iš piano. Dėl to pianistas- 
virtuozas Amerikoje konku
rento ir neturi.”

Tai, mat! Bet, neužmirški
me, kad pianistas-redaktorius 
norėtų konkuruoti su pianistu- 
virtuozu. Jis ir konkuruotų, jei 
turėtų tiek gabumo, kiek šla- 
viko-langamozo sužalotas nyk
štis, ant kurio jis užkabino sa
vo visą sielą.

Dabar man ir rūpi ta tra
gedija: Ką padarys brolis šla
vikas-langamozas su pianisto- 
redaktoriaus siela? Kad tos 
nelemtos sielos atsikratyti, šla
vikas-langamozas jau manė 
kišt ąavo ranką dar kartą į 
mašiną, kad mašina, “čiak- 
čiak-čiak !” ir nuimtų tą už
burtą nykštį su pianisto-redak- 
toriaus, ne savo vietoj, kaip 
višta ant anties kiaušinio už
tupdyta, siela. Bet mes, visi 
šlavikai, manom, kad nevertė
tų, nors ir dėl kilniausios sie
los atsižadėti savo jau ir taip 
sužaloto nykščio.

Šlavikas-Maporius.

Brazilijos pakraštyj kari
nis anglų laivas sūėmė pre
kinį Franci jos laivą “Men
doza,0 plaukusį su maistu 
francūzams.

Athenai. — Graikai skel
bia, kad jų submarinas nu
skandino didėlį italų ka
riuomenės transporto laivą.

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų

Žinios iš Laisvos 
Lietuvos
• • t įį

Mažeikių Apskr. Naujaku
riai Energingai Rengiasi

Įsikurti Gautoje žemėje
Kai kuriuose valsčiuose 

naujakuriai vėlokai sužino
jo apie jiems paskirtus 
sklypus ir todėl nedaug ką 
galėjo atlikti. Nors ir vė
lai, bet naujakuriai energin
gai kimba į įsikūrimo dar
bą. Jie rūpinasi, kad jų 
gautos žemės būtų suartos. 
Ne visi buvę savininkai at
liko jiems privalomą dirvų 
suarimą, tad gavusiems že
mę tenka, pasiskolinus ark
lius iš buvusių savininkų ar 
iš kitų valstiečių atlikti ari
mo darbus. Rūpinasi ir so
dybų sukūrimo reikalais; 
planuoja, kur įsirengti dar
žą, p a s i s o d i n ti medelių. 
Tam tikslui kasa griovius ir 
daro kitokį paruošimą. Ku
rie turėjo šiek tiek susitau
pę, rūpinasi medžiagos už
pirkimu trobesių statybai 
bei reikiamo inventoriaus 
įsigijimu. Didelis susidomė
jimas vyriausybės paskirta 
pagalba. Naujakuriai tikisi 
kad savo energingu darbu 
ir teikiama vyriausybės pa
galba ateinantį pavasarį įsi
kurs savo naujuose ūkiuose 
ir išdirbs gautąją žemę taip, 
kad ji duotų gerus vaisius.
Spalio šventę Sutikom su 

žeme
Salakas. Salako valsčiaus 

spalio 25 d. Sungardų dva
ro kumečiams, bežemiams 
ir mažažemiams buvo džiau
gsmo diena: gavo žemę. Vi
si žadėjo kuo geriausiai že
mę išnaudoti. Gavę doku
mentus, skirstėsi linksmi. 
Ši diena jiems bus neužmir
štama. •

Valstiečiai Suars žiemai 
Visas Dirvas

Vilkaviškis. Pagerėjus 
orui, valstiečiai visomis jė
gomis aria’dirvas, nes nori 
rinkimų į TSRS Aukščiau
siąją Tarybų ir Tautybių 
Tarybą proga užbaigti lau
ko darbus visu 100%. Rei
kia tikėtis, kad Vilkaviškio 
apskrityje nepasiliks žiemai 
nesuartų dirvų.

Atidaryta Skaitykla
Židikai. — Jau anksčiau 

Židikuose veikė v. v. biblio
teka. Vietos gyventojai vi
są laiką pageidavo, kad prie 
bibliotekos būtų ir skaityk
la. Jų norai dabar išsipildė. 
Nuo lapkričio 1 d. Švietimo 
Liaudies Komisariatas to
kią skaityklą įsteigė. Lap
kričio 19 d. ji buvo atidary
ta.
Nepaprastai Domisi Suau

gusių Kursais
Židikai. Kultūros židinio 

iniciatyva pradėjo veikti su
augusiems kursąi. Kursuose 
dėstoma lietuvių, rusų kal
bos ir skaičiavimas. Visi 
nepaprastai domisi kursais. 
Kursantų jau yra per 100. 
Nors dabar blogi keliai ir 
tamsūs vakarai, tačiau kur
santų skaičius kasdien au
ga, ateina net ir iš tolimes
nių kaimų.
Spauda—Mūsų Talkininkė!

Gipiškiai, Pasvalio vi. Ry- 
šyj su rinkimais Gipiškių 
km. pas drg. J. Karitoną, 
paskirų vietos partiečių ini
ciatyva įsteigta Valstiečių 
kolektyvinė skaitykla, ku
riai lėšos virš 50 lt. surink- . 
tos iš apylinkės valstiečių 
aukomis. Už tuos pinigus 
užsakyta 3 laikraščiai ir 
keletas knygų. Skaitykla 
valstiečiai labai domisi ir 
gausiai ją lanko.

stiprillaivy.no
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-As I Was
Saying...

J. Stenot.

-----o-----
New York papers last week 

were filled with photos and ac
counts of a battle-royal that 
took place in the heart of the 
city between criminals and the 
police.

When the smoke cleared 
away there were two innocent 
people murdered and two cri
minals mauled and beaten by 
the infuriated passersby.

The murderers are by now 
well on the road to execution. 
But this is not a question sole
ly of crime and punishment. 
Other issues are involved.

It is too smug a thing to 
lump crime with insanity. 
What must be taken into ac
count are the backgrounds and 
causes of situations which lead 
to crime.

Let us look into this case 
which has been in the eye of 
New York last week.

The Esposito family was 
quite large — eight children. 
Poverty stricken, mother, fa
ther and eight children were 
forced to live in one of those 
rat-trap apartments which 
characterize our city. Out of 
this background of poverty, 
dirt and misery the characters 
of the two murderers was 
formed.

One who has known the 
dreary and dead-end existence 
of poverty with its frustration 
and deadening and cheapening 
of human character can easily 
see why so many slum-youth 
end in prison or the death 
house.

While justice must be clone 
and meted out to those who are 
too twisted and vicious for re
habilitation we must also re
member the social conditions 
and environments which breed 
crime.

Wipe out the pestilence-cen
ters of crime, the slums, the 
dead-end. future, the dreariness 
and despair of poverty. Wipe 
these out too for they are the 
real criminals.

Elections End 
In Lithuania

MOSCOW. — January 12th, was 
the date of the elections to the Su
preme Soviet of the USSR from the 
new Soviet Republics and regions, 
and marked a new triumph of 
friendship of the peoples under the 
banner of Socialism. These results 
represent a crushing blow at the 
enemies of the land of socialism, at 
the corrupt bourgeois scribblers who 
poured forth streams of slander 
when the peoples of the Baltic and 
Bessarabian territory joined the 
USSR. Such elections, states Prav
da editorially,. were unknown in for
mer Lithuania, Latvia and Esthonia 
under the rule of the bourgeois, go
vernments. They did not, nor could 
they, take place in Bessarabia and 
North Bukovina where the working 
people languished under the yoke of 
the Rumanian boyars. Such elect
ions were impossible here, as they 
were and are impossible in, most 
countries.

From 35 to 38 per cent of the 
electors participated in the 1936 
"elections” of Lithuania under the 
reactionary Smetona regime. The 
deputies to the old reactionary state 
assembly of Estonia received from 
23-47 per cent of the votes. The 
same state of affairs prevailed in 
old Latvia. The results of the elec
tions of Jan. 12 clearly express the 
will of the peoples of the new Sov
iet Republics and regions.

Who are the candidates to whom 
the majority of the population gave 
their votes with such readiness? 
They include the leaders of the Es
tonia Communist Party, Lauristan, 
and Siare, Arbon the old revolutio
nary trade union workers, Juliana 
Telman, Secretary of the Estonian 
YCL who spent sixteen years in 
prison, Villis Lacis, outstanding Lat
vian writer, Professor, Kirchenstein, 
Chairman of the Supreme Soviet 
of the Lithuanian SSR, Paleckis, 
Gedvilas, Chairman of the Lithua
nian Soviet government, the army 
general Zhukov, Hero of the (Soviet 
Union.

They include a great number of 
people who won prominence in pub
lic life after the establishment of 
Soviet power and revealed genuine 
organizational abilities: workers, 
farm laborers, peasants, engineers, 
teachers, doctors, professors and 
wbmen poets and artists.

• > •

“Now, just a little closer!”

A NEW SPIRIT IN AN
OLD TRADITION

■ LAISV®

Students Support 
“Town Meeting”

BOSTON. — Stating that "it is 
the people of America to whom 
government is responsible and in 
whose hands our future policies 
must lie,” student leaders from five 
Boston colleges called upon the stu
dents of New Engand today to at
tend and support the Town Meeting 
of Youth called by the American 
Youth Congress for Feb. 7, 8 and 9 
in Washington, D. C.

Headed by Leah Malone, President 
of the Simmons YWCA, Phyllis Co- 
mey, of the Greater Boston Student 
Christian Council, John Murdock of 
the Massachusetts Institute of Tech
nology Peace Federation, David Ben
net, President of the Harvard Stu
dent Union, and Jane Pike of Rad
cliff College, the group of student 
leaders has urged student support 
for a four point program.

They affirm that. "At a time 
when our peace and our democratic 
Institutions are in jeopardy, it is 
our belief that it is the function of 
the University as a whole to:

PROGRAM
• “(1) Defend the democratic uni
versity: preserve free inquiry and 
unhampered science, free speech and 
free assembly in the tradition of 
American liberal education.

(2) Guarantee the opportunity for 
a higher education for all regardless 
of sex, color, creed, political belief, 
or enonomic status.

To increase our work for the needs the solution to these problems,
of youth, the security of our people, 
the defense of our nation and our 
peace, the AMERICAN YOUTH 
CONGRESS calls upon all young 
Americans to join together in a na
tion-wide.

TOWN MEETING OF YOUTH 
February 7, 8, and 9, 1941, 

Washington, D. C.
• Our peace is endangered by* a 
long series of un-neutral acts that 
have already involved the United 
States as a non-belligerent in the 
European war. Unless the Ameri
can people halt them, the unautho
rized commitments, the proposals 
for war loans, the mounting war
profits, and a war economy will 
shatter the last frail barriers that 
protect our peace. Peace is our 
best defense—America must keep 
out of war!
• Peace-time military conscription 
is taking America’s young men from 
normal life into army camps. Their 
general welfare must be protected; 
the return of their jobs must be 
guaranteed; jim-crowism in the ar
my must be ended.
• Over 4,000,000 American youth 
remain unemployed and thousands 
more work in dead-end jobs, though 
production and profits continue to 
rise. Available jobs are closed to 
many because training is limited 
and practically denied to Negro 
youth. Neither the Government nor 
private industry offers an adequate 
training or job program. Conscrip
tion and labor camps for both men 
and women are put forward as a 
solution by many who reject the 
only practical program, the Ame
rican Youth Act. Youth faces the 
alternative" of conscription and la
bor camps”—or—"jobs and train
ing.”
• The gains made by labor are be
ing attacked in the name of "sac
rifice” and national defense. Yet 
no nation can be strong if stand
ards of hours, wages and working 
conditions for labor including wom
en workers, are abandoned; if lab
or’s legal rights are ignored in 
Government contracts and destroyed 
by reactionary, legislation. Nor can 
a people defend democracy if social 
legislation is “cut to the bone” for 
military production. Youth right
fully asks: Is not the general wel
fare of the American people the 
first line of national defense ? ?
• The Bill of Rights is violated. An 
atmosphere of officially-encouraged 
war hysteria brings persecution and 
restriction of the rights of political 
and racial minorities, and the for
eign-born. Negroes are jim-crowed 
in the armed forces and in the de- 
by Congress and the Administration, 
and anti-poll tax bills are ignored- 
by Congress and the Administratoin. 
Academic freedom is restricted. 
Our Americanism faces the crucial 
test of protecting and extending our 
democratic heritage, or yielding to 
dictatorship and war.

Democracy so endangered can be 
safeguarded and extendend only 
through the alert and vigorous ac
tivity of its citizens. Therefore, the 
AMERICAN YOUTH CONGRESS 
ISSUES THIS CALL TO ALL 
YOUTH.....organized and unorgan
ized..... urban and rural..... Negro
and white..... of all races, creeds,
political beliefs..... North, South*
East, West..... to put new spirit and
meaning into an old American tra
dition—the typical Town Meeting.

In this Town Meeting of Youth, 
there will be free discussion, and a 
pooling of opinions and experiences. 

Young America can help work out

and place its united strength at 
the service of our country to—
• Keep America Out of War
• Protect the Welfare of Conscripts
• Win Jobs and Training for all

Youth
• Defend Civil Liberties for All

(3) Contribute to the effort of 
the American people and particular
ly of our generation to uphold their 
civil rights, maintain the standard 
of living, and defend their security.

Before and after the Town Meet
ing, youth will have an opportunity 
to call upon the Senators, Repre
sentatives, and Government Offi
cials, to learn first-hand what they 
are doing and to explain what youth 
proposes should be done about its 
problems. Young America will de
monstrate that it has a year-round 
concern for democracy....... Organ
ized visits will be arranged in ad
vance by the American Youth
Congress Washington Bureau.

(4) Build a constructive future for 
our student generation by keeping 
America out of war.”

Copies of the Call have been sent 
to heads of student governments, 
college papers and students societies 
on each of the sixty college cam
puses in New England. The student 
committee has asked that each col
lege set up local sponsoring com
mittees, and first reports indicate 
that these committees are meeting 
with broadly favorable response. The 
Committee estimates that more than 
200 students will be sent from New 
England college as delegates to the
Town Meeting of Youth.

Democracy Must beDef ended; 
Defeat Alien Persecution

TO STRENGTHEN AND DEFEND 
AMERICAN DEMOCRACY B: 
DEFEATING HYSTERIA AND

„ DISCRIMINATION
PROMOTING UNITY OF NATIVE 

AND FOREIGN BORN

America is a land of many 
peoples, many tongues, many 
beliefs. In the words of Walt Whit

man, "Here is not merely a nation 
but a teeming nation of nations.”

Those who seek to undermine this 
democracy would first divide our 
people — native against foreign 
born, citizen against non-citizen. 
They would spread suspicion and 
antagonism. They would sow dissen
sion and make a shambles of our 
Constitution— excluding from its 
protection first, one section of the 
population, then another, until the 
rights of all shall be destroyed.

Thousands, of -non-citizens have 
been discharged from their jobs, 
cannot secure employment, and are 
denied federal relief and the right 
to live in government low-rent hous
ing projects because they are not ci
tizens; at the same time, it has be
come extremely difficult—and, in 
many cases, even impossible—for 
them to become naturalized because 
of unnecessary delays and existing 
difficulties and restrictions in our 
naturalization laws.

Non-citizens are being denied citi
zenship because they are unemploy
ed or have received relief, or be
cause they waited "too long” be
fore applying for citizenship, or,for 
other reasons not specified in our 
naturalization laws.

Citizens of foreign birth are be
ing threatened with the cancellation 
of their American citizenships wider 
deportation measures and concentra
tion camps for certain non-citizens 
—in all, more than 100 "anti-alien” 
bills—have been considered by the 
United States Congress.

In the Southwest, Americans of 
Mexican birth and, on the West 
Coast, natives of India, the Philipine 
Islands, China, Korea, Japan—whe
ther naturalized or non-citizen — 
and their American-born children 
and wives—suffer the economic and 
social effects of discrimination and 
segregation.

Non-citizens have been registered 
and . fingerprinted —'■ suffering the 
same kind of treatment from which 
they fled in European countries.

This is not the America for which

Thomas Jefferson, Haym Solomon, 
Cosiinlr Pulaski, Lafayette, Baron 
von Steuben, and countless others, 
gave of their resources and •‘their 
energies—and their lives.

This is not the America of which 
Abraham Lincoln proudly spoke at 
Gettysburg:

“... Our fathers brought forth 
on this continent- a new nation, 
conceived in liberty and dedicat
ed to the proposition that all 
men are* created equal.”
This is not the America to which 

the immigrant came—a nation dedi
cated to the principles of liberty and 
equality regardless of race, color, or 
creed, regardless of nationality or 
place of birth—a land that promised 
an opportunity to find security and 
peace for himself and his family.

The existence of widespread dis
crimination against the foreign born 
contradicts • the spirit of America— 
a country made possible by the la
bor of immigrants, made great and 
powerful by the unstinting devotion 
of people from all lands and of all 
races.

Our strength and our vitality as 
a democracy has come from the 
fusion of many cultures, many 
tongues, many creeds. This was the 
foundation upon which our forefa
thers built. Tills is our heritage. It 
must be our guide in these difficult 
days—if we are to maintain our de
mocratic institutions.

Those foreign born Americans— 
citizen and non-citizen—who today 
are being excluded from the benefits 
of Our society are the first victims 
of a terror which—unless checked— 
may engulf all sections of the popu
lation.

Mindful of these dangers — feel
ing as we do that an alert and 
aware people can effectively defeat 
these schemes against our democra
cy—we call upon all organizations 
of the American people* to send their 
representatives to participate in the 
Fifth National Conference of the 
American Committee for Protection 
of Foreign Born, to be held at the 
Claridge Hotel in Atlantic City, New 
Jersey, on March 29 and 30, 1941.
' Attending this Conference will be 

representatives of all organizations 
—labor, religious, fraternal, lan
guage, cultural, racial, social, youth, 
women—of every race, color, and 
creed.

We, the representatives of Ame
rica, will consider these problems 
confronting our democracy and de-

Builders Party 
Wednesday Eve.

On January 22, the Brooklyn 
BuiLDerS are holding a social. All 
you have to do, is to come. That is, 
there will be no charge. We will 
have ping-pong, horse-shoes, danc
ing, and refreshments. The social 
will be held in Laisve hall, and will 
begin at 8:01) p. m. Be seeing you 
January 22! —Committee.

6 pt. Program for 
Democratic Army

WASHINGTON. — A six-point 
program designed to insure that 
those men drafted into the Army 
will be "chosen and trained in a 
spirit of democracy” was adopted 
today by the ClO executive board.

The board’s statement warned of 
the potential danger that men may 
"leave their period of training disil
lusioned with or disdainful of the 
democratic way of life” and asserted 
its profound concern that the ‘Se
lective Service System shall be ope
rated so as to protect the health, 
welfare and best interests of the 
young people of America.

VOICE FOR LABOR
Included in the CIO program were 

these points:
1. Equitable administration of the- 

act by giving labor an active voice 
—"the present operation of the sys
tem has in most areas virtually ex
cluded labor participation.”

2. Selection of men in such a way 
as to "least disrupt their family life 
and their careers”— “the adminis
tration of the law up to this point 
has tended to be unnecessarily harsh 
upon men who lay claim to exemp
tion.”

3. Complete protection must be 
provided for reemployment of those 
who leave jobs to be drafted and 
for new employment for men who 
were unemployed before training 
and provision, through public agen
cies, for the families of draftees.

DECENT CONDITIONS
4. Living conditions for conscript

ed men that will improve their 
health and well-being.

5. Administration of the training 
period in accord with democratic 
practice.

6. Expansion of the Sailors and 
Soldiers Relief Act to “give real 
protection to these men and their 
families by suspending, during the 
period of military service and a 
reasonable period thereafter, for- 
closures or eviction from homes, the 
lapsing of life insurance policies, and 
the seizure Of chatels such as cars, 
furniture or household goods.

CITIZENS’ ARMY
'The section on administration of 

the training period pointed out that 
"harsh and authoritarian discipline 
has no place in a citizen army.

“The encouragement of initiative 
and self-reliance with full opportu
nity for advancement from the 
ranks is a first requirement of the 
American army.

"Conscripted men should be gua
ranteed both in selection and train
ing against discrimination because 
of race, creed, nationality or any 
other reason. The civil rights of 
conscripted men, such as the right 
to vote, must be protected. Com- 
mnication with families and unions 
must not be interfered with.”

liths Take Part 
In Baltic Cone t

NEW YORK CITY. — The Joint 
Baltic Concert and Ball of New 
York’s Lithuanian, Latvian, Russian 
and Finnish societies will be held 
this year on Saturday, February 8 ; 
at the Finnish Hall, 15 West 126th ' 
St. in N. Y.

The Baltic Cultural Council which 
is sponsoring this Concert and Ball 
is trying to bring the cultural work 
and efforts of Baltic people in Ame
rica together so that each may un
derstand and appreciate what the 
other nationality offers to the 
world and to -America' in the way 
of culture.

For the concert and ball the Lifh- 
tuanian people of New York have 
contributed the following: the Lith- 
tuanian Aido Chorus of B’klyn; 
Prof. Vytautas Bacevičius, pianist 
and composer: and Biruta Ramoš
ka,’ soprano soloist.

Included on the program will be 
a Russian dance group, a Latvian 
orchestra, Finnish ballet dancers 
and a number of other choruses.'

The concert and ball will be held 
on February 8 at 8 p. m. Tickets 
can, be purchased for 75c and 50c.

—Comm.

A Trilling Session With a

BAGPIPE AND A GIRL
Ry CHARLES KWARREN

It was two hours before curtain 
time, so by way of reciprocation, 
my friend and I decided to kill time 
strolling around New York. We 
were just rounding the corner from 
36th into Fifth Ave., when the 
strains of “God Bless America” 
thudded flatly against our unsus
pecting eardrums.

It was no effort to locate the I 
source of the strange sound. A fel
low in Scotch costume had station
ed himself, appropriately enough, 
in the alcove of a bank and was 
puffing away merrily at a bagpipe. 
As we approached, a hefty babe, also 
in Scotch garb, stuck a can (tin) 
under my frost-bitten proboscis, 
shouting at the same time, "Save 
democracy .by defeating Hitler!” My 
friend. started to pull me away, 
but seeing a chance for some rare 
sport, I pulled her back.

We pointed at the bagpipe play
er and asked the costumed girl if 
he could play the "Tiger Rag.”

"Na,” she replied. "Save demo
cracy, etc...”

“Doesn’t ho over run out of 
wind?” was our next inquiry.

"No!”
"Like some politicians I kpow of”, 

we mused 1 under our hat.
"What did you say?”
"I said, you’re using the Ame

rican system of approach.” •
"Oh,” she ohed and continued her 

<;ing-song.
In answer to our request—and 

much to our amazement—the girl 
executed a few steps of the “High
land Fling”.. Elephantine though it 
was, this little exhibition drew quite 
a crowd. My friend got into the spi
rit of the thing and asked her if 
she could do the Russian Kozachka, 
but the girl demurred and started 
again: "Don’t let Hitler come over 
here!”

“Well, what is the English army 
doing?” we asked. z

“It’s doing its best, but we need 
material aid,” said the girl. The 
slurred notes of "God Bless Ame
rica” floated serenely towards us 
and interrupted our conversation.

"Say, can’t he play anything 
else?”

"Well,” she said, "the tune is po
pular and to the point.”

"Yeah, I get it: Let God’s bless
ing remain in America, but England 
wants something more substantial.” 
The crowd tittered and we wonder
ed why the girl began to show signs 
of anger.

By this time, 1he fellow in the 
bank’s doorway took a recess from 
his ’pipe, came over to me and 
said, "Sir, you are drawing a lot of 
unnecessary attention. I can see 
you’re not willing to donate any
thing to the cause of democracy, be
cause I judge' from your talk that 
you are a radical.”

"Flatterer,” we said coyly. "Does 
everyone who passes donate?”

; "We-1-1, no.”
"Hm. More radicals. You misinter

pret the word ‘democracy’ when 
you use it synonimously with Eng
land. Judging from the plight of its 
enslaved colonies, one can see that 
England is not 4he esteemed pillar 
of democracy that she pretends to 
be,” said we. ’

“The point at the present time," 
said Mr. Bagpipe, "is that England 
is fighting to preserve democracy 
in the world. She is fighting your 
war as well as ours.”

"Yes, she’s convinced our presid
ent and big industrial magnates of 
this ‘fact,’ but many of us have 
different opinions on the matter.”

“What is your??, for instance?” 
asked Mr. B.

“Well, during the time of peace, 
Englishmen regard Americans as an 
ignoble form of primate that must 
be tolerated with gentle.resignation, 
like measles, because of their pre
sence on this planet. Considering 
herself lhe guardian of the world, 
she took the initiative in world po
litics with little or no regard for 
American opinion. This got her into 
such a diplomatic mess, the out
come of which ifc the present war. 
Now, out of the clear blue sky, 
England lets the U. S. know that 
she is fighting her war.

“She borrows more billions of dol
lars from U. S. before paying back 
her old war debts, then American 
boys have to go over and fight like 
the dickens to preserve England’s 
security, so that she may be able 
to pay us back the money that the 
U. S. didn’t have to loan. Where is 
the sense?”

“You don’t seem to grasp how 
grave the situation really is for 
America,” warned the guy.

“Internationally, it is as grhve 
as English propagandists, like, your
self, choose to make it. Nationally, 
it is quite grave. We have millions 
of unemployed, but still we don’t 
send saxaphonists playing 'God Save 
the King’ on the streets of London 
and sparsely-garbed chorus girls 
shouting ‘Don’t let America’s unem
ployed come over to England! Do
nate generously’, do we?”

“That isn’t the point,’ said Mr. 
Bagpipe. "If England is defeated in 
this war, then the U. S. Incomes 
next on the list of Hitler's con
quests.”

The crowd began td press closer 
and we continued:

“Look, mister. Popular ditties 
(make sure it starts with a "d” 
linotypist) in this country age rapid
ly and your tune has whiskers the 
length of Pop Time’s grandfather's. 
Why don’t you replenish your re
pertoire with new numbers such 
as: ‘Pull England’s chestnuts out of 
the fire; if they get burned, so will 
the pockets of your treasury’ or 
‘Don’t give England the proverbial 
gate, for at Munich it was in a 
somnambulistic state’ or...”

"You’re a fool, sir," snapped the 
"Lady-from-Hell,” characteristically 
fired.

“And on what do you base your 
conclusion, sir?” we demanded with 
dramatic haughtiness.

“I can see that you know less 
about the whole situation than I 
do,” he informed us.

"If that is the case,” we counter
ed, "then I’m no fool--I’m an 
idiot!”’
»-The crowd began to laugh loudly 
at this and Mr. Bagpipe’s face took 
a quick tour of the spectrum, final
ly settling down to a purplish hue. 
I thought his next words would bp 
a challenge to a tea-drinking con
test, but no. >

"Bah! to you, sir!” he shouted 
and started for his post in the 
bank’s doorway. • ;

"Two bahs and a boo to you, 
sir!” I flung after his retreating 
figure.

Turning to the girl, we said, 
"Here is a dime for your dancing. 
Keep it out of your finance minis
ter’s sight.”

"Oh, put it in the box!” she snap
ped.

"Well, I would, only......” My 
friend grabbed my arm and pulled 
me swiftly through the ring of 
laughing spectators. She probably 
surmised what I was going to say 
next. Some people are so sensitive...

At the bowling games Sunday at 
Schumacher’s Alleys the lowly 
Brooklyners stayed in the Champion 
class by taking the Newarkers two 
out of three games ...

Larry Dobinis is one who believes 
it’s better late than never. So..late 
in this January, he begins to send 
out last year’s Xmas presents.

The LMS Aido Chorus of Detroit, 
Michigan, of which Walter Gugas 
is teacher, recently made its own 
calendar which it distributed to 
members, friends and supporters. A 
rather splendid idea we think. The 
calendar consists of a large photo-

cide upon a program to promote the 
general welfare—to help make pos
sible an adequate defense and ex
tension of those American principles 
of liberty and equality enunciated 
in the Declaration of Independence 
and in the Constitution of the 
United States.

Committee of Sponsors.*

Migrants’Fate
PAHOKEE, Fla., The spectre of 

rain—ęnforced idleness faced thous-

ands of poverty-stricken migrant 
agricultural workers this week in 
the fertile mucklands of South Flo
rida.

Several days • of heavy rain had 
flooded regions of acres in the truck 
farming region on the lower end 
of Lake Okeechobee, halting much 
of the winter harvest and packing 
and confining the migrant workers 
to the squalid confines of their 
“jungle” dwellings.

The rain had not extensively dam
aged the truck crops of celery, 
beans, lettuce, potates and cabbage 
now at the harvest stage. But it 
had cut' off the day-to-day liveli
hood of the migrants who will 
number 50,000 in this area by the 
season’s peak in late February.

graph of the chorus. Un it we reco
gnized such familiar faces as Matt 
Sholomskas, Alda Liminsky, the 
Ryes, the Gugas’ and the Lybens. 
The date calendar itself is very well 
mimeographed. Each month adver
tises on its leaf the most important 
Lith social event of that month or. 
the one to follow.

We think the members of the De
troit Aido Chorus deserve a hand 
for their originality and work...

----------- 9
Walter Givis, sergeant-at-arms of 

the local LDS branch, wearied of 
tossing milk cans around in the 
early hours of the morning and up 
and decided to open a bar and cafe. 
The result of his decision, “The 
Green Star," made its debut last 
Saturday nite and a good time was 
had by all his pals who dropped in 
to’ wish him the best of luck...

Anthony Vasaris, vice-president 
of the LDS who hails from Mon- 
tello, Mass., dropped in for a few 
days to see New York where all 
good Bay Staters come sooner or 
later. Under his arm he carried a 
n'imber of copies of the "Bay State 
News,” LDS paper, which was 
eagerly read by local Metro Coun
cil members. Principal reason being 
that the Mass, boys gave the Met
ro Council a friendly dig for not is
suing the "Metro Shout” which, ac
cording to appearances, is now on
ly a whisper. Some of the gals, 
though, have vowed that the Shout 

will be coming out...
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Lenino Vaikystės ir Mokslo Metai
A. J. ULJANOVA.

Sausio 21 d. sukanka lygiai 17-ka 
metų, kai .mirė pasaulio darbininkų va
das ir mokytojas Vladimiras Iljičas 
Leninas. Apie Leniną, kaipo darbinin
kų vadą, mūsų spaudoje tilpo daug 
straipsnių. Bet apie jo vaikystės die
nas ir mokslo metus — mažai. Todėl 
mes čia spausdiname Lenino sesers, A. 
J. Uljanovos, gražius ir įdomius atsimi
nimus apie didįjį proletariato vadą, jo 
vaikystę ir mokslo metus. Tikimės, kad 
tatai skaitytojui bus labai žingeidu. šis 
neilgas, bet svarbus veikalas yra išvers
tas lietuvių kalbon iš rusų ketvirto lei
dimo. Vertė J. S—tis. — “L.” Red.

I.
Mūsų vadas Vladimiras Iljičas Ulja- 

novas (Leninas) gimė 1870 metais balan
džio 10 (23) dieną prie Volgos, Simbirs- 
ko mieste, kurs dabar yra pavadintas jo. 
pagerbimui Uljanovsku.

Vladimiro Iljičo tėvas, Uja Nikolajevi- 

Lenino tėvai (Uljanovai) su šeima; dešinėje prie 
tėvo sėdi jaunutis Leninas.

čius, buvo tada Simbirsko gubernijos ' 
liaudies mokyklų inspektorium. Jis buvo 
žemos kilmės, anksti neteko tėvo ir tik, 
vyresniajam broliui padedant, vargingai 
galėjo įgyt mokslo. Baigęs universitetą, 
jis buvo iš pradžios mokytoju Penzoj ir 
Nižniame. Mokiniai labai mylėjo jį, nes į 
jis niekados jų nebausdavo, nesiskųsdavo 
ant jų direktoriui, kantriai ir labai su
prantamai aiškindavo jiems pamokas ir 
užsiiminėjo veltui sekmadieniais su tais, 
kurie buvo atsilikę moksle, kuriems na
mie niekas negalėjo paaiškint. Ir dabar 
dar kai kurie buvusieji jo mokiniai, senę 
pasenę žmonės, su meile ir dėkingumu 
prisimena jį. Simbirske jis stengės įkurt 
juo daugiau mokyklų, biednuomenei, val
stiečių vaikams ir, nesigailėdamas jėgų 
ir vargų, o taip pat pats savęs, by kokiu 
'metu važinėjo tuo tikslu po guberniją.

Vladimiro Iljičo motina, Marija Alek
sandrovna, buvo gydytojo duktė, dides
nę dalį jaunystės praleido kaime, kur 
valstiečiai ją labai mylėjo. Ji buvo gera 
muzikininkė, gerai mokėjo muzikos ir 
kalbų — francūzų, vokiečių ir anglų—ir 
mokino to ir kito vaikus. Jinai nemėgo 
didelės draugijos ir pramogų, leido kone 
visą laiką namie su vaikais, kurie labai 
mylėjo ir gerbė ją.

Gana jai buvo pasakyt jiems kas nors 
ramiu, meilingu balsu, kad jie paklausy
tų. Uja Nikolajevičius mėgo leist savo 
liuosą laiką, kurio jis retai turėdavo, 
taip pat šeimynoj, užsiiminėdamas su
vaikais, arba žaisdamas su jais, pasako
damas jiems ką nors.

Šeimyna, kurioj Vladimiras Iljičas už
augo, buvo labai drauginga. Jis buvo tre- 
čiasai vaikas, didelis trukšmadarys ir 
rėksnys, linksmom rusvom akelėm. 
Vaikščiot jis ėmė kone vienu ir tuo pat 
laiku, kaip seselė Olė, kuri buvo lį me
tais jaunesnė už jį. Jisai ėmė vaikščiot 
labai anksti ir kaip tai aplinkiniams ne- 
pastebiant. Volodė, atbulai, išmoko vaik
ščiot vėlai, ir jeigu jo sesutė puldavo 
tylomis,—“klesterėdavo,” — * kaip saky
davo nešiotė, ir keldavos, besiremdama 
abiem rankutėm į grindis, savistoviai, tai 
jis kaukšėdavo būtinai galva ir keldavo 
didžiausį rėksmą namuose. Veikiausia jį
galva nusverdavo. Visi bėgdavo į jį, ir 
motina bijojos, kad jis rimtai susikuls
galvą ir bus paikiukas. O pažįstamieji, 
kurie buvo apatiniam gyvenime, sakyda
vo, kad jie--visados girdį, kaip Volodė

galva į grindis kaukši. “Ir mes sakom: 
ar labai protingas, ar labai paikas jisai 
bus jiems.”

Jiedu buvo labai gyvi ir vikrūs, mė
go, žaisdami, kelt trukšmą ir bėgiot. 
Ypač tuom atsižymėjo Volodė, kurs pa
prastai komandavo seselę. Taip antai, 
įvarydavo jis Olę po kanapka ir po to 
komanduodavo: “Žingsniu marš iš po ka- 
napkos!” Šaunus ir trukšmingas visur, 
Volodė garsiai rėkia ir garlaiviu važiuo
damas, į kurį susigabeno visa šeimyna, 
keliaudama vasarai į Kazanės guberni
jos kaimą. “Garlaivy negalima taip gar
siai šūkaut,”—sako jam motina.—“O gi 
garlaiyis, juk, ir pats garsiai rėkia,” 
atsako Volodė, nesusimąstydamas ir taip 
pat garsiai.

Jei atsitikdavo, kad Volodė ar Olė 
perdaug ims belstis, mama vesdavo juos 

nuraminimui *į tėvelio kabinetą ir so
dindavo į klijonka išmuštą kėdę—“juo
dąją kėdę”,—kaip jie vadindavo ją.‘Jie 
turėdavo, nubausti, sėdėt joje, kol mama 
pavelys atsikelt ir eit vėl žaisti. Kartą 
į “juodą kėdę” buvo pasodintas Volodė. 
Mamą kas tai, pašaukė, ir jinai užmiršo 
apie Volodę, o po to, susigriebus, kad 
perdaug ilgai negirdi jo balso, dirstelėjo 
į kabinetą. Volodė vis taip pat tyliai sė
dėjo “juodojoj kėdėj,” bet tik kietai mie
gojo. Žaislais jis mažai žaidė, daugiausiai 
laužė juos. Kadangi mes, vyresnieji, 
stengdavomės sulaikyt jį nuo to, tai jis 
kai kada šiepdavos nuo mūsų. Atmenu, 
kaip sykį, jojo gimimo dieną, jis, gavęs 
dovanų iš nešiotės pakinkytą į roges tre
jetą arklių iš papje-maše, kur tai pa
slaptingai dingo su naujuoju žaislu. Mes 
ėmėm jo jieškot ir radom už vienų durų. 
Jis stovėjo tykiai ir, susimąstęs, sukiojo 
arkliui kojas, kol jos viena po kitos nu
puolė.

II.
Skaityt Volodė išmoko iš motinos ko

kių penkerių metų. Ir jis ir išmokusi sy
kiu su juos sesuo Olė labai pamėgo skai
tymą ir su mielu noru skaitė vaikų kny
gas ir žurnalus, kurių daugybę gaudavo 
mūsų tėvas. Ėmė jie greit skaityt ir apy
sakas iš rusų istorijos, mokinos iš atmin
ties eiles. Šitai mėgo, tarp kita ko, labiau 
Olė, kuri mokėjo daug ilgų ir sunkių ei
lių ir labai gerai jas skaitė iš atminties.

Mylimomis Volodės eilėmis, kai jam 
buvo septyneri - aštuoneri metai, buvo 
“Kampininko daina”, ir jis su dideliu az
artu ir karščiu deklamuodavo :

Kvailys gi turtuolis 
Su auksu nemiega,— 
Vargšas plikas, kaip tilvikas, 
Dainuoja, linksmauja.

Matyt, jinai jam labai tikdavo.
. Ypač mylimų knygų Vladimiras ilji
čas jaunystėj neturėjo. Su noru skaitė 
jis žurnalą “Dietskoe čtenie”. Prisiskai
tęs, jis bėgdavo su sesute žaist, ir mėgo 
jis daugiausia smarkius, gyvus žaidimus. 
Vasarą jis Vasarą jie bėgdavo į kiemą 
ir į sodą, laipiodavo į medžius, žaidė 
drauge su mumis, abiem vyresniais, iš 
“čiornaja pąločka” (dabar * šitas žaidi
mas, rodos, vadinas “paločka zastukaloč- 
ka”). Volodė labai mėgo šitą žaidimą, 
vėliau—kroketu. Žiemą važinėjo rogutė
mis nuo kalno, kurį darė pas, mus kieme,...

LAISVA

ir mėtės sniegais su draugais, o vėliau 
ėmė bėgiot ant slidžių. Atsimenu, kaip 
viešoj čiužykloj, kurią darydavo Sim
birske, jis ir vyresnysis brolis Saša leis- 
davos ant slidžių iš aukštų kalnų, iš ku
rių ir rogutėmis iš pradžių būdavo kok
tu lėkti, tokie jie buvo statūs. Susilenks 
iš karto trilenki pačioj viršūnėj, visų sta- 
čiausioj kalno dalyj, vėliau pamažu tie
sias ir ilgai, ilgai čiuožia čiuožyne visai 
stati. Aš tik su pavydu žiūrėdavau į 
juos, bet pati bandyti nedrįsdavau. Ir 
Volodei, mano nuomone, Čiužinėti buvo 
lengviau, negu Sašai: jis buvo nedidelio 
ūgio, dručkis toks, tvirtas. Bet ant sli

Laiškas iš Laisvos Lietuvos
A. Čekanauskas, iš Spring

field, Ill., gavo sekamą laišką 
iš Lietuvos:

Lapkričio 10 d., 1940
Butėnų kaimo, Panevėžio 

apskrities.
Brangus broli, Antanai Če

kanauskai! Aš, Barbora, sese
lė ir Barbora brolienė, ir kiti 
visi giminės, sveikiname tams
tą ir velinam tau sveikatos. 
Taipgi tariam širdingą ačiū 
už laišką ir naujienas iš jūsų 
Amerikos.

Broli, kaip klausi ir rašai, 
kad jūsų Amerikos laikraščiai 
rašo, kad mus su durtuvais ir 
nagaikom varė balsuoti, tai 
netiesa. Tie melagiai, kurie 
taip rašė. Valdžios buvo pa
skelbta eiti balsuoti, bet ne 
visi ėjo.

Kaip klausi, ar bažnyčios ir 
kunigai tebėra gyvi. O jum 
rašo, kad jau nėra gyvų. Ne
tiesa. Bažnyčios ir kunigai 
tebėra. Tik popieras ir kny
gas iš kunigų atėmė ir į vals
čių patalpino. Dabar turi eiti 
į valsčių vaikus krikštyti ir 
šliūbą imti; kad nori, gali 
eiti ir pas kunigą imti šliūbą. 
Valsčiuje duoda tokius leidi
mus.

Šturienės dvarą išdalino, o 
pačiai šturienei paliko 30 hek
tarų. Seselės žentas gavo 4 
hektarus. Mano pusininkas 
irgi gavo žemės. Aš brolienė 
gyvulių turiu 3 karves, 1 arklį 
2 kiaules ir 2 avis. Ėriukus 
pardaviau, po 35 litus gavau. 
Viskas brangu. Kur už kiaulę 
buvo 85 litai, tai dabar moka 
2 šimtu litų.. Vilnų kilogra

mas 15 litų. Vienas kiaušinis 
20 centų.

Atrašyk laišką. Sakom, su 
dievu, lik sveikas.

Barbora Čekanauskiene.
i

Mano Padėka!
Per daugelį mėnesių man 

sergant, ne tiktai great- 
neckiečiai—vietiniai, bet ir 
iš kitų miestų draugai-gės 
nepamiršo manęs aplankyti. 
Lankė mane bųnant ligon- 
butyj, dar skaitlingiau, ka
da sugrįžau į namus. Daug 
draugų ir draugių, kurie 
gyvena toli, ir negalėjo ypa- 
tiškai aplankyti, prisiuntė 
širdingus ir geriausius lin
kėjimus. O ypatingai vieti
niai draugai suteikė man 
visokią pagalbą, parodyda
mi savo širdingumą pagal 
geriausį supratimą ir išga- 
lę.

Kadangi šiandieną mano 
sveikata mažai ką pagerė
jus, tai buvau priverstas 
važiuoti j šiltesnį klimatą, į 
Floridą, ant toliau gydytis. 
Tai gražus būrelis draugų 
ir draugių surengė draugiš
ką atsisveikinimo vakarėlį. 
Kiti net iki stoties mane 
palydėjo. Todėl, už jūsų, 
draugai ir draugės, širdin
gumą ir taip malonią dėl 
manęs užuojautą, nuošir
džiai jums visiems ačiuoju

LAISVES’ BANK1ETAS
“Laisvės” bendrovės dalininkų suvažiavimas įvyks sekmadienį, 26 d. sausio.

280 Union Avenue, Brooklyn, N. Y. Po šėrininkų suvažiavimo vakare
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BANKIETAS IR ŠOKIAI
TRUMPA IR GRAŽI DAILĖS PROGRAMA

X
R

STASYS KUZMICKAS
Baritonas iš Shenandoah, Pa. 

Dainuos Solus
Et

Vakarienė bus duodama 6:30 vai. vakare, šokiai prasidės nuo 1 vai.
PRAŠOME IšANKSTO ĮSIGYTI BANKIETO BILIETUS

BROOKLYN CENTRAL PALACE SALESE
18 MANHATTAN AVĖ., v,.... M.k.. Sre.d.„ 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.

1
VAKARIENEI ĮŽANGA $1.50, ŠOKIAMS 40 CENTŲ
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Antradienis, Sausio 21,

džių Volodė čiužinėdavo, žinoma, vėliau, 
būdamas gimnazistu.

Kaip jau buvo minėta, Volodė buvo 
didelis beldikas, bet jo geroji pusė buvo 
tiesumas: pridirbs aibių ir visados prisi
pažins. Taip antai, būdamas penkerių me
tų, jis sulaužė vyresniosios seselės liniuo
tę—pusės aršino ilgio, padalytą į verškus 
ir pusverškius, kurią ji ką tik buvo ga
vus-dovanų. Jis pats atbėgo su perlauž
ta liniuote pasakyt jai apie tai, o kai 
ji paklausė, kaip tai atsitiko, tarė: “Keliu 
perlaužiau,” keldamas koją ir rodyda
mas, kaip tat įvyko.

(Bus daugiau)

riko. Ne, ne, mane mokinti ne
reikia, aš ir pats suprantu ir, 
atsikvėpęs apsidairė ir prakošė: 
žinoma, tiems, kurie nieko ne
turėjo, šiandien Lietuvoje yra 
rojus, bet* bet... Bet, ką tu 
turi ir. mes turime, kad gailėtis 
Lietuvos ponų ir dvarininkų? 
Čia keleivinis visiškai susimai
šė ir neturėjo ką daugiau sa
kyti.

Tai pasirodo, kad Tarybinei 
Lietuvai priešingai nusistačiu- 
siems žmonėms geriausias fak
tas, tai laiškas iš Lietuvos, ku
ris jiems uždaro burneles.

♦ * *
ir labai aukštai jus įkai
nuoju.

Draugiškai,
P. Beeis.

418 N. E. 4th Avė., 
Fort Lauderdale, Fla.

Harrison - Keamy, N. J.
Nors ir suvėluota, bet visgi, 

mano supratimu, yra reikalas 
šį tą pranešti mūsų dienraščiui 
“Laisvei” iš šios apielinkės.

LLD 136 kuopa buvo suren
gus vakarėlį naujų metų pasi- 
tikimui, į kurį įžanga buvo 
$1.50 porai. Vakarėlis puikiai 
pavyko, nes gražus būrelis 
draugų susirinko gražiai paly
dėti senuosius metus ir pasitik
ti naujus. Vakarėlio surengime 
pasidarbavo Josmantienė, Šim
kienė ir Kušlienė ir jų draugai 
vyrai. Turiu taip pat priminti, 
kad į šį vakarėlį buvo atėjęs ir 
“Keleivio” korespondentas, tai 
turėjom ir politinių juokų, ypa
tingai Tarybinės Lietuvos klau- 

I simais. Tas vargšas norėjo mus 
įtikinti, kad Lietuvą dabar val
do žydai ir kacapai ir kad Lie
tuvos visai nėra, ir kad jokie 
laiškai iš Lietuvos neateina ir 
kad tik “Laisvė” juos sufabri
kuoja. Bet, kada jis buvo už
klaustas, iš kur jis viską žino, 
kuomet jokie laiškai neateina iš 
Lietuvos, tai vargšas pamirk
sėjo ir nieko neatsakė, o tuo 
tarpu vienas draugas išsitraukė 
laišką iš kišenės, gautą tik ke
lios dienos iš Lietuvos ir pakišo 
jam po nose. Še, sako, pasiskai
tyk. Jis paėmė ir skaito sau, 
matyt veide permainos ir sa
ko, —■ ech, nemokančio rašyta, 
tai ką čia gali suprasti. Duok, 
aš tau paskaitysiu, kas tai su-

Iš LLD metinio susirinkimo, 
kuris atsibuvo 5 d. sausio, 1941 
m. Susirinkimas buvo pasek
mingas. Apart svarbių reikalų 
ir tarimų, nutarta paaukauti po 
kelis dol. darbininkiškoms įs
taigoms. Taip pat išrinkti dele
gatai į LLD 2 Apsk. konferen
ciją ir nutarta surengti vaka
rėlį 22 d. vasario. Taip pat 
kuopos valdyba tapo išrinkta 
ta pati. Korespondentas.

Roma. — šį pirmadienį 
Mussolinis susitiks su Hit
leriu Vokietijoj, svarstyt 
karo planus.

“VILNIES”

KALENDORIUS
1941 metams

Jau galima gauti “Lais
vės” raštinėje. Nuolaida 
literatūros platintojams.

Kaina 25c.

e Paskilbusią Knygą.
PATARIMAI VYRAMS 

APIE LYTIES DALYKUS
Dar galit pas mane gaut

Tai turininga D-ro Robinsono 
knyga apie svarbiausius lyties 

veiksnius ir lytinę higieną.
Kaina buvo $2.00; dabar 

parduodu už $1.00
Reikalavimus adresuokit:

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

—įvyks—

K. B. KRIAUČIŪNAS
Baritonas Padainuos Komiškų 

Dainelių

B1RUTA RAMOŠKAITĖ
Sopranas iš Harford, Conn. 

Dainuos Solus



Rezoliucijos
Sekančios rezoliucijos priim

tos ALDLD 2-ro Apskričio kon
ferencijoj, laikytoj, 12 d. sau
sio, 1941, Paterson, N. J.

Lietuvos Reikalu
Kadangi Lietuvos buvusi fa- 

šistinė-tautininkų valdžia dėjo 
pastangas prijungti Lietuvą 
prie fašistinės Vokietijos;

Kadangi Lietuvai gręsė būti 
vėl karo lauku, kaip ir perei
tame pasauliniame kare ir būti 
sunaikinta kaip turtu, taip il
gy vast i m is ; ir

Kadangi didelė didžiuma Lie
tuvos liaudies pageidavo įsteigi
mo Lietuvoje tarybinės tvarkos 
ir prijungimo Lietuvos prie So
vietų Sąjungos;

Todėl ši konferencija, vardan 
600 narių, užgiria Lietuvos 
naujosios vyriausybės prašymą 
priimti Lietuvą į Sovietų Są
jungą, kuri ir tapo priimta, 
kaipo lygiateisė Sovietų 
jungos narė.

jo ir davė puikių rezultatų 
naujų narių gavime į ALDLD. 
šie metai parodė, jog naujų 
narių yra ir jų galima gauti.

Todėl ši konferencija pasiža
da ir ragina visas Apskričio 
kuopas ir pavienius narius ne
apsistoti vien tik vajaus metu 
gauti naujus narius, ale visada, 
kur tik proga yra, traukti lietu
vius darbininkus dėtis prie AL 
DLD ir gauti jos leidžiamus 
raštus, kurie yra tokis didelis 
darbininkiškos apšvietos penas.

Są-

Taikos Reikalu
Dar iš atmenamo pereito pa

saulinio imperialistinio karo vi
siems yra aiškiai žinoma, jog 
bile imperialistinis karas reiš
kia nieko daugiau, kaip tik tur
to ir gyvasčių naikinimą, o di
džiausiais nukentėtojais būna 
darbininkai, jauni ir seni. O iš 
dabartinio Europoj einančio im
perialistinio karo matosi, jog 
žmonija yra naikinama iš pat 
pamatų, kur irgi darbo žmonės 
krinta, kaip lapai nuo medžio...

Konferencija pasisako dėti 
visas pastangas neprifeidimui

Pereitą savaitę viena tokia 
įstaiga buyo apiplėšta. Kaip 
jau biznio valandos pasibai
gė, ketvirtą valandą, kas tai 
pabarškina į duris, savininkas 
Ch. Voss buvo tiktai pats vie
nas, kuris ir atidarė \ duris. 
Plėšikas stovėjo su juodu au
tomatišku revolveriu pats vie
nas (labai apsukrus, nes poli
cija pripažino, kad tai būta 
profesionalo) ir akies mirks
nyje surišo ir burną užtaipavo 
ponui Voss, apkraustė įs
taigą, pagriebdamas pinigais 
$3,000 ir dingo be pėdsakų. 
Dėdės Šamo sargai sukruto 
plėšiko jieškoti apie 5-tą va
landą vakare, bet plėšikas pa
pustęs padus, gal jau buvo už 
kokių 50 mylių ,nuo įvykio.

V. J. Stankus.

Lowell, Mass.

*
- *
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Drg. J. Jukelio Pagerbimo Reikalu
Penktas puslapis
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Spaudos Reikalu
šios konferencijos dalyviai 

pasižada ir ragina visas Aps
kričio kuopas ir pavienius na- mūsų šalies prie karo, ir taip- 
rius, platinti “Laisvę” ir “Vii-1 gi primena mūsų valdžiai, idant 
nį” tarp Amerikos lietuvių, ji laikytųsi prižadų ir taipgi 
stengdamiesi prenumeruoti tuo . dėtų visas pastangas išlaikymui 
du laikraščiu kuo daugiausiai mūsų šalies nuo šio imperialis- 
ir plačiausiai. tinio Europoj einančio karo.

-----------  Konferencijos pirmininkas
Organizacijos Reikalu D. M. Šolomskas,

Jubiliejiniai metai jau praė-Sekretorė A. Lideikienė.

Donora, Pa. Easton, Pa.
Sausio 11 dieną teko lan

kytis mėnesiniam susirinkime 
Lietuvių Piliečių Kliubo. Na
rių atsilankė apie 40. Susirin
kimą atidarė pereitų metų pir
mininkas Masaitis ir pašaukė 
prie priesaikos naują komite
tą 1941 metams. Pirmininku 
yra R. Lekavičius, vice-pirm. 
J. Masaitis, raštininku J. Ki- 
zis, iždininku J. Urbaitis, gas- 
padorium J. Ladbaris, iždo 
prižiūrėtojais J. Jurgaitis, A. 
Kastrickas ir trečio pavardės 
nepamenu. Ligonių prižiūrė
tojais yra J. Jekaitis ir A. Jas- 
kauckas. ‘

Važiuosime į “Laisvės” 
Suvažiavimą

Būdavo seniaus “Laisvės” 
šėrininkų suvažiavimai laiko
mi pavasarį, bene kovo ar ba
landžio mėnesyje, tai beveik 
iš visų artimų kolonijų ir pa
traukdavome į Suvažiavimą, 
ypač tie draugai, kurie turi 
savo auto-mašinas. Aš pats vi
suomet važiuodavau, ir kitus 
atveždavau. Bet dabar kita 
kazyrė, nes suvažiavimai lai
komi pačiam viduryj žiemos, 
sausio 26 dieną. Tuo laiku 
oras būna beveik visados ne
palankus.

Iš protokolo paaiškėjo, kiek 
buvo daryta pereitais metais 
biznio, būtent, $4,578.90. O 
išlaidų buvo $4,733.41. Bet 
dabar pinigais ižde ir įvairiais 
daiktais turtas siekia $11.- 
365.38. Tokia vertė buvo su 
pirma diena sausio. Narių tu
ri 79. Iš tų du yra susispenda- 
vę. Ligonių dabar randasi ke
turi. Tvarka kliube gera.

Yra čia gimusių jaunų žmo
nių, įėjusių į komitetą ir vei
kiančių gerai. Jų kliube esa
ma apie pora tuzinų. Iš se
nesnių narių dauguma jau nu
senę, dauguma yra ant fabri
ko pensijos. Veikimo jokio ne
simato.

Beje, į Kliubą pareina du 
laikraščiai, būtent, “Laisvė” ir 
“Draugas.” Kliubas turi kny
gyną, bet mažai kas knygas 
skaito. Namas yra savas, su 
dviemis svetainėmis ir kliub- 
ruimiu. Taipgi yra bilijardams 
lošti stalas ir gera estrada. 
Viršutinė svetainė rendavoja- 
ma-šokiams, susirinkimams ir 
koncertams.

Čionai randasi pusėtinai lie
tuvių. Turi lietuvišką bažny
čią ir* kunigą Sadauską. Prie 
Lietuvių Piliečių Kliubo pri
klauso lietuvių ir iš kitų mies
telių.

Seniau čia lietuviai rengda
vo prakalbas, lošdavo veikalus 
ir turėdavo chorą. Bet po di
džiojo plieno darbininkų strei
ko laisvi lietuviai išsikėlė į ki
tus miestus gyventi ir veiki
mas išnyko.

Beje, fabrikai, drataunės, 
amunicijos dirbtuvės, dirba 
pilną laiką. Biznieriams biznis 
eina gerai. Bet dar vis tiek 
randasi ir bedarbių gana 
daug.

Kliubo Narys.

Dublin. — Kariniais veik
smais iki šiol nuskandinta 
devyni prekiniai Airių Res
publikos laivai.

Taigi, ar ateinantis suvažia
vimas negalėtų tą klaidą ati
taisyti į senas vėžes, ir laik.yt 
suvažiavimus pavasarį. Kas 
liečia mane, tai rengiuos va
žiuot, o ir ukvatninkus dykai 
atvežt. Tegul tiktai būna svei
kata tvarkoj.

Apsivežimai
Prieš kiek laiko apsivedė 

Helen Lukauskaitė su ameri
konu Vincent Stotz. Ponas 
Stotz turi gerą vardą pas lie
tuvius, nes jis per kelius me
tus buvo mokytojas vakarinėj 
mokykloj dėl suaugusių atei
vių, pasižymėjo kaipo suma
nus ir mandagus mokytojas. 
Laimingo jam gyvenimo su 
mūsų lietuvaite, kuri yra gi
mus ir augus Amerikoj.

Šlamu Išvežimas
šlamus (garbage) veždavo 

du kartus į savaitę. Bet mies
to majoras su taryba (City 
Council) nutarė vežti po vie
ną kartą į savaitę, pamatuoda
mi, kad miesto ižde nėra pi
nigų. Bet kas tam gali tikėti? 
Š 1 a m a i ypač apartment- 
namiuose prasmirda, atsiran
da armijos prūsokų ir kirmė
lių. Kai kurie pradėjo išmest 
šlamus ant gatvės, kytresni 
piliečiai ir keli daktarai pra
dėjo protestuot per dienraštį 
“Morning Free Press”. Gerai 
būtų, kad ir lietuviai taksų 
mokėtojai prisidėtų su protes
tais, nes nešvara pagimdo vi
sokias choleras ir pragaištin
gas ligas.

Apiplėšė Paskolų įstaigą
Apart bankų, mūsų mieste 

randasi trys ar keturios pri- 
vatiškos įstaigos, kurios skoli
na žmonėm pinigus nuo $50 
iki $300. Nelaimingas tas žmo
gus, kuris paklitiva į jų na
gus. Sakysime, darbininkas 
pasiskolino kelius desėtkus 
dolerių, tai nuošimčių mokėji
mas vargiai kada pasibaigs.

Nors iš Lowellio daug matė
si žinučių, bet ir man pasili
ko šis bei tas parašyti. Sausio 
4 d. buvo surengta vakarie*- 
nė pagerbimui draugų A. Pa
lubinskų, mūsų senų Lowellio 
veteranų, jų 30 m. vedybinio 
gyvenimo pyoga. Vakarienė 
buvo labai puiki, pasidėkavo- 
jant rengėjams, kurie rūpinosi 
savo gerais draugais ir veikė
jais praeityje. Man dalyvau
jant vakarienėj, aš jaučiausi 
labai smagiai. Smagu buvo 
matyti ir pagerbti žmogų, ku
ris buvo ištikimas lietuvių tau
tai, žmonėms ir darbininkiš
kom organizacijom.

* * *
Dabar kas link DLK Vy

tauto Kliubo susirinkimo, ku
ris atsibuvo sausio 12 d., 1941 
m. Susirinkime dalyvavo ma
žai narių. Padaryta keli tari
mai. Nutarta surengti prakal
bas dėl ponios Jadvygos Tu- 
belienės. Nutarta rengti šo
kius subatos vakarais, prie ko
kios nors orkestros. Išrinkta 
trys delegatai į tautininkų ren
giamą konferenciją Worceste- 
ry, kur manoma sutverti Lie
tuvos karalystę, kur vien tik 
ponai • ir ponios galės ramiai 
gyventi, kuriems socialistinė 
Lietuva “no good.” Linkiu 
jiems laimingos karalystės, tik 
nežinia, kur jinai bus.

Taipgi buvo keletas juokin
gų klausimų draugų pakelta, 
bet gal būt aš prasižengiu sa
kydamas “draugai,” nes jie 
save vadina “ponais.” Todėl ir 
aš vartosiu žodį “ponas.” Po
nas Peslika išduoda raportą, 
kaipo komisijos narys, kad va
karienė Naujų Metų pasisekė 
puikiai ir pelno lieka 40 dole
rių. Bet sako, kad pas mus 
yra tokių išgamų, kurie nuėjo 
kui' nors kitur pas išgamas. 
Bet aš sakau: ponas Peslikai, 
mes gyvenam ne kur nors Lie
tuvos karalystėj, bet demokra
tinėj Amerikoj, kur žmogus 
turi teisę nueiti, kur jis ma
no jam bus geriau, ir negražu 
žmones vadinti išgamomis.

Antras ponas, Kučinskas, 
atsistoja ir sako, kad pas jį 
randasi nuo pereitos vasaros 
pikniko dėl gelbėjimo Lietuvos 
50 dolerių. Ir, girdi, komunis
tai reikalauja, kad pinigai bū
tų pasiųsta Stalinui! Pasidaro 
riksmas: “No! No!”

Dar trečias ponas, V. Rama
nauskas, atsistoja ir paduoda 
receptą didelio žmogaus pono 
Kraučialio iš Worcesterio, kad 
Lowellio DLK Vytauto Kliubas 
apsivalytų nuo tų “šašų,” kaip 
ir kiti kliubai, kad apsivalė! 
Nu, ir laukiu, kas čia bus tais 
šašais ant Lowellio Kliubo. 
Bet mažai atkreipta atydos ir 
man neteko tų šašų pamatyti.

A. A. Stravinskas.

Kas yra d. J. Jukelis ir kuo
mi jis Užsitarnavo pagarbą1 
tarpe plačios Amerikos lietu
vių visuomenės, tai visiems, 
kurie tik nors kiek plačiau su
sipažinę su darbininkų judėji
mu, yra žinoma. Drg. P. Kra- 
kaitis, sausio 10 d. “Vilnyj” 
trumpai, bet labai vaizdžiai 
apibudino d. Jukelio darbus 
šiais žodžiais: “Tai vienas iš 
tų nedaugelio, kuris per me
tų metus plytą prie plytelės 
be jokios intencijos savo as
meninei karjerai, budavojo 
taip gražiai, draugiškai ir rei
kia pripažinti, labai taktiškai 
tą mūsų judėjimą, kuriuomi 
šiandien džiaugiamės ir kuris 
mums jau suteikia saugesnį, 
linksmesnį gyvenimą ir kuris 
rytojų daro dar gražesniu.”

Tikrai taip. Tai ne daug 
draugų tėra taip ištvermingų 
—pasišventusių, kaip drg. J. 
Jukelis. Todėl mes, Roselando 
progresyviai lietuviai, įvertin
dami d. Jukelio užsitarnavi- 
mą darbininkiškam judėjime 
ir žinodami jo dabartinę eko
nominę būklę, nusprendėme 
surengti bankietą4' ne vien jo 
moraliam pagerbimui, bet sy
kiu ir materialės paramos su-' 
kėlimui. Turėdami omenyj, 
jog d. Jukelis turi draugų po 
plačią Ameriką, ypatingai ry
tuose, tai norime, kad visi ži
notų apie parengimą ir, ku
rie norės, kad turėtų progą 
vienokiu ar kitokiu būdu pri
sidėti prie pagerbimo jubilie- 
janto. Mes manome, kad ra
sis nemažai gerų draugų, ku
rie, negalėdami ypatiškai da
lyvauti tame bankiete, nors 
bent laišku pasveikins jubilie- 
jantą. Kadangi pagerbimo 
bankietas įvyks vasario 1 d., 
tai laiko dar yra.

Todėl kurie 'norėsite jubi- 
liejantą sveikinti laiškais, tai 
bandykit prisiųsti prieš vasa
rio 1 d. arba bent tą pačią die
ną. Laiškus 
m ai:
J. Jukelio

10413 S.

kelis kuo greičiausiai pasveik
tų ir kad galėtų 
jam rengiamam 
bankiete su visais

P.

dalyvauti 
pagerbimo 

svečiais.
J. Petronis.

Cairo, Egiptas. — Anglų- 
italų karas ties Tobruku, 
Libijoj, eina be atmainų, 
sako anglai.

| F. W. SHAUNS
|. (SHALINSKAS)

t FUNERAL HOME
I 84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway 
r WOODHAVEN, N. Y.

£ Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka, 

mai visose dalyse miesto
Tel. Virginia 7-4499

3

adresuokite seka-

bank, komitet., 
Michigan Ave., 

Chicago, Ill.
Prie užbaigos noriu žymėti 

ir tą faktą, kad mūsų jubilie- 
jantas—d. Jukelis šiuo tarpu 
yra kritiškoj padėtyj. Jau per 
paskutinius metus jis yra nu- 
siskundęs, kad kas tai negero 
su viduriais, kaip tai gavęs 
patrūkimą. Bet per savo kan
trumą vis kentėjo, ypač netu
rėdamas lėšų pas privatį gy
dytoją kreiptis. Tačiau pasku
tiniu laiku jau ilgiau negalė
jo laukti, turėjo pasiduoti ope
racijai. šiuos žodžius rašan
čiam teko aplankyti d. Jukelį 
po operacijos. Ligonis dar tik 
5 d. po operacijai, tai buvo 
silpnas, vienok išrodo, kad 
pavyks tą ligą apgalėti. Mū
sų troškimas yra, kad d. Ju-

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

530 SUMMER AVE.
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street
Brooklyn, N. Y. i J

Tel. Triangle 5-3622 . j!

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

HMM

n t

o' _

ROBERT LIPTON
Jeweler : : Įsteigtu 1892

701 GRAND STREET 
Tarpe Graham & Manhattan Aven.

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

CHARLES J. ROMAN
' '(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Liūdesio valandoje kreip- | 
kitės pri« manęs dieną ar S 
naktį, greit suteiksime 1 
modernišką patarnavimą. |

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

1113 Mt. Vernon Street l
PHILADELPHIA, PA. Ž

Telefonas Poplar 4110 \ i

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.

XOJC

f FRANK DOMIKAITIS
g REST AERACIJA
S 417 Lorimer St.—Brooklyn — “Laisves” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs lietuviško 

namų darbo, kilbasai ir kepta paršiena; gaspadoriškai 
nuvirti kopūstai ir barščiai

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

ir daržovių—virtų ir žalių.

SKELBKITE.S “LAISVĖJE
Office Phone 

EVergreen 4-6971
Inside Phone 

EVergreen 4-6485

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

OPEN DAY and NIGHT

Managed by

RHEA TEITELBAUM

j $ Vapor Room, Turkish Room, Russian
V < 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

VARPOKEPTUVĖ
36-40 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 ' Brooklyn, N. Y 

Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

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

Siunčiame duoną per paštą i kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų parfeikalavlmoi suteiksime informacijas apie svori Ir kainas.

VARPAS.BAKERY 36-40 Stagg Street Brooklyn, N. Y.
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Antradienis, ’Sausio 21, 1941

NewWto^e^^Zimoi
“Kambariy Jieškotojai” 
Apiplėšė Namy Sargus

Pora jaunų žmonių, persi- 
statydami kaipo naujavedžiai 
jieškanti kambarių, pereitą 
penktadienį ir šeštadienį api
plėšė dviejų appartmentinių 
namų prižiūrėtojus.

šeštadienį, apie 10:30 ryto, 
už rankų laikydamosi porelė 
atėjo pas bildingo prižiūrėto
ją Mrs. M. Cardiff, 1617 E. 
17th St., sakydamiesi nauja- 
vedžiais ir norinčiais pama
tyt 3-jų kambarių apartmen- 
tą. Jai pasakius, kad vyro 
nėra namie ir paliepus ateiti 
kambarių pažiūrėti kitą kartą, 
jiedu įstūmę ją jos apartmeu- 
tan ir patys įsiveržę kamba
rin, “nuotaka” išsitraukus re
volverį ir privertę namo pri
žiūrėtoją parodyt, kur laiko 
rendomis surinktus pinigus. Iš 
jos atėmė .$650.

Pereitą penktadienį, mano
ma, ta pati porelė atėmę iš 
bildingo prižiūrėtojo žmonos 
Mrs. Julia Last, 236 E. 28th 
St., $334.

Siūlo Mieste Steigti 
Garadžius

John II. Burton, Midtown 
Tunelio Komiteto pirminin
kas, siūlė’ netoli miesto cent
ro, taipgi prie tunelių įsteigti 
didžiulius viešus garadžius ir 
tuo būdu panaikint parkinimą 
gatvėse.

Vėl Varžosi už Kūdikį
Balso mokytojas Adolph G. 

Eckstrom patraukė į- New Yor- 
I ko Vyriausį teismą savo bu- 
i vusią žmoną Marion Talley, 
j operos dainininkę,' norėdamas 
; gauti nuo jos atsiskyrimą ir 
teisę auklėti jų vienturtę dūk- 

į relę.
Talley vyrą apleido už dvie

jų mėnesių po vedybų 1935 m. 
Už kūdikio auklėjimą jiedu 
jau ne kartą bylinėjosi. Pa
staruoju laiku jų dukrelė Su
san, 5 metų, buvo teisėjo pa
vesta motinai. Tėvas įrodme
siąs, kad dainininkė perdaug 
romansuojanti ir dėlto esanti 
netinkama kūdikiui auklėti.

Iš Rusų Balalaikų D-jos 
Orkestros Koncerto
Penktadienį, sausio 17 d., 

įvyko ketvirtas metinis iš eilės 
Rusų Balalaikų Muzikališkos 
Draugijos koncertas, vadovau
jamas Aleksandro Kutino. 
Publikos buvo pilna Manhat
tan Plaza svetainė ir atrodė, 
kad publika buvo pilnai pa
tenkinta koncertu.

Programą pildė: Balalaikų 
Orkestrą, susidedanti iš apie 
30 asmenų; Romanchak Bro
lių Kvartetas; RadischevLiau
dies šokikų Grupė ir solistas 
armonistas. Visiems progra
mos dalyviams akompanavo 
Balalaikų Orkestrą.

' Esposilams Ginti Fakyre 
Šešis Advokatus

Einant įstatymu, kuriuomi 
beturčiams turi būti valdžios 
duodamas advokatas, teisėjas 
Jonah J. Goldstein paskyrė 
abiem žmogžudžiam broliam 
William ir Anthony Esposito 
po 3 advokatus. Advokatai 
kiekvienas gaus po $333.33— 
po tiek pareina iš apskričio 
skiriamų po tūkstantį dolerių 
ant kiekvieno teisiamojo.

Majoras Miestui Jau Priruošęs 
“Blackout ą”; Tas Patarnaus 

Sukelti Karo Isteriją
Majoro La Guard i jos Miesto 

Apsigynimo Komiteto vienu 
iš jau paskelbtų planų būsiąs 
įvedimas mieste “blackoutų”, 
kuriuos jau pradės praktikuo
ti sekamą mėnesį.

Greta miesto aptamsinimo, 
mieste būsianti pravesta viso
keriopa kampanija gyvento
jus pripratint prie karinės pa
dėties ir gyvenimą pasukt ka
rinės komandos vaga.. Tam 
esą išleista per 30 skirtingų 
brošiuraičių, kurių išplatins 
milionus kopijų ir šimtai iška- 
bų-posterių, perspėjančių nuo 
“priešo”, raginančių nesikarš

čiuoti, nužiūrėti nepažįsta
mus, nusilenkt patvarkymams. 
Bus panaudotas radio ir įvai
riausios priemonės paskleist 
karinei isterijai. Kiekvienas 
miesto departmentas pakinky
tas plano pravedimui.

Brošiūros ir posteriai pa
ruošta WPA jėgomis. Dauge
lis paremta Londone vartoja
momis temomis. Visa tai, sa
ko žinovai, paruošta, ka.d į- 
bauginti visuomenę ir po 
priedanga neva apsaugos 
žmonėms suduoti smūgį žmo
nių laisvėm, taikai ir saugu
mui.

Antrasis Draftas irgi 
Atsiliko nuo Kvotos

Antrajame iššaukime rekru
tų armijon didysis New Yor- 
kas vėl atsiliko su savo kvo
tomis. New York o miestui 
kvota buvo 2,200; paimta 1,- 
803, trūko 397. Queens kvo
ta buvo 2,000, paimta 1,850, 
trūko 150. Tačiau manoma, 
kad trūkumas būsiąs greit už
pildytas.

MIRĖ
Antanas Adomėnas, 65 m. 

amžiaus, mirė sausio 18 d., 
namuose, 103-40—118th St., 
Richmond Hill. Laidotuvės 
įvyks sausio 21 d., šv. Jono 
kapinėse. Pašarvotas namie. 
Paliko nuliūdime žmoną Julią, 
3 dukteris ir sūnų.

Laidotuvių pareigomis rūpi
nasi graborius šalinskas.

Žudymasis Tik Pusiau Pavyko
Mrs. C. H. Patterson ir I. 

HUrowitz, įsimylėję ir šeimy
nas palikę gyvanašliai, bandė 
nusižudyti nušokant po trau
kiniu Independent linijos Le
xington Ave. stotyje. Jinai 
užmušta, o jis sunkiai sužeis
tas. Jie esą atvykę iš Bostono 
ar apylinkės.

Du buvę J. C. Jenny Co. 
tarnautojai ir taksės yairuoto- 
jas įkaitinti išeikvojus $60,- 
000 firmos pinigų lošimams 
arklių lenktynėse.

Baigsią Lincoln Tunelio 
Prakasimo Darbus

šiaurinė ola Lincoln Tune
liui, kurios t prakasimas , buvo 
sulaikytas prieš trejetą metų, 
šią vasarą vėl būsianti pradė
ta kasti ir menama baigti vė
lai rudenį. Likusiam darbui 
turėsią išleisti dar apie 6 mi
lionus dolerių.

Komisija Išplaukė Anglijon 
Studijuoti Gynimąsi nuo 

Ataką iš Oro
Amerikonišku laivu Excali- 

bur pereitą šeštadienį išplau
kė Anglijon penkių asmenų 
komisija, kurios tikslas bū
siąs studijuoti atakas iš oro 
ir nuo jų saugojimąsi—gyni
mąsi.

Komisijon, vadovaujamoji 
aukštesniojo karininko Euge
ne W. Ridings, įeina Godfrey 
May, iš Socialio Saugumo Ta
rybos; Frederick F. Horner, 
General Motors pirm, padėjė
jas; Dr. Martha M. Eliot, 
Darbo Dep-to Vaikų Biuro 
viršininko padėjėja, ir Dr. 
Thomas H. Parran, vyriausias 
J. V. vyriausybės operacijų 
daktaras-viršininkas.

Klausinėjantiems, ai’ New 
Yorkui neužilgo bus reikalas 
tokių patyrimų, kariškis Rid
ings tikrino, kad, mums nesą 
artimo pavojaus bombardavi
mo iš oro, tačiaus mums tie 
dalykai esą reikalingi žinotų

Balalaika—Tautiškas Rusų 
Muzikalis Instrumentas

Taip, kaip lietuviškos kan
klės, balalaika ir domra jau 
9-tam šimtmetyj buvo žinoma 
rusų liaudžiai. Be to, dar bu
vo žinomi guslis, breikis, svi- 
relis ir kt. (atrodo lietuviškai 
skambanti vardai), kurie at
stovavo rusų liaudies muzika- 
liškus instrumentus, vartoja
mus caro Jono ” Baisiojo reži
mo laikais. Baigiantis 17-tam 
amžiui, balalaikos buvo be
veik išnykę ir tik užtinkamos 
muziejuose ir, kaip kur, toli
muose kaimuose, šią muzikos 
formą atgaivino W. Andrc- 
yeff, kuris studijavo senovės 
muziką.

Liaudies Šokikų Grupė
Ši grupė susideda iš ketu

rių merginų ir trijų vyrų. La
bai žavingai jie šoka rusų 
liaudies tautiškus šokius, šia
me koncerte jie buvo publikos- 
iššaukti net po kelis kartus ir 
kiekvieną kartą publika jais 
žavėjosi.

Beje, mylintieji liaudies šo
kius, turės progos pamatyti 
minėtą šokikų grupę ^vasario 
8 d., Finų Svetainėje, 15 W. 
126th St., New Yorke, Balti- 
ko Tarptautiniame koncerte, 
kur ši grupe pildys progra
mos dalį.

Kad koncertą pilnai įver
tinti, reikia jį pamatyti ir iš
girsti, nes šią žavingą, jaus
mus kutenančią muziką būtų 
labai sunku aprašyti. Tik tiek 
galima pasakyti, kad koncer
tas pavyko pilnoje to žodžio 
prasmėje. •

. J. B.

Dailės Kūriniai Teks 
Kitiems Ponams

Pradedant vasario 3-čia 
New Yorke būsiąs išpardavi
mas Hearsto nuosavybėj esa
mų dailės kūrinių, kurie įkai
nuojama nuo 15-kos iki 50 mi- 
lionų dolerių. Rinkinyje esą 
net ištisų palocių įrengimai, 
kurie iš Hearsto spintų persi- 
kraustys į kitų Amerikos tur
tų valdonų spintas. ’

Atgavę Nusuktą Turtą
, New YorkO Miesto Verty
bių Biuras skelbia, kad per 
1940 metus į jį kreipėsi 437 
asmenys bei įstaigos su skun
dais, kaipo buvę apgauti per
kant įvairias vertybes—įvesdi
nant pinigus. Jiems bendrai 
atgauta iš sukčių $352,890 
turto.

NAUJAS ŠAUNUS SOVIETŲ JUDIS

t “Didžioji Pradžia”
Psichologinė drama naujosios Rusų moteries. ,

Taip pat naujausios Sovietinės ir Amerikinės žinioj? ir margumynai.
Nuolat nuo T0:30 A. M. iki vidunakčio. 15c. iki 1 P. M. Popiečiais 20c.

IRVING PLACE THEATRE IrvinK “ st’
“Nauji namai vien tik užsienių judžiams.”

Užstreikavo Bildingą
Jau kelinta diena užstrei- 

kuotas Transportacijos Bildin
gas, 225 Broadway, N. Y. 
Pirmomis dienomis visai buvo 
sulaikytas susisiekimas su vir
šutiniais aukštais , (turi 45 
aukštus). Vėliau atsivesta 
streiklaužių operuot keltuvus, 
bet daugelio ofisų darbinin
kai atsisako jais naudotis.

Siekiama įstatymų keliu į- 
vest mokėjimą už viršlaikius 
laivyno bazės ofisų darbinin- 
kams, keltuvų operatoriams ir 

I pasiuntiniams.

Užsimušė Krintant iš 
Bildingo

Jaime Valez-Perez, buvęs 
Colombijos gėneralis konsu
las, užsimušė nukritęs ar nu
šokęs pro 38-to aukšto lan
gą iš Bank of Manhattan 
Trust Bildingo, 40 Wall St., 
N. Y. Jis ten turėjęs bendrą 
biznio ofisą su buvusiu Co
lombijos prezidentu Alfonso 
Lopez. Perez buvęs laikomas 
turtingu, tačiau jo k i seniuose 
policija radus tik 60c.

Jis Mums Dainuos 
Šį Sekmadienį, 
“L.” Bankiete

Stasys Kuzmickas
Stasys Kuzmickas, barito

nas, Shenandoah ir apylinkės 
žymusis menininkas, dainuos 
“Laisvės” metiniame bankie
te šį sekmadienį, sausio 26-tą, 
Central Palace, 18 Manhattan 
Avė., Brooklyne.

Apart Kuzmicko, bankiete 
dar dainuos plačiai žinoma 
dainininkė Biruta Ramoškaitė 
iš Hartford, Conn.

Bankietas-vakarienė prasi
dės 6:30 vak. Bilietas $1.50. 
Šokiai prasidės 7 v. v. Vien 
šokiams įžanga 40c. Vakarie
nė bus apatinėj, o šokiai vir
šutinėj salėj.

Tarp Lietuvių
Liaudies Teatro aktoriai pe

reitą sekmadienį buvo nuvykę 
Philadelphijon. Ten dideliu 
pasisekimu suvaidino komedi
jas “Aš Numiriau” ir “Kur
čias žentas”, vadovaujant Al
donai šertvietytei.' Ten taip 
pat kalbėjo D. M. šolomskas.

Hi »T»
Drg. Dainiuvienė dai vis 

daug kenčia įsidūrimo ^piršto 
su sagute darbe. Buvo ir li
goninėj, užnuodytas vietas 
skuto, pjaustė, ir gumines 
“paiputes” suvedė žaizdai va
lytis. Sako, biskį lyg leng
viau, bet nedaug.

A. Balčiūnienė, Varpo 
Duonkepyklos savininkė, pe
reitą savaitę sirgo gripu, gy
dytojo buvo uždrausta iš na
mu išeiti.

* * *
E. Andruškevičienė buvo 

stipriai susirgus, kaip sakė gy
dytojas, vidurių influenza. 
Šiuo tarpu jau kiek pagerėjus. 
Randasi namie, 348 Reap St.

Ms * *

R. Mizara ir svečias Dr. 
Palevičius pereitą sekmadienį 
buvo nuvykę į Patersoną, Ten

turėjo sėkmingas prakalbas. 
J. Siurbą kalbėjo Great Nec
he, .., ‘S J

* +• * •

Pereitą savaitę maspethie
čių Kuzmickų šeimą vėl skau
džiai užgavo mirtis, mirė Ąm. 
Kuzmickienė, virš 50 m. am
žiaus. Nesenai buvo miręs jos 
sūnus Antanas. Velionė pali
ko dideliame nuliūdime vyrą 
Mykolą ir 4 sūnus, taipgi kitų 
giminių. Paėjo nuo Merkinės. 
Laidotuvėms patarnavo grab. 
Vai antie j aus įstaiga.

:|: Ms M:

Prof. Vytautas Bacevičius 
pereitą sekmadienį davė ilius
truotą paskaitą Hartforde, 
Conn.

Puikiai pavyko. Prieš sa
vaitę jis koncertavo ir davė 
paskaitą Binghamton e. Te
nykščiai lietuviai džiaugiasi 
turėję puikų koncertą ir svar
bią paskaitą, o prof. Bacevi
čius negali atsidžiaugti jų 
draugiškumu ir svetingumu.

Jis įvertina liaudį, teikda
mas jai gražios muzikos ir 
pamokų apie Lietuvos muzi
ką ir jos kūrėjus, o liaudis 
aukštai įvertina svečią švietė
ją.

:|: T . M:

Pamišęs Sūnus Sužeidė 
Savo Tėvus

John McKeever, 20 m., se
niau buvęs proto ligoniams įs
taigoj, dideliu peiliu ir geleži
niu basliu švaistydamasis tė
vų apartmente, 100 W. 67th 
St., New Yorke, sužeidė tėvų 
ir motiną. Padėtas Bellevue 
ligoninės tyrinėjimo skyrium

Baigs Tiesti Kelią
Jau gerokai įpusėjęs dar

bas ant paskutinio gabalo 33 
mylių ilgio kelio Brooklyno 
pavandeniu.

Naujasis kelias—Belt Park
way—leis pravažiuoti visą 
miestą pavandeniu, be trafi-'
ko šviesų, sutaupant daug lai
ko motoristams, turintiems pa
siekti užmiestį. Taipgi pa
lengvins miestui važiuotes 
kamšatį. Paskiausis ruožas, 
Sheepshead Bay srityje, tiki
masi atidary važiuotei šią va
sarą.

Leviton streikieriams remti 
sudarytas Greenpointės unijų 
ir kitų organizacijų bendras 
komitetas.

r

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

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

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

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

Praeito šeštadienio vakarą 
buvo atidarymas naujos lie
tuviškos užeigos po num. 459 
Grand St. Savininkas—Wal
ter Givis, brooklyniečiam ge
rai pažįstamo Givio sūnus. 
Svečių buvo kimštinai prisi
kimšę. Atėjusiem Giviai davė 
geras porcijas skilandžio ir 
gardžiai sutaisytų dešrų (‘kil- 
basų”). ‘ ž. R.

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau Jurgio Montvilos.' Tūlą 

laiką gyveno Pennsylvania valstijoj. 
Dabar girdėjau, kad gyvena Sheboy
gan, Wis. Turiu svarbų reikalą, pra
šau jo paties atsišaukti arba kas ži
no kuc jis yra, me.ldžiu pranešti. Iš 
anksto, tariu širdingai ačiū. (17-19)

ŠUŠlRINKiMAJ
BROOKLYN, N. Y.

Siuvėjų Unijos 54 skyriaus me
tinis susirinkimas įvyks sausio 22 
d., 7:30 v. v. Liet. A. P. Kliube, 280 
Union Avė. Nariai prašomi dalyvau
ti. -Ljch. Nečiunskas, Sekr.

(17-18)

IŠRANDAV0.IIMA1
Pasirandavoja fornišiuotas kamba

rys, yra šiltas vanduo, garu šildo
mas. Kambarys didelis ir šviesus. 
Galima ir valgį pasidaryt. Kreipkitės 
po antrašu: 180 Hooper St., Apt. 33, 
Brooklyn, N. Y. (17-19)

Buvęs miesto teisėjas M. 
M. Levy įsakęs savo ofiso tar
nautojams neateiti darban, 
kol Transportacijos Bildingas, 
kur jis turi ofisą, bus pike
tuojamas.

i Le VANDA i 
j FUNERAL PARLORS f J Incorporated ,
£ J. I/cVANDA—E. LeVANDA <
? Tėvas ir Sūnus Levandauskal ’j UNDERTAKER Į
1 1

£ 337 Union Avenue į
J Brooklyn, N. Y, ) 
LTel. Stagg 2-0788 5

NIGHT—HAvemeyer 8-1158 »

EVergreen 4-0072 SLocum 0-1422

DR. ISAAC COHN
AUSŲ, NOSIES, IR GERKLES 

SPECIALISTAS . • 
GYDO IR DARO OPERACIJAS

286 UNION AVENUE
Brooklyn, N. Y.

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

265 NEW YORK AVENUE
Brooklyn, N. Y.

Valandos nt>o 9 iki 11 rytai* 
Ir sulyg susitarimo.

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

Nepaprastas Palengvinimas 
Reumatiškų Skausmų

Nekentekite 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
dėliodami nusipirkite ir jūs bonkutę 
Pain-Expellerio. Reikalaukite Pain- 
Expellerio su inkaru ant dėžutės.
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I J. GARŠVA \
Graborius-Undertaker

; LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
g; Išbalzamuoja ir laidoja atit vi- j

! šokių kapinių; parsamdo auto- t
g mobilius ir karietas veselijom, 4

krikštynom, kitkam. jį
231 BEDFORD AVE. J

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

BAR ir GRILL 
LIETUVIŲ RESTAURANAS 
Įdomiai (puošta lietuviška aludė;

ant Grand Street 
Rheingold -sxtra Dry Alus.

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės

; Turime ir kambarių pernakvot 
arba savaitiniai išrandavot
JOSEPH ZEIDAT 

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

CHARLES’ 
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP 
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 
306 UNION AVENUE 

Tarp Ten Eyck Ir Maujer Sts. 
Brooklyn, N. Y. 

GERAI PATYRĘ BARBERIAI 
’■ r. -• ?, /.-Y -L .. - . .. . '

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

IŠDIRBĖJAI IR PLATINTOJAI 
GEROS RŪŠIES RAKANDŲ

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

■ ■■I,,,,.,-.,-...., ■  ............. ... ..... .. ......................... .. ,, ,1 Į Į ,   II

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENfi IR SŪNAI
Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išredymą

• Vietos 
e tuotos
• vynai,

Kiekvieną subatą • 
karšta vakarienė. • 
Atskiras kamba- e 
rys, užėjimui su • 
moterims. Nedč- • 
liomis atdaras * 
nuo 1 valandos • 
dieną iki vėlai. * 

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

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga 

ir impor- 
degtinės ir 

geriausių
• bravorų alus ir
• ėlius. Kada būsi-
• te Brooklyne, už- 
e eikite susipažinti.
e 426 South 5th Street
• Blokas nuo Hewes St. eleveiterio stoties.

OE3OI
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Lietuvių Kūro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

Į Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

Mūsų Inžinieriai išmieruos jūsų namus Ir jdės tinkamą “burner” 
arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. Maloniai suteikiame 

aprokavimus be jokio mokesčio.

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

. • . /r. .. • 
Telefonas EVergreen 7-1661 . .




