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Darbo žmonių
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.00

Metams

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

Niekas neginčys, kad Teo
doras Dreiseris yra šių dienų 
žymiausias Amerikos novelis- 
tas-rašytojas. Bet jis ne tik 
yra rašytojas. Ne kaip tūli ki
ti rašytojai, Dreiseris dažnai 
pasisako visuomeniškais die
nos klausimais^

Tik paskaitykite, ką jis šio
mis dienomis pasakė:

—Jei Rooseveltas būtų ka
da nors skaitęs Anglijos istori
ją, tai jis žinotų, kad Angli
ja yra imperialistinė tyroni^a, 
kuri iki Šios valandos yra nu- 
sisprendusi palaikyti savo le
teną ant vieno pasaulio penk
tadalio ir, jei tik įmanytų, 
grobtųsi daugiau, kiek tik ga
lėtų.

Per paskutiniuosius 50 me
tų, sako “Amerikos Tragedi
jos” autorius, Europoje demo
kratijos buvo tik čechoslova- 
kijoj, Lojalistų Ispanijoj ir 
Sovietų Sąjungoj. Sovietų Są
jungoj ir šiandien yra demo
kratija, bet nei vienas kapita
listinių kraštų to nepripažįs
ta. €

Dreiseris nurodo, kad prezi
dentas Rooseveltas velka mū
sų kraštą į bankrutą, vilkda
mas jį į pagalbą Anglijai.

Roosevelt Nežada Karo Lai 
vais Lydėt Anglam Laivus
Washington.— Prez. Roo

seveltas pareiškė laikraščių 
atstovams, kad jis neturi 
plano kariniais Amerikos 
laivais lydėt prekinius lai
vus, kurie gabens reikme
nis Anglijai. Kai kurie kon
greso nariai nurodė, jog 
toks lydėjimas galėtų greit 
įvilkt Ameriką j karą.

Dėl Keturių Pesų Tapo 
Nužudytas Lietumis 

Uruguayuj

Amerika Nuėmė Em
bargo nuo Išvežimų į 

Sovietų Sąjungų

Vokiečiai Sužeidė Keturis 
Anglijos Laivus

Tai yra stiprūs žodžiai, bet 
jie teisingi. Juos, pagaliau, 
kalba ne kokis nors “Mask
vos agentas,” bet Amerikoje 
ir pasaulyje žinomas rašyto
jas, Amerikoje gimęs, Ameri
koje augęs, Amerikoje pasi
ruošęs ir mirti literatūros pi
liorius.

Dreiserio pasakymu privalo 
susidėmėti kiekvienas Ameri
kos pilietis, kuriam rūpi savo 
patieks ir visų mūsų, kražto dar
bo žmonių labas ir gerovė.

So. Bostono kunigų laikraš
tis klausia: “Ar yra Lietuvos 
tarybų vyriausybe, kaipo to
kia?”

Atsakysime: Yra. Ją išrin
ko Aukščiausioji Lietuvos Ta
ryba; pirmininku arba prezi
dentu yra Justas Paleckis; o 
Lietuvos komisarų premjeru 
yra Mačys Gedvilas.

Jeigu kunigų laikraščio re
daktoriai iki šiol nežinojo, ar 
yra Lietuvos tarybų respubli
kos vyriausybė, tai kaip jie 
gali drįsti redaguoti laikraštį!

(Specialus Pranešimas 
“Laisvei”)

Montevideo, Uruguay. — 
Šio miesto lietuvius sujau
dino žiaurus nužudymas, 
per kurį tapo užmuštas. 
Pranas Česavinis, 34 metų 
amžiaus.

Nužudymas įvyko tokiu 
būdu. Į Česavinio siuvyklą 
Nikaraguos gatvėje užėjo 
nepažįstamas ir prašė dar
bo. Po dviejų dienų tas nau
jas žmogus pranešė, kad jis 
nori palikti darbą ir prašė 
4 pesų. (Uruguayans pini
gas pesas paprastai yra 
apie dolerio vertės.)
. Kadangi Česavinis neno
rėjo atsiskaityti be savo 
partnerio žinios, kilo ginčas 
tarp jo ir darbininko. Gin
čo įkarštyje nepažįstamas 
peiliu pervėrė Česaviniūi 
širdį, ir tas krito vietoj ne- 
gyvas.

Česavinis paliko 31-nų 
metų žmoną Mariją.

Policija visur jieško žu
dytojo, kurio net pavardė 
niekam nežinoma.

Pardavinės Sovietam Orlaivius, Technikinius įrankius, 
Aukštos Rūšies Gazoliną ir {vairius Kitus Reikmenis

Washington. — Jungti- ministeris Sumner Welles 
nės Valstijos panaikino va- saus. 21 d. dėl to atsiuntė 
dinamą “moralį embargo,” 
kuris buvo įvestas, prieš So
vietų Sąjungą užpernai, lai
ke Sovietų karo su Suomija. 
Tai dabar Amerika vėl par
davinės Sovietam orlaivius, 
aukštosios rūšies lėktuvinį 
gazoliną, įvairius įrankius 
orlaiviams statyt, taipgi 
reikalingus jiems įrengi
mus ir metalus, kaip kad 
aliuminą ir molybdeną, ir 
kitas Sovietam reikalingas 
medžiagas.

Dabartiniu savo patvar
kymu Amerikos vyriausybė 
taipgi leidžia amerikiniams 
fabrikams teikti savo pla
nus, patentus ir techniškas 
žinias Sovietams kas liečia 
gaminimą aukštosios rūšies 
orlaivinio gazolino.

Amerikos valstybes vice-

sekamą laišką Sovietų Am
basadoriui Konst. Umans- 
kiui:

“Po neseniai įvykusių pa
sikalbėjimų tarp mudviejų, 
man yra linksma pranešt 
tamstai, kad Jungtinių Val
stijų valdžia nusprendė, jog 
daugiau jinai jau nevartos 
tokios politikos, kuri buvo 
paskelbta prezidento pareiš
kime 1939 m. gruodžio 2 d. 
linkui Sovietų Sąjungos ir 
kuri paprastai vadinama 
‘moraliu embargo.’

“šis mūsų valdžios nuta
rimas dabar yra perduoda
mas tuomi suinteresuotiems 
Amerikos fabrikantams ir 
e k s p ortuotojams” (vedan
tiems prekybą su užsie
niais).

HATHAWAY PAREIŠKIMAS DĖLEI JO 
IŠBRAUKIMO IŠ KOMUNISTŲ PARTIJOS 
 ' ra----------------------------------------------------------------------------------

“Naujienos” šitokią žinią 
praneša:

“Europoje pereitą savaitę 
buvo įsteigtas ‘Vyriausias Lie
tuvių Komitetas,’ kuriam va
dovaus keturi Amerikos lietu
viams gerai žinomi Lietuvos 
lyderiai.

“Komiteto svarbiausias tiks
las bus koordinuoti lietuvių 
veikimą užsiepiuose dėl Lietu
vos ‘nepriklausomybės atstei- 
gimo’.”

Anglai Jau Užėmę Italų 
Tvirtumų ir Prieplauką 

Tobruką, Libijoj

Vokiečių Pranešimas:
Berlin.— Vokietijos lakū

nai bombomis sužeidė tris 
prekinius Anglijos laivus, 
viso 17,500 tonų įtalpos, o 
ketvirtas anglų laivas taip 
pavojingai sužeistas, kad 
jis skęsta. Šis laivas yra 
tarp 6,000 ir 8,000 tonų.

Kennedy Sako, Dar Bū
tų Pavojinga Stot 
Amerikai į Karą

L

Įveda Prievartos Dar- 
bus Anglijos Vyram, 
Moterim, Jaunuoliam

L S
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Verda Protestą Audra prieš Anglijos Žmonių Draftavimą 
1 Verstinus Karo Darbus; Sako, tai Fašizmas

London, saus. 22. — Vis 
daugiau darbo unijų ir kitų 
organizacijų siunčia protes
tus Anglijos valdžiai prieš 
pasimojimą priverst žmones 
dirbt tokius karinius dar
bus, kurie vyriausybės įsa
komi. •

Anglų darbo ministeris 
Ernest Bevin vakar liepė 
visiem tinkamo amžiaus vy
ram, moterim ir jaunuoliam 
susirašyt į “būtinus šaliai 
darbus,” kad jie galėtų būt 
pasiųsti į karinius fabrikus. 
Kas neklausys, tuos valdžia 
galės priverst.

Komunistas anglų seimo 
atstovas Wm. Gallacher pa
reiškė: “Ministeris Bevin 
stengiasi nuslopint darbi
ninkų klasę ir prispaust 
juos, kuomet monopoliniai 
Anglijos kapitalistai lupa

darbininkam kailį.”
Darinėtis seimo atstovas 

James Griffiths sako: “Pi
niguočiai per 20 metų, žiū
rėdami tik pelnų sau, buvo 
uždarę mūsų angliakasyk- 
las, dirbtuves ir laivasta- 
tyklas, ir bergždžiai pūdė 
jas; o dabar mes turime už 
tai atsakyti.”

“Valdžia įveda prievartą 
darbininkam, bet ne di
diems monopolistiniams ka
pitalistams,” pareiškė kitas 
darbietis seimo atstovas 
Ellis.

Iš visų Anglijos darbinin
kų sluoksnių girdėt protes
to balsai, kad anglų valdžia 
dabar daro fašistinį žingsnį, 
kuomet jinai stengiasi už
kart verstinus karinius 
darbus anglams.

Washington. — Pasitrau
kiantis Amerikos ambasa
dorius Anglijai, Joseph P. 
Kennedy kalbėjo kongresi
nėje komisijoje užsieniniais 
reikalais apie paramą An
glijai. Jis bendrai rėmė 
Roosevelto sumanymą pil
nos medžiaginės - ginklų 
pagalbos Anglijai; bet sa
kė, kad prezidentas tuomi 
sumanymu peranksti reika
lauja sau perplačios galios. 
Kennedy bijo, kad, davus 
prezidentui tokią galią, jis 
gal padarytų žingsnių, ku
riais Amerika galėtų būt 
įtraukta į karą. O Amerika, 
pasak Kennedy’o, dar toli 
gražu nepasiruošus karui.

Anot Kennedy’o, jei An
glija liktų sumušta ir su
smuktų, tai būtų “baisi ne
laimė,” bet ta nelaimė ne
būtų taip pragaištinga, kaip 
kad jeigu Amerika neprisi
rengus įsiveltų į karą.

Kennedy siūlė, kad kon
gresas sudarytų tam tikrą 
komisiją ir kad prezidentas 

stančių italų į nelaisvę. 20'tiktai kartu su tokia komi- 
tūkstančių italų karių ten sija spręstų apie pagalbą 
dabar serga. Sykiu skaitant 
užmuštus, sužeistus, į ne
laisvę paimtus ir sergan
čius, italai Albanijoj neteko 
apie 50 tūkstančių savo ka
riu, v

N. Y. TIMES REPORTERIS RAŠO: “MILŽI
NIŠKAS PAGERĖJIMAS SOVIETUOSE”
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Graikų Pranešimas:
Athenai. — Italai naujo

mis armijos jėgomis kontr
atakavo graikus Tepelini 
srityje Albanijoje, bet liko 
sumušti ir toliau atgal at
mesti. Čia ir į šiaurius nuo 
Klisuros graikai užėmė nau
jas pozicijas. Į nelaisvę pa
ėmė daugiau kaip 100 italų, 
tarp jų ir tris oficierius. 
Pagrobė nuo italų tris ka- 
nuoles, keturis kulkasvai- 
džius ir daugelį šovinių.

Italų orlaiviai bombarda
vo Salonikų, Preyezą ir kai 
kuriuos kitus Graikijos 
miestus, bet mažai nuosto
lių tepadarė.

Maskva.
Times korespondentas Wal
ter Duranty, po vienų metų 
sugrįžęs iš užsienių į Mas
kvą, rašo:

“Rusijoj per vienus metus 
dalykai milžiniškai pagerė
jo. * A <

“Maskvos krautuvėse yra 
daugiau reikmenų, negu 
reikalinga žmonėm paten
kint. ..

“Sovietų Sąjunga išsilai
kė nuošaliai nuo pasaulinio 
karo ir išlaikė tokį savo nu
sistatymą linkui kitų šalių, 
kokio jos laikosi linkui So-1 
vietų Sąjungos.

“Pernykščias derlius bu
vo puikus, gal geriausias 
Sovietų istorijoj... O oro 
sąlygos praeitą žiemą ir pa
vasarį buvo tokios netiku
sios, jog derlius kituose 
kraštuose Rytinėj Europoj 
žymiai sumažėjo. Rusai aiš
kina savo derliaus pavyki- 
mą tuom, kad pas juos vei
kia kolektyvių ūkių sistema.

“Sovietų armija, laivynas 
ir orlaivynas taip perorga
nizuota, kad geriau tiktų 
naujoviškam karui.

“Panašiai perorganizuota 
pramonė, prekyba, važiotė, 
finansai ir apšvieta.

“Sovietų Sąjunga įėmė į 
save, be įžiūrimo trynimosi, 
stambius žemių plotus, ku
rie per daugelį metų buvo 
po svetimomis vėliavomis... 
ir tokiu būdu Sovietai pa
darė naują žingsnį pirmyn 
kas liečia tautų klausimo 
išsprendimą Sovietų Valsty
bėje.”

Berlin, saus. 22. — Vokie
čiai praneša, kad jų oriai-

Italų Nuostoliai 
Kare su Graikais

New York. — Kai Ameri
kos Komunistų Partija pa
šalino Clarence A. Hatha
way, buvusį “Daily Worke- 
rio” redaktorių, tad biznio 
laikraščiai, ėmė, be kitko, 
pasakot, kad, girdi, jis susi-, 
pykęs su Partijos vadais.

Hathaway dėl to dabar 
padarė' viešą pareiškimą, 
kur jis sako:

“Atsakydamas į daugelį 
spėlioj ančių pasakų laikraš
čiuose apie priežastis ir 
reikšmę mano išbraukimo iš 
Komunistų Partijos, aš pa
reiškiu :

“1. Partija teisingai pasi
elgė, pašalindama mane. 
Tatai buvo reikalinga todėl, 
kad aš neišlaikiau griežtų 

’asmens užsilaikymo taisyk
lių, kurių Partija pridera
mai reikalauja) iš savo vadų.

“2. Visi pasakojimai apie 
politinius nesutikimus tarp 
manęs ir Partijos vadovy
bės, dabar ar praeityje, yra 
ištisai melagingi — kaip 
kad žino visi Partijos žmo
nės.

“3. Dabar, kaip ir visuo
met, aš aukščiausiai verti
nu
draugus Browderj, Fosterj, 
.Minorą ir kitus narius Par- 

glų valdžia pagal vieno dar- tijos Nacionalio Komiteto, 
biečio “socialisto” seimo at
stovo reikalavimą, uždarė šalintas iš* Partijos dėl ma- 
Anglijos komunistų dien-' 
raštį Daily Workerį ir sa-' 
vaitrastį “The Week.”

Anglai Praneša:
London. — Graikai iki 

šiol Albanijoj paėmė 17 tūk-

Anglijai. I

Uždarė Angly D. Worked
London, saus. 22. — An

ORAS. — Šį ketvirtadie
nį būsią lietaus ir šalčiau.
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“4. Aš pakartoju: Aš pa-

ir giliausiai gerbiu

IŠ DARBO LAUKO

Roma. — Italijos valdžia 
skelbia, kad iki šiol Albani
joj 2,081-nas italų karys 
užmuštas ir 6,515 sužeista.

nigų ižde jau nebėra nei cen
to.

Ką apie tai sako buvusis 
Kongreso Veik. Komiteto pir
mininkas, R. šniukas? Ar jis 
neturėtų nevidonų už sketeros 
imti?

Kas tie “keturi lyderiai.” 
kurie tam komitetui vado
vaus? Nepasakoma. Bet iš ši
to pranešimo vienas turi būti 
aišku: Komiteto vyriausias 
tikslas bus priimdinėti iš Ame
rikos lietuvių (kuriuos fašis
tai - socijalistai - klerikalai su
rinks ir pasiųs) dolerius ir 
juos prašvilpti.

Jei tasai komitetas susida
rė su Jadvygos žinia, tai jam 
bus dar pusė bėdos. Bet jei 
jis gimė be jos žinios, tai Ja
dvyga jam dar gali parody
ti!

Anglų Pranešimas:
London, saus. 22. — An

glai - australiečiai šturma
vo ir užėmė Tobruką, italų 
prieplaukos miestą ir tvir
tumą prie Viduržemio Jū
ros, Libijoj. Jie paėmė į ne
laisvę dar tūkstančius italų 
kareivių su oficieriais, tąrp 
jų ir bent vieną italų gene
rolą. Tobruke tuo tarpu bu
vo 25 tūkstančiai italų ka
rių.

Chicago, Ill. — šį ketvir
tadienį 6,500 darbininkų 
balsuoja, ar streikuoti prieš 
du čionaitinius fabrikus 
Harvester Korporacijos, ku
ri gamina karo reikmenis 
Amerikai. Darbininkam va
dovauja CIO unija.

Jau nemažai laiko praėjo, 
kai šitoje vietoje buvo iškel
tas klausimas apie buvusiojo 
Amerikos Lietuvių Kongreso 
iždą. Bet ir iki šios dienos 
apie jį nieko nesigirdi.

Tūli žmonės spėja, kad so
či jaiistai tąjį iždą jau suėdė, 
prašvilpė. Tūli spėja, kad pi-

įkaitino 17 Senųjų 
Žiaurių Latvijos 

Policijos Viršininkų
Ryga. — Tarybų Latvijos 

teismas įkaitino septynioli- 
ką buvusių Latvijos polici
jos viršininkų, kad jie žiau
riai persekiojo ir kankino 
dalyvius darbininkų judėji
mo. Tarp įkaitintų yra ir 
keli buvusieji cariniai rusų 
policijos oficieriai. Visus 
juos teis Aukščiausias Ta-

DIKTATŪRA RUMUNIJOJ
Budapest, Vengrija, saus.
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no asmeniškų ydų, kurias aš 
pats matau. Aš turiu vilties 
nugalėt šias savo ydas, kai
po pradinę sąlygą, kad ga
lėčiau prašyt vėl .priimt ma
ne į Partiją.

Clarence A. Hathaway.”
Šis Hathaway pareiški

mas i š s p a u d intas “Daily 
Workeryj.” Hathaway pa
siuntė jį ir kitiem laikraš
čiam, kurie savotiškai rašė 
apie jo išbraukimą.

Pittsburgh, Pa. — CIO 
pirmininkas Philip Murray 
veda derybas su atstovais 
Jungtinių Valstijų Plieno 
Korporacijos, turinčios di
džius karinius valdžios už
sakymus. Reikalauja, kad 
korporacija pridėtų algos 
dviem šimtam tūkstančių 
savo darbininkų.

Downey, Calif.—CIO uni
ja išreikalavo, kad Vultee 
Orlaivių Korporacija pridė
tų po 2 iki 8 dolerių algos 
per savaitę i visiem savo Į latvių judėjimų ir darbavo- 
darbininkam.

rybų Latvijos Teismas už] 22. — Rumunų ir vokiečių 
šitokius nusikaltimus:

Tie policijos viršininkai 
surengė užpuolimą ant žmo
nių, kai žmonės demonstra
vo sveikindami Raudonąją 
Armiją atvykusią į Rygą 
1940 m. birželio 17 d. Tuomi 
šie policininkai sukėlė riau
šes, per kurias du darbinin
kai buvo užmušti, 17 sun
kiai sužeista ir šimtai su
mušta. Valdinis Rygos laik
raštis “Proletarų Tiesa” ra
šo:

“Kaltinamieji yra užkie
tėję darbo žmonių priešai; 
ir per daugelį metų jie si- 
stematiškai Veikė už buržu
aziją, slopino revoliucinį

kariuomenė tankais ir ki
tais karo pabūklais nuslopi
no riaušes tų Rumunijos ge- 
ležingvardiečių - fašistų, ku
rie buvo išstoję p^ieš Vo
kietijos nazių įsigalėjimą 
Rumunijoj. Šimtai riauši
ninkų areštuota. Įvesta dik
tatūra.

Dabar Rumunijoj įsaky
mus duoda vokiečiai.

$300,000,000 AMERIKOS 
GYNIMUI NUO PRIEŠŲ 

BOMBININKŲ

■ j-'jw

si prieš Sovietus.”

Washington. — Kongre
sas užgyrė prez. Roosevelto 
reikalavimą ir paskyrė 300 
milionų dolerių priešorlai- viai vėl bombomis pataįkė į 
vinėm kanuolėm ir. kitom kariniai svarbius punktus 
apsaugom nuo priešų bom- Anglijos saloj Maltoj, Vi- 'm 

bininkų, • duržemio Jūroj.
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Laiškas iš Tarybų i sietuvos

gavo laišką iš Lietu-

Kas Naujo Įvyko Chinijoj?

apie 
naci-

buvo 
tikri

< Z . ...V '

Newarkiškė Tessie 1 Stoc- 
kienė 
vos.

Kruonio Lietuvąitės šoka tau
tiškus šokius.

Kauno Prieplaukoje stovį laivai, kuriais Tarybų 
Lietuvos gyventojai plaukioja Nemunu, kol 

jis neužšąla.
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Canada and Brazil, per year________ $5.50
Canada and Brazil, six months______ $3.00

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

Act of March 3, 1879.

4,741,000 Ateivių Nepiliečių!
Iki šiol buvo manyta, kad Jungtinėse 

Valstijose nepiliečių ateivių yra arti pus
ketvirto milijono. Bet surašinėjimas-su- 
registravimas ateivių parodė, kad tasai 
skaičius yra dikčiai sumažintas. Pasak 
teisingumo departmento, kuris vedė ne
piliečių ateivių suregistravimą, Jungti
nėse Valstijose nepiliečių ateivių yra 
4,741,000. Šitiek jų yra susiregistravusių. 
Be abejo dar yra ir tokių, kurie kaip 
nors, per apsileidimą ar tiksliai, nesire- 
gistravo.

Tuo būdu Jungtinėse Valstijose nepi
liečių ateivių gyvena arti penki milijonai. 
Tai milžiniška skaitlinė. Tai arti du sy
kiu tiek, kiek Lietuva turi išviso gyven-

Mūsų patarimas visiems nepiliečiams 
ateiviams: bandykite patapti šio krašto 
piliečiais. Arti penki milijonai- žmonių, 
būdam piliečiais, kur kas galėtų turėti 
daugiau svorio krašto politiniame ir eko
nominiame gyvenime. Ir nepiliečiais bū
dami, sveturgimiai neprivalo nuląisti 
rankų, bet privalo darbuotis, veikti šio 
krašto žmonių naudai ir savo naudai. Jie 
privalo organizuotis į darbo unijas ir į 
šiaip įvairias kultūrines ir ekonomines 
darbo žmonių organizacijas. Jie privalo 
remti judėjimą už taiką. Bet niekad ne
privalo pamiršti, kad jiems reikia patap
ti šio krašto piliečiais.

Willkie Vyksta Londonan
Nors Harry Hopkins, prezidento Roo- 

sevelto asmeninis pasiuntinys, dar nesu
grįžo iš Anglijos^ kitas Amerikos stam
biojo kapitalo atstovas vyksta į Londoną, 
į Angliją. Juomi yra p. Willkie, buvusis 
republikonų partijos kandidatas į pre
zidentus 1940 metų rinkimuose.

Ko jis ten vyksta? Kas jį ten siunčia? 
Gal būt ponas Willkie vyksta ten gauti 
tikrų ir patikimiausių žinių apie tai, kaip 
ilgai Anglija mano atsilaikyti. Gal jis 
vyksta ten patirti, ar Anglijos darbinin
kai nesiruošia, ilgiau nelaukę, pasiimti 
valstybės galią į savo rankas. O gal jis 
ten važiuoja su kokia kita misija, svar
bia Wall gatvei.

Vienas turi būti žinoma Amerikos 
žmonėms: ponas Willkie Anglijon išvyko 
ne jų reikalus atstovauti, ne jų gerui, ne 
jų naudai. Jis išvyko rūpintis imperialis
tų reikalais—Anglijos ir Amerikos im
perialistų reikalais. Tarp Roosevelto ir 
Willkie šiandien nebeliko jokio skirtumo. 
Abiejų politika yra karo politika. Abiejų 
politika yra politika įvedimo Amerikoje 
vieno asmeps diktatūros.

Smūgis Pennsylvanijos 
Reakcininkam^ ,

Pennsylvanijos įstatymų nary to jai pa- 
sirįžo kas metai registruoti visus nepilie- 
čius, gyvenančius šios valstijos ribose. 
Kiekvieną kartą kai nepilietis užsiregis
truotų, jis turėtų sumokėti dolerį. Ne
pilietis turėtų nešiotis registravimo kor
telę, o jei kada nors užklaustas jos ne
turėtų, būtų baudžiamas $10 pinigine pa
bauda arba dešimtimi dienų kalėti. O 
jeigu kuris nors nepilietis ateivis visiš
kai nesiregistruotų, tai būtų baudžiamas 
šimtu dolerių arba 60 dienų kalėjimo.

Šitokis daug maž įstatymas buvo pasi- 
motas pravesti Pennsylvanijos valstijoj.

Atsižiūrint į tai, kad federalė valdžia 
registruoja ateivius nepiliečius, tai gali
ma sau įsivaizduoti, kokis nepaprastai 
didelis apsunkinimas galėjo būti ateiviui 
nepiliečiui, gyvenančiam Pennsylvania 
valstijoj.

Nėra abejojimo, Pennsylvania valstiją 
būtų tuojau pasekusios ir kitos valstijos, 
kitų valstijų reakcininkai.

Bet laimei aukščiausias Jungtinių Val
stijų teismas įsikišo į šį reikalą ir Penn- 
sylvanios valstijos reakcininkų pasimoji-

Martinique Sala ir Kas Toliau?
Caribejaus Jūroj, netoli nuo Pietų , 

Amerikos ir Panamos yra eilė Francijos 
salų ir viena iš jų Martinique su labai 
svarbia prieplauka Fort de France. Sako, 
kad toje prieplaukoje galėtų rasti vietą 
visas Jungtinių Valstijų karo laivynas.

Kol buržuazinė Francija laikėsi, tai 
toji sala tarnavo suvežimui iš Amerikos 
karo reikmenų ir paskui jų pervežimui į 
Franci ją. Bet kada Francija suklupo, 
tai sala pasiliko, kaip kokia “našlaitė.” 
Dabar aplinkui ją zuja Amerikos karo 
laivai.-

Kame gi dalykas? Vieni 'nurodo, kad 
Amerikai labai svarbu užimti tą salą ir 
ten įsitaisyti savo karo laivų stovyklą. 
Kiti sako, kad saugoja, idant ją neuž
imtu vokiečiai. Treti nurodo į tai, kad 
Fort de France banke yra $500,000,000 
vertės Francijos aukso, kuris buvo ten 
atvežtas,'kad užmokėjus Wall Stryto ka
pitalistams už ginklus.

Bet sala jau nėra taip didelė “našlai
tė.” Jos prieplaukoj stovi Francijos or
laivių vežikas “Bearn” su apie 75 karo 
orlaiviais ir kaip kas sako, kad tai “ne
mažas galvos skausmas”. Prieplaukoj 
yra ir dar keli kiti karo laivai. Taip pat 
orlaivių lauke yra nuo 150 iki 200 Ame
rikoj pastatytų “Curtiss SVC-4” ir 
“Hawk” bombanešių, kurie buvo skiria
mi pervežti į Francija, bet nesuspėta.

Kai kurie baikštesni politikai sako, 
kad tos Francijos jėgos sudaro net Pa
namos Kanalui pavojų. Mums gi atrodo, 
kad jos nėra taip didėlės. Bet, supranta
ma, kad jos yra stambios, kurios galėtų 
atmušti pasikėsinimą ant Martinique 
salos.

buvusios chinų 
Raudonosios Armijos stojo 
petis petin su generolo 
Chiang Kai’ - sheko jėgomis 
prieš Japonijos imperialis
tus, kad apgynus Chiniją, 
kaipo visų chinų šalį. Chi
nijos sovietinė Raudonoji 
Armija sudarė Ketvirto, 
Aštunto ir Devinto kelių ar
mijas. Buvusioj Chinijos 
Sovietų teritorijoj yra spe- 
cialis ruožtas, specialė tvar
ka, į kurios reikalus negali 
kištis generolas Chiang 
Kai-shekas, o Chinijos ko
munistai susilaiko nuo agi
tacijos prieš buržuazinę ge
nerolo Chiang Kai-sheko 
tvarką jo teritorijoj. Kitais 
žodžiais, Chinijoj pravestas 
liaudies frontas atmušimui 
Japonijos užpuolimo, bet 
priešingos dvi sistemos gy-

vuoja viena greta kitos. Ai- • Atėjusios žinios iš Chunk- 
šku, kad prie tokios pade-!ingo, generolo Chiang Kai- 

sheko sostinės, skelbia, kad 
jo armija, skaičiuje 70,000 
karių, užpuolė ant Ketvirto 

' kelio armijos, buvusios 
[Raudonosios Armijos 10,000 
karių Yangtze upės slėnyj, 
buvusius raudonarmiečius 
nuginklavo, o jų vadą ge
nerolą Yeh Ting areštavo ir 
rengiasi teisti. Tas genero
las ir Ketvirto kelio armi
ja kaltinami, kad būk ta ar
mija įsibriovė į Chiang 
Kai-sheko armijų teritoriją, 
užatakavo 40-tą diviziją, 
atsisakė.pasitraukti į šiau
rės, reikalavo iš generolo 
Chiang Kai-sheko 500,000 
chiniškų dolerių ir 500,000 
patronų. Nurodo, kad gene
rolas Chiang Kai-shekas ir 
kiti Chinijos buržuaziniai

ties sunku išvengti nesusi
pratimų.

Buvusios Sovietų Chini- 
jos Raudonosios Armijos, 
kurios dabar vadinasi Ket
virto, Aštunto ir Devinto 
kelių armijomis, yra sovie
tinių vadų vadovystėje ir 
jos laiko frontą šiaurinėse 
provincijose, ties savo plo
tais ir arti Mongolijos 
Liaudies Respublikų sienų. 
Viena, jos pridengia savo 
teritorijas, antra turi arti
mesnį susisiekimą su Sovie
tų Sąjunga, iš kurios Chini- 
ja gauna daug pagalbos. 
Greta bendros karo linijos 
išlaikymo, Chinijos. komu
nistai užsiima ir plačiu par
tizanų veikimu užnugaryje 
Japonijos armijos.

vadai bi jojų..leisti komunis
tams veikti Yangtze upės 
slėnyje, kuris skaitlingai 
'apgyventas, kad komunistai 
perdaug neįsigalėtų.

Chiang Kai-shek reika
lauja, kad komunistai susi
laikytų nuo agitacijos ir 
propagandos už naują san
tvarką Chinijoj.

Komunistai sako, kad jie 
griežtai laikosi susitarimo, 
kad agitacija pati savaimi 
gema tarpe generolo Chiang 
Kai-sheko armijos karių, 
nes jie sužinojo, kad sovie
tiniame ruožte žemės pri
klauso valstiečiams, kad ten 
fabrikus valdo liaudis, kad 
naikinamas žmogaus išnau
dojimas žmogumi.

Komunistinių armijų va
dai sako, kad reikia iškel
ti politinius klausimus, pa
daryti pasiūlymus Chinijos 
liaudžiai geresnės san
tvarkos, kad ji žinotų už ką 
reikia kautis prieš Japoni
jos imperialistus, kad vien 
tautiškų obalsių negana, 
kad reikia kelti ir tokius 
obalsius, kurie net generolo 
Chiang Kai-sheko teritori
joj siūlytų Chinijos darbo 
žmonėms geresnį gyvenimą. 
Žinoma, tas nepatinka ge
nerolui Chiang Kai-shekui 
ir abelnai Chinijos buržua
zijai.

Toliau Chinijos komunis
tų vadai nesutinka ir su ge
nerolo Chiang Kai-sheko 
karo taktika. Komunistų 
fronte, net pati Japonija 
pripažino, kad ji neturi pa
sisekimo, mat buvusios 
Raudonosios Armijos kariai 
ne vien fronte laiko liniją, 
bet jos suorganizuoti par
tizanų būriai ardo japonų 
armijos užnugary j viską ir 
tuo silpnina Japonijos jė
gas. Tokią taktiką norėjo 
įnešti ir Yangtze upės slė
nyje, kuris? yra tirštai ap
gyventas. Bet to bijo gene
rolas Chiang Kai-shekas. 
Ir gavęs paskolų iš Ameri
kos jis pasidrąsino ir už
puolė Ketvirto kelio armi
ją

Vėlesni pranešimai sako, 
kad šis incidentas baigsis, 
kad generolas Chiang Kai- 
shek' bijo generaliai išstoti 
prieš buvusias Raudonosios 
Armijos jėgas, nes tas ati
darytų Japonijai jo šiaurinį 
sparną. Iš kitos pusės jis bi
josi užrūstinti Sovietų Są
jungą, kaip rašo ponas Na
thaniel Peffer, nes jeigu 
Sovietų Sąjunga sulaikytų 
Chinijai pagalbą ginklais ir 
amunicija, tai generolo 
Chiang Kai-shek jėgoms bū
tų mirtinas smūgis. Gi iš 
Chinijos Sovietų pusės, sa
ko, kad Komunistų Partijos 
vadas Chau En-lai pareiškė, 
kad partija atranda juk ir 
generolo Yeh Ting pusėj 
buvo klaidų. Imant tą visą 
atydon atrodo, kad šis inci
dentas taip ir baigsis, kad 
jis ant bendrų Chinijos ko
munistų ir generolo Chiang 
Kai-sheko santikių daug ne
paveiks. Žinoma, tas reika
laus iš komunistų lankstes
nės ir atsargesnės veiklos, 
kad ne vien organizavus jė
gas atrėmimui Japonijos 
įsiveržimo, bet ir tuo pat 
kartu, kad sudarius sąly
gas, jog Chinijos buržuazi
ja negalėtų vėl užpulti dar
bo Raudį, kaip ji .padare 
1928 metais po to, kada su 
komunistų pagalba sumušė 
savo priešus.

V. Budnikas. \

Belgrad, Jugoslavija. — 
Pertraukta visi susisiekimai 
telefonais tarp Jugoslavijos 
ir Rumunijos. Uždrausta 
graikam išvažiuot iš Rumu
nijos. A

Kupiškis, 
1940-XI-19.

Brangioji Antosė!
Gavau iš Tavęs laišką, la

bai dėkui. Daug Tu visokių 
klausimų duodi. Netikėk 
gandams. Kaip kas išmano, 
taip ten pas jus kalba. Už 
ką gi tuos visus valdininkus 
šaudys? Juk prie Smetonos 
visi tarnautojai buvo po 
prievarta verčiami jų “dū- 
don” pūsti, o duonos kąsnis 
visiems buvo brangus, kaip 
liepė—taip visi darė. Dabar 
viskas sutvarkyta, į visus 
tarnautojus kreipiamas dė
mesys, algos padidintos.

žinoma, atsiranda vienas 
kitas apkvaišėlis, anksčiau 
buvęs smetonininkų geras 
pakalikas, tai tokiem Tary
bų Lietuvoj ne vieta. Šiaip 
viskas pertvarkoma iš pa
matų: žemės reforma įvyk
dyta, bankai, stambiosios 
įmonės, krautuvės nacijona- 
lizuotos, viskas liaudžiai, o 
tuo pačiu liaudis viską su
pranta ir vyriausybei atsi
moka darbo našumu.

Bedarbių nėra, darbas 
visose srityse verda, uždar
bis padidintas. Viską ne
įmanoma Tau aprašyti. Kas 
mums anksčiau buvo kalba
ma apie sovietus, dabar 
kaip pamatėme, tai tik tada 
praregėjome, kad tik Sovie
tų Sąjungoj taip viskas su
tvarkyta tegali būti. Ka
riuomenė kaip galinga, kaip 
išauklėti, mandagūs karei
viai! Svarbiausis mums da
lykas, tai apsauga nuo ka
riaujančių valstybių. Ne
reikia mums kentėti alkį, 
skurdą, nieks neišdrįs pa
liesti Lietuvos, nes visų 
mūsų priešakyj stovi galin
ga Raudonoji Armija.

Aš su žmona dirbu Ku
piškyje, labai gera dabar 
dirbti, ypač žmona jaučiasi 
gerai: ‘ dirba, bet žino, kam

Klausimai ir Atsakymai

naudoja melų kampanijai drabužiai ir butas, kol jie 
prieš naują Lietuvoj tvar. mokosi ir taip pat daroma 
M- viskas, kad gerai aprūpinus

(2) Lietuvių Darbininkų senelius, kurie jau negali 
Susivienijimas niekados ne-Įdirbti.

t

Valstiečiai Pageidauja Ko
operatinių Krautuvių

A u k š t advaris, Rokiškio 
apskr. Nacionalizavus stam
biąsias prekybos įmones ir 
įsteigus daugiau kooperati
nių krautuvių, valstiečiai 
džiaugiasi, kad jų nebeiš- 
naudoja biznieriai ir visokie 
šmugelninkai.

Aukštadvario a p y 1 inkės 
valstiečiai pageidauja, kad 
būtų įsteigtas kooperatyvas 
prie pieninės. Čia suvažiuo
ja su pienu iš plačios apy
linkės gyventojai, nes pie
ninė yra prie gerų trijų 
vieškelių kryžkelės. Nuo 
šios vietos iki artimiausio 
miestuko yra -7 klm. Įstei
gus kooperatyvą, gyvento
jai galėtų atvažiavę į pieni
nę, apsirūpinti reikalingo
mis prekėmis. Dabartiniu 
metu reikalinga sugaišti 

duodama pašalpa. Už kelių valstiečiui taip brangus lai
mėtų ir mes Tarybų Lietu- kas, nes iš šios apylinkes 

išdidžiau, dėl menkiausio daikto turi 
važinėti 10 klm. į turgų ar
ba į artimiausią miestuką.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
Lojerini.—Apie tą žmogų 

pas mus jau buvo rašyta; 
daugiau, .pagaliau, apie jį 
rašyti šiuo metu ir neverta.

dirba, o pirmiau pradž. mo
kyki. mokytojai, tai 
žemiausiai pastatyti, 
pastumdėliai.

Tiesa, Tu klausei 
namus. Didieji namai 
jonalizuoti, bet kaip mūsų 
namai paliekami. Žemės pa
liekama ūkininkui 30 ha. 
Dabar naujakuriai sušelpti 
ir pinigine parama, na
mams pasistatyti, ūkio pa
dargams įsigyti ir sėklai

voj gyvensime 
negu Jūs Amerikoje.

Tai tuo tarpu tiek tera
šau, laukiu iš Tavęs laiško. 
Dabar sunkiau susirašynėti, 
nes kaimyninės valstybės 
kariauja, tai aš nesuprantu, 
kaip dar laiškai ateina. Ta
vo laiškas rašytas rugpj. 6 
d., o aš gavau lapkričio 
pradžioj. *■

Viso Tau geriausio.
Felius.

Vokiečių Armija Tvar
kysianti Rumunus

Belgrad, Jugoslavija. — 
Pranešama, kad tai vienas 
“graikų kilmės” kumštinin
kas nušovęs vokiečių gene- 
ralio štabo karininką majo
rą Doringą Buchareste, Ru
munijoj. šovikas areštuotas.

Sakoma, kad vokiečiai 
siusią 20 tūkstančių karių 
ekspediciją į pietinę, rytinę 
ir vakarinę Rumuniją vyk
dyt ten tvarką.

Klausimai
(1) Kur dingo aukos Gin

klų Fondui, kurios buvo 
renkamos laike Smetonos 
fežimo ?

(2) Ar Lietuvių Darbinin
kų Susivienijimas aukavo 
ginklų fondui $100?

(3) Ar naujoji Lietuvos 
valdžia panaikino valstiečių 
senas skolas?

(4) Kadangi Lietuvoj 
naujas obalsis yra: “Kas ne
dirba, tai ir nevalgo,” tai 
kaip yra su senais ir ma- 
žais ?

Katalikas.
Atsakymai

(1) Mes negalime pasaky
ti apie Ginklų Fondui aukas, 
nes jas tvarkė Smetonos 
atstovai. Veikiausiai jie jas

Žinios iš 
Lietuvos
Džiaugiasi Gavę žemes
Kuliai, Rokiškio aps. — 

Daug šio kaimo bežemių ir 
mažažemių gavo žemės. Vi
si džiaugiasi, kad turės ga
balą savo žemės ir neberei
kės eiti kapitalistams ber
nauti. Daug žemės gavo Ga- 
čionių dvare, kuriame jų se
neliai bei tėvai ėjo baudžia
vą. Visi gavusieji žada dar
bu įrodyti, kad jie tikrai 
yra tos žemės verti.

Riebiam Raului, So. Bos
ton, Mass.—Rašote, |cad F. 
J. Bagočius visai nėra “Di
džiosios Baltųjų Draugijos” 
narys. Tai galimas dalykas. 
Bet ar tai mūsų skaityto
jams tas svarbu? Na, o jei
gu Tysliava jo tokį paveiks
lą išspausdino, tai jūs patys 
savo rašinyje sakote, kad 
“vienok gyvenime reikia ir 
satyros; be satyros būtų 
perliūdna.”

Istanbul, Turkija. —Grįž
dami iš Maskvos, graikų 
prekybos pasiuntiniai teigė, 
kad Sovietai laiką per pus
antro miliono armijos palei 
rubežių su Vokietija.

aukavo pinigų Ginklų Fon
dui. Jis aukavo $100 pagel
bėti Klaipėdos pabėgėliams, 
kada Smetona tą kraštą pa 
dovanojo Hitleriui ir auka
vo $50, kad palaikyti Lietu
vos pavilijoną Pasaulinėj 
Parodoj.

(3) Taip, naujoji valdžia 
panaikino visas senas vals
tiečių skolas, kurios viršijo 
300,000,000 litų. Tai didelis 
valstiečiams palengvinimas. 
Tuo kartu milionus litų da
vė valstiečiams pagalbos.

(4) Tas obalsis nepaliečia 
nei mažų, nei senų, tik jis 
paliečia tinginius ir tuos, 
kurie sveiki, tvirti būdami, 
nori patys nieko nedirbti, 
tik iš kitų prakaito gyventi. 
Lietuvoj vaikams ir jauni
mui užtikrintas maistas,
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LATSVft trečias puslapis

Tautai Būtų Gėda, Jeigu Joje 
Komunistų Nebūtų
(Trečias Straipsnis apie Amerikos Lietuvystę)

J. Baltrušaitis

daug pažangesni už dabar- drą frontą su bilionierių re
akcija nuoširdžiai naikina 
pažangiąją lietuvystę. O lie
tuvyste tegali būti tik pa
žangi, demokratiška. Kas 
demokratiją naikina, tas 
naikina ir lietuvystę.

tinius “socialistus”, anar« , 
chistus, tautininkus. Šian
dien klerikalai, socialistai, 
anarchistai ir tautininkai 
eina išvien prieš komunis
tus, tarnaudami tam pa
čiam Amerikos reakcijos 
slibinui, kuris ryja demo
kratiją. žuvus demokrati
jai, gyvuos darbo žmonių 
vergija. Mūsiškiai to slibino 
pagėlbininkai juk irgi yra 
darbo žmonės, tai argi jie 
tiki, kad įvedus vergiją— 
diktatūrą jie bus laisvi ir 
laimingi ponai?

Jie nebus ponai, bet ne
bus nė lietuvystės veikėjai. 
Dabartinė jų veikla ardo 
laisvas" lietuvių organizaci
jas, ardo demokratiją, o tas 
reiškia ardymą lietuvystės. 
Tą jie turi daryt, kuomet 
tarnauja amerikinei reakci
jai., Reakcija kiekvieną 
amerikiečių pažangų veiki
mą vadina “un-American 
activity”; ypatingai taip 
vadina ateivių, tai ir lietu
vių pažangųjį veikimą. Tai
gi reakcija naikina ateivių

tais”, “tautos priešais” ir tt. 
Vadinas, jie siaurino, men
kino lietuvių tautą, “išmes
dami” mus iš jos; jie ple
pėjo, kad socializmo idėja 
yra svetima, ne lietuvių.

Taigi šiandien nė Dies’as, 
nė lietuviški redaktoriai, nė 
kiti provokatoriai nieko 
naujo neišrado, beplepėda
mi apie svetimas, neameri- 
kines idėjas. Kad pažan
giuosius lietuvius ir komu
nistus tie Dies’o bernukai 
vadina ne lietuviais, bet 
rusais ir tt., tai jie niekam 
daugiau nekenkia, kaip tik 
lietuvių tautai, jos dydžiui 
ir garbei. Mat, anot jų, lie
tuviai kultūroje taip žemai 
stovi, kad negali turėt jokio 
išmanymo apie komunizmo 
idėją; lietuviai toki akli 
(kaip tie atgaleiviai), kad 
negali matyti, jog jiems ko
munizmo idėja naudinga ir

Ne tiktai mūsų atgalei
viai mažina tautą, dvasiš
kai išmesdami iš jos visus 
pažangiuosius jos narius. 
Išmes ir faktiškai, kuomet 
diktatūrą užaugins.

Amerikoje jau treji me
tai, kaip girdime begėdiš
kai priešingą tautai žodį 

X“un-American activity,” ar
ba “foreign isms.”

Iš pradžios buvo sakoma, 
kad čia veikia Italijos fa
šistai, Vokietijos nacional
socialistai tų šalių naudai, 
kaip šnipai, agentai, iš ten 
atsiųsti. Jei taip, tai, žino
ma, tokia veikla turi būt su
stabdyta: svetimos šalies 
nauda gali būt mūsų šaliai 
pragaištis. Bet “svetimų iz- 
mų” arba “svetimų idėjų” 
nėra nė vienoj šalyj. Idėjos 
yra visų tautų, visų šalių. 
Ir tai ne tik civilizuotų tau
tų. A n g 1 a s s o c i o 1 ogas, __ _ ....... ...... ........... .
Spencer, savo dideliame vei-ip]atyn ir gilyn? Na? o Vo- verta už ją kovoti.

Šitas knygelės titulas pa
sako visą jos turini.

“Kas yra”—Vokietijoj.
“Kas bus”—Rusijoj, Lie

tuvoj. Vokietijoje buvo lai
svė skaityt, rašyt, važinėt 
(be pasporto), susidėti, į ko
kias nori, draugijas', parti
jas, platinti tarp žmonių 
savo idėjas. Tas busią ir 
Rusijoj, ir Lietuvoj. Tai 
toks tos lietuviškos knyge
lės turinys.

Tai buvo tiktai liberališ
kos laisvės idėja, — laisvė 
tebeviešpataujant kapitaliz
mui su apribuotu monar- 
chizmu. Mes turėjom savo 
mintyse ir socializmą, bet 
tą manėm įvyksiant daug 
vėliau. Šiandien Rusijoj ir 
Lietuvoj socializmas įvykęs 
iki gana gražaus savo laips
nio ir vystosi, plėtojasi vis

Pittsburgh, Pa.

Du benamiai vaikučiai miega požeminėje nuo 
orlaivių slėptuvėje Londone; tokių vaikučių ten 

yra tūkstančiai.

kale aiškiai faktiškai įrodo, 
kad visokios civilizuotųjų 
idėjos, net apeigos, papro
čiai tebėra užuomazgoje 
pas įvairias žemąsias gen
tis, neišskiriant tokias, ku
rias net “laukinėmis” vadi
name. Naujos idėjos yra tai 
senos idėjos, atsidurusios į 
naujas aplinkybes. Civili
zuotų žmonių pavergimas 
didesnis, platesnis; dėl to 
tarp jų kyla didesnė ir pla
tesnė laisvės idėja; žmonės 
organizuojasi — atvirai ar 
slaptai — kovai už tą idė
ją, už įvedimą laisvės.

Kiekvienoj šalyj gali būt 
nauja tiktai tas, kaip žmo
nės veikia dėl idėjos, ką da
ro, kad ta idėja įvyktų į jų 
gyvenimą, į jų bendruome
nę. Tai, vadinasi, keičiasi 
formos, faktai, faktų var
dai. Išrodo, kad kartu su 
tuo keičiasi ir idėjos. Tik
inimo je, keičiasi idėjų sąvo-

kietijoj plėtojasi kapitaliz
mo naujoji vergija darbo 
žmonėms. Ar ši idė
ja svetima Amerikoje? Nie
kuomet! Dar fašizmo, na
cizmo idėjos vardo nebu
vo, o Amerikoj ta idėja bu
vo taip, kaip visose priva
tinės nuosavybes valstybė
se. Tankiai darbininkus 
šaudydavo, į kalėjimus gru
sdavo už unijizmo idėją, už 
skriaudų sumažinimo idėją, 
ir tt. Visos tos idėjos, tiesa, 
buvo laisvos ir Anglijoj ir 
Vokietijoj ir Francijoj. Jos 
buvo laisvos ir Amerikoj! 
Bet dalinis tuomet dar be
vardis fašizmas prieš jas iš
eidavo kai kada. Ve, tai aiš
kus žodis: “kai kada”, ne vi
sada. Visada visoj šaly ka
pitalizmo diktatūrą, — tai 
fašizmas. Ne visada nuo
ga, atvira diktatūra — tai 
kapitalizmas “ramiu” laiku.

Šiandien kas stoja prieš 
kos, fdejų paaiškejimas nau-'komunizmo idėją, tas stoja 
jose sąlygose toj ar kitoj 
šalyj; bet vargiai tą galima 
vadinti pačių idėjų persikei
timu. Pavyzdžiui, socializ
mo idėja nepersikeitė. Dau
gelis socialistų stengėsi ją 
visai perkeist, bet jie tik 
patys persikeitė ir tą idėją 
atmetė!

Koki “izmai” buvo Ame
rikoj, toki buvo Anglijoj, 
Vokietijoj, Rusijoj ir kitur. 
Mes, kovodami už laisvę ca
rinėje Rusijoje, labai tan
kiai mąstėme ir kalbėjome 
apie Amerikos “izmus,” ar
ba apie Anglijos “izmus”,— 
demokratizmą Anglijoj (bet 
tiktai šiaurosiose Anglijos

už fašizmą, už nuolatinę ka
pitalizmo diktatūrą priešais 
darbo žmones.

Anais laikais, dar prieš 
pirmąjį pasaulinį karą, pa
rašiau į “Kovą” straipsnį 
maždaug šitokio turinio:

Kas pageidauja, kad lie
tuvių tautoje nebūtų tų ar 
kitų idėjų, tai blogai tar
nauja tautai. Kuri tauta 
stovi ant žemo kultūros, ar
ba civilizacijos laipsnio, tai 
joje nėra tokių politinių ar
ba visuomeninių sriovių ir 
judėjimų, kokius matome 
kultūriškose šalyse.

Jeigu tokios tautos vado
vai džiaugiasi, kad joje nė
ra pažangiausios sriovės-— 
socialistų partijos, tai jie 
tuomi tik pažemina savo 
tautą akyse kultūriškų tau
tų. Kultūriškosios tautos 
į ją žiūri su pažeminimu, 
nes ji yra žema kultūroje, 
apšvietoje, ji barbariška ir 
dėl to joje nėra moderniškų 
veikimų.

Iš to straipsnio “Keleivis” 
paėmė šią ištrauką, sakyda
mas:

“Draugas J. Baltrušaitis 
rašo ‘Kovoje’: ‘Tautai būtų 
gėda, jeigu joje socialistų 
nebūtų.”

Kas tada buvo pasakyta 
apie socialistus, tai dabar 
lygiai tą pat galima pasa
kyti apie komunistus. So
cialistai dabar neina į ro- 
kundą, nes jie, pasilikę kai
po socialistų-komunistų at-

Atsimenu laikus (prieš 
Pasaulinį Karą), kada pa
tys senieji amerikonai ne
vedė agitacijos prieš “sveti
mus izmus.” Prieš kai ku
riuos “izmus” agituodavo. 
Bet nevadino jų svetimais. 
Tai gyveno ‘ demokratija.
Dabar jau demokratija tem- matos, tuojaus neteko socią- 
sta, kada Amerikos žmonių 
laisvės idėjos yra patrijotie- 
rių vadinamos “svetimo
mis.”

Bet tais laikais tarpe 
I “svetimkalbių” amerikonų,- 

salose, ne jos imperijoj—In- ateivių ir piliečių,—pasi- 
dijoj!). Mes maloniai žiū- reikšdavo tos bjaurios, kvai- 
rėjome net į kaizerinės Vo- los, nežmoniškos agitacijos, žandarais prieš buvusius jų 
kietijos “izmus”. Vienas >

lizmo idėjos, pasidarė “ru
dais socialistais”, “social- 
buržujais,” o šiandien jau 
yra grynais buržujais; kai 
kurie iš jų dvasiškais ir fi
ziškais svaigalais užsidopi- 
nę didžiuojasi esą anarchis
tais ir sykiu kapitalizmo

Tada mes vadinomės soči- draugus ir visus pažangie- 
mūsų truputį sen esnių jalistais. ■ Komunistų vardo čius.
draugų parašė net kny- nieks dar nevartojo. Mūsų 
gėlytę-su tokia “svetima” “tautiečiai” (dar nebuvo 
idėja: tautininkų) ir klerikalai

“Kas yra, o kas bus.” mus vadindavo “kosmopoli-

Jiems tinka K. Markso 
draugo, poeto Henriko Hei
ne mintis, lietuviškai išreik
šta Mačio-Kėkšto:

Po žemę slankiojat su 
baime, 

Už žemės drebate turtus. 
Tik krislas man, bet laime 
Nenoriu lygintis su jus.

Italija, Vokietija 
nuolatinę diktatūrą 
liaudį; įvedė ir karo 
prieš kitas šalis. Karas turi 
išteisinti diktatūros gyvavi
mą. Mūsų tautininkai ir 
klerikalai su siaurapročiu 
Smetona, -nusižiūrėję į tų

įvedė 
prieš 
idėją

nors amžiną karo stovį vi
duje Lietuvos. Ar naziai-fa- 
šistai pagyrė už tai lietuvių 
tautą ir jos vadus? Ne. 
“Vokietininkai” ėmė skelb
ti, kad Lietuva “barbariš
ka.” ' Komunistai buvo pa
naikinti Lietuvoje. O bet gi 
ją barbariška vadino. Sakė: 
Klaipėdą reikia atplėšti nuo 
barbarų. Na, ir atplėšė. 
Smetonininkai nė neaiktelė
jo, tyliai atidavė Klaipėdą 
ir “sutartį” padarė: ką ga
lima parduoti, parduosim 
tik Vokietijai už jos nusta
tytas kainas!

Jeigu italų ir vokiečių fa
šizmas kada paliaus karia
vęs, įstos į šiaip ar kitaip 
ramų valstybinį gyvenimą, 
tai neišvengiamai ten žmo
nės kils, vienysis tomis pa
čiomis idėjomis, kuriomis 
seniau gynėsi nuo kapita
listų perdidelio plėšikavimo.

Kad žmonės tenai kils, tai 
tą pranašaujame pirmoj 
vietoj ne mes, bet 
aukštieji valdininkai, poli
tikieriai, didieji laikraščiai 
ir buržuazinių grupių kal
bėtojai. Tokiu būdu ramina, 
kad demokratija atsigaivins 
tenai, o Amerikoje ji išsi
laikys, nežus nė laikinai. 
Daugelis jų, be abejo, nori 
išlaikyti demokratybę Ame
rikoj, bet nieko nedaro jos 
išlaikymui. Daugelis dirba 
p r i e š i n g a i. Pavyzdžiui, 
Scripps - Howard dien
raščiai sakosi esą libe
rališki, “už demokratiją 
stoja,” bet gelbsti politikie
riams, teisėjams naikinti 
balsavimo teises komunistų 
partijai; džiaugiasi, kad ke
liose valstybėse tos teisės 
buvo atimtos pereito rudens 
rinkimuose; agituoja, kad 
unijos išmestų iš savo val
dybų komunistus, kad dar-‘ 
bininkų laimėjimai, kaip 
Wagnerio Aktas ir kitos 
teisės, būtų apkarpyti, o 
streikai—uždrausti; bet nė 
žodžio nesako, kad kapita- 

• listų pelnas iš “defense pro
gramos” būtų sumažintas. 
No, no! čia turi būt dole-

■ rių bilionai, daugiau bilio-
■ nu.

Bet jie tikri revoliucio
nieriai... Vokietijos ir Ita
lijos žvilgsniu. Nori, kad 
ten kiltų revoliucija (mes 

’ apie tai abejojame.—Red.); 
nepaiso, kad ir ji būtų bol
ševikiška.

Kad tie bilionieriai ir 
i multi - milionieriai rengia 
. Amerikos demokratijai ka
pus ir kad stumia šią šalį 
į karą, tai yra naturališka. 
Bet yra nenaturališka, kad 
toki mažyčiai mūsų biznie- 
rėliai, redaktorėliai, tų ma-

na juos Dies’u, lyg šenan- 
dorio airiai katalikai ketu
riasdešimt metų atgal gąs
dino vaikus Šliupo barzda.

Šitie mūsų inteligentėliai
yra ne koki turčiai—jei ku- dvasią, kalbą ir t.t.; naiki
ns “vertas” kelių dešimčių’na lietuvystę. Mūsų tauti- 
tūkstančių, tai ką tas reiš- ninkai - anarchistai-klerika- 
kia prieš valdonus bilionie- lai-socialistai susidėję į ben- 
rius?—tai tik uodas prieš 
slonių! Jie yra tik demo
kratijos vaikai, ir kaip jie 
dirba prieš savo motiną!

lietuvių tauta yra demo
kratijos sinonimas. Per 500 
metų ji buvo vien tik dar
bininkų tauta, nė vieno mi- 
lionieriaus ir net tūkstan- 
tieriaus lietuvio nebuvo. Tik 
Lietuvai tapus nepriklauso
ma buržuazine valstybe, at
sirado lietuviškų milionie- 
rių. O Amerikoj—jeigu yra 
dvejetas lietuvių milionie- 
rių, tai tie nieko prieš lie
tuvystę nedaro; ne gero, nė 
blogo. Tik tie mažiukai, 
pasiturintieji ‘ laikraštinin- 

mūsų kai—proto sukčiai tarnauja 
Amerikos reakcijai, o kar
tu su tuo, ir. lietu vystės ne
laimei. Reakcija grasino 
praeito karo gadynėje, kad 
tegyvuotų “hyphenated 
Americans”. Reakcija da
bar beveik aršesnė, nors da 
šalis neįėjus į antrąjį karą. 
Ir dabartinės reakcijos tar
nai lietuviai aršesni, negu 
tie patys gaivalai buvo pra
eito karo laiku. Tada atga
leiviai, klerikalai buvo

LDS 100 kuopa rengia šau
nų balių sekmadienį, 26 d. 
sausio (Jan.), kaip 7:00 vai. 
vakare, 1320 Medley St., N. 
S. Pittsburgh, Pa.
. Pittsburgh© ir apielinkės. 
gerbiamieji draugai ir drau
gės, seni ir jauni, esat kvie
čiami atsilankyti į šitą pokylį. 
Nes tai pirmas toks parengi
mas šitam žiemos sezone. Bus 
gera orkestrą, kietų ir minkš
tų gėrimų; taipgi ir gardžių- 
užkandžių, o tiktai 15č įžan
ga! Tai tikrai bus puikus pa
sišokimas ir pasilinksminimas 
ir sykiu pavaišinimas delega
tų LDS 8-to apskričio.

Konferencija prasidės 2-rą 
vai. dieną, įsitėmykite.
LDS 8-to Apskr. Pirmininkas.

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų

NEWARK, N. J

Koncertas ir Šokiai
RENGIA SIETYNO CHORAS

Aldona Klimaitė

PI//A7 DAILĖS
Programą: Ensemble Aidhalsiai is

šeštadienį

25 Sausio
(JANUARY)

Šv. Jurgio Svetainėj
180 NEW YORK AVĖ.

Newark, N. J.

Pradžia 7:30 v. vakare

Geo. Kazakevičiaus 
Orkestrą Gros Šokiams 
PROGRAMA 
Brooklyn; Bangos Choras iŠ

Elizabeth; vietinis Sietyno Choras; Rusų Choro šokikų grupė ir 
solistė Aldona Klimaitė, koloratūra sopranas ir bus daugiau talentų. 
Įžanga 50 centų. • Tik šokiam 25 centai.

Kviečiame skaitlingai susirinkti išgirsti gražią programą ir 
pasilinksmint. RENGĖJAI.

GRIGUTIS
Penkių Atidengimu Operete

Stato Scenon Aido Choras

M. SUKACKIENE, 
Mariutės rolėje

SEKMADIENĮ

SAUSIO

JANUARY

Pradžia Lygiai 4-tą 
valandą po pietų J. SABALIAUSKAS, 

Mitriaus rolėje

LIETUVIŲ SVETAINĖJE
29 ENDICOTT ST., WORCESTER, MASS.

• ' •

-

U

žiukų lietuviškų laikraščių 
leidėjai noriai tarnauja bi- 
lionierių diktatūros idėjai, 
širdingai ardo demokratiš
kumą tarp

didžiųjų kaimynų “naują” 
idėją, Lietuvą laikė po “am
žina” diktatūros letena. O 
kad karo negalėjo skelbti 
prieš jokią šalelę, tai įvedė lietuvių, gąsdi-

Gerbiami Worcesterio ii’ apylinkes lietuviai! Nepraleiskite progos, pamatykite šią 
gražią operetę vadovaujant J. Karsokienei. Kviečia Visus AIDO CHORAS

■'...O!
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Lenino Vaikystes ir Mokslo Metai
A. J. ULJANOVA.

(Tąsa)
Atsinešdamas labai sąmoningai ir rim

tai į save ir į visa, kas aplink jį, Volodė 
pats pastebėjo savyje tą ydą ir, besi
klausydamas sykį begalinio; nepaprastai 
kantringo seseries Olės lavinimos ant ro
jalio, jis tarė man: “Štai kieno pavydė
tinas darbštumas?’ Ir jis ėmės darbštu
mo, kurs virto nepaprastai dideliu jau 
jojo jaunystės metais,—kai jis baigė uni
versitetą,—ir iš kurio mes tiesiog stebėte 
stebėjomės, kai jis pastojo užaugęs žmo
gus. ” <

Apskritai aš mačiau, kad Volodė, dar 
mažas būdamas į visa kritiškai žiūrėjo. 
Tas vikrus beldikas, tarytum vėjavaikis, 
kurs lengvai mokėjo pastebėt kitų juo
kingąsias, silpnąsias puses, kurs buvo 
veikus paerzint, pasijuokt, — iš tikrųjų 
pastebėdavo ne tiktai šitai. Jis matyda
vo, kaip buvo nurodyta pavyzdy su Olės 
muzika, ir gerąsias puses ir būtinai su 
tuom, kad taikintus pats sau: ar taip jis 
elgias, ar nėra kitų elgesiuos to, ką ir 
pats galėtų pasisavint.

Šitai buvo, mano nuomone, viena stip
riųjų Volodės pusių. Man pasiliko atmin
ty pora atsitikimų, dėliai kurių jis sakė: 
“Aš maniau: ar būtų man užtekę drąsos 
tam dalykui? Veikiausiai, ne”.

Jaunystėj jis nesigirdavo, nepuikau
davo, to jis kęste-nekentė vėliau, nuo to 
jis grasino jaunuomenę savo kalboj 
III-jam komsomolo suvažiavime. Tiesa, ir 
mūsų tėvas labai nemėgo gyrimosi ir, ne
žiūrint to, kad mes visi nuolatos atsižy- 
mėdavom mokykloj,—ir ypatingai Volo
dė,—nieko negirdavo, bet džiaugdamasis 
mūsų pasisekimais, skatino mus dar prie 
didesnių.

V.
Pargrįžęs iš gimnazijos, Volodė pasa

kodavo tėvui apie tai, kas buvo pamoko
se, iš ko jo klausinėjo ir kaip jis atsaki
nėjo. Kadangi paprastai kartodavos vie
nas ir tas pats,—geri atsakymai, geri 
ženklai,—tai kai kada Volodė stačiai, 
greit eidamas pro tėvo kabinetą perei
namuoju kambariu, per kurį, ėjo jo ke
lias pas save, aukštyn, greit eičia rapor
tuodavo. “Iš graikų penki, iš vokiečių 
penki.” Taip aiškiai aš dabar matau tą 
sceną: aš taip pat esu tėvo kabinete ir 
gaudau patenkintą šypseną tarp tėvo ir 
motinos, sekdama akim tvirtą figurukę 
gimnazistų šinely, išlindusiais iš po for
minės kepurės rausvais plaukais, greit 
sprunkančią pro duris. Dalykai, žinoma, 
mainės: “iš lotynų—penki, iš algebros— 
penki,” bet esmė buvo viena ir ta pati, 
buvo gaunamas paprastai vienas ženklas 
—5.

Tėvas tais laikais kalbėdavo motinai, 
kad Volodei visa perdaug lengvai duodas 
ir jis bijo, kad jame neišsidirbs darbštu
mo. Mes žinom dabar, kad ta baimė buvo 
bereikalinga, kad Volodė išsidirbo visiš
kai nepaprastą darbštumą.

Bet ir paerzint bei pašiept jis mėgo. 
Kai susirinkdavo jo vienamečiai ar šei
mynoj su mažaisiais (Ole ir Mite)^ jis 
būdavo pirmasis visuose žaidimuos. Be 
to, kasdien girdėdavos jo juokas ir ne
išsemiamas daugumas visokių linksmų 
prasimanymų. Vera Vasiljevna Kaškada- 
mova, miesto mokyklos mokytoja ir ar
tima mūsų šeimynos pažįstama, pasako
ja savo atsiminimuose, koks linksmas 
ūpas būdavo pas mus paprastai, kai visa 
šeimyna susirinkdavo vakare prie arba
tos. “Ir visų garsiausiai,—sako jinai, — 
skambėdavo Volodės ir jo antrosios se
series Olės balsai. Taip ir sklydo jų 
skardūs balsai ir užkrečiamas juokas.” 
Jie pasakojo apie visokius atsitikimus 
gimnazijoj, apie visokius šposus, prasi
manymus, juokus. Tėvas taip pat mėg
davo pasišnekučiuot su mumis ir, pa
likęs kabinete rimtuosius dalykus, pasa
kodavo apie savo gimnazijos metus, apie 
įvairius atsitikimus su jo draugais, vi
sokius šposus ir anekdotus iš mokyklos 
gyvenimo. “Visi juokias, visiems links
ma. Ir gerai jauties toj draugingoj šei
mynoj”, rašo Kaškadamova.

Kai kurie Volodės šposai pasiliko man 
atminty. Taip antai, atvažiavo pas mus 
pusseserė, gydytoja. Tais laikais gydyto
jos buvo retenybė. Ta, pusseserė buvo 
viena pirmųjų. Sėdi jinai salėj ir šnekas 
su tėvu ir motina. Prie durų į salę juo- 

kkas, šnibždesys. Įbėga Volodė ir šauniai 
kreipias į viešnią:

—'Aniuta, aš sergu—išgydyk mane.

—Kuom gi tu sergi?—meilingai klau
sia jaunoji gydytoja, matydama, kad 
berniukas juokauja.

—Niekaip negaliu lig sočiai privalgy t: 
kiek valgau,—vis alkanas.

—Na, eik į virtuvę, atsiriek juodos 
duonos abišalę, pasibarstyk druska ir su
valgyk. .

—Aš jau mėginau—negelbsti.
—Na, tad pakartok tą vaistą, tuomet, 

tikrai, pagelbės. Volodei belieka tik 
trauktis atgal.

Mėgo Volodė ir muziką. Motina paro
dė jam pradinius pratimus, davė jam 
išmokt keletą lengvų vaikų dalykėlių ir 
dainelių, ir jis ėmė grot labai šauniai il
su ūpu. Motina gailėjos vėliau, kam jis 
užmetė muziką, kuriai turėjo didelių ga
bumų.

Mėgo mažasis Volodė gaudyt paukšte
lius, spendė jiems su draugais spąstelius, 
o dar anksčiau mėgo pirkinėt juos, kad 
išleidinėt laukan. Seniau būdavo papro
tys leidinėt laukan paukštelius kovo 25 
dieną,—ir Volodė mėgo tą paprotį ir pra
šė iš motinos pinigų paukščiukui nupirk
ti, o po to paleist jį. Sykį jis turėjo klėtku- 
tėj rudgurklę. Nežinau, ar jis buvo pa
sigavęs ją, nupirkęs ar gavęs iš ko nors 
dovanų, pamenu tik, kad rudgurklė gy
veno neilgai, ėmė nuobodžiau!, pasišiau
šė ir nugaišo. Nežinau jau, dėl ko tai 
atsitiko: ,ar buvo Volodė kaltas tuom, 
kad užmiršdavo lesint paukščiuką, ar ne.

Pamenu tik, kad kas tai parūgojo jį 
dėl to, ir atmenu rimtą, susimąsčiusį vei
dą, kuriuo jis pažvelgė į nebegyvą rud
gurklę, o po to tarė griežtai: “Niekados 
daugiau nebelaikysiu paukščių klėtku- 
tėj”.

Ir jis, tikrai, jų daugiau nebelaike.
Bėgiodavo jis žuvų gaudyt su meške

rėmis į Svijagą, — upelę Simbirske, — 
ir vienas jo draugų pasakoja tokį atsiti
kimą. Pasiūlė jiems kas tai vaikiščių 
gaudyt žuvis dideliam pilnam vandens 
griovy, artumoj, pasakęs, kad ten gerai 
vyksta pagaut karosų. Jie nuėjo, bet, nu
silenkęs į vandenį, Volodė įpuolė grio
vin; dumbluotam dugne jisr ėmė grimzt. 
“Nežinau, kas būtų išėję,—pasakoja tas 
draugas,—jeigu į mūsų riksmą nebūtų 
atbėgęs, darbininkas iš fabriko upės pa- 
kranty ir ištraukęs Volodę. rPo to mums 
nebepavelijo bėgiot į Svijagą.”

Bet, užsiiminėdamas jaunystėj žuvų ir 
paukštyčių gaudymu, Volodė nepamėgo 
karštai nei to, nei kito, ir aukštesnėse 
gimnazijos klasėse nebežuklavo ir nebe- 
spendė spąstų paukščiams. Ir laive su Sa
ša, kai tas parvažiuodavo vasarai iš uni
versiteto, jis paprastai neplaukydavo, o 
važinėdavos jaunesnysis brolis Mite, 
kurs labai mėgdavo lydėt Sašą, pastara
jam bevažinėjant Svijaga ir berenkant 
visokius kirminus ir kitokius upės gyvū
nus. Saša užsiiminėjo gamtos mokslais, 
dar būdamas gimnazistu, o universitete 
pastojo į gamtos fakultetą ir vasaros 
metu užsiiminėjo tyrinėjimais, ruošė me
džiagą savo raštiškiems darbams.

Volodė gi nemėgo gamtos mokslų. 
Gimnazijoj jis interesavosi lotynų kalba, 
klasikų skaitymu, istorija, geografija, . 
mėgo rašinėt ir rašė labai gerai. Jis nesi
tenkindavo rankvedžiais ir? mokytoj o pa
sakojimais raštiško dalyko paruošimui, 
bet imdavo knygas iš bibliotekos, ir jo 
raštiškieji darbai išeidavo rimti, tema 
būdavo gerai išgvildenta ir išdėstyta ge
ra literatūrine kalba. Gimnazijos direk
torius Kerenskis (tėvas A. F. Kerenskio, 
laikinosios valdžios vado prieš Spalio re
voliuciją), tuomet mokinusis aukštesnio
joj klasėj literatūros, labai mylėjo Vo
lodę, nuolatos gyrė jo darbus ir statė 
jam geriausią ženklą.

Nemėgo taip pat Volodė įvairių dar
bų, kuriais paprastai noriai užsiiminėja 
berniukai. Tai yra, jis jaunystėj lipin
davo ar meistraudavo, kaip ir visi mes, 
visokius žaislus ir papuošimus eglutei, 
kurią mes visi labai mėgdavom ir kuriai 
mes ruošdavom visa paprastai savo ran
komis, bet, neskaitant šių ankstyvesnių 
darbų, aš nepamenu jo niekados, kad ką 
nors būtų meistravęs—užsiiminėjęs sta- 
lioryste ar kuom nors kitu. Neužsiimi- 
nėdavo jis ir tokiu berniukų mėgstamu 

.darbu, kaip pielavimas iš medžio, ką 
labai gerai atlikdavo jo vyresnysis bro
lis. Nemokslo laiku, žiemos ir vasaros 
atostogomis, jis arba skaitydavo, noriai, 
kaip pamenu, lukštendamas saulėžoles 
arba bėgiodavo, vaikščiodavo^ slidinėda-
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vo slidėmis žiemą, žaisdavo kroketu ar
ba maudydavos vasarą. Jis nemėgdavo 
skaityt nepaprastų nuotildų aprašinėji
mų, bet labai noriai, pamenu, skaitydavo 
Gogolį, o vėliau Turgenevą, kurį galėda
vo skaityt po keletą kartų. Draugų, ypač 
kaip Saša ar Olė, gimnazijos laikais Vo
lodė neturėjo,—pas mus į šeimyną mažai 
kas tesilankydavo, bet jojo santykiai kla
sėj būdavo geri: jis padėdavo dirbt, aiš
kindavo nesuprantamą, taisė vertimus ar 
raštiškus darbus,—kai kada ir pats ra- 
šydavt) juos tiems, kam šitai sunku bū
davo atlikt. Jis pasakodavo man, kad

Philadelphia, Pa.
Lietuvių Muzikalus Namo 

Bendrovės metinis susirinki
mas buvo mažas ir nelabai 
tvarkingas. Susirinkimas 
įvyko sausio 15 dieną savo pa
talpoje po num. 2715 E. Alle
gheny Ave.

Pirmininkas Griganavičius 
susirinkimą atidarė 8:30 vai. 
vakare, pareikšdamas, kad šis 
susirinkimas yra labai svar
bus, nes bus renkama šių me
tų valdyba. Prašė .narius ra
miai užsilaikyti. Bet man at
rodė, kad nariai yra pasidali
nę j grupes—vieni stoja už 
vieną ypatą, q kiti už kitą ir 
taip barasi. Vienas narys, sė
dėdamas už manęs, sako: “Aš 
matau, kad partija auga mūsų 
kliube.” Klausiu jo: “Ar ko
munistų ?” Jis atsako: “Jėzus, 
Marija, ne ne. Jie tarp savęs 
pešasi.”

Užrašų sekretorius skaitė 
protokolą. Protokolas labai 
puikiai surašytas, tik negar
siai skaitė, tai dauguma tarpe 
savęs kalbėjosi ir negalėjai 
girdėti.

Finansų raštininkas išdavė 
finansinį raportą. Pažymėjo, 
kad šie metai buvo geri, darė
me gerą biznį, daug būtų likę 
pelno, bet turėjom daug išlai
dų taisydami namą. Tas kaš
tavo daug pinigų. Bet vistiek 
liko gražaus pelno, apie $1,- 
600. Banke organizacija turi 
$9,000. •

Namo taisymo komisija ra
portavo, kad sekretorius ne vi
sada ją kvietė į susirinkimą. 
Sekretorius atsakė, kad ne vi
sada reikėjo šaukti. Pavyzd
žiui, kai eina klausimas ma

jam rūpėdavo taip parašyt raštiškas 
darbas, kad draugas gautų ir gerą ženk
lą, ir kad nepanašu būtų į tai, kad jam 
kas nors kitas būtų rašęs,—ypač, kad 
nebūtų panašu, kad yra parašęs jis, Vo
lodė. Jis aiškindavo draugams nesupran
tamus dalykus permainomis, ateidavo, 
kaip ir jo brolis Saša, kai kada į gim
naziją pusvalandžiu anksčiau, kad iš
verst jiems sunkią vietą iš graikų ar lo
tynų kalbos ar paaiškint painią teoremą. 
Visa klasė tikėjosi Volode; eidamas prie
ky, jis ir kitus traukė paskui save.

(Bus daugiau)

žiau $25, tai sekretorius gali 
atlikti.

Knygiį peržiūrėjimo komisi
ja raportavo, kad viskas yra 
vedama teisingai, nes abu se
kretoriai yra patyrę ir dirbę 
daug metų. Iždininkas sutiko 
su knygų peržiūrėtojais, kad 
viskas tvarkoje.

Valdyba paliko senoji, nes 
ji gerai darbavosi dėl kliubo 
naudos.

Pirmininkas pašaukė Anta
ną Dziką išduoti raportą, šis 
atėjo į priešakį ir pasakė: Aš 
matau, gerbiamieji, kad lietu
vybės dvasioje aš stoviu labai 
aukštai, jūs mokėkite mane 
pagerbti ir suteikite man sve
tainę už dyką laikyti balių 
vasario 9 dieną. Palenkė gal
vą ir nuėjo.

Skaitytas laiškas nuo Repu- 
blikonų Kliubo, kuris turės po- 
kilį per tris dienas—vasario 
12, 15 ir 16. Jis prašė, kad 
L. M. N. B. dalyvautų tame 
pokilyje. Susirinkimas nutarė, 
kad valdyba nupirktų šešius 
tikietus po dolerį.

Antras laiškas buvo nuo 
Lietuvių Literatūros Draugijos 
10 kuopos, kuriame prašoma, 
kad kliubas dalyvautų koncer
te ir baliuje, kuris įvyks dėl 
paminėjimo šios draugijos 25 
metų gyvavimo. Laiškas tapo 
priimtas. Pirminiu, pareiškė, 
kad L.M.N.B. leidžia nariams, 
kas nori, dalyvauti, arba ne
dalyvauti. Taip ir palikta. At
rodo vienpusiška: vienos orga
nizacijos tikietų nupirkta, o 
kitos nepirkta. Man atrodo, 
kad reikėjo ir Literatūros 
Draugijos tikietų nupirkti.

Pirmininkas pranešė, kad 
buvo sušaukti du susirinkimai

Binghamton, N. Y.
Sukaktuves ir Pasveikinimas 
“Laisvės” Bendrovės Dalinin

kų Suvažiavimo
Sausio 12 d. draugai A. ir 

J. K. Navalinskai pasikvietė 
keletą kaimynų ant pietų ir 
pradėjus užkandžiauti^ pareiš
kė, kad tai jų 26 metų sukak
tuvės vedybinio gyvenimo. F. 
Maldaikis davė sumanymą, 
kad sumesti keletą dolerių ko
kiam geram tikslui.

Kadangi veik visi buvo 
“Laisvės” skaitytoj ai-rėmėjai, 
tai visi sutiko, kad pasveikin
ti “Laisvės” bendrovės dali
ninkų suvažiavimą. Aukavo 
šie draugai-gės: po dolerį, A. 
ir J. K. Navalinskai, J. ir K. 
Vaicekauskai, P. ir O. Mikola- 
jūnai; po 50 centų, F. Mal
daikis, P. Bakšienė, K. Kapi- 
čiauskas, B. Bakšas, ir A. Ka- 
pičiauskaitė. Viso $5.50.

Ačiū drg. Navalinskams už 
pietus, taipgi ačiū ir aukoto
jams už parėmimą dienraščio 
“Laisvės.”

P. Mikolajūnas.

Ketvlrtadien., Saudo 28, 1941

Senatorius J. C. O’Mahoney, 
iš Wyoming© valst., pataria 
darbininkams organizuotis ir 
neleisti stambioms korporaci
joms užvaldyti visą Amerikos 

pramonę.

Bridgeport, Conn.
Nepamirškite

Rytoj, sausio 24 d., vakare, 
turėsime didelį Bridgeporto ir 
apylinkės lietuvių susirinkimą 
ir prakalbas. Prakalbą pasa
kys “Laisvės” redaktorius An
tanas Bimba iš Brooklyn©. Pra
kalbų tema nepaprastai svar
bi: “Senoji ir Naujoji Lietu
va.” Taipgi jis plačiai kalbės 
apie dabartinį karą, apie Roo- 
sevelto politiką įtraukti šį 
kraštą į šią skerdynę ir nuro
dys, kokie pavojai Amerikos 
žmonėms grūmoja.

Prakalbos bus Lietuvių Sve
tainėje po num. 407 Lafayette 
St. Įžanga visiems velthi. Pra
sidės 7 :00 vai. vakaro.

Rep.

“LAISVĖS” SPAUSTUVĖ
Daro visokius spaudos dar

bus organizacijom 
ir biznieriam

dėl vienybės su pašaipūnėmis 
organizacijomis. Bet tam klau
simui paliktos durys ant to
liau atdaros. ' Jeigu bus rei
kalas, bus šaukiamas susirin
kimas visų organizacijų, atsto
vų Richmondo dalyje.

Bernadyktas.

“VILNIES”
KALENDORIUS

1941 metams
Jau galima gauti “Lais
ves” raštinėje. Nuolaida 
literatūros platintojams. 

Kaina 25c.

LAISVES’ BANKIETAS
“Laisvės” bendrovės dalininką suvažiavimas įvyks sekmadienį, 26 d. sausio

280 Union Avenue, Brooklyn, N. T. Po šėrininką suvažiavimo vakare

SAUSIO 26 JANUARY
—įvyks—

BANKIETAS IR ŠOKIAI
TRUMPA IR GRAŽI DAILĖS PROGRAMA

Kalbės L. Prūseika 
iš Chicagos ir kiti svečiai 

Kalbėtojai

Ensemble “Aidbalsiai”
Dainuos vadov. B. šalinaitės

Stasys Kuzmickas
Baritonas iš Shenandoah, Pa 

Dainuos Solus
0 43

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

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

PASAMDYTA DVI SALĖS, VIENA ŠOKIAMS, O KITA VAKARIENEI

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

VAKARIENEI ĮŽANGA $1.50, ŠOKIAMS 40 CENTŲ
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Cleveland, Ohio Nashua, N. II
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Bridgewater, Mass

ir

Rengėjai.

D. M.

ir

vyrams 
vaikam
su var»

<$3.00 
35c 
25c 
15c

bankieto, kuris įvyks, ro- 
kovo mėnesį.
kas tai pakuždėjo man į 
kad į draugų Merkių šei-

lošėj ų 
pačius 
pirmų

di-
tai

WORCESTER, MASS.
Pirmadienį, sausio 27 d., 7:30 v. 

v., 29 Endicott St., įvyks LLD 11 
kp. susirinkimas. Visi nariai ateiki
te ir užsimokėkite savo duokles ir 
atsiminkite priklausančią knygą už 
1940 metus. J. M. Lukas, sekr.

Ketvirtadien., Sausio 23, 1941

sekan-
18 iki 
be įs-

“Aš Numiriau.” 
lošime, vaikine, 
pasirodė, ką jie 
su kūnais ir sie-

NUMIRĖ LLOYD GEOR
GE ŽMONA

MASS.
scenoj opere-
26 d., Liet.

pas 
buvo 
į naujakurystę scenos 
stoką savistovumo ir 
Tačiau atsižvelgiant į

MONTELLO, MASS.
Susitvėrė Liuosybės Choras ir tu

rėjo pirmas repeticijas sausio 16 d. 
Nutarė repetuot kiekvieną ketvirta
dienį, todėl kurie mylite dainuoti, 
prašome dalyvauti sausio 23 d. L. 
Namo apatinėje svetainėje, 7 v. v. 
Drg. Bolys iš Bostono mokina dai
nuoti. — Kom. (18-19)

VVĄTERBURY, CONN.
Paskaita su muzkia. Rengia LDS 

48 kp. Sausio 26 d., Venta Hali, 103 
•Green St. Pradžia 7 v. v. įžanga 25c. 
Dainuos Vilijos Choras, vad. B. Ra- 
simavičiūtės. Išgirsite Prof. Bacevi
čiaus paskaitą “Lietuvos Muzika ir
Jos Kūrėjai.” Kviečia

(18-19)

aktorių, prašome dalyvauti šia- 
parengime. Įžanga 50c ir 75c.

(19-20)

SO. BOSTON, MASS.
ALDLD 2 kp. susirinkimas įvyks 

sausio 23 d., 8 v. v. L. P. Kliubo 
svetainėje. Visi nariai dalyvaukite 
šiame susirinkime. — Sekr. (18-19)

(BIELIAUSKAS)

LAISNUOTAS GRABORIUS

BINGHAMTON, N. Y.
LDS 6 kp. kortų lošimo parė 

įvyks sekmadienį, sausio 26 d., Liet. 
Svetainėje. Svečiai bus maloniai pri
imti. Kviečiame visus. (19-20)

PITTSBURGH, PA.
LDS 160 kp. rengia šaunų balių, 

sekmadienį, 26 d. sausio, 7 v. v., 
1320 Medley St. Bus užkandžių 
įvairių gėrimų ir gera orkestrą šo
kiams. Įžanga 15c. Kviečiame daly
vauti. — Rengėjai. (18-20)

I .TR .TA “.V

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

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

UNDERTAKER

tik 
iš esmės, 
“Kurčias žentas” 
nekurtuos lošėjus 
įžiūrėti ką tai pa-

HAVERHILL, MASS.
Lietuvių 'Laisvų Kapinių korpora

cija rengia centinį išpardavimą. 
Įvyks sekmadienį, sausio 26 d., 4 
vai. po pietų. LPG Kliubo Svct., 324 
River St. Kviečiame vietos ir apy
linkės lietuvius dalyvauti šiame pa
rengime. Padarytas pelnas bus pa
naudotas pagerinimui Lietuvių Lai
svų Kapinių. — Kom. (18-20)

(SHALINSKAS)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

miestelis turi įsi- 
kaipo buvus vei- 
Bet kaip kitur, 
mus, ateiviams

WORCESTER,
Aido Choras rengia 

tę “Grigutis,” sausio
Svet., 29 Endicott St. Pradžia 4 vai.
po pietų. Kurie mylite pamatyti ga
bių 
me

Philadelphia, Pa.

vajuje irgi vei- 
dovanų nelaimė- 
visus skaitytojus 
kurių yra gana

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto^
Tel. Virginia 7-4499

Įvyks sekmadienį, sausio 
1941, O’Donnell svetainė- 
High St. Pradžia 
pietų. Įžanga

j 337 Union Avenue
•J Brooklyn, N. Y.
f? Tel. Stagg 2-0783

NIGHT—HAvemeyer 8-1158 D

si iiao unu

>>
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Prof. Bacevičius Duos Kon
certą Clevelande

Profesorius Vytautas Bacevi
čius yra baigęs Paryžiaus mu
zikos konservatoriją, 1928 m., 
gaudamas diplomą su aukščiau
siu garbės ženklu “Premier 
Prix,” kaipo kompozitorius ir 
pianistas - virtuozas. Pakilęs 
aukštai muzikoje, Bacevičius 
važinėjo po Europos didmies
čius: Londoną, Paryžių, Ber- 

. lyną, Prague, Copenhageną, 
Varšavą ir kitus, su koncertais.

1938 m. Belgijos valdžia 
parsikvietė prof. Bacevičių į 
sprendėjus (Jury) Internatio
nalism Pianistų Konteste ir už 
jo gerą atsižymėjimą, Belgijos 
karalius Leopoldas III apdova
nojo Bacevičių garbės ordenu.

Bacevičius profesoriavo auk
štesniam muzikos skyriuj, Kau
no Universitete. Yra parašęs 
didelių simfonijų, operų ir po
emų. Trumpai sakant, prof. Ba-[ 
cevičius yra lietuvių žvaigždė 
muzikoje.

Clevelando Draugijų Vei
kiantis Komitetas nutarė par
sikviesti Bacevičių į Clevelandą 
ir jo garbei surengti koncertą 
kovo 9 d., Miesto Auditorijoj.

Jaunuolės Ima Vadovybę
Kovo 16 d. draugų Romandų 

namuosė, įvyko trečias iš eilės 
Koncerto Rengimo Komiteto su
sirinkimas. Nors į šį susirinki
mą ne visi delegatai buvo at
vykę, nekuria iš vadovaujančių 
draugų nebuvo, bet kurie buvo 
atvykę, visi svarstė koncerto 
prirengimo planus nuoširdžiai 
ir su pasišventimu. Visame Ko
miteto darbe vadovybę ima 3 
jaunuolės: Romandžiūtė-Stri-
peikienė, Janette Jenkauskiūtė 
ir Lyros Choro mokytoja A. 
Brazis. Jos visos trys apsikro
vusios darbais, kad tik koncer
tas pavyktų visu šimtu nuošim
čių.

Todėl ir visi Clevelando lie
tuviai turime dėti visas pastan
gas, kad šis koncertas pavyktų 
šimtu nuošimčių ir kad galėtu
me pasirodyti kitom tautom, 
jog mes turime tokį muzikos 
didvyrį - žvaigždę.

Sausio 19 dieną ALDLD 6- 
tas apskritys buvo surengęs 25 
metų tos draugijos jubiliejinės 
sukakties atžymėjimo parengi- 
mėlį, kuris, galima sakyti, pil
nai pavyko. Apart pirmininko, 
visą to parengimėlio programą 
išpildė iš Brooklyno atvykęs 
scenos mylėtojų būrelis, o pra
kalbą pasakė tos draugijos cen
tral inis sekretorius dr. 
Šolomskas.

Nesigilinant į atskirų 
užduotis, o imant 
perstatymus 
perstatymėlį, 
lošiant, 
galima 
našaus 
ūkyje, 
drąsos.
Liaudies Namo svetain. mažu
tį steičių, be jokių parankumų, 
kur tik per scenerijų plyšius ar
tistams teko antlysti ir nulysti 
nuo scenos, ne mažai galėjo pa
veikti ir į iš kito miesto atvy
kusių artistų ūpą. Galima da- 
leisti, kad svečiai tikėjosi pade
monstruoti savo gabumus nuo 
erdvios, perstatymams tinka
mos estrados. O kuomet mes 
juos sugrūdome į nė deramai 
apsisukt neįmanomą kamputį, 
iš šiokių-tokių nedateklių su
ramstytą scenerijukę, tai čia 
mes ir rasime jų dvasios nupuo-

• limo priežastis.
Tačiau užbaigus lošį, phila- 

delphiečiai, širdingai dėkodami 
už perstatymą, palydėjo lošėjus 
gausingais aplodismentais. Po 
to sekė drg. D. M. *šolomsko 
prakalba, sujungta su Litera
tūros Draugijos jubiliejum ir 
mūsų brolių, Lietuvos artojėlių, 
naujos buities arena. Jau seniai 
ir labai seniai, kaip esu girdė
jęs draugą Šolomską kalbant. 
Bet reikia pripažinti tą faktą, 
kad prakalbų sakyme draugas

Šolomskas, yęa padaręs didelį 
progresą. Tai jau visai ne tas 
šolomskas, kokį aš pažinojau 
apie 10 metų atgal.

Po prakalbos, to paties 
brooklyniečių scenos mėgėjų 
būrelio artistai, perstatė antrą 
veikaliuką — 
Bet šitame 
breoklyniečiai 
gali! Vaidylos
lomis įsijungę į savo roles, pra
juokino publiką iki ašarų. Net 
ir manoji, senatvės žagre išva
gota kakta, kurion net rengiau
si jau ir žirnius sėti, nuo juoko 
daug lygesnė pasidarė.

Po perstatymų sekė vakarie
nė, kur prie stalų susėdusi, su 
nušvitusiais veidais publika ir 
linksmai čiauškėdama, dalinosi 
tarpusavyj įgytajs iš perstaty
mų įspūdžiais. Ant visų veidų 
matėsi didelio pasiganėdinimo 
prošvaistėlė. Mat, Philadelphi
jos lietuviai, jau buvo pasiilgę 
lietuviško perstatymo, nes jau 
bus apie 10 metų laikotarpis, 

, kaip porgresyvė šio didmiesčio 
i lietuvių visuomenė nėra mačiu
si lietuviško teatro.

Prie antro stalo susėdus va
karieniaut, brooklyniečiai pa
linksmino mus ir su savo saty
riškomis dainelėmis. Net ir 
šiandien mano ausyse girdisi 
mano parapijono P. Grabausko 
dainos žodžiai: “Ogi ar į antrą 
dieną, žiūriu jau vien’s laka 
pieną, o kitas už pečiaus kam
po, mano švarko skverną tam
po.”

Publikos buvo gražios 
draugiškai nusiteikusios, 
apart vietinės publikos, 
džiausią atstovybę turėjo, 
draugai eastoniečiai. Jie savo 
duotą žodį 6-to apskričio kon
ferencijoj išpildė su dideliu 
kaupu. Paskui sekė Chesterio, 
Camdeno ir Gibbstowno atsto
vybės. Keliatas draugų matėsi 
ir iš Dalear, N. J. Tik balti- 
moriečiai, rodosi, neturėjo jo
kios atstovybės.

Philadelphijop draugai, kiek 
teko nugirsti, koncentruoja vi
sas jėgas rengdamiesi prie sa
vo didžiojo parengimo, tai “Lai
svės’ 
dosi,

Gi 
ausį, 
mą imigravo nauja pilietė — 
Rožė susilaukė antros dukrelės. 
Draugas Merkis dabar jau bus 
dvilypis granpapa, Albertas — 
dusyk dėdė, bet... Nelaiminga 
Merkienė, paslydus ant apledė- 

. jusios gatvės, pasižeidė koją. 
į Nors neguli lovoj, bet be bam- 
. buko lazdelės pagelbos negali 
. pavaikščioti. O ta bambuko 

lazdelė jai taip nepritinka, kad 
, nežinai nė ką daryti į jos eise- 
; ną žiūrėdamas, '— apgailestau- 
. ti ar juoktis? Linkiu draugei 
. Merkienei greito pasveikimo, o 
, Rožei, jos vyrui ir naujagimei 

—šeimyniškos pavasario laimės.
i Senas Vincas.

Gerbiami Philadelphijos ir 
apylinkės lietuviai; Visi širdin
gai kviečiami dalyvaut la
bai svarbiose prakalbose, ku
rios bus temoje “Senoji ir 
Naujoji Lietuva”. Prakalbos 
įvyks vasario 2 dieną, Lietu
vių Tautiškoje svetainėje, 928 
East Moyamensing Avė. Pra
sidės 2 vai. po pietų.

Kalbėtojas bus Antanas 
Bimba, iš Brooklyno. Kalbė
tojas pasakys daug naujo 
mums visiems labai svarbiais 
klausimais. Visi lietuviai la
bai rūpinasi apie mūsų bro
lius ir seseris Lietuvoje, kaip 
jie tenai gyvuoja ir darbuo
jasi. Vieni giria, kiti peikia. 
Ot dabar ir bus proga išgirsti 
ir sužinoti tikrą teisybę.

Dalyvaukite visi, vyrai 
moterys, seni ir jauni,

J. S. Rainys.

London.— Pirmadienį mi
rė Margaret Lloyd George, 
77 metų amžiaus, žmona 
garsaus anglų politiko D. 
Lloyd George’o, kuris buvo 
anglų ministeris pirminin
kas laike praeito karo. Jis 
ir pats dabar pęsveikųoja.

Draugystė šv. Kazimiero 
rengia 42-rą metinę vakarie
nę. 
26, 
j e, 
po
$1.00, moterims 50c., 
25c. Nariams tikietai 
dais.

nėj svetainėj bus priruošti sta
lai dėl svečių. Todėl važiuo
dami iš kitų miestų važiuoki
te pilnos mašinos į savo koo
peracijos mitingą.

J. Kalvelis. x

Gerbiami Nashua ir apie, 
linkės lietuviai! Visiems žino* 
ma, kad ką šv. Kazimiero Dr- 
gija rengia, tai parengimas 
būna šaunus. Todėl kviečia
me visus dalyvauti. Gali da
lyvauti ir pašalinės ypatos. 
Svetainė didelė ir vietos bus 
visiems pakankamai.

Visi jaunuoliai per 
čius du mėnesius, nuo 
25 metų, bus priimami
tojimo mokesties prie virš mi
nėtos draugystės. Todėl, jau
nuoliai, pasinaudokite šia pro
ga. ši draugija yra didžiau
sia ir stipriausia finansiniai 
Nashuoj, todėl visiems patar
tina prie jos prigulėti.

Kviečia Komitetas.

Abelnas Veikimas
Šis mažas 

gijęs vardą, 
kli kolonija, 
taip ir pas
senstant ir mirštant, o iš nie
kur neužpildant jų vietų, vei
kimas laipsniškai silpsta. Bet 
mes dar išlaikom draugijas 
geram stovyje, šiemet jau iš- 
rinkom naują valdybą ALDLD 
ir stertgsimės palaikyti visus 
narius.

“Laisvės” 
kėme. Nors 
jome, bet 
atnaujinsim,
geras skaitlius pagal mūsų 
mažą miestuką.

Darbai ir Uždarbiai
Kitose industrijose girdim, 

kad žmonės uždirba dideles 
algas ir džiaugiasi gerlaikiu. 
Bet čeverykų išdirbystėje mes 
negalime džiaugtis. Brockto- 
no apylinkėj čeverykų dirbtu
vės eina silpnai, o algų visai 
nepakelia. Viena kita gauna 
armijos orderį, bet fabrikan
tai varžos, kad gauti užsaky
mus, paima labai už žemas 
kainas, tai darbininkams la- 
baį pigiai moka už darbą. 
Darbininkai sako: Tai ne pra
eitas karas. . .

Sirgimai
Mūsų apylinkėje labai ser

ga žmones “šalčiu.” Eet nėra 
pavojinga liga, nes mirčių ne
sigirdi nuo to “šalčio.”

Mirtis
Po trijų metų sirgimo pasi

mirė Pranas Jurkevičius. Bu
vo išveštas į Hanson džiovi
ninkų sanatoriją.

P. Jurkevičius pirmiau yra 
prigulėjęs prie ALDLD 71 
kuopos. Todėl Bridgewaterio 
draugai pirmiau atlankydavo, 
ir net ir finansiškai kiek rė- 
mėm. Taip už “Laisvę” pa- 
mokėdavom. Bet paskutiniais 
metais jau mažai kas ligonį 

ne 
ko- 
ap-

lankė. Kai numirė, tai 
vienas iš draugų sakė: Ot, 
kie mes likome nejautrūs, 
sileidę.

Palaidotas buvo nereliginiai.
Draugas P. Jurkevičius A- 

merikoj išgyveno 32 metus. Iš 
Lietuvos buvo — vilnietis, 
Merkinės parapijos.

♦
Pagarsėjus

B r i dgewaterio Darbininkų 
Kooperatyve Draugovė, kuri 
išdirba čeverykus po vardu 
“Over Globe Shoe,” jau įžen
gė į trečią dešimtį metų savo 
gyvavimo. 25 dieną sausio 
(Jan.) turės šėrininkai meti
nį suvažiavimą, kuris atsibus 
Bridgewaterio Piliečių Kliube. 
Kliubas rengia didelį bankie- 
tą (pietus) pasitikimui šėri- 
ninkų. Todėl geistina, kad šis 
suvažiavimas būtų skaitlingas. 
Bus platus raportas iš biznio 
eigos ir gyvavimo virš 20 me
tų kooperacijos. /

Pasibaigus mitingui, apati-

Sofija, Bulgarija. — Gau
ta žinių, kad pirmadienį per 
riaušes tarp vidutinių ir 
kraštutinių Rumunijos gele- 
žingvardiečių fašistų .tapo 
bombomis užmušta keli as
menys.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

TILŽĖS SPAUDIMO
Aukso Altoriukas, paprastu ap

daru ..................................... 50c
Ta pati knyga, Celuliodas gra
žiu apdaru su antspaudais.... $1.60

Vainikėlis, jaunuomenės maldų 
knygelė ..............................  35c
Ta pati knyga, minkštais, tvir
tais viršais ............................... $1.35

Kantičkos, visokių giesmių kny
ga .............................................. $1.75

Sapnų knyga, apdaryta su pa
veikslais .......................'............$1.60

Tūkstantis naktų, didelė knyga
apdaryta ....................................

Lengvas'būdas išmokt angliškai
Mikaldos Pranašavimai ...........
Girtuoklių Gadzinkos ................
Sveikata ligoniams, aprašo apie

300 visokių vaistiškų augalų 
ir kam jie yra naudingi .....

Trajenkės, stambios, pakelis ....
arba 3 pakeliai, už .............

/

M. Žukaitis,
334 Dean Rd.,

SPENCERPORT, N. Y.

25c.
60c

. $1.50

F. W. SHALINS
«
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ROBERT LIPTON
Jeweler : : Įsteigta 1892

701 GRAND STREET
Tarpe Graham & Manhattan Avon.

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ • 
DIREKTORIUS

M

Liūdėsio valandoje kreip
kitės prio manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą.

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

• ®

1113 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

i

£

NOTARY
PUBLIC

Telephon©
STagg 2-5043

O MATTHEW P. BALLAS

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

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA
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.

SKELBK1TES “LAISVĖJE
Office Phone 

EVergreen 4-6971
Inside Phone 

EVergreen 4-648S

Russian & Turkish Baths, Inc
29-31 Morrell Street - Brooklyn, N. 1

OPEN DAY and NIGHT

Managed by

RHEA TEITELBAUM

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

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

SPECIAL RATES PER WEEK
LAIDIES’ DAYS

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

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

Sun. all day and night

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

Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

U
£

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

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

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

Brangus Pasivažinėjimas
. Brooklyno Trafiko Teisme, 
jaunuolis D. Belini, 17 m., nu
teistas užsimokėt $75 arba 35 
dienas kalėti už mieste va
žiavimą 75 mylias per valan
dą. Teisėjas Solomon dėlto 
labiausia kaltino tėvus, kad 
leidž ia parjauniems, dar neiš- 
mokuseims atsakomingumo 
jaunuoliams važinėti savo ma
šinomis.

Brooklyno Demokratu 
Bakus

Kliu-
i

Lietuvių Demokratų 
bas, gyvuojantis, po antrašu 18 
Scholes St., Brooklyne, rengia 
savo trečią metinį didžiulį ba
lių su šokiais. Vietos demo
kratai, gerai veikdami ir gy
vuodami, visus užkviečia dar
bo pasekmėmis pasidžiaugti 
ir visus kartu pasilinksminti.

Lietuvių Demokratų Kliubo 
metinis parengimas įvyks šeš
tadienį, sausio 25 d., Karalie
nės Angelų parapijinėje salė
je, prie So. 4-tos xir Roebling 
gatvių. Balius prasidės 7:30 
vai. vakare ir tęsis iki vėlu
mos. šokiams grieš gera ir 
moderniška orkestrą.

Kliubo vadovybė ir vakaro 
rengimo komisija užkviečia 
visus lietuvius ir prietelius at
silankyti į metinį parengimą 
ir visus užtikrina malonaus ir 
linksmaus laiko praleidimu. 
Įžanga tik 35c asmeniui.

Kviečia—Rengėjai.

Nuteisė Turtingą Importer!
Harold N. Milbank, 56 m., 

senos New Yorko 
rys ir vienos iš 
vilnos į vežėjų iš 
firm os—— M i 1 ban k,

šeimos na- 
stambiausiu 

užrubežio 
Learn an & )

Co.—dalininkas, pereitą ant
radienį Gęneralių Sesijų Teis
me nubaustas nuo 18 mėnesių 
iki pustrečių metų kalėti Sing 
Sing kalėjime.

Jis kaltintas klastose, ku
riomis, kaip liudyta teisme, 
jis paslėpęs $120,000 pasisa
vinimus firmos turto. Iš pro
fesijos jis yra advokatas, bai
gęs Yale ir Columbia Univer-. 
sitetus, turėjęs po $22,000 per 
metus algos iš minėtos firmos.

Daugiau Vargina “Šalčiais” 
Vadinamos Ligos

Pereitą savaitę plaučių už
degimais Brooklyne raportuo
ta susirgusių 150. Tai buvo 
61-nu daugiau užpereitos sa
vaitės. Mirė nuo tos ligos 20. 
Po daugiau susirgo influenza 
ir skarlatina, po mažiau su
sirgo difterija, tymais, kokliu
šu.
mirė 
832.

Nuo visokių priežasčių 
per savaitę 526. Gimė

Unija Pareikalavo Balsavimų

Bildingų Aptarnautojų Uni
jos Lokalas 225, CIO, įteikė 
Valstijinei Darbo Santykių 
Tarybai prašymą išduoti liū- 
dymą atstovauti 400 Handi- 
Man Co., firmos darbininkų 
kolektyvėse derybose su fir
ma.

“LAISVES” BAZARAS1941
Bus Penktadienį, šeštadienį ir Sekmadienį

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

1 dovaną—gražų laikrodį.
• •

BUS CENTRAL PALACE
18 MANHATTAN AVE. BROOKLYN, N. Y.

Švietimo Taryba Mokytojam 
Įsake Nusilenkti prieš 

Raganų* Gaudytojus
Vos tik spėjus valstijos se

natui Albanėj suskubti pa
skirti Rapp-Coudert Komite
tui $45,000, kuriais galėtų dar 
per vienus metus tęsti ragan- 
gaudišką mokytojų šniukšti- 
nėjimą, miesto Aukštesniojo 
švietimo Taryba pasiskubino 
jsakyt visiems kolegijų moky
tojams ir darbininkams “koo
peruoti” su komitetu po grės
mė būti išmestais iš darbo už 
nepaklusnumą.

Tarybos patvarkymas gau
ta po ilgokų tuo klausimu dis
kusijų Hunters Kolegijoj pe-

Bus Graži Dainų Programa 
“Laisves” Bankiete

Šį Sekmadienį
Trumpa bus “Laisvės” ban- 

kieto meniškoji programa ši 
sekmadienį, sausio 26-tą, Cen
tral Palace, 18 
Ave., Brooklyne.
rintiems progą ją išgirsti bus 
ko paklausyti ir ką paminėti. 
Viena iš dalyvių programoj 
bus Biruta Ramoškaitė.

Manhattan
Tačiau tu-

BIRUTA RAMOŠKAITE
Sopranas iš Hartford, Conn.

, Dainuos Solus

Biruta, gimus ir išaugus, 
taipgi pirmą pradžią muzikoj 
ir dainoj ėmus Hartforde, 
Comv, aukštesnį muzikos mo
kslą gavo paskilbusioj Julliard 
Muz. Mokykloj, N. Yorke, kur 
dainavo-vaidino mokyklos sta
tomose operose. Ji yra dai
navus su simfoninėmis orkes- 
tromis Hartforde. Taipgi dai
navo su garsiąja New Yorko 
Civic Orchestra New Yorke 
kaipo viešnia solistė. Dainuoja 
per radio, dainavus su Men
delssohn Glee Kliubu 
kur kitur.

Bankiete taip pat 
Stasys Kuzmickas iš 
doah, Pa., mąinierių 
kų auklėtinis, aukštai prasi
siekęs 
plhčiai 
lietuvių 
namie, 
jos rubežių.
brooklyniečių Ensamblis Aid- 
balsiai, vadovaujami B. L. ša- 
linaitės.

Bankieto Pradžia.
Visi prašomi įsitėmyti, kad 

bankietas'-vakarienė prasidės 
6:30 vakaro. Bilietas $1.50. 
Šokiai prasidės 7 vai. ir tęsis 

ir daug

dainuos 
Shenan- 

meninin-

liaudies ’ dainininkas, 
žinomas ir mylimas 
kolonijose ne vien tik 
bet ir už savo valsti- 

Taipgi dainuos

reitą sekmadienį, kur komi
tetas rekomendavo taip pa
tvarkyti.

• Išduodama patvarkymus, 
taryba taip pat daleido, kad 
jos galia disciplinuot ar- pra- 
varyt 21 kolegijų mokytoją, 
kurie yra įkaitinti paniekini
me komiteto dėl atsisakymo 
liudyt, yra abejotina. Tary
bos, taipgi Rapp-Coudert Ko
miteto galios 
yra užvesta 
Teisme ir kol 
gamų laiku 
tvarkymai nėra vykdytinais.

nustatymo dėlei 
byla Apeliacijų 
byla praeis, bė- 
išduodami pa-

per visą vakarą, kadangi pa
imta abi didžiosios Central 
Palace svetainės, tad bankie- 
tas netrukdys šokiams. Vien 
šokiams įžanga 40c.

Ateina Pasveikinimų.
Vakar buvo skelba gražus 

pluoštas' pasveikinimų būsi
mam suvažiavimui. Po to gau
ta su aukomis dar sekami svei
kinimai: «•

A. ir J. K. Navalinskų 26 
metų vedybinio gyvenimo su
kakčiai paminėti sueigėlės, 
Binghamton, N. Y., atsiųsta 
sveikinimas su $5.50.

LDS 4 Apskritys, per J. Sa
kalauską, Cleveland, Ohio,— 
$5.00. •

ALDLt) 52 kp., per J. Mil
ler, Detroit, Mich., $5.00.

----- ------------

Kur Yra Antano Kandrote 
Pasekėjas ir Kas Jis?

Paskutiniu laiku Amerikos 
lietuviai atletai mažėja, ypač 
ristikai, drūtuoliai ir kumšti
ninkai. Senesni atgyveno sa
vo laiką, tik nekurie dar šiek 
tiek veikia. Tas parodo, kad 
reikia naujos spėkos, jaunų 
atletų, kurie keltų lietuvių 
vardą svetimtaučių tarpe su 
pasišventimu, kaip ir iki šiam 
laikui senesni atletai, spaudoj 
vadindami save lietuviais, sa
vo gabumais išgarsino save, 
kėlė lietuvių vardą, pagarsino 
Lietuvą. Daugiausia tą atliko 
Antanas Kandrotas- ir Jack 
Sharkey. Kiti sportininkai ir
gi atliko savo dalį netik Ame
rikoj, bet ir kitose šalyse.

Kandrotas pritaria minčiai, 
kad padaryti kontestą jaunų 
lietuvių atletų Amerikoj ir iš- 
jieškojus visus, galėsim surast 
vieną geriausią iš visų, kuris 
bus žinomas Antano Kandroto 
pasekėjas, 
testo 
Jack 
mėję
Žnoj lietuvių kolonijoj yra 
jaunų sportininkų. Kurie 
lit, patys atsiliepkit, arba 
kitas gali prisiųst jų vardus 
ir antrašus, taipgi kokioje 
srityje sporto jie dalyvauja ar 
dalyvavo.

Apię 30 metų atgal, kada 
mažai kas žinojo, kas yra 
lietuviai, Kandrotas drįso va
dintis lietuviu amerikonų tar
pe ii* spaudoj buvo aiškiai pa
žymėta Lithuanian Lion. Jis 
rungėsi už čampionatą risty- 
nių ir svorio kilnojime.

Konteste visi turi progą 
mėti. Paprastai kontestą 
mi visai nežinomas irz iš
greitai pagarsėja turėdami 
progą parodyti savo gabu
mus. Sportininkai ir skaity
tojai šio laikraščio prašomi 
pranešt mums, ką jūs manot 
apie tą kontestą, ir ar yra rei
kalinga Amerikos lietuviams? 
Šiuo reikalu . meldžiu rašyt 
pas J. Jakubs, 110 So. 1st St., 
Brooklyn, N. Y. J. J.

Teisėjais to kon- 
turi būti pat Kundrotas, 
Sharkey ir kiti atsižy- 
svetimtaučių tarpe. Ko-

ga
le as

lai- 
lai-
to

Paliuosavo ir Vėl Sulaikė
Max Ludkowitz, kaltintas 

nušovus II. Halperin, buvo 
teistas ketvirtu kaitų ir vėl 
tapo # išteisintas. Tačiau jis 
tiesiai iš teismabučio buvo nu
gabentas prokuroro raštinei! 
kamantinėti, paskui sugrąžin
tas kalėjimam Jis būsiąs pa
naudotas liudyt prieš kitus 
gengsterius.

Žydu Jaunimas Smerks 
Užkarinį Biliy

žydų Jaunimo Organizaci
jos turėjo savo atstovų kon
ferenciją gale pereitos savai
tės. Joje dalyvavo apie 200 
delegatų. Nutarta sudaryti 
Jungtinę žydų Jaunimo orga
nizaciją.

Jaunimas pasmerkė Roose- 
vclto paskolų-išrendayimų bi- 
lių, kaipo žingsnį link hitle- 
rizmo Amerikoje ir įtrauki
mo šios šalies giliau į Euro
pos karą. Taipgi užgyrė A- 
merikos Jaunimo Kongreso 
suvažiavimą, įvyksiantį Wa
shingtone vasario 7, 8 ir 9-tą.

“Mannerheim Linija” Pasiliko 
Miami PIayhuose, N. Y., 

6-tai Savaitei

Penkias savaites New Yor
ke, Miami teatre, rodyta so
vietinis judis “Mannerheim 
Linija” ir vis jam žiūrėtojų 
nepritrūksta, jis palikta 6-tai 
savaitei.

Nemačiusiam to judžio, sun
ku suprasti, ko jis nustotų, jei 
nematytų, kaip lygiai sunku 
pilnai suprasti reikšmę Suo- 
mijos-Sovietų karo.

Judyje, , žinoma, nėra nie
ko romantiško, kadangi karas 
nėra romantika, o šis judis 
imtas laike karo, paimti tik
rieji karo vaizdai. Bet judis 
•yra stebinantis, kadangi jis 
atneša prieš žiūrėtojų akis 
tuos tartum nenugalimus sun
kumus, tačiau jie Raudono
sios Armijos su jos technika 
ir pasišventusiais, aukštai iš
lavintais technikais nugalimi. 
Judis yra svarbi lekcija kiek
vienam norinčiam nuodugniai 
pažinti Suomijos-Sovietų karo 
priežastį, sąlygas ir pasekmes, 
atskleidusias ne tik Sovietų

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau Jurgio Mantvilos. Tūlą 

laiką gyveno Pennsylvanijos valsti
joj, o dabar, girdėjom, kad gyvena 
Sheboygan, Wis. Draugavom per 
kokį laiką kai gyvenom Pennsylva- 
nijoje. Turiu svarbų reikalą. Meldžiu 
atsišaukti, arba kas žino kur jis 
randasi, praneškite man, už ką ta
riu širdingai ačiū. A. Kazakevičius, 
596 Bergen St., Newark, N. J.

. (19-21)

PARDAVIMAI
Parsiduoda moderniška barbernė, 

randasi 2 krėslai. Parsiduoda už 
$500, verta $1000. Galite pirkt sa
vom išlygom. Pardavimo priežastis, 
bloga sveikata. Kreipkitės pa antra
šu: 152 Cambridge St., Cambridge, 
Mass.

Parsiduoda 6-šių kambarių namas 
kartu su garadžium ir saulekamba- 
riu (Sun Parlor). Sutinkame par
duoti už prieinamą kainą. Namas 
randasi geroj vietoj. Prašome kreip
tis pas: T. A. Wiegand, 9042—211 th 
St., Queens Village, N. Y. (18-20)

REIKALAVIMAI
Reikalinga „mergaitės prižiūrėti kū

dikio ir padirbti prie lengvo namų 
darbo. Darbas dienomis. Prašome 
kreiptis po antrašu: 878 Flushing 
Ave., Brooklyn, N. Y. (19-21) 

Lietuvių Kalbos Gramatika
SUTAISĖ DR. D. PILKA

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

“Laisvė” duoda gerą nuolaidą kainoje mokykloms.

Gramatikoje pilnai išdėstyta visos kalbos dalys ir pagrindinės rašybos 
taisyklės—žodžių darybą, linksniavimas, asmenavimas, sintaksė, sky-

* riamųjų ženklų nurodymas ir apU 1,500 veiksmažodžių 
angliškas žodynėlis.

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

\ ' Kreipdamiesi adresuokite:

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

Sąjungos draugams, bet ir 
priešams naują galvoseną, 
naują supratimą. Sovietų kari
nės jėgos, technikos ir takti
kos.

Kiek patirta, judį lanko ne 
vien tik Sovietų draugai, bet 
ir prieš nusistatę žmonės, ka
dangi pamatymą tų istorinių 
faktų laiko svarbiomis pamo
komis.

:|: * :|:

Irving Place Teatre, Irving' 
PI. ir 15th St., New Yorke, 
judis “Didžioji Pradžia” šian
dien rodoma paskutiniu kartu.

Penktadienį pradės rodyt 
Sovietų filmą “Leninas 1918 
metais” ir frančūzų 
“Marsalietė”, taipgi 
žiaus Operos Baletą”.

filmą
Pary-

J. M.

New Yorke automobilio už
mušta moteriške pažinta, kai
po Margaret Savacoch. Jos 
asmenybę susekė pagal raktą, 
kurį ji pametė laiko auto ne
laimės.

IŠRANDAVOJIMAI
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)

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Salės dėl Balių, Koncertų, Ban- 
kiatų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujausiais 
įtaisymais. Keturios bolių alleys.

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-3842

DR. J. J. KAŠK1AUČIUS
Telefonas: Humboldt 2-7964

530 SUMMER AVE.
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.
•

VALANDOS/2-4 ir 6-8 
Nėra’ valandų sekmadieniais

J.GARSVAį
Graborius-Undertaker .1,

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS | 

Išbalzamuoja ir laidoja ant vi- Ą 
šokių kapinių; parsamdo auto- $ 
mobilius ir karietas veselijom, 4 

krikštynom, kitkam. S
» 231 BEDFORD AVE. < |
| BROOKLYN, N. Y. |
i Telephone: EVergreen 8-9770 §

BAR ir GRILL 
LIETUVIU 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

Alliance Pasmerkė 
1776 Bilių

Workers Alliance, WPA 
darbininkų ir bedarbių orga
nizacija, New Yorke, pasmer
kė Roosevelto karo galios bi
lių 1776 kaipo “hitlerišką 
mierį”, pild. tarybos priimtoj 
rezoliucijoj. Jie sako, kad 
WPA darbams paskyros nu
kirstos trečdaliu, kada prezi-

Valgykite 
MEDŲ

•
NELAUKITE

kol gausite slogas; valgy
kite medų, valgykite da

bar, kad negauti slogų.

Valgykite Medų Vietoj 
Cukraus

Sako Dr. J. J. Karkiančius

Kaina 75c Kvorta
•

“Laisvėje? galite gauti 
tikrų bičių medaus už ga

na prieinamas kainas.
Kreipkitės į “Laisvės” ofi

są ir apsirūpinkite su 
medum.

EVergreen 4-0072

DR. ISAAC COHN
AUSŲ, NOSIES, IR GERKLES

GYDO-IR DARO OPERACIJAS

286 UNION AVENUE
Brooklyn, N. Y.

Valandos nuo 11 iki <1 dienom 
Nuo Ii iki 7 vakarais 
Sekmadieniais nuo 11 iki 1

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

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

IŠDIRBĖJAI IR PLATINTOJAI 
GEROS RŪŠIES, RAKANDŲ

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

409 ir 436 Grand St

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENe ir sūnai
Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išredymą

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
Gražiai |rengta Susiėjimams |staiga •

Kiekvieną subatą • 
karšta vakarienė. • 
Atskiras kamba- t 
rys, užejimui su • 
moterims. Nedč- • 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos •

ir impor- 
degtinės ir 

geriausių

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

J 426 South 5th Street Brooklyn, N. Y.
• Blokas nuo Hewes St. elevelterio stoties. Tel. Evergreen 4-9508

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

Į Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

Mūsų Inžinieriai išmieruos jūsų namus ir įdės tinkamą <fbnrner” 
arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. Maloniai sutelkiame 

aprokavimus be jokio mokesčio.

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

Telefonas EVergreen 7-1661

—• -------- ■■

Sausio 23, 1941

dentas spaudžia iš žmonių 
milioPus karui.

W. S. Miller, Miesto Taksų 
Komisijos prezidentas, majo
ro paskiriamas teisėju Specia
lių Sesijų Teisme.

Clefnent Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-3622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

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

Iš senų padarau 
■L naujus paveiks- 

lūs ir krajavus 
sudarau su ame- 

į rikoniškais. Rei- 
| kalui esant ir 
[padidinu tokio 

dydžio, kokio pa- 
flv geidaujama. Tai- 
jF pogi atmaliavoju

■ jvairiom.spalvom

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

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

r
 geidaujama, 

pogi atmal

SLocum 0-1422

265 NEW YORK AVENUE
Brooklyn, N. Y.

Valandos nuo 9 iki 11 rytais 
Ir aulyg susitarimo.




