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KRISLAI
Lordo Lothian’o Žodžiai.
Ar Bulvės, Mėsa ir Pienas

Gali Naikinti Žmones?
Kunigai Džiaugiasi Barba

rizmu.
Tik Trys Geros Dienos.

Rašo R. Mizara
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Darbo žmonių
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.00

Metams

Prašome visų * 
sves” skaitytojų gau 
nors po vienų 
skaitytoją savo d 
raščiui.

Komercinės spaudos kolum- 
nistė, Dorothy Thompson, ka
daise kalbėjosi su Anglijos 
ambasadoriumi lordu Lothian, 
kuris prieš keltą dienų Wash
ingtone mirė. Lordas Lothian 
jai pasakė:

“Mes perdaug iki šiol rūpi-, 
nomės pinigais, perdaug rūpi
nomės tik savimi—savo kla • 
s e, savo tauta ir asmeniniais 
turtais, štai kodėl šis karas 
užėjo.”

Jeigu šitaip luothian 
nistei kalbėjo, tai jis 
labai daug tiesos.

Nes šį imperialistinį 
kaip ir pereitąjį, suruošė nie
kas kitas, kaip tik mirusiojo 
lordo Lothian klasės žmonės. 
Iš paviršiaus žiūrint (ypačiai 
neapsišvietusio žmogaus aki
mis), šis karas vedamas už 
demokratiją ir tautą laisvę. 
Bet esmėje—jis yra vedamas 
už turtus, už rinkas, už ko
lonijas, už pasaulio persidali- 
nimą.

Štai, kodėl darbo žmonėms 
jis nėra remtinas.

kolurr- 
pasakė

Yra Amerikoje žmonių, ku
rie nori šelpti Hitlerio paverg
tų kraštų žmones. Tų žmonių 
priešakyje stovi “didysis lab
darys” Hooveris. Bet Anglijos 
vyriausybė pareiškė, kad ji 
nepraleisianti į tuosius kraštus 
jokios pašalpos, siunčiamos iš 
Amerikos. Mat, Anglija dar 
vis valdo jūras!

Kodėl nepraleis?
Pasiskaitykite.

50,000 tonų Amerikos kvie- 
. čių, nugabentų pašalpos tiks

lais, sakysim, į Belgiją, užim
tų vietą 187,500 tonų bulvių, 
kurias vokiečiai iš Belgijos pa
siimtų. Iš tu bulvių vokiečiai 
pasidarytų 16,875 tonų alko 
holio, kuris užimtų vietą 
žolino tam tikrą kiekį, su 
riuo 500 vokiečių orlaivių 
lėtų bombarduoti Londoną 
du mėnesius!

Su tiek pat amerikoniškų 
laivų galima būtų atgabenti, 
sakysim, į Belgiją mėsos, iš 
kurios vokiečiai galėtų pasi
gaminti 600 tonų glycerine, 
eksploduojančių medžiagų An
glijai naikinti.

Iš atgabento pieno vokie
čiai galėtų pasigaminti maši 
noms tepti aliejaus, ir t.t., ir

ga- 
ku-
ga-
per

Viską, ką Amerika pristaty
tų maistu į pavergtuosius 
kraštus, Hitleris galėtų pa
naudoti karo reikaTams, sako 
Anglijos valdovai.

maistu, 
žmonėms

visur ly-

ROOSEVELTAS ŽADA ANGLIJAI SKOLINT KARO PABŪKLŲA

ANGLAI AT® IŠ 
ITALU DAR TRIS

FORTUS LIBIJOJ

ITALAI ATGRIEBĖ PA- .
IERMO PRIEPLAUKA

NUO GRAIKU
Athenai, gruod. 18.

Graikų vyriausybė praneša: 
Persiorganizavus italų 

kariuomenė atgriebė Alba • 
i prieplauka, 

užėmę

Cairo, Egiptas. — Anglų 
komanda skelbia:

Anglai užėmė dar tris 
italų fortus Libijoj — Mu- 
saidą, Sidi Omar ir Sefer-'nijos Palermo 
zen. Dabar anglai grumiasi kurią graikai buvo 
linkon Bardijos, italų prie- penkios dienos atgal, 
plaukos Libijoj.

i Anglų orlaiviai
mis sunaikino dikčiai italų 
tankų, auto, sunkvežimių ir 
kitų karo reikmenų, besi
traukiant italams toliau at

Anglai per dieną nukirto 
žemyn 11 italų orlaivių. O 
užimdami Solumą, anglai 
pagrobė 15 italų orlaivių 
tupėjusių ten ant žemės.

Atvyko daugiau kariuo
menės iš Australijos, Indi
jos ir Naujosios Zelandijos 
pastiprint anglus prieš ita
lus Libijoje.

Anglų orlaiviai padegė 
eilę italų karinių stovyklų 
ir kitų svarbių įrengimų.

eituose frontuose” grai • 
bombo-'kai žygiuoja pirmyn.

Graikai neužkariavo nei 
Tepelini nei Khimaros mie
stų, nors kelios dienos pir
miau buvo iš Jugoslavijos 
paskelbta, būk graikai už 
ėmę tuodu miestu.

Graikai kanuolių ugnim 
padegė Klisurą, prie vieš
kelio einančio į Albanijos 
prieplauką Valoną. |

Ties Tepelini ir Klisural 
graikai labai daug italų už
mušė bei sužeidė.

Anglų orlaiviai vėl smar 
kiai bombardavo Durazzo, 
svarbiausią Italijos prie
plauką Albanijoj; padarė 
daug gaisrų.

Kaltina Roosevelto Val
džią už Žuvimą 1,600 

Mainierių

Dar 101-nas Komunis- 
■ f- , 

tas įkalintas Francijoj
Už Lapelius

chinie-Chinijos gilumoj kooperatyvo darbininkai 
čiai skubiai gamina ginklus kariuomenei, kovo
jančiai su japonais įsiveržėliais.
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Tik Sovietų Sąjunga Remia Chiniją Širdin
gai, Besąlyginiai “Sako Žmona Vyriau

sio Chiną Vado Chiang Kai-Sheko

Chinijos 
valdžios

pati sau 
esu pri-j

PREZIDENTAS SIŪLO REMT ANGLIJĄ LAIVAIS 
IR KITAIS KARO PABŪKLAIS BE PINIGINIO.

ATLYGINIMO 1S ANGLIJOS
Washington. — Preziden

tas Rooseveltas pabrėžė, 
kad Jungtinės Valstijos tu
ri padėt Anglijai apsiginti. 
Sako, eisiąs į kongresą ir 
reikalausiąs, kad Amerika 
tiesioginiai skolintų Angli
jai visokius karo reikmenis, 
kokių tik anglam reikia, be 
pinigų iš Anglijos pusės, o 
tiktai pagal-džentelmanišką 
anglų žodį, kad jie atsiteis 
Amerikai panašiais reikme
nimis po to, kai karas pasi
baigs. Čia, girdi, nereikia 
Anglijai nei piniginių pas
kolų nei dovanų, ir Ameri
ka gali, neatšaukdama jokių 
ligšiolinių savo įstatymų, 
skolint Anglijai laivus, or
laivius, ginklus ir amunici
ją, panašiai kaip žmogus 
paskolintų savo daržo lais
tytuvą kaimynui, kurio na
mas dega.

Anglija tai esanti pirmo
ji Amerikos apsigynimo li
nija, kaip prez. Rooseveltas 
leido suprasti gruod. 17. Jis 
teigė, kad Amerikai negrę- 
siąs karo pavojus dėl to,
kad jinai kiek tik galėdama benasi iš Jungtinių Valstijų.

Washington. — John T. 
Jones, direktorius Neparti- 
jinės Darbo Lygos, viešai 
apkaltino Roosevelto val
džią, kad jinai visai nieko 
nedaro pravest įstatymą pa
gal Neeley - Kellerio suma
nymą dėlei mainierių apsau
gos. Šis sumanymas reika
lauja geriau prižiūrėt ka
syklas, idant pastot kelią 
sprogimam dujų ar dulkių.

“Tai yra pasibaisėtinas 
dalykas, jog per išvengtinus 
nelaimingus atsitikimus ka
syklose liko užmušta dau
giau kaip 16 šimtų mainie
rių nuo to laiko, kada buvo 
įneštas Jungtinių Valstijų 
kongresui tas sumanymas,” 
pareiškė Nepartijinės Dar
bo Lygos direktorius Jones:

“Kongresmanas Joe L.

Lyons, Franci ja. — Slap
toji francūzų policija areš
tavo šičia dar 101-ną ko
munistą už tai, kad jie slap
tai spaudino ir skleidė lape
lius ir uždraustąjį komunis
tinį laikraštį “Humanite.” 
Jie dabar suvaryti į koncen
tracijos stovyklą.

Berlin. — Vokiečių spau
da rašo, kad turtingesnieji 
Anglijoj smarkiai perka ir 
kraunasi sau maistą, ir to
dėl biedniesiem mažai kas 
lieka.

Anglija Gausianti Pustrečio 
Biliono Vertės Karo Pa

būklą iš Amerikos

Tai tiesa! Bet ar tie patys 
Anglijos valdovai nedarys to 
paties su Amerikos 
pristatytu Anglijos 
maitinti ?

Imperialistai yra
gus. Žmonių gyvenimas jiems I 
nerūpi. Jiems rūpi, kaip grei Smith iš West Virginijos, 
čiau savo oponentą nugalėti, demokratas pirmininkas 
kaip greičiau karą laimėti, kongresinės komisijos ka- 
kąd paskui galėtų patys dau- sykių reikalais užgniaužė

kongresines komisijos ka
giau kraštų pavergti ir juos 
plėšti. sumanymą dėlei mainierių 

apsaugos ir tokiu- būdu vi
sai neleido kongreso atsto-Čikagos '‘Draugas” džiau- _ ... . v. . .

giasi, kad fašistų valdomoj į vU rumui balsuot šiuo klau- 
Francijoj yra įsteigta net 35 Simu.
verstino darbo stovyklos, į ku
rias subrukta po virš 2,000 
jaunuolių.

“Kiekvienoj stovykloj yr«> 
kunigas kapelionas,” džiau • 
giasi klerikalai, kadangi “vy
riausybės vienas tikslu yra 
jaunuolius atkrikščioninti, nen 
daugumas jų buvo pasimetę su 
tikėjimu.0

London, gruod. 18.—Nak
tį visai nepasirodė vokiečių 
orlaiviai Anglijoj.

(Vokiečiai sako, tai dėl 
perblogo oro.)

Washington, gruod. 18.— 
Iš valdiškų šaltinių patirta, 
kad J u n g t i n ės Valstijos 
duos Anglijai “ant morgi- 
čių” bent pustrečio biliono 
dolerių vertės tankų, orlai
vių, ginklų ir amunicijos, 
jeigu kongresas užgirs tokį 
prezidento Roosevelto rei
kalavimą.

Rooseveltas, sakoma, dar 
nesiūlys Anglijai skolint 
Amerikos karo laivus.

Amerikonų žurnale “Li
berty” gruodžio 21 d. laidoj 
rašo Chiang Kai-shek’ienė, 
žmona vyriausio 
komandieriaus ir 
vado:

“Norėdama būt 
protiškai teisinga,
versta nurodyt, jog Sovietų 
Sąjunga per trejus metus 
chinų apsigynimo karo su
teikė Chinijai kelis kartus 
daugiau paskolų tiesioginiai 
pirkt chinam karinių pa
būklų ir kitų reikmenų, ne
gu kad Anglija ar Amerika 
davė Chinijai paskolų.

“Kai kas, be abejo, sa
kys, kad Rusija savanau
diškais sumetimais remia 
Chiniją. Į tai atsakydama, 
aš galiu nurodyti, jog kai 
Rusija davė mums pagal
bos, jinai nestatė jokių są- 
lygų-”

Anglija ir Jungtinės Vai- 
stijos, iš antros pusės, nors 
“ir sutikdavo skolint Chini
jai, bet 'paskolas taip ap
tverdavo visokiomis sąly
gomis, kad negalima buvo 
nei vieno cento tų pinigų

įrengimų ar bet kokių karo 
r e i k m e n ų,” rašo 1 ponia 
Chiang Kai-shek:

“Tai iš besitaikiančių An
glijos nuolaidavimų japo
nam, iš amerikonų t pelna- 
grobystės ir iš francūzų bai
mės Japonija pasidirbo eko
nominę kilpę užnert Chini- 
jai ant kaklo.

“Tautų Lygos susirinkime 
Rusija be jokių dvejojimų 
rėmė Chinijos atsišaukimą 
—daryt veiklius žingsnius 
pasmerkt Japoniją kaip už- 
puolikę. Panašiai Rusija el
gėsi ir Brusselio konferen- loje užmušė bei sudegino 
Gijoj.

“O Anglija, Francija ir jingai sužeidė šešis.
kitos šalys, priklausydamos1 Tai per metus žuvo jau 
Tautų Lygai, abiejuose at-'daugiau kaip 270 mainierių 
sitikimuose kraipė savo są-jšios valstijos angliakasyk- 
žines.

“Kuomet Japonija per 
savo ambasadorių Maskvo
je užprotestavo, kad Rusija 
duoda paramos Chinijai ir 
tuom, girdi, laužo bepusiš- 
kumą, tai Rusija nei kiek 
nepabijojo, nepasidavė ir 
nedarė jokių nuolaidų Ja-

skolins Anglijai karo reik
menis.

Ar patys Amerikos laivai 
gabens Anglijai karo pa
būklus, šis klausimas tai esą 
tik advokatiška smulkmena, 
pareiškė prez. Rooseveltas".’

Jungtinių Valstijų preki
niai laivai galėtų kad ir po 
Bolivijos vėliava gabent An
glijai reikmenis, nors tuose 
laivuose negalėtų dirbt Am
erikos jūrininkai, sakė pre
zidentas.

Prez. Rooseveltas galės 
paskelbt pilną varžos stovį 
Jungtinėse Valstijose ir ta
da paimt nuo privačių sa
vininkų pasiųst Anglijai 50 
ar daugiau naujoviškų pre
kinių laivų, gelbėt gyvybę 
Anglų Imperijos, kaip tei
gia amerikonų spaudos ko
respondentai.

Washingtono valdininkai 
jau neslepia savo išgąsčio 
dėl to, kad Vokietijos sub- 
marinai nuskandina tokį 
daugį prekinių Anglijos lai
vų ir sykiu sunaikina reik
menis, kuriuos tie laivai ga-
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Septyni Mainieriai Už
mušti per Sprogimą 

W. Va. Kasykloj
Beckley, West Virginia.— 

Anglies dulkių eksplozija 
Raleigh korporacijos kasyk-

septynis mainierius ir pavo-

lose.

Lavai Vėl Tariasi Apie Pilną 
Francijos Bendradarbiavimą 

Su Vokietija
Vichy, Franci j a, gruod.

18. — Petaino išmestas iš
pavartot chinam pirktis bai-! ponijai, bet vis siuntė Chini- francūzų valdžios Lavai, bu- 
siai reikalingos amunicijos, jai reikmenis ir ginklus.” vęs jos ministeris vice - pir- 

■. ■ ■ , ■.r... ; — ,:r; -- mimilkaS, VČ1 ilgai kalbėjOSl
su Vokietijos ambasado
rium O. Abetzu. Teigiama, 
kad Lavai iš naujo pradės 
tartis su Hitlerio valdžia 
apie pilną Francijos ben- 
dradarbiaviiną su Vokietija.

siai reikalingos amunicijos, jai reikmenis ir ginklus.”

CIO GALVA KALTINA FABRIKANTUS IR 
VALDŽIA UŽ APSIGYNIMO TRUKDYMĄ: 

REIKALAUJA GERINT DARBO SĄLYGAS

4,588 Anglai Nužudyti 
Vokiečiu Bombomis 

Per Mėnesį
London. — Anglų vyriau

sybė paskelbė, jog praeitą 
mėnesį vokiečių orlaiviai 
bombomis užmušė 4,588 ne- 
kariškius Anglijos gyvento
jus ir rimtai sužeidė 6,202. 
Tarp užmuštų buvo 2,289 
vyrai, 1,806 moterys ir 493 
vaikai žemiau 16 metų am
žiaus.

Anglų valdžia nepaduoda, 
kiek nuo vokiečių orlaivių 
per tą mėnesį žuvo Anglijos 
lakūnų ir kitų kariškių.

Angly Orlaiviai Vėl Pleškino 
Mannheimą

■j.
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dievo meilę” įkvėpti!
Tai yra barbariška!

Sąžiningas, doras žmogus 
tokiais fašistų valdžios žy
giais ne tik nesidžiaugs, bet 
piktinsis! Argi tai žmoniška 
brukti jaunuolius į koncentra
cijos stovyklas ir ten pasiųsti 
kunigus, kad jie, su durtuvų ir 

pagalba, gal i tų jiem

»

Iki “Laisvės” vajaus pabai
gos tepasiliko tik trys geros 
dienos. Bet ir per tas tris 
dienas daugelis mūsų skaityto
jų galėtų gauti po vieną nau
ją prenumeratorių, jei tik dė
tų pastangų.

Kodėl nepabandyti?!

Anglai Sako, Vien Blokada 
Neįveiksime Vokiečių

London, gruod. 18. — An
glijos žinių ministerija vie
šai pripažino, kad Vokieti
ja galės atsilaikyt prieš an
glų blokadą; tai, girdi, An
glija tik tada galėtų laimėt 
karą, jeigu pajėgtų perkelt 
savo armiją į Vokietiją bei 
į jos užimtus kraštus ir jei
gu ten sausumoje sumuštų 
vokiečius.

Washington. — Nors val
dininkai ir fabrikantai, pri
sidengdami šalies gynimu, 
rengiasi ilgint darbo valan
das ir blogint kitas sąlygas 
darbininkam, bet CIO ko
vos už pagerinimus darbi
ninkam, kaip pareiškė Phi
lipas Murray, pirmininkas 
Industrinių O r g a n i zacijų 
Kongreso (CIO).

Jis nurodė, kad “tūli ne • 
dori ir plėšrūs samdytojai 
visai nepaiso nei darbininkų 
nei visos šalies reikalų/’ bet 
jie išmislioja,<būk CIO dar- biausių kompanijų. Nors žiūri, kaip sakė CIO galva, lietaus.

London, gruod. 18.— An
glijos lėktuvai antrą naktį 
iš eilės bombardavo Mann
heim ą, Vokietijos fabrikų 
miestą, ir vėl padarė ten 
gaisrų. Kiti anglų bombi- 
ninkai sprogdino vokiečių 
prieplaukas, orlaivių sto
vyklas ir geležinkelius.

' - •J*

bo unijos trukdančios gami
nimą apsigynimo pabūklų.

Už atsilikimą tų pabūklų 
gaminime Philipas Murray 
kaltino fabrikantus ir pačią 
valdžią. Jis parodė, kad 
įvairūs fabrikantai atmeta 
karinius valdžios užsaky
mus, nenorėdami patenkint 
įstatymiškus reikalavimus 
kas liečia darbo valandas ir 
algas; o iš antros pusės, val
džia pasirenka duot užsaky
mus tiktai trims tūkstan
čiams sau patinkamų stam-

Deportuos Kunigaikštišką 
Naziu Šnipę iš Amerikos
Washington. — Amerikos 

teisdarystės ministerija įsa
kė deportuot iš šios šalies 
nazę kunigaikštienę Stefa
niją Hohenlohe-Waldenburg 
-Schilligsfuerst kaipo bu
vusią Hitlerio šnipę.

Vokiečiai Torpedavo Angli
jai Tarnaujantį Laivą

London, gruod. 18. — Per 
; radio atsišaukė pagalbos ho- 
landiškas žibalinis laivas 
“Pendrecht,” 10,746 tonų, 
kurį vokiečių subm 
torpedavo už 850 m:
vakarus nuo Škotijos. Šis 
laivas tarnavo Anglijai?-k??
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ORAS. — šį ketvi

m

šioje šalyje yra dar 7 tūks
tančiai kompanijų galinčių 
dirbt karo reikmenis Ame
rikai, bet jas valdžia pra- šilčiau, apsiniaukę ir bt
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LAISVĖS” VAJUS

pildyti savo pareigas.

S' ;ik -

tik tada teisėjai galės tinkamai reagu 
į šalintinus gyvenimo reiškinius, tik ta1 
da jie galės tinkamai vykdyti savo par-

“Teisėjų bei kitų teismo darbininkų už
davinys yra sekti, pagrindiniai susipa
žinti su naujosios santvarkos ideologine 
literatūra, su naujosios materijalinės ir 
procesualinės teisės kodeksais. Tarybinė-

Koki Bus Tarybą Lietuvoje Teis
mai ir Kokios Teisėją Pareigos
Šiuo metu Tarybų Lietuvoje eina dide

lis ir gilus persitvarkymas. Viskas kei
čiasi, viskas susipaprastina, kad liaudis 
galėtų lengviau pažinti visą ekonominę ir 
politinę krašto struktūrą.

Iki šiol Lietuvoje teismai to krašto 
žmonėms buvo pabaisa. Eiti į teismą, 
ypačiai, jei žmogus neturi pinigų, bied- 
nas, buvo baisu, buvo dažnai nebeįmano
ma.

Tarybų vyriausybė įvedė ir teismuose 
naują santvarką, pritaikant juos liau
džiai ir valstybės struktūrai. Be to, tary
bų vyriausybė pasirįžo pakeisti ir pačių 
teisėjų galvoseną, — teisėjai turi būti 
ne koki tai nuo gyvenimo atitraukti “gal
vočiai”,—jie turi būt iš tų pačių darbo 
žmonių išrinkti, turi pažinti jų gyveni
mą, turi žinoti visą aplinką, kurioje liau
dis gyvena, ir turi visapusiai pažinti nau
jojo gyvenimo siekimus, principus. Be to, 
jie turi visuomet gerai suprasti, kad, jei 
jie liaudžiai ir josios interesams bus ne
tikę, svetimi, jie ilgai neteisėjaus, nes 
liaudis jų neišrinks.

Š. m. spalių mėn. 20 d. Lietuvos Tei
singumo Liaudies Komisarijatas sušau
kė visų Kąpno apygardos esamų teisėjų 
susirinkimą, kuriame jie buvo supažin
dinti su naujuoju teismų santvarkos įsta
tymu. Pasak teismo įstaigų viršininko J. 
Grigaičio pranešimo, padaryto paminėta
me susirinkime, paaiškėjo, kad Lietuva 
dabar turės šitokius teismus:

a) liaudies teismus, b) apskričių teis
mus, c) aukščiausiąjį teismą ir d) galės 
būti dar specialūs teismai: kariniai, ge
ležinkelių, transporto ir vandens trans
porto.

Pasak J. Grigaičio:
“Pagrindine šios teismų sistemos gran

dimi bus liaudies teismas, kurio kompe
tencijai priklausys daugumas bylų, tiek 
baudžiamų, tiek civilinių. Drg. Grigaitis 
savo pranešime . užakcentavo ypatingą 
tarybų teismų liaudiškumą, jų demokra
tiškumą ir nepaprastą jų bendravimą su 
liaudimi.”

Teisingumo liaudies komisaras Povi
las Pakarklis pasakė:

“Tarybų santvarkoje viešpatauja dar
bo žmonių valia, išreikšta Stalino Kons
titucijoje. Ši aplinkybė turi lemiamos 
reikšmės ir tarybinių teismų santvarkai: 
liaudiškumas yra pagrindinė tarybinių 
teismų santvarkos žymė. Tarybų Sąjun
goje liaudis labai plačiai dalyvauja teis
mų darbe, nes 1) ji tiesiogiai ar per atL 
tinkamas darbo žmonių tarybas renka 
visų be išimties tarybinių teismų teisėjus, 
2) iš jos tarpo imami liaudies tarėjai, 
kurie dalyvauja teismuose bylas spren
džiant. Maža to, teisėjai turi duoti savo 
darbo apyskaitas darbo žmonių susirin
kimuose.

“Tarybų santvarkoje kiekvienas pilie
tis gali būti teisėju, jeigu tik jis bus liau- 
dies išrinktas.

“Suprantama, kad šitoks tarybinių 
teismų konstrukcijos pobūdis uždeda 
pareigą tų teismų teisėjams nenutolti 
nuo liaudies, nuolat su ja santykiauti ir 
visapusiškai pažinti jos gyvenimą, nes 
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je santvarkoje teismui uždedama parei
ga stiprinti socijalistinę discipliną, pagar • 
bą naujai kolektyvinio sugyvenimo teT- 
sei. Tarybinė santvarka teismui uždeda 
prievolę aktingai dalyvauti socijalizmo 
statyboje. Naujasis teismas turi būti pro
pagandistu naujo teisingumo, naujos kul
tūros, naujų socijalistinių pažiūrų į gy
venimo klausimus. Spręsdamas konkre
tų atsitikimą — bylą, teisėjas turės pilie
čiams atitinkamai paaiškinti ir nušviest?, 
tą įvykį taip, kad tuo būtų keliamas pi
liečių sąmoningumas, kad pilietis įgytų 
supratimą apie naują santvarką, apie 
naują pažiūrą į gyvenimą.”

Šitoki uždaviniai laukia Tarybų Lietu
vos teismų ir teisėjų.

Ten pat kalbėjo ir Girka apie Sovietų 
Sąjungos teismų veiklą. Pasak “Tarybų 
Lietuvos” (spal. 21 d. laidoj), Girka pa
sakė:

“Tarybinio teismo jėga ta, kad jis bū
damas susijęs su masėmis, atsiskaito 
prieš jas. Jeigu liaudis jus turės rinkti, 
tai ji turi jus pažinti. Teisėjas turi po
puliarinti įstatymus, svarbesnius parti
jos ir vyriausybės nutarimus. Teisėjas, 
atsiskaitydamas iš savo darbų prieš ma
ses, turi išaiškinti joms, kaip reikia už
kirsti kelią nusikaltimams.

“Tarybų teismai savo sprendimus turi 
pagrįsti įstatymais. Jokių neteisėtų veik
smų, jokių įstatymų laužymų negali būti 
net ir pereinamame laikotarpyje. Jsta- 
tymingumo klausimą bolševikų partija ir 
vyriausybė visada labai vertino. Net ir 
pilietinio karo metu, pirmaisiais tarybų 
valdžios metais, Leninas ir Stalinas 
griežtai reikalavo žiūrėti įstatymų. Pa
vyzdžiui, savo laiške darbininkams ir 
valstiečiams 1919 m. Leninas rašė, kad 
kiekvienas įstatymo laužymas padaro 
plyšį, kur įlenda priešas ir kenkia ben
dram reikalui.

“Baigdamas savo kalbą drg. Girka pa
brėžė, kad blogas būtų tas teisėjas, kuris 
be savo teismo daugiau nieko nežinotų. 
Teisėjas turi pažinti visas savo darbo ra
jono sąlygas, kuriose jis dirba. Jis tu
ri žinoti ir viso krašto padėtį. Jis neturi 
būti siauras darbininkas, bet politinis 
veikėjas. Jis turi žinoti, kokie nusikalti
mai jo rajone daromi, kaip eina ūkiškų 
planų vykdymas, kad tokiu būdu galėtų 
tarybiniais įstatymais tinkamu laiku už
kirsti kelią vykstantiems nusikaltimams. 
Teisėjas turi palaikyti santykius su par
tiniais ir vietos tarybų organais. Ne už
sidarymas savyje, kaip kad 'buvo daro
ma smetoniniais laikais, bet bendravimas 
su partiniais ir tarybų vietos organais, 
informavimasis ir gavimas patarimų.”

Jeigu darbo žmogus iki šiol negalėjo 
rasti smetoniškuose teismuose teisėtu
mo, tai dabar jis jį ras, nes nuo dabar 
Lietuvos teismai bus liaudies teismai pil
noj to žodžio prasmėje.

Francijoj
Diktatorius Franci jos Petain pašalino 

iš vietos “savo įpėdinį” ir užsienio rei
kalų ministerį Lavai, kuris norėjo Fran
ci ją (dar vokiečių neužimtą) į karą įvelti 
prieš Angliją. Ne tik jis La valį pašalino, 
bet ir įkalino dėlto, kad pastarasis norė
jo savo “čyfą” nuversti ir pats kraštą 
valdyti.

Hitlerio ambasadorius Francijai atvy
ko į Vichy ir įsakė Lavalį paleisti, na, 
ir Lavalis buvo paleistas iš daboklės.

Apie tas visas machinacijas, kurios da
bar yra vedamos ne tik Francijoj, bet ir 
kituose kapitalistiniuose Europos kraš
tuos, galima .būtų prirašyti daugybę lai
kraščių puslapių. Bet tas klausimo vis- 
vien neišrištų ir nenušviestų.

Kai mes kalbame arba rašome apie 
Franciją, vieną turime turėti galvoj: to 
krašto valdžia yra Hitlerio kontrolėje. 
Todėl ji gali savo tarpe ėstis ir niautis, 
tačiau galutinas žodis priklauso Berly
nui. Nepaisant, kas Franciją šiandien 
(formaliai) valdys: Petain, Lavai, Flan- 
din ar kokis kitas nenaudėlis, — jis tu
rės klausyti Hitlerio!

Francijos liaudis kol kas persilpna vi
sus parsidavėlius fašizmui, niekšus išvy
ti laukan. Francijos liaudį nusilpnino ne 
tik karas, bet ir socijalistų lyderiai, par
sidavę fašizmui. z

Bet Francijos liaudis visvien atsi
griebs, paims kraštą į savo rankas ir tuo
met ji suves sąskaitas su visais ųenaudė- 
liais-pardąvikais.

Šis paskelbimas mūsų vajininkų laimėjimų yra prieš
paskutinis. Sekamą ir galutiną paskelbimą padarysime 
su Naujais Metais, kai gausime iš visų vajininkų pasku
tinius gautų prenumeratų siuntinius.

Vajus baigiasi su gruodžio men. 23 diena. Vadinasi, iki 
tos dienos ir dar tą dieną gauta prenumerata bus pri- 
skaitoma prie vajininkų punktų skaičiaus. Todėl tuojau 
po gruodžio 23 d. (arba tą pačią dieną, kam paranku) 
reikia “Laisvės” administracijai siųsti visas prenumera
tas. Gavusi, administracija tuojau viską sutvarkys ir 
galutinius davinius paskelbs prieš Naujus Metus,—gal 
būt gruodžio 30 ar 31 dienos “Laisvėje.”

Raginame visus vajininkus per šias kelias dienas pa
sidarbuoti, kiek tik jėgos neša ir aplinkybės leidžia. Taip
gi labai maloniai prašome tuos mūsų skaitytojus, kurie 
dar negayo šiame vajuje naujo skaitytojo, pasirūpinti 
gauti,

O dabar skaitykite, kaip iki šios dienos stovi mūsų va
jininkai:

K. čiurlys, Bayonne ...... 
Philadelphia Vajininkai----
K. Žukauskienė, Newark ... 
P. Bokas, Waterbury .........
J. Bakšys, Worcester.........
J. P. Martin, Pittsburgh .. 
G. Shimaitis, Montello.......
S. Tvari jonas, Detroit .......
S. Petchulis, Mar Ęin ••.... 
ALDLD 20 kp., Binghamton

P. Žirgulis, Rochester ................  612
J. Jaskevičius, Hudson ............ 598
A. Klimas, Hartford ................... 590
F. Lideikis, P. Bečis, Great Neck 582
J. Matačiūnas, Paterson ........ 545
A. Balčiūnas, Brooklyn ............ 474

453 
409 
392 
382 
344

J.
s.
s.

Mockaitis, Bridgeport ...........
Penkauskas, P. Tamošauskas 
Burba, So. Boston ..................
Kuzmickas, Shenandoah .........

Baltimorčs Draugijų Kolektyvas 
Keturių Kolonijų Kapitonai 
Grand Rapids Vajininkai ...........

ew Haven ...........
ridgewater ...........

Ramanauskas, Minersville .... 
Valinchus, Pittston ...........
T. Jokim, New Britain ... 

ALDLD 136 kp., Harrison .. 
P. Šlekaitis, Scranton .........
M. Valentą, Cleveland ..........
B. E. Senkevičiene, Easton .. 
V. Padgalskas, Mexico .........
F. Abekas, Chicago .............
J. Gavenavičius, So. Boston 
A. Gūdžiu, Schenectady ......
A. Bakanauskas, Portland .... 
P. Šlajus, Chester ..................
Anna Buivid, Dorchester ....
J. Žilinskas, Lewiston .........
S. Mason, New Haven ........
K. Mikolaitis, Baltimore .....
O. Vilkaite, W. Hartford .....
F. Gervickas, Athol .............
John Grybas, Norwood .............  117 1 J.
S. Mažeikiene, Cleveland .........  Ill V.

J. Rudman, N
J. Kalvelis, Bi
J.
A.

291 
286 
284 
283 
274 
268 
260 
256 
246 

. 231 
.. 200 
.. 184 
. 172 

. 166 
. 159 
. 154 
. 144 
. 136 
. 132 
.. 132 
.. 128 
. 124

Punktų
v

M

2932
2341
2121
1658
1629
1568
1111
1055

733 
670

F, Wilkas, Wilmerding ....
Math. Senkus, Greenfield 
A. Sabulienė, So. Boston 
F. Mazurka, Worcester ..
J. Kazlauskas, Hartford 
M. Klimas, Richmond Hill 
P. Buknys, Brooklyn ......
J. Barkus,- Ozone Park .. 
S. Puidokas, Rumford ....
K. Romikaitis, Reading ....
J. Radzevičius, Detroit ...
Mary Siekis, Gardner ... 
J. Margaitis, Windsor ....
P. Kurui is, Cleveland .....
J. V. Stankevičius, Wilkes-Barre 
A. Evans, Rochester .................
F. Norwaish, Dorcester ...........
J. Jasiunas, Brooklyn ..................
P. Kairis, West Hanover ...........
J. Urbon, Pittsburgh ..................
R. Laukaitienė, Maspeth .,.........
W. Naruševičius, Kenosha .......

Globich, Wilkes-Barre .........
Kuzmickas, Harrison ..............
Peslis, Bridewater ................

Yusaitis, Bridgeport ..............
Makauskas, Tunkhannock ....

Geo. Kuraitis, Brooklyn ...........
D. M. šolomskas, Brooklyn .......
R. Mizara, Brooklyn ..................
Ę. Ceikiene, So. Boston .............
A, Lipčius, Eddystone ..............

Prūsei ka, Chicago ..................
Pipiras, Pittsburgh ................
Gaidis, Maynard ......................
Turauskas, Schuylkill ...........

K.
K.
J.
F.

110
110
102

99
98

Laiškas iš Tarybų Lietuvos
Rumfordietis veikėjas S. 

Puidokas gavo laišką iš Lietu
vos nuo savo žmonos brolio 
dukters St. Urbonavičiūtės, 
kuriame, tarp kitko, sakoma:

“Naujienų pas mus labai 
daug. Viskas pasikeitė, žmo
nės vieni labai džiaugiasi, kiti 
liūdi. Vienu žodžiu, nuotaika 
labai įvairi. Mes darbininkai 
dabar laisvę gavome, turime 
džiaugtis, turime lygias teises 
kaip ir visi. Ir išnaudoti mūsų 
taip nebegalės kaip pirmiau 
išnaudodavo: Vienu žodžiu, 
dabar mums Įgerai. Pakol kas

Nušovė Politinį Kalinį 
Stovykloje Airijoje

Dublin, Airija. — Politi
niai kaliniai pirmadienį su
kėlė maištą Curragh kon
centracijos Stovykloj todėl, 
kad jiem sumažino sviesto 
ir abelnai pablogino valgį. 
Sargai šovė į sujudusius ka
linius ir viehą nušovė, kitą 
sužeidė. ! j

Tai buvo jau antras maiš
tas dėl tos pačios priežas
ties: pirmas įvyko praeitą 
šeštadienį. Tada sargai šū
viais sužeidė du politinius 
kalinius. Kaliniai apdaužė 
keletą viršininkų.

Vokiečių or-London. — 
laiviai smarkiai atakavo 
vieną miestu šiaurinėje An
glijoje.

London, gruod, 16. — An
glų lakūnai bombomis pa
taikė į penkis italų karinius 
laivus Neapolyje.

WHDmI

Vaizdelis iš Vultee Californijoj darbininku posėdžio, 
kuriame jie buvo nutarę streikuoti; pirm visko, jie 
saliutavo USA vėliavą. Paskui Dies ir Jacksonas ap
šaukė juos komunistais, kam jie streikuoja! Bet gi 
jie streiką laimėjo. (Paveikslas iš FRIDAY savait-
raščio).

Pastabos
Šiame kare kebliausia pa

dėtis yra “visagalio” dievo. 
Visi prie jo kreipiasi, kad 
padėtų priešus nuveikti.

Nesenai Amerikoj ir An
glijoj buvo surengtos spe
cials pamaldos, kad dievas96
'pagelbėtų vokiečius ir italus

87
80
72
66
66
64
59
55

55

50
50
46
44
44
44
42
30
24
24
24
22
22
22
22
21
10

dar nėra viskas pilnai sutvar
kyta. Taip greit nespėja su
tvarkyti.

“Kaip tamstos buvote rašę 
dėl siuntinio, tai jeigu galėtu
mėte prisiųsti, būtų labai ge
rai. Nes dabar tame sąmišyje 
žmonės, daugiausia smetoni- 
ninkai, kurie turi prisiplėšę pi
nigų iš pirmiau, tai perka la
bai daug ir daro dideles atsar
gas. O mes, kurie pirmiau pi
nigų neturėjome, nebegalime 
nusipirkti, nes per tokį nenor
malų pirkimą, ir krautuvėse 
pritrūksta daiktų. Kol mes už- 
sidirbam pinigus, tai ne visa
da gauname, ko norime. . .

“Dabar pas mus gyvenimas 
kasdien ką naujo atneša. Kas 
bus toliau, pamatysime.”

sumušti. Veik tuo pačiu lai
ku Chinijoj 30,000 mulų, — 
ne arklių ir asilų veislės, bet 
dvasiškių, — meldėsi, kad 
dievas pagelbėtų japonus 
nugalėti.

Italai ir vokiečiai mel
džiasi, kad jiems dievas pa
gelbėtų anglams sprandą 
nusukti. Hitleris kelis sy
kius pareiškė, kad su jais 
esąs dievas.

Dabar vėl 15 d. gruodžio 
New Yorke pralotas. Man- 
ningas surengė spėciales 
pamaldas, kad dievas pagel
bėtų graikams ir kad jie 
italams išveltų kailį. Prie tų 
pamaldų prisidėjo ir assiri- 
jonų patrijarkas Mar 
mun.

Už italus meldžiasi 
Italijos dvasiški ja ir 
popiežius.

Na, sakykite, kam dabar 
dievas turi padėti? Juk da
bar jis randasi kebliausioj 
padėtyj.

Tik viena Sovietų Sąjun
ga ne kvaršiną jo seną gal
vą ir neprašo jokios pagal
bos. Jeigu ką daro, tai ap
sieina savo jėgomis.

Shi-

visa

mokėdami skaityti ir neži
nodami sveikatos depart- 
mento tokio patvarkymo, ar 
stačiai nepaisydami, išdrįso 
ir trečiu sykiu įkąsti, užsi
tarnaudami mirties bausmę. 
Jų bylos atsidūrė net aukš
čiausiame valstijos teisme. 
Advokatai juos gynė visais 
galimais būdais. Anglų laik
raščiai net editorialus rašė. 
Vienas šunelis tapo išgelbė
tas, kitų kelių likimas dar 
teisėjų rankose.

Dabar sveikatos depart- 
mentas bando tą įstatymą 
demokratinti. Siūlomas pa
taisymas: Jeigu šuva įkan
do ir reikalinga gydytojo 
pagelba—gydymas, tai tokis 
kandimas skaitosi prasikal
timu ir leidžiama kąsti tik 
du sykius, o už trečią mir
ties bausmė. Bet jeigu šu- 
nio įkandimas nereikalauja 
gydytojo pagelbos, tai jis 
gali kąsti tiek sykių, kiek jo 
šuniška sveikata ir dantys' 
leidžia.

Pasirodo, gydytojai, sėdė
dami sveikatos departmen- 
te, turi geras galvas ir rū
pinasi “svarbiais” visuome
niniais reikalais. Jie nori, 
kad ir šuneliai jiems biznį 
darytų,—kąstų taip, kad 
paskui reikėtų gydyti...

*

Klausimai ir 
Atsakymai

Klausimas
Redakcijai: Ar tamstos 

žinote, ar dar išeina angliš
kas žurnalas “New Mas
ses”? Kada, aš gyvendavau 
didmiestyje, tai kai kada 
pirkdavau ir skaitydavau. 
Dabar niekur nebegaliu 
gauti. Norėčiau užsirašyti, 
bet nežinau, ar dar išeina 
ir koks yra adresas. Būsiu 
dėkingas už patarnavimą.

Skaitytojas.
Atsakymas

Taip, ž u r n a 1 as “New 
Masses” tebeišeina. Patarti
na angliškai skaitantiems 
lietuviams įsigyti ir skaity
ti. Adresas yra toks: New 
Masses, 461 Fourth Ave., 
New York, N. Y.

Pilietis Klinga, kalbėda
mas Brooklyno smetoninin- 
kų surengtose prakalbose, 
pasakė, kad Smetona, šau
dydamas Lietuvoje darbi
ninkus ir ūkininkus, tik tė
viškai juos glamonėjo. Jis 
būtų griežčiau pasielgęs.

Protinga gamta, kad 
Klingą taip nuskriaudė, jog 
jis negalėjo patapti tėvu. 
Kitaip, jis savo žmoną ir 
vaikus dar grieščiau būtų 
glamonėjęs, negu Smetona 
Giedrį, Požėlą ir kitus.

Sakoma, nęra to blogo, 
kas neišeina ant gero. Ly
giai taip ir su Klinga atsiti
ko...

Bostone viena gražuolė 
buvo teisiama, kad ji nuoga 
pozavo mėgėjams-fotogra- 
fams. Teisme ji pasakė: Aš 
nuoga pozuoju piešėjams ir 
skulptoriams, tai kodėl ne
galiu pozuoti mėgėjams-fo- 
tografams? Teismas ją iš
teisino’

Kaip tik šią žinią paskel
bė laikraščiai, tai ir Bago- 
čius pareiškė, kad sutinka 
paskutines savo kelines au
koti. ..

V. Paukštys*

“Morgenpost”

New Yorko sveikatos dc- 
partmentas irgi randasi 
keblioj padėtyj. Jis negali 
išrišti klausimo, kiek sykių 
šunelis bėgiodamas gatvė
mis, teisėtai gali savo dan
telius suvaryti į piliečių 
blauzdeles? Mat, keli metai 
atgal tas pats departmen- 
tas patvarkė, kad šuva turi 
teisę du sykiu bile piliečiui 
ar pilietei įkąsti. Bet jeigu- 
jau trečiu sykiu taip pasi
elgia, turi būt mirčia bau
džiamas.

Keli šuneliai, ar tai ne-

Vokiečių Spauda Sako: 
Lordas Lothian Melavo

Berlin.
rašo, kad Anglijos ambasa
dorius Amerikai, lordas Lo
thian, pirm mirdamas, pas
kelbė “paskutinį savo melą.”

Lothian, tarp kitko, mela
vęs, kad Vokietija grūmo
janti Jungtinėms Valsti
joms ir kad Hitleris norįs 
užviešpataut visą pasaulį.

“Morgenpost” ir kiti vo
kiečių laikraščiai užginčija, 
kad Hitleris ar Vokietija 
bet kada svajojo užpult 
Ameriką arba įsiviešpataut 
visame pasaulyje.

Roma, gruod. 17. — Italų 
valdžia grasina sušaudyt 
tuos, kurie perdaug pirks 
maisto ir krausis jį sau.
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Unijistės merginos išdidžiai rodo unijinėj Šapoj pagamintus produktus trečioj Ke- 
navimo Darb. Unijos (CIO) konvencijoj, Chicagoj. Šimtai maisto produktų dabar 
yra pagaminama po unijos kontraktais, ko nebuvo prieš CIO laikus.

o kitas — įito. Jam stebėtis 
na, kam tie paukštukai kapo
ja žievę, juk zjoje maisto nė
ra. Jis užsirašė ta vieta ir už 
dviejų savaičių atvažiavo pa-

dugno augmenis nuo sugedi
mo. Iki šiol buvo dėta moksli
ninkų daug pastangų, kad gi
lumos jūrų augmenis palaiky
ti naturališkom spalvom, bet

Lietuvio Kelionė nuo Piemenėlio iki
Garsaus Mokslininko

Rašo M. PŪKIS

TRUMPA MOKSLININKO 
NIKŪNO BIOGRAFIJA

Sulig Mokslininko Nikūno 
Daviniais.

Kalifornijos valstijos Agri
kultūros Muziejuje Exposition 
Parke, Los Angeles’e, dirba, 
vienas iš geriausių, pasauliniai 
atsižymėjęs paleontologijos 
moksle lietuvis A. Nikūnas. 
Tai aukštai pasižymėjęs moks
lininkas ir labai malonus žmo
gus.

Iš kur jis atsirado ir kaip 
jis priėjo prie tos aukštumos? 
Vot čia “Laisvės” skaitytojus 
ir supažindinsiu su paties 
mokslininko gyvenimo eiga — 
nuo piemenėlio iki mokslinin- 

> ko.
A. Nikūnas gimė iš bied- 

nos šeimynos Anykščių mies
telyj, Lietuvoje. Kaip daugu
ma biednų šeimynų vaikai, 
taip ir Nikūnas sulaukęs 7 
metų amžiaus turėjo eiti duo
nos pelnytis už piemenėlį. Tai 
buvo sunki pirmoji vasara ban
das ganyti, ypač pas svetimus, 
nes visur stumdo ir už viską 
kaltina. Tą sunkenybę ir pa
nieką turėjo perkęsti tūkstan
čiai Lietuvos piemenėlių, tai 
reikėjo perkęsti ir Nikūnui'

Vasaromis ganė bandas, o 
žiemomis mokinosi. Išsyk mo
kėsi lietuviškai iš maldakny
gės. Tai vienatinė tais laikais 
buvo lietuviška mokykla. Pas
kui pradėjo eiti į pradinę ru
sų mokyklą, kur jam gerai se
kėsi, nes per tris žiemas baigė 
ją-

Būdamas 12 metų tapo iš
siųstas į Peterburgą, čia jis 
pradėjo mokytis paišybos. Bet 
čia vėl, kaip ir daugeliui jau
nuolių norinčių mokytis, pa
stojo kelią neturtas. Iš namų 
teikiamos pagelbos neužteko 
dėl mokslo, tad reikėjo jieš- 
koti ar vakarais, naktimis ne
gaus kur padirbėti. Bet darbo 
gauti nebuvo galima, nes jau
no niekas neima. Pagaliaus 
pavyko įsiprašyti vieno kiem
sargio padėti gatves Šluoti, 
kur jam mokėdavo po 6 rub
lius į mėnesį..Ir taip prisidur- 
damas Nikūnas galėjo tęst ar
tistišką mokslą toliau. Bet Ni
kūnui pasinorėjo kiek išmokti 
ir muzikos. Dar skrumniau 
pradėjo gyventi ir susitaupęs 
25 rublius nusipirko armoni
ką, pradėjo mokytis muzikos. 
Per 5 mėnesius jis paliko pir
mos rūšies armonikistas ir pra
dėjo uždarbiauti eidamas gro
ti. Kadangi Nikūnas likosi ge
ras muzikantas ir mokėjo loš
ti, tai jis gavo darbą vaka
rais groti kabaretuose, kur su
sirenka turčiai, kurie jam 
smarkiai ploja už jo gražų 
grojimą. Nikūno alga pakilo 
nuo 6 rublių iki 300 rublių į 
mėnesį. Jam jau buvo gera 

. proga susitaupinti pinigų, kad 
galėtų eiti į aukštesnį moks

lą.

1906 metais sėkmingai perė
jo egzaminus ir įstojo gimna
zijom čia jam irgi gerai sekė
si, nes toj gimnazijoj daug 
mokinosi grafų ir kunigaikš
čių vaikai, tai Nikūnas/juos 
palinksmindavo su savo armo
nika. Tie grafų, kunigaikščių 
studentai pamilo Nikūną ir 
jam duodavp ne tik pinigų, 
'bet ir vasaros laiku parsivež
davo į namus, pas tėvus-dvar- 
ponius. čia susipažįsta Nikū
nas su grafais ir kunigaikš
čiais ir kožnas nori turėti Ni
kūną pas save. Tai buvo ge
ra proga pažinti dvarininkų 
išlepusį ir skirtingą nuo vals
tiečių gyvenimą.

Linksminant tuos ponus, Ni
kūnui parūpo aplankyti tėviš
kę ir tie piemenėliai. Vieną 
sykį pargrįžęs į savo tėviškę 
anksti rytą išėjo pažiūrėti tų 
vietų, kur pirmiau ganydavo, 
čia rado ganant piemenukus, 
kurie buvo basi: kojų oda su
trūkusi, sušlapę ir drebėjo nuo 
šalčio. Nikūnui prisiminė ir 
jo dienos ir pasidarė jam liūd
na, kad toki jaunučiai turi 
taip vargti. Apsiverkęs nusi
ėmė nuo kaklo šaliką, nušluos
tė vaikams kojas ir nuvažiavęs 
į miestą nupirko visiems po 
nagines ir davė po kelis rub
lius.

Piemenėliai nebežino nei 
kaip dėkavoti savo geradėjui. 
Ir Nikūną pamilo nuo pieme
nėlio iki grafo. Bet su gra
fais Nikūnas nutraukė ryšius 
ir pamatysite kodėl.

1908 m. Nikūnas dažinoję, 
kad Odesoj yra geriau moky
tis chemijos, negu Peterburge, 
tai nusprendė važiuoti. Va
žiuodamas į Odesą sustojo 
Vilniuj, nes norėjo pamatyti 
garsųjį Gedimino kalną, žiū
rinėjant tą kalną sutiko rusų 
oficierį, kurio paklausia, ko
dėl tas kalnas taip apleistas. 
Oficieris jam ėmė aiškinti, 
kad kuomet lenkai nebuvo pa
vergę Lietuvos, tai tas kalnas 
buvęs labai gražus. Bet kai 
lenkai pavergė Lietuvą, tai ir 
kalną apleido ir daug dalykų 
išvogė. Tik rusai, kuomet prie 
Aleksandro II sumušė lenkus, 
tai tuomet vėl biskį tą kalną 
atitaisė, čia Nikūnui pavyko 
sužinoti daugiau apie senovės 
Lietuvą ir paklausė oficie- 
riaus, kur jis galėtų gauti 
knygų apie • Lietuvą. Oficieris 
atsakė, kad rusų kalboj yra 
tik viena knyga po vardu: 
“Očerk Drevnei Litvi.” Bet 
lenkų kalboj jis gali gauti 
daug knygų apie Lietuvą. Ir 
po dviejų metų, kuomet Nikū
nas sugrįžo iš Odesos vakaci- 
jų, tai apsistojo pas grafą Ko
marą, nes jis su to grafo gi
minaičiu sykiu mokinosi, čia 
Nikūnas perskaitė porą lenkų 
kalba apie Lietuvą knygų, kur 
susipažįsta apie žiaurų dvar
ponių .gaspadoriavimą Lietu
voje. Ypač ponas Tvardaus- 
kis tai žiauriau elgėsi su lie
tuviais valstiečiais, negu ar

šiausi kriminalistai. Tas pon
palaikis nueidavo į bažnyčią, 
išsiskirdavo gražiausią moterį 
ir visiems matant išgėdindavo. 
O jau ką bekalbėti apie muši
mus, plakimus ir niekinimus 
kur tie ponai lietuvius terio- 
jo. Nuo to sykio Nikūnas per
traukė ryšius, su visais ponais 
ir nenori, kad kas jį vadintų 
“ponas.” žodis “ponas” turė
tų būti didžiausios paniekos 
žodžiu mums lietuviams. Tik 
neišmanėliai ir lenkiški bajor- 
palaikiai mėgsta vadintis po
nu. Ir labai gerai, kad nau
joji Lietuvos valdžia tą gėdą 
prašalino iš Lietuvos ir panai
kino tą niekšišką vardą “po
nas.”

1910 m. baigęs mokslą ap
sigyveno Vyžonių miestelyj, 
čia susipažino su ūkininku Ra- 
zevičium, kuris aprodė Nikū
nui geologijos mokslui vertin
gų vietų. Vienoj vietoj Nikū
nas bekasdamas iškasė giliai 
Žemėje žmogaus kaukolę, kur 
vėliau tapo ištirta, jog 25 
tūkstančių metų senumo. Tai 
buvo pirmutinis Nikūno svar
bus radinys.

Negalėdamas gauti tuojau 
tarnybos, o ir norėdamas dau
giau patirti, Nikūnas važiuo
ja į Angliją ir apsistoja di
džiuliam Londono mieste. Čia 
jis gauna darbą gamtos mu
ziejuje prezervuot gyvūnėlius.

Sykį Nikūnas parodė muzie
jaus direktoriui tą iškastą Lie
tuvoje kaukolę, kur direkto
rius labai įvertino ir paskyrė 
jį prie Paleontologijos sky
riaus. Paleontologijos darbas 
sekėsi Nikūnui labai gerai ir 
jis pereina visus kvotimus ir 
gauna Paleontologijos Dakta
ro laipsnį.

Kuomet Nikūnas užbaigė 
Rusijoj gimnaziją, tai kaip 
daugelis tais laikais darė, už
siaugino barzdukę ir apsivil
ko fraku, manė, kad jau moks
las užbaigtas, tai jis likosi vi- 
sąžinančiu. Bet kaip pradėjo 
dirbti paleontologijos darbą, 
susipažinti su daug gamtos ir 
žemės slaptybėmis ir vis nau
jo ko išmokti, tada pamatė,' 
kad dar tik pradžia mokslo. 
Tuomet nusiskuto barzdukę, 
nusivilko fraką ir paprašė, 
kad jo nevadintų nei ponu, 
nei daktaru, nei profesorium, 
bet paprastu vardu—Niek, 
kuriuom ir dabar visi vadina, 
nežiūrint, kad jis galėtų var
toti ir profesoriaus titulą.

Kaip Nikūnas Tapo 
Mokslininku?

Kad gauti mokslininko var
dą, tai reikia išrasti tokis da
lykas, kurio dar nėra.

Liuosu laiku Nikūnas mėg
davo išvažiuoti ‘vienas į girias, 
kur medžiai auga, paukščiai 
gieda, karvės ganosi, tas jam 
primena Lietuvą ir jaunystės 
dienas. Sykį jam besėdint ar
ti dviejų medžių pastebėjo, 
kad vienas paukštukas daro 
skylutę vieno medžio žievėj,

žiūrėti, kas toje skylutėje yra. 
Vieno jnedžio skylutėj ran-j 
da iš uogos jau besivystančią 
kirmėlaitę, o antrojo medžio 
skylutėj uoga, nors suvytus, 
bet nesugedus. Pafeiėmė nuo 
tų dviejų medžių žievės ir iš
tyrė savo laboratorijoj. Išana
lizavus pasirodė, kad yra dvi 
skirtingos rūkštys: viena da- 
leidžia kirmyt, o antra apsau
goja nuo sugedimo. Ta antra 
rūkštis dėl Nikūno buvo labai 
reikalinga, nes jis sudarė 
naują elementą prezervuoti 
medžius, vaisius ir t.t.

Kuomet šį išradimą Nikū
nas demonstravo, tai#buvo nu
stebinti visi mokslininkai, kad 
nukirstą medį su lapais gali
ma palaikyti visada žalume. 
Arba įdėti vaisius ar daržoves 
į tuos skysčius, tai jie negen
da, pasilieka sveiki amžinai. 
Tuom išradimu pradėjo nau
dotis viso pasaulio didieji mu
ziejai ir Nikūnas tapo pripa
žintas mokslininku.

Už tą svarbų išradimą tarp
tautiniam mokslininkų suva
žiavime 1918 metais Nikūną 
apdovanojo aukso ženklu-me- 
daliu.

Tais pačiais 1918 metais. 
Nikūnas apleido Angliją ir 
atvažiavo į Jungtines Valsti
jas. Pirmiausiai jam rūpėjo su
rasti daugiau medžiagos page
rinimui savo chemikalo. Ir 
jam tas pavyko padaryti. Da-, 
bar jo chemikalai ant 90% 
geresni ir padaro augmenis 
ne tik negendančiais, bet pa
laiko visą gaivumą. Tai su 
tuom pagerintu elementu jis 
pradėjo gerinti Amerikos mu
ziejus ir yra padaręs daug 
paveikslų (slides), kuriuos 
vartoja kolegijose dėl moki
nių Geologijos ir Paleontolo
gijos skyriuose.

1930 metais Kalifornijos 
gubernatorius parsikviečia Ni
kūną ištaisyti tarptautinės pa
rodos Kalifornijoj ir pavedė 
pagerinti Valstijos Agrikultū
ros Muziejų, čia Nikūnas tu
rėjo daug darbo kol abu mu
ziejus ištaisė, kad dvigubai 
pradėjo žmonių lankytis.

1936 m., balandžio 18 d. 
baigė daryti modelį raudon
medžių girios,. ;l;urią guberna
torius atidarė su didelėm iš
kilmėm ir paskyrė Nikūną dai
lės užveizda. Vėliau jį pasky
rė užveizda ant viso muzie
jaus. Dabar Nikūnas pats ma
žai dirba, bet turi didelę at
sakomybę, nes re’ikia prižiū
rėti kelias dešimts darbinin
kų, kurie dirba muziejaus la
boratorijose, studijose ir ki
tur. Be to, jis vis stengiasi 
išrasti ką naujo arba' pagerin
ti tuos pačius chemikalus. Ir 
jam tas vyksta, nes kas me
tai jis vis ką išranda. Ir už 
tuos išradimus 1938 metais 
Tarptautinis Muziejų Susivie
nijimas apdovanojo Nikūną 
garbės aukso ženklu. Bet Ni
kūnas tais savo garbingais 
ženklais nesididžiuoja, jis sa
ko: “Aš dirbu dėl žmonių, 
dėl mokslo, o ne dėl garbės.”

1939 metų pabaigoj Nikū
nas išrado vėl naują elemen
tą, tai kaip palaikyti jūrų

buvo be pasekmių. Mat tie jū
rų augmenys labai jautrūs. 
Kaip tik gauna oro ir saulės 
šviesos, tuojau su b lanksta*. Bet 
mokslininkas Nikūnas per ilgą 
bandymą surado, kaip prezer
vuoti ir jūrų augmenis.

1910 m. Santa Barbara, Ca
lif., mokslininkų suvažiavime 
šis Nikūno išradimas pripažin
tas faktu ir svarbiausiu išra
dimu per 1939 metus. Dabai* 
tas jūrų augmenų gražybes 
galės matyti kiekvienas mu
ziejuose. O jos labai gražios 
ir įvairių spalvų, kur jokis pie
šėjas dar nėra padaręs. Tai 
ačiū mūsų tautiečiui moksli
ninkui Nikūnui, kad jis su sa
vo geniališku gabumu vysto 
mokslą pirmyn ir parodo žmo
nijai gamtos paslaptis ir gro
žybes.

Nikūno Veikla Lietuviuose.

Intensyviai dirbdamas mok
slo įstaigose neturėjo progos 
nei galimybių plačiau susipa
žinti su lietuviais. Tik 1937 
metais Los Angelesyje pradė
jo pasipažinti plačiau, kuomet 
drg. L. Prūseika lankėsi. Pir
mu sykiu jam teko dalyvauti 
masiniai su lietuviais, tai drg. 
Prūseikai surengtoj išleistuvių 
vakarienėj, šios naujos pažin
tys Nikūnui labai patiko. 
Bet glaudesnės veikmės dar il
gai nedaryta, nes patentuoti 
Smetonos . patriotai dėjo pa
stangas, kad mokslininką ne
prileisti prie lietuviško veiki
mo, ypač prie progresyvių pu
sės. O progresyviams aiškinta, 
kad Nikūnas nenori lietuvių, 
kad jis yra nedraugiškas, ne
sukalbamas ir šioks ir toks. 
Mokslininkui neturint politinio 
nusistatymo ir nežinant tų 
skirtumų lietuvių tarpe, buvo 
sunku suprasti tą niekinimo 
propagandą. Ir tik pabaigoj 
1939’ metų, kuomet Lietuvių 
Organizacijų Bendro Komite
to nariai kreipėsi prie Nikūno, 
kad jis parodytų paveikslus 
apie senovės Lietuvą Nepri
klausomybės dienos minėjime, 
ką mokslininkas mielai suti
ko, tuomet jis pamatė, kad 
veikimą galima daryti per lie
tuvių organizacijas, o ne pa
tentuotus Smetonos atstovus. 
Paveiksluotai prelekcijai pui
kiai pavykus, tuomet pradėjo 
Nikūnas aiškinti, kad mes 
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rengtume Lietuvių Rankdarbių 
Parodą Muziejuje. Sako, pa
rodykime pasauliui, kokius 
puikius lietuviai padaro audi
nius, drožinius, gintarinius ka
rolius, piešinius r t.t. Bendras 
Draugijų Komitetas mielai su
tiko tą pasiūlymą ir, padedant 
mokslininkui, ėmėsi už darbo. 
Apie tos parodos pasekmes 
buvo plačiai rašyta ir dabar 
nebekartosiu.

Tiek dar žymėtina, kad 
kuomet patentuoti smetoniniai 
negalėjo Nikūną sudemorali- 
zuoti ir paimti parodos ren
gimo vadovybę iš visų, lietu
vių organizacijų Bendro Ko
miteto rankų, tai jie pradėjo 
ardyti tą parodą skųsdami Ni
kūną valstijos muziejaus di
rekcijai, kad neleistų Liet. 
Darb. Chorui pildyti progra-

Chinijos moterys, verpimo kooperatyvo nares, rate
liais verpia siūlus Chinijos kareivių blanketams. Koo
peratyvai kas metai pagamina po virs du milionus 
Manketų.
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mos ir t.t. žodžiu sakant, jie patašiau. < Bet tai labai siau- 
tai darė kaip kad Lietuvoje jų ruošė rėmuose tas mokslininko 
sėbras Smetona padarė: kuo-'darbas įdėtas. Vėliau teks dar 
met Lietuvos valstiečiai ir dar
bininkai paėmė
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atskirais ruožais parašyti, ku- 
iš Smetonos rie dabar nebuvo galima at-

savo šalį, tai žymėti. Būtinai reikės dadėtirankų valdyti
Smetona su savo sėbrais pa- jo gimnazijos metų nuotikiai, 
bėgo pas Hitlerį ir skleidžia 
melus, jog “nebėra Lietuvos.”

Taip ir su mūsų paroda at
sitiko. Kuomet Nikūnas krei
pėsi prie Lietuvos konsulų 
Chicagoj ir New Yorke pagel
bos, kad jie atsiųstų reikiamus 
paveikslus dėl parodos, tai tie 
ponai prižadėjo. Bet kuomet 
dažinojo, kad ta paroda ren
giama be jų sėbro J. Bielskio 
vadovybės, tai žadėtą paramą 
atsakė. Dėl to mokslininkas 
Nikūnas daug nukentėjo ne- 
vien dėl skundų, bet negau
damas žadėtų paveikslų, turė
jo iš mąžų paveikslėlių, dau
giausiai iš laikraščių iškirp
tų didinti, kad sudaryti rei
kiamą parodai vaizdą. Bet ne
žiūrint tų trūkumų ir kenki- ( 
mų, Nikūno gabi ranka ir mik- ( 
lūs protas išstatė rankdarbių 
parodą priderančiai ir tūks
tančiai žmonių susipažino su 
Lietuvos 
Lietuvos 
gražiai 
Kaune 
iš rugsėjo 30 d.

Nusisekus parodai, Nikūnas 
rengiasi prie perstatymo pa
veikslais astronomijos mokslo. 
Tuo tikslu jis išprašė iš Mt. 
Wilson observatorijos, kad 
duotų paveikslus vėliausiai im
tus per didžiausį teleskopą. 
Buvo planuota, kad tą astro
nomijos vakarą surengti pir
mą gruodžio, bet kadangi Ni
kūnas apie naujus metus yra 
siunčiamas apžiūrėti kitų mu
ziejų, kaip Chicagoje, Phila- 
delphijoje, Bostone, New Yor
ke ir kitur, tad astronomijos 
aiškinimas tapo atidėtas po 
jo sugrįžimo.

Šiomis dienomis Nikūnas 
baigia daryti kitą kūrinį, tai 
Gedimino Kalną miniatūroj. 
Tą gražų istorinės vertės kal
ną Nikūnas kiek galės apro
dys Amerikos lietuviams, o 
paskui padovanos Lietuvai, 
kaipo dovaną nuo Los Angeles 
lietuvių. Bet apie tai teks kitą 
sykį parašyti.

Taigi, asmenyje Nikūno 
Los Angeles lietuviai susilau
kė gerą sandarbininką kultū
ros darbe.

Prie Užbaigos.

Tai kiek man buvo suteik
ta žinių, kiek patyriau, tiek

kultūra ir daile. Net 
žinių agentūra Elta 
aprašė išeinančiam 

dienraštyj, “Tiesoje”

kaip jis Petrogrado muziejuje 
surado dvi senovės Lietuvos 
dainas ir muziką. Bet baigiant 
reikia būtinai prisiminti ir 
apie asmens charakterį.

Yra sakoma, kad žmogų 
pamyli ne vien iš jo gerų dar
bų, bet ir kitokių jo ypatybių. 
O Nikūnas turi daug gerų 
ypatybių. Jeigu kas atvažiuo
ja pas Nikūną, jis labai malo
niai ir širdingai priima. Paro
do visus savo darbo vaisius. 
Pagrajina ant vargonų, ku
riuos pats pasidarė ir kurie tu
ri labai gražų baisa.

Jis visuomet yra užsiėmęs, 
štai dabar dar nebaigė daryti 
Gedimino Kalno, o jau pradė
jo piešti paveikslus ant pažy- 

1 rnėjimų, kurie bus duodami 
kožnam vienam, kurie kuom 
nors prisidėjo prie parodos 
rengimo. O tokių bus 50 ypa
tų. Tai bus labai gražūs ir 
reikšmingi tie pažymėjimai. 
Bet apie tai teks daugiau pa
rašyti, kuomet jie bus gatavi.

Jeigu pasitaiko kam nors iš 
toliau atvažiavusiam aplanky
ti Nikūną, tai jis apvedžioja 
po visą muziejų ir laboratori
jas, kur viskas po jo priežiū
ra būna. Kada aš pažiūriu, 
kaip jis su visais draugiškai ir 
paprastai apsieina irdaugdir-

(Tąsa1 ant 4-to pusi.)

Paskilbusią Knygą 
PATARIMAI VYRAMS 

APIE LYTIES DALYKUS 
Dar galit pas mane gaut 

Tai turininga D-ro Robinsono 
knyga apie svarbiausius lyties 

veiksnius ir lytinę higieną. 
Kaina buvo $2.00; dabar 

parduodu už $1.00 
Reikalavimus adresu old t: 

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

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

E VIENINTELE LIETUVIŲ 
I RAKANDŲ KRAUTUVE.

COMft

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

IŠDIRBĖJAI IR PLATINTOJAI 
GEROS RŪŠIES RAKANDŲ

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

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių |

Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymą

8 MATEUŠAS SIMONAVICIUS
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

nuo 1 valandos

426 South 5th Street
Blokas nuo Howes St. elęveiterio stoties.

ir impor- 
degtinės ir 

geriausių

Brooklyn, N. Y
Tel. Evergreen 4-9508

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

% ' -M*.

w tuotos
vynai,

M bravorų alus ir 
įį ėlius. Kada būsi- 

te Brooklyne, už
eikite susipažinti.
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Į Pietus ir Atgal
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(Tąsa)
keturios, penkios mylios, o vis dar kalno 
galo nesimato. Dešinėj prapultis taip di
delė, kad apačios veik negali matyti, tik 
mėlynuoja. Automobilį reikia keisti tai į 
antrą, tai į trečio greičio sukimo krump
lius. Važiuojame. Jau astuonios mylios, 
o dar vis į kalną neįlipome. Pagaliau štai 
ir viršūnė. Įvažiavome 6,642 pėdas. Čia 
yra apsčiai vietos mašinas pastatyti. Štai 
vienas automobilis iš Illinois, kitas iš 
Ohio valstijų. O šalta, šalta, kad vėjas 
net ausis rauna.

Išlipome prie prie aukščio bromos, nu- 
sitraukėm paveikslus. Štai ir apsišvari
nimo kambarys. Užrašai: “Vyrams”... 
“Moterims” ir “Negrams.” Ir čia negrų 
atskyrimas, ant North Carolina ir Ten
nessee valstijų sienos, kalne ant 6,642 pė
dų aukštumo, federalės valdžios parke!

Leidžiamės į Tennessee valstiją, tai 
yra kitą kalnų pusę. Kaip ilgas buvo įva
žiavimas, taip ilgas nusileidimas. Vieto
mis galima važiuoti įdėjus į spartos 
krumplius (gears), vietomis prilaikai 
stabdžius, o vietomis esi priverstas mes
ti į antrą, kad automobilius nepasileistų 
iš kalno. Kelias sukinėjasi, štai išlindo
me pro tunelį, o čia pervažiavome, suko
me lanku ir vėl pro apačią pirmesnio ke
lio išlindome. Yra vietų apsistoti ir pa
žvelgti į rūkstančius kalnus.

Tie kalnai stebėtinai rūksta, tai vie
nur, tai kitur, tartum ten būtų uždegtas 
kokis laužas. Jie taip gausiai rūksta, kad 
pakalnėj buvusi skaisti saulė čia maso- 
si, tik raudonas ratas.

Kodėl jie rūksta? Kol kas atsakymo 
. mums niekas nedavė, nei brošiūra apra

šanti pačius kalnus, kiek turistų juos ap
lanko, nei enciklopedija. Galima spėti, 
kad kalnuose, žemės gilumoj dega tam 
tikros medžiagos, o pro uolų plyšius ver
žiasi į kajnų viršūnes dūmai.

Mokyklų vadovėliuose aiškinama, kad 
ten ne tikri dūmai, bet rūkai ir miglos, 
kurios nuolat tarpkalnėse laikosi ir iš 
tolo dūmais atrodo.

Tennessee Valstijoj
Tennessee valstija užima 42,022 ketv. 

mylias, turi apie 3,000,000 gyventojų, ku
rių tarpe per 20% negrai. Ši valstija ma
žai kuo skiriasi nuo kitų pietų valstijų, 
tik jos industrija ir vandens pajėgų elek
tros gaminimo stotys plačiai išvystyta. 
Iš baltųjų žmonių pirmieji apsigyveno 
1797 metais—francūzai.

Tennessee turi žymias vandens pajė
gos varomas elektros gaminimo stotis 
Wilson Dam, Norris Dam, Calderwood 
Dam, Wheeler Dam, Guntersville Dam 
ii* kitas elektros gamybos stotis, kurio
mis “Tennessee Valley” didžiuojasi.
• Čionai praktikoj patyriau, kiek pietų 
valstijose turi galios šerifai ir jų paskir
ti “deputes”. Privažiuojant miestelį New
port, ant kelio stovėjo trokas, o iš prie* 
šingos pusės važiavo kitas. Stovintį sunk
vežimį aplenkti negalima. Sustojau. Už 
minutės:

—Pokšt!—į automobilio “sėdynę”.
Išlipau, trys farmeriai atvažiavo su

sėdę į nedidelį seną autombbilių. Matyti 
užsikalbėję, ar prastais stabdžiais sulen
kė sparną. Visi jauni. Jų kaltė aiški, bet 
jie mato, kad turi reikalą su svečiu ir 
daug nepaiso.

Apsimainėme dokumentų nuorašais. 
Pagal Tennessee valstijos važiuotės įsta
tymus jos pilietis patelefonavo apie įvy
kį policijai. Atvyko du “deputes”, šerifo 
paskirti. Kriminalio prasikaltimo nėra,' 
o prie “damidžio”, civilio dalyko, jie ne
turi reikalo, bet pagal tos valstijos įsta
tymus jie gali tuojau ant vietos užareš- 
tuoti farmerio “limoziną” ir ryte bus 
teismas. Mano nuostoliai nėra dideli ir 

į aš nenoriu ten pasilikti. Tada vienas iš 
“deputčių” priėjo prie farmerio ir sako:

—Nors turto dalykas nėra mano rei
kalas, bet tu esi kaltas. Tu įvažiavai 
žmogui į automobilį — užmokėk, susitai
kyk! Farmerys, kuris pirmiau nenorėjo 
nei kalbėti su manimi apie atsilyginimą, 
dabar jau siūlo man $3. Žinoma, kad tas 
nepadengia padarytus nuostolius, bet, 
kad baigti tą “kermošių,” aš sakau:

—Gerai, sutinku, lai duoda $3.
—Bet aš neturiu pinigų, — vėl teisi

nasi ir išsisukinėja farmeris. — Lai tas 
ponas važiuoja su manim į mano farmą, 
atgal, kelione truks mažiau valandos, tai

aš gal pas ką jam gausiu pinigų.
—Jis nevažiuos^ — sako “depute.” — 

Mes norime, kad iš mūsų valstijos sve
čias išvažiuotų nenuskriaustas, kad žino- 

. tų, jog mūsų valstijoj yra gera tvarka. 
—Ir “depute” išsitraukė pluoštą bumaš- 
kų, padavė man $3.—Keliauk sveikas, o 
aš važiuosiu su juom, tai jis man at
mokės.

Tai matote, kokis galingas yra “depu
te” pietų valstijoj. Rytuose policija nie
ko neturi su žmogaus nuostoliais iš prie
žasties važiuotės taisyklių laužymo.

Per Vakarų Virginijos Kalnus
Biblijoj yra pasakyta, kad Dievas že

mę tverdamas pasigėrė. Jeigu taip būtų I 
buvę, tai aš tikras, kad jis girtas su
tvėrė tą žemės vietą, kuri yra žinoma 
kaipo Vakarų Virginija (West Virginia).

Vakarų Virginiją atrado Thomas 
Batts 1671 metais. Pirmoji baltųjų kolo
nija buvo įsteigta Shepherdstowne 1726 
metais. Ji užima 24,170 ketvirtainiškas 
mylias ir turi apie 1,900,000 gyventojų. 
Jos industrija anglies kasyklos, molio iš- 
dirbystė, stiklo, geležies, plieno ir gami
nimas vagonų. Žemės ūkis labai prastas. 
Avys ganosi pakalnėmis, kitokių galvijų 
labai mažai.

Nuo Smoky Mountains iki Pennsylva- 
nijos sienos pervažiavome per Vakarų 
Virginiją apie 400 mylių, keliu num. 19, 
per miestus: Bristol, Bluefield, Prince
ton, Gaūley .Bridge, Sutton, Weston ir 
Clarksburg. Ir visa kelionė per kalnus. 
Ir tokius kalnus neišgalvotu nei jokis 
piešėjas. Kelias sukinėjasi, lipa, leidžiasi, 
vėl sukasi ir sukasi, tai į vieną, tai į kitą 
pusę. Yra kalnų kitur, kur ant kalno už
važiavęs gali rasti paplokštumą, nors 
kiek kalnu pavažiuoti, vėl į klonį nusilei
dus kokį laiką pavažiuoti lyguma, bet 
ne Vakarų Virginijoj. Ten kalnas ant 
kalno lipa, čia vienas išsidavęs ir plikas 
be jokių augmenų, ten kitas su apžė
lusia viršūne, čia kairėje kalnas, skalos, 
kaip siena keli šimtai pėdų, sutrukęs, 
uolos nukabę ant kelio, šalikelyj pėr- 
sergėjimas: “Saugokis puolančių akme
nų!”, tartum keliauninkas gali juos pa
remti ar sulaikyti. Čia jau kitoj pusėj 
prapultis, kurios kiaurumui nėra galo, o 
pat prasčiausioj vietoj dar didelis užsi
sukimas ir kelias kreivas, kaip girtas lat
ras. Čia vėl tau iš kitos pusės kalnas su 
sutrūkusiais ir nukabusiais akmenimis, 
o ten vėl skylė, kurios dugno nesimato. 
Arba važiuoji, tartum ant žuvies nuga
ros, o abiejomis pusėmis didžiausios pra
pultys ir kelias visai neaptvertas.

Važiavome visą dieną; kokį laiką tas 
sudarė įvairumą. Tikrai, jokis artistas 
negalėtų išgalvoti tokių kalnų, kaukurų, 
skylių, kuprų, figūrų, kokių pilna Va
karų Virginija. Bet kelių šimtų mylių 
kelionė, įkyrėjo. Šolomskienė ir Gasiūnie- 
nė jau rūgo j o ne vien Dievo antrašu, 
Į^ad jis sutvėrė tokią “grožybę,” bet ir 
mūsų su Jonu antrašu, kad mes pasirin
kome tokį “trill.” O kelias vietomis siau
ras. Įvažiuoji į vieną apskritį, ten kiek 
geresnis, įvažiuoji į kitą, jau tuojau pra
sideda velniava, o kelias vis vien priklau
so federalei Jungt. Valstijų valdžiai; 
klausimas, kas tuos pinigus suėda?

Rūkstantis Pittsburgh
Laikomės krypties į Pittsburgh, pas 

draugės Gasiunienės tėvus Norkus. Kaip 
tik įvažiavome į Pennsy Ivani jos valstiją, 
tai automobilius pasileido, kaip valtis 
ant vandens.

—Tai kelias!—kas tai suriko.
—Tylėkite, Ties vėl į vagių apskritį . 

įvažiuosime...
—Pennsy Ivani j a!... Pennsy Ivani j a !— 

nusidžiaugėme pamatę ant kelio Pa. žen
klus. Netrukus jau buvome ir Pittsburgh 
priemiesčiuose, o paskui ir Pittsburghe.

Pittsburgh didelis miestas, 700,000 gy
ventojų, o su savo prilipusiais kaimyniš
kais miesteliais sudaro apie milioną. 
Senas miestas, jo Fortas Pitt ima pra
džią nuo anglų-saksų apsigyvenimo 1759 
metų. Pittsburgh užima tik 52 ketvir
tainiškas mylias pločio, kuomet Los An
geles 442, reiškia, yra labai tirštai ap
gyventas. Pittsburgh guli ant Monon
gahela, Ohio ir Allegheny Upių subėgio 
ir dažnai nukenčia nuo varpdens išsilie
jimų.

(Bus daugiau) ~.

Jungt. Valstijų žemdirbystes sekretorius-ministeris 
Wickard su savo žmona po medžiokles North Caro
lina valstijoj. Jie medžiojo laukinius paukščius.

Rochester, N. Y. Wilkes-Barre, Pa.

'V' ' ' ' ' '
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narių skaičiumi, ir neatsilikt 
nuo kitų kultūros darbų.

Kuopos Koresp.

KODĖL AREŠTAVO 
LA VALĮ?

Vichy, Franci ja, gruod. 
16. — Buvęs Petaino minis- 
teris vice-pirmininkas La
vai areštuotas už tai, kad 
planavo nuverst Petaino 
valdžią Francijoj ir atvirai 
kariškai bendradarbiaut su 
Vokietija.

Roma. — Atvyko daugiau 
naujazelandiecių ir austra- 
liečiu kariuomenės į talką 
anglam prieš italus Libijos- 
Egipto fronte.

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-3622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

Prakalbų Savaitė
» Pirmadienį, gruod. 2 d., kal
bėjo d. A. Bimba Gedemino 
Dr-stės Svetainėje, apie perver
smą Lietuvoj. Prakalbas rengė 
ALDLD 50 kp. Kaip tyčia pa
sitaikė, tą visą mielą dieną ir 
vakarą, smarkiai snigo ir šalta 
buvo. Prie to, turėjome tik 4 
dienas laiko garsinimui, bet 
žmonių buvo prisirinkę arti-pil- 
nio svetainės.

Prakalba d. A. Bimbos pa
darė gana gilų įspūdį ant di
džiumos .klausytojų, o kitus pa
liko pasyviais, abejojančiais, 
svarstančiais dabartinius įvy
kius Lietuvoj.

Dar ir , surinkamas aukų 
$22.13 liudija, kad kalbėtojas 
pataikė į tašką, nes rašančiam 
šią žinią nėra žinoma, kad- pra
kalbose būtų tiek aukų surink
ta. Stambesnės aukos buvo už
rašytos sekamai: po $1.00: D. 
Valtienė, J. Merkevičius ir čer- 
nauskas; po 50c: J. Jutčios, G. 
Švedas, G. Mikitas, P. Barzdai- 
tienė, W. Lekavičius, J. Vaitas, 
B. Gudas, V. Bulienė, L. Beke- 
šienė, J. Bulis, P. Bugailiškis, 
J. Vaivada, M. Severinas, S. 
Gendrenas, M. Giedraitis, R, 
Sherelis, M. Vaidila, J. Labei- 
ka, G. Vaitas ir J. Benikaitie- 
nė. A. Duoba aukavo 35c, E. 
Duobienė 30c; po 25c: A. Duo- 
bienė, W. Lastauskas, F. Balta
kis, F. Matėikis, Draugas, C. 
Pauža ir J. Stanley.

Po aukų, sekė klausimai. Jų 
buvo daug ir gerų. Su klausi
mais laikas užsitraukė net po 
11 vai. naktį ir žmonės nesiskir- 
stė taip greit, diskusavosi būre
liais apie prakalbas. O “Lais
vės” vajininkas d. P. žirgulis 
džiaugėsi, kad gavo didelį 
“Laisvės” skaitytoją. Mat, kas 
tai užrašė “L.” į Lietuvą me
tams, sakydamas: “ot tai poin- 
tų bus. * * *

Gruodžio 4 d. pirmu .kartu 
buvo proga rašančiam pasi
klausyti kapitono Yakontoff. 
Prakalbas rengė ukrainiečiai su 
rusais, Ukrainų Darbininkų 
Svetainėj. Kapit. Yakontoff 
kalbėjo rusiškai, paminėjimui 
23 metų Sovietų Sąjungos gy
vavimo. Kaip pati kalba, taip 
žinojimas pasaulio, geografi
niai, ekonominiai ir politiniai 
klausovui duoda apčiuopiamą
vaizdą, kaip, kad būtų judriuo
se parodoma. Patartina eiti

Gruodžio 8-tą dieną LLD 43 
kuopa turėjo savo metinį su
sirinkimą. Bet kaipo metinia
me susirinkime, tai negana na
rių dalyvavo, vos 14-ka.

šiame susirinkime buvo ir 
valdyba perrinkta>dėl ateinan
čių metų, kaip tai, kuopos or
ganizatorius, iždininkas ir 
knygius. Kiti pasiliko tie pa
tys. Finansų raštininkas nusi
skundė, kad iš nekuriu narių 
yra gana sunku metines duok
les išrinkti, bet su laiku gal 
nariai pradės įvertinti šią ap- 
švietos organizaciją ir laiku 
pasimokęs.

Šiame susirinkime buvo nu
tarta gana svarbus dalykas, 
tai remti, kiek galint, besitve
riantį darbininkišką chorą šia
me mieste, kur ir $5 tam rei
kalui buvo paaukauta. Kitas 
geras dalykas, tai likosi nutar
ta, kad LLD 43 kuopa duotu 
LDS 7-tai kuopai skaičių kny
gų ir šėpą knygoms sudėt, kur 
daugumas LDS narių galės 
skaityti ir šviestis šios„. organi- 

1 zacijos išleistomis knygomis.
Mūsų, kuopoje veikla buvo 

visai nusilpnėjusį, bet yra vil
ties, kad su pradžia ateinan
čių metų dalykai pasitaisys, ir 
kuopos nariai imsis darbuotis, 
kad kuopą išaugint didesniu

klausyti Yakontoff kalbos, kam 
tik galimą.

* * ❖ '
Gruod. 5 d, švento Jurgio pa 

rapijos svetainėj kalbėjo Gro- 
bliauskas. Man nebuvo progos 
būti tose prakalbose, tai tik at
balsius girdėjau, įmonių buvu
sių. Pritarianti naujai tvarkai, 
visi kaip vienas pasakoja, kad 
didesnio melagiaus nesą girdė
ję. Gi nepritarianti naujai Lie
tuvai pasakoja, kad “Bimba” 
neviską sakė teisybę, bet Gro- 
bliauskas daugiau primelavo ir 
už Bimbą.” Ir ve tos prakalbos 
dar vis diskusuojamos tarpe 
lietuvių po visą Rochesterį.

Buvęs.

Garsinkite savo biznį cien- 
raštyje “Laisvėje’*.,

MSmWSwHMUml
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Lietuvio Kelione nuo Pie- 
menelio iki Garsaus 

Mokslininko

(Tąsa nuo 3-čio puslp.) 
ba veltui dėl 1al)o lietuvystės, 
tai pamislinu, kokie tie žmo
nės yra nedorėliai, kurie pir
miau man sakė apie Nikūno 
storžievystę I Reikia pasakyti, 
kad jie abu (nors jo žmona 
amerikone) yra malonūs ir 
nuoširdūs dėl visų.

Tai tokiais keliais, per sa
vo gabumą, darbštumą ir ma
lonumą, Nikūnas keliavo nuo 
piemenėlio iki mokslininko.

Dar tenka priminti viena 
ypatybė, tai jo meilė prie 
paukščių. Kas rytas jis neša 
į parką (nes gyvena prie par
ko) duonos ir lesina tuos 
paukštelius. O tie jį irgi pa
žįsta ir visi sulekia pusryčių. 
Jis taipgi turi savo apartmen- 
te' prisiauginęs mažąjį arelį, 
kuris yra labai protingas. Ta
jo meilė prie paukščių paeina 
ir dėl to, kad jam davė gerą

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto
Tel. Virginia 7-4499

F. W. SHALINS 
(SHALINSKAS) 

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

E
BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Sales d61 Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujausiais 
paisymais. Keturios bolių alleys.

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-8842
&

r

pradžią, koki reikia sudaryti 
chemikalai dėl prezervavimo 
augmenų.

Visokią Žolių
Sandelis

Ramunių, Liepos žiedų, Čio
brelių, šalavijų, Šaltmėčių, 
Gumbažolių, Puplaiškių, Truk- 
žolių, Debesylo, Devinmečių, Se- ; 
nesu ir daugybės kitokių žolių. ;

25c Pakelis arba 6 už $1.00 '
Trajankos 60c—3 pakeliai $1.50
žolių knygelė, aprašo apie 

300 visokių žolių ir šaknų, nuo 
ko jos yra reikalingos, 25c.

M. ŽUKAITIS 
334 DEAN STREET 

SPENCERPORT, N. Y.

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

530 SUMMER AVE.
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

■4

ROBERT LIPTON j
eweler : : Įsteigta 1892Jeweler

701 GRAND STREET
Tarpe Graham & Manhattan Avės.

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

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

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

Vardas

Paštas

Gatv6 ar kaimas

Apskritys

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

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

1113 Mt Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

4
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Ketvirta#., Gruodžio 15, T94U

Bostono ir Apielinkes Žinios
Už Lietuvos Kiaules Fašistai 

Plaukus Rauna nuo Galvų
Tūlas laikas atgal buvau 

“Laisvėj” rašęs, kaip SLA ap
skričio piknike, priimant rezo
liuciją prieš dabartinę Lietu
vos valdžią žmogus pakėlė 
ranką, tai chuliganas drožė 
tam vargšui į krūtinę, kad net 
tas kojas užvertė aukštyn. Pa
sirodo, kad tuomi chuliganu 
buvo sandariečių prezidentas 
Jakubsas. Dabar tas mušeika 
vaikšto su apibalnota nosim.

Po minėto pikniko “Kelei
vio” eks-redaktorius labai su
sižavėjo tuomi įvykiu, bet pra
bėgus kelioms dienoms, pats 
kojas užvertė ant Broadway.

Savaitė tam atgal, kitas 
stambus sandariečių tūzas Jo
nas Palai-a užsimanė išban
dyti “tautišką” spėką. Jis pra
dėjo medžioti “raudonuosius.” 
Suradęs tris, sutinka J. Matu
levičių einant Broadway ir sa
ko : “šitai da vienas raudon
galvis—eik šią į saliūną, aš 
užfundysiu.”

Karčiamoj pats pastatė te
mą. Girdi, dabar diskusuosi- 
me apie Lietuvos valdžią. Na, 
ir pradėjo:

“Aš gavau laišką iš Lietu
vos nuo brolio, kad jis turė
jo tris kiaules ir visas bol
ševikai atėmė.”

Matulevičius pastebi jam: 
“O aš gavau laišką nuo se
sers, kad ji gavo vieną kiau
lę. Tai gal bus tavo brolio 
kiaulė.” •

žinoma, to ir užteko. “Rau
donieji” pasileido juokauti, o 
kriaučius pradėjo vartoti tau
tišką spėką. Rezultatas buvo 
tas, kad vienam žmogeliui

nurovė visus plaukus nuo gal
vos.

Tipiški Dzūkai.

Mano kaimynas gavo laišką 
iš Suvalkų dzūkijos nuo Lazdi
jų. Tik pasiklausykite:

—Tegu bus pagarbintas Jė
zus Kristus, o turime nodzie- 
ją, kad atsakysite: ant amžių 
amžinųjų, amen.

—O dabar pas mus naujie
nos tokios: Dievas davė Stali
ną, o Stalinas mums naują 
valdžią. . .

Tai tipiškas pareiškimas, 
šis Lietuvos artojas pareiškė 
tiesą ir džiaugsmą pagal jo 
aukščiausį supratimą.

Susilaukiau Sūnaus
Bostono apielinkes “Lais

vės” skaitytojai jau skaitė ko
respondenciją Jaunučio Sū-

naus. Mat, ant senatvės susi
laukiau “sūnaus.” Kaip kiek
vienas tėvas džiaugiasi jau- 
nagimiu, džiaugiuos ir aš. 
Bet krikštyti nesiskubinsiu, 
mes turime krikštytoją.

Tas krikštytojas, tai buvęs 
Lietuvoj daraktorius. So. Bos
tone prisirašė prie Jaunalietu
vių ir neseniai alum pakrikšti- 
no pažangią Lietuvių Tarybą. 
O kad tame amate jis turi 
specialybių, tai galima spręsti 
iš jo paties, kiek jis turi var
dų. Tik pasiklausykite: J. 
Dėdė Sakė, Patrimpas, Mur
za Neglosto, Sakė, Kru-mis, 
Jonas, Giraitės žentas.

Kaip tik greitai šis proti
nis invalidas duos Jaunučio 
Sūnui vardą, taip greitai aš iš
kelsiu krikštynas. Manau, 
kad kūmais bus Maikio Tėvas 
ir Jadvyga, o krikštytojui už 
patarnavimą išpirksiu kelnes 
iš panšapės.

Jaunutis.

PRANEŠIMAI IS KITUR

PHILADELPHIA, PA.

Baltimore, Md.
Didelis Darbas Jau Pradėtas

Jau pradėta organizuoti 
darbininkus į uniją (CIO) 
dviejų stambių industrijų. Tai 
yra Bethlehem Steel Co. ir 
Glen Martin Aircraft Co. Bal- 
timorėj. “Suorganizavimas šių 
dviejų stambių industrijų į 
CIO, tai didžiausias pasiseki
mas visoj Maryland’© valsti
joj ir District of Columbia,” 
pareiškė John T. Jones, pir
mininkas CIO.

Waterbury, Conn.

J. T. Jones apskaitliuoja, 
kad Bethlehem Steel Co. dirb
tuvėje dirba apie 20,000 dar
bininkų. Taipgi apie 10,000 
darbininkų dirba Bethlehem 
laivų statyboj. Ir virš 20,000 
darbininkų dirba Glenn Mar
tin orlaivių dirbtuvėje.

Taipgi CIO pirmininkas Jo
nes, pareiškė: “Ne vien tik ši-

Mūsų Naujienos
LLD 28 kuopos susirinki

mas atsibuvo 11 d. gruodžio. 
Susirinkimas, nors nebuvo 
skaitlingas, bet gerus tarimus 
padarė. Pirmiausiai kuopa iš
sirinko naują organizatorių, 
draugą Karolį Krasnicką, nes 
senas organizatorius jau ant 
kelių susirinkimų nebuvo pa
sirodęs. Užras^ raštininku 
praeitą susirinkimą buvo iš
rinktas S. Meison į vietą drau
gės Yankelionienės, kuri bu
vo rezignavusi iš priežasties 
apleidimo Waterburio. Jinai 
išvažiavo į Bridgeport apsigy
venti. Labai apgailėtina, ne
tekom labai geros .veikėjos. 
Mes velinam jai ir tenais veik
ti kuopasekmingiausiai darbi
ninkų reikaluose.

Kiti kuopos viršininkai pa
siliko ant kitų metų tie patys.

Skaitytas laiškas nuo Lietu
vių Meno Sąjungos sekreto
riaus draugo P. Pakalniškio. 
Laiškas tapo priimtas. Kuopa 
nutarė tapti nariu, pasimokė- 
dama $3 metinės mokesties.

Po tam buvo skaitytas laiš
kas nuo Connecticut Confer
ence on Social and Labor Le
gislation, kurios suvažiavimas 
įvyks sausio 11 d., 1941 me
tais, Hartforde. Laiškas tapo 
priimtas ir išrinktas delega
tas, draugas P. Bokas. Finan
sų raštininkas pranešė, kad 
randasi keletas narių, kurie 
dar nėra pasimokėję šių me
tų duoklių. Ragino draugus, 
kad patikę kur tuos narius, 
pakalbintų užsimokėti duok
les.

Buvo išduotas raportas iš 
Trėčio Apskričio konferenci
jos, kuri atsibuvo 17 lapkri
čio, New Havene. Delegatais 
buvo Krasnickas ir Strižaus-

tie 50,000 darbininkų turi bū
ti suorganizuoti į CIO uniją, 
bet ir šimtai tūkstančių kitų 
darbininkų Maryland’© valsti
joj ir District of Columbia pri
valo būt suorganizuoti...”

Taipgi The Fairchild lėktu
vų dirbtuvėj Hagerstown, Md., 
jau pradėta organizuoti. To
dėl visi darbininkai privalo 
stoti petys petin, kad šis dar
bas būtų varomas pasekmin
gai, kad visi darbininkai bū
tų suorganizuoti į CIO uniją.

Trumpesnės Valandos Be 
Numušimo Algų

“Fruit, Produce, Poultry” 
ir “Dairy Merchants” sutrum
pino savo darbininkams dar
bo valandas. Aukščiau sumi
nėtos kompanijos, vertė savo 
darbininkus dirbti iki 75 va
landų savaitėje. Dabar La
bor Department patvarkė, kad 
jos negali versti savo darbinin
kus ilgiau dirbti, kaip 40 va
landų savaitėje ir mokėti ne
mažiau, kaip 30c. į valandą. 
Virš 40 valandų savaitėje, 
kompanijos priverstos mokėti 
laiką ir pusę. Kompanijos pa- 
sirįžusiai kovojo prieš tokį pa> 
tvarkymą. Kompanijos aiški
nosi, kad jos negalėsiančios 
“biznio” varyti su taip trum
pomis valandomis, bet nieko 
jų pasiaiškinimai negelbėjo.

V-kus.

Detroit, Mick
Detroito Kalendorius

Gruodžio 22 d., sekmadie
nį, Aido Choro praktikos, 
10:30 vai. ryte, 4097 Porter 
St. Būkite visi į laiką I

Gruodžio 25 d., trečiadie
nį, Kalėdos. Nepamirškite Is
panijos pabėgėlių,*’kurie ken
čia didžiausį skurdą Franci- 
joj pabėgėlių stovyklose. Au
kas siųskite šiuom antrašu: 
United American Spanish Aid 
Committee, 200 Fifth Ave., 
New York, N. Y.

Kad linksmai praleisti Kalė
das, prirašyk vieną Fordo dar
bininką į AWU, ,CIO. Kiek
vienas unijos narys turi pri
rašyti į uniją po vieną Fordo 
darbininką. Tai toks AWU 
obalsis.

Gruodžio 22 d., sekmadie
nį, Detroito Lietuvių Piliečių 
Kliubo susirinkimas, 10 vai. 
ryte, 9236 Cardoni Avė.

Komitetas Gelbėjimui Ispa
nijos Karo Pabėgėlių užsakė 
laivą išvežimui pabėgėlių į 
tas šalis, kurios juos priima. 
Laivas kainuos $300,000. Phi- 
ladelphijai paskirta sukelti 
laivo reikalui $15,000.

Pabėgėlių padėtis fašistinė
je Francijoje yra baisi. Reikia 
padėti juos išgelbėti, šis ko
mitetas gavo miesto leidimtT 
turėti viešą aukų rinkliavą tris 
dienas: 20, 21 ir 22 dieno
mis gruodžio-December.

Gruodžio 20 dieną bus rin
kliava tik vakare, 7 vai , 21 
d.—nuo 1 vai. po pietų iki 11 
vai; vakare, 22 — nuo 1 vai. 
po pietų iki 11 vai. vakare. 
Lietuvių stotis 735 Fairmount 
Ave., o centralinė, 310 S. Ju- 
nfper St. Kviečiu LDS Lyros 
choro jaunimą ir ALDLD na
rius atlikti tą svarbų labdarin
gą darbą. • . J. S.

(298-300).
Gaukite “Laisvei” naujų 

skaitytojų

PHILADELPHIA, PA.
Ateivių Teisių Gynimo Komitetas 

rengia Kalakutų (Turkių) Parę, ar
ba balių. Visas pelnas skiriamas 
tam svarbiam darbui, ateivių teisių 
gynimui. Todėl visus lietuvius “Lais
ves” ir “Tiesos” skaitytojus, LDS 
kuopos narius, Lyros Choro jaunuo
lius ir ALDLD 3 kp. narius. Kvie
čiame dalyvaut šiame parengime, 
kuris įvyks 22 d. gruodžio (Dec.), 
sekmadienį, 8 vai. vakare, 707 Pine 
St. — J.'S. (298-299)

MINERSVILLE, PA.
ALDLD 14 kp. metinis susirinki

mas įvyks sekmadienį, gruodžio 22, 
1940, 7 vai. vak., L. P. K. svetainėj, 
kampas South and 3rd St. Draugės 
ir draugai, nepamirškite būtinai visi 
dalyvauti, nes bus daug svarbių rei
kalų aptarti, ypatingai vakarienė, ir 
valdybos rinkimai. — V. Čiudinis.

(298-299)

EKSTRA — EKSTRA! 
Elizabeth, N. J.

Bangos Choro pamokos įvyks 
penktadienį, 20 d. gruodžio (Dec.), 
pradžia 8 vai. vakare, LDP Kliubo 
salėje, 408 Court St. Visi choro na
riai malonėkite ateiti į šias pamo
kas, nes Bangos Choras yra apsiė
męs dalyvauti Sietyno Choro kon
certo programoje 25 d. sausio, tad 
turime gerai prisirengti su dainomis. 
Po pamokų bus Choro metinis su
sirinkimas ir bus rinkimas naujos 
valdybos 1941 metams. Tad chorie- 
čiai ir garbės nariai yra prašomi 
dalyvauti mitinge. (298-299)

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
Paraše Kun. Dr. Jonas Starkus

Mariampolės Kolegijos Profesorius
KAINA $1.00

• DINGUS ROŽYTE
Paraše Pranulis

Gražių eilių kūrinys. Tik Ck jar išleido dienraštis
“Laisvė.”

PUSLAPIŲ 32, KAINA 15c.

Hartford, Conn. “LAISVE”
427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y.

Penktas puslapis

NOTARY
PUBLIC

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

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

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Telephone
STagg 2-5043

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

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

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

nuvirti kopūstai ir barščiai

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

ir daržovių—virtų ir žalių.

SKELBKITĖS “LAISVĖJE”

Plymouth, Pa,
«

Gruodžio 29 d., 2 vai. po 
pietų įvyks Lietuvių Kapinių 
Korporacijos narių susirinki
mas. Susirinkimas bus po nu
meriu 40 Ferry St. Tai bus 
metinis susirinkimas, todėl bū-

Laisvės Choras turėjo paė
męs vakacijas visą lapkričio 
mėnesį, taip pat ir Stygų Or
kestrą buvo ant vakacijų visą 
tą mėnesį. Dabar mūsų moky
tojas V. Visockis po vakacijų 
stojo darban iš naujo, kaip 
matyt, su labai daug energi
jos veikimui dailės srityje. Jau 
pradėjom mokytis naujas dai
nas, ką tik gautas iš Meno 
Sąjungos. *

Choristai, katrie dar neži
note, kad choras vėl mokinasi, 
tai nuo dabar prašom visų lan
kyti pamokas kas savaitę. Tu
rim gerai išmokti. Ateityj turi
me daug kur pasirodyti.

Subatoj, gruodžio 28 d., 
choras rengia “chop suey” va
karienę su šokiais. Tai bus lyg 
ir atsisveikinimas su senais 
metais. Visi dailės rėmėjai yra 
kviečiami dalyvauti šiame 
Laisvės Choro parengime. 
Apart viso ko, dar bus leidžia
ma laimėjimui gyvas kalaku-. 
tas. Taigi, dzūkai su žemai
čiais, nepamirškite ateiti, gal 
gausite kalakutą.

Vakarienė bus Choro Sve
tainėje.

Dubysa.

Berlin. — Vokiečiai ren
ka iš Alsace gyventojų vi
sas, pasak jų, nereikalingas 
(nekošernas naziam) kny
gas, kurias, matyt, sude
gins.

kienė. Raportas buvo platus ir 
aiškus ir likos priimtas.

Po tam pasikalbėjus visapu
siškai apie mūsų dr-^jos 25 
metų gyvavimo sukaktį nutar
ta surengti koncertą po Naujų 
Metų ir pakviest prisidėti LD- 
S 49 kuopa, taipgi ir Vilijos 
Choras ir daugiau iš kitur dai- 

• nininkų, kad vakaras būtų tur
tingas. Tad vietiniai ir apie- 
linkės lietuviai tėmykite spau
doj, kada komisija praneš 

± apie šio parengimo dieną.
' Waterburietis.

tinai visi draugai turi daly
vauti. Tupime labai svarbių 
dalykų apsvarstymui.

Mano supratimu, čia yra 
daug betvarkės ir turėtų būti 
perrinkta valdyba, ba biznis 
mažinasi ir niekas nenori ge
rinti. Nauji viršininkai dirbs 
geriau.

Susirinkime galės balsuoti 
tie savininkai, kurie nėra su
spenduoti. Taip nusako orga
nizacijos konstitucija.

Korespondencija.

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei-J 
kalui esant ir 
p a d i dinų tokio 

f dydžio, kokio pa- / 
geidaujama. Tai-J 
pogi atmaliavoju1 
jvairiom.spalvom '

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

tarpe Gates Ave. ir Chauncey St, 
!; Tel.: Glenmore 5-6191 i'

DIDIEJI “LAISVES”

PARENGIMAI
Prašome įsitemyti šiuos dienraščio 

“Laisves” Parengimus

BANKIETAS
Jvyks 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
ĮŽANGA 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 — g’Tižy laikrodį.
• •

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

»»»į    'i   >iiAV;.įį-ii-ii-ii.i?..wĮwlii.'....nr ■»   f «>i>

Office Phone 
EVergrcen 4-6971

Managed by

RHEA TEITELBAUM

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

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

Inside Phone 
EVergrecn 4-6485

Russian & Turkish Baths9 Inc
29-31 Morrell Street Brooklyn, N. Y

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

Sun. all day and night

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

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parčm Yra Skaniausi

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

Siunčiame duonų per paštų j kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, sutelksime informacijas apie svori ir kainas.

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

/
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Žentas puslapis

Nok Yorko^/^fe Ziniiw
Smetonos Frontininkam Daug Unijisty Dalyvavo Darbo Partijos Progre

Nekaip Sekasi šyviai Prašo TalkosBalsavimuose
se-

Gimė 777-ni.

plano

Chase

| TRU-EMBER FUEL CO., INC
® 496 GRAND STREET BROOKLYN, t

Telefonas EVergreen 7-1661
4-

iki

St.

n< CAol«r&S1HUMC CO

Štai keletas iš daugelio degtinių

THREE FEATHER
RED

21

Unija Gavo Naują Sutarti

bū-
or-

iš darbų vyrams kovoti 
“lockout’ą,” kuriame jų 
randasi jau ketvirta sa-

Kai kurios drafto tarybos 
turėsiančios pasiaiškinti, dėlko 
jos atmetė daug rekrūtų.

A. Maas, ligonis, rastas pa
sikoręs West Hill Sanatoriu- 
me, Bronx.

Smetoninin- 
socialistai- 

visur pirma 
urzgiantis

5 CROWN
7 CROWN

(Queens Trafiko Teismą ati
darius, viena diena 750 asme
nų sumokėjo $1,800 už tra
ti ko peržengimus.

BLACK
SPECIAL

SEAGRAM
SEAGRAM
SEAGRAM

prašė 
vietos

Calvrrtš 
■’Special'’

Pierre* Massin;

Walter Hart, 
atvirai pasakė,

yra Amerikos

337 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Stagg 2-0783
NIGHT-—JIAvemeyer 8-1158

SUSIRINKIMAI
MOTERŲ ATYDAI

Lietuvių Moterų Apšvietos Kliubo 
priešmetinis susirinkimas įvyks šį 
ketvirtadienį, gruodžio 19-tą, S vai. 
vakare, 419 Lorimer St., Brooklyne. 
Kviečiame ir nenares. — Valdyba. ‘ 

(296-298)

Brooklyno magistratų teis
mai spėją su darbu : iš 3,603 
bylų pabaigai metų belikūsios 
tik 65-kios.

SHENLEY
SHENLEY
CALVERT
CALVERT RESERVED

LeVANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated
J. LeVANDA—E. EeV AND A
Tėvas ir Sūnus Levandauskai

UNDERTAKER

“Mannerheim Linija”

registracijos ' įs- 
kad už neužsi- 
nepiliečiai bus 
$1,000 pinigi-

Turime ir kambarių pernakvot 
arba savaitiniai išrandavot
JOSEPH ZEIDAT

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

Du jauni vyrai nuteisti po 5 
metus kalėti už apiplėšimą 
kriaučiaus krautuvės, 118 
Court St.

RANDAVOJIMAI
Pasirendavoja garu apšildomas 

fornišiuotas kambarys, pavieniui vy
rui arba porai, arti 8th Ave. sub
way, taipgi arti ir kitos linijos. Vie
nas blokas nuo Prospect Parko. Pra
šome kreiptis: P. Donela, 554 16th 
St., Brooklyn. Telefonas South. 
8-9839. Šaukite po 6-tos valandos 
vakarais. Kaina žema. (298-300)

CHARLES’ 
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 
306 UNION AVENUĖ 

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

PARDAVIMAI
Parsiduoda saldainių krautuve, 

tinka dėl lunch-roomo. Biznis išdirb
tas, galima daryti gerą pragyvenimą. 
Pardavimo priežastį patirsite ant 
vietos. Norime greit parduoti, tai 
atiduosime pigiai. Antoinette Shir- 
mulis, 85 Johnson Ave., Brooklyn, 
N. Y. (298-300).

1

Pereitą šeštadienį įvykusi 
Smetonos frontininkų — LSS 
19-tos kuopos — vakarienė 
parodė, kad su bendru frontu 
už smetonizmą ir hitlerizmą 
nieko nepeši. Publikos šiemet 
buvo mažiau, negu pernykš- 
čioje. Buvo savieji, buvo tam 
tikra dalis visuomenės, kuriai 
“reikia” būti, bet pašalinės 
publikos neprisirinko.

Nebuvo skaitlingi nęi tie, 
kurių naudai socialistai visus 
Lietuvos liaudies draugus taip 
puola ir niekina, 
kam gerai, kad 
sklokininkai, tarsi 
puldinėjantis ir
margis, jiems tarnauja. Juos 
už tai kai kada paglosto, bet 
nenučiulpto, neatlikusio kau
lo nemeta.

Pastaraisiais metais socia- 
listai-sklokininkai apart puoli
mo ant pažangiųjų kito darbo 
neturi ir tų vakarienių suren
gimas beliko jų vienatine pa
reiga, tačiau ir tos mažėja. 
Mažėja dėlto, kad nei rimtes
nieji žmonės jiems benori dir
bti, nei nori paremti, kada ži
no, jog ta parama eina ne 
darbo žmonėms ar progresui, 
bet smetonininkams - hitleri
ninkams remti. N-s.

Paskutinis Perspėjimas 
Nepiliečiams

Brooklyno pašto viršininkas 
Frank J. Quayle prašo per- 
spėt visus, kad nepiliečiams 
ateiviams registruotis belieka 
tik 5 dienos, neskaitant šven
tadienių, kuriais registracija 
nevedama.

Registracija baigsis gruo
džio 26-tą.

Pašto viršininkas taip pat 
praneša, kad keturi pašto sky
riai bus palaikomi atdarais 
registracijai, kaip buvo 
šiol. Tie skyriai randasi:

6217 — 4th Avė.
Marcy Ave. ir So. 4th 
321 Thatford Ave.
305 Washington St.
Visuose minėtuose skyriuo

se valandos pankiomis darbo 
dienomis nuo 9 ryto iki 9 va
karo, o šeštadienį nuo 9 ryto 
iki 5 po piet.

Gruodžio 26-tą, paskutinę 
registracijos dieną, skyriai 
bus laikomi atdarais iki pu
siaunakčio.

Nepiliečių 
tatymas sąko, 
registravimą 
baudžiami iki

. nes baudos arba iki 6 mėne
sių kalėti arba abiem baudo
mis. Registruotis privalo visi, 
šioj šalyje gyvenanti ateiviai, 
kurie dar neturi pilnos pilie
tybės. Tas liečia ir svečius, 
laikinai atvykusius.

Protestavo, Kam Anglijos 
Vėliava 1-moj Vieloj

Vedimas oficialių miesto rei
kalų per ištisas dvi dienas po 
Anglijos vėliava iššaukė prieš 
majorą protesto. Dėlto tarybi
ninkas Hugh Quinn iš Queens, 
atsistojęs Miesto Tarybos po
sėdyje, oficialiai kritikavo La- 
Guardią, kam šis per dvi die
nas posėdžių Bendros Apsigy
nimo Tarybos, pagarbai kana
diečių tos tarybos narių, laikė 
Anglijos vėliavą išstatęs pir
moj vietoj. Quinn sakė:

“Svetimos šalies vėliavą nie
kad neleistina išstatyt po de
šine ar virš nacionalės emble- 

. mos/’
Paskiau Quinn reporteriams 

aiškinosi, kad jis kaipo airis 
ir amerikonas “negalėjęs iš
kęst neprotestavęs” dėl majo
ro neprfeilaikymo atitinkamos 
vėliavai etiketos.

Maisto darbininkų unijos 
Kafeterijų Lokalo 302 virši
ninkų rinkimuose pirmą bal
savimų dieną balsavo 4,500 
narių. Lokale yra apie 10,000 
narių. Balsavimai tęsėsi per 
dvi dienas, gruodžio 17-tą ir 
1 8-tą.

šiuos žodžius rašant pasek
mės dar nebuvo žinomos. Pro
gresyviai rinkimuose turėjo 
savo sleitą, o esamoji, llillma- 
no-Dubinskio “darbininkišku- 
mu” sekanti administracija, 
turėjo savo, ir, kad tą sleitą 
prastumti, visaip niekino ir 
raudonaisiais krikštijo kiek
vieną pažangų unijistą. Net 
balsavimų dienomis Misevi
čiaus vadovaujama grupė ne
šiojo prieš balsavimo vietas iš
kabas, kuriose kandžiojama 
“raudonieji.”

Turintiems Nuliekamu • 
Drabužiu

Ispanijos karo pabėgėlius 
reikia ne tik pervežti iš Fran- 
cijos koncentracijų į Meksiką, 
bet taip pat reikia jiems ir 
drabužių. Siunčiami pervežti 
pabėgėlius laivai galės mrvežt 
jiems ir drabužius. Dėlto tu
rinti dar gerų, galimų dėvėti 
nuliekamų drabužių, prašomi 
juos paaukauti.

Drabužius galima bile kada 
darbo dienomis pristatyti Ispa
nijai Gelbėt Komiteto rašti- 
nėn, 200 Fifth Ave., New-Yor
ke. O kuriems neparanku ten 
nuvežti, prašoma atvežt gruo
džio 19-tos vakarą į “Laisvės” 
salę, 419 Lorimer St., kur 
įvyks Moterų Kliubo susirinki
mas. Kadangi čion ir kliubie- 
tės suneš savo dovanotus dra
bužius, tad komisija pasirū
pins gauti, kas nuveža visus 
drabužius vienu kartu.

Moterų Komisija.

Protestuoti Rinkimų Viršininkai 
Vėl Nominuoti Toms Pareigoms

Penkiolika balsų prieš 4-ris 
Miesto Taryba nubalsavo vėl 
palikti ofise dar dviem me
tams buvusius keturis rinkimų 
komisionierius, kurie buvo ty
rinėjimų komisionieriaus Her
lands kaltinti sukę dviejų mi- 
lionų dolerių per metus parti
nę politinę mašiną ir vedę 
Rinkimų Tarybos biznį “eik- 
vojančiai,” “nesugabiai” ir 
“nelegališkai.”

Tarybininkei Genevieve B. 
Earle protestuojant, nubalsuo
ta užginti New Yorko ir Kings 
apskričių republikonų. ir de
mokratų komitetų nuospren
džius sugrąžinai Rinkimų Ta- 
rybon S. Howard Cohen ir 
William J. Heffernan, demo
kratus, ir Jacob A. Livingston 
ir David B. Costuma, republi- 
konus.

Earle siūlė pavaduojančią 
rezoliuciją, kuria būtų atmes
ti tų dviejų politinių partijų 
pasiūlymai, o nominuoti kiti 
žmonės. Ji sakė: “Mums nė
ra būtina- priimti tą sąrašą 
žmonių, kritikuotų per tyrinė
jimų komisionierių. Mes turi
me tą atmesti ir reikalauti ki
to sąrašo.”

Tame reikalavime ją parė
mė Robert K. Strauss, fusio- 
nistas, sakydamas:

“Tuos kaltinimus neturėtu
me lengvai, juokais praleisti.” 
Jis siūlė, kad Taryba išrinktų 
komitetą patikrinti tuos kalti
nimus,, pažymėdamas, kad ten 
aiškiai “pažymėta, kas kuo 
kaltinamas.” Jis dadėjo, kad 
“Rinkimų Taryba yra geras 
žuvavimo prūdas toms dviem 
politinėms mašinoms.”

Ponios Earle rezoliucija rei- 
kalavo, kad valstijos įstatym-

Williasmburgo d a r b i o čių 
Progresyvių Komiteto AXbuda- 
vot Darbo Partijai skyrius at
sišaukė į apylinkės progresy
vius žmones, kurio norėtų 
matyt Amer. Darbo Partiją at- 
budavota ir stipria, ateit į sky
riaus raštinę, 33 Lee Avė., pa
sitarti ir padėti darbuose. 
John Masso, Komiteto pirmi
ninkas, pareiškė viltį, kad ir 
progresyviai lietuviai koope
ruos tame darbe.

Progresyvių Komitetas skel
bia, kad Tammanės-Fi'iedma- 
no mašina užgrobė Darbo 
Partiją 14-tame Assemblio 
Distrikte ir kad Progresyvių 
Komitetas yra pasistatęs sau 
už pareigą Darbo Partiją at
gauti iš jų šios apylinkės 
žmonėms.

Ragino Londonui Padėti 
Kuodaugiausia

Kalbėdamas greta 
National Banko viršininko prie 
Miesto Salės, majoras LaGuar
dia prisidėjo prie tų, kurie 
šaukia gelbėt Britanijos impe
riją, ragindamas, kad Jungti
nių Valstijų valdžia remtų 
Angliją kiek tik leidžia “tai
syklės ir įstatymai.”

Iškilmės įvyko laiminant de
šimtį keliaujančių virtuvių 
(rolling kitchens), kurios su
pirkta amerikonų aukomis ir 
būsiančios išsiųstos Anglijai. 
Vyskupas William'T. Manning 
atliko laiminimo ceremonijas.

Winthrop W. Aldrich, Chase 
National Banko viršininkas ir 
Anglijai Karo Pagel bos D-jos 
pirmininkas, kalbėjęs greta 
majoro tose ceremonijose> sa
kė majorui, kad 165-kios to
kios motorizuotos virtuvės, pa
darytos Anglijoj, bet apmokė
tos amerikiečių pinigais, jau 
vartojamos Anglijoj.

davystė pataisytų įstatymą 
taip, kad visos esamos parti
jos turėtų atstovybę Rinkimų 
Taryboj. Rezoliucija perduo
ta Miesto Tarybos Taisyklių 
Komisijai. Tačiau jau iš anks
to numatoma, kad didžiuma 
demokratų ir republikonų par
tijų vadų priešinsis bile kokiai 
reformai, kadangi davimas 
balso mažumų partijoms rin
kimų administracijoj susilp
nintų jų pačių galią. Apie tai 
tarybininkas 
brooklynietis, 
kad:

“Tiesa, kad
Darbo Partija; tiesa, kad yra 
Komunistų Partija; tiesa, kad 
yra Prohibicijos Partija; bet 
taisyklė yra ir ji turi pasilikti, 
kad dvi vyraujančios partijos 
valdo. Mes čionai turime dvie
jų partijų sistemą.”

Balsavimuose dėl užgyrimo 
Rinkimų Tarybos, Baldwin, rc- 
publikonas, užsirekordavo su
silaikąs ; prieš balsavo Earle, 
Strauss, Laidler ir Ninfo, o vi
si kiti balsavo palikti įkaitin
tuosius Rinkimų Taryboj.

Urmo Parduotuvių ir San
dėlių Darbininkų Unijos Lbka- 
las 65-tas pasirašė sutartį su 
General Quilting Co., 288 
Johnson Ave.

Sutartyje įrašyta uždaros 
šapos sąlygos; pakelia algas 
nuo $3 iki $5 per savaitę vi
siems darbininkams; mokės 
laiką ir pusę už viršlaikius ir 
dvigubai už sekmadienių ir 
šventadienių darbą.

Moterys Pikietuoja 
Iškasamą Tunelį

Būrys. moterų, žmonos., 
serys ir dukterys išmestų iš 
darbo unijistų, vis pikietuoja 
prie įėjimo j kasamą Brook- 

dyn-Battery Tunelį, Central 
Brooklyne. Jos padeda išmes
tiems 
prieš 
vyrai 
vaite.

1 Tuo tarpu darbai vedami su 
nepatyrusiais tuose darbuose 
žmonėmis, kuriuos atveža ap
statytus būriu policijos ir pa
skubomis pravaro pro pikie- 
tus. Tokio darbo pasekmėj, 
vienoj vietoj įlinko šaligatvis, 
apie ketvirtadalio bloko ilgy
je. Unijistai, Lokalo 147-to 
nariai, sako, kad tokių dalykų 
neatsitinka, kada dirba pože
mių iškasimo specialistai dar
bininkai. Jie sako, jog šis 
įvykis parodo, ko galima tikė
tis darbuose, kur dirbama 
‘ ‘str e i k 1 au ž išk u darbu.”

Tūlos pikietės atsivedusios 
ir vaikučius, nes neturi kur 
palikti, o taip pat ir dėlto, kad 
išmoktų pažinti tėvo uždirba-, 
mos ir ginamos duonos vertę, 
kadangi, kaip viena iš jų pa
reiškė, ir jos pačios atėjo ne 
ko kito, kaip tik ginti savo 
duoną:

“Tai yra duonos klausimas. 
Mes turime čion būti, padėti 
vyram laimėti kovą, nes ki
taip mes badausime ir būsime 
išmestos iš namų.”

Atidaro Sveikatos 
Centrą

Gruodžio 19-tos popiečio 
tą valandą, su iškilmingomis 
ceremonijomis, atidaroma nau
jas Fort Greene Sveikatos 
Centras ir naujas Brooklyno 
Pašto Bildingas, 295 Flatbush 
Avenue Extension, Brooklyne. 
Programoj dalyvaus majoras 
LaGuardia, Sveikatos D-to ko
misionierius Dr. Rice, miesto 
prez. Cashmore ir kiti žymūs 
įstaigų viršinjnkai.

Sveikatos Centras talpinsis 
naujame', nuo gaisro saugumu 
aprūpintame bildinge, 5 aukš
tų. Jo statybos darbai buvo 
pradėti rugsėjy, 1938 m. Pa
statytas federates valdžios ir 
miesto lėšomis, kurių PWA 
davė $213,750, o miestas pri
sidėjo su $293,425.

Užkvietimas į IDS 1-mos 
Kuopos 10-ties Mėty 

Sukaktuviy Baliu
Prašome lietuvius atsilanky

ti į šį pasilinksminimą ir balių, 
ruošiamą atžymėti LDS 1-mos 
kuopos 10 metų sukaktuves.

Tai bus ne vien šokių vaka
ras—bus krutami paveikslai, 
kuriuos rodys G. Klimas. Pa
dainuos A. Velička ir P. Gra
bauskas. Sukaktuvių prakal- 
bėlę pasakys, J. Gasiūnas, 
“Tiesos” red.

Bus užkandžių, alaus, ir G. 
Kazakevičiaus orkestrą.

"^Sukaktuvių proga naujus 
narius priimsime be jokio įsto
jimo, pasinaudokite proga 
ti nariais didelės ir tvirtos 
ganizacijos.

Nepamirškite gruodžio
dieną, 7 :45 vai. vakare, “Laisj 
vės” salėje. Komisija.

Miami Playhouse, 6th Ave., 
netoli 47th St., New Yorke, 
trečiadienį pradėjo rodyt nau
ją sovietinį judį “Mannerheim 
Line,” pagamintą filmuojant 
tikrus įvykius, buvusio su Suo
mija karo scenas. Rodo be 
pertraukos nuo 10 vai. ryto iki 
vėlumos naktį.

Bedarbiai Išstato Savo 
Reikalavimus

Workers Alliance komisijos 
ruošia įteigti Sąmatų Tarybos 
Labdarybės Dep-tui bedarbių 
reikalavimus daugiau paskyrų 
būtiniausioms bedarbių reika
lams.

Kaip Alliance praneša, tary
ba mananti štampų planą pra
plėsti ii- į kitas miesto dalis. 
Planas Brooklyne įvestas jau 
senokai. Juomi pagelbstima 
bedarbiams įsigyti daugiau tū
lų maisto produktų. Bet tuo 
planu tik 60 nuošimtis bedar
bių šeimų tegali pasinaudoti 
dėl tam tikrų kliūčių 
pravedi m e.

Tarp kitko, Alliance 
viršenybės prašalint iš
James Rafter, Veteranų Biuro 
viršininką, kuris, kaip kaltina 
Alliance, praktikuojąs diskri
minaciją.

BAR ir GRILL 
LIETUVIU RESTAURANAS 
Įdomiai Ipuošta lietuviška aludė 

ant Grand Street 
Rheingold ^xtra Dry Alus. 

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės

I Lietuvių Kuro Kompanija |
I? ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

w J Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

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

aprokavimus be jokio mokesčio.

Žemiausiai Nupuolė Kainos
ANT VISŲ LIKERIŲ IR VYNŲ

MANHATTAN LIQUOR KRAUTUVĖJE
I ..f
Lt K D<rti Taupykite sau pinigus ant pirkinių, pirk 

darni kalėdų dovanom. Duokite degtinį 
kaipo kalėdų dovaną, o gavusis tikrai įver 
tins. Ar tai būtų dovana ar jūsų pačių šei 
mat šventės minėjimui, vis vien pirkite ge 
rą degtinį. Jūs visi žinote kada perkate

IM’S

sau degtinį iš MANHATTAN LIQUOR KRAUTUVĖS, tai 
Degtinė yra GERA ir kainos yra Žemos, patikima krautuvė

GREEN RIVER 
GOLDEN WEDDING 
OLD OVERHOLT 
MT. VERNON 
WILSON 
CANADIAN CLUB 
CARSTAIRS 
OLD MR. BOSTON

Pas mus teisinga Bill Brand Whisky yra už $1.39 pilna kvorta

MANHATTAN LIQUOR STORE
Didžiausia, labiausiai patikima ir žemiausių kainų krautuve Williamsburge, 

Ateikite ir persitikrinkite save.

264 Grand St., Brooklyn N. Y./ / JL»1COD8C L*Oob

Mes pasiliekame teisę rezervuoti pardavimo kiekį.

Susirgimai Daugėja
Pereitą savaitę Brooklyne 

raportuota 7 susirgus ir 1 mi
rus influenza. Plaučių uždegi
mu susirgusių raportuota 74, 
mirę 18, trimis daugiau, negu 
pirmesnę savaitę. Po daugiau 
susirgo difterija, tymais, kok
liušu, mažiau skarlatina.

Mirė per savaitę 516, iš tų 
8 žuvo automobilių nelaimė
se.

KetvirtačL, Gruodžio 19, 1940 ■ ■ <į, l I > . wi.. —. « <fri ■ • | tU .......
frailcūžas 

moterims madų planuotojas, 
atvykstant Amerikon keliom 
dienom buvo sulaikytas Ellis 
Saloj.

Dr. V. Riscato, 57 m., ras-f 
tas nusižudęs morfiną savo 
apartmente, N. Y.




