
už mokslinius jo

pasižymėjo teori-

Briggs Auto. Darbininkų
Laimėjimas

Detroit, Mich. — 
Briggs automobilių 
ninku laimėjo po du

sirašė vadai CIO Jungtines lų orlaivių.
Automobilių Darbininkų1
Unijos.

Tapo išgelbėti Kanados'Egipto pusėje, 
ministeris, trys jo padėjėjai 
ir dauguma keleivių.
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būdu ne-

Deja, patys šitos 
jos mokytojai jokiu

Washington. — Pašaukta 
armijon 28,739 atsarginiai 
kareiviai (rezervai), jau 
pirmiau tarnavę Amerikos 
kariuomenėje. •

FAKTINAI SUNAIKINO
ANGLŲ LAIVĄ

Vokiečiai Praneša:
Berlin. — Vokiečiai kelio-

“Graikų fronte nieko 
svarbaus neatsitiko. Italai 
atmušė kelis vietinius grai
kų bandymus užpult italus.”

Garsas” sako broliams ka 
talikams: “Sutapkite su kry
žiaus dvasia.” O tai reiškia, 
pasak šv. Povilo: “neversk 
nieku Viešpaties drausmės ir 
nenusilpnėk, kuomet esi Jo 
baramas: nes ką Viešpats my
li, baudžia; plaka gi Jis kiek
vieną sūnų, kurį

KRISLAI
“Kryžiaus Dvasia,” Bet Ne 

Jiems, 1/
Kas Toks Jų Socializmas?
Joe Sakai.
Per Anksti Verkia.
Pabaltijos Žmonių Iškilme.

Rašo A. Bimba

*
visai 
supras, j o °-

Grigaičio socializmas yra tik 
socializmo karikatūra. Pav., 
jau net Amerikoje vis garsiau 
kalbama apie nacionalizaciją 
medicinos. Jau ir čia vis dau
giau ir daugiau ligoninės virs
ta Visuomeniškomis įstaigomis. 
O prie Grigaičio socializmo vi
sas liaudies sveikatingumo rei
kalas pasiliktų privatinėse 
rankose, spekuliacijos ir ap
gavystės priemonė.

1 O kaip su liaudies švieti
mu? Pagal jo socializmą, tai 
ir mokyklos (kadangi jos nė
ra gamybos ir susisiekimo prie
monės) pasiliktų privatiškose 
rankose. Pav., grigaitiniam 
socializmui užėjus Amerikoje, 
visos mūsų viešosios mokyklos 
turėtų būti atiduotos kapitalis
tams.

Tad ay galima kaltinti nau
josios Lietuvos vadovus, kad 
jie atsisako Lietuvoje įvesti 
grigaitinį socializmą?

Prieš keletą savaičių LDS 
reikalais Chicagoje lankėsi 
jaunuolis Joe Sakai (Saka
lauskas), kovotojas už demo
kratiją Ispanijoje. Man pas
kiau nuvažiavus Chicagon, ra
dau visus chicagieČius labai 
gražios nuomonės apie Joe. 
Jis mokėjo su draugais, ne tik 
su jaunuoliais, bet ir su suau
gusiais, gražiai sugyventi ir 
gerai pasidarbuoti.
/ Joe yra gabus organizato
rius, taipgi smarkiai imasi žur- 
nalizmo. J. Ormanui maršrū- 
tuojant vidurinėse valstijose, 
Joe Sakai prižiūri LDS jauni
mo reikalus Centre. Bet chi- 
cagiečiai tikisi Joe vėl susi
laukti Chicagoje.

Gruodžio 11 d. “Draugas” 
verkia: “štai mūsų tėvų že
mėj Lietuvoje — nebesidalins 
šeimos plotkelėmis ir nebeval- 

(Tąsa ant 8-čio pusi.)

Darbo Žmonių
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams
Užsieniuose $8.00
Rrooklyne $6.00 

Metams

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

Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXX. Dienraščio

ITALAI TEIGIA, KAD JIE 
DIDVYRIŠKAI KOVOJA 
EGIPTE IR ALBANIJOJ

■ Roma. — Italų komanda 
praneša:

sutampa su “kryžiaus dvasia.” i “Libijos fronte, tarp So- 
lųm ir Sidi Barram ir dy
kumoje į pietų rytus tebe- 
šęlsta baisūs mūšiai tarp 
mūsų kariuomenės ir šar
vuotų anglų jėgų. Mūsiškiai 
ląbai didvyriškai kovoja.

“Nors siautė smėlių au
dros, bet mūsų orlaiviai be 
paliovos, nuo aušros iki sau
lėleidžio, bombardavo ir de
gino anglų karinius punk
tus Egipte.

“Tuo žygiu italai nušovė 
aštuonioliką anglų orlaivių, 
o anglai dvyliką italų or
laivių.

“Rytų Afrikoje italai su 
pagalba savo orlaivių, ties 
Sudano siena, kirto smūgių 
mechanizuotai anglų ka
riuomenei. Mūsiškiai, be 
kitko, ten nušovė anglų or-

Vokiečiai Supleškinę 
Svarbius Karinius 
Fabrikus Sheffielde
Vokiečių Pranešimas:

Berlin. — Keli šimtai vo
kiečių orlaivių nuo saulėlei
džio iki ryto taip pleškino 
didį Anglijos plieno ir amu
nicijos fabrikų miestą Shef- 
fieldą, kol iš jo liko tik griu
vėsiai. Kiekvienas vokiečių , 
orlaivis numetė po toną ' 
bombų ar daugiau, ir Shef-r' 
fielde sukėlė 60 didžių, siau-1] . >
čiančių gaisrų ir daugybę, fielde, bet skelbia, kad “pa- 
mažesnių. lyginamai nedaug.”

London. — Anglai pripa- 
i

žįsta, jog vokiečių bombi- 
ninkai padarė didžių nuos
tolių Sheffielde, bet sako/ 
kad didieji fabrikai jame 
tik dalinai sužeisti ir tęsia 
savo darbą. Anglų koman
da nepaduoda, kiek žmonių 
užmušta bei sužeista Shef-

NUSKANDINTAS LAIVAS, 
KURIUO PLAUKĖ KANA

DOS MINISTERS
Washington. — Kanados 

atstovybe šičia gavo žinią, 
kad vokiečių submarinas 
šeštadienį nuskandino Ang
lijos keleivinj-prekinį laivą 
“Western Prince,” už 410 
mylių nuo Airijos. Tuom 
10,926-šių tonų laivu plaukė 
į Angliją Kanados amunici
jos mįnisteris C. D. Howe ir 
keli kiti ministerijos nariai. 
Viso jame buvo 67 keleiviai, 
neskaitant jūrininkų.

Laivas gabeno ginklus, 
amuniciją ir kelis didžiuo
sius bombinius orlaivius iš 
Kanados į Angliją.

Anglai Ištaškę 75 iki 
12 0 Tūkstančių 

Italų Egipte

mažo

Vokiečiai Nuskandino Anglijai Tarnavusį 
Didlaivį; Anglai Sunaikino Naziy Laivą

Štai kad ir Lietuvos klerika
lai : žiūrėkite, kaip jie pyksta 
ir barasi, kad Viešpats pakliu
dė jų dvarus ir kišenius.

Jie gi turėtų sakyti: Vieš
patie, tu žinai, ką darai, tu 
nuo mūsų didžiuosius turtus 
atėmei todėl, kad tu mus my
li. Mes gi viską priimame už 
gerą. Tylėsime ir prieš socia
listinę vyriausybę nieko ne
sakysime!

Pijus Grigaitis paseno, pra
žilo ir nupliko bemokindamas 
Sovietų Sąjungos vadus socia
lizmo, o vienok jie jo suprasti 
neišmoko. Ta pati istorija, ma
tyt, pasikartos ir su Lietuvos 
žmonėmis. Jie užsimanė įsi
vesti tokį socializmą, kuris ne
patinka Grigaičiui ir kuris nie
ko bendro neturi su Grigaičio 
socializmu. Ar tai ne pikta?

Dalyjcas štai kame: Lietu
vos vyriausybė, apart pramo
nės ir bankų, sunacionalizavo 
dar ir kinematografus, vieš
bučius, ligonines ir aptiekas. 
To per daug Grigaičiui. Todėl 
jis šaukia: “Bet ir mažo moks
lo žmonės žino, kad socializ
mas reiškia santvarką, kurio
je visūomenė valdo reikalin
gas jos gyvenimui gamybos ir 
susisiekimo priemones. Ar to
kia visuomenės gyvenimui rei
kalinga priemonė yra Lino te-' 
atras?. Arba hotelis su 10 
kambarių? Arba drugštoris?” 
(“N.”, gr. 12 d.) 

♦ *
Betgi ištiesų ir 

mokslo žmonės

Gal Rooseveltas Duos Angli
jai Paskolų Mainais už Nau

jas Karines Stovyklas
Washington. — Čionai ti- 

niai politikai nužiūri, kad 
prezidentas Rooseveltas 
duos Anglijai paskolų iš 
Jungtinių Valstijų iždo mai
nais už naujas šiai šaliai 
karo laivų ir orlaivių stovy
klas salose, kurias Anglija 
valdo Vakarinėje Indijoje, 
ir priklausančiame Anglijai 
šiaur-rytiniame kampe Pie
tinės Amerikos. Tuomį pre
zidentas galėtų apeit John- 
sono įstatymą, uždraudžian
tį naujas paskolas tiem kra
štam, kurie neatmoka se
nųjų skolų, kaip kad Ang
lija jų neatmoka.

Žada Priverst Darbininkus 
Ilgiau ir Skubiau Dirbti
Washington. — Amerikos 

apsigynimo komisionierius 
Wm. S. Knudsen kalbėjo su
važiavime Visos Šalies Fa
brikantų Susivienijimo, kad 
darbininkai turi skubiau 
dirbti ir ne penkias-dienas 
per savaitę, bet šešias dar
buose reikalinguose “šalies 
gynimui.”

“Daily Worker,” atsiliep
damas į tai, nurodo, kŽd 
dar yra 9 milionai bedarbių 
Amerikoje ir kad per pir
mus 9 mėnesius šiemet 350 
didžiųjų korporacijų gavo 
42 procentus daugiau pelno 
negu pernai, o pernykščiai 
jų pelnai buvo 100 procentų 
didesni negu 1938 metais.

Italų Pranešimas:
Roma. — Italai sulaužė 

graikų atakas įvairiose 
fronto dalyse ir stipriai 
kontr-atakavo graikus, ku
riem daug nuostolių padarė, 
ypač Usum srityje. Italų or
laiviai bangų bangomis sėk
mingai bombardavo mar- 
šuojančią ir stovinčią grai
kų kariuomenę.

Anglai Praneša:
London. — Kelios dienos 

atgal prie Anglijos tapo su
naikintas keleivinis - pre
kinis norvegų laivas “Oslof- 
jord,” 18,673-jų tonų įtal
pos. Jis buvo siunčiamas į 
Kanadą gabent iš ten karo 
reikmenis Anglijai. Šį laivą 
nuskandino vokiečių subma- 
rinas arba mina.

Submarinas Torpedavo An
glų Laivą

New York. — Per radio 
atsišaukė pagalbos prekinis 
anglų laivas “Orari,” 10,350 
tonų įtalpos. Vokiečių sub
marinas pataikė torpeda į šį 
laivą, už 750 mylių nuo 
Francijos.

mis oro bombomis tiesiog 
pataikė į prekinį anglų lai
vą, 3,000 tonų, Anglijos pa^ 
kraštyje. Laivas taip pavo
jingai sužeistas, jog galima 
sakyt, kad jis sunaikintas. 
Jis buvo vienas iš būrio 
prekinių Anglijos laivų, ku
riuos tuo tarpu lydėjo kari
niai anglų laivai.

, I

Sugrįžo vienas ’ vokiečių 
submarinas, -viso nuskan
dinęs 27 tūkstančius tonų 
Anglijos laivų.

Graikai Užėmė dar Du 
Albanijos Miestus

Anglų Pranešimas:
Cairo, Egiptas, gruod. 14. 

—Italai turėjo bent penkias 
divizijas kariuomenės, apie 
75 tūkstančius vyrų, Sidi 
Barrani srityje ir kitur pa-( 
jūriniame Egipto ruože; 
bet dabar tik likučiai tos 
armijos bando išsigelbėt, 
pabėgt atgal į Italijos ko
loniją Libiją, pasprukt per 
siaurą skardžią tarpukalnę, 
kuri randasi tarp Solum, 
~ , ir Bardia
miesto, Libijoje.

Bet anglų karo laivai ir 
lėktuvų būriai pila sprogi
mus tonų tonais j tą tar
pukalnę.

Pagal patikrintas žinias, gandai, kad anglai jau už- 
anglai paėmė į nelaisvę iki ėmę Capuzzo tvirtumą Li

bijoj, italų kolonijoj.
Italai Nenori Kariaut

Paimti į nelaisvę italai ir 
afrikiečiai Italijos kareiviai

tas kariaut po Italijos vė
liava. Tai anglai būtų viso 
ištaškę 120 tūkstančių Itali
jos kariuomenės tame fron
te.

Anglai pagrobė didžius 
italų sandėlius Sidi Barra- 
ni mieste — daugius ginklų, 
amunicijos, gazolino ir mai
sto.

Anglų orlaiviai įnirtusiai 
bombardavo italus Solume, 
Bardijoj, Tobruke ir kitur.

Anglų komanda “dalei- 
do,” kad dabar anglai jau, 
galbūt, pačioje Libijoje ka
riauja prieš italus. ’

Cairo mieste, Egipte, eina

Nuskandino švedų Laivą
London. — Vokiečių ar 

italų submarinas nuskandi
no švedų prekinį laivą j Laivas, 
“Daphne,” 1,514 tonų, ties! 
Ispanija.

ANGLIJOS SUBMARINAS 
NUSKANDINO VOKIETI

JOS LAIVĄ
London. — Anglai prane

ša, kad jų submarinas “Sun
fish” dviem torpedom su
naikino prekinį vokiečių lai
vą, Norvegijos pakraštyj.

, spėjama, gabeno 
geležies rūdą iš Švedijos.

Tas pats anglų submari
nas sužeidė kitą prekinį vo
kiečių laivą; bet šis laivas 
pabėgęs į negilų Norvegijos 
pakrantės vandenį, idant 
nenuskęstų.

Athenai. — Neoficialiai 
pranešama sekami nauji 
graikų laimėjimai prieš ita
lus Albanijoj:

Graikai užėmė*, Khimarą, 
prieplaukos miestą, ir Tele- 
pinį, kelių mazgą. Graikai 
atakuoja Klisurą, kitą kelių 
centrą.

Šiaurėje graikai grumiasi 
linkon Elbasano, kuris stovi 
prie svarbiausio vieškelio 
einančio į Tiraną, Albanijos 
sostinę. Šioje fronto dalyje 
italai smarkiai ginasi.

Graikai paėmė į nelaisvę 
daug italų kareivių, kelias 
apkasų kanuoles/ 60 auto
matiškų šautuvų ir kt.

Pavarytas Lavai, Francijos 
Vice-Premjeras

Vichy, Franci j a. — Pran
cūzų valdžios galva marša
las Petain pašalino iš val
džios P. Lavalį, ligšiolinį

Japonai Užima Amen 
kony ir Anglų Bažny

čias ir Mokyklas

Vokiečiai Sakosi Sėk
mingai Ardę Didžius

Birminghamo Fabrikas

30 tūkstančių italų karių, 
tarp jų ir penkis Italijos 
generolus.

Bet pranešimai iš patiki
mų šaltinių tvirtina, kad ------------------- ------------- __
italai Egipte prarado šešias sako, kad jie visai nenorėję 
savo armijos divizijas ir dvi kariaut. Todėl išanksto me- 
afrikiečių divizijas, pastaty- tę ginklus. ; "a,

Francija Palieka Žydą 
Generolą Mokslininką 

Tarnyboje
I

Amerikos Karo Laivai 
įdavė Anglam Du Vo

kiečių Laivus
Vichy, Franci j a. — Fran- 

cūzų vyriausybė įsakė fak- 
tinai visiem žydam apleist 
valdininkų vietas šį trečia
dienį. Bet žydą generolą Da
rijų Paulių Blochą jinai 
palieka tarnyboje. Sako:

“Jis puikiai patarnavo 
moksle dėlei šalies gvnimo 
ir už tai generolą Blochą 
andai apdovanojo Franci
jos Mokslų Akademija, o 
karo ministerija pagerbė jį 
medaliu 
darbus.

“Jis

Tokio, Japonija. —- Pagal 
naują tikybinį įstatymą, Ja
ponijos valdžia jau perėmė į 
savo žinybą didžiąsias ame
rikonų, anglų ir kanadiečių 
bažnyčias, mokyklas ir misi
jų įstaigas, kurios vertos 
daugelio milionų dolerių.

Valdžia pavarė ameriko
ną vyskupą Reifsniderį iš 
pirmininkystės Episkopalų 
Universitete, o pirmininku 
paskyrė japoną profesorių 
Ikuzo Takyamą.

Naujasis japonų įstaty
mas uždraudžia bet kokią 
piniginę paramą iš užsienių 
svetimtautiškoms misijoms, 
mokykloms, bažnyčioms ir 
ligoninėms Japonijoj. Įsta
tymas patvarko, kad visos 
tokios įstaigos turi būt pil
nai pervestos į japonų ran
kas.

Vokiečiai Praneša:
Berlin. — Vokiečių lakū

nai oro bombomis susprog
dino bei padegę visą eilę 
fabrikų ir geso dirbyklą 
Birminghame, Anglijoj, ir 
suardę kai kuriuos geležin
kelių bėgius.

Labai skaitlingi Vokieti
jos greitųjų orlaivių būriai 
kartotinai ir su didžiausio
mis pasekmėmis bombarda
vo stambius anglų plieno ir 
amunicijos fabrikus Shef
fielde.

Vokiečiai vis sodina mi
nas apie Anglijos prieplau
kas. < /.

Paskutinėmis (pavėluoto
mis) žiniomis, tai gruodžio 
JLO d. vokiečiai Anglijoj nu
kirto keturis priešo orlai
vius, o anglai tiek pat vo
kiečių orlaivių.

ministerį vice-pifmininką irniais ir praktikos darbais 
užsieninį ministerį, La valio, karinėje chemijoje... Gene- 
vieton įstatė P. Ė. Flandi- rolas Bloch asmeniškai pa
ną, pirmiau buvusį ministe
rį pirmininką, seną nazių 
draugą.

Maršalas Petain per ra
dio paskelbė, kad jo valdžia 
ir toliau bendradarbiaus su 
Vokietija.

Pranešama, kad Lavai da
ręs sąmokslą nuverst Petai- 
no valdžią. Dabar jis laiko
mas po areštu savame na
me. Lavai būsiąs teisiamas 
kaip vienas iš tų buvusių 
ministerių, kurie įtraukė 
Franci ją į karą su Vokieti
ja.

dėjo generaliam štabui iš- 
vystyt naujų rūšių kanuo- 
les, ypatingai prieštankinę 
kanuolę, - kuri , pasirodė to
kia pasekminga praeitame 
pasauliniame kare. O pas
kutiniam Francijos kare jis 
garbingai atliko savo par
eigas kaip armijos korpuso 
komandierius.”

Anglai Išviję Beveik Visus 
Italus iš Egipto

19,000 
darbi- 
centu 

daugiau algos per valandą 
ir vakacijas - atostogas su 
$40 mokesniu už jas. Sutar
ti su Briggs kompanija pa-

Anglų Pranešimas:
Cairo, Egiptas. — Anglai 

ir indėnai jų kareiviai išvi
jo beveik visus italus iš 
Egipto atgal į Libiją, apart 
tų, kuriuos anglai užmušė 
bei į nelaisvę paėmė. Tik 
kur-nekur anglams teliko 
išvalyt atskirus ginkluotus 
italų lizdus Egipte.

Anglų lakūnai per 24 va
landas sunaikino 15-ką ita-

ORAS, - Vis panašiai šalta.

Key West, Florida.— Pir
miau buvo pranešta, jog 
karinis Holandijos laivas 
taip ūmai užklupo žibalinį 
Vokietijos laivą “Rhein”, 
kad vokiečių jūrininkai ne- 
paspėję padegt ir taip su
naikint savo laivą, idant 
priešai jo nepaimtų.

Dabar vienas Jungtinių 
Valstijų laivyno oficierius 
praneša, kad jis matė, kaip 
vokiečių jūreiviai padegė 
savo laivą ir tada sulipo į 
gelbėjimosi valtis.

Padegtas “Rhein” pleškė
jo per 15 valandų, kol pa
galiau anglų šarvuotlaivis 
“Caradoc” šūviais iš ka- 
nuolių nuskandino tą vokie
čių laivą.

“Rhein” buvo pabėgęs iš 
Meksikos prieplaukos 'Tam
pico sykiu su kitu Vokieti
jos laivu “Idarwald.” Pas
tarasis buvęs anglų suim
tas.

Kariniai Jungtinių Valsti
jų laivai sekė tuos du Vo
kietijos laivus visą kelią 
nuo Meksikos, kol anglų-ho- 
landų kariniai laivai užklu
po šiuos vokiečių laivus. 
Taip sako Amerikos laivyno 
oficieriai.

Berlin. — Vokiečių spau
da rašo, kad tai Amerikos 
kariniai laivai įdavė anglam 
vokiečių laivus “Rheiną” ir 
“Idarwaldą”, bebėgant šiem 
iš Meksikos.

Italų Pranešimas:
Roma. — Italų submari- 

nas “Argo” paskandino vie
ną prekinį Anglijos laivą. 
12,000 tonų įtalpos.
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Ambasadorius Lothian
Anglijos ambasadorius, lordas Lothian, 

numirė staigia mirtimi savo ambasado
je Washingtone. Tuojau pasipylė komer
cinėje spaudoje mirusiajam lordui gar
binimai. Jis buvo toks, jis buvo kitoks. 
“Jis buvo demokratas, jam rūpėjo de
mokratija,” rašo spauda.

Tačiau, asmenys, kurie nesibijo pa
žvelgti faktams į akis, puikiai žino, kad 
lordas Lothian buvo vienas tų Anglijos 
politikų, kurie padėjo Hitleriui atsistoti 
ant kojų, kurie padėjo Hitlerį sustip
rinti, kurie Hitlerį apginklavo. Tik tuo
met, kai Hitleris pamatė, kad jam daug 
lengviau pultis į vakarus, negu į rytus, 
ant Sovietų Sąjungos, lordas Lothian 
pakreipė savo politiką ir patapo Hitle
rio priešu.

Bet toki “priešai,” kurie yra patys 
kalčiausieji dėl šių dienų deginimo An
glijos miestų ir naikinimo žmonių, Hit
leriui niekad nebuvo baisūs.

Negali Ar Nenori Suprasti?
Tuojau, kai pasirodė Amerikos spau

doje Anglijos žmonių pareiškimas, šau
kiąs viso krašto Liaudies Suvažiavimą 
(sausio mėn. 12 d.), tūlį šio krašto poli
tiški rašytojai, pradėjo šaVo melodijas 
dainuoti. Štai New Yorko “Poste” troc- 
kistinis socialdemokratas rašo, kam, gir
di, tas suvažiavimas reikalingas? Kam 
reikia siektis Anglijoje Liaudies Vyriau
sybės įsteigimo? Argi neužtenka to, kad 
dabartinėje Anglijos valdžioje yra net 
trys Darbo Partijos vadai, socijalistai?

Nereikia nei aiškinti, kad tokia pažiū
ra neturi nieko bendro su tikrove. Tiesa, 
kad yra trys darbiečiai Churchillo val
džioje. Bet kas juos ten pastatė? Chur- 
chillas! Keno reikalus jie gina, ten bū
dami? Anglijos valdančiosios klasės -r- 
lordų ir fabrikantų.

Na, o Anglijos darbo žmonės nori pa
statyti tokią valdžią, kuri visųpirmiau- 
siai gintų jų interesus ir taikos intere
sus, o ne karo.

Italijoj Girdisi Braškėjimas ...
Šitoje vietoje kadaise buvo rašyta, kad 

fašistų valdomoj Italijoj sekama žiema 
laukiama su didele beviltimi ir baime. 
Jaučiama stoka maisto, stoka gazolino, 
stoka visko. Mussolinio valdomas kraš
tas pirmiau negu kuris kitas pajuto sun
kią karo rykštę, o tai vyriausiai todėl, 
kad Italija ir taikos metu savo duonos 
neturėjo, ji turėjo importuoti. Dabar gi, 
kai Anglijai pavyko ją užblokaduoti — 
dalykai dar blogesni.

Italijos darbo žmonių masės niekad 
nepritarė Mussolinio karinėms avantū- 
roms. Juo labiau jos nepritaria jam šia
me kare. Kol Mussolinio armijoms pavy
ko Afrikoje pasistumti pirmyn linkui

Suezo kanalo, tol ir namie buvo galima 
tąs mases užbovyti “dideliais laimėji
mais.”

Bet štai susitinka Mussolinio armijoš 
pralaimėjimų. Graikijoj italams užduo
tas didelis smūgis, gal ne tiek fizinis, 
kiek moralinis,—nors nemažas yra ir fi
zinis. Afrikoj italų armijos taipgi susi
laukė tokio pat likimo, tik daug plates
niu maštabu. Bando Mussolinis keisti 
savo karo generolus, bando daryti tą ir 
kitą, bet visvien jo armijoms nevyksta. 
Kareiviai nenori kariauti, jie nemato tik
slo kariauti.

Ateina žinių, kad Italijoje kyla žmonių 
bruzdėjimas. Mussolinio mašina braška, 
traška. Tasai žemutiniuose sluogsniuose 
nepasitenkinimas skaudžiai atsiliepia ir į 
valdančiuosius sluogsnius. Štai, fašistų 
spaudos bendradarbiai pradėjo smarkiai 
pulti gen. Badoglio, pasitraukusį iš vado
vybės Graikų-Italų fronte. Jis, girdi, vi- 

: sokius paskalus leidžiąs kavinėse, kliu- 
.buose, saliūnuose. Tie paskalai esą ne
tikslūs, leidžiami tam, kad pakenkti Ita

lijos žmonių moralui, ir tt.
Labai galimas daiktas, kad, jei Italijos 

armijos vis daugiau pralaimės, girdėsi
me dar ryškesnių ir linksmesnių žinių iš 
Mussolinio valdomo krašto. Italijoj gali 
būti tas, kas buvo caristinėj Rusijoj 
1917 metais. O tuomet į europinį kapi
talistinės sistemos laivą būtų įskelta dar 
viena didžiulė skylė, kurios joki kapita
lizmo inžinieriai ir technikai jau nebe
galėtų užtaisyti ir laivas turėtų nugrimz
ti į negarbingos. praeities atsiminimus.

Mokslininkas A. Nikūnas 
Atvyksta į Rytus

“Vilnis” rašo:
“Iš Kalifornijos M. Pūkis rašo, kad jis 

kalbėjosi su mokslininku A. Nikūnu apie 
jo vykimą į Rytus.

“Mokslininkas turi naujų išradimų 
prezervavimui augmenų, istoriškų daly
kų. Jis važiuoja į Washington, D. C., mu
ziejaus reikalais.

“Ten atlikęs vizito pareigas važiuos į 
New Yorką, Bostoną ir paskui grįžda
mas į Kaliforniją sustos Chicagoje su 
reikalais Field Muzėjuje.

“A. Nikūnas turi daug istoriškų daly
kų apie Lietuvą. Jis turi eibes įdomių 
nuotraukų, įvairių paveikslų.

“Leonas Pruseika ir kiti chicagiečiai, 
kurie buvo Kalifornijoje, susipažino su 
mokslininku. Jis, kaip rašo M. Pūkis, pa
žadėjo duoti įdomią prelekciją apie se
nobinę Lietuvą, paryškins aiškinamus 
punktus įvairiais atvaizdais.

“Kada A. Nikūnas atvyks, tai apšvie- 
tos komitetas pasimatys su juo ir susi
tars dėl parengimo.”

Būtų gerai, jei brooklyniečiai susiži
notų su mokslininku A. Nikūnu ir jam 
suruoštų paskaitas Brooklyne, kai jis at
vyks į New Yorką.

Ką Darys Mannerheimas?
Gal nedaug žmonių bus pastebėję vie

ną įdomų pastaromis dienomis pasiro
džiusį pranešimą spaudoje. Tas prane
šimas buvo tokis: Suomijos “bosas” 
Mannerheimas nutaręs įtraukti Suomiją 
į fašistinę ašį. Tai yra, jis nutaręs Suo
miją prijungti prie hitlerinės Vokietijos, 
Italijos ir Japonijos. Girdi, tik tokiu bū
du būsią galima apsaugoti Suomiją nuo 
Sovietų Sąjungos!

Kada mes skelbėme, kad Suomija yra 
valdoma fašistų, tai daugelis “demokra
tų”, jų tarpe ir socijalistai, mus už tai i 
koliodavo. Bet ką jie pasakys tuomet, . 
kai jų “demokratija” įlys į Hitlerio ki
šenių? O kad Mannerheimas tokios po
litikos laikosi, tai labai mažai tenka abe
joti. ..

----- l-.-.. t .u------  .. .a... ----------- .......................... .

Žinios Iš Laisvos Lietuvos
Vilnius. — Vilniuje yra 

47,000 butų, kartu su pre
kybos patalpomis. Gyvena
mų patalpų Vilniuje yra: 
mažų butukų su vienu kam
bariu ir virtuve tame pa
čiame kambaryje —13,000, 
butų su vienu kambariu ir 
atskira virtuve — 9,300, 
dviejų kambarių su virtuve 
—9,800, trijų kambarių su 
virtuve — 5,900, keturių

kambarių su virtuve — 3,- 
000, penkių kamb. su virtu
ve 1,800, šešių kamb. su vir
tuve—7,400, septynių kamb. 
su virtuve—910, aštuonių 
kamb. su virtuve — 180. 
Juos tvarkingai perstačius, 
atsiras daug dar gyvenamos 
vietos.

Vilnius. — Spalių 20. d.
Rasų kapinėse iškilmingai

buvo palaidotas Vilniaus 
miesto ir apskr. viršininkas 
drg. Kazanavičius, kuris, 
nepaisydamas savo silpnos 
sveikatos ir norėdamas pa
dėti greičiau atitaisyti bu
vusios santvarkos skriau
das, bekeliaudamas su žemės 
pertvarkymo komis i jomis 
po kaimus persišaldė ir 
sunkios ligos paguldytas, 
mirė, atidavęs savo gyvybę, 
kad kitiems būtų geriau gy
venti.
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Baigiasi mūsų vajus. Tebeturime tik vieną gerą sa

vaitę ir vajus pasibaigs. Tai bus gruodžio 23 d.
Bet ir per vieną savaitę galima padaryti daug dar

bo, jei tik bus darbuotasi. O mes manome, kad kiekvienas 
mūsų vajininkas dabar turėtų juo daugiau pasidarbuoti, 
juo labiau sukrusti. Taipgi raginame visus mūsų skaity
tojus, kurie savo pareigų .dar neatliko, būtinai turi jas 
atlikti,—gauti bent po vieną naują skaitytoją.

K. čiurlys
Smarkiausiai šiuo metu pasidarbavo bayonnietis

draugas K. čiurlys. Jis šiandien stovi visų vajininkų
priešakyje—su 2754 punktais. Liekasi tik viena savaitė 
kitiems vajininkams draugą Čiurlį “subytyti.”

O dabar paskaitykite, kaip stovi mūsų vajininkai:
• Punktų

K. čiurlys, Bayonne ............... ............. 2754
K. Žukauskienė, Newark....... ............. 2121
Philadelphia Vajininkai......... ............. 2017
J. P. Martin, Pittsburgh .... ........ 1568
P. Bokas, Waterbury ....... . . . ............. 1506
J. Bakšys, Worcester............. ............. 1449
S. Tvarijonas, Detroit............. ........... 1055
G. Shimaitis, Montello ........... ........ 959
S. Petchulis, Mar Lin • •......... ............. 733
J. Jaskevičius, Hudson........... ....... .  598

A. Klimas, Hartford ..................  590
ALDLD 20 Kp., Binghamton .... 587 
I*. žirgulis, Rochester ................  557
J. Matačiiinas, Paterson ......... 545
F. Lideikis, P. Bečis, Great Neck 540 
A. Balčiūnas, Brooklyn ........... 426
Baltimores Draugijų Kolektyvas 421 
Keturių Kolonijų Kapitohai
S. Penkauskas, P. Tamošauskas 409 
J. Burba, So. Boston ............... 392
S. Kuzmickas, Shenandoah ....... 382
J. Mockaitis, Bridgeport .......  348
Grand Rapids Vajininkai ......... 291
J. Ramanauskai,. Minersville .... 283 
J, Rudman,, New Haven ........... 286
A. Valinchuš, Pittston ................  274
V. T. Jokim, New Britain ....... 268
ALDLD 136 kp., Harrison ....... 260
M. Valentą, Cleveland ..............  246
B. E. Senkevičienė, Easton ....... 231
P. Šlekaitis, Scranton ................  211
F. Abekas, Chicago ............  184 į
J. Kalvelis, Bridgewater ........... 176
J. Gavenavlčlus, So. Boston ..... 172
A. Gudzin, Schenectady ........... 166
A, Bakanaiiskas, • Portland ......... 159
P. Šlajus, Chester .............    154
Anna Buivid, Dorchester ......... 144
V. Padgalskas, Mexico ............  140
J. Žilinskas, Lewiston .................136
S. Mason, New Haven ............  132
O. Vilkaitė, W. Hartford ........... 128
F. Gervickas, Athol ................ ... 124
John Grybas, Norwood ............. 117

S. Mažeikienė, Cleveland ......... Ill
F. Wilkas, Wilmerding ........... ... 110
Math. Senkus, Greenfield ......... 110
A. Sabulienė, So. Boston ........ 102
F. Mazurka, Worcester ........... 99
J. Kazlauskas, Hartford ........... 98
M. Klimas, Richmond Hill .......... 96
P. Buknys, Brooklyn ................. 88
K. Romikaitis, Reading .............. 80
J. Radzevičius, Detroit .............. , 72
J. Barkus, Ozone Park .......  66
Mary Siekis, Gardner ........  66
J. Margaitis, Windsor ......  66
J. V. Stankevičius, Wilkes-Barre 59
A. Evans; Rochester ................ " 55
F. Norwalsh, Dorcester ........... 55
J. Jasiunas, Brooklyn ................ 55
P. Kairis, West Hanover ........... 55
J. Urbon, Pittsburgh ................ 50
R. Laukaitienė, Maspeth ........... 50
S. Puidokas, Rumford .............. 47
W. Naruševičius, Kenosha ....... 46
V. Globich, Wilkes-Barre ......... 44
K. Kuzmickas, Harrison ............. 44
K. Peslis, Bridewater .............. 44
J. Yusaitis, Bridgeport ...... ....... 42
F. Makauskas, Tunkhannock .... 30 
Geo. Kuraitis, Brooklyn ........... 24
D. M. Šolomskas, Brooklyn ....... 24
E. ČJeikienė, So. Boston ............ '22
A. Lipčius, Eddystone ............ 22
L. Pruseika, Chicago ..............  22
A. Pipiras, Pittsburgh .......... 22
J. Galdis, Maynard .................... 21
V. Turauskas, Schuylkill ........... 10

Baigiasi Skurdo ir Neteisy
bes Dienos Lietuvos 

“Brazilkoje”
Kaip Rūpinosi Darbo Žmonėm 

mis Kauno Ponai
Buržuazinėj Lietuvoj šalia 

didžiausios prabangos klestė
jo baisus skurdas. Labai ryš
kus, ir tiesiog n e pati keti n as 
darbo žmonių skurdas buvo 
Kauno priemiesčiuose, ypač 
vadinamoje “Brazilkoje.” Tuo 
pačiu metu, kai miesto centre 
stiepėsi į dangų gražūs ir pra- 
bangiškai įrjengti rūmai, “Bra
zilkos” lūšnelės vis labiau ir 
labiau smego į žemę. Kai liuk
susiniuose butuose iš keturių, 
penkių kambarių gyveno iš 
trijų peniukšlių: vyro, žmo
nos ir šunies susidedanti bur
žujaus šeima, “Brazilkoje” 
10—12 ketvirt. metrų dydžio 
landynėje gyveno 10 12 narių 
proletarų šeimos. Ir juo la
biau tuko ir turtėjo vagys su 
katilokais, tuo didėjo “Brazil
koje” skurdas ir vargas.

Nežinojo buvę Kauno “tė
vai” Mažosios Darbininkų gat
vės. Niekad neįkėlė čia jie sa
vo kojos. Ir kam? Juk čia, 
to,ję “Brazilkoje,” būtų smėlio 
ir, sąšlavų prisėrpę lakuotus 
pusbačius, o nuo smarvės su
sirgę. Tik dūšių ganytojai 
prarfeiškonai atkreipė savo 
“dėmesį” į alkanus ir pusnuo

gius žmones—įsikūrė čia savo 
vienuolyną ir bažnyčią, kad 
gimusius pakrikštytų, įniru
siems “už dūšias” paskambin
tų, o gyvuosius dvasiniame 
skurde laikytų, kad, apsaugok 
Viešpatie, jie nedrįstų iš to 
skurdo išbristi pabandyti. .

Gyveno “Brazilkoje” žmo
nės ne vienerius metus. Dau
gelis šeimų čia tose landynė
se ir malkų sandėliukuose iš
gyveno net po 8 ar 10 me
tų. čia gimė jų vaikai ir žie
mą nuo šalčio ar bado mirė. 
Čia niekad nenušvisdavo sau
lė, niekad neišaušdavo rytas, 
visad virš “Brazilkos” dunk
sojo juoda naktis.
Žmonės Prikeliami Gyvenimui

Jauna ’ Socialistinė Kauno 
savi vai d., rūpindamosi miesto 
gyventojų reikalais, Į ėmėsi li
kviduoti “Brazilką.” Spalio 27 
d. penkiolika šeimų, kurios gy
veno nežmoniškose sąlygose, 
perkelta į naujai įrengtus dar
bininkų namelius Šančiuose. 
Kas buvo šito perkėlimo liu
dytojais, tos dienos iiiekad ne
užmirš. Tai buvo dięna, kada 
paniekintas ir užguitas žmo
gus buvo prikeltas gyveniihui, 
jam sugrąžinta laimė'ir džiau
gsmo šypsena, /

štai darbininko Nacevičiaus 
Prano šeima iškeliama iš lan
dynės, kurioje išgyveno 8 me
tus. Ant daubos pakrantės 
prie nedidelio namelio galo 
sukalta iš lentgalių 4X3 met
rų landynė. Suklypusios du
rys, mažutis langelis, paga
liais’ paremtos lubos. Lentų 
sienos iš vidaus išdrėbtos mo
liu, kuris vietomis ištrupėjęs 
ir matosi per plyšius laukas. 
Ir už tą landynę mokėjo 20 
Lt. nuomos men’esiui.

— Aštuonerius metus,—sa
ko Nacevičius,—išgyvenau čia. 
—Tai buvo sunkūs metai. Šei
ma didelė—penki vaikai, ku
rių jauniausias, tik 2 mt. am
žiaus. Dar priėmiaus pas sa
ve žentą su mažu vaikučiu, 
tai gyvenom čia net 10 žmo
nių.

Koks čia gyvenimas,—įsi
terpia jo kalbon Nacevičienė, 
—tais rūbais, kuriais per die
ną vilkėjome, naktį klostėmės. 
Vaikai žiemą šaldavo. Ir jei
gu Smetona ir toliau būtų val
dęs, tai, niekas mumis nebūtų 
pasirūpinęs. . .

—Dabar dirbu miesto ka
nalizacijoje, — sako Nacevi
čius, — uždirbu 13.50 Lt. ir 
daugiau dienai. Keliuosi j nau
ją butą su viltimi pradėti žmo
nišką gyvenimą. .

Ne vienas toks Nacevičius 
išsikelia iš “Brazilkos,” išsi
kelia 15 šeimų su išblyšku
siais veidais, rachito ir džio
vos suardyta sveikata vaikais, 
palikę čia skaudžius prisimini
mus. Juos palydi palikusieji 
draugiškai, nuoširdžiai žino
dami, kad ir juos diena po 
dienos iškels į patogius ir erd
vius butus.

Draugė Vyšniauskaitė, gyv. 
Maž. Darbininkų g. 68 Nr., 
parodo savo butą, kuriame 
dar laikinai ji lieka gyventi. 
4 metrų landynė su mažučiu 
langeliu, lova, stalelis ir vi
dury alsos du maišai bulvių. 
Nėra vietos nei apsisukti, nei 
atsisėsti, O gyvena ji čia su 
dviem vaikais, kurių vienas 8, 
antras 6 metų. Neįspindi čia 
saulės spindulėlis, trūksta oro 
kvėpavimui — vaikai išblyš
kę, pageltę.

—Sulaukiau ir aš geresnės 
dienelės,—sako ji,—dirbu da
bar vaikų darželyj, turiu nuo
latinį darbą ir mane aplankė 
burmistras, pažadėjo iškelti iš 
to urvo.

Ji susijaudina, jos akyse 
blizga džiaugsmo ir vilties 
ašaros. Ji jaučia naujo gyve
nimo pulsą. Jos kaimynė Kle- 
vinskaitė iškeliama iš malki
nės, kur gyveno su dviem vai
kais ir senute motina, žiūrint 
į jų gyventą sandėlį, kuria
me ūkininkas ir šuns nelaiky
tų, pilnai darosi suprantami 
žodžiai, pasakyti vieno iš 
“Brazilkos” gyventojų, buvu
siųjų miesto “tėvų” adresu— 
“atvesti juos čia ir apgyven
dinti per žiemą.” Taip, ‘nega
na dar to, kad daugelis šei
mų iškelta iš landynių, o li
kusios bus irgi iškeliamos, tas 
didžiulis žmonių vargas ir pa
niekinimas šaukiasi bausmės, 
rūsčios ir teisingos bausmės 
visiems tiems, kurie įstūmė 
žmones į purvą, o paskui ty
čiojosi iš jų. “Brazilka” yra 
rūstus kaltinamasis aktas Lie
tuvos buržuazijai, reikalaująs 
bausmės.

P. Ščep.
“Darb. žodįs.”

DARBININKŲ 
SVEIKATA
DR. J. J. KAŠKIAUČIUS

530 Summer Ave. Newark, N. J.
Tel.: Humooldt 2-7964 .

' Eina Kraujas iš Nosies
Drauge daktare: kreipiuos 

į jus su sveikatos klausimu, 
nors žinau, kad esate labai už
imtas. Vis dėlto gal kaip nors 
surasite kiek laiko man ką pa
tarti per “Laisvę.”

Jau bus kokie du mėnesiai, 
kaip man eina kraujas iš no
sies, kairiojoj pusėj. Tai yra, 
iš ryto, kada atsikeliu, tai no
sis esti lyg užgulus, ir, kada 
ją valau, šnypščiu, tai pasiro
do sukrekėjusio kraujo.

Bet dabar jau kelinta sa
vaitė, kaip porą kartų savaitėj 
kraujas prasimuša iš nosies ir 
bėga, kaip vanduo.

Šiaip jaučiuos neblogai, tik 
tankiai užeina galvą skaudėti, 
vis daugiausia kairiojoj pusėj, 
virš akies. Kada kraujas nu
bėga, pasidaro lyg geriau. 
Galvą kaip kada išskauda po 
2—3 dienas, ir net aspirinas 
negelbsti, o perdaug jo var
toti irgi nenoriu.

Pas gydytoją dar nebuvau. 
Tad prašyčiau duoti greitą at
sakymą, už ką būsiu labai dė
kinga. • •

Esu pusamžė, vidutinio 
ūgio moterulė.
Atsakymas.

Jums,, drauge, tas pakarto
jamas galvos skaudėjimas ir 
kraujavimas iš nosų gali būti 
Sel aukšto kraujo slėgimo. Čia 
nieko nepadarysi, nepersitik- 
rinus asmeniškai. Vely, Drau
ge, nedelsdama, nueikite pas 
vietos gydytoją: tegul jis Jum 
patikrina širdį, kraujo slėgi
mą, liaukas, ypač kiaušides 
(bvarus). *

Jeigu Jums gydytojas su
rastų tikrai aukštoką kraujo 
slėgimą; tai Jums prisieitų pa
būti ant apribotos dietos, im
ti vitaminų preparatus, daž
niau pasivaikščioti, gerai kam
barius vėdinti ir t.t.

Gali Jums, Drauge, kraujas 
būti tvarkoj ir jo slėgimas 
normalus (apie 120 milimetrų, 
širdžiai susitraukus, ir apie 80 
milimetrų, širdžiai atsileidus), 
bet gali būti kokių trūkumų 
su liaukomis, ypač su kiaUši- 
dėm. .Jūsų amžiaus moteriai

apydažniai kiaušidės pradeda 
menkėti, ir įvyksta gyvenimo 
pakaita, su visa eile nemalo
nių apsireiškimų, jų tarpe, ir 
galvos skaudėjimais. Tokiame 
atsitikime moters lyties sunka 
labai daug gera padaro.

O vėl—Jums gali būti aler
gija—savingas, liguistas jaut
rumas link svetimų proteidų. 
To pamate esti stoka kalkių 
organizme, stoka vitamino D, 
kurs padeda kalkėms ilgiau 
pasilaikyti kūno audiniuose.

Gaukite Vitamin B. Com
plex, Capsules or tablets. Im
kite bent po 4 tabletes 3 kar
tus dienoje, su maistu, per il
gą laiką. Tatai išeis Jums nau- 
don, nežiūrint, kokios būtų 
priežastys.

Gaukite ir Vitamin A and 
D, tablets or capsules. Jų irgi 
imkite bent po 3 tabletes 3 
kartus dienoje, su maistu. 
Taipgi Calcium gluconate 
powder, — imkite po didįjį 
šaukštą 3 kartus kas diena.

Nosis dažnai vilgykite savo 
seilėmis. Kai nosis valote, ne- 
šnypškite per smarkiai.

Klausimai ir 
Atsakymai

Klausimas
Redaktoriai: Aš norėčiau 

jūsų paklausti, ar Brazilijos 
pažangieji lietuviai turi ko
kį laikraštį bei žurnalą, ku
rį aš galėčiau ten gyvenan
tiems savo giminėms patart 
skaityti? Aš nesu girdėjus, 
jog ten būtų išleidžiamas 
pažangus žurnalas. Iš anks
to dėkui už atsakymą.

Skaitytoja.
Atsakymas

Brazilijos lietuviai išlei
džia gana rimtą ir pažangų 
žurnalą “Rytas”. Galite pa
tart savo giminėms jį įsigy
ti ir skaityti. “Ryto” ad
resas yra toks: Rua Conde 
de Sarzedas, 170—Sao Pau
lo, Brazil.
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Brolių Rimšų Laiškai
Savaitės bėgiu dr. A. Petriką gavo du 

laišku nuo savo senų pažįstamų, “para- 
pijonų”, brolių Juozo ir Jurgio Rimšų. 
Rimšai gyvena Margių kaime, Vilkaviš
kio apskr., netoli Paežerių, d-ro V. Ku
dirkos tėviškės. Juodu yra broliai gerai 
žinomo skulptoriaus Petro Rimšos, ku
ris prieš porą metų važinėjo šiaurės 
Amerikoje.

Jurgis Rimša, jauniausias, d-ro Petri- 
kos mokyklos draugas, yra pažangus 
žmogus, 1905-06 m. buvo “Ūkininko,” 
“Žarijos” ir “Skardo” platintojas. Ke
liais pastaraisiais metais dirba valstybės 
draudimo (insurance) įstaigoj, Kaune.

Gi Juozas Rimša, vyriausias, bebai
giąs 7-tą dešimtį metų, ūkininkauja Mar
giuose. Jisai yra didelis d-ro V. Kudir
kos idealų adoratorius, varpininkas. 
“Varpui” užgesus (1906 m.), jisai perėjo 
prie kairiųjų demokratų-liaudininkų. 
1906-08 m. jisai už savo, darbą daug nu
kentėjo nuo caro valdžios: Vilkaviškio, 
Kalvarijos, Suvalkų ir kitų miestų kalė
jimai — jam gerai žinomi. Kai smetoni
niai fašistai 1926 m. nuvertė jo draugo 
d-ro K. Griniaus legaliai išrinktą val
džią ir vietoj jos įstatė savo kliką—Juo
zas Rimša perėjo į griežtą smetonizmo 
opoziciją ir buvo joje, kol “tautos vadas” 
pabėgo pas Hitlerį!

Juozas Rimša yra ne tiktai pažangus 
žmogus, bet ir pavyzdingas ūkininkas. 
Jo nedideliame ūkyje nerasi nei vieno 
trobesio šiaudais dengto. Su keliais ki
tais savo kaimynais jisai įsteigė Paraus- 
vyje plytininką ir ten prisidirba kiek 
tik reikiant plytų. Ties savo sodu jisai 
užtvenkė Rausvę (upelis, įtekantis į Še
šupę), išsirąšė iš Vokietijos turbiną bei 
generatorių ir prisigamina sau, be jokių 
didelių lėšų, pakankamai elektros. Jo kie
mas ir visi trobesiai (net ir tvartai) ap
šviesti elektra! Be to, jo virtuvėje yra 
tekantis šaltas bei šiltas vanduo ir atski
ras maudymuisi kambarys. Visai ameri
koniškai! Bakas (tanka) užkelta ant auk
što, į jį elektros siurblys (pumpa) priva
ro vandens iš katilo, kurį apšildo virtu
vėj stovįs pečius. Tokio “stebuklo” nera
si nei jokiam Lietuvos ūky (jei bent tik 
dvaruose). Buvo besirengęs net telefoną 
įsivesti, tik karas tas pastangas sutruk
dė.

Rimšų ūkis skaitoma pavyzdingiausiu 
Lietuvoj. Kas vasarą ten važiuoja specia- 
lės ekskursijos iš visų Lietuvos kampų.

Štai Rimšų laiškai:
Miels Drauge!

Tavo laišką gavau, labai ačiū. Malonu, 
kad nepamiršti. Aš ir kiti mano broliai 
esam sveiki. Petras pensijos dabar gau
na 200 lt., o Juozas eina viršaičio (vai
to) pareigas iš paskyrimo. Aš tarnauju 
kaip ir tarnavau, bent iki naujų metų. 
Po naujų metų nežinau kaip bus, nes 
mūsų įstaigoj įvyksią didelių reformų.

Pas mus dabar visą laiką labai blogi 
orai. Beveik kasdien apščiai palyja. Ūki
ninkai susirūpinę, kaip nukas bulves ir 
išveš cukrinius runkelius. Kaip kas ne
gali pasėt nė rugių. Paskutiniu laiku ir 
keliai ant tiek išbjuro, jog tavo pageida
vimą negaliu išpildyt. t

Klausi apie švarpliškių Matulaitį. Ne
perseniai jį mačiau, bet kalbėtis neteko. 
Bendrai jis apie tave labai gerai atsilie
pia.

Mes kaip kalbėjom lietuviškai taip ir 
kalbam. Prad. mokyklose iki ketvirtam 
skyriui imtinai, moko tiktai lietuviškai. 
Bus suprastinta lietuviška rašyba ir pa
keista istorija.

Kunigai, žinoma, nepatenkinti dabarti
ne santvarka, bet nekurie neriasi iš abi
tų ir aunasi kelnėmis. Apie Smetoną, 
bent kaime, dabartės nieks nekalba, kal
boms yra svarbesnių temų. Bolševizmu 
nepatenkintieji Smetonos buvusią san
tvarką irgi smerkia, išskiriant, žinoma, 
patentuotus tautininkus.

Labai yra nusiminę žydai, nes kaip 
žinoma, jie daugiausia užsiėmė prekyba, 
o dabar visa prekyba nacionalizuojama, 
tad biznis jiems slysta iš rankų.

Žemės reforma palietė Lietuvoj arti 
30,000 ūkininkų. Skaitant % bus 9.3 ūki
ninkų. Viso žemes ploto nusavinta 33.7 
nuošū. Perdaug ūkininkai, bent mūsų 
apylinkėj, dėl to nesisieloja, lyg, sako, 
tas žemes mes pragėrėm. Daugiau ūki
ninkai nusiminę tuom, jog darbininkų 
dieninis atlyginimas pakilo visu 100%, 
o javai labai nedaug tepabrango.

Tuoin kart pakaks.
Linkiu tau, drauguži, viso gero, 

12-X, 1940 m. Jurgis Rimša.

Gerbiamas Tamista!
Širdingai ačiū1 už laišką. Tamstos ra

šytas laiškas pasiekė Tarybų Lietuvą per 
12 dienų. Prie progos pasidalinsim įspū
džiais.

Po birželio 15 dienos Lietuvoj daug 
kas pasikeitė. Netekom “tautos vado” 
Antano Smetonos, to vado vadinamo 
kruvinuoju Antanu, kuris 1935-1936 m. 
streikininkus Suvalkijos ūkininkus nura
mino ginklu, jo parėdymu 4-ri ūkininkai 
Vilkaviškio apskrities tapo sušaudyti, 
daug kam betardant saugumo pareigū
nai pramušė galvas, išsukino rankų pirš- 

. tus. Birželio 15 d., auštant, tas “tautos 
vadas” per Suvalkijos lygumas, lydimas 
patikimų draugų, ties Kybartais perbėgo 
į Vokietiją. Lietuvos kaimas nesisieloja, 
netekęs “tautos vado.” Nes ūkininkui 
sunkus buvo gyvenimas: mokesniai dide
li, pajamos menkos, ką turėjo parduoti, 
buvo pigu, ką reikėjo pirkti,—brangu; 
daug ūkių už skolas, už dalis buvo išvar
žoma.

Juozo Rimšos trobesių paveikslas
Dabar tautiniu atžvilgiu jaučiamės vi

sai gerai. Mokyklų padaugėjo. Paeže
riuos atidarė antrą kompletą, kur moka- ’ 
ma V-VI skyrius. 1942 metais numatoma 
statyti Paežeriuose didelę mūrinę mo
kyklą, tai vietoj kur buvo atidaryta. 1868 
metais pradžios mokykla, kurios pirmas 
peržengė slenkstį varpininkas d-ras Vin
cas Kudirka. Žemės ūkio komisija tam 
tikslui paliko 2 ha. žemės. O prie tauti
ninkų, ką nedarėm, kad 1939 metais sta
tytų jubilėjinę D-ro V. Kudirkos mo
kyklą, jo atminčiai 40-ties metų mirties 
sukaktuvėms paminėti, niekas nepagelbė
jo; švietimo ministerija kurčia, nebylė 
buvo. Dabar be vargo leidžiama atidari
nėti pradžios mokyklas, vaikų darželius. 
Mokyklose mokoma lietuvių dėstoma kal
ba, V-VI skyriuj pradeda mokyti ir rusų 
kalbos per savaitę po 2 valandas. Gimna
zijose po 1 vai. į dieną tiek, kiek vokie
čių, francūzų kalbom. Lietuvių Tarybų 
sostinėj Vilniuj taipgi viskas mokoma 
lietuviškai.

•Pernai, atgavus Vilnių, kuomet vyravo 
tautininkai, nepajėgė to padaryti, vysku
po Jobtzikovskio nedrįso sutvarkyti, o 
dabar nė pipt, visi mokosi pagal nurody
tą programą Švietimo komisarijato; tiek 
lenkai, tiek žydai. Už 4-5 metų Vilniuje 
laisvai bus galima susikalbėti lietuviškai.

Kunigai atrodo ramūs, patenkinti, vi
sai nesisieloja netekę metrikacijos. Nors 
dabar yra atskirta bažnyčia nuo valsty
bės, bet tikintieji, kurių Lietuvoj nema
ža, kunigų nepamiršta, po senovei šie nu
mirėlius laidoja, gimusius po metrikaci
jos krikština, susituokusius palaimina, 
vis už tai nemažus atlyginimus gauna, 
da daugiau negu seniau, nes, sako, dabar 
kunigai algų neguna, “reikia duoti.” Čia 
jiems nieks netrukdo, laisvai meldžiasi, 
tikybos moko bažnyčioj. Nekurie kunigai 
išsinėrę iš abitų ir apsimovę kelnėmis. 
Pilviškiuos kun. Pėstininkas progimna
zijoj mokytojauja, duoda muzikos ir dai
navimo pamokas, sudarė gražų chorą, 
puikiai gieda “Internacionalą” ir kitas 
lietuviškas dainas.

Tarybų Lietuvoj tvarka pavyzdinga. 
Senąją policiją atleido, tapo sudaryta 
milicija iš vietinių rinktinių vyrų; visur 
viskas lietuviškai ir visur lietuviai dirba. 
Įstaigose visur ant sienų matosi didvy
rių paveikslai: Vytauto, D-ro Jono Ba
sanavičiaus, Vinco Kudirkos, Žeūiaitės, 
Dariaus-Girėno, ir kt. Visoj Sovietų Res
publikoj, pagal Stalino konstituciją, yra 
valstybinis herbas, pjautuvas ir kūjis, 
saulės spinduliuose, tas ir Tarybų Lietu
vai rodos privalėtų būti įvesta, bet Lietu
vos įstaigose nevisur Kaune
tiksi! Daug kur po senovei vytis stovi.

Bauginama buvo kad, esą, SSR žydai 
daugumoj vadovauja, o jau Lietuvoj, 
kaip žydų nuo senų laikų randasi dau

su-

giau, negu kur kitur Europoj (Netiesa. 
—“L.” Red.), tai buvo manyta, kad vis
ką užvaldys tik žydai. Pasirodo be pa
grindo tas buvo bauginimasis. Visose į- 
staigosę vien lietuviai dirba, Kompartijoj 
vadovai lįetuvai, Profsąjungoj lietuviai, 
apskričių milicijose, paštuose lietuviai. 
Lietuvoj kapitalistai daugumoj žydai, tai 
šis elementas daugiausia pajuto Stalino 
konstituciją. Pagal konstituciją visos ka
pitalistų įmonės, bankai, prekybos įstai
gos nusavinamos (nacionalizuojamos). 
Kooperatyvai liko nepaliesti, nes koope- ‘ 
ratyvam nerūpi liaudies išnaudojimas, 
didelių pelnų sudarymai; dabar išnaudo
jimams užkirstas kelias, .visi dirba dėl

Žemės reforma palietė apie 9.3 nuoš. 
stambiųjų ūkių. Viso* žemės ploto paimta 
į žemės fondą apie 34%. Mūsų apylinkėje 
ūkininkai dėlto nesisieloja, nes stambūs 
ūkiai esą didelių pelnų nedavę, darbinin
kas ir pirmiaus žemės ūky nesidavė jau 
save išnaudoti, reikalavo gero atlygini
mo, stambiausi ūkiai dabar Lietuvoj liko 
30 ha. (53.5 margai žemes), tai Danijoj 
skaitoma toki stambūs ūkiai. Paimtą že- 

. mę žemės ūkio komisijos išdalino ma
žažemiams, kumečiams ir bežemiams su 
gausesnėmis šeimomis iki 8-10 ha. Vy
riausybė ruošiasi padėti naujakuriam į- 
sikurti; tuoj ant pradžios paskyrė įsikū-

rimui ilgalaikį kreditą—20 milijonų litų. 
Reikalui esant dadės.

Gąsdinama buvo kolchozais. Pasirodo, 
į kolchozus — bendrus ūkius — prievarta 
nevaro ir nemano varyti. Lietuvoj geros 
sąlygos veisimui gyvulių, auginimui be
konų, ir pieno ūkiui; valdžia šias žemės 
ūkio šakas labai remia. Pienui kainas pa
kėlė dvigubai, bekonui taipgi pridėjo 40 
nuoš. Ruošiami žemės ūkio žemės apdir
bimui, javų valymui mašinų punktai, kur 
dovanai ar- už mažą atlyginimą galės 
ūkininkas pasinaudoti: traktoriais, tre
neriais ir kitais įrankiais—lėkštinės akė
čios, šiupelės, pjaunamos mašinos.

Prisidėjus Lietuvai į Tarybų Sąjungą, 
jaučiasi patenkinti gyventojai. Neprisiei
na badauti, apkasuos baimę kęsti, nerei
kia nežinia už keno interesus jaunimui 
kraujas lieti; saugo mus SSR raudonoji 
kariuomenė nuo vakarinio okupanto.

Prisiminus Senus Laikus
Pirmas: Skaitant Dr. Grai- 

čiūno raštus “Laisvėj,” man 
prisimena senieji, pergyventi 
laikai. Susirinkimas drg. Juo
zo Šukio kambariuose ant 
Grand Streeto Brooklyne. Kal
ba ėjo apie tūlą moksleivį, tuo 
laiku ėjusį mokslą Šveicarijoj. 
Užsikarščiavęs drg. Šukys kal
ba: “Draugai, mes turime jam 
pagelbėti, jis mūsų draugas. 
Aš jums užtikrinu, kad jisai, 

‘ užbaigęs mokslą, parvažiuos 
i pas mumis. Patys žinote, kaip 
didžiai toks draugas mums 
yra reikalingas,” ir taip to
liau.

Atsirado draugų, kurie sta
tė šiuo reikalu draugui Šu
kiui klausimus, bet neatsirado 
nė vieno, kuris būtų paskūpe- 
jęs aukoti dolerį kitą sušelpi- 
mui šio moksleivio. Visi kibo
me rankas į kišenius, traukė
me prakaituotus dolerius—- 
aukavome šiam moksleiviui.

Ir kaipgi neaukosi: Mes buvo
me jauni, pilni energijos; no
rime mokintis—mokintis, kaip 
sparčiau galėtume žengti prie 
socializmo. Gi jis parvažiuos 
pas mumis; bus mūsų moky
tojas, mūsų vadas.

Ištikro, juk mes patys ir be 
agitacijos žinome, kaip labai 
jis mums reikalingas! Ir mūsų 
tų laikų vadovaujantis drau
gas Šukys nesuvylė. Minimas 
moksleivis parvažiavo pas mu
mis.

Džiaugėmės sulaukę svečio, 
būsiančio mokytojaus — va
do.. . Susirinkę keli draugai 
būrelyj šnekamės, tariamės, 
kas daryti. Jis labai biednas, 
drabužiai visai nunešioti. Jis 
negali taip vaikščioti čia su 
mumis, sarmata, priešai juok
sis! Gi LSS 19-tos kuopos iž- 
das apytuštis, pinigų neužten
ka aprengti draugą. Ir vėl ki- 
šame rankas j kišenius, jieš-

Ben-

Lietuvių Kooperatyvės Spaudos Bendrovės 
Dalininku Metinis Suvažiavimas

šiuomi pranešame, kad Lietuvių Koop. Spaudos
drovės metinis suvažiavimas įvyks 26 d. sausio, 1941 m., 
Liet. Am. Piliečių Kliubo Salėje, 280 Union Ave., Brook
lyn, N. Y. Prasidės 10 vai. ryto.

Visus dalininkus (šėrininkus) prašome dalyvauti suva
žiavime. Nuo susiorganįsavimo mūsų įstaigos, 1941 metais 
sukanka 30 metų. Tai šis suvažiavimas yra Jubilėjinis, 
todėl jhme reikia skaitlingai dalyvauti.

Liet. Koop. Sp. Bend. Direktorių
Sekt. J. Nalivaika.

Dirbu su kitu draugu prie du
rų, priiminėjam tikietus. Susi
tarėm su draugu: jis eina ma
tyt lošimo, gi aš .eisiu paklau
syti prakalbos, nes niekad 
draugo Michelsono nebuvau 
girdėjęs kalbant.

Po • prakalbų draugai-gės 
prirengė stalą su valgiais, gė
rimais. .. Draugas P. Dans- 
kevičius perstato mane drau
gui Michelsonui ir patarė sės
tis šalę draugo Michelsono. 
Sako, “užsikąsk, pasidrūtink, 
juk dirbai visą vakarą.”

Kaip laimingas aš tada jau
čiausi, sulaukęs progos ne tik 
paspausti ranką taip dideliam 
savo mokytojui—vadui, bet ir 
atsisėsti prie stalo šalia jo!

Vėliaus susirinkę džiaugė
mės. Parengimas pavyko: 
daug literatūros išparduota, 
“Keleiviui” naujų skaitytojų 
surasta, ir mūsų kuopai pel
no lieka. Tai taip mes ger- 
bėm tais laikais šiuos du sa- ■ 
vo vadus — mokytojus ir dėb 
jų dirbome!

Bet ką gi šiandien veikia 
tie mūsų tų laikų vadai? Kas 
su jais atsitiko ? štai mūsų 
gimtinėj Šalyj mūsų broliai ir 
sesutės per kelioliką metų vil
kę taip kietą, žiaurų savųjų 
ir svetimųjų fašistų jungą; 
pagaliaus susilaukė pagelbos 
nuo garbingos Raudonosios 
Armijos — darbo žmonių ar
mijos, nutrenkė tą žiaurų jun
gą, nutrenkė ir sulaužė ~ su
laužė amžinai. Paima valdžią 
į savo rankas. Pastato val
džios viršūnėse savo gabiau
sius, ištikimiausius sūnus ir 
dukteris. Džiaugiasi susilau
kę laisvės; nieką jų daugiau 
nelaikys žemiau šunies. Jie 
yra laisvi savo šalies piliečiai. 
Dirba ir džiaugiasi; jie ku
ria socializmą. Tą patį so
cializmą, kurį tais laikais virš 
minimi mūsų tų laikų vadai 

i su pasididžiavimu mums skel
bė !

Rodos, sulaukę toko įvykio, 
jie turėjo apsidžiaugti, kad jų
jų darbo vaisiai nenuėjo ant 
nieko. Bet kas tau ? Jie per
sigando! Ir nieko kito pada
ryti negalėdami, pradėjo ko- 
liotis, keiktis, lyg proto nete
kę.

Prakeikė jie Lietuvos liau
dies vadus, prakeikė ir pačią 
liaudį. Gi mumis, savo moki
nius, kurių doleriais jie išėjo 
mokslus, kurių triūsu jie pa
stojo turtingais, kad galėtų, 
tai šaukšte vandens prigirdy
tų! Matomai, jiems nepake
liui su mumis — jie turtin
gi.. .

Koliokites, keikitės gerbia
mieji, nepakenksite Lietuvos 
žmonėms, nepakenksite nė 
mums čionai. Bet patys, tai 
tikrai prisikalsite save prie 
gėdos stulpo; prilipę liepto 
galą pasikarsite, kaip Judo- 
šiai, ant sausos šakos.

Ilgavyžis.

SSR raudonoji kariuomenė ne tokia, 
kaip tai buvo caro laikais. Anų laikų ka- 
iys svetimo turto negerbė, kaimiečiai bi
jodavo jų apsistojimo kaip nelyginant 
“čigonų.” O dabar nesulyginti karį SSR 
prie anų laikų. Prie mūs nepertoli buvo 
dabar dideli manevrai, stovėjo raudo
noji kariuomenė apie savaitę kaime, 
nieks nieko nepasigedo, niekam nei ma
žiausias daiktelis nepražuvo. Dabar ka
rys yra mandagus, neištvirkęs, visi ap
mokyti gerai ir labai drausmingi; į ka
riuomenę vyrai įmami 18 metų.

Brolis Petras gyvena Kaune, prižiūri 
liedinimą iš bronzos padirbtos jo paties 
paminklinės mokyklos, kuri bus pasta
tyta prie karo muziejaus. Pensiją gauna 
šiek tiek sumažintą. Brolis Jurgis yra ‘ 
po senovei valstybės draudimo agentas, 
bet, rodos, nuo naujų metų viskas persi
tvarkys iš pagrindų; veikiausia bus pri
verstinas draudimas nuo ugnies.

Neperseniai buvau Kaune, susitikau 
D-rą K. Grinių. Klausiau apie D-rą Joną 
Šliupą. Sakė, po senovei, sveikas, drūtas 
gyvena, bet ir jis jo nematė, nes Šliupas 
daugiausiai Palangoj prisilaiko.

Lietuvoj didieji namų savininkai nepa
tenkinti dabartine santvarka, nes į jų 
namus tenka apgyvendinti darbininkai, 
kurie lūšnose gyveno. Sekvestruojami jų 
erdvūs butai ir apgyvendinami darbinin
kai, bet už nustatytą atlyginimą, nuo 80c 
ligi 1.50c už kv. metrą grindų.

Lietuvos moterėlės, dievotos ypačiai, 
keikiasi. Kaip esą galima nusavinti, kad 
ir kapitalisto namai, krautuvė, įmonė, 
juk jo yra “kruvina procė.” Jų protas 
nesuvirškina, kad dėl vertelgos prie ka
pitalistinės santvarkos visi dirbo, o da
bar privalo dirbti visi dėl liaudies.

Mano laišką perskaitęs, D-re, pama
nysi, kad aš esu jau tikras komunistas. 
Oi, toli ne. Aš einu jau 66-tus metus. Ne
apsimoka man kailis kaitelioti. Pasilieku 
aš prie senų pažiūrų, nieks manęs nespy
rė būti komunistu, esu laisvas pilietis, 
nes turiu ūkutį iš 12 ha. ir brolis Jurgis 
6 ha. Sutartinai gyvenam, užtenka “duo
nos mūsų visų dienų.” Pilietines parei
gas, kas reikia atlieku, už tai ir jaučiuosi 
laimingas.

Prieteliau, gavęs laišką parašykit man.
( Su pagarba, Juozas Rimša.

P. S. Užmiršau pasigirti, kad aš pa
skirtas esu ir einu pareigas nuo liepos 10 
dienos Pilviškių valsčiaus viršaičio. Aš 
tuokiu, krikštinu, nes esu civilinės metri
kacijos vedėjas; nuo to laiko kaip įvedė 
civ. metr. sutuokiau 28 poras. Visi beveik 
nuėjo pas kunigus palaiminimo prašyt. 
Nepasitiki mano šliubu, nes pigus—1 li
tas, o kunigui moka 25-50 litų.

J. R.

kom dolerių. Surinkę reikalin
gą sumą, nuperkamo draugui 
drapanas. Jis pasako mums 
prakalbą ir išvažiuoja į Bal
timore prie laikraščio “Pir
myn.”
Numeris Antras;

LŠS 19-ta kuopa nutarė su
rengti didelį pokylį, balių su 
tūlo veikalo perstatymu ir 
prakalbomis. Kalbėtojum už
kviestas garsus “Keleivio” re
daktorius, Stasys Michelsonas. 
Dirbame kiek galėdami, kad 
kaip geriau išgarsinus minimą 
parengimą, Rengiamės pasiro
dyti taip didžiai tuo laiku ger
biamam draugui, mokytojui, 
vadui Michelsonui, ką mes ga
lime.

Vieną gražų nedėlios rytą 
vadovystėj draugo Jono Viz- 
džiūno einame prie Vamagi- 
rio bažnyčios plakatų dalinti 
žmonėms, išeinantiems iš baž
nyčios, apie mūsų būsiantį pa
rengimą. Storas vyras išėjęs iš 
bažnyčios griebia mūsų vieną 
draugą už kalnieriaus, nori 
atimti plakatus — sudrasky
ti. Draugas smarkiai pasipur
to, nustumia nuo savęs tą vy
rą ir su plakatais perbėga ki
ton gatvės pusėn. Draugas 
Vizdžiūnas, kuris daug paty
rimo turėjo šiame darbe, sa
ko: “Atsitraukime toliau nuo 
bažnyčios, išsiskirstykime už
imdami visas gatves, kuriomis 
žmonės turės eiti namo ir ne- 
sisarmatykim, o išdalinsime.” 
Taip ir padarėm, plakatus iš- 
dalinom. Reiškia—pavyko.

štai ir laukiamas šubatos 
vakaras. ' Mūsų parengimas 
įvyksta. Svietelio prisirenka 
piina^Tąųtiško Namo svetainė.

Baltimore, Md.
š i u o m pranešame, kad 

“Laisvės” piknikas įvyks ge
gužės 25 dieną, 1941 m., Li
berty parke. Jau bus ketvirtas 
iš eilės “Laisvės” piknikas. To
dėl meldžiu vietinių draugijų 
nieko nerengti ant šios dienos. 
Taipgi apylinkės kolonijų pra
šome nerengti tą dieną pikni
kų. Labiausiai kreipiame do- 
mę Philadelphijos draugų 
nieko nerengti.

Komisijos narys, 
J. Balsys.

gys

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
Kūčių vakarienės.”

Man atrodo, jog čia apsi
verkta per anksti ir be reika
lo. Lietuvos vyriausybė nevar
žo Lietuvos tikintiesiems atli
kinėti savo ceremonijas.

Kur nėra bėdos, ten “Drau
gas” stengiasi ją išgalvoti. Bi
le tik riktelti prieš Lietuvą. 
Negražu.

Vasario 8 dieną New Yor
ke įvyks lietuvių, estų, latvių 
ir suomių gražus koncertas ir 
bankietas. Lietuviai pasisteng
sime pasirodyti gerai. Mūsų 
menininkai dalyvaus progra
mos išjjĮldyme. Brooklyniečiai 
ruoškitės dalyvauti.
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Ketvirtas puslapis

Laisvoji Sakyklaif M. šolornskas
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DR. J. J. KAŠK1AUČ1US

pasakyt

Užsakykite “Laisvę” j Lietuvę

Vardas

Paštas

Gatvė ar kaimas

Apskritys
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taip ir

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

tėl tev®tgtėėR 8-71^9

“Keleivio” Redakcijai ir Administracijai

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

jos yra reikalingos, 25c.
M. ŽUKAITIS
334 DEAN STREET 

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

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Cotirt Street 
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VALANDOS: 2-4 ir 6-8 
Nėra valandų sekmadieniais K*

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

Pirmadien., Gruodžio 16, MS
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Į Pietus ir Atgal
.....— (Kelionės Įspūdžiai) ==^=

(Tąsar)
Privažiuojant prie Floridos sienos, pir

madienio pavakariu, lygiai savaitė laiko, 
kaip pervažiavome iš Gęorgia į Floridą 
vykdami į pietus, kaž kodėl jautėme nes
magumą.—Gaila palikti Floridą! Kažin, 
ar kada vėl teks dar ten būti?

Man asmeniškai ii* rodosi mano drau
gams Florida patiko. Tiesa, ten matėme 
kaip ir kitur nelygybę, bet Floridoj ma
žiau matosi vargo, nors iš paviršiaus, 
kaip kitur. Kiekvienas žmogus gal pada
rys savas išvadas. Mano nuomone, ka
da tiek daug yra automobilių, tai Floridą 
jali pasiekti ne vien turčiai, bet bile gru
pė draugų. Lėšos nėra taip, didelės, kaip 
tūli jas išpučia. Žinoma, kada nenori ka
pitalistų pėdomis sekioti ir smaguriauti.

Jeigu teks kitą kartą vykti į Floridą, 
tai geresniam patyrimui ir pasigerėjimui 
jos gražiąja gamta stengsiuosi ten išbūti 
ne vieną savaitę, bet mažiausiai dvi. Ir 
vykti su apsistojimais kiekviename di
desniame mieste po dieną, kitą, nes visa 
Florida yra graži ir svarbi. Miami trau
kiantis magnatas yra perdaug viliugin- 
gas, už tai, kad Miami yra perdaug iš
garsintas. Ant Meksikos Užlajos, atro
do, maudynių ir žingeidesnių miestų 
daug mažiau, kaip ant Atlanto Vandeny
no kranto. Vienok yra patartina vykti 
vienais keliais į Miami, o kitais grįžti at-

Darbas po šautuvu
Važiuojant į Floridą, North Carolina 

ir South Caroliną valstijose, matėme ne
mažai vežamų automobilių sunkveži
miais kalinių “Chain Gang”, kurie ap
rengti dryžais drabužiais, surakinti re
težiais ir saugojami šautuvais ginkluotų 
sargų. Sargai apsirengę minkštais, rus
vais drabužiais, dėvi minkštas skrybėles, 
kaip seniau Jung. Valstijų armijos ka
riai dėvėjo. Daugely j vietų matėme tuos 
surakintus žmones dirbant. Jie vienodai, 
sutartinai dirba, iš šalies žiūrint atrodo, 
kad tartum pagal muziką — ritmiškai. 
Sargai, dažniausiai du ar trys stovi iš 
abiejų galų laikydami šautuvus. Dirbo 
prie kelio, tai lygindami ir platindami 
kelius, tai kirsdami žolę ir kitus augme
nis. Vis tai buvo išimtinai negrai. Bal
tų ir kalėjime nemaišo su negrais.

Tokių pat grupių matėme ir Floridoj, 
vykdami į Miami ir atgal. Kada grupė 
dirba abiejomis kelio pusėmis ir reikia 
tarpe jos pravažiuoti, tai ginkluoti sar
gai aukščiau pakelia šautuvus—prisi
rengia momentališkam šūviui. Gal ne
pasitiki pravažiuojantiems, gal buvo at
sitikimų, kada kaliniai kibdavo ant au- 
tomobiliaus, nes vie tomis'jie dirba nesu
rakinti. Miami gyventojai pasakojo, kad 
kartais būna pabėgusių, kurie priverčia 
civilius žmones pasikeisti rūbais.

Tai aukos kapitalistinės tvarkos ir ne
vykusio išauklėjimo. Kalinių tarpe vei
kiausiai yra ir visai nekaltų žmonių. Net 
patys kalėjimų viršininkai pripažįsta, 
kad didelis nuošimtis yra nekaltai pate
kusių į kalėjimus žmonių.

Išdžiūvę Upes
Jeigu pietų Floridoj, Miami ir kitus 

miestus kankina drėgnumas iš 4,000 ket- 
virtainiškų mylių Everglades raistų ir 
dažnai aplanko smarkus lietus, tai už 
kelių šimtų mylių atstoj, šiaurinę Flori
dą kankino baisi sausra. Apelsinai, le
menai, lime ir kiti vaisiai, matyti, myli 
sausrą, nes jie auga pilkame smėlyje, 
medžiai gausiai apkibę vaisiais, gražūs, 
viliojanti, bet laukai sausi.

Ūkininkai skundėsi, kad jau astuonios 
savaitės nebuvo nei lašo vandens. Ir 
kaip didelė sausra buvo, tą mes įsitiki- 

•nome, važiuodami iš Lake City lin
kui Georgia sienos. Užvažiavome ant 
Suwanne upės balto cementinio tilto. 

, Upė buvo sausa, jos vaga išdžiūvus, bal
tas smėlis sutrukęs, kalnuotas ir liudi
jo, kad savo laiku ji buvo vandeninga. 
Florida visa yra žema ir šioj vietoj buvo 
tik 146 pėdos virš jūrų paviršiaus.

Kryžiai ir Kryželiai Pakeliais
Iš Floridos mes laikėmės kelio No. 41 

linkui Valdostos, Georgijos valstijos, tu
rėdami tikslą giliai sukti į pietus, kad 
daugiau susipažinus su Georgia, North 
Carolina, Tennessee ir kitomis valstijo
mis..

Štai pranešimai jau skelbia, kad Flo-

5—-55—

12440—40

f 
ridos siena už 15, 10, 9, 8, 5, 3 ir 1 my
lios. Kaž kodėl gaila Floridą palikti. 
Gamta graži. Jeigu būtų darbininkiška 
tvarka, tai Florida galėtų dar kelis kar
tus tiek duoti vaisių, kaip dabar duoda. 
Daug dar tuščių laukų, kur galėtų bujo
ti apelsinai ir kiti vaisiai. Daug vertingų 
miškų, prikritusių medžių pūstą. Flori
da dabar garsi ne vien savo šilta saule, 
kuri ten gyventojams apšildo vandenį ir 
namus “Solar Heating Sistem”, bet gar
si ir Floridos “jungle” (raistais). Štai 
jau Jennings miestelis ir už jo pasienio 
karčiama, kurią jau iš toli garsino, kad 
turistai išvažiuodami iš Floridos dar iš
sigertą. Mes sumažinta sparta ir perva
žiavome sieną į Georgią valstiją. Mes 
laikomės krypties Valdosta, Tifton, Cor
dele, Macon, Griffin ir Atlanta miestai. 
Atlanta yra Georgia valstijos sostinė, 
dar už 300 mylių.

Georgijos valstijoj pirmas mūsų buvo 
įspūdis, kad kelias No. 41 pablogėjo, pa- 
siaurėjo, pasidarė guzuotas, kuprotas, 
kaip aligatorio kailis. Cementinis kelias 
nubrizgęs, šalikėliai neprižiūrėti — nu
važiavus galima pakrypti arba ir ant 
šono automobilių paguldyti. Spartą su
mažinome. Viena laimė, kad automobilių 
mažai, retai sutinkame, niekas mus ne
lenkia. Žmonės pėsti vaikščioja automo
bilių keliais, nes kitokio susisiekimo, 
apart geležinkelių, kurie retai išvedžio
ti ir dažnai vienbėgiai, veik nėra.

—Ką reiškia balti kryželiai šalimai ke
lio?—rodosi draugė Gasiunėnė atkreipė 
atydą. Būdamas užimtas automobiliaus 
vairavimu mažai domės kreipiau į bal
tuojančius kokių trijų pėdų aukščio ir 
pėdos ir pusės pločio kryželius..

—Pažiūrėsime, kaip kitą privažiuosi
me,—buvo mano atsakymas.

Ilgai laukti nereikėjo, tuojau pasitai
kė užsisukimas ir ant užsisukimo balta
vo trys kryželiai. Žymiai sumažinau 
spartą. Privažiavome ir skaitome ant 
kiekvieno juodomis raidėmis:

“One Killed”... “One Killed” ... “One 
Killed”.

Pasirodo, kad kryželius stato automo
bilistų kliubas, kur įvyksta nelaimė ir 
būna užmuštas žmogus. Jeigu užmuštas 
vienas, tai ir vienas kryželis įkaltas; jei
gu užmušta du, tai du; jeigu daugiau, 
tai tiek ir kryželių, kiek žuvo gyvasčių. 
Gal būt stato ne vien tiems, kurie žūva 
automobiliais keliaujant, bet ir tiems, 
kuriuos pėsčius beeinančius užmuša ne
atsargus automobiliaus valdytojas.

—Štai ir prasideda pietūs!—išstūmiau. 
—Vieton kelius taisyti, tai kryželius ka-

Ir tas man priminė mūsų vakacijas su 
drg. Pakalniškiais prieš du metus, kada 
mes važinėjome po Kanadą, kada bėgy
je devynių dienų “vakacijų” pasakiau 11 
prakalbų. Tais laikais mus pusėtinai kra
tė vienas iš geriausių Kanadoj automo
bilių vieškelių už Ontario ežero, kuris va
dinasi: “Kings High Way”. Tas karališ
kas vieškelis buvo pusėtinai aptriušę j ęs, 
vietomis išmuštomis duobėmis, kur au
tomobilistus persergėdavo lentos su už
rašais; “Bumps!”

—Štai tau ir karališkas vieškelis,—iš
metinėjo tada Pranas Pakalniškis valdy
damas automobilį.—Geriau tas Anglijos 
karalius pataisytų šį savo kelią, o ne 
“Bumps” persergėjimus statytų!

Tada mes didžiavomės Jung. Valstijų 
automobilių keliais. Didžiavomės, bet ne
galima pasididžiuoti Georgijos valstijos 
keliais, kurie pilni kryžių ir kryželių.' 
Važiuoji žmogus, kaip per kokias kapi
nes. Nežinau, kaip .Jonui ir draugėms 
moterims tas patiko, bet man tas “pa- 
dabinimas” labai nepatiko. Juk tai aš 
atsakomingas ne vien už keturis, įskai
tant ir save, bet ir už praeivius. Prie di
desnio užsisukimo šolomskienė įkirto :

—Atsargiau, nes bus keturi kryželiai.
—“Atsargiau/’, aš ir taip jau Čerapoko 

greičiu važiuoju, kad juos velniai paimtų 
ir su jų keliais! O dar garsina “United 
States No. 41!”

Bet tai buvo tik pradžia. Kelias nėjo 
geryn, o vis blogyn. Nuo pietų pradėjo 
lyti lietus. Iš Atlantos paėmėme kelią 
No. 19, laikydamiesi krypties linkui 
North Carolina ir didžiųjų “Great Smoky 
Mountains’^ kuriuos turėjome tikslo pa
matyti.

Gerbiami Tamistos!
Pranešate, kad mano prenu

merata pasibaigė, ir reikalau
jate, kad atsinaujinčiau. Bet aš 
to negaliu padaryti, nes “Kelei
vis” nėra darbo žmonių laik
raštis, bet atviras fašistų ram
stis. Todėl aš su juom atsisvei
kinu ant visados, ir meldžiu, 
kad mano atsisveikinimo laišką 
patalpintumėt “Keleivyje,” už 
ką tariu ačiū.

Atsisveikinu su “Keleiviu” 
ant visados. Gerbiama “Kelei
vio” redakcija, administracija 
ir visi ponai.

Skaičiau “Keleivį” per 26 
metus. Man labai patikdavo, 
kad jis gražiai pušviesdavo kai 
kurių dvasiškų tėvelių darbe
lius ir visokias orgijas su savo 
gaspadinėmis, bei meilužėmis 
praeityje. Nors aš esu katalikas 
ir toki “Keleivio” išsišokimai 
prieš dvasiškas asabas mane 

. tankiai net papurtydavo, bet 
aš vistiek nepalioviau jo skai
tęs. Maniau sau: Čia ‘Keleivis’ 
rašo teisybę, o už tai, kad aš tą 
teisybę skaitau, mane Dievas 
vistiek -nebaus, bet prieš kuni
gėlius tai burnos neatvėriau 
(nebumbėjau), maniau, kaip 
jie pasiklos, taip ir išsimiegos, 
o .ką aš čia dulkė būdamas 
prieš veją nepapūsiu.

Taip ir pasilikau ištikimas 
bažnyčiai ir kartu padariau pri
žadą, kad kol gyvas būsiu, tai 
neliausiu skaitęs ‘Keleivį.’ Bet 
kaip patarlė sako, kad niekas 
ant vietos nestovi, o turi eit 
kartu su progresu, nes kitaip 
pradės rūdyt, o vėliau visai su
trūnės.

Aš pamačiau, kaip dvasiškija 
gražiai prisitaikė prie jaunimo, 
kad palaikius jį prie savęs. Se
niau baisiausia barėsi ir net 
keikė, jei jaunimas pasidaryda
vo (surengdavo) kokius šokius 
(jie vadindavo gužynėmis). Bet 
pamatę, kad jaunimas jų ne
paiso, tai jie patys įvedė tai, ir 
dabar beveik kiekvieną savait- 
dienį (nedėld.) būna gužynės 
tuoj po pamaldų ir da kur, ugi 
pobažnytinėse svetainėse. Vai
kinai, merginos šoka, juokauja, 
žaidžia, gėrimų visokių pilna, i 
kunigėliai neatboja, bile tik 
jiems pelnas: *Navet nekurie ir 
kunigai prisideda ir 
kartu su jaunimu. Ot 
stumiasi pirmyn.

Aš dauk galėčiau
apie kunigėlių darbelius, kurie 
yra juodi, bet aš neturiu tiek 
drąsos, nes mano toks įsitikini
mas, kad Dievas su jais atsi- 
teis, todėl aš jų ir neteisiu.

Bet čia .yra reikalas su ju
mis, “Keleiviu,” kodėl aš turė
jau sulaužyt savo prižadą. Vie
toj, kad kol gyvas būsiu, tai ne
liausiu skaitęs “Keleivio,” da
bar tariu šiuos žodžius: Atsi
sveikinu su “Keleiviu” ant vi
sados.

Kad pateisint save už sulau
žytą prižadą, tai nurodysiu 
priežastis, kodėl aš turėjau taip 
padaryti. Skaitydamas “Kelei
vį” per 26 metus pilnai perma
niau, kad “Keleivio” redakto
rius ir leidėjai yra socialistai ir 
kaipo tokius 'aš mylėjau, nes 
mano nuomonė, kad ir Kristus 
buvo tų laikų socialistas, nes jis 
ir labiausia kovojo priėš tur
čių klasę. Jo žodžiai pasakyti, 
“kad greičiau verbliūdas (ku
pranugaris) perlys per adatos 
skylę, negu turčius įeis į dan
gaus karalystę,” aiškiai parodo, 
kad kovojo už darbininkų .kla
sę. Dabar aš. pamačiau, kad 
“Keleivio” redaktoriai-lėidėjai 
yra veidmainiai, nes būdami so
cialistais bijosi socializmo ir 
jei pamato, kad kur žmonija 
budavoja socializmą, tai'jie ne
riasi iš savo kailio. Paimkim 

. pavyzdį, kad ir iš mūsų tėvynės 
Lietuvos. Kada Lietuvą valdė 
fašistas Smetona, tai “Keleivis” 
buvo pilnai patenkintas, nors 
kartais ir rodė Smetonai špy
gą per kišenių. Bet kada Lietu
vos liaudis pasipurtė ir fašiz
mą nuo savo pečių nutrenkė, 
sukūrė liaudies valdžią, ir pra
dėjo būdavot socialistinį gyve- 
nim§tjai jūs, ^‘Keleivio” socia
listai, neriatės~iš savo bailio.

Tai koki jūs socialistai? 
veidmainiai, o ne socialistai.

Jeigu Lietuvos darbo žmo
nėms sužibėjo skaisti saulutė, 
vietoj priespaudos ir kalėjimų, 
tai jūs tuos Lietuvos liaudies 
sūnus, kurie pirmutiniai drįso 
pasipriešint fašizmui, visaip 
niekinate, bjauriojate, nesuras
dami kolionėms žodžių.

Aš nenoriu, kad jūsų kelio
nių perlai prieš Lietuvos liau
dį lankytųsi į mano namus. Aš 
esu darbininkas biznierius per 
18-li.ką metų, ir iš darbininkų 
darau sau pragyvenimą, todėl 
tokių šmeižtų prieš Lietuvos 
liaudį ir visus pažangiuosius 
lietuvius, nepakenčiu, ir atsi
sveikinu su jumis ant visados.

Juozas Levanavičius,
345 Penn Ave., Scranton

Naujas Karas Tikrai Bus
Daug sykių buvau girdėjęs 

žmones kalbant, kad bus nau
jas karas, bet negalėjau su
prast, koks gi tas naujas ka
ras. Aš vis mislinau, kad kuo
met pasibaigs dabartinis im
perialistinis karas, tai paskum 
prasidės kitas, tai ir bus nau
jas karas. Bet tai būta labai 
klaidingo supratimo.

Mat, keletas savaičių atgal 
lankėsi pas mus kunigas J. 
Balkūnas, su S. Gabaliausku 
(pastarasis sakė esąs nesenai 
pabėgęs iš Lietuvos), juos 
kvietė vietinis kunigas S. Sto
nis, kad pasakytų po prakal
bą. Bet aš kalbėsiu tik apie 
J. Balkūną. Jis man geriau 
patiko, nes jis kalbėjo nau
jo karo strategijos klausimu ir 
geriausiai iškeikė komunistus. 
Ir išklausęs nito galo iki galo 
teisingai supratau, ką reiškia 
naujas karas. Tai, brace, iš tik
rų jų naujanybė, ba tokio 
buvo. Tai karas, kuriame 
reiviai nebus naudojami, 
doleriai. Ta armija, kurią 
bar organizuoja kunigai,
cialistai ir iš Lietuvos pabėgę 
žvalgybininkai, galės ramiai 
sėdėt namie, tiktai kiekvienas 
kareivis turės duot šios armi
jos štabui daug dolerių ir duo
damas kiekvieną dolerį mis- 
lyk, anot J. B., kad jau vie
nas šėtoniukas (komunistas) 
nudėtas!

Ir toliau, kunigas J. Balkū
nas smulkmeniškai išdėstęs 
naujo karo strategiją ir kad 
šis naujas karas bus paskelb
tas dabartinei Lietuvos vyriau
sybei, ir abu kumščius su
gniaužęs šaukdamas iš visos 
savo spėkos, užtikrino, kad 
jeigu užtektinai dolerių ateis 
į J. Balkūno ir kompanijos 
kišenių, tai tikrai bus nuvers
ta Lietuvos “šėtoniška” val
džia ir sugrąžinta kunigams, 
dvarponiams ir žvalgybinin
kams laisvė. Ir pridūrė: “O 
kuomet bus tas atsiekta, tai 
ne vien tik Lietuvoje tie-bjau
rybės, šunes, komunistai bus 
išnaikinti, bet ir Amerikoje 
tie didieji šėtonai Bimbos, Mi- 
zaros ir mažiukai šėtoniukai 
bus sudoroti.”

Kunigas J. Balkūnas yra ge
riausias šio naujo karo strate
gas, gerai žino, kad bile ka
rinis dalykas turi būt užlai
komas didžiausioj slaptybėj, o 
ypatingai reikia saugotis ko
munistų. Nes, jeigu sužinos 
tie, anot J. B., “šėtonai,” ko
kiais keliais tie nelaimingi 
draftuoti doleriai keliauna ir 
kur jie galutinai ir ant visados 
apsistoja, tai yra, kad tie do
leriai toliau neis kaip iki J. 
Balkūnp, ar Jadvygos, na gal

nekurie paspruks pas feosę, tai 
tuojaus išbliaus ant viso svie
to. Ir tada karas bus pralai
mėtas pirma pradėsiant. Tad 
kad išlaikyt šią slaptybę, J. 
Balkūnas pasikišo po skvernu 
savo dievo pareiškimą: “my
lėk artimą savo kaipo pats sa
ve” ir davė griežtą sekantį 
įsakymą savo vaiskui: “Netu- 
rėkit nieko bendro su komunis
tais, muškit tuos šėtonus, vy
kit iš savo namų, nekalbėkit 
su jais!” Tai, brace, puiki stra
tegija, tai sakau tas J. B. 
tikras genijus.

O kaip žingeidu būtų ma
tyt, kaip J. Balkūno dolerinis 
vaiskas taškys “šėtonus ir šė- 
toniukus.” O kunige, J. I3al-

kūnai, prašyk savo visagalin
čio Dievo, kad pailgintų man 
amžių nors tiek, kiek jau pra
gyvenau, tai gal ir aš turė
čiau laimę matyti, kaip jūs, 
kunigai, vysite patys bėgdfc 
mi tuos nedorėlius šėtonus.

Visokių Žolių 
Sandelis

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

25c Bakelis arba 6 už $1.00
Trajankos 60c—8 pakeliai $1.50
žolių knygelė, aprašo apie 

300 visokių žolių ir šaknų, nuo 
ko

grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
n a u jus paveiks
lus ir krajavus 

l sudarau su ame
rikoniškais. Rci- 

! kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom.spalvom

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

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

ROBERT LIPTON
Jeweler : : Įsteigta 1892 

701 GRAND STREET 
Tarpe Graham & Manhattan Ave*. 

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

Lietuvos žmonės labai mėgo skaityti “Laisvę,” bet 
Smetonos valdžia “Laisves” 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:

Prašome aiškiai įrašyti antrašą į čia paduotą blanku- 
ir prisiųsti kartu su mokestim “Laisvės” Administra
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DETROITO ŽINIOS
LLD 10 Apskričio Valdybos 

Tarimai
Gruodžio 8 d. LLD 10 Aps

kričio valdyba turėjo posėdį 
aptarti bėgančius reikalus ir 
patiekti planą ateičiai dėl ge
resnio veikimo. Posėdyje da
lyvavo visi valdybos nariai ir 
rimtai svarstė dalykus.

Pirmininko ir sekretoriaus 
raportai rodė, kad rasinėj ant 
laiškus pas mūsų draugus ir 
kad gauti kalbėtoją dėl marš
ruto, laikas buvo likęs trum
pas ir prieš pat maršrutą ne
turėjo apskričio valdyba su
sirinkimo.

Prakalbų maršrutui buvo 
gautas kalbėtojas d. L. Pru- 
seika ir maršrutas buvo pasekt 
mingaį atliktas. Kuopų kores
pondentai pranešė, kad gauta 
naujų narių į LLD ir keletas 
“Vilnies” skaitytojų.

Link ateities veikimo, nutar
ta, kad surengti kitą prakal
bų maršrūtą ir jeigu bus gali
ma gauti, kviesti d. Šolomską 
iš LLD Centro.

Taipgi nutarė jau pradėti 
rengtis prie LLD 10 Apskričio 
suvažiavimo, kuris įvyks De
troit, MicFi.e apie pabaigą ge
gužės mėn. 1941 m. Stengsis 
gauti Draugijų Svetainę dėl 
konferencijos ir turėti kokį 
nors parengimą.

Sekr. pranešė, kad buvo rei
kalinga pora knygų dėl su-1 
rašų ir jos yra nupirktos. Bilą 
atmokėta iš Apskričio iždo.

Finansinis Klausimas
Šių metų praėjusioj LLD 

konferencijoj, Grand Rapids 
buvo surinkta aukų dėl Lietu
vos politinių kalinių $12. Ka
dangi dalykas neskubiai buvo- 
daromas, tad įvyko Lietuvoj 
valdžios pasikeitimas ir liko 
paleisti politiniai kaliniai ir 
minėtos aukos pasiliko Apskri
čio ižde. Todėl tas klausimai 
buvo plačiai kalbėtas šitam 
Apskričio valdybos susirinki
me’ir nutarta tas aukas per
duoti Amerikos politinių ka
linių gelbėjimui.

Nuo prakalbų maršruto De
troite liko apskričio ižde 
$1.05. Taipgi gauta nuo Gr. 
Rapids kuopos parengimo pel
nas dėl apskričio $15.71, ir 
kuopos duoklių $2.50. Sudė
jus su pirmesniais mokesčiais, 
10 Apskr. turtas susidaro iš 
$44.22.

Aukotojų Vardai
Per draugų nerūpestingumą 

dar iki šio laiko nebuvo pa
garsinta laikraštyje vardai 
aukotojų, kurie aukavo Grand 
Rapids suvažiavime gegužės 
mėn. 1940. Todėl matau bū
tiną pareigą pagarsinti auko
tojų vardus. Yra šie: Po $1, 
aukavo J. Juodaitis, A. Sen
kus, M. L. Stakenas, M. Smi- 
trevičienė, ir O. Stakėnienė. 
Po 50c aukavo J. Rakštis, R. 
Rakštienė, A. Daukša, J. Ga- 
linaskas, S. M. Liesis, J. Lin
ge vičius, U. Juodaitienė, T. 
Russ, F. Zegunis ir A. Var
nas. Smulkių aukų gauta 
$1.95 — viso $12.

Detroito Rasėjų Ratelis

Kada itko sutvertas Detroi
to Kasėjų Ratelis, tuo laiku 
pas draugus ir drauges buvo 
didelis pasirįžimas darbuotis, 
tai yra, rašinėti žinutes į mū
sų darbininkiškus laikraščius. 
Ir R. Ratelio susirinkimai bū
davo skaitlingi. Bet šiuo lai
ku mažai Ratelio narių at
vyksta į susirinkimus ir dau
gelis visai aptingo rašinėti į 
mūsų laikraščius. Bet mes ži
nome gerai, kad patys detroi- 
tiečiai labai mėgsta skaityti 
žinias iš savo miesto, o raši
nėti nėra kam. Todėl gruo
džio 8 d. D. R. Ratelis turėjo 
susirinkimą ir plačiai kalbėjo 
apie tokį mūsų apsileidimą, 
šiuo laiku įvyksta labai daug 
visokių nuotikių, o mūsų laik
raščiuose nieko nėra .rašoma 
apie tai. Manau, kad šis su
sirinkimas duos daugiau paak- 
stinirpo mūsų draugam ir jie 
pradės daugiau rašinėti į laik
raščius.

Perrinkta Ratelio valdyba ir 
|eina šie draugai: Pirm. A. 

Gotautas, sekr. J. Gugas, iždi
ninkė Mildred Janoniūtė. Ka
lendoriaus vedėju laikraščiuo
se dėl 1941 m. išrinktas J. K. 
Alvinas. Drg. J. Bubliauskas 
ilgai darbavosi D. R. Rately
je ir manau dar darbuosis ant 
toliau, bet dėl tūlų aplinkybių 
pasitraukė iš sekr. vietos. Ma
nau, kad d. Bubliauskas ne
pagailės rašalo ir popieros pa
rašyti kokią žinutę į laikraš
čius.

Lietuvos Mučelninkai
Gruodžio 8 d. “Lietuvos 

mučelninkai” trijų srovių su
rengė prakalbas rinkimui au
kų dėl “Lietuvos Gelbėjimo” 
iš po sovietinės tvarkos. Dai
lės Choro radio garsintojai ir 
šiaip visose įstaigose garsino 
tas prakalbas sušilę, bet pa
sekmės buvo menkos, nes apie 
pusę publikos buvo progresy
viai žmonės, kurie atvyko pa
klausyti P. Grigaičio kvailos 
pasakos. Taipgi, apart Grigai
čio, buvo kiti du kalbėtojai. 
Nors jų kalba buvo nusukta 
prieš Lietuvos dabartinę tvar
ką, bet kalbėjo švariai, ne 
taip, kaip Grigaitis. Baigda
mas kalbėti P. Grigaitis taip 
įsikarščiavo ant Sovietų val
džios ir komunistų, kad net 
pasakė, kad jau ne po ilgam 
bus pakartas Stalinas ir Lietu
va ir kitos sovietinės šalys 
bus “laisvos,” “neprigulmin- 
gos” nuo Rusijos.

Kaip matosi, tai iš P. Gri
gaičio būtų geras klaunas, ku
ris moka sorkes — komedi
jas daryti. Jeigu jis nemokė
tų meluoti ir darbininkų tvar
ką paškudyti, tai apie jį nie
kas nė nežinotų, ir į jo pra
kalbas progresyviai nebūtų at
ėję. Bet kada po jo prakalbų 
taip visi pilvus susiėmę juokė
si, tai tas rodo, kad jo kalba 
verta tik klauno komedijos.

Laiškai iš Laisvos Lietuvos
Brooklynietis J. Kovas gavo 

laišką iš Lietuvos, kuris skam
ba sekamai:

Marijampolė 1940. X. 22. 
Brangus Juozuk i

Mes visi sveikiname tave ir 
tariame Širdingai ačiū už laiš
ką, kurį nuo tavęs gavome. 
Mes tuo kartu sveiki ir links
mi, kad gyvenam naują gyve
nimą, nes mes turime dabar 
naują darbininkišką valdžią, 
žinoma, ji ne visiems patin
ka. Smetonininkai visaip šmei
žia, kad tik žmones sukiršinti, 
bet jau nieko nebus, nes mus 
globoja Raudonoji Armija. So
vietai yra labai draugiški, jie 
mums rodo kinus ir laiko pa
skaitas iš Sovietų gyvenimo. 
Tik pas mus dabar biskį blo
giau su drabužiais, ne^ buržu
azija labai perka, kad pra- 
pirkti pinigus, nes sako, kad 
būsią rubliai. Ir maistas pa
brango, nes šiemet pas mus 
viskas neužaugo, nes pavasa
ris buvo sausas, O' kaip pra
dėjo lyti, tai lijo tris mėne
sius, bet ir darbininkams už
darbis pakeltas.

Aš dar vis dirbu cukraus 
fabrike ir prie darbo laisviau 
jaučiamės, be reikalo nieks 
neužsipuldinėja ant mūs, ir 
nereikia prieš kontoros rašti
ninkus be kepurės vaikščioti, 
nes ir jie yra toki darbininkai) 
kaip mes. Tai ir viskas pas 
mus gerai.

Gyvenam jau trys metai sa
vo kambariuose, bet dar vis 
galutinai nevaliojam įrengt. . .

Kaip gausi šį laišką, para
šyk mums, tik nelauk taip il
gai, kaip dabar, nes mums la
bai nusibodo laukt šito laiško. 
Parašyk, kaip tau sekasi gy
venti ar dirbi? Baigiam rašy
ti, pasiliekam, tave gerbianti.

Mateikai.

Lawrencieciai Juškai Gavo 
Sekamą Laišką:

Miela Sesute, švogeri ir 
Vaikučiai. ,

Dėkui jums už laišką, ir 
naujienas. Mes esame visi 
sveiki pakol kas. Tėvelis dar 
šiek tiek laikosi, šį tą darbūo-

t ir rū rfi - r- i r j j i r rl -' 
Mirė Jonas Vidrinškas

Rodosi, dar nebuvo rašyta į 
laikraštį apie mūsų mylimo 
draugo mirtį. Jonas Vidrins- 
kas gyveno su savo šeima ir 
mirė savo namuose 7148 Ar
cola St. Palaidotas lapkričio 
23 d. laisvai. Namuose kalbė
jo d. Beliunienė, kapuose d. 
A. M. Metelionis. Stuboj bu
vo tiek daug gyvų gėlių, kad 
net du vežimai turėjo vežti į 
kapines. Taipgi palydovų bu
vo didelis skaičius. Paliko sa
vo mylimą draugę moterį, vie
ną sūnų ir dvi dukreles. Buvo 
LDS kp., DLP Kliubo ir LLD 
kuopos narys.

Pareiškiu gilią užuojautą 
liūdnoj valandoj d. Vidrinsko 
šeimai.

Apie Aido Chorą
Gaila, kad iki šiol niekas 

nepažymėjo apie Aido Choro 
buvusį koncertą. Man atrodo, 
kad koncertas lapkr. 24 d., 
pavyko gerai ir ne tik choris
tai gražiai atrodė scenoj, bet 
ir visa programa buvo labai 
gausi ir labai gerai atlikta. 
Pirmą vietą užėmė d. R. Ra
moškaitė iš N. Y. Toliaus Ai
do Choras labai harmoniškai 
ir jausmingai sudainavo eilę 
dainų. Prisieina tarti žodis 
apie vietinius dainininkus. 
Jaunuolė Liminskaitė, rodosi, 
pirmą syk dainavo solo, bet 
labai energiškai ir sugabiai 
dainuoja, tik biskį daugiau 
pasilavinus, galės stoti pirma
eilių dainorių vietoj. Drg. Pa- 
levičienė turi gražų balsą ir 
gerai dainuoja, tik jai stoka 
laiko lavinti balsą. Bet labai 
man tiko jos daina “Jeigu 
Ryt Karas Bus..” Aš linkėčiau, 
kad ta daina Aido Choras su
simokytų, tai gyva daina ir 
simpatiška melodija. Dar bu
vo ir daugiau gerų kavalkų, 
bet pamiršau jų vardus. Todėl 
Aido Choras puikiai atsižy
mėjo šiame koncerte.

Alvinas.

jasi. Vacys su žmona taipo
gi šį tą darbuojasi. Levonas 
dabar rūbų krautuvėje vedė
ju, nes nuo bagotų žydų įvai
rios krautuvės nacionalizuotos. 
O aš, Aleksas, tai jau nebe
tarnauju pasienio milicijoje, 
nes sienų nebėra, dabar mū
sų tėvynė yra didžiausia, nuo 
pat Juodųjų jūrų iki Vladi
vostoko. Tai 'dabar gyvenu 
Kuršėnuose ir gavau cukraus 
fabrike darbą “tabelščiku.” 
Bronius, tai tarnauja Vilniuje 
viešoje milicijoje, o Jasius, tai 
dirba kepykloje kepėju; už
dirba neblogai.

Pas mus, Lietuvos Tarybų 
Socialistinėj Respublikoje prie 
dabartinės valdžios darbinin
kam gyvenimas geras, darbų 
yra, gerai uždirba, tik po 8 
vat. tedirba. Atidirbęs savo ir 
špacieruoja, kaip amerikonas 
po, kinus bei vakarus ir dar

LICENSES
Beer, Wine, Liquor

WHOLESALE AND RETAIL
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11708 has been issued to the undersigned 

I to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic. Beverage Control Law at 255 
Quincy St., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed off the premises.

SAMUEL BRINEN 
(Sam's Food Store)

255 Quincy St. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7887 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1289-1201 Gates Ave., Borough 
of Brooklyn. Ccunty of Kings, to be con
sumed on the premises

OTTO YUNKER 
(Elk’s pog Cabin)

1289-1291 Gates Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 14232 has been issued to the. undersigned 
fo sell beer, wine and liquor at retail un
der Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law at'847 Union St,, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRED GLAD8TEIN and 
EVELYN HOLSTON

847 Union St.', Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RW 1072* has been Issued to the under
signed to sell beer and wino at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1064 Liberty Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

RALPH PACCIONE
1064 Liberty Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11767 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2116 Fultcn St., Borough of Brooklyn, Coun
ty of Kings, to be consumed off the pre
mises.

JOHN D. SUHAARS
2146 Fulton St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11323 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 bf 
the Alcoholic Beverage Control Law at 240 
IVlIson Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises 

LOUIS SPITZER and 
x . LEON SPITZER

240 Wilson Ave., Brooklyn, N. Y.

iim*....... it .. iigu

' Penktas puslapis

išgeria, o pohkms-buržujams, 
tai prisieis galas, reikės kar
tu eiti dirbti su darbininkais, 
nebegers bėdnų žmonių krau
jo ir nekraus turtų. Nuo dvar
ponių atima žemes ir tiems 
duoda, kuriems * ponai ant 
sprandų jodinėjo. Tik ponam 
paliekta po 30 ha, kad jie 
patys apdirbtų, o ne ponautų.

Dabar gyvenimas neblogas, 
biednesniems žmonėms bus 
prieinamas mokslas, jau tiek 
nebebus tamsių žmonių iš 
biednuomenės. Tik viskas bū
tų. gerai, kad greičiau karas 
pasibaigtų ir kad mumis į ka
rą neįtrauktų. Tai tiek pas 
mus naujienų. Likit sveiki, 
mūsų aplankyti ir mes liekam 
sveiki visi. Sudie.

Visi Gideikai.
6-X-1940 m.

PRANEŠIMA) IS KITUR
WORCESTER, MASS.

Aido Choro susirinkimas įvyks 17 
d. gruodžio (Dec.). Pradžia 8 vai. 
vakąre, bus Lietuvių salėje, 29 En
dicott St. Visi nariai dalyvaukite 
šiame susirinkime, nes turėsime ap
tarti operetės “Grigutis” reikalą ir 
turėsime išrinkti valdybą.

(294-295)

DIDIEJI -LAISVĖS”

PARENGIMAI
• Prašome įsitemyti šiuos dienraščio 

“Laisves” Parengimus

BANKIETAS
Įvyks laike “Laisves” bendroves metinio suvažiavimo

Sausio 26 January
Pasamdyta dvi didelės salės, viena bankietui, 

kita šokiam.

CENTRAL PALACE
18 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y.

GRAŽI KONCERTINĖ PROGRAMA

George Kazakevičiaus Orkestrą Gros Šokiams
JŽANGA BANKIETUI $1.50

“LAISVES” BAZARAS1941
Bus Penktadienį, šeštadienį ir Sekmadienį

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

dovaną — If'Vų laikrodį.
• •

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

SKELBKITES “LAISVĖJE”
Office Phone 

EVergreen 4-6971
Inside Phone 

EVergreen 4-6485

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

Managed by

RHEA TEITELBAUM

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

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

SPECIAL RATES PER WEEK

OPEN DAY and NIGHT

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

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

Sun. all day and night

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

Varpo Keptuvės Keksai* Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

SVARBIOS KNYGOS
• KRIKŠČIONYBĖS TRAGIZMAS

Parašė Kun. Povilas Jakas. Jis nurodo, kaip krikš
čionybė daro skerspaines progresui ir pažangai. 

93 puslapių.
KAINA 50 CENTŲ

• Lietuvių Kalbos Gramatika
Parašė Kun. Dr. Jonas Starkus

Mariampolės Kolegijos Profesorius 
KAINA $1.00

• DINGUS ROŽYTE
Parašė Pranulis

Gražių eilių kūrinys. Tik Coar išleido dienraštis 
“Laisvė.”

PUSLAPIŲ 32, KAINA 15o.

“LAISVĖ”
427 Lorimer St. > Brooklyn, N. Y.

.   1 '■ 1 " ’■1 1 1 ^l*1-*1 rqiiMlT>ll*«»'lilM«liMM

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, sėiivi- 
čiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi ke
pama roliai ir bandukės. Puikiausias 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 Rolls.

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

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

ELIZABETH, N. J.
Liet. Literatūros Draugijos 54 

kuopos susirinkimas įvyks trečia
dieni, 18 d. gruodžio (Dec.), pra
džia 8 vai. vakare. L. D. P. kliubo 
salėje, 408 Court St., Prašome visus 
narius ir nares dalyvauti susirinki
me ir užsimokėti duokles už 1940 
metus, kurie dar neužsimokėjote. 
Taipgi bus rinkimas kuopos valdy
bos 1941 metams. — Kviečia Valdy
ba. (294-296)

DETROIT, MIČH.
Detroit Lietuvių Moterų Pažangos 

Kliubo susirinkimas įvyks 19 Dec. 
Pradžia 8-tą vai. vakare, 4097 Por
ter St. Šiame susirinkime bus ren
kama valdyba 1941 m. Po mitingo 
bus gražių žaislų. Kviečiame visas 
nares dalyvauti šiame mitinge.

Rašt. K. Lokoinski.
(295-296)

SCRANTON, PA.
LDS 82 kp. susirinkimas įvyks 

trečiadienį, 18 d. gruodžio (Dec.), 
pradžia 7:30 vai. vakare, pas F. M. 
Indriulį, 129 W. Market St. Visi 
nariai pribūkite į susirinkimą, nes 
reikia išrinkti valdybą sekantiems 
metams ir yra kitų svarbių reikalų 
aptarimui.

(295-296)

PHILADELPHIA, PA.
Reikalingas chorvedys Lyros Cho

rui. Apie mokestį susitarsime asme
niškai ar laiškais. Prašome kreiptis: 
J. Adomaitis, 416 \V. Susquehanna 
Ave., Philadelphia, Pa.

(294-296)

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA
417 Lorimer St.—Brooklyn — “Laisves” Name• •

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs lietuviško 

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

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

ir daržovių—virtų ir žalių.
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New Yorto^ė^jfeZInioi
Šį Vakarą A. Bimba Aiškins, Dčlko 

Italijai Nesiseka Kariauti
Unijos Viršininkas Pareiškė j 

Protestą prieš Hoffman 
ir Smilko Kilius

Michael J. Quill, interna
cionalas Transportininkų Uni
jos prezidentas, pasiuntė pre
zidentui Rooseveltui ir J. V. 
Kongreso Teisių Komitetui 
laišką, kuriame pareiškia 
transportininkų protestą prieš 
Smitho ir Hoffman Bilius, 
kuriais būtų uždrausti strei
kai šalies gynimui priskaito- 
mose industrijose.

Pareiškime sako, jog: “Na- 
cionalio apsigynimo produkci
ja nėra trukdoma teisėtais 
darbo unijų siekiais pagerint 
gyvenimo lygį. Apsigynimo 
programą tramdo ir stato pa- 
vojun neįstatymiški veiksniai 
tokių industrinių žiaurūnų 
kaip Henry Fordas, Eugene 
Grace ir Tom Girdler, kurie 
uždraudžia savo darbininkams 
įstatymiškas ir būtiniausias 
teises organizuotis ir kolekty
viai derėtis.

•'Unijos nariai pilnai su
pranta, kad Smith ir Hoff
man Bilių nuostatai padary
tų darbininkus bejėgiais ir pa
vestų malonei tokių naciona- 
lių įstatų laužytojų.”

Jūs ne kartą girdėjote tūlus 
žmones tikrinant, būk fašiz
mas taip galingas, jog jis vis
ką nušluosiąs. Ypatingai fa
šizmo galia džiaugiasi tie, ku
rie laukia, kad Hitleris “išgel
bėtų” Smetonai Lietuvą. Bet 
štai Hitlerio talkininkė, Mus- 
solinio armija, kaip skelbia vė
liausios žinios, visur sumuša
ma.

Kame priežastys Italijos fa-

šistų armijos pralaimėjimų? 
Kaip tas gali atsiliepti į Euro
pos karą? Kokios perspekty
vos yra dabartiniame kare?

Tuos ir kitus tolygius klau
simus aiškins A. Bimba šį va
karą, pirmadienį, gruodžio 16- 
tą, 419 Lorimer St., Brookly
ne. Įžanga nemokama. Visi 
kviečiami atsilankyti. Po pra
kalbos būna leidžiami klausi
mai ir diskusijos.

Williams Išteisintas
Pagaliau jauno negro John 

Williams byla, kuri buvo pa
skubusi kaip Brooklyno Scot
tsboro, baigta Williams’o iš
teisinimu.

Williams buvo originaliai 
įkaitintas kovo 31 d., 1939 m., 
už žaginimą ir sumušimą, ku
rį jis būk papildęs gruodžio 
3, 1938 m. Abiem tais kaltini
mais William buvo nuteistas 
birželio mėnesį, 1939 m. Bet 
tos bylos įkaltinimai ir paro
dymai buvo toki viens kitam 
prieštaraujanti, jog bylon at
kreipta- atyda Tarpt. Darb. 
Apsigynimo ir susiedijos.orga
nizacijų. Sušaukta mitingai ir 
konferencijos, parinkta bylos 
vedimui, aukų, išnešta protes
tai. To pasekmėj, vietinio 
teismo nusprendis per du kar
tu buvo apeliuotas ir N. Y. 
Valstijos Vyriausio Teismo 
Apeliacinės Divizijos atmes
tas. Bet Will iams visvien iš
laikytas kalėjime iki šių me
tų birželio mėnesio, kada jis 
buvo paleistas iš kalėjimo po 
antrojo Apeliacinės Divizijos 
atmetimo žemesniojo teismo 
nuosprendžio.

Galutinai prieš Williams by
la panaikinta gruodžio 13-tą, 
paimant domėn distrikto pro
kuroro padėjėjo Clarence Wil
son pasiūlymą, kad žemesnio
jo teismo nuosprendis buvo du 
kart atmestas ir kad distrik
to prokuroro ofisas daugiau ar 
naujesnių prieš jį parodymų 
neturi.

O ir teismo laiku parody
mai, jeigu juos galima paro
dymais vadinti, buvo vėjo pu
čiami. Iš karto jis buvo1 nu
teistas už žaginimą. Bet Ape
liacijų Divizija, po pernagri- 
nėjimo bylos, nerado galimu
mų Williamą nuteist. Tačiau 
žemasis teismas vistiek užsi
spyrė jį pasiųst kalėjiman. 
Teisėjas Peter Brancato, teis
damas Williamsą pereito sau
sio mėnesį nuolat primindavo 
tteisėjams: “Nepamirškit, jog 
tai balta moteris.” Bet kad 
negalėjo parodyt, jog Wil
liams ištikro ją žaginęs, tai 
npteisė kaltinimu, kad “norė
jęs išžaginti.” Williams išbuvo 
17 mėnesių kalėjimuose.

Praneš damas visuomenei 
apie laimingą užbaigą bylos, 
TT>A sako:

“Galutinas laimėjimas Wil
liams bylos, ypatingai šiuo lai
ku, yra laimėjimu masinio gy
nimo, kuris subūrė progresy- 
ves jėgas susiedijoj, kur Wil
liams dirbo ir gyveno, ir gavo 
viso jniesto paramą...”

Ligoninių fondui Brooklyne 
jau sukelta $148,637 aukų.

Progresyviai Laimėjo 
Maisto Unijoj

Didele didžiuma balsų— 
virš dviem prieš vieną—Res- 
taųranų Darbininkų Lokale 
42-me išrinkti pažangieji į lo- 

l kalo viršenybę. Prie šio lokalo 
priklauso daugumoje Childs ir 
kitų po visą miestą ir apylin
kę turinčių valgyklas kompa
nijų darbininkai. Išrinkta vi
sas sleitas, su James Mulroo
ney lokalo prezidentystėn; už 
Mulrooney, paduota balsų 1,- 
190, už jo oponentą 555. Pa
našiai buvo ir su kandidatais 
kitoms vietoms.

Buvusioji administracija, su 
Arthur Russell priešakyje, 
bandė pasilaikyti viršūnėse 
pažangiųjų krikštijimu raudo
naisiais ir bandymu narius at- 
bauginti nuo balsavimo už 
juos.

Į stalus padavėjų Lokalas 
2-ras, veikiąs Brooklyne ir 
Queens, irgi išrinko valdybon 
pažangiuosius. Max Weiden 
yra to lokalo prezidentu.

Lokalas 302 Ruošiasi 
Rinkimams

Lokalas 302, su apie 10,000 
narių, rinks viršininkus šį an
tradienį ir trečiadienį. Pažan
giųjų sleito priešakyje, į pre
zidentus, išstatytas Kostas 
Dritsas; kitom svarbiausiom 
vietom kąndidatais yra Sam 
Kremberg, L. Phillips, War
ner Willis. Viso bus renkami 
65 viršininkai.

Esamasis prezidentas Kin- 
chelos ir jo pasekėjai nori pra
joti į viršenybę ant “raudo
numo” arkliuko, visam svie
tui grasindami raudonumo 
baubu, o patys siekdami pro
gos .pajungti narius turavoti 
karui pagal savo dvasios vadų 
Hillmanų-Dubinskių politiką.

Pažangieji savo programoj 
svarbiausiu dalyku laiko ne 
kandžiojimą vienaip ar kitaip 
manančių narių, bet “atnauji
nimą kontrakto sekamą balan
džio mėnesį ir organizavimą 
neorganizuotų.” Ta jų pro
grama turi narių pritarimo ir 
menama, kad pažangieji bus 
išrinkti valdybon. Savo prieš
rinkiminę kampaniją pažan
gieji baigs su masiniu mitin
gu gruodžio 16-tos vakarą, 
viešbutyje .Diplomat, r N. Y.

»2.;..U-U
Tunelių Kasėjų Moterys 

Pikietuoja
“Mūsų duonai ir sviestui 

pavojus,” sakė jauna, graži 
pikietė Ann Devers, unijisto 
tunelio kasėjo duktė, viena iš 
būrio jaunų ir vyresnių mote
rų pikietų prie Brooklyn-Bat-' 
tery Tunelio atkasimo darbų, 
prie kurių Compressed Air 
Workers Unijos Lokalas 147- 
tas yra paskelbęs streiką.

Streikieriams padeda kovo
je jų dukterys, seserys, žmo
nos. Kuomet vienos dalyvauja 
pikiete, kitos rūpinasi, "strei- 
kierių centre triūsiasi paruoš- 
damos streikieriams karštos 
kavos ir užkandžių.

Įtūžęs ant žmonos, kad pas 
ją atėjo pardavinėtojas, T. Es- 
pland išdaužė jos gražinimo 
salioną, Jackson Heights, ir 
pats pateko kalėjiman. 
\

Studentai Veikia prieš 
Ataką ant Kolegijų
Amerikos (Studentų Unija 

tuojaus paėmė atydon Dr. 
Frederick Keppel padarytą 
perdrąsų pareiškimą savo ra
porte Carnegie Korporacijai, 
būk Amerikoj esą “perdaug 
kolegijų” ir dėlto, girdi, reikią 
apkapoti kolegijoms paramą.

Herbert Witt, nacionalis 
Studentų Unijos sekretorius, 
savo laiške Keppel’iui klau
sia :

“Ar gali būt, kad moky
klos (kurioms turtuolių gru
pės gali nuspręsti ‘duoti ar ne
duoti’ pinigų aukštesniam 
švietimui) , jiems nebeapeina 
dėlto, kadangi jos nebeišauk- 
li gentįkartės jaunų vyrų ir 
moterų, norinčių rėkti už ka
rą, už politinę reakcįją, už 
ekonominį grįžimą atgal, už 
‘pasiaukojimą’ darbininkų be 
jokio pasiaukojimo iš biznio 
pusės? Ar tai dėlto, kad vė
liausios kolegijos gentkartės 
gana griežtai stoja su žmo
niškumu ir progresu kaip val
džioje, taip privatiškame gy
venime, kad piniguoti žmonės 
nebenori remti mokyklas?”

Jaunimo pareiškimas toliau 
pabrėžia, kad bile koks maži
nimas aukštesniajam švieti
mui paskyrų būtų dideliu smū
giu kultūros ir mokslo progre
sui ir tramdytų Amerikos liau
dies socialę pažangą.

Studentai taip pat kritikavo 
įstatymdavystės grupes (mato
mai, taikant Rapp-Coudert 
komitetui), kurios seka pas
kui labdarybės “vikriai išsisu- 
kinėdamos nuo skyrimo ap- 
švietai fondų, jeigu nėra 
griežtai mokinama ir studen
tų aklai priimama jų teorijos, 
norai ir politika.”

Fabrikantai Sieks “laisvos 
Sistemos;” Darbininkai 

Turį “Pasiaukauti”
Waldorf-Astoria viešbutyje 

baigėsi Amerikos fabrikantų 
45-tas kongresas, kurio apie 
1,000 delegatų, pasižadėjo “vi
somis išgalėmis, kooperuot su 
valdžia pravedime apsigynimo 
programos su visokia gali- 
miausia paskuba ir sumanu
mu,” tik, žinoma, su sąlyga, 
kad būtų leista “laisvos pra
monės sistema,” kuriai nekliu
dytų algų nei valandų įstaty
mai. Jie perspėjo, kad darbi
ninkai turį “pasiaukauti” ir 
kad reikalavimas pakėlimo al
gų iškeistas daug keblumų, 
‘žodžiu, .jie galėtų kuogeriau- 
sja sugyventi ir su darbinin
kais, jeigu tik šie sutiktų dirb
ti už dyką.

Atidarė Naują Liniją 
Po 6th Avenue

Gruodžio 15-tą, anksti rytą, 
atidaryta nauja Independent 
požeminio gelžkelio linija 
(subway) po 6-ja Avenue, 
New Yorke. Tačiau linija su
kaliojasi ir vingiuoja taip, jog 
kur nors, kada nors perkerta 
ar susisiekia su kiekviena kita 
linija New Yorko mieste ir pa
daro galima persėsti ir ant ki
tų linijų, žodžiu, ji tarnaus 
kaipo junginys visų linijų.

Linija prasideda nuo W. 4th 
St. ir eina po 6th Avė. iki j 
53rd St., kur ji pasuka į East 
Side (rytus), kad sujungt su mą prie šių 
Queens linija, o toliau pasuka _A 
į West Side (vakarus), kad 
sujungt su Washington lights 
ir Bronx linijomis.

Dr. Ward Kalbės Mokytojam 
Ginti Mitinge

Dr. Harry F. Ward, Teolo
ginės Seminarijos profesorius, 
bus vienu iš “liudininkų” mo
kytojų ir švietimo gynimo ma
siniame mitinge šį trečiadie
nį, Manhattan Center.

Mitingas šaukiama protestui 
prieš šniukštinėjimą ir perse
kiojimą mokytojų per Rapp- 
Coudert komitetą, kuris turi 
fabrikantų ir visų reakcinin
kų palaiminimą.

Iš New Yorko Pašauks 
20,456 Vyrus

Sausio mėnesį iš New Yorko 
būsią pašaukti kariuomenėn 
20,456 vyrai, iš kurių 10,224 
būsią iš didžiojo New Yorko 
—iš miesto—, o likusieji 10,- 
232 iš visos valstijos.

Po to kas mėnesį iššauksią 
po 15,000 iki birželio mėn,

Pereitą savaitę buvo iššauk
ta ir išvežta į kempes papildo
mieji skaičiai naujų rekrūtų, 
šie pastarieji, virš trijų šim
tų, iššaukti vieton nepriimtų 
dėl įvairių netikslumų sveika
toj.

Jaunos Moterys Rūpinasi 
Savo Reikalais

Jaunosios moterys skelbia, 
kad jos savo šaukiamai kon
ferencijai gavo labai daug 
užgyrimų iš žymių vyresniųjų 
veikėjų. Paskiausia pasisakius 
už konferenciją Dr. Margaret 
Mead, pasauliniai garsi anth- 
ropologistė. Ji savo pareiš
kime sako, kad tai yra “svar
bios jaunų moterų pastangos 
išsidįrbt atsinešimą ir priėji-

t dienų pareigų 
Amerikos visuomenėj.”

Pagavo Krintant nuo 3
Aukšto

trokmanas, 
pažvelgė į 
krintančią

Joseph Miller, 
eidamas darban 1 
aukštį ir pamatė 
moteriškę. Jis skubiai trukte
lėjo oro ir išskėtė rankas. Mo
teriškę jis pagavo, bet neišlai
kė, nukrito ant šaligatvio, ta
čiau pertraukus nuo 3-čio 
aukšto kritimą ji išliko visai 
nesužeista. Pagautoji, Doro
thy Guzzie, 22 m., nuvežta į 
Bellevue ligoninę.

BAR ir GRILL 
LIETUVIŲ RESTAURANAS 
(domiai IpuoAta lietuviška aludė 

ant Grand Street 
Rhelngold 5Xtra Dry Alus.

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės

Turime ir kambarių pernakvot 
arba savaitiniai išrandavot
JOSEPH ZEIDAT

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

CHARLES’ 
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas
306 UNION AVENUE 

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

M
W

REIKALAVIMAI
Reikalinga patyrusių darbininkių 

atrinkimui avių žarnų. Gera mokes
tis, nuolatinis darbas, nemokama! 
kava. Kreipkitės j Mr. Trambel, 
356 W. 11 th St., New York City.

(291-296)
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nemoka- 
miesto

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ (STAIGA

Sales del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
ft. Puikus steičius su naujausiai? 
Įtaisymais. Keturios bolių alleys.

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-3842

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

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

krikštynom, kitkam.
231 BEDFORD AVE.

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

F. W. SHAUNS 
(SHALINSKAS) 

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam 

mai visose dalyse
Tel. Virginia 7-4499

t

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated
J. I>eVANDA—E. LeVANDA 
Tėvas ir Sūnus Levandauskai .

UNDERTAKER

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

T el. Rtagg 2-O7R8
NIGHT—HAvemeyer 8-1158

Dėkoja
Mrs. Magdalena Astašaus- 

kienė ir visa šeima širdingai 
dėkojame giminėms ir drau
gams už paskutinį atlankymą 
ir dalyvavimą laidotuvėse mūs 
vyro ir tėvo Jono Astašausko.

Taipgi dėkojame ir grabo- 
riui Juozui Garšvai už tin
kamą patarnavimą šermenim 
ir laidotuvėm.

Westchester apskritys, ku- 
rin įeina tolimoji dalis Bron- 
xo, gaunąs numažinimą taksų 
ant nejudomo turto $6,100,- 
000 sumai. Ten gyvena daug 
turtingų rezidencijų savinin
kų.

Poniai Schrank plaunantis 
rankas, du $1,000 vertės žie
dai iškrito iš skepetaitės ir 
įkrito rynon. Juos iš rynos už
sukimo išėmė specialiai pa
šaukti rynų valytojai.

Frank Sniffen, 64 m., krito 
ir mirė Jefferson Teismabu- 
čio daboklėj, kur jis turėjo 
būt įkaitintas už valkatystę.

“LAISVES” SPAUSTUVE
Daro visokius spaudos dar

bus organizacijom 
ir biznieriam

Linija, kaip ir visas Ind. 
linijų tinklas, originaliai buvo 
suplanuota 1921 metais. Iš vi
sų linijų, imant jos ilgį, ši at
siėjo brangiausia. Apie dvie
jų ir ketvirčio mylios linija 
kainavo $52,000,000, arba $4,- 
377 per pėdą tūlose vietose, 
kadangi ištaikymas jos pro 
jau esamų linijų apačias, pro 
bildingų pamatus ir t.t. buvo 
labai komplikuotas, reikalau
jąs daug darbo ir atsargos.

Visos Ind. linijos bendrai 
lėšavusios virš $700,000,000.

Pašto Kalėdinė Eglaitė
Pašto viršininkui Frank J. 

Quayle, Jr., ir kitiems valdi
ninkams dalyvaujant, gruod
žio 13 dienos vakarą už
žiebta 24 pėdų aukščio pa
puošta kalėdinė eglaitė did
žiajam priėmimo kambaryje 
centraliniame Brooklyno paš
te, Washington ir Johnson 
Sts. Eglaitę įtaisę pašto dar
bininkai ir tarnautojai;

Jaunosios moterys savo kon 
ferencijoj vyriausiais punktais 
programoje turėjo diskusijas 
temoje: ‘.‘Moterys kaipo Pilie
tės” ir “Specialės Jaunų Ne
grių Problemos.”

Konferencijoj dalyvavo apie 
1,000 jaunų delegačių iš baž
nytinių, darbo unijų ir iš uni
jų pagelbinių, taipgi iš jau
nimo organizacijų.

Konfer. atidarymo sesijoje 
gruodžio 13-tos vakarą, Hotel 
Riverside Plaza, New Yorke, 
apart kitų, kalbėjo Thel
ma Dale iš Pietinės Negrų 
Jaunimo Konferencijos, Jean 
Horie iš New Yorko Ameriki
nio Jaunimo Kongreso, Ja
net Skner iš Nącionalės Stu
dentų Federacijos, ir Josephi
ne Timms iš . Amerikos Susi
siekimų Sąjungos. Teatro Ko
mitetas pavaizdavo gyvąjį 
laikraštį temoje “Amerikos 
Dukterys Kalba.”

L. Grassi, 726 Wortman St., 
įkaitintas paėmus iš savo pa
žįstamo Angarola $187.50 už 
pažadą miestąvo darbo, kurio 
jis nei pats neturi.

BANKIETAS-PIETUS
SUSIPAŽINIMUI SU PROF. VYTAUTU

BACEVIČIŲ
Įvyks Sekmadienį, 2 vai. po pietų

Gruodžio 29 December

“LAISVES ”> SALEJE
419 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

ĮŽANGA $1.00 ASMENIUI

Bus trumpa muzikais programa, o po progra
mos šokiai. Prašome išanksto įsigyti įžangos bi
lietą ir dalyvauti šiame bankiete.
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MATEUŠAS SIMONAVICIUS
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

ir impor- 
degtinės ir 

geriausių

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

nuo 1 valandos 
diena iki vėlai.

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterims. Nedė-

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

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

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS

Į Jūsų Seną ar Naują šildytuvą (Steam Boiler)

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir jdės tinkamų “burner” 
arba visų garo arba karšto vandenio sistemų. Maloniai suteikiame 

aprokavimus be jokio mokesčio.

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

Telefonas EVergreen 7-1661
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Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių .

VIENINTELE lietuvių 
RAKANDU KRAUTUVE

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

IŠDIRBĖJAI IR PLATINTOJAI 
GEROS RŪŠIES RAKANDŲ

Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus 
palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU
Kaip Petraičių Krautuvėse

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