
Vienas Čikagos kunigų 
“Draugo” bendradarbis šitaip 
rašo:

KRISLAI
Nors Kartą Pasakė Tiesą.
Kaip Jieškoti Aukoti Vii* 
. niečiams Pinigai?
Kad Fašistai Jų Nesumau- 

motų. . .
Kodėl Kennedy Pasitraukė?
Tom Yermal Nori Atkreipti

Jūsų Dėmesį.
Rašo R. Mizara

I
“Tikėjimo, vilties ir meilės 

mums Šiandien trūksta.”
Pasakyta tikra tiesa! Pas 

nieką turbūt nėra tokio dide
lio trūkumo tų trijų ‘elemen
tų, kaip pas Amerikos lietu
vius kunigėlius. Didžiausia jų 
meilė ir tikėjimas yra tik do
leriui.
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Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.6jp Metams 
Užsieniuose $$.00
Brooklyne $6.00

Metams

Prašome visų “Lai
sves” skaitytojų gaut 
nors po vieną naują 
skaitytoją savo dien* 
rašČiui.

Prezidentas Pasirašė 
Pavojingą Strei

kam Bilių
Washington. — Preziden

tas lapkr. 2 d. pasirašė kon
greso nutarimų prieš “sabo- 
tažninkus” kariniuose fabri-

Vienas mūsų skaitytojas ra
šo mums:

“Draugystė, kuriai aš pri-1 
klausau, paaukojo Vilniaus kuOSC,. Vaziotėje - tianspoi- 
biednuomenei šelpti $20. Pi- j te, miestų elektros - geSO 
nigai buvo pasiųsti per gen. įmonėse ir kituose darbuo- 
Uetuvos konsulą. Dabar jūs 
rašote, kad fašistai sudarė ko
kį ten komitetą ir per jį nori 
pasigrobti tuos pinigus, kurie 
dar pasiliko pas konsulą. Pa
sigrobę, jie juos suės Ameri
koje arba pasiųs smetoninin- 
kams į Berlyną. Gal ir mūsų
draugystės pinigus jie suės. i taikomas pries streikierius. 
Patarkite, kaip galima būtų Dauguma kongreso atmetė 
mūsų pinigus atsiimti atgal?”

se. John L. Lewis, Jungti
nės Mainierių Unijos pirmi
ninkas, ir kiti darbininkų 
vadai bijo, kad šis įstatymas 
bus vartojamas prieš strei- 
kierius. Lewis siūlė pataisy
mų, kad įstatymas nebus

Į šį klausimą galima šitaip 
atsakyti: Buvęs Lietuvos kon
sulas iš pradžių vilniečiams 
surinktas aukas persiuntė Vil
niun. Aukotojai, kurių aukos 
buvo pasiųstos Vilniun, gavo iš 
ten pakvitavimus. Bet vėliau, 
esą, konsulas pinigų Lietuvon 
nesiuntęs,—vilniečiams surink
tų aukų pas buvusį konsulą, 
sakoma, yra virš $10,000.

Tamstos draugystė, jei ji ne
gavo už savo aukotus pini
gus pakvitavimo 
turi pilną teisę 
buvusio konsulo 
Be to, ji turi
sę reikalauti, kad jis paskelb
tų viešai visas atskaitas: kiek 
Vilniaus biednuomenei pinigų 
per jį buvo prisiųsta, kiek jis 
jų pasiuntė Lietuvon ir kiek 
pasiliko pas jį.

Tie aukotojai, kurių pini
gai nebuvo Vilniun pasiųsti,

pataisymą.
Šis įstatymas skiria iki 

$10,000 piniginės baudos ir 
iki 5 metų kalėjimo tiem, 
kurie nusikals prieš jį.

Sugrįžo Darban 35 
Tūkstančiai Auto

mobilių Darbininkų

’ Francijos Policija Suėmė 
Dar 62 Komunistus

Vichy, Francija. — Pra
eitos savaitės gale Franci- 
jos policija areštavo dar 62 
komunistus; jie kaltinami, 
kad slaptai skleidė komunis
tų propagandų, ypač lape
liais.

Vokiečiai Naikina 
Bristolį; Southamp- 

tono Jau “Nesą”
London, gruod. 3. — Vo

kiečių orlaiviai jau septintų 
kartų žiauriai bombardavo 
Bristolį, žymų Anglijos pra
monės miestą.

Mexico City. — Naujasis 
Meksikos prezidentas Ma
nuel Avila Camacho • įsakė 
tuojau paliuosuot' 51-nų iš 
54-rių komunistų, kurie bu
vo pereitą penktadienį su
imti neva už žmogžudystę.

Prez. Camaėho pareiškė: 
“Visa tai yra kvailybė; ir 
kam šie žmonės (kurie pa
sidarbavo suimt tuos ko
munistus) bando sudaryt 
man keblumus?”

Trys iš tų komunistų dar 
laikomi po areštu. Policijos 
viršininkas sako, kad pas 
juos buvę rasta revolveriai.

Visi 54 buvo suimti penk
tadienį, išvakarėse Camacho 
įkurtuvių kaip naujo pre
zidento. Tų dienų fašistai, 
šalininkai generolo Almaza-
no, prakišusio rinkimus į liai rėmė Camacho kandida- 
prezidentus, užpuolė komu- turų į prezidentus.

nistų raštinę. Įsikišo policija 
ir tūli karininkai; tuo tar
pu ir buvo nušautas kari
ninkas majoras Gallegos 
ant raštinės laiptų. Darbi
ninkų spauda teigia, kad al- 
mazanistai nušovė jį, o ne 
komunistai.

Bet fašistai paleido gir
dus per spaudą, kad komu
nistai padarę sąmokslą nu
žudyt naująjį Meksikos pre
zidentą Camacho. O dabar 
net tokie dešinus laikraščiai 
kaip “Excelsior” atšaukė 
tuos girdus, kaipo “pasakiš
ką jšmislą apie raudonųjų 
sąmokslą.” Pasirodė, kad 
patys almazanistai buvo pa
darę suokalbį prieš prezi
dentą Camacho.

Komunistų Partija veik-

TIK RŪKSTA GRIUVĖSIAI

iš Vilniaus, 
reikalauti iš 
savo pinigų.

pilną tęi-

Šiuo atveju ir šalies teismas 
stos su aukotojais.

. Fašistai nori savo komitetą 
įkorporuoti ir visus Vilniaus 
bienuomenei suaukotus pini
gus (kurie nebuvo pasiųsti 
Lietuvon) pasigrobti ir suėsti 
arba pasiųsti hitlerinėn Vo
kietijon, kur yra subėgusių 
keletas šimtų buvusių Lietu
vos liaudies kankintojų—žval
gybininkų ir kitokių hitlerinių 
veltėdžių I *

Buvusia Amerikos ambasa
dorius Anglijai, J. P. Kennedy, 
pasitraukė. Iki šiol kiekvie
nas Amerikos diplomatas troš
ko būti ambasadorium Londo
ne. Kokia tai buvo garbė su
sitikti su karaliaus šeima, su 
lordais, su grafais ir kuni
gaikščiais !

Bet... Ir tas “bet” nūnai 
viską nulemia. Londonas šian
dien gyvena savo istorijoj di
džiausią krizį. Per virš try- 
liką savaičių jį naikina vokie
čių bombos, vokiečių ugnis. 
Londonas verčiamas į kolosa- 
]išką griuvėsių krūvą. Nėra tos 
dienos, nėra tos nakties, kad 
į Londoną nebūtų paleista 
bomba. Taigi būti Londone di
plomatu šiandien nėra juokas. 
Štai, kame bus vyriausia prie
žastis pono Kennedy pasitrau
kimo. Jis sakosi dirbsiąs da
bar Amerikoje, kad šis kraš
tas būtų palaikytas taikoje!

I

P r i vatiniuose pasikalbėji
muose, sakoma, p. Kennedy iš
sitaręs, kad Anglija šį karą 
prakiš... Tas išsitarimas pa
siekė Anglijos valdovų ausis. 
Jie dėlto labai ant buvusio 
ambasadoriaus supyko. Pasta- 
rasis teisinasi, būk jis to nie
kad nėra sakęs, bet Londono

Nuskandino 160,000 
Tonų Laivų

-------------------s . ____
Šveicarai Atmetė Verstiną 

Kariuomenėj Tarnybą

Berne, Šveicarija. — Per 
visuotinų balsavimų piliečiai 
75 procentais balsų prieš 
25 proc. atmetė sumanymų 
įvest verstinų kariuomenės 
tarnyba Šveicarijoj.

Vokiecių Pranešimas:
Berlin, gruodžio 3. — Vo

kiečių submarinai vakar per 
20 valandų paskandino 10 
prekinių Anglijos laivų ir 
vienų pagalbinį anglų šar
vuotlaivį, viso 160 tūkstan
čių tonų įtalpos . Vokiečių 
bombininkai taip pat sėk
mingai atakavo viena pre
kinį anglų laivų. I

Silpnejąs Anglijos
Miestų Gynimas, 

Sako Vokiečiai

New York. — čia per ra^- 
dio girdėta atsišaukimai pa
galbos iš kelių Anglijos lai
vų, kuriuos vokiečiai torge- 
davo.

Vokiečiai Praneša:
Berlin, gruod. 3.— Vokie

čių lakūnai įnirtusiai bom
bardavo Bristolį vakar nak
tį. Bristolis labai sunaikin
tas. O Southampton© tai mojančius -ir 
jau kaip ir nėra.

Vokiečių orlaiviai bombo-1 kiečių United Press kores- 
mis suardė bei padegė įvai-1 pondentas. Sekmadienio 
rias anglų prieplaukas, žiba- naktį per septynias valan-

Southampton, Anglija. — 
Vokiečių lakūnai dviem di
džiais bombardavimais pa
vertė Southamptoną į lieps- 

‘ r rūkstančius 
griuvėsius, — rašo ameri-

Detroit, Mich. — Briggs 
automobilių viršų kompani
ja praeitą penktadienį pa
siuntė namo CIO unijos ko
miteto narį. Nes jis protes
tavo, kad kompanija maži
na darbininkų skaičių, o li
kusius verčia vis skubiau lo sandėlius, geso tankus, das jie naikino šį svarbų 
dirbti. Dėl jo atleidimo, su- įvairių reikmenų sandėlius, I prieplaukos miestą ir orlai- 
streikavo dalis darbininkų. 
Briggs ir • Chrysler auto, 
kompanijos tada pasiuntė 
namo daugiau kaip 35 tūks
tančius darbininkų.

Į ginčą tarp fabrikantų ir 
darbininkų įsikišo valdiškas 
taikytojas • James Dewey. 
Įvyko pasikalbėjimas tarp 
unijos vadų, fabrikantų ir 
to taikytojo. Po to gruod. 
2 d. ir sugrįžo darban 35 
tūkstančiai žmonių. Sako
ma, kad susitaikymas “pa
tenkina visus;’ bet neskel
biama, kokiomis sąlygomis 
susitaikyta.

didžiuosius Vickers oriai-|vių statybos centrą, o pir- 
vių fabrikus, vieną stambią madienį per aštuonias va- 
elektros dirbyklą ir eilę ki- landas. Pirmadienį naktį ir 

dieną du šimtai vokiečių 
bombininkų kriušino ir de
gino Southamptoną; užmu
šė bei pavojingai sužeidė 
370 žmonių.

Per pusę mylios High 
gatvėje, miesto širdyje ne
liko nieko, tik išdegę, išdau
žyti “lukštai” — likučiai 
buvusių ’ namų sienų. Tuzi-

tų kariškai svarbių pasta
tu.

Naktį visai mažai anglų 
lėktuvų tepakilo oran prieš 
vokiečių orlaivius.

Vokiečiai Pasistatę po 
Submarine Kasdien

Vokiečiai Praneša:
Berlin. — Vokiečių orlai

viai kerta naujus smūgius 
Southamptonui, sistematiš- 
kai didindami dar neužge
sintus gaisrus. Southampto- 
no sandėlių didžiuliai spro
gimai matomi net iš-šiauri
nės Franci jos.

Angly Orlaiviai Bom- 
bardavo Vokietiją, 
Norvegiją ir Daniją

* 1

*

išvartyti ir 
sutraukyti 
gatvekarių

Anglai Praneša:
London. — Anglų koman

da, pavėluodama, pranešė 
gruod. 2 d., jog per 24 va- 

Anglų apsigynimas Sout- landas anglų orlaiviai bom-
hamptone buvo taip nusil- bardavo vokiečių laivų stą- 
pęs, kad vokiečių lakūnai, tykias Wilhelmshavene ir 
neskubėdami, galėjo puikiai vokiečių submarinų stovyk- 
nutaikyt savo bombas, kur 1 
tik norėjo.

Vokiečių bombininkai pa
degė Londono sandėlius ir 
padarė naujas gaisrų eiles 
mieste.

Southamptone gi vokie
čiai labai sužalojo prieplau
kos įrengimus, fabrikus ir 
geležinkelius. Panašiai ir 

(Southampton buvo 175 Liverpoolyj, Birminghame 
tūkstančių gyventojų mies- ir kituose svarbiuose anglų

nuošė blokų namai ties prie
plauka sukriušinti į griuvė
sių ir šiukšlių krūvas. Bom
bų trenksmais 
išrauti medžiai, 
ir sunarplinti 
elektroš laidai.

Gyventojai tūkstančiais iš 
miesto bėga, kai kurie veža
si vaikų vežimėliais išgel
bėtus palaikus savo daiktų, 
nežinodami, ar ras sau kur 
nakvynę.

Kai kurie southamptonie- 
čiai grįžo į darbus, bet dar
bų jau mažai teliko.

tas.)
Vokiečių bombos suardė 

požemines slėptuves ir dau
gelį žmonių sudraskė bei 
užgriovė jose.

i

las šiaurinėje Francijoje; 
atakavo Kristiansand prie
plauka Norvegijoj ir pade
gė geso dirbyklų Esbjerge, 
Danijoj. Ši dirbykla smar
kiai eksplodavo.

Iš Wilhelmshaveno sveiki 
sugrįžo visi anglų bombi
ninkai.

1

M

Žuvo Jau 33-čias Anglijos 
Naikintuvas

London. — Anglų vyriau
sybė praneša, kad jų kari
nis laivas naikintuvas 
“Sturdy” blogame ore už
plaukė ant uolų Škotijos pa
krantėje ir visiškai suiro. 
Su juom žuvo penki jūrei
viai.” “Sturdy” buvo 950 to
nų įtalpos.

Tai viso jau 33 Anglijos 
naikintuvai žuvo šiame ka
re.

viešpačiai jo pasiteisinimu ne
tiki.

Mūsų sporto rašytojas Tom 
Yermal, nori atkreipti visų 
“Laisvės” skaitytojų dėmesį į 
faktą, kad penktadienio “Lais
vės” angliškas skyrius bus pa
aukotas daugiausiai lietuviams 
futbolininkams. Tilps jų pa
veikslai ir trumpi aprašymai 
apie Amerikos lietuvius jau
nuolius šį sezoną pasižymėju
sius futbolo sporte.

Taigi nei vienas nepraleis
kite progos nepaskaitę penk
tadienio “Laisvėje” angliško 
skyriaus.

ii^ii

Roma. — Italų spauda ra
šo, kad Vokietija kasdien 
pasistato po vieną naują 
povandeninį laivą, subma
rine Naujieji vokiečių sub
marinai, be kitko, turi prie
taisus paleist aliejų viršun 
vandens, kada juos užpuola nį0 vakare paskelbė anglų areštavo dar septynis tauti- 
kariniai anglų laivai. O an-1 pranešimą iš Londono apie nius indėnų vadus. Nes jie

Anglai Sako, Italai. Anglija Įkalino dar 7
Neprasti Kareiviai Indėnu Vadus

New York. — Lowell 
Thomas per radio pirmadie-

Bombay, Indija. — Anglų 
valdžia Indijoj sekmadienį

miestuose.
Per dienų vokiečiai 

ve 11 anglų orlaivių, 
glai—2 vokiečių orlaivius.

♦

Vokiečiai gali neribota 
laikų taip bombarduot An
glijos miestus, kaip jie su
bombardavo Southamptonų, 
o pirmiau Coventry, Bir- 
minghamų ir Bristolį su ma
žais nuostoliais patiem vo
kiečiam.

Graikai Turi Daugiau 
Armijos Albanijoj

nuso- 
o an-

glai, girdi, matydami ant 
vandens aliejų, padaro išva
dų, būk vokiečių sumarinas 
jau nuskandintas; tai an
glai ir nustoju medžioti 
submarinų.

GRAIKAI APSUPA ITALUS 
EDDOS PRIEPLAUKOJ

Athenai, gruod. 3.—Grai
kų komanda praneša, kad 
jie beveik užėję užnugariu 
italam esantiem prieplau
kos mieste Eddoj. Italai pa
sitraukę į kalvas apie Del- 
vino. Graikai kartoja, kad 
jie suėmę 5,000 italų į ne
laisvę.

Madrid. — Ispanija pada
rė plačių prekybos sutartį 
su Anglija.

italų kariuomenę Albanijoj, savo kalbose reikalavo In- 
Anglai sako, jog italų karei
viai yra geri, bet bloga jų 
komanda, prastai paruošti 
jos planai ir neaprūpinta 
armija.

Niekur Albanijoj italai 
nebėgo atgal sumišime ar 
galvatrūkčiais, kaip kad 
skelbė graikų komandieriai. 
Niekur jie vienu žygiu ne
paėmė į nelaisvę tūkstan
čius italų, sako tas Londo
no pranešimas: kur graikai 
suėmė šimtą italų, tai gar
sinos!, kad tūkstantį.

Dinamito Eksplozijoj Užmuš
ti 4 Darbininkai

Tacoma, Wash. — Per 
dinamito sprogimą Colum
bia kompanijos fabrike ta
po užmušti keturi darbinin- 

ORAS. — Vis pusėtinai kai. Sprogimas suardė visą 
dirbyklą.šalta.

Meksikos Ex-Prezidentas 
Šaukia Darbininkus Kovot

dijai nepriklausomybės nuo 
Anglijos. Jie taip pat ragi
no savo tautiečius nieku nė
rėm t Anglijos karo, kol ji 
duos indėnam laisvę.

Dabar anglai suėmė gar
sią Indijos moterų vadovę 
Sarojini Naidu, narę Indė- dentui, ir išreikšt jam pa
nų Kongreso centro komite- garbą už pasitarnavimus 
to; keturis krašto seimo at- darbininkų klasei, 
stovus; Mangaldą Pakvasą, 
p i r m i n i n ką Bombay’aus 
Indėnų Tarybos, ir Bhulab- 
hai Desajų, Bombay’aus sei
melio pirmininką.

Mexico City. — Tūkstan
čiai unijistų darbininkų su
sirinko Meno Palociuje pa
dėkot užbaigusiam savo 
tarnybų Lazarūi Cardenas, 
buvusiam Meksikos prezi-

Maskva. — “Raudonoji 
žvaigždė” rašo, kad graikai 
Albanijos fronte turi pusę 
miliono iki 600 tūkstančių 
kariuomenės prieš italus, o 
italai 220 iki 300 tūkstančių 
kariuomenės prieš graikus.

Pati Italija turi kelis kar
tus daugiau karių už Grai- 
kijų, bet dauguma italų ar
mijos tebėra namie, neper- 
kelta į Albanijos frontą 
prieš graikus. O dauguma 
graikų armijos ten veikia 
prieš italus.

ANGLAI GAVO IŠ AMERIKOS
2,500 ORLAIVIŲ

I

AMERIKONAI LĖKDINA 
ORLAIVIUS ANGLIJAI

Baltimore, gruodžio 3. — 
Kasdien 40 amerikoną lakū
nų lekdina karinius orlai
vius iš Amerikos į Angliją, 
kaip paneša Associatėd 
Press, amerikonų žinią 
agentūra.

London, gruod. 3. — An
glija iki šiol gavo 2,500 or
laivių iš Jungtinių Valstijų. 
Bet pasirodo, kad ne visi jie 
tinkami karui.

Apie pusė tų orlaivių turį* 
perplonus šarvus, kad galė
tų atsilaikyt prieš vokiečių 
lėktuvų kulkas.

Vokiečių Submarinai Nuskan
dinę 18 Anglijos Laivų 

Vokiečiai Praneša:
Berlin, gruod. 3. — Vo

kiečių submarinai per die
ną nuskandino 18 prekinių

London, gruod. 3. — An- Anglijos laivų, 161,000 tonų 
glai teigia, kad graikai va-įtalpos, o ne vienuoliką lai- 
kar paėmė 1,000 italų į ne- vų, kaip kad anksčiau buvo 
laisvę, o ne 5,000. pranešta.

Cardenas, iš savo pusės, 
šiltai jiem dėkojo už para
mų jo valdžiai ir ragino 
darbininkus nesiliaut kovo
jus prieš atgaleivius, vadi
namus Komunistų Priešus 
ir kitus fašistus. Kartu jis 
šaukė darbininkus kovot už 
pilietinių laisvių išlaikymų 
ir prieš karinius imperialis
tų pasimojimūs.
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/r Vėl Finlandija

Sukako metai laiko, kai Finlandijos 
kapitalistų ir dvarponių valdžia, pasida
vus Franci jos, Anglijos ir kitų stambių 
valstybių pagundai, išprovokavo karą su 
Sovietų Sąjunga. Karo laiku kapitalisti
nė spauda skelbė pasakiškas “finų per
gales?’ Bet galų gale tos “finų pergalės” 
baigėsi tuo, kad Raudonoji Armija su- 
kriušino Mannerheim liniją, užėmė stra
tegiškas pozicijas ir atsidarė sau kelią į 
Finlandiją. Finlandijos armija buvo su
mušta, supliekta, kad toliau negalėjo 
priešintis.

Karo eisenoj kapitalistinė spauda rašė, 
kad būk Sovietų lėktuvai nepataiko, kad 
jų bombos nesprogsta. Dabar “New York 
Timese” ponas Marcus Toilet sako, kad 
iš Finlandijos 38 miestų 32 buvo bom- 
buoti, kur per 9,000 riamų sugriauta, kad 
armijos barakai, gelžkelių susisiekimai, 
keliai suardyta, kad Finlandijai tas ka
ras atsiėjo mažų mažiausiai 30,000,000,- 
000 markių, arba daugiau, kaip penkių 
metų Finlandijos valstybės įplaukos. Kad 
Finlandijos armija daugiau negalėjo 
priešintis. ; .

Bet redakciniame straipsny tas laik
raštis vėl atpasakoja senas “naujienas”, 
skelbia senus prasimanymus ir Finlandi
ją stato, kaipo “pavyzdį” prieš darbinin
kų santvarką Sovietų Sąjungoj.

Keisčiausia tas, kad Finlandiją kelia į 
padanges, kad ji Amerikai moka nuo
šimčius už skolas. Žinoma, kad “moka,” 
bet vien šių metų pavasarį Finlandija iš 
Amerikos gavo, ginklams ir amunicijai, 
$20,000,000 paskolos, kelis milionus aukų, 
tai kodėl ji nemokės nuošimčių porą šim
tų tūkstančių dolerių, kada ji gauna mi- 
lionais? Iš tų mokesčių ne Amerika turi 
naudą, bet Finlandijos ponai, nes jie ke
leriopai daugiau gauna. Čia tai tikrai iš
sipildo kunigų mokslas: “Duok, tai tau 
Dievas šimteriopai atiduos.” Finlandija 
duoda apie $260,000 į metus, bet už tai 
nuo kapitalistinio dievo gauna kelis de- 
sėtkus milionų.

Meksika ir Spaudoj Pamaina
Dar taip nesenai stambi kapitalistinė 

spauda niekino Lazaro Cardenaso Meksi
kos valdžią, jo partijos išrinktą kandi
datą į naują prezidentą poną Avilą Ca
macho, o į padanges kėlė generolą Alma- 
zaną, kuris net į Jungt. Valstijas buvo 
atvažiavęs ir buvo laukta sukilimo prieš 
Cardenas tvarką.

Bet štai viskas staigiai pasikeitė. Ta 
pati spauda jau garbina Avilą Camacho, 
o Meksikoj policija ir gaujos puola dar
bininkų centrus ir žudo vadus. Į Meksi
ką nuvyko ir Jungt. Valstijų vice-pre- 
-zidentas ponas Wallace.

Stojasi klausimas: kodėl tokia staigi 
permaina? Kiek žinia, pono Cardenas 
valdžia stengėsi apvalyti Meksiką nuo 
užsienio kapitalo. Tuo tikslu konfiskavo 
Anglijos ir Amerikos kapitalistų žibalo 
šaltinius. Tos pat politikos sakė laikysis 
ir ponas Avila Camacho. Tada prieš jį 
kovojo Wall Strytas ir rėmė generolą Al- 
mazaną, kuris žadėjo Wall Strytui tar
nauti. Atrodo, kad Meksikos valdonai pa
keitė savo politiką. Jie dabar jau ne sa
vo ęalį gelbėja nuo užsienio kapitalo, bet 
ją “gelbsti nuo savo darbininkų.” Ši po
litika vargiai ką gero siūlo.

J 'I' ------ -------

Kada Logikos Stoka
Jau nuo senai tarpe karo specialistų 

eina ginčas: ar karo lėktuvai gali skan
dinti didžiulius šarvuočius. Amerikoj pri
eita prie išvados, kad ne, kad šarvuočiai, 
kaip buvo, taip ir yra jūrų valdonais. Juk 
tik todėl statomi nauji milžiniški šarvuo
čiai po 45,000 tonų, kurie atsieis po 
$100,000,000. Juk už tą sumą būtų galima 
pastatyti bent 1,000 bombinių orlaivių. 
Karo specialistai “įrodė”, o valdžia stato 
šarvuočius, nes jų supratimu vienas šar
vuotis yra svarbiau, kaip 1,000 bombinių 
orlaivių.

Bet gi, štai Anglija paskelbė, kad de
šimts ar dvidešimts jos bombanešių bom
bardavo Taranto prieplaukoj Italijos ka
ro laivyną ir būk 3 šarvuočius labai su
gadino. Jeigu taip, tai reiškia, kad šar
vuočiai savo dienas atgyveno. Tie patys 
karo “žinovai”, kurie apgina šarvuočių 
statymą, net sušilę įrodinėja, kad tikrai 
anglų orlaiviai atsiekė tikslo. Logikos nė
ra. Aišku, kad dėsto taip, kaip jiems yra 
naudinga.

Nei Gėdos, Nei Proto Nėra
Sekmadienį stambi kapitalistų spauda 

pranešė iš Rumunijos, kurioj antra sa
vaitė eina karas, kur fašistai žudo buvu
sius pirmesnius valdonus, kur fašistų 
gaujos viepatauja, kad būk Sovietų Bes
arabijoj žmonės sukilo.

“New York Times” ir kita kapitalistų 
spauda uždėjo didžiausius antgalvius, 
nors jau patsai pranešimas aiškus buvo, 
kad tai melas. Ir Hearsto laikraščiai ir 
“Times” greta tos žinios žymėjo: “Aukš
tieji Rumunijos viršininkai užginčija, 
kad ką nors jie žinotų apie sukilimą. Jie 
sako, kad tokių žinių negavo.” Tai kas 
gavo? Niekas! Paprasta pletkų antis, bet 
bulvarinei spaudai ji patiko. Reikia šauk
ti, kad Sovietų žemėj sukilimas. Reikia 
kiek nors save patiešyti. Reikia apgau
dinėti mases. Tokis jos tikslas.

Ant rytojaus, gruodžio 2 dieną, tas 
patsai “Times” jau įtalpina, žinoma la
bai nežymioj vietoj, kad ir Rumunija ir 
Maskva užginčija tuos melus. Sovietų 
atstovybė įr spauda nematė nei reikalo 
rimtai ginčyti tą. prasimanymą. Juk tas 
patsai “New York Times” savd laikais 
net 23 kartus buvo paskelbęs, kad Leni
nas “užmuštas”, o kelis desėtkus kartų, 
kad “Sovietų valdžia nuversta.” Matyti, 
kad tie rašytojai neturi gėdos prieš savo 
skaitytojus.

Graikai Laimi, bet...•
Kiekviena ateinanti žinia, kad graikai 

uždavė Italijos fašistams smūgį, džiugi
na kiekvieną žmogų, kuris myli laisvę ir 
neapkenčia fašizmą. Bulvarinė spauda iš 
to daro didelį Šurną. Tūli net pranašauja 
Italijoj greitą fašistų galą. Kiti mato An
glijos karo laimėjimą, nes Graikija su
muš Italiją, o paskui ji ir Anglija Vokie
tiją.

Mes numatome, kad mūšiai dar nepa
siekė savo aukštumos, kad kovoj daly
vavo tik mažesnės spėkos. Italijos fašis
tai kasdien vis daugiau ir daugiau veža 
savo jėgų į Albaniją. Jie ruošiasi žiau
riam užpuolimui ant Graikijos. Jeigu 
Anglija ir jos prieteliai tik džiaugsis 
graikų laimėjimais, o nepristatys ten už
tektinai jėgų, tai Graikija susilauks to 
paties, ko susilaukė Norvegija, o An
glijos spėkos taip pat begėdiškai bus su
muštos, kaip jos btivo sumuštos Norvegi
joj ir Franci j o j.

Chinijos Kovos ir Kas Ten Naujo?
Japonijos imperialistai rengiasi prie 

užpuolimo ant Holandijos turtingųjų ko
lonijų—Rytų Indijos. Jie žino, kad jie ten 
susitiks Amerikos imperializmą. Todėl 
jie, iš išdavikų, priešakyje su Wang 
Ching-wei, suorganizavo Chinijoj “Chini- 
jai valdžią.” Padarė su ja taiką. Ir skai
to karą užbaigtu Chinijoj. Jie pasitiki, 
kad taip jiems pavyks sumažinti Chini
jos liaudies pasiryžimą išmesti japonus 
iš Chinijos. Jie mano, kad jų sudaryta 
valdžia suras tarpe chinų užtektinai jė
gų, kad vesti karą prieš tikrąją Chinijos 
valdžią, kurios priešakyj stovi Chiang 
Kai-shekas, kurią remia Sovietų Sąjun
ga. Japonai mano, kad tada jie galės sa
vo jėgas mesti prieš Rytų Indiją.

Tuo tikslu jie veda derybas su Sovietų 
Sąjunga, kad pasirašius nekąriavimo su
tartį. Buvo laikai, kada Sovietų Sąjunga
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CIO—Progresyvus Unijinis 
Judėjimas

Jau penki metai suėjo 
nuo susiorganizavimo Kon
greso Industrinių Organi
zacijų (CIO),.‘ši organiza
cija — tai pradmuo, tai už- 
mazga naujo, skirtingo nuo 
seniau buvusio organizuoto 
darbininkų judėjimo Ame
rikos Jungt. Valstijose.

Šis naujas judėjimas nėra 
koks tai pripuolamas reiš
kinys, kokia tai metamorfo- 
za. Jis gimė neišvengiamai, 
tam tikrų objektyvių sąlygų 
iššaukiamas. To judėjimo 
principai glūdėjo ilgus me
tus šios šalies darbininkų 
kovose už didesnį duonos 
šmotą, už geresnes darbo 
sąlygas. Šių pastarųjų pen
kių metų bėgyje tas judėji
mas tik susikristalizavo, į- 
gavo reikalingą formą ir jė-

Ir kaip greitai jis įsiga
lėjo!

Amerikos Darbo Federa
cija, kuri gyvuoja jau 60 
metų, bėgyje to laikotarpio, 
vos-ne-vos s u o r g a n i zavo 
virš 4 milijonų darbininkų 
po savo “vėliava.”

Gi Kongresas Industrinių 
Organizacijų tokį pat skai
čių darbininkų suorganiza
vo bėgyje tik 5 metų!

Žymėtina, kad ši organi
zacija, būdama dar tik or
ganizavimosi stadijoje (Ji 
tuomet dar vadinosi Komi
tetu Industrinių Organiza
cijų), o jau ap vieni j o 8 ama- 
tines unijas su virš milijonu 
darbininkų. Tai didelis, ste
bėtinas laimėjimas!

Bėgyje savo trumpo gy
vavimo, Kongu, Industrinių 
Or-jų prasįlaužė į stambaus 
kapitalo pjįeno industriją ir 
suorganizavo f jų darbinin
kus (išskyrus ‘mažąją’ plie
no industriją), automobilių 
industriją (išskyrus For
dą), ir alumino.

Pradžia šio naujojo judė
jimo neapsėjo be sunkių, be 
skaudžių kovų. • Mat, juk 
niekas negema be skaus
mo!. .].

Džiugu yra, kad gimusis 
naujasai judėjimas yra svei
kas, tvirtas, auga į milžiną, 
žengia pirmyn! Ir šiuo mo
mentu šiai garbingai orga
nizacijai tenka rišti šios ša
lies darbininkų klasės labai 
svarbios problemos.
Kongresas. Industrinių Or

ganizacijų yra ta organi
zuota darbo klasės jėga, ku
ri grumiasi prieš plėšikišką
ją gerai organizuotą mono
polistinio kapitalo jėgą.

Apie tai čionai matysite 
keletą pavyzdžių.

Plienas
Iš viso, esamo Jungt. Val

stijose geležies rudos (nau- 
gės) rezervo, 75 nuošimčiai 
priklauso vadinamai Jungti
nių Valstijų Plieno Korpo

racijai (U.S. Steel Corp.). 
Tai pasakiškų pelnų ryklei 
(plieno korporacijai), su
prantama, CIO yra peiliu 
šone!

Aluminas
Alumino šaltinius 100 

nuošimčiu valdo Meliono 
šeimos grupė. Tos industri
jos darbininkus suorganiza
vo karingoji CIO.

Argi tas gali patikti “gar
bingai” Melionų šeimai?!

Automobiliai
1935 m. General Motors, 

Ford Motors, Crysler kor
poracija pagamino 90 nuo
šimčių automobilių, varto
jamų Jungt. Valstijose.

CIO vedė ir veda kovą 
prieš tuos saiko nežinančius 
pelnagrobius, kad jų įmo
nėse dirbanti darbininkai 
gautų žmoniškesnį atlygini
mą už jų sunkų darbą.

Jiems, suprantama, CIO 
“ne gera”!

“Morgano Rūmai”
Nekarunuoto šios šalies 

karaliaus Morgano ‘Namas’ 
išsklaidytas į korporacijas, 
kurių kapitalas siekia 48 bi
lijonus ir 400 mil. dolerių.

Rockefeller’iai savo kor
poracijose kapitalo turi 15 
bilijonų ir 300 mil. dol.

Ko r p or a c i jos, kuriose 
priklauso ta ar kita kapita
listų grupė, turi “tik” 29 
bilijonus ir 600 mil. dol.

Kaip matome, šios dvi- 
trys galingos kapitalistų 
grupės su savo korporacijo
mis kontroliuoja 93 bilijo
nus ir 300 milijonų dolerių!

Akivaizdoje to, ar galėtų 
darbininkai išstoti kovon už 
savo interesus prieš susi
koncentravusį stambųjį ka
pitalą, kuomet iš 35 mil. al- 
ginių darbininkų visoje ša
lyje, Amerikos Darbo Fede
racija net pačiame savo “žy
dėjime” (1920 zm.), turėjo 
vos 4 mil. organizuotų dar
bininkų, kurie dargi buvo 
apsitvarstę savo amatų bar
jerais?

Žinoma, kad ne!
Darbininkų gaminami tur

tai smarkiai didėjo, augo. 
Bet, tuom pačiu sykiu, dar
bininkų algos vilkosi iš pas
kui arba buvo mažinamos. 
Netgi dirbančiųjų skaičius 
buvo mažinamas, įvedant- 
pagerinant naujas mašinas. 
Gamyba augo, bet “rankų” 
skaičius prie darbo ir už
darbis—mažėjo.

Paimsime tam keletą pa
vyzdžių.

Automobilių Industrijoj
Paimsime čionai laikotar

pį 1924-1938 m.
Darbo našumas pakilo 47 

nuoš.

tokią sutartį Japonijai siūlė, bet tada ja
ponų imperialistai ją atmetė, o ant sie
nos provokavo karinius išstojimus, kol 
Raudonoji Armija juos supliekė prie 
Zaoziornaja kalno ir Mongolijoj. Yra 
Japonijoj gaivalų, kurie sako, kad Sibi
ras jiems šaltas, kad jie turi eiti į pie- 
tus—Rytų Indiją ir Australiją. Bet vis 
dar yra gaivalų, kaip ponai iš “Genchi 
Hokoku,” kurie vis dar siūlo, kad Sovie
tai paliktų “visą Sibirą, į rytus nuo Bai
kalo, Japonijai,” o patys eitų į Indiją.

Sovietų Sąjungos taikos politiką nie
kas nepakeis. Lygiai, kaip ir jos kietą 
nusistatymą ginti kiekvieną savo žemės 
pėdą. Ir jeigu Japonijos imperialistams 
dar buvo negana pamokų, tai Raudonoji 
Armija, Laivynas ir Orlaivynas galės jai 
jų daugiau suteikti.

Sovietai siekia platesnio biznio, plates
nės pramonėj,Jung. Valstijomis. Tam

Skaičius darbininkų padi
dėjo 25 nuoš.

Savaitinis darbininkų už
darbis sumažėjo 4.8 nuoš.
Geležies-Plieno Industrijoj

Našumas darbo pakilo 56 
nuošimčiais.

Darbininkų skaičius su
mažintas 1 nuoš.

Savaitinis užmokestis dar
bininkui sumažintas 7 nuoš.

Medvilnės Industrijoj
Darbo našumas padidėjo 

39 nuošimčiais.
Darbininkų skaičius su

mažintas 7 nuoš.
Savaitinė darbininko alga 

sumažinta 14 nuoš.
Tos sausos skaitlinės 

mums atidengia tragiškąją 
padėtį. Milijonai darbininkų 
ir jų šeimų priversti gyven
ti pusbadžiai.

1935-36 m. vieno trečda
lio Amerikos šeimynų įplau- 
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kos neviršijo $450 į metus. 
Du trečdaliai šeimų metinių 
įplaukų turėjo nedaugiau 
$1,070. • i

Taigi, pats gyvenimas pri
vertė Amerikos darbininki
ją pakeisti atgyvenusias or
ganizacines formas ir me
todus reakcinės Am. Darbo 
Federacijos naujomis Qr- 
ganizacinėmis formomis ir 
metodais, priimant progre- 
syvę kovos programą, atsa
kančią šių dienų reikalavi
mams.

Tas klausimas buvo iškel
tas Am. Darb. Federacijos 
suvažiavime, į v y k u s i am 
1935 m. gale. Ten ir buvo 
užmazga, pirmi žingsniai 
naujo unijinio judėjimo — 
CIO susiorganizavimas.

Kaip ir galima buvo ti
kėtis, tas įnešė aštrių kon
fliktų tarp reakcinių ir pro
gresyvių federacijos dalių.

Prnc.

Laisvoji Sakykla
Koncertas “Paremti” Pabėgė

liams Lietuviams Nepavyko 
Bostone

Amerikos Lietuvių Rymo 
Katalikų švento Juozapo Dar
bininkų Sąjungos organas— 
“Darbininkas”, (No. 86) ne
tikėtai pateko į mano rankas. 
Pradėjau jį skaityti. Randu 
didelėmis raidėmis užrašyta: 
“Katkauskaitės Koncertas į- 
vyksta Lap-Nov. 17 š. m., Jor
dan Hali”.

Skaitau visą Kaskos auto
biografiją, ir sale tos autobio
grafijas, “Dabarties Bilde
sius”.

Perskaičiau viską atydžiai. 
Tenai buvo parašyta:

“Lietuviškai kalbantieji sta- 
lincai... labai dažnai įvairio
se kolonijose rengia koncer
tus, prakalbas ir kitokius pa
rengimus. Lietuviai, išeiviai, 
kurie esate tautiečiais, nerem- 
kite Lietuvos išgamų”, ir taip 
toliaus, ir taip toliau. Ir ant 
galo ragina neremti prof. Ba
cevičiaus koncertų, nes jis yra 
“atvažiavęs iš Argentinos tū
las pianistas”.

Panelės Kaskos koncerto 
aprašymas ir “Bildesiai” tal
pina savyje skystą protavimą. 
Išrodo, kad bemokslis reda
guoja tą “Švento Juozapo” or
ganą. Visi sakiniai yra sin
taksiniai prasikaltę, ir pats sti
lius tų straipsnių yra kapojan
tis. Kitaip sakant, sakė ir ne- 
dasakė, nėra jokios rimtos iš
vados minčių proporcijoj.

Truputį apie turinį tų 
straipsnių.

Artistė Kaskas buvo iškelta 
iki dangaus, su visokiais kom
plimentais ir nebūtais atsižy- 
mėjimais. Ją da esant gyva 
padarė “aniolu”, ir jos dūšią; 
“palieciavojo” šv. Juozapo 
globai.

“Darbininkas” ir jo'radijas 
šaukė: “Koncertas, surengtas 
geriems tikslams, paremti” 
(Smetonos pabėgėlius. — B. 
K.). Visi aprašymai apie p- 
lę Kaškas ir koncertą btivo be
galiniai išpūsti.

šalę to išpūsto straipsnio, 
“Bildėsiuos”, pripompuota ku
pinai pagiežos, neapykantos,

tikslui jie leidžia įsteigti Vladivostoke 
Amerikos konsulatą.

Chinijos reikalais Jung. Valstijų ir So
vietų Sąjungos nusistatymas artėja. So
vietų Sąjunga gelbėja Chinijos liaudį ap
siginti nuo Japonijos. Amerikos yra nu
sistatymas—neleisti Japonijai ten įsiga
lėti, nes tas silpnintų Amerikos apsigyni
mą kovoje su Japonija Ramiojo Vande
nyno baseine. Todėl kaip tik Japonijos 
imperialistai sudarė Chinijai valdžią, 
taip greitai Jungt. Valstijos davė Chini
jai $50,000,000 paskolą pinigais ir kita 
tiek vertės duos orlaiviais, trokais, mais
tu ir kitomis reikmenimis, kurios Chini
jai reikalingos jos kovoj prieš Japonijos 
užpuolikus, ši Amerikos paskola bus di
delė pagalba Chinijai, tik reikia dar, kad 
tuo pat kartu Amerika sulaikytų Japoni
jai žibalo, plieno ir kitų karo reikmenų 
pardavimą.

boikoto, keršto, plūdimų ir 
fanatizmo!

Manau sau, kur šv. Juoza
po pamokslai atsidūrė ir į ką 
jie pavirto? Kiek man yra ži
noma, jo mokinimai turi užta
rymą geruose ir bloguose dar
buose. Jis niekuomet neskel
bė savo priešams boikotų ir 
keršto. Jis sakė (Juozapas) 
“Palaiminti taikieji, nes juos 
vadins Dievo vaikais”. Tą patį 
ir Jėzus sakė savo pamoksluo
se. Ar jau katalikams Jėzus 
ir Juozapas lieka tik tušti žo
džiai ir veidmainystė? Kas gi 
pasidarė su katalikų spauda ir 
sakyklomis? Pavirto į neapy
kantos ir dolerių gaudymo 
įstaigas? Juk tai priešinga 
mokslams, kuriuos Juozapas ir 
Jėzus skelbė.

Katalikų maldyklos pavir
to pinigų mamomis ir kerš
tais!

( Dėlko ' jūs taip šatikiate? 
Ar dėlto, kad dabartinėj Lie
tuvoj katalikų bažnyčia yra 
sutvarkyta žmoniškai, ji yra 
padėta, kur ir turėjo būti ke
li šimtai metų tam atgal? Jūs 

i gerai žinote, kad pirmutinis 
! bažnyčios įsteigėjas nesikišo į 
Romos valdymą. Jis sakė: 
“Kas priguli Cezariui,' atiduo
kite jam; o kas Dievui, ati
duokite Dievui.”

Bet katalikams niekad ne
rūpėjo Jėzaus mokslas; jiems 
rūpėjo vaidyti žmonės dvasi
niai, materialiai ir valdiškai. 
Užtikrinu, »kad tie laikai din
go Lietuvoj, ir dingsta visame 
pasaulyje, kad jūs galėtumėt 
valdyti žmones pagal jūsų po
piežių nustatytą liniją. Sąži
ningai patariu jums, geriau 
priimkite tą, ką Dievas duo
da. Daugiau laimėsite. Dabar 
žmonės nėra tie patys, kurie 
buvo pirmiaus. Dėka mokslo 
žmonėms, jie tapo apsišvietę. 
Jie atskiria gerą nuo blogo, ir, 
tokiu būdu, n’etiki kunigų ir 
popiežių dogmomis. Grįškite 
prie senovės krikščionybės, jū
sų tikyba bus pagerbta. Pakol 
jūs vesite kovą, kokią dabar 
vedate,— jūsų bažnyčios’ bus 
tuščios, jūsų kunigija bus pra
šalinta iš pareigų.

Prof. Bacevičiaus koncertą 
niekas negalės suboikotuoti. 
žmonės jį rems, nes jis yra 
lietuvis ir geriausias pianistas. 
Jo piano meno gabumai gali 
sulygti su dabartiniais pasau
lio pianistais. Tai nėra įsi
vaizdavimas; tai nėra tuščias 
pagyras; jo skambinirtias ati
tinka Paderewskio ir Rachma- 
ninovo stiliui. Jūs negalite tie
sos apipilti fanatiškais griuvė
siais. Liaudis yra teisėjas ir 
įstatymas gerų ir blogų darbų. 
Vox Populi, Vox Dei, žmonių 
balsas—Dievo balsas!

Jūs daug garsinote savo 
koncertą visose Massachu
setts lietuvių kolonijose. Jūs 
žadėjote nuodėmių atlaidas, 
jei katalikai eis į koncertą. 
Jūs būbnijote per savo radi
jus ir sakyklas, ragindami lie-

(Tąsa ant 4-to pusi.)



Trečiadienis, Gruodžio 4; 1940

Karas neša darbo žmonėms žaizdas, 
mirtj ir širdgėlą, karo taksus ir skurdą, 
sunaikinimą organizacijų ir asmens teisių. 
Mes, darbo žmonės,' nenorime karo. Pra- 
neškim apie tai savo kongresmanams!

• W h'

Trečias puslapis 
ae.ii

Lietuvių Literatūros Draugijos vajus 
prasidėjo vasario 1-mą, naujus narius ga- 
lime įrašyt su $1 mokesties už visus 
Šiuos, metus. Gera proga gaut moterų na
rių ir sutvert moterų kuopas bei kliubus.

TEN NIEKAD NEBUVO RAMYBES Detroit, Mich. “Pasiaukojo” Gelbėti 
Kitus nuo Bado Binghamton, N. Y. TOS “MARGOSIOS GROMATELES”

EL1Z. VILKAITĖ
Metai po metų prabėgo, bet 

ji mažai turėjo ramaus laiko, 
kurio ji visą savo gyvenimą 
troško. Ji vis buvo užimta 
namų darbais ii’ taikymu vi
sokių nusiskundimų šeimyno
je.

Ji turėjo nemažai patyrimo 
kylančiom revoliucijom ir ka
ram tarp karo lordų ir ji tė- 
mijo atimant galią iš vieno 
valdovo imperijoje ir perduo
dant naujai respublikai. Ji 
galvojo, tai beviltingas dar
bas. “Kodėl mes turėtume no
rėti, kad daugelis nesusipra
tėlių geriau galėtų valdyti, 
negu vienas“.

Kuomet mokestys pakilo, 
neramumai ir barnis kilo, ji 
savyje nenusiminė, bet prisi
rengė drūčiai sutikti ateinantį 
priešą.

Atėjo diena, kad blogas pa
virto dar blogesniu. Jau bu
vo žinia, kad išlaukinis prie
šas ne tik užpuolė šalį, bet ir 
pradėjo laimėti. Ponia Chien 
tėmijo japonų ėjimą, jų lai
mėjimą, ir artinimąsi prie jos 
namų, kurie buvo mažiukia
me miestelyje arti pietų ma
rių krašto. Ji žinojo, kad tai 
yra jos pareiga išvešti šeimy
ną kur į vidurį šalies, kad 
priešas nepasiektų. Tuo pačiu 
sykiu, ji sau mislijo: “Tai kaip 
rami ir tyli stuba paliks, kuo
met visi išvažiuos“. “Aš nie
kad nejaučiau ramumo ir nie
kad negirdėjau tylumos“. Kuo 
daugiau ji svajojo apie ramu
mą, tuo daugiau ji laukė jo 
patirti.

Šiuo laiku jos šeimyna bu
vo didelė. Jos 4 sūnūs buvo 
vedę ir visi gyveno pas ją su 
žmonomis ir vaikais. Dvi duk
terys ištekėjo ir išėjo gyventi 
pas savo vyrus, bet jaune;- 
nioji gyveno namie ir ji bu
vo gražiausia už visas kitas. 
Tik dėl jos ponia Chien vie
ną vakarą pirma išvažiavimo 
pasišaukė savo seną ištikimą 
tarnaitę ir prašė, kad ji visa
da pasiliktų ir dabotų jos jau
nesniąją dukterį. Tarnaitė su 
dideliu nusižeminimu prižadė
jo jos prašymą išpildyti.

Naujosios Anglijos Moterų 
Sąryšio Žinios

Nesmagu pranešti drau
gėms, kad maršrūto reikalai 
dar vis galutinai nesutvarkyti. 
Buvo pažadėjus mūsų apylin
kę aplankyti -draugė Kav?- 
liauskaitė-Undžienė ir buvo 
visas planas paruoštas turėt 
maršrūtą pabaigoj spalio ir 
pradžioj lapkričio. Bet dėlei 
susidėjusių svarbių aplinkybių nes 
kalbėtoja negalėjo išpildyti 
duotą žodį-prižadą ir prašė 
palaukti vėliau. Todėl lig šiol 
nebuvo niekas veikiama gavi
mui kitos kalbėtojos ir dar
vis laukiama galutino atsaky
mo nuo d. Kavaliauskaitės. 
Manoma vienaip ar kitaip 
maršrūto klausimą greitoj at
eityj sutvarkyti. Prašom drau
gių kolonijose turėt kantry
bės. Kaip greit sąryšio komi
tetas šį klausimą sutvarkys, 
taip greitai bus pranešta spau
doj ir laiškais.

Būtinai Pasinaudokim Moterų 
Tarybos Pagamintom 

Paskaitom
Manau, kad kolonijų drau

gės patėmijot pranešimą spau
doj per Moterų Tarybos sek
retorę K. Petrikienę, kad pn- 
sireiškusiems pareikalavimam 
koncentruotos medegos istori
nių faktų studijavimui Lietu
vos istorijos mes neturėjome. 
K. Petrikienės pasakymu, ji 
buvo plačiai išsklaidyta. Tad

Tą naktį ponia Chien ra
miai sau miegojo manydama, 
kad tai viskas yra pagal jos 
planą. Kaip tik aušra pradėjo 
švisti, visi sukilo ir jau try? 
vežimai laukė juos išvešti į 
gilumą Chinijos, kur būtų sau
gu. Visi verkė palikdami sos
tinę, kurioje išgyveno per 
daug gentkarčių. Ponia Chion 
pasiliko paskiausia, sakydama, 
jog ji turi matyti, kad viskas 
pasiliktų tvarkoje. Ji prašė 
savo vyro, kad jis važiuotų 
pirmame kare. O ji pasiliko 
paskiausiame, kuriame važia
vo jos jaunesnioji duktė ir 
tarnaitė. Paskutinio karo vai
ruotoją ji paprašė, kad ji? 
važiuotų nesustodamas pakol 
už miesto vartų išvažiuos, ne
paisant, kas rėks ar šauks. Ji 
žinojo, kad miesto vartai bus 
uždaryti per kelias dienas ir 
jeigu atidarys, tai tik trum
pam laikui, tik tiem, kurie 
norės išbėgti. Vairuotojas ne
labai norėjo sutikti, bet ji jam 
į delną įspaudė nemažai si
dabrinių ir jis sutiko. Kuomet 
jie važiavo, jinai juos tik aki
mis palydėjo, bet jų šauks
mo ir verksmo neatbodama 
grįžo atgal į savo kiemą ir už • 
sirakino vartus. Taip tyku iv 
ramu aplinkui paliko, kad, ro
dos, ir pasaulis sustojo. Pirmą 
syk savo gyvenime ji buvo 
viena ir ji neturėjo ką veikti. 
Ji nusijuokė ir atsisėdo ant 
uolos po medžiu savo kieme. 
“Man nėra reikalo keltis nuo 
šio akmens“, ji mislijo, “patol, 
pakol aš nenorėsiu.“ Ji sėdėjo 
ir džiaugėsi tyluma ir ramu
mu, apie kurį ji svajojo, kaip 
jį mylėtų. Ji nei nesikėlė, 
kuomet signalas suardė tylu
mą, pranešdamas, kad priešu 
oro lakūnai jau arti. Jos na
muose buvo įtaisyta apsauga 
nuo bombų, bet ji viena bū
dama visai nebandė nei slėp
tis. Ji sakė, bombos manęs 
vienos senos neišrinks. Ji troš
ko vis ilgiau būti viena. Ji nie
kada nebijojo mirti, o šiuo lai
ku manė, kad mirtis tai dar 
smagesnė būtų.

(Bus daugiau)

Moterų Taryba pasiryžo paga
minti eilę paskaitų, kurios ap
ims perijodiniai Lietuvos isto
riją, ir lavinimos mokyklėlės 
galės jomis pasinaudoti.

Tai gražus ir naudingas 
darbas, ir Moterų Tarybą rei
kia už tai pasveikinti, ir pa
remti šį jų darbą finansiniai, 

tokių paskaitų pagamini
mas sudaro išlaidų.

Sunaudokim ilgus žiemos 
vakarus apšvietai. Apart kitų 
klausimų, būtinai pasinaudo
kim ir šiom Moterų Tarybos 
išleistom paskaitom. Reika
laukit jų pas Tarybos sekreto
rę K. Petrikienę.

Cambridge Moterų Kliubo 
Gražus, Margas 

Parengimas
. Pradžioj lapkričio mėnesio 

teko svečiuotis pas Cambridge 
drauges kliubietes ir dalyvauti 
jų įvairiam koncerte.

Įėjus į salę, jaukiai jautė
si—švariai, rūpestingai ji ap- 
žiūrėta-aptvarkyta per drau
gę Stašienę (tai yra draugų 
Stašių nuosavybė). Kliubietes 
draugiškos, smagios, sukasi, 
triūsia, ruošia viską ■ savo pa
rengimui. Kiekvieną įėjusį su
tinka, draugiškai pasveikina.

Programa buvo įvairi, gra
ži, tik kiek ilgoka, mano ma
nymu. Vienok publika gražiai 

(Tąsa ant 4-to pusi.)

Visko po Biskį iš Moterų 
Pažangos Kliubo

Lapkričio 2 d. atsibuvusios 
vakarienės gaspadinės buvo 
geros, tai ir gerą vakarienę 
pagamino, žmonių buvo daug 
ir visi buvo geram ūpe ir link
sminos lig ankstybo ryto. Vi
soms ir visiems, kurie pagel
bėjo surengti vakarienę, pri
sidėjo bile su kokiu darbu, 
rengimo komitetas taria šir
dingai ačiū. L. Prūseika pasa
kė kelis žodžius apie motei ų 
veikimą ir išgyrė moteris, kad 
jos geriau veikia, negu vyrai, 
nesėdi už pečiaus.

Mūsų kliubietė Gyvienė ser
ga. Jos antrašas—1730 Bėe- 
cheair St., Detroit. Gyvienė iš
leido už vyro savo dukterį, 
tai iš to susijaudinimo nusilpo 
sveikata ii* į lovą paguldė. Aš 
vėlinu mūsų kliubietei greitai 
pasveikti ir veikti su munrs 
ir ant toliau.

A. Maslaveckienė irgi ap
vesdino savo paskutinę dukte
rį, ji taipgi jaučiasi dikčiai 
sugraudinta. Vyro neturi, yra 
miręs, tad palikus vienai ne
linksma.

M. Genaitienė gavo laišką 
iš Lietuvos nuo sesutės, kuria
me aprašo apie brolio mirtį. 
Fašistų valdžia Lietuvoje įki
šo jį į kalėjimą ir baisiai kan
kino, kad nuį kančių bu\o 
atmintį praradęs. Buvusiems 
Lietuvos budeliams neišėjo 
ant gero už kankinimą darbi
ninkų. šiandien darbininkai 
turi valdžia savo rankose. O 
Gareliui, kuris taip daug bu
vo kovojęs dėl darbininkų ge
resnės ateities ir laisvos Lie
tuvos, jam neteko matyti jos. 
Smetonos valdžia kankino jį 
ir atėmė jo gyvybę. VienatĮre- 
na pirm negu Lietuva tapo lai
sva jis buvo palaidotas. Mūsų 
kliubietei tai yra skaudi žinia 
ir ją sunku pergyventi. Gilią 
užuojautą reiškiu kliubo na
rei d. Genaitienei.

Iš Atsibuvusio Mitingo
Nors oras lapkričio 21-mą 

pasitaikė prastas, lietus lijo, 
tačiau kliubiečių į mitingą su
ėjo daug.

Kliubo yra nutarta trijų me
tų Pažangos Kliubo gyvavimo 
proga sulošt veikalą. Darbas 
paliktas išrinktam komitetui.

Iš kliubo vakarienės pilnus 
raportas nebuvo išduotas, ba 
už tikietus pinigai dar nebuvo 
grąžinti. Visos narės būkite 
ateinančiame kliubo mitinge, 
išgirskite pilną raportą. Įvyks 
gruodžio 19-tą, 7 :30 vai. vak , 
4097 Porter St., Detroit.

Naujos narės prisirašė: L. 
Jesaulonis, J. Morkūnienė, K. 
Gaubienė, V. Naujokienė, M. 
Kruvelis, O. Krakaitienė, M. 
Bacevičienė, A. Adomaitienė, 
T. Miller, P. Kocinski.

Mitinge Buvus.

Šeimininkėm
Lemono “Supan“ Pajus

Penki kiaušiniai, 1 puodu
kas cukraus, 5 šaukštai le- 
monų (citrinų) sunkos ir t 
lemono nutarkuota žievė, 1 
pakelis “gelatine”, 3 šaukš
tukai šalto vandens, biskis 
druskos, 1 puodukas saldžios 
Smetonos.

Užpilk “gelatine” su 3 
šaukštais vandens ir lai pasto
vi. Į viršutinį dubeltavą puo
dą sudėk cukrų, kiaušinių try
nius, lemono sunką ir druską. 
Virink plakdama kol sutirš- 
tės. Nuėmus nuo ugnies sudėk 
“gelatine”, lemono žievę, ge
rai išplak, ir lai pastovi. Kaip 
pradės stingti, išplak drūčiai 
kiaušinio baltymus, sumaišyk 
viską gerai, supilk į gatavą 
pajaus lukštą, išplak Smetoną,

Aną dieną viešbutyje Pier
re, New Yorke, įvyko atidary
mas puošnaus Gruziniško 
Kambario, kurio svečiais di
džiumoje buvo “aukštosios 
draugijos“ amerikonai, bet 
buvo ir “biednų“ karo pabė
gėlių. Ir pats pokilis buvęs 
labdarybei paremti. Apart 
kitko, tame baliuje, kaip ra
šė spauda, valgyta ir po $20 
už svarą lėšuojantis “caviar- 
as.“ ” \

Taip Nesveika
Veikiausia visi Amerikos 

gyventojai jau ant tiek sukul- 
tūrėjo, kad savo namuose ant 
grindų nespjaudo ir padu ne
trina, nes tokios “dekoracijos“ 
namuose jokia šeimininkė ne
pakęstų. Ji užkurtų tokią pir
tį, kad kaltininkas atsimintų 
per visą gyvenimą.

Tačiau išėjus iš namų, kur 
baudžiančios akys nemato ir 
bausmė negrąso, pasirodo, tū
li dar užsimiršta ar gal ne
supranta savo pasielgimo ža
lingumo, savo prasikaltimo 
sveikatos dėsniams.

O tai ištiesų yra prasikal
timu. Ant išmatų užtupia mu
sės, rėpiioja tarakonai ir ki
tokį gyviai, o paskui, snapų 
nei kojų nesiplovę vėžlioja 
ant maisto, indų, rankšluosčių, 
o ne vienam ir ant kaktos už
sėda. Jeigu padidintoj filme] 
mes nors kartą pamatytume 
tą jų ant kojų velkamą brv- 
dą, esu tikra, šiurpas mus su
krėstų, silpnesnis kelioms die
noms prarastume apetitą, ir 
niekad, niekad 'daugiau į vi
sas puses nespjaudytume, nei
gi leistume bent kokiam gj - 
viui ant mūsų maisto ar indų 
tupinėti.

Tai dar neviskas. Išdžiūvu
sios išmatos su dulkėmis pa
keliamos į orą ir visi, kad iv 
kažkaip nenorėdami, priversi i- 
visą tai į save kvėpuoti. O kas - 
gi gali užtikrinti, kad pas ta 
asmenį nėra kokio bakterinio 
užkrėtimo, kad jis nepriverčia 
kitus žmones ligos perus su- 
kvėpuoti su dulkėmis ir prieš 
savo norą sirgti?

Spjaudyti kur papuolė ne
leistina ir daug kur už tai 
baudžia, tad vien tas jau pa
rodo, kad netinka taip daryti 
ir ten, kur sargas nesekioja. 
Tame prasikaltusius reikėtų 
visada perspėti.

Bet, sakysite, ką daryti. Juk 
nešvarią skepetaitę dėti atgal 
kišeniun taipgi nemalonu ir 
nesanitariška. Taip. Bet be • 
veik visi Amerikoje išgalėtų 
tam tikslui įsigyti popierines 
skepetaites (tissues), kurių už 
dešimtuką galima pirktis p<) 
200-300 ir kurios atlikus, ga
lima numesti į gurbą ar pe- 
čiun visai negrąžinus kiše
niun. Jos dabar plačiai varto
jamos, kaipo viena iš sanita
rinių priemonių mažinimui pa
vojų viens kitą užkrėsti lim
pamomis ligomis, taipgi palai
kymui švaros. P,

Vaikas su Nepaprasta 
Atmintimi

Gerald Carlton, 11 metų 
vaikas iš Shawnee, Okla, tu
rįs taip vadinamą “fotografi
nę atmintį“—'jam nieko nerei
kią du kart skaityti, kad atsi
minti. Jis atmintinai žinąs vi
sas telefonų knygoj esamas 
pavardes, adresus ir telefono 
numerius, taipgi galįs be klai
dos parašyt ar raidėmis pasą* 
kyt bile kokį žodį.

apdėk viršų, ir tūrėsi lemono 
“supan” pajų.

Virš paduotą receptą at
siuntė ' O. Vilkaitė-šilkienė, 
Hartford, Conn.

LLD 20 Kp. Moterų Skyriaus 
Narėms

Penktadienį, gruodžio 6-tą 
dieną, įvyks Moterų Skyriaus 
susirinkimas pas drg. K. Juo- 
zapaitienę, 32 Lake Avė. Pra
džia 7 :30 vai. vakare.

Draugės, šis susirinkimas 
bus gana svarbus, nes jame 
bus renkamas naujas Moterų 
Skyriui komitetas 1941 me
tams. Tad visos pasirūpinkime 
dalyvauti šiame susirinkime ir 
išsirinkti į komitetą tas drau
ges, kurios gana rūpinasi mo
terų reikalais ir padidinimu 
Moterų Skyriaus narių skai
čiumi. Apart laukimo komite
to bus ir daugiau svarbių rei
kalų, kurie turi būti sėkmingai 
atlikti.

Manau, kad mes matysime 
svarbą ir visos dalyvausime. 
Būtų malonu matyti ir naujų 
narių šiame susirinkime.

Mot. Skyriaus Sekr.,
O. G.

Draugai V. S. Sedoniai su
silaukė naujagimio sūnaus 
lapkričio 7-tą. Sūnus sveikas 
ir stiprus. Vardas duota Ed
vardas. Motina taipgi jaučia
si neblogai, jau vaikštinėja. 
Tai jau antras kūdikis dd. Se- 
donių šeimoj. Mergaitė Jer\ė 
jau virš 6 metų senumo, lanko 
pradinę mokyklą. O dabar su
silaukę sūnaus jauni tėvai jau
čiasi labai užganėdinti.

Drg. Sedoniai yra “Laisvės” 
skaitytojai, Vincas taipgi y? a 
ir LDS 6 k-pos narys.

Linkiu jums užauginti svei
ką ir gražų sūnų Edvardą.

Moterų Skyriaus prakalbos 
sveikatos klausimu buvo su
rengtos lapkričio 24-tą. Kalbė
jo gerb. daktaras J. J. Kaš
kiaučius. Pasisekė gana gerai, 
žmonių atsilankė nemažai, 
nors galėjo būti ir daugiau.

Dr. Kaškiaučius pradėjo 
•prakalbą su labai puikia po
ezija “Jaunoji Lietuva”, jo pa
ties parašyta, kurią dr. skaitė 
iš rankraščio, artistiškai pa
pildydamas ir judesiais. To
liau kalbėjo apie sveikatos už
laikymą geram stovyje. Pakol 
nėra pervėlu, sakė jis, ypač 
kurie-kurios turi augštą krau
jo spaudimą, nesijaučiate ge
rai, reikia eiti pas gydytoją iš- 
egzaminavimui, persitikrini i, 
ar su jumis viskas tvarkoj. Ir 
daug gerų, pamokinančių da
lykų mums patarė, paaiškino. 
Už tai tariame širdingai ačiū 
gerb. daktarui Kaškiaučiui.

Pabaigoj Dr. Kaškiaučius 
perskaitė kitas eiles “Kruvina 
Puota” — apie karo baiseny
bes. Taip pat atliko artistiškai, 
už tai klausovams labai pati
ko.

Aukų surinkta daliai lėšų 
padengti $8.20. Moterų Sky
rius širdingiausiai dėkavoja 
kaip Dr. Kaškiaučiui, taip vi
siems atsilankiusiems ir už pa
ramą aukomis.

Draugė Marijona Stasiūnie
nė sugrįžo iš ligonbučio, ku
riame išgulėjo 5 savaites. Da
bar sakosi jaučiantis daug 
sveikesnė. Linksma ją matyti 
vaikštinėjant.

Drg. Petras ir M. Stasiūnai 
yra dienraščio “Laisvės“ skai
tytojai.

Marytė Stelmokaitė lapkri
čio 21-mą ištekėjo už kitatau
čio vaikino, pavardės nežinau, 
šliūbą ėmė šv. Juozapo para
pijos bažnyčioje.

Geriausio jums, Maryte, pa
sisekimo jūsų ženybiniame gy
venime !

Tą pačią dieną ištekėjo kita 
lietuvaitė Mątakiūtė, irgi toj 
pat bažnyčioje.

J. K. Navalinskiepe.

Prieš keletą mėnesiu, Sme- 
tonos viešpatavimo laikais, 
būdavo gauni iš Lietuvos laiš
ką, tai kartais visai nelemlą 
nuomonę apie savo giminę 
įgauni—nei žodžio apie šalies 
santvarką, apie valstybės rei
kalus. Kartais pamanydavau: 
nejaugi jie taip vėpli ar toki 
nepaisėliai, kad nieko neži
notų, nesidomėtų.

Bet po birželio 15-tos ir 
ypatingai po liepos įvykių, k i- 
da Lietuvos žmonės atgavo 
žmonių teises prie savo nuo
monės ir teises savo nuomonę 
išsireikšti, laiškai visai nebe- 
tie—kiekvienas žmogus ką 
nors žino apie savo šalies rei
kalus, kiekvienas parašo.

Nebuvom Informuoti
Iš mūsų tūli nebuvę Lietu

voje' per 25-kius ir daugiau 
metų. Nekurie laimingesniųjų, 
kurių šeimose nebuvo sunkių 
ligų ir mirčių, nebuvo bedar
biais, pagyvenę be skurdo, 
vargiai galėdavo persistatyti, 
kad Lietuvoje dar galėtų vieš
patauti didelis vargas. Tame 
informuoti būdavo tik darbi
ninkiškos spaudos skaitytojai. 
Dėlto kitus įvairaus plauko 
smetonininkams nekartą pa
vykdavo apgauti.

Tačiau darbo žmogus jaus
te nujausdavo, kad ten nevis
kas ar bent ne visiems puiku. 
Amerikiečių posakis,•kad “Ga
lima visus žmones apgauti kai 
kada ir tūlus žmones visada, 
bet niekas negali apgauti vi
sus žmones visada,“ tankiai iš
kildavo ir tarp lietuvių prak
tiškame gyvenime.

Puikūę Namai — Tušti

Paskaičius apje Lietuvoj 
statomus darbininkams pui
kius namus, man prisiminė se
kamas nuotikis;

Kartą mūsų kolonijoj rodė 
; iš Lietuvos judžius, kuriuose 
j buvo parodyta puikūs valdiš
ki pastatai ir nemažai priva- 
tiškų piliečių namų. Tokių na
mų, kokių didžiuma iš mūs, 
vartančių dolerį kiseniuje, ne
turim ir neturėsim. Rodytojų 
pabrėžtinai buvo pasakyta, 
kad Lietuvoj dabar tokių na
mų esą daug.

Po jūdžio, susibūręs pulke
lis žmonių diskusavo:

—Kaži ar ten darbininkas 
l ■

buvo koją įkėlęs apart ponų 
tarnų ?

—Kaži ?
—Ar matei prie tų namų 

bent “gyvą dūšią?“ Ar pas 
mus filmininkas galėtų nuim
ti kvartalą be žmonių ?

—Oho, ne prie mūs namo. 
Bent keli tuzinai vaikų su
bėgtų.

—Palauk, paklauskim tų
ponų,—pastebėjo kitas.

Pearl 'Buck (kairėj), garsi autorė, ir Luis Raincr, žymi 
aktorė, veikliai dalyvauja naujai sudarytame Chinijai 
Gelbėt Komitete. Komitetas skelbia, kad $40,000 ver
tės vaistų ir virš $11,000 pinigais jau sukelta.

Ar Tie Namai be Žmonių?

—Iley, Mister, ar ten na
mai be žmonių, ar žmonės be 
namų ?—riktelėjo vienas į gru
pėje ponų labiausia mosikuo
jantį vyruką.

—Su Lietuvos “išdavikais” 
nėra ko ginčytis,—atšovė po
niškasis žmogus, visai nei ne
pagalvojęs, kad klausėjas bu
vo vienas iš jų pačių sriovės, 
tik kaipo paprastas darbinin
kas poniškajam visai nepažįs
tamas. Taip baigdavosi daly
kas su kiekvienu išdrįsusiu 
klaust. Jeigu jau drįsta klau
sti, tai bus koks bolševikas, 
galvodavo ponai.

Tie namai būdavo ponų re 
zidencijos. Prie jų darbo žmo 
gus ištolo bė kepurės turėda 
vo eit, ir eidavo tik būtino 
reikalo spiriamas.

Buvo Lietuvoj—Lietuvos 
Nematė

Buvo pas mus ir tokių, lai
mei, nedaug, kad lankydamie
si Lietuvoj toliau Alėjos ir 
naktinių kliubų nebuvę, su
grįžę čionai girdavosi:

—Lietuvoj nieko nerūko. 
Niekad neužmiršiu, kaip aš 
ten gyvenau.

—Ar dirbote ?
—Kam man dirbti, kad aš 

'porą tūkstančių nusivežiau ir 
visus palikau.

Kad jiems buvo gerai, pas 
mus nelikdavo ir abejonių, nes 
su pora tūkstančių per porą 
mėnesių ir čia galėtum užgy
venti. Mūsų abejonės tik bū
davo apie tuos, kurie litus už
sidirbdavo paprastu darbu.

Vyks Pamatyti Lietuvą

Dabar žinios apie naujų 
namų statybą darbininkams, 
apie nemokamas ligonines, 
apie gimdymo namus, apie 
vaikų lopšelius, apie galimy
bes moterims dirbti darbus ir 
gauti už lygų darbą lygų at
lyginimą, taipgi apie galimy
bę sykiu būti motinomis, ir 
viskas kita, kas veikiama ta
rybinės Lietuvos, mus labai 
džiugina. Norisi pamatyti. 
Ne vienas jaunuolis-jaunuole, 
g^vęs pirmą darbą, ar algos 
pakėlimą, iš džiaugsmo pabu
čiavęs motiną taria: “Mamyte, 
dabar tikrai sutaupinsime pi
nigu jūsų vakacijai Lietuvo
je.”'

Kelionės, žinoma, tebėra 
ateities klausimas, po karo. 
Bet tie laiškai-tos “margosios 
gromatėlės” yra mums, ame
rikiečiams, ne tik dideliu 
džiaugsmu, bet ir puikiausio
mis švietėjomis. A.

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų.
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Į Pietus ir Atgal
=== (Kelionės Įspūdžiai) —

Per du pastaruosius metus, ne vien 
paprastos dienos, bet veik visi sekma
dieniai buvo pašvęsti darbininkų reika
lams, nes pasaulio įvykiai privertė. Pa
galiau nusprendžiau “pasilsėti” ir ta pro
ga pamatyti, kaip gyvena pietų valstijo
se darbo žmonės, ypatingai negrų rasė ir 
pamatyti garsiąją Floridą. Susitarę su 
žmona, Jonu ir Elzbieta Gasiūnais, šešta
dienį, spalių 26 dieną, anksti rytą, visi 
keturi leidomės į kelionę—į pietus.

Keliai į Floridą
Buvau girdėjęs, kad tūli draugai Flo

ridą pasiekia iš New Yorko į dvi paras. 
Bendra skaitlinė rodo virš 1,500 mylių. 
Mes nutarėme atlikti iš New Yorko iki 
Miami kelionę į keturias paras, kad pa
sinaudojus proga ir kiek daugiau ap
žvelgus svarbesnius miestus ir istorines 
vietas.

Daugiausiai siūlomas iš New Yorko 
kelias No. 1, kuris atveda tiesiai į Mia- 
mį. Mes pasirinkome tik dalinai jį, nes 
South Carolina ir Georgia valstijoj jis 
giliai pasiduoda į vakarus, o mūsų planas 
buvo vykti arčiau Atlanto vandenyno va
žiuojant į pietus, o giliau sukti į vakarus 
grįžtant.

Iš New Yorko iki Philadelphijos laikė
mės kelio No. 1, kuris yra keturių linijų. 
Nuo Phila. iki Baltimore vykome keliu 
No. 40, nes jis yra naujas, veik visas 4 
linijų, kuomet tarpe Phila. ir Baltimore 
kelias No. 1 yra senas, tik dviejų linijų. 
Iš Baltimore iki Raleigh, N. Carolina 
sostinės, vėl laikėmės kelio No. 1, kuris 
ten yra keturių arba trijų linijų. Nuo 
Raleigh kelias No. 1 yra dviejų linijų, 
kaip ir kiti, tai mes paėmėme kelią No. 
15 ir No. 301 iki Sumerton, S. Carolina 
ir vėliau No. 17 iki Jacksonville, Florida, 
kur tas kelias susilieja su No. 1. Iš Jack
sonville sekemė No. 1 iki Miami. Iš flew 
Yorko iki Coral Gables, pietinės Miami 
dalies padarėme 1,460 mylių, kurias at
likome į keturias paras.

Valstijos ir Istoriškos Vietos
Iš didžiojo New Yorko> išlindbme pro 

Hudson upę, po vandeniu, per garsųjį 
Holland Tube tunelį, kurio išbudavoji- 
mas ir įrengimas atsiėjo $50,000,000. 
Kiekvienas automobilis pravažiuojant 
turi sumokėt 50 centų. Tunelis turi arti 
dvi mylias. Vasaros laiku, nepaisant kad 
dvi linijos automobilių važiuoja į vieną 
pusę ir už sienos dvi į kitą, bet prie Hol
land Tube būna didelis susikimšimas, 
ypatingai į New Yorko pusę.

New Jersey Valstija
Išlindus iš Holland Tube jau mes esa

me New Jersey valstijoj. Ji turi 8,224 
ketvirtainiškas mylias ir per 4,000,000 
gyventojų. Tai viena iš trylikos origina
liškų .valstijų.

New Jersey valstijos sostinė Trenton 
surišta su revoliucinėmis Amerikos liau
dies kovomis prieš Anglijos karalius. Tai 
čia Amerikos revoliucinė armija kalėdų 
naktį, iš gruodžio 25 į 26 d., 1776 metais, 
kada kitoj Delaware upės pusėj anglai 
šventė kalėdas, baliavojo, tai revoliucio
nieriai, Jurgio Washingtono vedami, per
sikėlė ant ledų ir užpuolė 1,500 anglų 
hessianų karių. Anglai nelaukė tokio už
puolimo ir jų vadai su 1,000 karių pasi
davė.

Mes pravažiavome Delaware upę m^ 
žuoju tiltu nuo kurio kaip tik netoli ma
tosi tos salelės, per kurias kėlėsi Jurgio 
Washingtono kovbtojai. Pervažiąvę Dela
ware mes jau atsidūrėme didžiulėje 
Pennsylvania valstijoj.

Pennsylvania
’ Pennsylvania valstija į vakarus tęsiasi 

300 mylių. Pennsylvania valstija užima 
45,126 ketvirtainiškas mylias plotį ir tu
ri per 11,000,000 gyventojų. Ji turi per 
2,000,000 automobilių ir busų. Jos .dirba
moji žeme sudaro 173,000 akrų.

Pennsylvanią atrado švedai 1643 me
tais ir pirmiausiai jie apsigyveno Ches
teryj, būtent 1643 metais. Pennsylvania 
turtinga kietos ir minkštos anglies ka
syklomis, geležies, laivų budavojimo ir 
kitokių industrijų fabrikais.

Philadelphia didžiausias miestas, kuris 
turi apie 2,000,000 gyventojų. Jį seka 
Pittsburgh su 700,000 ir Scranton su 
150,000 gyventojų.

Philadelphia arba “Broliškos Meilės 
Miestas” garsus ne vien savo industrija, 
bet ir kovomis Amerikos Revoliucijoj.

Tai jos priemiesty j Germantown, prie 
Valley Forge, atsibuvo kelių menesių 
žiauriausios kovos tarpe Jurgio Wash- 
ingtono ir Anglijos armijos. Rašantis 
šiuos žodžius gyvenęs 12 metų Philadel- 
phijoj, tai turi pažintį su miestu ir jo 
istorija. Tai Philadelphijoj yra Inde
pendence Hall—svetaine, kurioje buvo 
paskelbta 1776 metais Jungtinių Valsti
jų nepriklausomybe nuo Anglijos kara
lių ir jų imperijos. Tai ten yra Laisves 
Varpas, Amerikos laisvės simbolis. Tai 
čia yra Fairmount Park, vienas iš di
džiausių pasaulyj parkų, kuriame daug 
istorinių paminklų. Tai Phila. turi didelį 
viešą knygyną su 30 skyrių, kelias aukš
tas mokyklas, universitetus, garsią sim
fonijos orkestrą, kuriai vadovauja Leo
pold Stokowski. ♦
"Philadelphijos didmiestį apsukome ša

lutiniu keliu bulvarais ir per Fairmount 
Parką. Nei nepasijutome, kaip atsidūrė
me Chesteryj, o vėliau Delaware valsti
joj.

Plakimo Valstija
Delaware valstija maža, . užima tik 

2,370 ketvirtainiškų mylių, tai nykštukas, 
palyginus ją su Pennsylvania, ji turi tik 
apie 260,000 gyventojų. Wilmington ir 
Dover, tai didžiausi jos miestai. Šioj val
stijoj dar yra užsilikęs plakimo rykštė
mis įstatymas. Važiuojant per ją, atsisu
kome radio, girdėjome, tarpe kitų pra
nešimų, kad du vyrai nuteisti j kalėji
mą, bet pirm jie eis kalėti, tai kiekvie
nas gavo po 20 rykščių.

—Greičiau važiuokime iš šios baudžia
vos!—tarė viena iš moterų.

Mums Delaware valstijoj nedaug teko 
važiuoti, pasiekėme Wilmington ir grei
tai jį ir šią nelabai malonią valstiją pali
kome. Važiuojant per Wilmingtoną man 
prisiminė tas faktas, kad iš šio miesto, 
1938 metais, keturi Vokietijos laivai iš
vežė 80,000 oriai vinių bombų Ispanijos 
fašistams kovai prieš liaudiečius. Kokia 
tai gėda mūsų demokratinei politikai!

Maryland
Maryland valstija, kuri kitaip vadinasi 

“Sena Linija Valstijos”, atrasta John 
Smith 1608 metais. Pirmieji baltieji gy
ventojai apsigyveno St. Marys įlankoj 
1633 metais, ji yra viena iš pirmųjų

• 13-kos valstijų, paskelbusių Amerikos at
siskyrimą nuo Anglijos ir todėl nemažai ’ 
nukentėjo nuo Anglijos karalių keršto.

Maryland užima 12,327. ketvirtainiškas 
mylias ploto ir turi 1,800,000 gyventojų. 
Didžiausias miestas Baltimore. Šis mies
tas turi per 800,000 gyventojų. Jis guli 
prie didelės vandens užlajos, kuri susi
daro ant žiočių Patapsco ir Susquehanna 
upių. Tai didelė prieplauka. Baltimore 
ne kartą bhvo skaudžiai deginama An
glijos karo laivų, ypatingai ji labai nu
kentėjo, kada revoliucijos kare anglai 
atplaukdavo ir degindavo miestą. Balti
more nemažai nuo anglų karo laivų nu
kentėjo ir 1812 metų kare. Tada anglai 
bombardavo miestą ir degino. Jiems pa
vyko paimti į nelaisvę amerikietį poetą 
Francis Scott Key, kuris būdamas nelais
vėj ant Anglijos karo laivo ir parašė 
Jungtinių ValstijiĮ garsųjį himną “Star 
Spangled Banner.” Sako, kad jis žodžius 
parašė laike anglų karo laivų bombarda
vimo Baltimorės miesto.

šalies Sostinė—Washington
Jungtines Valstijas* sudaro 48 valsti

jos. Kad nei vienei nebūtų “skriaudos” ir 
pirmenybės prieš kitas, tai šalies sostinė 
yra Washingtone, 'kuris su jo, apylinkė
mis skaitosi nepriklausomas nei vienai 
valstijai, arba kitaip vadinasi: District 
of Columbia.

District of Columbia užima 69 ketvir
tainiškas mylias ir yra nupirktas fede- 
ralės valdžios nuo Maryland valstijos su
mokant po $67 už kiekvieną akrą žemės. 
Washington turi 650,000 gyventojų, iš 
kurių apie 115,000 valdžios žmonės.

Apie Washingtoną būtų galima daug 
pasakyti, jis gražus savo mūrais, val- 

i džios namais, viešbučiais, pilnas medžių, 
gatvės ir alėjos raižo jį išilgai, skersai 
ir įstrižai. Kiekvienos valstijos vardu yra 
alėja (Avenue). Apie Washington miestą 
išleista’ knyga turi 142 puslapius, todėl 
mes pasitenkinsime tik trumpomis infor
macijomis.

(Bus daugiau)

Laisvoji Sakykla
(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 

tuvių publiką eiti į Jordan 
Hall. Jūs siuntėte visokius 
laiškus visiems.

O ar daug tenai buvo žmo
nių ? Turime tikrų davinių, 
kad buvo tik apie 600. Visos 
brangesnės sėdynės buvo apy
tuštės. O juk mūsų valstijoj 
yra apie 50,000 lietuvių. Ko
dėl gi jie nerėmė to garsaus 
koncerto su garsiu tikslu: 
“remkite lietuvius pabėgėlius 
iš Lietuvos.”

žmonių jausmas žino, kad 
geri lietuviai nebėgo iš Lietu
vos. Pabėgo tik Lietuvos en
gėjai, litų gaudytojai. Todėl 
jūs neturėjote pasekmių iš to 
koncerto. Apmokėjus riebiai 
už svetainę (apie $150.00), ir 
apie $350.00 artistei Kaskai, 
liko jums? neperdaugiausia! O 
kur dar išlaidos vargonininko 
Juškaus choro, ir garsinimų iš
laidos. . .

Faktai aiškiai įrodo, kad jūs 
smetonininkams nedaug nu
siusite. Aš manau, kad jie ir 
papirosų nenupirks už tuos pi
nigus. Jūsų krusifikijadas at
silieps jums patiems tuojau. 
Dievas žino skirtumą. . .

Artistės Kaskos dainavimas 
buvo geras, tinkamai persta
tytas; tik perdaug itališkai ir 
lotyniškai skambėjo.

Juškos bažnytinis choras 
mažai dainavo lietuviškai. Rė
kė visą laiką lotyniškai. Ar 
čia yra lietuvybė ? Ar lietu
viai kompozitoriai nepagami
no gerų giesmių bei dainų ? 
Kas gali sakyti, kad jie yra 
nuoširdūs Lietuvos tautos sū- 
nai ? Daug lietuvių man išsi
tarė: kodėl choras nedavė lie
tuviškų dainų ? Atsakiau : pa
klauskite kunigų, gal jie jums 
atsakys!

Šitas koncertas man pri
mena Antano šalnos bankietą 
įvezdinimui jo į konsulato ofi
są Boston City Kliube, kur vis
kas buvo dainuojama žydiškai

ir angliškai. To negaliu 
miršti, ir nepamiršiu, kol 
no kūne širdis ir kraujas ne
sustings. Tai'buvo liūdnas 
bankietas! Tačiau lietuviška 
įstaiga buvo oficialiai atidary
ta. Tas aiškiai rodo, kad ku
nigams ir tautininkams Lietu
vos menas ir jos kūryba yra 
ne prie širdies!

Baigdamas šį tikslinį apra
šymą, negaliu baigti vėl nepa
kartojęs Jėzaus žodžių, ku
riuos katalikai taip tankiai gir
di iš kilnigų lūpų savo bažny
čiose: “Jūs girdėjote, kad bu
vo sakyta: Mylėsi savo arti
mą, nekęsi savo neprietelio. 
Aš gi jums sakau: Mylėkit 
savo neprietelius, gerą daryki
te tiems, kurie jūs neken
čia. . .” Ir dar tvirčiau Jis pa
kartojo: “Jūs girdėjote, kad 
seniesiems pasakyta: Neuž
mušk; o kas užmuštų, bus 
smerktinas teisme. Aš gi jums 
sakau: Kiekvienas, kur pyks
ta ant savo brolio, bus smerk
tinas teisme.”

Iš Jėzaus tų gilių minčių 
gali katalikai, tautininkai, šau
ti ariečiai ir socialistai pasimo
kinti. Jau Lietuvoj jie yra tei
siami už jų darbus, nes jie Jė
zaus krikščioniškų principų 
neįgyvendino Lietuvoj.

Bostonietis Kurjozas.

pa
iri a-

Naujosios Anglijos Moterų 
Sąryšio žinios

(Tąsa" nuo 3-čio pusi.) 
laikėsi, iki pabaigai buvo 
rame ūpe. Dalį programos 
sudarė rusų-ukrainiečių jauni
mas, išimant vieną suaugusį. 
Jie davė muzikos, dainų, o 
daugiausia savo tautinių šo
kių. O tai mūsų publika myli. 
Kiti programos dalyviai—se
serys Giciavičiūtės, Armonijos 
Grupė, H. Repšienė, Hudsono 
Perednienė ir Morkūnienė irgi 
pasirodė gražiai. Bostono ži- 
nyčios moterys suvaidino veį-

g->

kalėlį, kurio nemačius prad
žios, neteko sužinoti jo vardn. 
Draugė Sukackienė pasakė 
prakalbėlę moterų reikalais.

Pasibaigus parengimui, kliu- 
bietės programos dalyvius ir 
svečius puikiai pavaišino. Na 
ir skanėsių gi jos prigamino. 
Vienas gardesnis už kitą, ne
gali atsivalgyti.

Pasikalbėjime su kliubietč- 
mis, sakėsi—ruošiasi prie lavi- 
nimos vakarų.

Abelnai man gavosi gražus 
įspūdis beviešint Cambridge. 
Linkiu jums, kliubietės, augti 
skaičiumi ir surengti daugiau 
tokių pažmonių.

Viena Dalyvių,

Nori Amerikai Karinės Sto
vyklos Martinique, Pran

cūzų Saloj

New York. — Admirolas 
Leąhy, naujai paskirtas 
Amerikos ambasado rius 
Franci jai, išsireiškė, kad ši 
šalis turėtų gaut savo karo 
laivynui stovyklą saloje 
Martinique, kuri iki šiol 
francūzų valdoma. 
•-------------------------------------------------------- -------------------M--------- .------------------- *---------------------------------------

Vanderbildto Pageidavimas
Artinosi Amerikos tur

tuolio Vanderbildto vardi
nės. Daugelis jo giminaičių 
primygtinai prašė pareikšti 
kokį nors pageidavimą, ku
rį jie išpildys.

Vanderbildtas pagalvojo 
truputį ir tarė:

—Nusifotografuokite visi 
drauge ir padovanokite man 
gražią fotografiją.

Prieš pat vardines foto
grafiją prisiuntė. Turtuolis 
ilgai ir atydžiai ją apžiūrė
jo. Paskui paskambino savo 
tarnui:

—Bill, — griežtu balsu 
įsakė,—pažvelk į šį paveiks
ią ir gerai įsistebėk šių as
menų veidus. Jeigu kuomet 
nors įleisi jų nors vieną pas 
mane, tai tuoj išlėksi iš vie
tos!

Detroit, Mich. — Henry 
Ford yra pasisamdęs 53 pa
leistus pasitaisyt kalinius 
kaip savo specialius polici
ninkus prieš unijų.

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

Vardas

Paštas

Gatvė ar kaimas

Apskritys

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

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

NEW HAVEN, CONN.
Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 16 Kuopa Stato Scenoje Dvi Komedijas:

“KURČIAS ŽENTAS”

“AŠ NUMIRIAU”
Suvaidins Lietuvių Liaudies Teatro Artistai 

iš Brooklyn, N. Y.

Režisieriau jant Aldonai šertvietytei

Pradžia 3 vai. po pietų
įžanga 40c Asmeniui

Įvyks Sekmadienį,

Nikodcmas Pakalniškis 
‘Kurčiam žente’ vaidina Kazio rolėj.

Stasė Lengerdaitū 
loš Alenos rolėje, kur nusimi
nimas vėliau virsta džiaugsmu

Gruodžio 8 I )ecember
LIETUVIU SALEJE 243 Front St. NEW HAVEN, CONN

Anastazija Buknienė 
Vaidina veikale “Aš Numiriau’’ 
Kristinos rolėje. Kristina yra 
nemdlonumo dėl jo mirties.

Juozas Lazauskas
Veikale “Aš Numiriau” vaidina 
Andriaus Vabalo rolėje ir “Kur
čiam Žente” — Tamošiaus rolėj.

Vaidinime Dalyvauja:
A. BUKNIENE
N. PAKALNIŠKIS
J. LAZAUSKAS
S. LENGERDAITĖ

M. STAKOVAS
GEO. KLIMAS

P. GRABAUSKAS

PO VAIDINIMO ŠOKIAI
PRIE GEROS ORKESTROS

<3
Pereitą sekmadienį Brooklyne vaidinant šias komedijas net salės sienos drebėjo nuo publikos gar

daus juoko, šį sekmadienį New Haveno ir apylinkės lietuviai turės progos linksmai pasijuokti.
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Iš Įdomių Iljos Erenburgo 
reportažų apie Franci jos 

sugriuvimą
Franci jos vyriausybės ap- 

> skaičiavimu, bėglių skaičius 
birželio mėn. prašoko 11 mi
lijonų. Vieni savo noru grį
žo į šiaurę, kiti klaidžiojo 
toliau. Miestai perpildyti. 
Klermon-Ferano, Limožos 
ir kitų miestų gatvėse ne- 

» įmanoma pro bėglių mi
nias prasigrūsti. Bėgliai visa 
išperka ir suvalgo. Brivoje 
atidaryti vien tik rašomųjų 
mašinėlių, žaislų, baldų ir 

< panašių prekių krautuvės. 
Kitose nėra prekių. Trauki
niai eina, jei netyčia suma
no eiti. Jauti lyg stebuklą, 
jei laiškas ateina. Laikraš
čiai perpildyti skelbimais: 
bėgliai j ieško savo giminių. 
Tvoros aplipintos skelbi- 

- mėliais: toks ir toks prašo
mas atsišaukti savo žmonai 
ar broliui. Keliaujant nuo 
Klermon-Ferano į Brivą, 
nuo Tilos į Limožą, mačiau 
tik bėglių stovyklas ir virti
nes. Žmonės gyvena, kur 
pakliūva: automobiliuose, 
autobusuose ir po atviru 

» dangumi.

mieji “socialistai” leidžia 
laikraštį ‘Effort.” Tame 
laikraštyje jie sveikina mar
šalo Peteno energiją ir pa
taria praplėsti vokiečių oku
paciją į visą Francūzijos te
ritoriją. Pagal tų “socialis
tų” nuomonę tatai išspręs
tų tuoj visas sunkenybes.

Liepos 9 d. keletas šimtų 
senatorių ir deputatų tyliai, 
pagarbiai (be kalbų ir be 
vainikų) palaidojo Trečiąją 
respubliką. Visas konstitu
cines teises panaikino. Prieš 
tą perversmą tautos atstovų 
rūmuose buvo paduota tik 
trys balsai. Žinoma, buvo 
sunku laukti drąsos iš par
lamento, kuris žiemą nubal
savo už komunistinių depu
tatų išgrūdimą. Liaudies 
fronto šūkiais išrinkti at
stovų rūmai išdavė franū- 
zų tautą ir baigė savo die
nas savažudybe. Po penkių 
dienų — liepos 14 d., Basti
lijos paėmimo sukaktuvių 
dieną, Peteno ministerial 
suruošė dar vienas pamal
das. Paryžiaus laikraščiai 
atsiliepia apie Višy laikyse
ną aiškia ironija. Laikraš
tis “France au Travail” ra-

Išgerta visa kava, išrūkytas 
visas tabakas, suvalgyta vi
sa duona. Tautai, netekusiai 
pastovumo ir darbo, gręsia 
badas. Visi vyriausybės po
nai apmoka naujus žanda
rus, bet tie žandarai be rei
kalo suvalgo paskutinius ke
palus: jie bijosi liaudžiai 
pasirodyti.

Klermon Ferane mačiau 
darbininkus, komjaunuolius, 
gerus francūzų proletarus. 
Jie nepatenkinti slankioja 
aplink dykai stovinčias ma
šinas. Miške mačiau karius. 
Jie kūrena ugnį ir bando 
juokauti. Jų akys lyg mig
lotos. Jie matė kautynes 
šiaurėje ir Paryžiaus kriti
mą. Daugelis toje sostinėje

turi giminių. Mačiau ūki
ninkus, nerangiai valančius 
laukus. Tų javų išalkusiai 
Francūzijai neužteks. Vie
nas man sako: “Turėjau du. 
Vieną nužudė, kitas dingo.” 
Kiek daug tokių! Tai yra 
tikroji Francūzija. Ne visi 
galvojo apie ‘karą be ka
riavimo,” ne visi sapnavo 
apie žygį į Bakų. Ne visi 
atidarė Paryžių. Didžios 
tautos istorija, kuri davė 
pasauliui 93 metus ir komu
ną; Stendalį ir Hugo, Dela- 
krua ir Kurbė, Lavuazjė ir 
Pasterą, negali pasibaigti.

Višy gydomuose vande
nyse. ..

(Iš “D. L.”)

dybą. Taipgi reikia išrinkti darbi
ninkus dėl Jubiliejaus, kuris įvyks 
8 d. gruod., Liet. Svet., irgi reikės 
išrinkti delegatus į ALDLD 15 Ap
skričio konferenciją, kuri įvyks sau- ■ 
šio 18 d. Yra ir kitų svarbių daly- Į 
kų aptarti. Katrie dar neužsimokė
jote duokles šių metų, užsimokėkite 
šiame susirinkime ir atsiimkite nau
ją knygą. Atsiveskite ir naujų na
rių. —M. Valentą. (285-286)

SCRANTON, PA.
Penktadienį, gruodžio 6 d. įvyks 

svarbios prakalbos, V. Meškiūno 
Svet., 134 W. Market St., 7:30 v. v. 
Kalbės Centro sekr. D. M. Šoloms- 
kas, iš Brooklyn, N. Y. Įžanga vel
tui. Kviečia visus LLD 39 kp.

(285-286)

LINDEN, N. J.
Lietuvių Saulės Pašelpos Draugi

jos metinis susirinkimas įvyks gruo
džio 4 d., 7:30 v. v. A. Rupšio Svet., 
Wood Ave. ir 16th St. Kviečiame vi
sus narius dalyvauti, rinksime naują 
valdybą 1941 metams. — Kom.

(284-285)

*

Vyriausybei nėra laiko 
galvoti apie sumuštą ka
riuomenę. Kariai demobili- 
zuojasi patys. Juos niekas 

’ nevalgydina. Jie klajoja vi
sais keliais. Didesnioji jų 
dalis negali grįžti į savo 
namus nors ir pėsčia, nes jų 
gimtinė yra okupuotoje zo
noje.

O maršalas Petenas dar 
neseniai—kaip visi kiti mir
tingieji — kalbėdavo apie 
save pirmame asmeniavime. 
Dabar jis sako: “Mes, mar
šalas Filipas Petanas.” Ta
tai jo autoriteto nedidina. 
Liepos pradžioje man buvo 
progos būti maršalo Peteno 
sostinėje. Nuo ryto ligi vė
lybo vakaro jieškojau už
sienių reikalų ministerijos. 
Bet niekas toje sostinėje 
negalėjo pasakyti, kur ji 
yra. Kai kas teigė, kad mi
nisterija yra gimnazijos rū
muose. Bet užklaustas gim
nazijos sargas man atsakė: 
“Dėkui dievui, kad neatva
žiavo.” Per neapsižiūrėjimą 
aš atklydau į didelį, nejau
kų kambarį. Sėduosi. Iš kaž
kur išdygęs žmogelis sušun
ka: “Ką jūs čia darote? Tai 
yra pono Lavalio asmeniš
kas kabinetas.”

Bourbulės vasarvietėje, 
žinomoje savo gydomaisiais 
vandenimis, gyveno admiro
las Dimenilis. Tasai admi
rolas rūpinasi kambarių pa
skirstymu diplomatinio kor
puso nariams. Ginklavimo 
ministerija apsistojo Mon- 
doros vasarvietėje, kur gy
do astmatikus. Daugis ge
nerolų ima gydomąsias vo
nias. Karo ministeris gene
rolas Veiganas vyko į Siri
ją prikalbėti savo buvusius 
kovų draugus pasiduoti ka
pituliacijos nuostatams. Ši
tas generolas, kuris dar ne
seniai galvojo apie žygį į 
Bakų, staiga pasidarė tols- 
tojiečių. Jis dabar įrodinė
ja visiems ir kiekvienam, 
kad bloga taika yra geresnė 
už gerą mūšį. „

Naujieji ministerial pasi
rodo senais pažįstamais. 
Darbo apsauga patikėta se
nam “sindikalistui” Bele-

šo: “Užteks trijų ministe- 
rių — policijos, žemės ūkio 
ir sveikatos.” Višy vyriau
sybė mėgsta kalbėti apie 
“Francijos a t n a u j inimą.” 
Senasis maršalas jaunimą 
stačiai dievina. Vis dėlto vi
sos vyriausybės “reformos” 
iš istorijos vadovėlių. Lava- 
lis nusprendė Francūziją 
padalinti į 12 provincijų — 
toks padalinimas buvo jau 
1790 metais. Šitie, gaivalai 
nusprendė išnaikinti visą, 
kas buvo likę iš “Didžiosios 
buržuazinės revoliucijos”: 
administracinį v i e nodumą, 
rinkimų sistemą, mokyklų 
sistemą ir net pavadinimą 
“pilietis.”

Laikraščiai, kurie galėtų 
pranešti skaitytojams, kas 
dedasi pasaulyje, jau neiš
eina. Iš Paryžiaus laikraš
čių liko tik tokie, kaip štai 
‘ Jour,” “Temps,” ‘Journal,’ 
“Figaro”, “Action Fran- 
caise,” “Gringoire.” Šitie 
laikraščiai ilgai klajojo. 
Vienas numeris išėjo Puat^ 
je, sekantis Bordo, trečias 
Limože. Trys ketvirtadaliai 
bendradarbių telegramų lie
ka cenzūros krepšyje. Laik
raščiai be informacijų. Nė
ra ir traukinių, kuriais bū
tų galima laikraščius siun
tinėti. Radijas tyli. Pirmo
mis dienomis laikraščiai dar 
mėgino protestuoti. Vėliau 
jie apsiprato su naktimi ir 
tyluma. Vieni tik monar- 
chistai nerimsta. Jie vieton 
“Mes maršalas Filipas” no
ri tikro karaliaus. O liau
dis? Liaudis paniurusi kar
toja: “Išdavystė.” Šitas žo
dis aidi per visą kraštą ir 
atsispindi net valdiškos 
spaudos skiltyse. Kad nura
minti invalidus ir bėglius, 
Peteno vyriausybė nuspren
dė teisti “karo ♦kaltininkus.” 
Lavalis ir Pomarė teis savo 
tikybos brolius Daladje ir 
Bonę. Frosaras, Peteno mi
nisteris, apkaltins Frosarą, 
Reino ministerį. Pruvo nr. 
1 atmaskuos Pruvo nr. 2. 
Ką tad Petenas ir Lavalis 
ruošiasi teisti? Tik jau. ne 
generolą Veiganą, nes Vei
ganas yra ministeris. Ir ne

Laiškas iš Laisvos Lietuvos

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.

nam, karštam “miunchenie- 
čiui.” Pagal Bones įsakymą 
Belenas 1938 metais “sprog
dino” prof, sąjungas. Jis 
įrodė, kad yra prityręs 
streiklaužis. Renegatas Do
rio yra senojo maršalo pa- 

k tarėjas. Dorio siūlosi “su
valdyti komunistus.” Taria-

Frosarą, nes Frosaras yra 
ministeris. Taip pat ir ne 
Peteną, nes Petenas yra 
“Mes maršalas Filipas.” Ir 
Frosaras ir Veiganas ir Pe
tenas bendrai dirba su Pe- 
tenu.

Artinasi šalčiai; bet bėg
liai vis dar užpildo kelius.

šį laišką gavo skaitytojas F. 
M. Indriulis, serantonietis, 
nuo savo brolio ir šeimos. Mes 
išspausdiname svarbiausias jo 
dalis:

Rugsėjo 24 d., 1940 
Mielas Broleli, Broliene 
ir Birute!

Sveikiname mes jus visus 
širdingai ir vėliname viso kuo 
geriausio jūsų gyvenime. Ga
vome nuo jus laišką, kuris ra
šytas liepos 30 d. Liūdna, kad 
ir jūsų turtingame krašte yra 
daug skurstančiųjų. Gi kas 
link mūsų gyvenimo, kaip 
klausiate, kaip mums atrodo. 
Tai aš esu labai patenkintas 
tokia Lietuvoje atmaina. Da
bar kad ir po sunkaus darbo 
eini į namus nuvargęs, bet 
dvasioj linksmas todėl, kad 
yra žodžio laisvė, spaudos 
laisvė. Lietuvoj laikraščiai ra
šo tikrą teisybę, kas yra gerai 
ir kas blogai, kas kaltas yra 
už dabartinį prakeiktą karą, 
kas jį sukūrė ir kas iš jo turi 
naudą, nuo kurio viso pasaulio 
darbo žmonės kenčia. Ta vis- 
ką dabar pas mus aiškina per 
radijų, per laikraščius, per su
sirinkimus. O Smetonos laikais 
mes buvome dvasios kalėjime, 
nes būdavo kur tik* eisi, visur, 
bažnyčiose, mokyklose, laik
raščiuose, viskas buvo surišta 
su prakeiktu kariškumu. Vis
kas buvo vedama į pražūtį. 
Taip, kad padoringas žmogus 
jokiu būdu negalėdavai prie 
jų prisitaikinti. O dabar viskas 
kitaip, mokyklose mokina vien 
tik teisingumo, nepjudo vienos 
tautos prieš kitą. Bažnyčiose 
irgi nelėidžiama kvailinti žmo
nes su karo ūpu, tik gali kal
bėti kas yra dorovinga. ■WI ■ ■

O kas link ekonominio gy
venimo, kai dabar dar karo 
galo nesimato, tai ir pas mus 
yra nekuriu dalykų trukumas, 
nes visoki susisiekimai nėra 
laisvi ir vietoj gaminti gami
nius, kurie reikalingi* žmo
nėms, tai reikia gaminti, kad 
nuo karo naikinimo apsigynus. 
Tai vis vaisiai prakeikto ka
pitalizmo. Bet turime viltį, 
kad viskas greitu laiku eis ge- 
rojon pusėn, nepalies karas 
mūsų krašto.

<Gi dabar pas mus aukštes
niems valdininkams labai 
daug darbo, nes viskas reikia 
iš smetoniško sutvarkymo ki
taip pertvarkyti ir išlaikyti, 
nes dvarininkams, fabrikan
tams, kunigams, žemių savi
ninkams ir dar tiems, kurie 
kunigų ir smetonininkų yra 
sukvailinti, šie įvykiai yra 
keisti ir nemalonūs. Bet yra 
ir turtingų, kurie labui visuo
menės ir išminties nėra prie
šingi. Bet kad ir kažin kaip 
būtų priešingi, bet nieks ne
begali, dėka Raudonajai Armi
jai, kuri atvažiavo į Lietuvą 
gelbėti vargdienius su didele 
galybe. Taigi, aš turiu viltį, 
kad mums bus geriau, kad ir 
netaip greitai. Jau dabar že
mes matuoja, žemių savinin
kams paliko po 30 hektarų, 
kitas žada išdalinti beže
miams ir mažažemiams dirbti, 
tik ne nuosavybėn. . .

P. Indriulis.
Nuo red. — Minėtame laiš

ke dar aprašo, kaip eina mo- 
kinimasis, pavyzdžiui ima'Al
fonsą, kaip jam sekasi, kaip

Lietuvoj žmonės laukia veltui 
mokslo, kad mokinių ir stu
dentų knygos bus kitokios, 
kaip buvo prie Smetonos reži- 

i mo. Tai suprantama, kad Sme
tonos laikų knygos tiko “mo
kyti” už jo diktatorišką tvar
ką, o dabar netinka laisviems 
Lietuvos piliečiams.

Kaip matote, vis daugiau ir 
daugiau amerikiečių gauna 
laiškų iš laisvos Lietuvos nuo 
savo brolių, tėvų, sesučių ir 
giminių. Aišku, kad lietuviai 
tikės savo giminėms, o ne 
tiems redaktoriams, kurie ne
tekę sveiko proto liežuviais 
skalauja prieš lietuvių liaudį, 
prieš jų kraštą, jų tvarką ir 
laisvę.

PRANEŠIMA) B KITUS
LINDEN, N. J.

LDS 135 kp. susirinkimas įvyks 
gruodžio 6 d., A. Rupšio salėje, 
Wood Ave. ir 16th St., 7:30 v. v. 
Prašome narių užsimokėti duokles, 
ir šiame susirinkime rinksime val
dybą naujiems metams. — A. Ver- 
telienė, sekr. (285-287)

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

ras susirinkimas įvyks šeštadienį, 
gruodžio 7 d., 7 v. vM O’Donnels 
Hali, 20 High St. Draugai ir drau
gės, visi dalyvaukite susirinkime. — 
Kviečia . Valdyba. • (285-287)

ROCHESTER, N. Y.
LDS 11 kp. ruošia vakarienę su 

programa, šeštadienį, gruodžio 7 d., 
Gedemino Svet., 575 Joseph Ave. 
Pradžia 6:30 v. v. šioje vakarienėje 
bus priimami nauji nariai, jaunuo
liai ir suaugę be įstojimo į abu sky
rius. Šokiai po vakarienės. Įžanga 
50c asmeniui. — Komisija.

(285-287)

BALTIMORE, MD.
LDS 48 kp. susirinkimas įvyks 

ketvirtadienį, gruodžio 5 d., 7 v. v. 
Šiame susirinkime bus renkama nau
ja valdyba 1941 metams. Užbaigus 
susirinkimą, duosime užkandžių ir 
gėrimų visiems susirinkusiems. Pra
šome narių nepamiršti dalyvauti ’ ir 
kartu atsivesti artimus draugus — 
Komitetas. (285^286)

NEW HAVEN, CONN.
LDS 16 kp. ruošia dvi juokingas 

komedijas: “Aš Numiriau” ir “Kur
čias Žentas.” Sekmadienį, gruod. 8 
d., Liet. Svet., 243 Front St. Pra
džia 3 vai. po pietų. Suvaidins Lie
tuvių Liaudies Teatro lošėjai iš 
Brooklyn, N. Y. Po vaidinimo, tęsis 
šokiai prie geros orkestros. Įžanga 
40c. — Kviečia Rengėjai.

(285-287)

CLEVELAND, OHIO
ALDLD <22 kp. susirinkimas įvyks 

gruodžio 5 d., 7:30 v. v., 920 E. 79th 
St., Liet. Darb. Svetainėje. Gerbiami 
nariai, būkite šiame suisirinkime, 
nes reikės rinkti naują 1941 m. vai-

SCRANTON, PA.
ALDLD 39 kp. susirinkimas įvyks 

pas drg. Kupstienę, 4 d. gruodžio, 
7:30 v. v., 1221 Blair Ave. Prašome 
narių susirinkti į laiką, nes turėsi
me išrinkti delegatus į 12-to Apskr. 
konferenciją, taipgi turėsime prisi
rengti prie prakalbų 6 d. gruodžio, 
kalbės D. M. šolomskas iš Brookly- 
no, gruodžio 6 d. 134 W. Market St., 
7:30 v. v. Kviečiame vietinius daly
vauti. (284-285)

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St — Brooklyn — “Laisvės” Name 
•

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europlško ir AmerikoniSko stiliaus. Puikūs, lletuviSko 

namų darbo, kllbasai ir kepta par&ieiia; gaspadoriškai 
nuvirti kopūstai ir barščiai.

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO
•

Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas pieniškų valgių 
ir dartovly—virty ir tally.

SKELBKI'ILS "LAISVĖJE”
<

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

OPEN DAY and NIGHT

Managed by
RHEA TEITELBAUM

V f Vapor Room, Turkish Room, Russian I |
it Room, Large Swimming Pool, Fresh Ar- I /
\t tesian Water, Restaurant, Barber Shop, 
—Sleeping Accomodations.
Admission 50c., day & night, Saturday night 75c.

SPECIAL RATES PER WEEK

V

ROBERT LIPTON
Jeweler : : Įsteigta 1892

701 GRAND STREET
Tarpe Graliam & Manhattan A ves.

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

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

1113 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

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. all day and night

VARPO KEPTUVĖ
36-40 Stagg St Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y.
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniauw

JU1’"'

:A L*
Įgjg - •B t

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

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

VARPAS BAKERY 36-40 Stagg Street Brooklyn, N. Y.
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Gruodžio 2-rą išėjo

N.

10 v

Pakėlė Smetonos Kainą

ne-
Matyki! Sovietą Filmas Šeštadienį Pasimatysim

MIRĖmiesto nuosavybėn.

Buvęs.

Stiklais “Kariauti” Neleista ir

Pikietavo WPA

Jurginės D-jos Nariams

pre-

gruodžio 5 d., Jvyks 
susirinkimas, Zabel- 
Maspeth’e. Draugai 
būtinai dalyvaukite,

vaizduoja, 
vargingai 

kolchozinis

Mat, ji 
valandų, 
smagūs 
tik taip

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

580 SUMMER AVENUE 
Arti Chester Avenue 

NEWARK. N J

50 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y. 

TeL Triangle 5-3622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

tęsėsi tik apie 
o po programai 
šokiai. Reiškia, 
ir reikia.

m. 
mi-

jos yra reikalingos, 25c.

M. ŽUKAITIS
334 DEAN STREET 

SPENCERPORT, N. Y.

PAJTEŠKOJIMAI
BROOKLYN, N. Y.

šeštadienio vakare, pamečiau 50 
bilietų Lietuvių Amerikos Piliečių 
Kliubo vakarienės, kuri jvyks naujų 
metų vakare, gruodžio-Dcc. 31. Kas 
radote, prašau sugrąžinti j Kliubą. 
—F. Stanaitis, • 280 Union Avenue, 
Brooklyn, N. Y. (284-286)

bą, todėl visi nariai privalote daly
vauti. Apart to, 7 d. gruodžio jvyks 
mūsų kuopos vakarienė, tai šiame 
susirinkime reikės prie jos prisi
rengti. — A. Bieliauskienė, sekr.

(285-286)

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai, geriausių 
bravorų alus ir 
ėlius. Kada būsi
te Brooklyne, už
eikite susipažinti.

P. Radvinanskas, 50 m., Už
duso dūmais Savo namuose, 38 
S. 2nd St.

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN. N Y.

Tel. Stagg 2-0788 
NIGHT—HA vemever 8-1158

J. LeVANDA—E. LeVANDA 
rėvas ir Sūnus Levandauskal

UNDERTAKERS

LeVANDA
FUNERAL PARLOR?

Incorporated

Sovietų pagamintą
Great Beginning.” 
kuris 

metais
pradėtas

RICHMOND HILL IR EAST 
NEW YORK, N. Y.

Ketvirtadienį, 5 d. gruodžio, 8 v. 
v. Logan Inn salėje, kampas Logan 
St. ir Atlantic Avė. jvyks kuopos 

' susirinkimas, bus nepaprastas. Jame

Protestuojant, kad 1 darbi
ninkas neteisėtai pravarytas iš 
darbo, kiti prižiūrėtojai bildin- 
go, 245 Lenox Rd., Flatbush, 
paskelbė streiką.

C. BROOKLYN, N. Y.
LDS 46, kp; susirinkimas bus tre

čiadienį, gruodžio 4 d., 7:30 v. v., P. . 
Burneikio rūmuose, 76 Hudson Ave. Į 
Visi nariai būkite laiku. — Valdyba, i 

(284-285)

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

Iš senų padarau 
n a u jus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame- 

i rikoniŠkais. Rei- 
į kalui esant ir 
; p a d i dinų tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom.spalvom

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

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

Delegatų prašo 1 nuo 
narių.

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

Šv. Jurgio Draugystės prieš- 
metinis susirinkimas jvyks šj 
trečiadienį, gruodžio 4-tą, 
7:30 vai. vakaro, 280 Union 
Avė. Bus renkama pusė val
dybos. Visi nariai dalyvauki
te

SUSIRINKIMAI
MASPETH, N. Y.

Ketvirtadienį, 
LDS 14 kuopos 
skio svetainėje, 
ir draugės, visi
nes turėsime rinkti naują valdybą 
sekantiems metams. Taipgi, bus kitų 
svarbių reikalų.—J. Kalvaitis, pirm.

(285-286) Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto
Tel. Virginia 7-4499

F. W. SHAUNS 
(SHALINSKAS) 

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

esi 

. Dublin 1

NewYorko^^gfellnto
Šaukia Konferenciją

Lietuvių Literatūros Draugi
jos 2-ro Apskričio sekretorė 
A. A. Lideikienė išsiuntinėjo 
visoms kuopoms laiškus, ku
riuose kviečia kuopas atsiust 
delegatus į metinę konferen
ciją. Įvyks sausio 12, 1941 m., 
62 Lafayette St., Paterson,

Pradėjo Kamantinėj! 
mą Mokytojų

Pereitą pirmadienį Rapp- 
Coudert Įstatymdavystės Ko
mitetas pradėjo neva “viešą” 
tyrinėjimą švietimo išlaidumo, 
po kurio tyrinėjimo priedan
ga ; atidaryta ataka ant moky
tojų, ypatingai jų unijos bo
kalo 5-to.

Prof. Vytauto Bacevičiaus 
Padėka

Trečiadienis, Crfuodzio 4, 1940'

PARDAVIMAI
ttfgf

Kritikavo Mokyklą 
Tarybą

Elektristai Išėjo 
Streikan

Liaudies švietimo Sąjungą 
savo išleistame pareiškime 
pereitą pirmadienį smerkė 
švietimo Tarybą už peržengi
mą savo autoriteto išleidimu 
patvarkymų kas liečia Cou- 
dert-McLaughlin religijos mo
kinimo įstatymą. Sąjunga per
spėjo, jog tai buvo žingsnis 
aukščiau Tarybai pavestos ga- 

! Uos ir kad tai reiškia pakvie
timą didelių nemalonumų, ku
rie iškils sąryšyje su diskrimi
nacija.

Savo laiške, pasiųstame Ta
rybai per įstatymdavystės ko
miteto pirmininką Frank E. 
Karelsen, Jr., Sąjunga taip 
pat perspėjo, kad to patvar
kymo pravedimas uždės ant 
jau ir taip darbu perkrautų 

' mokytojų esktra darbą suče-
Tyrinėjimas prasidėjo visu kiuoti, kuris mokinys kaip pra- 

panašumu į Dies Komiteto ty- leido tą religijos pamokoms 
rinėjimus. Iš pat pradžių uni- skirtą valandą. Tam reikės 

specialės raštininkystės ir tas 
tik prisidės prie finansinio ap
sunkinimo, atims dalį ištek
liu nuo švietimo. c

strei
kai! apie 1,500 elektristų, dir
bančių 120-je elektriškų reik
menų tiekimo firmų. Streikas 
paskelbta po ištisų savaičių 
pastangų per uniją susitarti su 
darbdaviais be streiko. Vado
vauja Elektristų Brolijos Bo
kalas 3-čias.

Esamasis kontraktas tarp 
unijos ir firmų pasibaigė per
eitą šeštadienį. Bosams buvęs 
duotas perspėjimas 90 dienų 
anksčiau, kad laikas pradėt 
derybas, bet jie reikalavę seną 
kontraktą pratęsti iki sausio 
15-tos.

Darbininkai reikalauja 20 
nuošimčių pakelt algas, uniji
nės šapos sąlygų, 40 vai. sa
vaitės, laiko ir pusės už virš
laikius ir visas legales šven
tes.

Bokalas turi ant rankų ir 
eilę kitų streikų, iš kurių di
džiausias yra prieš Leviton 
Manufacturing firmą su 1,200 
darbininkų, o kitose iš seniau 
užstreikuotų vietų bendrai dir
ba apie 1,000 darbininkų.

Jonas Tamulinas, senas mas- 
pethietis, sekmadienį ūmai su
sirgo. Nuvežtas į St. Cathe
rine’s ligoninę, Brooklyne. Ten 
tuo jaus padaryta jam. opera
cija ant apendiko. Nors J. Ta
mulinas jaučiasi gana silpnas, 
bet rodosi, kad operacija bu
vo sėkminga ir jis eina 'ge
ryn. Linkime j. Tamulinui 
greit pasveikt.* Eva.

Gražus ir Tvarkingas 
Parengimas

Pereitą sekmadienį, gruo
džio 
Hali 
dies 
mą. 
gos

jos advokatui William G. Mul- 
ligan’ui balsas atimtas ir jis 
jėga išmestas iš posėdžio kam
bario. Iš pat pradžių Paul 
Wendels, komiteto patarėjas, 
pareiškė, ’kad liudininkai
turės teisės būt advokato gi
nami, neigi užatakuotiems as
menims leis liudyti.

Tyrinėjimas iš karto pavir
to į ataką ant raudonųjų ir 
medžiojimą “komunistų,” ku
rio visas siekis, matomai, yra 
sudaužyt Mokytojų Unijos Lo-Į 
kalą 5-tą.

Kambarys, kuriame mano
ma tęst tą tyrinėjimą per apie 
porą savaičių, talpina apie 75 ■ 
asmenis. Gi už durų buvo apie 
500 mokytojų ir tėvų, narių i p“p‘uv,“,1’ ,v“‘su ,__ _______________________ Imas ir kulokai.bendros tėvų-mokytojų orga
nizacijos, norinčių įeit vidun. 
Bella Dodd, Lokalo 5-to įsta- 
jtymdavystei atstovė, kaltino 
kamantinėtojus, jog kambariu 
prileidžia savųjų pro šonines 
duris, kad kaltinamieji ir 
abelnai suinteresuoti žmonės 
negalėtų įeiti net išgirst, kas 
apie juos kaltintojų sakoma.

T-as.

Sustreikavo Tunelio 
Kasėjai

Gruodžio 2-rą sustreikavo 
Battery-Brooklyn Tunelio ka
sėjai (sandhogs), Compressed 
Air Darb. Unijos Lokalo 1'47- 
to nariai, reikalaujant, kad 
darban būtų imami jų lokalo 
nariai.

Unijos centrai inė raštinė 
įsteigta Hamilton Ave. ir Van 
Brunt St., prie brooklyniškio 
įėjimo į prakasimo darbus. 
Bjįan Feeney, biznio agentas, 
ir Patrick Dougherty, delega
tas, vadovauja streikui.

Streikuojančio lokalo atsto
vas sakęs, kad dokų budavo- 
tojų Bokalas 1456 norįs dar
bą apimt savo žinion, bet ne
turįs savo eilėse reikalingų 
darbininkų. Dėlto Lokalas 147 
imąs jurisdikciją ir tai darąs 
tik po pasitarimo su N. Y. 
Port*) Autoritetu ir su majoru. 
Abu lokalai priklauso prie AF

Teatras Miami Playhouse, 
Sixth Ave., netoli 47th St., 
New Yorke, jau ilgokas lai
kas rodo 
judį “The 
Tai judis, 
kaip 1930 
buvo
darbas, kiek daug pergyven- 

1 ta kliūčių, kurias darė seni 
papročiai, valstiečių atsiliki- 
__  „ ______  Judis labai 
interesingas. Ypatingai, jis pa
rodo sunkų moters kelią iš 
tamfeos, atsilikimo, užujimo į 
laisvą, laimingą ir kultūrišką 
gyvenimą.

Prie to, dabar ten rodo apie 
pusę valandos Sovietų naujie
nas, būtent tris filmas, kurio
se parodo Kijeve, Leningrade 
ir Maskvoj Raudonosios Ar
mijos, orlaivyno ir liaudies 
Pirmosios Gegužės demonstra
cijas ir paradus. Matai Sovie
tų karo laivus, submarinus, or
laivius, tankus, kanuoles įvai
rių dydžių ir įvairiausius gin
klus. Raudonarmiečiai žy
giuoja, kaip vienas, galingi, 
tvirti ir drąsus. Taip ir jauti, 
kokia tai neįveikiama jėga. 
Aišku, kodėl bulvarinė spau
da neapkenčia tos šalies, nes 
ji bijo, kad toji jėga anks
čiau ar vėliau parodys, ką ji 
gali.

Greitoj ateityj bus rodoma 
istorinė filmą “Mannerheim 
Line,” tai yra, kaip Raudo
noji Armija įveikė Finlandiją, 
Jtaip įveikė tas kliūtis; šis ju
dis ant vietos įvykių filmuo
tas, tai vaizdai tos kovos, apie 
kurią tiek daug buvo prira
šyta.

Manau, kad šeštadienį, 7 d. 
gruodžio, ne tik pasimatysi
me, bet skaniai pavakarieniau
sime ir smagiai pasišoksime. 
Juk tam tikslui Liet. Darb. 
Liter. Draugijas 185 ir Liet. 
Darb. Susivienijimo 13 kuopos 
rengia skanią vakarienę Buze- 
lio patalpoj, kampas Crescent 
St. ir Atlantic Avė. Tik nesi- 
vėluokite, nes vakarienė bus 
punktualiai 7 vai. Mokestis 
nedidelė — $1.25.

Taigi, iki pasimatymo.
V. Paukštys.

Quill Kritikavo Miesto 
Transporto Tarybą

Transportininkų prie šapos 
įvykusiame atviro oro mitinge 
prie 98th St. ir Lexington 
Ave., N. Y.-, gruodžio 2-rą, 
Michael J. Quill, Transporti
ninkų Unijos, CIO, int. pre
zidentas, smerkė Transporta- 
cijos Tarybą uir pastangas ten 

j išprovokuoti streiką. Jis kal
tino taryba suktume ir sakė, 
kad faktus unija iškels aikš
tėn kada matys atatinkamą 
tam momentą.

Taryba atkartotinai bandė 
paneigti kontraktą, kurį uni
ja-pasidarė su IRT firma ir 
už kurį atsakomybė perėjo 
miestui kartu su perėmimu li
nijų

Advokatai Svarstys 
Dark Teises

Karas, ne karas kitur, bet 
Nęw Yorke kol kas dar neva
lia kariauti, ypatingai alaus 
stiklais. Taip aną dieną jau
na modeliuotoja Mrs. Joan 
Wallace tapo sulaikyta po 
$500 kaucijos kaltinimu, kad 
ji, Yorkvillės alinėj paleidus 
stikline alaus į būrį vyrų, ku
rie, kaip sakė kaltinamoji, už- 
atakavę jos vyrą dėl ginčų 
apie Europos karą.

Turčius Nusižudė
Steele Mitchell, 43 m. 

zidentas Adams Express Co. 
ir direktorius tūlų, žymiausių 
korporacijų šalyje, nusišovė 
savo apartmente 1010 Fifth

Visai “Laisvės” redakcijai, 
administracijai, spaus tuvės 
darbuotojams bei “Laišvėš” 
bendradarbiams ir visiems 
tiems, kurie prisidėjo šu to
kiu nepaprastu nuoširdumu ir 
kruopštumu prie mano kon
certo Carnegie Hall organiza
vimo ir kurių dėka koncertas 
davė geriausius rezultatus ir 
taip pat New Yorko bei apy
linkės visuomenei už entuzi- 
jastišką dalyvavimą mano 
koncerte, reiškiu nuoširdžiau
sią ir giliausią padėką.

Vytautas Bacevičius.
New York, 2—XII—1940

Borden’s firma skelbia, kad 
Smetona (ne ta, kur ištekėjo 
per. beržyną, bet grietinė) pra
dedant sekmadieniu pakeliama 
po 4 centus per kvortą, po cen
tą ant pusės “pintės” atveža
mos į namus. Sheffield firma 
neužilgo irgi paskelbsianti pa
kėlimą kainų.

1 dieną, New National 
svetainėje, Lietuvių Liau- 
Teatras turėjo parengi- 
Tapo sulošta dvi juokin- 
komedijukės: “Kurčias

žentas” ir “Aš Numiriau.” 
Lošė Lietuvių Liaudies Teatro 
aktoriai po vadovyste A. šert- 
vietytės. Publikos buvo veik 
pilna svetainė.

Šio parengimo lošime, tai 
reikia tikrai pasidžiaugti ar
ba garbė atiduoti mūsų Liau
dies Teatro aktoriams ir jų va
dovei Aldonai šertvietytei. Jie 
gerai sumokinti ir gerai lošė. 
Gi jiems lošiant komedijukę 
‘“Aš Numiriau” publika taip 
juokėsi, kad net su balsu kva
tojosi. Tas reiškia, kad ji bu
vo patenkinta.

Kalbant apie aktorių atsi- 
žymėjimus, tai šio vakaro vai
nikas bei garbė tenka šiems 
aktoriams: J. Lazauskui ir N. 
Pakalniškiui. Gi J. Lazauskas 
lošdamas Andriaus Vabalo ro-1 
lę mokėjo nuduot numirusiu ir rinksime sekantiems metams valdy- 
iš numirusių, atsikelti, o N. Pa
kalniškis lošdamas Vabalo tar
no rolę labai gerai mokėjo nu
mirusį savo poną apverkti. Jų 
abiejų rolių, rodos, kad ir pro
fesionalai aktoriai nebūtų ge
riau sulošę. Taipgi gana ge
rai lošė A. Buknienė Kristi
nos rolėje ir M. Stakovas 
“Kurčiam žente” tarno rolė
je ir visi kiti.

Šio parengimo programa 
taipgi buvo tvarkingai sutai
syta, 
porą 
buvo 
kaip

Taipgi šios dvi komedijukės 
galima lošti ant bile stei- 
džiaus. Taigi, kolonijų drau
gai nesnauskit, kvieskit Liet. 
Liaudies Teatro aktorius, o jie 
jums nuvažiuos ir sudroš. 
Abejonės neturi būt. Komedi
jukės jums patiks.

Meno Žvalgas.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

■4

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

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

Parsiduoda Grošernė su visais įtai
symais. Labai tirštai apgyventa vie
ta, nėra kitų krautuvių, miestas tur
tingas gyventojais, nes “sidek” Nie
kad čionais nėra. Yra Centras Rub
ber Co. Parsiduoda nepaprastai Il
giai. Pardavimo fcriežastj sužinosite 
ant vietos.’ Nauddkit&s nepabrasta 
proga, atsilankykite arba rašykite. 
Taipgi parsiduoda 5 kambarių na
mas ir krautuvė, apačioj prie krau
tuvės, yra kuknė, 4 kart) garažius, 
viskas tvarkoj.

S. Urbeliš, 36 Qlive St., Nauga
tuck, Conn. (282-284)

UP-TO-DATE

BARBER SHOE
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 
306 UNION AVENUE 

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

GERAI PATYRĖ BARBERIAI

J. GARŠVA
G raborlus-Undertaker 

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

krikštynom, kitkam.
231 BEDFORD AVE. 

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

BAR ir GRILL
LIETUVIU RESTAURANAS
Įdomiai {puošta lietuviška aludė 

ant Grand Street 
Rheingold 5xtra Dry Alna.

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės

Turime ir kambarių pernakvot 
arba savaitiniai išrandavot
JOSEPH ZEID AT

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

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

426 South 5th Street
Blokas nuo Hewes St. eieveiterio stoties.
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Visokių Žolių 
Sandelis

Ramuniiį, Liepos žiedų, čio
brelių, šalavijų, šaltmėčių, 
Gumbažolių, Puplaiškių, Truk- 
žolių, Debesylo, Devinmečių, Se- 
nesų ir daugybės kitokių žolių.

25c Pakelis arba G už $1.00
Trajankos 60c—3 pakeliai $1.50
žolių knygelė, aprašo apie 

300 visokių žolių ir šaknų, nuo 
ko

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 
(Steam Boiler)

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir įdės tinkamą 
“burner” arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. 
Maloniai suteikiame aprokat .mus be jokio mokesčio

Jonas Judis, 43 m. amžiaus, 
156 Grand St., mirė Green
point ligoninėj, lapkričio 30 
d. Palaidotas gruodžio 3 d., 2 
vai. po pietų, Mt. Olivet ka
pinėse. Kūnas buvo pašarvo
tas J. Garšvos koplyčioje.

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

Telefonas EVergreen 7-1661
Advokatų Gildija šaukia 

dviejų dienų konferenciją, ku
rioj svarstys “Darbininkų Tei
sių ir Apsigynimo Programą.” 
Į sesijas kviečia darbo unijas, 
vartotojų ir pilietines organi
zacijas. Turės žymių kalbėto
jų. Bus viešbutyj Commodore, 
New Yorke, šio mėn. 14 
15-tą.

Petras Ravinauskas, 56 
amžiaus, 38 So. 2nd St., 
re gruodžio 1 d. Laidotuvės 
įvyks gruodžio 5 d., St. Johns 
kapinėse. Kūnas pašarvotas J. 
Garšvos koplyčioj.
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United Cigar Darbininkai 
Laimėjo Sutartį

Keturi šimtai darbininkų, 
dirbančių 97-se United Cigar 
krautuvėse, New Yorke, pa- 
siraš^su firma sutartį, kuria 
pakeliama algos (bendrai su
mai $63,000 per metus) ir 
pagerinama sąlygos: gauna 
uždaros šapos sąlygas, valan
dos numažinama po 2 ir 3 per 
savaitę, gauna laiką ir pusę 
už viršlaikį, darbus ir senų 
darbininkų teises sugrįžusiems 
iš kariuomenės, su 1 mėnesio 
alga; nustatyta minimum, mo- 
kesties skalės įvairioms kate
gorijoms.

Priimdami sutartį, darbinin
kai savo masiniame mitinge 
taip pat nutarė prisidėti prie 
CIO Tarybos, kuri jiems buvo 
pažadėjus visokeriopą pagel
tą, jei būt buvus reikalinga, 
nors jie lig šiol ir nepriklau
sė prie Tarybos.

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

Gruodžio 2-<rą šimtas pikie- 
tų iš unijų įsteigto bendro 
WPA Darbininkams Gint Ko
miteto pikietavo centralinę 
WPA raštinę, 70 .Columbus 
Ave., protestui dėl Bay C. 
Jackson, specialio tyrinėtojo 
atsisakymo atsteigti jdarbūs at
leistiems per pulk. Brehon 
Somervell, administratorių.

Tuo pat klausimu įvyko ma
sinis protesto mitingas viešbu
tyje Biltmore, dalyvaujant 
profesoriams ir kitiems žy
miems kalbėtojams, taipgi 
New Yorko Darbo Partijos at
stovui Connolly.

Jurgis Dorilat, 52 m. am
žiaus, 107-48 116th St., Rich
mond Hill, mirė gruodžio 1 d., 
namuose. Laidotuvės įvyks 
gruodžio 4 d., 2 vai. po pie
tų, Lutheran kapinėse. Kūnas 
pašarvotas ^namuose.

Viršminėtų laidotuvių parei
gas atlieka grąborins J. Garš
va, 231 Bedford Ave., Brook-

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

IŠDIRBĖJAI IR PLATINTOJAI 
GEROS RŪŠIES RAKANDŲ * 

Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus 
palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis,

ir

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENE IR SCNAI
Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrodymą
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