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Prašome visų “Lai
svės” skaitytoj ų^aut 
nors po vieną naują 
skaitytoją savo dien
raščiui.

Darbo Žmonių
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.00

Metams

Jei norit, pasiskaitykite:
“. . . komunistai ne tik, kad 

nebuvo ‘išvalyti’ iš kai kurių 
organizacijų, kur jie sudaro 
menkas mažumas, bet savo 
įtaką dar sustiprino, ir j val
dybas išrinko didesni skaičių 
aiškių komunistų arba savo 
pritarėjų, negu turėjo pir
miau.”

Šitaip verkšlena “Naujie
nos” (gruodžio 26 d.). Jos 
priverstos pripažinti, kad Či
kagos lietuvių organizacijose 
komunistai “savo įtaką dar su
stiprino” !

• Tai ko tuomet verti tie blio
vimai, kuriuos “Naujienos” 
per ilgą laiką kartojo, šauk
damos Čikagos lietuvius boiko
tuoti komunistus?! Jie buvo 
neverti tuščio kiaušinio lukš- 
tzč Jie parodė, kad šaukimais 
apie boikotus ir kitus galus 
socijalistai su fašistais ir kleri
kalais patys sau duobę kasa, 
o ne komunistams arba šiaip 
pažangiems žmonėms!

O dabar, jei norite, pasi
skaitykite sekamą apie Bosto
no Lietuvių Piliečių.. Draugi
jos valdybos rinkimus 1941 
metams:

“Tik įsivaizduokite, F. J. 
Bagočius (kliubo) direktorių 
taryboj turėjo antrą vietą, o 
dabar likosi išspirtas laukan; 
net negalėjo atsilaikyti prieš 
jauną vaikutį Naujoką. . . ”

Šitaip rašo “Laisvės” kores
pondentas So. Bostone, Jaunu
tis. Ir jis klausia:

“Kažin, ar dabar pasimo
kins F. J. Bagočius su Michel- 
sonu iš taip jiem netikėto smū
gio*?”

Apie Brooklyno draugijas ir 
organizacijas tiek galima pa
sakyti: išskiriant SLA 38-tą 
kuopą, visose draugijose pa
žangieji savo pozicijas pil
niausiai atlaikė. Jie turi jose 
įtakos, jie gražiai tarnauja vi
siems nariams, todėl nariai 
juos paliko tarnauti dar vie- 
neriems metams.

SLA 38-toj kuopoj socijalis
tai ir fašistai sudarė bendrą 
frontą ir šiaip taip pavyko 
jiems išėsti iš sekretorės Ste
faniją Sasną; Į jos vietą iš
rinko, sakoma, susispendavusi 
žmogų^ kuris to darbo niekad 
savo gyvenime neatliks taip 
gerai, kaip atliko išmestoji. 
Už metų laiko, aišku, nariai 
duos jam saktį.

Sen» Wheeler Sau 
kia Daryti Tei- 

singą Taiką

Lietuvoje Iškilmingai
Paminėta Sukaktis nuo 

Mirties “Tų Keiuriy”

Lietuva Gavo 5OOFOOO Porui 
Avalų iš Sovietų Sąjungos 

Ir 15,000 Tonų Maisto
(Specialė Kąblegrama

“Laistei”)
Kaunas, gruodžio 28 d.— 

Vakar Lietuvos darbo žmo
nės iškilmingai minėjo 14- 
kos metų sukaktį nuo nužu
dymo keturių Lietuvos ko
votojų — Karolio Požėlos, 

Roosevelto valdžia darbuo- vokiečius atgal į Berlyną,” Kazio Giedrio, Juozo Grei- 
tųsi įvykdyt “teisingą tai- sako senatorius Wheeler, 
ką” tarp Anglijos, iš vienos 
pusės, ir Vokietijos-Italijos zidentą už 
iš antros. '

Sen. Wheeler kaltina pre- ir darbininkai prieš Ameri- ’vomis nužygiavo 
zidentą, kad jis tempia šią J 
šalį į karą už Angliją, bet 
sako, jog tas karas galėtų 
pražudyt milionus Ameri
kos jaunuolių. Tačiau ir ta
da būtų dar klausimas, ar 
Anglija laimėtų.

Wheeleris pareiškė, kad 
Roosevelto kurstymas Ang
lijos tęsti karą galėtų būt 
smūgis pačiai Anglų Impe- karo kurstytojų tikisi dau- 
rijai 

u

Wheeler prieš Milionų Amerikiečių Išžudymų Tam, 
Anglija Laimėtų: Anglija Niekad Nepadėtų Amerikai

kad

Washington. — Demokra- kuris tikėtų, kad Anglija 
tas senatorius Wheeler iš galėtų perkelt savo armiją į 
naujo reikalavo, kad prez. Europos žemyną ir nuvyt

Sovietai Davė 20 Milionų Lity Paskolų Lietu vos Valstiečiams; Smarkiai Keliama Lietuvos 
Pramonė ir Apšvieta; Atidaryta 111 Naujų Mokyklų Lietuvoj

Pirm Smetonos pabėgimo, 
Lietuvoje buvo 70 tūkstan
čių bedarbių. Dabar 43 tūk
stančiai iš to skaičiaus jau 
dirba reguliarėje gamyboje; 
kiti gi turi pašalpinius dar
bus bei tinkamas pragyveni
mui pensijas.
SOVIETŲ SĄJUNGA

DUODA LIETUVAI
DAUGIUS REIKMENŲ

Per paskutinius tris mė
nesius Sovietų Sąjungos 
pramone davė Tarybų Lie
tuvai 300 tūkstančių porų 
čeverykų, 200 tūkstančių po
rų kaliošų (roberių) ir 15 
tūkstančių tonų maisto pro
duktų.

Tarybų valdžia suteikė 20 
milionų litų paskolų Lietu
vos ūkininkams, panaikino 
jiems 40 milionų litų valdiš
kų mokesčių ir bausmių, ir 
Lietuvos valstiečiai tapo pa- 
liuosuoti nuo minimų pa
skolų mokėjimo per dvejus 
metus/Tai daugiau kaip 60 
mHionų litų paramos žem
dirbiams Lietuvoje*

Konfiskuota nuo dvari
ninkų, stambių žemės savi
ninkų ir bažnyčių 585 tūks
tančių hektarų žemės ir jos 
duota septyniasdešimčiai 
tūkstančių bežemių ir maža
žemių.

Pagal Tarybų valdžios 
planus, kitąmet Lietuvos 
pramonė pagamins du kar
tu daugiau vilnonių audimų, 
keturis kartus daugiau kito
kių audimų, pustrečio karto 
daugiau lauko ūkio mašine
rijos ir kt.

A pš vie tos Kėlimas z
Tarybų Lietuvoje atida

ryta 530 naujų klasių, 44 
naujos gimnazijos, 17 spe
cialių mokyklų ir 50 mokyk
lų suaugusiems.

Per penkis mėnesius Ta
rybų valdžios Lietuvoje 
skaičius studentų pakilo 17 
tūkstančių ir 500.

Dabar visų sluoksnių dar
bo žmonės Lietuvoje nomi
nuoja kandidatus iš komu
nistų ir nepartinių bloko 
rinkimam į Aukščiausią So
vietų Sąjungos Tarybą (sei
mą).. Rinkimai įvyks sau
sio 12 d.

(Šie pranešimai kable- 
gramuoti iš Kauno gruodžio

siškai bergždžiai stovėjo per 
paskutinius 11 metų. Dabar 
jis visais garais dirba.

Dar 1915 metais “Vil
niaus Karuma” mezginių 
fabriko mašinos buvo į dė
žes sudėtos išgabent iš mie
sto; taip buvo “supakuota” 
šimtai mašinų. Ir per 25 me
tus nuo to laiko visos tos 
mašinos visiškai bergždžiai 
riogsojo supakuotos. Tik įsi
kūrus Tarybų valdžiai, šios 
mašinos tapo išimtos iš dė
žių ir paleistos darban.

Pirmiau Vilniuje buvo 
trys kailių dirbtuvės; dabar 
jos sujungiamos į vieną di
delę.

Visi šiek tiek lavinti dar
bininkai dabar jau turi nuo
latinį darbą Lietuvoje.

Pranešimas “Laisvei”
Kaunas. — Pirm įsiku- 

i riant Tarybų valdžiai Lie- 
. ‘fėnbergerio ir’ Rapolo čior-; vidu.tQi"®.,d.a"’’Tp'°

Jis kartu kritikavo pre-'nio. Įspūdingiausias minėji- ga buvo. 130 na 140 litų 
„j vienpusiškumą, imas buvo Kaune. Tūkstan- menesį, o dabar 360 iki 

Kada protestuoja farmeriai čiai darbo žmonių su vėliai, xPaskutiniais metais Sme
tonos viešpatavimo Lietuva 
pagamino 1 milioną ir 400 
tūkstančių metrų fabrikinių 
audimų. Dabar gi tik per 
tris mėnesius pagaminta 
500 tūkstančių metrų audi
mų, tai per metus išeitų 2 
milionai metrų, arba 600 
tūkstančių metrų daugiau, 
negu prie Smetonos.—Met
ras yra jardas ir 3 coliai su 
virš trečdaliu.

Naujųjų Verkų popieros 
fabrikas prie Smetonos vi-

kos traukimą į karą, tai kilometro atstume nuo Kau- 
prez. Rooseveltas užtyli jų'no, kur yra Tų Keturių ka- 
protestus; bet kai Harvar
do Universiteto pirminin
kas Conant ir kiti ponai ra
gina Rooseveltą iš paskuti
niųjų remt Anglijos karą, 
tai prez. Rooseveltas skel
bia spaudoje kariškus jų 
š a u k s m us . O “dalis, tų

pas ir ten atatinkamai pa
minėjo jų sušaudymą. Pasa
kyta svarbių kalbų.

giau pelnų iš karo,” kaip 
Nėra nei vieno supra tin-pastebėjo senatorius Whee- 

go Amerikos oficieriaus, ler.

Nuskandintas Ameri Kariniais Užsakais 
kinis Laivas su Ga- Fordui Valdžia Law

' . I v -■

i ANGLAI PLEŠKINO 
NAZIŲ UOSTUS PER 

1,000 MYLIŲ

Prieš tūlą laiką Akrone, 
Ohio, įvyko prakalbos, kurias 
ruošė tautininkai, fašistai ir 
klerikalai. Visi kalbėtojai 
Šlykščiai purvino naująją Lie
tuvą. Paskui buvo rinktos au
kos ir jų surinko. . . septy- 
nius dolerius.

Gražiai akroniečiai atsakė 
Karpiams, česnuliams, Stil- 
sonams ir kitiems: “Atvykote 
meluoti, — meluokit, bet pi
nigų už tai negausit!”

Po 6-tąja Avenue, New Yor
ke, atidaryta nauja subvė. Ji 
yra gražesnė už pirmiau ati
darytąsias subves. Bet pagal
vokite : už biskelį daugiau, 
kaip 2 angliškos mylios ilgu
mo, ši subvė miestui kaštavo' 
net $59,000,000!

Visvien geriau, negu niekas. 
New Yorko miesto transporta- 
cijos klausimas dar vis neiš
rištas, — spūstis, kimšatė 
traukiniuose ir autobusuose 
neišpasakytai tiršta.

žuvo 22 Amerikos Jūrinin
kai Tarnaudami Anglams
Washington. — “Nežino

mos” šalies karinis laivas 
nuskandino Amerikos Stan
dard Oil Kompanijos žibali
nį laivą “Charles Pratt’, 9 
tūkstančių tonų įtalpos.

Šis laivas po Panamos vė
liava gabeno 5 milionus ga
lionų gazolino-kerosino į 
Vakarų Afriką, Anglijos 
koloniją.
Su laivu žuvo 22 amerikie

čiai jūreiviai; 20 išsigelbė
jo. Tai jau aštuntas šiame 
kare sunaikintas amerikinis 
laivas iš tų, kurie plaukė po 
Panamos vėliava. Spėjama, 
kad jį nuskandino vokiečių 
laivas-užpuolikas.

Anglai Praneša:
London, gruod. 29. — An

glų orlaiviai begaliniu įnir
timu bombardavo vokiečių 
prieplaukas ir lėktuvų sto
vyklas per tūkstantį mylių 
nuo Norveg. iki Bordeaux, 
Franci jo j. Jie ypač pleškino 
tokias prieplaukas, iš kurių 
vokiečiai galėtų mėgint lai
vais ir valtimis kelt savo ar
miją į Angliją. Anglų lakū
nai, žemai smigdami, taipgi 
kartotinai atakavo batare- 
jas didžiųjų Vokietijos ka- 
nuolių šiauriniame Franci- 
jos pajūryje.

Anglų orlaiviai numetė 
po šimtą bombų kas minutę 
į kariniai svarbiausius vo
kiečių punktus. Be kitko jie 
uždegė ir vieną prekinį vo
kiečių laivą, 4,000 tonų įtal
pos.

Nuo anglų oro bombų už- 
liepsnojo šiauriniai ir vaka
riniai Franci jos pajūriai 
per šimtus mylių.

Roosevelt Norįs Pa- 
glemžt Amerikai Da-

Naziai Įspėja Ameri
ką Negabent Reik

menų į Airiją

Niekad Amerikos istorijoje 
žmonės nėra kalbėję tiek 
daug apie tarptautinius reika
lus, kaip šiais laikais. O tai 

daugiausiai dėl to, kad 
Amerikos žmonėms grūmoja 
didelis pavojus būti įveltais į 
imperialistinį Europos karą.

Yra visokių nuomonių. 
Daug žmonių siūlo savo recep-

VOKIEČIŲ PERSERGĖJI
MAS AMERIKAI

Berlin. — Vokiečių vy
riausybe persergėjo Ameri
ką, kad jeigu Roosevelto 
valdžia perleistų Anglijai 
laivus vokiečių ir italų, sto
vinčius Amerikos prieplau
kose, tai reikštų karo veiks
mus taup Vokieti j os-Itali jos 
ir Amerikos.

Washington. — Pašaukta 
dar 42 tūkstančiai milicinin
kų iš įvairių valstijų į re- 
guliarę Amerikos arini ją.

tus, bet geriausias receptas 
yra tas, kuriame yra aiškiai

į karą; mes I 
taikoj; mes turime palaikyti 
draugiškiausius ryšius su Chi-

Hillmanas, “Apsigynimo” 
Komisionierius, neva 

Pabudo
Washington. — Jungtinių 

Valstijų karo ministerija 
paskyrė $21,966,420 Henriui 
Fordui, automobilių fabri
kantui didint ir gerint dir- 
byklas statyt kariniams au
tomobiliams ir orlaiviams. 
Tai dovana jam, sako Daily- 
Worker. Pirmiau Amerikos 
valdžia davė Fordui $122,- 
323,020 užsakymų dėlei or
laivių inžinų. Ir Sidney Hill
manas, Amalgameitų Siuvė
jų Unijos pirmininkas, vie
nas iš Roosevelto “apsigyni
mo” komisionierių, dėl to 
visai neprotestavo, nors jis 
žinojo, jog Fordas • atvirai 
laužo Šalies Darbo Santikių 
Įstatymą kas liečia unijos 
pripažinimą,—o Fordas yra 
pirmo numerio priešas bet 
kokių darbo unijų.

Bet kai dabar Amerikos 
vyriausybė užsisakė leng-] laivių per valandą naikino 
vųjų karinių trokų iš For
do tik už 2 milionus dolerių, 
tai Hillmanas užprotestavo.

Karo ministerija atmetė 
jo protestą vardan “šalies 
gynimo,” ir Hillmanas nuti
lo.

Tie Laivai Būsią Skandina
mi; Anglija “žuvus”

Berlin. — Vokiečiai gir
dėjo, kad prez. Roose veltas 
Įeisiąs Amerikos laivams

Graikai Nuskandinę 
Tris Italę Laivus

Graikų Pranešimas: 
Athenai. — Graikijos 

jbmarinas “Papanicolis” tor- 
1 1 n‘ i tris

su-

vus su kareiviais ir reik
nija ir Sovietų Sąjunga, kad menimis gabenamais į Alba- 
suvaldyti Japonijos imperial!., nijiį. Tie trys laivai buvo
tus ir priartinti pasaulyj tai-’per 30 tūkstančių tonų įtai
ką! | ' pos iš viso. \

VOKIEČIŲ LAKŪNAI 
VĖL NAIKINO DU 
ANGLIJOS MIESTU

Anglų Pranešimas:
London, gruod. 29. — Di

delis skaičius vokiečių or

“vieną pietvakarinį Angli
jos miestą”; numetę į jį 
šimtus padegančių ir sprog
dinančių bombų.

(Tas miestas gali būt Bri
stol ar Plymouth, savo U- 
nited Press.)

Vokiečiai Praneša:
Berlin. — Vokiečių orlai

viai pragaištingai bombar
davo Londoną gruod. 27 d. 
ir sukėlė daug ir didžių 
sprogimų ir gaisrų, ypač vi
duryje miesto.

Jungtinėms Valstijoms Tek
sią Anglijos Palaikai

Laikraštis “United States 
News” rašo:

“Net jeigu Anglijos gyvy
bė būtų išgelbėta,... Jung-'gabent karinius reikmenis į 
tinęs Valstijos galės pasi- Airijos Respubliką taip, 
imt sau žymią dalį Anglijos' kad tie reikmenys galėtų 
Imperijos; tuomet Anglija 
liktų tik mažesniu partne
riu.”

D r. Virgil Jordan, pirmi
ninkas Šalies Pramonininkų 
Tarybos (didžiojo Amerikos 
biznio), pareiškė: “Ar Ame
rikai pavyks ar nepavyks 
išgelbėt Angliją nuo sunai
kinimo, vis tiek Amerikai 
turės tekt dalis Anglų Im
perijos, palaikai... Amerika 
įžengia į pasaulinio imperia
lizmo kelią...”

būt pervesti Anglijai.
Vokiečių vyriausybė per

spėja, kad “tokie Amerikos 
laivai susidurs, su pavojais 
karo veiksmų prieš juos.”

Vokietijos propagandos 
ministeris Goebbels pareiš
kė, kad Anglija kaipo tokia 
jau “yra žuvus”, ir anglų 
valdžia dabar “nieko dau
giau nesugalvoja, tik šauk
tis Amerikos pagalbos.”

Vokiečiai Sunaikinę 
6 Anglijos Laivus

Japonai Ginkluoją Na- 
ziu Laivus Užpuolikus
Manila, Filipinai. — Ne

oficialiai pranešama, kad
Berlyno Pranešimas:

Du vokiečių submarinait_______ _______ , ___
nuskandino penkis preki- 'japonai duodą ginklus, amu- 
nius anglų laivus, o vokie- niciją ir kitus reikmenis 
čių orlaiviai — dar vieną. ■ dvylikai Vokietijos laivų. O 
Tuomi jie sunaikino apie 60 šie laivai užpuldinėją ir 
tūkstančių tonų įtalpos an- skandiną prekinius Anglijos 
gliškų laivų. Tarp šių laivų laivus vandenynuose. Japo- 
vienas buvo 12,823 tonų įtal
pos, kitas 8 iki 10 tūkstan
čių tonų.

imai leidžią tiem užpuolikam 
vartot Chinijos prieplaukas, 
užvaldytas japonų.

PRIEŠ GINKLŲ SKOLINI
MĄ ANGLIJAI

•......... i-------------

Athenai. — Graikai skel
bia, kad jie užėmę svarbią 
kalnų poziciją ties Teppell- 
ni, Albanijoj. ’ <

Washington. — Preziden
to Roosevelto valdžia reika-

Washington. — Komite-(lauš, kad kongresas paskir- 
tas prieš Užsieninius Kanis tų 17 bilionų dolerių kari- 
atsiunt? prez. Rooseveltui Amerikos tikslams

«►
dentas “neskolintų ir nedųo- Ier,1 akėsiu vien pasmar-

telegramą su 3,500 parašų, 
reikalaudamas, kad prezi-

SAKO, AMERIKA GALĖ
TŲ PASTATYT 500 OR

LAIVIŲ KASDIEN
Washington. — CIO Au- 

tomobilių Darbininkų Uni
jos vadas Walter P. Reu
ther, iš General Motors sky
riaus, kalbėdamas per ra
dio, tvirtino, kad galima bū
tų pastatyt po 500 orlaivių 
per dieną, jeigu būtų pa
naudota ta mašinerija auto
mobilių fabrikų, kuri dabar

ORAS. — Pirmadienį ap
siniaukę, šalčiau.

tų” Anglijai apsigynimo pa-^ntam, šalies ginklavjmui, bergždžiai stovi.
buklų, nes jie reikalingi A-'apart reguliarių armijos ir 
menkai. v laivyno išlaidų. ~

Prez. Rooseveltui patinka 
tas planas.
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Dviejų Susivienijimų Du
Laikraščiai

Redakcijoje dirbant, tenka skaityti, 
prisieina sekti visa . lietuviška spauda. 
Bet skaitytojui turbūt nėra lengva įsi
vaizduoti, kaip redaktoriui tenka jaus
tis skaitant tam tikros rūšies laikraščius.

Paimkim, štai, dviejų Susivienijimų or
ganus: SLA—“Tėvynę” ir LDS — “Tie
są.”

Pastaruoju metu “Tėvynė” tapo - pa
versta į kaž kokį tai klaidžiotojų, nesvei- 
kapročiams skiriamą laikraštį. Plūdimą- 
sis, kolionės, isterija! Erzinama viena 
dalis narių prieš kitą dalį. Puolami patys 
SLA viršininkai. Bjauriojamos, nesvei
komis seilėmis spjaudomos visokios pa
žiūros į visuomeninę santvarką. Kitais 
žodžiais, “Tėvynė” šiandien padaryta 
organu vieno žmogaus, supykusio ant vi
so pasaulio.

Garsusis rusų rašytojas Dostojevskis 
viename savo veikale kadaise apibūdino 
tūlą anarchistą, muzikos mokytoją, kuris 
nusitarė nusižudyti dėl to, kad pasaulis 
jo neklauso! Išvykęs jis už Leningrado 
vartų, ten nusišovė. Bet pirm žudysian
tis, tasai anarchistas parašė raštelį: 
“Spjaunu ant viso pasaulio!”

“Tėvynėje” kaip tik tbltiA mintis bando
ma pravesti: spjauti ant viso pasaulio, 
nesiskaityti nei su laikraštinę etika, nei 
su jokia visuomenine dorove, nei su jo
kiais organizacijos patvarkymais!

Kas kita yra su LDS organu “Tiesa”. 
Kiekvienas jos numeris yra gražiai ap
dirbtas; turinys švelnus, kultūriškas. 
Niekas ten nęra bjauriojama, niekas ne
bandoma “nunakinti”, prieš nieką neve
dama jokia kampanija. “Tiesoje” visų- 
pirmiausiai žiūrima, kad LDS patarnau
ti, kad LDS narius apšviesti, suteikti 
jiems juo daugiau faktų ir sveikatos 
klausimais patarimų. .

Nereikia nei aiškinti, kad LDS orga
nas tarnauja savo organizacijai, kelia jos 
vardą visuomenės akyse.

Na, o SLA organas žemina savo or
ganizaciją visuomenės akyse, jai kenkia, 
jos prestyžą puldo!

iMums dažnai ateina į galvą mintis: 
Kodėl SLA nariai negalėtų tokį organą 
turėti, kokį turi LDS nariai?

Kodėl nebandyti iškrypusį iš vėžių re
daktorių atstatyti atgal į vėžes, o jei jis 
nenori klausyti, tai kodėl jam nepasaky
ti: Eik, sveikas, iš kur atėjai?!

p- . ... . - -
Abi kariaujančios pusės vėl suka apie 

Franciją. Pati Franci j a parblokšta, ji 
veik visa okupuota Vokietijos armijos. 
Anglija sunaikino kelis Franci jos karo 
laivus Orano prieplaukoj. Anglija orga
nizavo taip vadinamą “laisvos Franci- 
jos”, sau paklusnų judėjimą, su kurio 
pagalba bandė užvaldyti Franci jos kolo
nijas Afrikoj. Tas jos manevras nenusi
sekė.

Franci jos kolonijos Afrikoj yra milži
niškos. Jos užima 4,272,442 ketvirtainiš- 
kas amerikoniškas mylias ir turi 45,000,- 
000 gyventojų. Francija ten turi kelis 
šimtus tūkstančių gerai išlavintos armi
jos, šimtus tankų ir karo orlaivių. Aišku, 
kad tai spėka.

Dabar Anglija vėl pradėjo gražiai kal
bėti su Francija, nes jeigu jai pavyktų 
Francijos Afrikoje kolonijas gauti į savo 
pusę, tai Mussoliniui Afrikoj būtų karš
ta. Iš kitos pusės Vokietija ir Italija da
ro spaudimą į Franciją, kad ji padėtų 
sukriušinti anglus Afrikoje. Mums atro
do, kad dabartiniai Francijos valdonai 
eis su Hitleriu ir Mussoliniu ir tuo išsi
derės lengvesnes sau taikos sąlygas. Ir 
tai pilnai logiška. Anglija nepaisė Fran
cijos, Francijos valdonui nepaiso Angli
jos, jie tik savo kailiu rūpinasi.

Amerika Remia Japoniją
Jau ketvirti metai, kai Chinijos liaudis 

veda sunkią kovą prieš Japonijos impe
rializmą. Amerikoj kapitalistinė spauda 
daug rašo prieš Japonijos imperialistus. 
Kaip žinome, Washington© valdžia neva 
yra įvedus embargo prieš tulus siunti
nius į Japoniją. Bet Wall Stryto kapita
listai už pinigus apeina tuos patvarky
mus.

Iš Washington© praneša, kad 1940 me
tais, tik į 10 pirmųjų mėnesių, iš Jung
tinių Valstijų išvežta į Japoniją už 
$191,413,000 įvairių tavorų, o 1939 me
tais per visus metus buvo išvežta tik už 
$179,377,000.

Reiškia, 1940 metais vien į 10 mėne
sių Amerikos tavorų, ginklų ir reikme
nų išvežimas viršija 1939 visų metų iš
vežimą. Taigi, iš mūsų šalies Chinijos 
liaudis susilaukia gražias kalbas, bet tuo 
pat kartu Japonijos imperialistai ją te- 
rioja Amerikos ginklais ir amunicija. Tuo 
kartu visiems yra aišku, kad Japonijos 
imperialistai rengiasi ir prieš mūsų šalį 
kariauti.

Iš Urugvajaus
Drakoniškas Projektas Prieš 

Ateivių Spaudą
Į Urugvajaus parlamentą 

yra patiektas projektas su
varžymui ateivių spaudos: ši 
projektą jeigu praves įstaty
mo keliu, tai netik kad nebus 
leidžiama spausdinti laikraš
čiai, žurnalai bei įvairūs atsi
šaukimai svetimšalių kalbomis, 
bet bus uždrausta ir užsienine 
visa spauda, kuri čia ateina.

Tai dar pirmas toks drako
niškas projektas prieš tautų 
mažumas yra taikomas Uru
gvajaus istorijoje. Kaip maty
ti Urugvajaus senatas beveik 
vienbalsiai sutinka su šiuo 
projektu ir greitu laiku per
duos į deputatų kamerą svars
tyti. Bet iš parlamento mažai 
ką galima tikėtis, kad palai
kytų tautų mažumas, nes kiek
viena buržuazinė partija, ku
rios sudaro absoliučią daugu
mą paralamente, yra nusistatę 
prieš ateivius ir neveda jokios 
kampanijos prieš šį akiplėšiš
ką projekto pravedimą. Tik 
Urugvajaus Komun. Partija 
energingai protestuoja prieš 
šio įstatymo pravedimą. Labai 
keista, kad socialistai turėda
mi 3 atstovus parlamente, vi
sai “negirdi” šios tautų mažu
moms artėjančios nelaimės.

Lietuvoje likusiems Felikso 
giminėms liūdesio valandoje 
“Darbas” reiškia gilią užuo
jautą, o Feliksui ramiai ilsėtis 
rytiečių žemelėje.

“D.” Reporteris.

Atsistatydino Arkivyskupas 
Aragone

Paskutiniu laiku visa Uru
gvajaus spauda plačiai ko
mentavo skandalingą bažny
tinių pinigų išeikvojimą neku
riu aukštų bažnyčios pareigū
nų. ši pinigų suma, kad būtų 
buvus “didelė”, tai gal nebūtų 
užtylėję, kuri taip keistai ne
noromis išėjo viešumon, bet
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kai pasirodė, kad siekia tik. .. 
600,000 pezų, tai pasiliko ne
išspręstas šių vagysčių rezul
tatas. Matytis, kad šis konflik
tas ir privertė pasitraukti ar
kivyskupą Aragone iš Urugva
jaus bažnyčios vadovybės, 
nors jis ir sakosi, kad pasi
traukia dėl ligos ir apleidžia 
Montevidejų apsistodamas Bu
enos Aires mieste.

Kaip spauda rašo, tai tie 
pinigai buvo išeikvoti būk tai 
vieno asmens, kuris metų lai
kotarpyje labai plačiai gyve
nęs, lošdamas roleta, kazyrė- 
mis bei įvairiomis svieto mar- 
nastimis.

Taigi, matote, katalikai, kur 
jūsų kruvinas prakaitas nuėjo.

Ex Katalikas.

Laiškai iš Laisvos Lietuvos

Diplomatų Manevrus--Seks
Armijos

Dabar, kaip ir pereitos žiemos laiku, 
vėl eina diplomatiniai manevrai. Angli
jos ministerių pirmininkas ponas Chur
chill pasakė per radio kalbą, kurioje 
kvietė Italijos žmones prie “revoliucijos” 
—nuversti Mussolinį. Italijos diktatorius 
neišsigando, bet tą prakalbą įsakė iš- 
spauscKnti savo spaudoj. Matyti, kad jis 
iš Chųrchillo kalbos mano pasidaryti 
įrankį prieš pačią Angliją.

Vokietijos fašistai derėjosi su Balka

Kursto Japoniją prieš Sovietus
Dažnai toje spaudoje, kuri dūksta, 

kad Sovietų Sąjunga nėra kare, pasirodo 
neva žinios, kurios turi tikslą tai vieną, 
tai kitą Sovietų kaimyną kurstyti prieš 
tą šalį.

Nesenai “New York Times” korespon
dentas iš Shanghajaus prisiuntė smulk
menišką “žinią”, būk iš Amerikos karo 
ginklai, amunicija vežami į Sovietų prie
plauką Vladivostoką, iš ten gelžkeliais į. 
Čitą ir Verchneudinską, o jau paskui per 
Liaudies Mongoliją į Chiniją.

Sovietų Sąjungos žinių agentūra 
“Tass” tą “Timeso” žinią paskelbė kaipo 
išgalvotą nuo pradžios iki pabaigos. Ta 
neva “žinią” turėjo tikslą kurstyti Japo
niją prieš Sovietų Sąjungą ir Liaudies 
Mongoliją.

Mums atrodo, kad tokios “žinios” meš
kiškai tarnauja mūsų kraštui. Tolimuose 
Rytuose tarpe Sovietų Sąjungos ir Jung
tinių Valstijų vystosi gerai prekyba ir 
galėtų mūsų šalies naudai vystytis geri 
santykiai ir bendradarbiavime prieš 
Japonijos imperializmą. Bet tokios “ži
nios” tam kenkia.

Tragingai Žuvo Lietuvis

Lapkričio 14 d. įvyko baisi 
nelaimė pažangiajam lietuviui 
darbininkui Feliksui Valiui, 
kuriam bedirbant mechanikos 
dirbtuvėje su autogenu spro
go geležinis bakas ir to pa
sekmėje tapo auka mūsų tau
tietis. Sprogimas įvyko dėl to, 
kad tame bake buvo daug al
koholiniu dujų, kurios nuo 
įkaitimo sprogo, nupjaunant 
Feliksui dešinę koją ir labai 
sužalojant vidurius, nes buyo 
nublokštas nuo ekspliozijos 
vietos 3 metrus į sieną. Nu
vežtas į ligoninę neišlaikė 
operacijos ir mirė lapkričio 16 
dieną nuo gangrenos.

Lapkričio 17 d. nemažas lie
tuvių būrelis Feliksą palaiuo- 
jo Buceo kapinėse, po nr. 
2319.

Feliksas Valis buvo doras ir 
susipratęs darbininkas, di
džiai gerbiamas pažįstamų j ų 
tarpe. Iš Lietuvos atvyko į 
Urugvajų 1928 m. Kilęs iš Vis- 
muntų km., Stačiūnų valse., 
Šiaulių apskr. Velionis turėjo 
33 metus amžiaus.

Brooklynietis John Kalend
ra gavo laišką nuo savo bro
lio Povilo iš Lietuvos, kuris, 
tarp kitko, rašo:

“Sveikas gyvas su daug lai
mių. Tikrai aš negerai pasi
elgiau, kad taip ilgai laiško 
neparašiau. Mat, dabar esu 
L.K.P. sekretorius, todėl turiu 
daug darbo. Labai dėkuoju 
už laišką, kurio tikrai jau 
buvau išsiilgęs. Pas mus nau
ja tvarka, tačiau blogumo jo
kio nesijaučia. Turiu pasaky
ti, kad kaip tik iš visko a't- 
rodo, jog bus daug geriau. 
Mano žinioje yra visa Kvetkų 
apylinkė. . .

“Pas mus dabar tvarka vi
sai kitoniška. Kaip tu buvai 
rašęs, kad kai kas pas jus 
kalba, jog rusai iš mūsų vis
ką atima ir išveža Rusijon. 
Netiesa. Mums iš Rusijos dar 
grūdų atveža. Dabar sunkiau 
tik tinginiams, nes jie spau
džiami prie darbo. O ūkinin- 
kams-valstiečiams, atrodo, bus 
daug geriau gyventi. . .

“Pas mus įsakė visiems nuo 
17 metų išsiimti pasus iki šio 
men., tai yra, lapkričio 20 die
nos. Dabar veik . kiekvieną 
dieną pas mano pilna žmonių 
fotografuotis... Aš dabar į 
dieną uždirbu 25 litus. Dabar 
už paso 4 foto imu 3 ir pusę 
lito. . .

“Mes esame visi sveiki ir 
viskuo patenkinti, nes šiuo 
laiku pinigų gaunam užtekti
nai. Mūsų Petras paskirtas 
seniūnu, bet dabar valsčių 
viršaičius ir seniūnus visai pa
naikina. Įsakyta sunešt visus 
ginklus ir suomiškus peilius i

bei durtuvus milicijon, nors 
medžioklinių šautuvų visai ne
liečia ir juos visi laisvai turi
me ...”

Philadelphietis A. Balčiū
nas gavo sekamą laišką iš 
Lietuvos:

1940 1-XI Anykščiai 
Broli!

Nuo tavęs laišką gavau ir 
tau duodu atsakymą. Tu man 
rašai, kad nuo manęs negauni 
laiško. Bet aš tau pasiunčiau 
daug laiškų. Kodėl tu nega
vai, tai nežinau, gal kur žūs
ta.

Kaip tu klausei, ar Las- 
kauskas gavo nuo tavęs laiš
ką, tai gavo ir davė man pa
skaityti.

Viskas dabar pas mus yra 
gerai ir įdomus gyvenimas 
yra. Daug geriau dabar gy
venti, negu pirmiaus buvo.

Kaip tu klausi apie politi
ką parašyti plačiau, tai vis
kas einas labai gerai Sovietų 
santvarkoj, o kita, aš daug ne
galiu rašyti, nes žinau, kad tu 
vis vien negausi šio laiško, nes 
visus beveik laiškus konfiskuo
ja, kas, tai nežinau, o gal žūs
ta kartu kur nors karo au
droje. Mes esame sveiki ir 
linksmai gyvenam dabartinėj 
Sovietų respublikoj. Daug pa
rašyčiau tau smulkiai visokių 
dalykėlių, bet kad tu vis vien 
gal ir šio laiško negausi. Gal 
kada galima bus labai gerai 
susirašinėti laiškais, tai tada 
smulkiai viską parašysiu. Su
diev. Tavo brolis,

J. Balčiūnas.

—Kodėl, tamsta, norite 
persiskirti?—paklausė teisė
jas.

—Paaiškinsiu tamstai tei
sėjau: Jau bus trys metai 
mano moteris skaitė knygą 
“Vienintelis Sūnus” ir davė 
man vaiką. Prieš du metu ji 
skaitė “Dvynės” ir davė 
man dvi mergaites vienu 
laiku... O dabar skaito 
knygą “Vienos tautos gimi
mas”. ..

—Pasakyk, vaikeli,' kas 
reikia visų pirmiausia dary
ti, kad gautum nuodėmių 
atleidimą? — klausia kape
lionas mokinio. / *

—Pirmiausia i^žSia ką 
nors pavogti, kad paskui 
gauti nuodėmių atleidimą— 
atrėžė vaikas.

—Gydytojau, ateinu pa
dėkoti jums už paskutinįjį 
receptą.

—Vaistai jums pagelbėjo?
—Pažymėtinai gerai.
—Kiek stiklų ėmėte?
—Nei vieno, bet mano dė

dė pavartojo vieną ir dabar 
esu jo turto paveldėtoju.

Onute:—Ar tu žinai, kiek 
vaikinų išmetinės sau ir 
krimsis, kai aš ištekėsiu?!

Levutė:—Pasakyk man už 
kelių tu ištekėsi, aš tau pa
sakysiu, kiek gailėsis.

Ji: —» Vedybinis gyveni
mas yra tikru kančių šalti
niu: aš kasdieną verdu val
gį...

Jis: — O aš jį kasdieną 
valgau.

(“R-tas”)

Klausimai ir
Atsakymai

Klausimai

nų valstybėmis ir jau koncentruoja ar
miją Rumunijoj ir Bulgarijos bei Jugos
lavijos pasienyj. Veikiausiai, jie iš ten 
taikys smūgius prieš Graikių ir Turkiją.

Atėjo pranešimai, kad po Hitlerio ir 
Ispanijos diktatoriaus generolo Franco 
pasimatymo Vokietija pradėjo koncen
truoti mechanizuotas jėgas į Franciją, 
Ispanijos pasienyj. Numatoma, «kad iš 
ten Hitleris taikys smūgius per Gibral- 

..tarą į Afriką.

Jau Darosi Aiškiau
Kada kariaujančios valstybės turi min

tyje kokį naują žygį, tai jos tą labai sle
pia. Anglija slėpė, kada ji rengėsi išso
dinti savo armiją Norvegijoj. Vokietijos 
armija buvo paruošta ir taip pat slaptai 
ten išsodinta. Neigi Vokietijos valdonai 
garsino, kada jie rengėsi užpulti Holan- 
diją, Daniją, Belgiją. Užpuolė slaptai! 
Išpasalų! Tam tikslui buvo slaptai suga
benta armija ir karo reikmenys.

Kada pasijudino Vokietijos dalis jėgų 
per Vengriją į Rumuniją, tai iš Vengri
jos ir Rumunijos, kurias kontroliuoja 
Vokietijos fašistai, kur ir žiniaš jie cen
zūruoja, pradėjo veržtis “žinios”: “Vo
kiečiai siunčia 150,000 kareivių!... Siun
čia 300,000 kareivių!”

y Amerikoj ta Spauda, kuri trokšta karo 
^arp Sovietų Sąjungos ir Vokietijos, prat,, 
) . ■ t j/ ■

dėjo bubnyti, kad veža tą armiją prieš 
Sovietus, prieš Sovietų Ukrainą. Radio 
aiškintojai dėstė kaip “pradžią karo 
prieš Sovietus” ir dar pridėjo: “Kuo 
greičiau, tai geriau!”

Mes gi suprantame, kad Vokietijos 
valdonai vengia karo prieš Sovietų Są
jungą, nes jie jame nusisuktų sau spran
dą. Pagaliau, jeigu jie rengtųsi karan, 
tai kam jiems vežti armiją į Vengriją, 
Rumuniją, iš kur keliai prastesni, kuo
met jie turi ilgą sieną su Sovietų Są
junga ties lįietuva ir Lenkija?

Mums atrodo,/kad kada Mussoliniui 
nesiseka Albanijoj ir AJrikoj, tai aišku, 
kad Vokietijos valdonai rengiasi prie ko
kio nors išstojimo, bet jau tik ne.prieš

Sovietus. Jų išstojimas pasireikš arba 
prieš Angliją, kad išlipti ant jų salų; ar
ba per Franciją ir Ispaniją į Afriką, ar
ba per Italiją ir Balkanus prieš Graikiją 
ir Afriką.

Kas liečia tą, kad jie pasiuntė daugiau 
jėgų į Rumuniją, tfii ten eina tarpe vo
kiečių ir anglų nuolatinė kova. Bucha
rest©, Rumunijos sostinėj, supleškėjo or
laivių laukas. Vėl sudegė keli žibalo šal
tiniai. Vokietijos valdonai supranta, kad 
tai anglų šnipų darbas. Rumunijos gi 
“valdonai” yra bespėkiai. Šalyj viešpa
tauja didžiausias vargas, skurdas, siau
čia ligos, dūksta fašistai. Vokietijos val
donai nori ta proga pasinaudoti ir galu
tinai ten įsigalėti. l . ...

Kadangi šiuomi laiku tarpe 
fašistų Europoje eina baisios 
kovos, kaip tai: Plaukų sku
timas, akių lupimas,’ gerklių 
pjovimas, šaudymas, degini
mas, ir 1.1., tai:

1. Kokis yra skirtumas tar
pe Rumunijos fašistų?

2. Kokis skirtumas tarpo 
Rumunijos geležinės gvardijos 
ir buvusio lietuvių geležinio 
vilko ?

3. Ar tiesa, kad Voldema
ras, buvęs ex-“prezidento” A. 
Smetonos opozicininkas, pyko 
ant Smetonos už tai, kad jisai 
sumaišė lietuvišką čystą krau
ją su lenkų “nečystu” krauju, 
apsivesdamas lenkų tautos lei
dę ?

K. J.
Atsakymas

1. Rumunijos fašistai, kurie 
sudaro Geležinę Gvardiją, yra 
aiškūs Hitlerio agentai. Jų po
litika pavesti Rumuniją Vo
kietijai. Tuo tarpu tos reak
cinės spėkos, kurias atstovau
ja karalius Karolis (kuris da
bar yra pabėgęs į užsienį) 
daugiau linksta prie Anglijos 
imperialistų ir jiems pataikau
ja.

2. Skirtumas gal tik tame, 
kad Rumunijos G e 1 e ž inė 
Gvardija yra Rumunijos, o 
Lietuvos Geležinis Vilkas bu
vo Lietuvos. Abi šios orga
nizacijos fašistinės ir liaudies 
priešų įrankis.

3. Nežinome, kiek tame tei
sybės.

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų
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Jau baigiasi 1940 metai. 
Jie pasaulyje daug naujo 
atnešė. Sovietų Sąjunga ne 
vien galėjo išsilaikyti nuo
šaliai nuo karo, bet ir labai 
sudrūtino savo pozicijas. 
Dabar nei viena kariaujan
čių valstybių nejieško prie 
jos priekabių, kaip metų 
pradžioj, bet ir “neutrališ- 
kos” nori palaikyti draugiš
kumą. Finliandijos valdonų 
karo provokacija baigėsi jų 
pačių pralaimėjimu. Japoni
jos imperialistai nusirami
no. Anglija yra priversta, 
kaip ir Vokietija, gerbti tos 
šalies reikalus. Vis dažniau 
girdisi balsai už bendradar
biavimą tarpe Sovietų Są
jungos ir Jungtinių Valsti
ją

Dvidešimt metų skriauda 
atitaisyta. Bessarabija ir 
Šiaurinė Bukovina išsilais-

lijos ir Graikijos. Graikija 
turi strateginės svarbos 
abiems kariaujančioms pu
sėms. Jeigu ją užims Itali
ja, tai iš ten italai ir vo
kiečiai galės sėkmingiau 
pulti Anglijos kolonijas Ma
žoje Azijoj ir Afrikoj, taip 
pat Suezo kanalą. Jeigu 
graikams ir anglams pavyk
tų italus išmesti iš Albani
jos, tai tada Italija atsidur
tų blogoj padėtyj, nes an
glai galėtų pulti Italiją iš 
Adriatiko Jūros pusės.

Italija prie šio karo ne
buvo prisirengus. Iš prad
žios Italijos armija įsiver
žė į Graikiją, bet greitai iš 
ten buvo išmesta. Dabar 
graikai su pagalba anglų 
lėktuvų povaliai varosi pir
myn Albanijoj ir stumia ita
lus atgal. Anglija supranta,

yino iš po Rumunijos, kapi- kokis jai pavojus bus, jeigu

f

talistų ir dvarponių jungo. 
Rumunijos valstybė, kuri 
buvo didelė dėka Anglijos ir 
Franci jos valdonams, kurie 
pagelbėjo jai pavergti sve
timus kraštus, buvo priver
sta ne vien Sovietų Sąjun
gai grąžinti Bessarabiją ir 
Šiaurių Bukoviną, 1

d

jos priešai okupuos Graiki
ją, tai ne vien ją gerai ap
ginklavo, bet ir gausiai or
laiviais remia.

Atrodo, kad Balkanuose 
ateis Mussoliniui į pagalbą 
Hitleris. Ir ten gali dar dau- 

Šiaurių Bukoviną, bet ir giau karas išsiplėsti. Pirmo- 
grąžinti Bulgarijai jos Do- J1S J?rurJĮ°Ja Ju“

• Veng- goslavijai, kuri guli Vokie- 
Pati tij°s armijai ant kelio į 

Rumunija pateko po Vokie- ipi'aikiją. Gali būti įtraukta 
tijos fašistų kontrole. Iį\aran n* Turkija. Ten sios 

Francija, kuri metų pra- zienĮ0S laiku galima laukti 
džioj dar taip didžiavosi ka-!nauFl ^a10 ivy^1LL 
ro galybe, prieš Sovietų Są- Karas Afrikoj 
jungą ruošėsi siųsti armiją 
į Finliandiją, siuntė ten 
daug ginklų, įvedus fašisti-’ 
nę santvarką, užsikrėtus' 
Hitlerio fašistine dvasia, 
persipildžius šnipais ir išda
vikais, pati susmuko po Vo
kietijos smūgiais ir pateko 
į Vokietijos nelaisvę.

Vokietijos valdonai pa
vergė Daniją, Norvegiją, 
Holandiją, Belgiją ir Lux- 
emburgą. Jie ten atrado 
daug žalių medžiagų, stip
rią industriją, kuri dirba 
Vokietijos naudai. Užka
riaudami tuos kraštus jie 
priėjo arti prie Anglijos ir 
dabar ją žiauriai terioja iš 
oro, o jūroj blokaduoja pa
gelba karo orlaivių ir sub- 
marinų.

Italijos fašistai, matyda
mi, ftaip Francija susmuko, 
nusprendė pasinaudoti ir 
užpuolė Francija. Jie pas
kelbė karą ir Anglijai. To 
pasekmėje karas užsilieps
nojo Viduržemio Jūros ba
seine ir Afrikoj. Italijai pa
vyko okupuoti Afrikoj 
Franci jos koloniją Somali- 
landą su prieplauka Džibuti. 
Ji okupavo ir Anglijos So- 
malilando koloniją. Įsiveržė 
į anglų kolonijas Kenya ir 
Egipto Sudaną. Buvo įsi- 
briovus į Egyptą.

19|40 metų karas davė di
delių laimėjimų Vokietijai. 
Bet Italija pasirodė silpna 
ir nepasirengus karui. Jos 
armija išsklaidyta—Ethio
pijoj, Libijoj, Albanijoj, Is
panijoj ir Italijoj. Italijos 
karo laivynas- nesugebėjo 
įveikti Anglijos laivyną Vi
duržemio Jūroj, bet ir an
glams nepavyko ten viešpa
tauti. Anglijos talkininkė 
Francija ne vien nugalėta, 
bet net gali atsidurti kare 
prieš ją, suteikdama Vokie
tijai ir Italijai didelę pagal
bą Afrikoj, kur Francija 
turi dideles kolonijas. Jung
tinės Valstijos atvirai re
mia Angliją.
Italijos—Graikijos Karas
Spalių mėnesio pabaigoj 

prasidėjo karas tarpe Ita-

bružo provinciją, ir 
rijai Transylvania. tijos armijai ant kelio į

Vokietijos ir Italijos 
Padėtis

Vokietijos ir Italijos fron
te silpnumas, tai Italija. Ita
lija yra silpna ekonominiai. 
Ji neturi savo anglies, ži
balo, metalo, neužtektinai 
duonos. Italija siaura, van
deniu apsupta. Ją gali sėk
mingai orlaiviai ir karo lai
vai bombarduoti, kaip ir 
Angliją. Italijos žmonės nu
alinti. Karai Ethiopijoj, Is
panijoj ir dabartinis daug 
juos privargino. Tą supran
ta Anglija ir ji nori sudau
žyti Italiją, kad palengvinus 
sau kovą su Vokietija. An
glijos ministerių pirminin
kas Churchill net šaukia 
Italijos žmones prie “revo
liucijos” prieš Mussolinį.

Kad Italijai nėra lengva 
kariauti, tai tiesa. Bet ne
galima manyti, kad Italijos 
valdonai nepasirūpino tų 
reikmenų prisivežti, kada 
karan rengėsi. Jos karo pa
jėgos negali išsibaigti į ke
lis menesius. Ji su pagal
ba Vokietijos parodys jėgas 
ir Graikijoj, ir Afrikoj.

Vokietijos dabartinė pa
dėtis yra kur kas geresne, 
kaip buvo 1914-1918 metų 
kare. Dabar ji neturi jokio 
sausžemio fronto. Ji oku
pavo Norvegiją, Daniją, 
Holancliją, Belgiją, Lenkiją, 
Franci ją kur gauna daug 
maisto ir savo industrijai 
karo reikmenų. Švedija taip 
pat apsupta ir veda plačią 
prekybą su Vokietija. Kitų 
reikmenų ji gauna pirkti 
Balkanuose ir Sovietų šalyj.

Anglijos Padėtis Sunki
Anglijos dabartinė padė

tis yra daug sunkesne, kaip 
buvo 1914-1918 metu kare. 
Ji turi parsivežti keturis 
penktadalius maisto iš ki
tur. Vokietijos orlaiviai 
dieną ir naktį griauna jos

Afrikoj Italijos armija 
okupavo Francijos ir Angli
jos Somalilando kolonijas. 
Nors Afrikoj Italijos ir An
glijos kolonijos rubežiuoja- 
si ant šimtų mylių, bet mū
šių yra mažai. Priežastis— 
stoka abiems pusėms karo
jėgų, teritorija kalnuota, prieplaukas, miestus, indus- 
pilna dykumų, stoka kelių, trijos centrus, naikina mai- 
Afrikoj gali dalykai labai sto sandėlius ir žudo žmo- 
pasikeisti, jeigu Italijos ir'nes. Vokietijos orlaiviai ir 
Vokietijos armijoms pavyk- submarinai skandina Angli- 
tų ją pasiekti per Balkanus jos prekybos laivus, kurių 
ir Turkiją, arba per Ispani- ji jau neteko per 1,000 su 
ją ir Gibraltaro Perlają. apie 4,000,000 tonų įtalpa. 
Taip pat ten dalykai gali Jeigu ne Jungtinių Valstijų

Francija pagalba, tai Anglija jau bū
tų parblokšta.

Tiesa, Vokietija dar neiš-

pasikeisti, jeigu 
atsistotų vienon ar kiton 
pusėn. Todėl Anglija, kuri 
pirmiau skandino Franci-'sodino savo armijos Angli
jos karo laivus Grano prie- j joj, bet ir nebandė. Ir ar ji 
plaukoj, kuri rėmė “laisvos rengiasi ten išsodinti, ar tik 
Francijos” legionus ir ban-'naikinimu iš oro ir blokada- 
dė jų pagelba užkariauti vimu iš jūros ruošiasi An- 
Dakar prieplauką, dabar į gliją priversti pasiduoti, tai 
bando susikalbėti su Fran
cija. Tam tikslui dirba ir 
Amerikos politikai. Iš ant
ros pusės Vokietijos ir Ita
lijos valdonai daro spaudi
mą į Franci ją ir, veikiau
siai, žada jai lengvesnes 
taikos sąlygas. Afrikoj gali
ma laukti dar šią žiemą 
naujų karo žygių.

dar klausimas. Vokietija to
kį karą, kokis dabar yra 
tarpe jos ir Anglijos, gali il
gai vesti. Anglijos orlaivių 
bombardavimai nėra jai 
taip skaudūs, kaip Vokieti
jos Anglijai. Anglija priver
sta bombarduoti ne vien 
Vokietijos miestus, bet tuo 
pat kartu Franci jos, Belgi-

jos, Holandijos, 
Norvegijos, kur vokiečiai 
įsitaisė karo bazes. Bet An
glijai vesti ilgą karą, kada 
vokiečiai nuolatos bombar
duoja jos visus svarbiausius 
centrus, bus neįmanoma.
Jungtines Valstijos ir Karas

Jungtinėse Valstijose val
dantieji rateliai ir juos pa
laikanti spauda jau nekalba 
apie mūsų šalies neutralite
tą, bet tik kalba, kaip dau
giau remti Angliją. Obal- 
siai: “Anglijos Karas, tai 
Mūsų Karas!” jau visur 
skamba. Pagelba “demokra
tijai,” “paskola Anglijai 
ginklais,” visokį apėjimai 
“Neutraliteto Akto” ir 
“Jofinsono Biliaus,” kurie 
buvo sugalvoti ir kongrese 
priimti, kad išlaikyti Jung
tines Valst. nuo karo, bet 
jau daugiau nieko nereiš
kia. Šiemet apsigynimo rei
kalams buvo paskirta $13,- 
000,000,000 (trylika bilionų 
dolerių). Šalis budavoja 370 
naujų karo laivų ir tūkstan
čiais orlaivių. Įvestas vers
tinas kareiviavimas. Pla
nuoja įvesti įstatymus, ku
rie d r a u s, t ų darbininkų 
streikus. Siekia, kad 1942 
metais orlaivių industrija 
teiktų 40,000 naujų karo or
laivių. Bulvarinėj spaudoj 
įrašo straipsnius už tai, kad 
mūsų šalis turėtų mestis į 
karą, nors liaudyj yra dide
lis troškimas karo išvengti.
Padėtis Kituose Kraštuose

Franci ja vėl gali būti į- 
traukta karan, arba vienoj 
ar antroj pusėj. Tam dirba 
abi kariaujančios pusės.

Japonijos imperializmas 
užklimpęs Chinijoj, bet jis 
įieško būdų, kaip ten suma
žinus kovas, kad galėtų lai
kyti savo karo jėgas gata
vas užpuolimui ant Rytinės 
Indijos, Holandijos kolonijų, 
ir karui prieš Jungtines 
Valstijas, jeigu mūsų šalis 
bus įvelta į karą.

Chinijos liaudis didvyriš
kai kaunasi už išmetimą Ja
ponijos iš savo šalies. Ji 
gauna pagelbos iš Sovietų 
Sąjungos. Tą jau pripažino 
ir ponas Douglas Robert
son.

Pabaltijo] trys šalys, Lie
tuva, Latvija ir Estija, ne 
vien gali lengviau atsidusti, 
kad joms karo pavojus ne- 
gręsia, nes už jų nugaros 
stovi galingoji Sovietų Są
junga, bet darbo liaudis pa
ėmė savo reikalus pati tvar
kyti ir budavoti laimingą 
gyvenimą.

Finliandijoj mirė senas 
prezid. Kyosti Kailio, jo 
vietą užėmė bankininkas 
Risto Ryti, kuris pareiškė, 
kad jis dirbs, idant pageri
nus santikius su Sovietų Są
junga, Švedija ir Vokietija.

Danijos, Sovietų spauda nesenai ra
šė, kad baltųjų finų karo 
provokacijos ir vėl ant sie
nos pasikartojo.

Chile j e dar nepavyko men
ševikams sugriauti liaudies 

I bendrą frontą, kur jie rei
kalavo išmesti komunistus. 
Liaudies frontas, susidedąs 
iš radikalų, demokratų, ra
dikalų socialistų, komunis
tų, atmetė menševikų skal
dymo planą.

Vaticane popiežius arba 
“šventas tėvas” pasibudavo- 
jo požeminį palocių, kur yra 
trys kambariai po 12 pė- 

kryžiavai kiekvienas, 
palocius yra saugus ir 

didžiausių orlaivių

Philadelphia, Pa.

Italų ataka iš oro paliko tik debesis dūmą iš buvusią aliejaus tanką Haifa
Palestinoj. ,
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’Trečias puslapis

nas kiaušinis pirkti ir tt. O 
geriausi UetUVos vyrai, kurie 
tarnavo savanoriais dėl atga
vimo nepriklausomybės, esą 
sukišti į kalėjimus. Ir kad da
bartiniu laiku Lietuvoje ne
bešviečia saulė (žinoma, dėl 
tokių, kaip jis). Pranešė apie 
savo kelionės nuotikius, kaip 
jam pavyko į Ameriką atvyk
ti.

Profesoriau, daugiau tokių 
niekų nepasakok ir apie Lietu
vos likimą nesirūpink, nes 
Lietuvoje žmonės viską patys 
tvarko, kaip jiems tinka. O 
jei jums ašaros byra, tai pa
prašyk Jadvygos, kad pavely
tų į jos sijono padalkas nusi- 
šl uostyt.

Gruodžio 18 dieną per radi
jo kalbėjo iš Lietuvos pabėgęs 
koks ten profesorius, kurį per
statė radio vedėja P. Antanai
tienė. Sakė, jis yra buvęs ko
kio ten laikraščio redaktorium 
Smetonos viešpatavimo laikais. 
Pamaniau, bus įdomu pasi
klausyt, ką gero pakalbės in
teligentas. Bet pasirodė, kad 
jis pripasakojo daug visokių 
nesąmonių apie Lietuvos tary
bų valdžią.

Kiekvienam protaujančiam 
žmogui buvo suprantama, kad 
jis meluoja.

Pradžioje kalbos nusidavė, 
kad jis yra labai karštas pa
triotas, betgi pats iš Lietuvos 
pabėgęs ją visaip šmeižia. 
Tuos tik galima vadinti ge
rais Lietuvos žmonių patrio
tais, kurie nebėga iš Lietuvos, 
ale prie naujos valdžios sykiu 
dirba ir duoda žmonėms pa
vyzdžių, kurių Smetonos vieš
patavimo laikais nebuvo su
teikta dėl visuomenės.
, Daug prikalbėjo apie “skur
dą” Lietuvoje ir kad žmonės 
be korčiukių iš valdžios ne
gauna nieko pirkti ir tik gali
ma į savaitę laiko gauti vie-

PARAŠE

KAINA TIK 5 CENTAI

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

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų

Kiekvienam masiniam mitinge, kiekvienam parengi
me turi būti plątinama ši brošiūra.

Knygele pilna istorinių davinių ir faktų, įrodančių, 
kas kovojo ir kovoja už Lietuvos nepriklausomybę 

ir Lietuvos žmonių laisvę.

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

530 SUMMER AVE.
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

Tas 
nuo 
bombų, nes jis giliai po že
me, akmeninis ir jo išbuda- 
vojimui sunaudojo nemažai 
plieno.

Pietų Amerikoj Jungtinės 
Valstijos daro viską, kad vi
sas Pietų Amerikos ir Cen- 
tralinės Amerikos šalis pa
laikyti, idant jos pilnai 
remtų Jungt. Valstijų už
sienio politiką. Bet atsiran
da žmonių, kurie nori savi- 
stovės politikos, kurie neno
ri vilktis Wall Stryto uode
goj. D. M. š.

Worcester, Mass
LDS 57 kuopos prakalbos 

apie sveikatą atsibuvo nedėlio
ję, 22 dieną gruodžio, Lietu
vių Svetainėje, 29 Endicott St. 
Kalbėtojum buvo Dr. Repšys 
iš Cambridge, Mass. Mano su
pratimu, kalbėtojas savo už
duoti labai gerai atliko. Pla
čiai kalbėjo apie tai, kaip bū
ti sveikam, kad nereikėtų 
šauktis gydytojo. Tema buvo 
labai žingeidi.

Kiti daktarai tik pataria 
žmogui kaip gydytis, eiti pas 
juos, žinoma, natūralūs daly
kas šioj gadynėj. Bet mūsų 
daktaras pasielgė kitaip. Aš 
vadinu mūsų, todėl, kad jisai 
ilgą laiką gyveno Worcestery, 
moterį taipgi turi iš mūsų 
miesto. Tai, atrodo, kad jisai 
mūsų ir gana! Dr. Repšys, tur
būt kituose miestuose tokių 
prakalbų nesako, bet kaip 
mums, saviems žmonėms, da
vė puikią pamoką. Turbūt ji
sai nori, kad mes kuoilgiausia. 
gyventumėm. Ačiū daktarui 
už tokį nuoširdumą. Mes, aš 
manau, ilgai nepamiršime, ką 
mums Dr. patarė valgyti, kad 
būtume sveiki ir, žinoma, kad 
nereikėtų daktaro.

Nežinau, ar taip ištikrųją 
buvo, ar tik buvo konspiraci
ja. Petkunas atėjo ir man pa
sakė, kad aš biskį ilgiau pa
kalbėčiau, nes daktaras dar 
užimtas. O jau mano susirin
kimas atidarytas! Na, ir ką tu 
žmogus padarysi, turi kalbėti 
ką nors kolei daktaras pasiro
dys. Nežinau, kaip žmonėms 
mano kalba patiko, bet man 
atrodė, kad aš prikalbėjau ge
rą maišą. Užtikrinu, kad kitą 
sykį taip nebus.

Buvo, renkamos aukos. Su
rinkta $9 su centais. Vardai 
tų, katrie aukavo kvoderį ir 
daugiau: F. Repšys 50c., kiti 
po 25c.: E. Davidonienė, II. 
Aurejienė, B. Mizara, O. Dva- 
reckienė, E. Trasikienė, A. 
Pilkauskas, II. Valatkienė, P. 
Baciavičius, J. M. Lukas, A. 
Čeponis, M. žukienė, P. But
kevičius, iZeivis, D. Jusius, J. 
Yeškiavięius, J. Krukonis, O. 
Mazurkienė, J. Raulušaitis, F. 
Kalanta, J. Pocius, P. Banio
nis.’ Su smulkiais pasidarė 
$9.64. Varde LDS 57 kuopos 
tariu širdingą ačiū.

Dr. Repšys paėmė tik už 
kelionę. Ačiū daktarui.

Nežinau, kiek mano orga
nizatoriai naujų narių gavo. 
Sužinosime sekančiame kuopos 
susirinkime.

Koresp. J. J. B.
Washington, gruod. 27.— 

Kariniams Amerikos tiks
lams 1941-mais metais bus 
išleista 10 bilionų dolerių, 
tai dveja tiek daugiau ne
gu-1940 m.

Minint Lietuvos Nepriklausomybės 21 
Metų Sukaktuves, Platinkime Žmonėse 

Labai Svarbią Brošiūrą

LIETUVOS LAISVES
DRAUGAI IR PRIEŠAI

Draugai literatūros platinimo agentai, siųskit 
kuoveikiausiai užsakymus.

“LAISVE”
. 427 LORIMER ST. BROOKLYN, N. Y
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Ketvirtas puslapiu

Lietuvos Elektrifikacija
mūsų visos upės nebegalės 
energijos trūkumo užpildy
ti.

Lietuvos visos upės įkin
kytos į darbą galėtų duoti 
prie metinio išnaudojimo 3,- 
500 valandų elektros energi
jos iš viso apie 750 milijonų 
kWh, kas sudarytų kiekvie
nam Lietuvos gyventojui

Tarybų Lietuva yra di
džiausia iš Baltijos valsty
bių, bet elektrifikacijos sri
tyje ji labiausiai atsilikusi. 
Spaudoje elektrifikacijos 
klausimas dažnai buvo ke
liamas, bet savanaudžių as
menų interesai jį nuslopin
davo.

Lietuva šiandien gamina ______ . .
elektros energiją daugiau-J pagamintos elektros energi- 
sia įvežtu kuru — akmens jos apie 250 kWh. Krašto 
anglimis ir nafta, tik vienur ūkiui kelti upių vandens jė- 
kitur vietiniu kuru — dur- gos išnaudojimas yra pir- 
pėmis ir malkomis. Ak- maeilis klausimas. Lietuvo- 
mens anglims ir naftai kas
met išleidžiama daug mili
jonų litų. Vien Kauno ir 
Vilniaus miestų elektros 
stotys prie mažos elektros 
energijos (40 mil. kw) ga
mybos kurui išleidžia per 
metus per 4 mil. lt. Elektros 
energijos gaminimas mal
komis yra neracijonalus.
Mūsų miškai paskutiniais esą, jų pagamintos elektros 
metais yra labai iškirsti, energijos nebūsią kur su- 
bendras jų plotas, skaitant 
procentais, yra žymiai ma
žesnis negu mūsų kaimynų 
kraštų. Lietuvoje yra dur
pynų apie 80,000 ha. Jei tas 
kiekis durpynų būtų iškas
tas ir išdžiovintas, galima 
būtų gauti apie 300 milijo
nų tonų sausų durpių kuro, 
kurio tektų kiekvienam Lie
tuvos gyventojui vidutiniš
kai apie 100 tonų, savo ek
vivalentų sudarančių apie 
40 tonų akmens anglių. 
Durpių išteklius, kaip ma
tome, yra nedidelis ir per 
kelias dešimtis metų jis bus 
visai išnaudotas. Be to, mū
sų durpynų dalis susideda ^rifikacijai vykdyti turėtų 
iš jaunų samaninių durpių būti iš .pradžių statoma ga-

j e smulkių šiluminių elek
tros stočių gaminama elek
tros energija atsieina labai 
brangiai ir gyventojų masei 
yra sunkiai prieinama. Daž
nai pas mus kalbama, kad 
elektros energijos suvartoji
mas esąs* labai mažas ir ga
lingų hidroelektros stočių 
statyba neapsimokėtų, nes,

naudoti. Mažo e 1 e ktros 
energijos suvartojimo prie
žastis paprastai yra aukšta 
elektros energijos kaina, nė 
kiek nesuderinta su gyveni
mo sąlygomis. Lietuvoje vi
dutiniškai kiekvienam gy
ventojui tenka pagamintos 
elektros energijos per me
tus apie 30 kWh, kai tuo pa
čiu laiku Latvijoje ir Esti
joje per 120 kWh, o kitose 
TSRS respublikose per 200 
kWh. Elektros energijos 
kaina Lietuvoje yra žymiai 
brangesnė, negu pas mūsų 
kaimynus.

Planingai Lietuvos elek-

sluoksnių, kurie gali būti 
kasami tik jiems subrendus, 
kita dalis durpynų turi la- 

._bai ploną sluoksnį ir netin
ka pramonės eksploatacijai. 
Durpių kasimo ir džiovini
mo sezonas yra labai trum
pas, gerais metais tesudaro 
nedaugiau kaip 100 dienų. 
Lietingą vasarą pagamintos 
durpės dažnai neišdžiūsta 

'į: ir nepasiekia savo kaitru
mo normos, o durpių džio
vinimas reikalauja ilgesnio 
laiko ir žymiai daugiau dar
bininkų. Kasamos durpės 
antrą rugpjūčio mėnesio 
pusę dažniausia neišdžiūsta 
ir kaip koloidalinė masė nuo 
šalčio sutrupa į smulkius 
miltelius. Visos tos priežas
tys atsiliepia durpių gamy
bai ir jos tinka vien kaip 
vietos reikšmės kuras. ’ Ga
minti elektros energiją dur
pėmis yra ekonomiškai 
pateisinamas dalykas.

Vienas iš didžiausių 
neišnaudotų energijos 
tinių yra Lietuvos upės, ku- 
rios įkinkytos į darbą ga
lėtų duoti kraštui vidutinį 
metinį energijos kiekį apie 
300,000 arklių jėgų. Tas pa
jėgumas, lyginant su kitais 
kraštais, yra nedidelis, tesu
darytų 10-čiai Lietuvos gy
ventojų tik vieną arklio jė
gą. Dabartiniu metu Lietu
va teišnaudoja upių van
dens energiją elektrai ga
minti tik apie 1%. Kiekvie
na tauta stengiasi kuo tiks
liausiai savo gamtos turtus 
išnaudoti. Kiekvienas neiš
naudotas mūsų upių krin
tančio vandens kub. metras, 
jos energija žūsta amžinai 
ir vieton jos tenka mums 
šiandien naudotis dirbtina 
energija, pagaminta dau
giausia iš įvežto kuro, arba 
negailestingai naikinant sa
vo turimą nedidelį durpių 
išteklių. Durpės niekur ne
nutekės, jos gali būti išnau
dotos kaimo ūkio reikalams 
ir elektros energijai gamin
ti tik tada, kada įkinkytos

ne-

dar 
šal-

teklių, kurie vasarą ir žie
mos metu labai sumažėja, 
jokiu būdu negali būti pa
grindu plataus masto kraš
to elektrifikacijai pradėti. 
Be to, galingų hidroelektros 
stočių 1 kWh mašinų staty
ba atsieina kelis kartus pi
giau už tuo pačiu laiku ma
žų hidroelektros stočių 1 
kWh mašinų statybą. Sky
rium vienos galingos hidro
elektros stoties ir vienos 
mažos aptarnavimo išlaidos 
yra beveik vienodos. Todėl 
galinga hidroelektros stotis 
gali gaminti elektros ener
giją keleriopai pigiau, nei 
visa eilė tiek pat energijos 
gaminančių mažų hidroelek
tros stočių. Galingos hidro
elektros stotys turi nema
žus vandens baseinus po ke
lias dešimtis ir net šimtus 
milijonų kub. metrų, dėlto 
ir mažiausių vandens debitų 
laiku jos gali savo rezervus 
išnaudoti pagal reikalą tur
binoms sukti, o žemutinėje 
upės dalyje laivininkystei 
palaikyti. Prie mažų hidro
elektros stočių tuojau lygia
grečiai reikia statyti ir ši
luminės elektros stotis, nes 
mažos hidroelektros stotys 
žiemos metu arba vasarą te
gali patenkinti numatyto 
elektros energijos pareika
lavimo tik dalį. Mažų upių 
hidroelektros stotims daryti 
didelius vandens baseinus, 
kurie užpildytų po kelis 
šimtus arba tūkstančius ha 
žemės, ekonomiškai neapsi
mokėtų ir joms sudarytų 
pagamintos elektros energi
jos 1 kWh labai aukštą sa
vikainą, t. y. elektros ener
gija būtų brangesnė nei mes 
šiandien iš šiluminių elek
tros stočių ją turime. Mažos 
hidroelektros stotys, gamin
damos elektros energiją au
kšta kaina, apsunkintų gy
ventojus ją vartoti ir tuo 
mes nepasiektume šioje sri
tyje pažangos.

Jei Nemuno kilpos hidro
elektros stotis būtų pasta
tyta, tai per pirmąjį dešimt
metį pagamintų elektros en
ergijos nemažiau kaip 2,000 
mil. kwh. Jei tą elektros en
ergiją gaminti šiluminėmis 
elektros stotimis, kaip da
bar yra gaminama, reikėtų 
tam tikslui įvežti per 1,600,- 
000 tonų akmens anglių 
(lkWh pagaminti bendrai 
suvartojama apie 0,8 kg. ak
mens anglių), kas kaštuo
tų, skaitant 1 tonai po 100 
litų, per 160 mil. litų, t. y., 
be pačių šiluminių elektros 
stočių įrengimų, reikėtų per 
10 metų išmesti vien kurui 
daugiau pinigų negu Nemu
no kilpos hidroelektros sto
ties su jos aukštos įtampos 
tinklais pastatymas kainuo
tų (2 kartu brangiau negu 
kilpos hidroelektros stoties 
pastatymas, o tinklų prave- 
dimo išlaidos tiek hidroelek- 

jtros, tiek šiluminių elektros 
stočių yra vienodos). Neiš-

Pittsburgh, Pa
Visokios Žinios

Gruodžio 15 buvo surengtos 
prakalbos drg. D. šolomskui. 
Rengė ALDLD apskritys. Pra
sidėjo 2 valandą po pietų. Su
sirinko apie 50 žmonių. Pasa
kyta prakalba buvo gera, pa
tenkino visus. Daug klausimų 
buvo, atsakė visiems aiškiai.

Pertraukoj parinkta aukų, 
šie paaukavo: A. Pipiras, $1; 
po 50c: J. Kaųsevičius, P. Ra- 
gauckas, J. Lekavičius; po 25 
centus: J. Stasevičius, J. Bal
trušaitis, O. Martinkienė, J. 
Venslovas, Norkienė, Bogužie- 
nė, D. P. Lekavičius, J. Mikeš- 
ka, C. Lukas, G. Parcevska, P. 
Aglinskas, M. Budninkas. 
Smulkių aukų surinkta $1.21. 
Iš viso suaukavo $6.71.

Apie pasekmes šio maršruto 
bus vėliau parašyta. Nelabai 
mūsų apskritys prakalbas iš
garsino ir mažai veikė tame 
reikale. Tai yra apsileidimas 
apskričio komiteto.*

Gruodžio 12 buvo 
susirinkimas ALDLD

laikytas
87 kp.

Žinios iš Laisvos 
Lietuvos

Valstiečiai Perką Kon
centruotus Pašarus

lingiausia Nemuno “Nema
niūnų — Birštono” kilpos 
30.5 m. vandens kritimo su 
trimis vandens turbinomis 
po 30,000 arklių jėgų galin- 
'gumo hidroelektros stotis. 
Nemuno kilpos hidroelek
tros stoties pastatymas kai
nuotų apie 80 mil.z Lt ir 
aukštos įtampos tinklai, ku
rių ilgis susidarytų per 1,- 
200 km. ir apimtų visus 
svarbiausius Lietuvos mies
tus, su miestų pastotimis, 
kainuotų apie 40 mil. Lt. 
Hidroelektros stočiai pasta
tyti reikėtų apie 8.5 km. il
gio kanalui iškasti išimti 
apie 8 mil. kub. metrų že
mės (Nemuno upės vaga su
trumpės 46 km.), kur turė
tų laike trijų metų apie 2,- 
500 darbininkų darbo, ben
drai hidroelektros stočiai 
pastatyti dirbtų iš viso apie 
4—5 tūkstančiai darbinin
kų. Nemuno kilpa prie me
tinio 3,000 valandų išnaudo
jimo duotų naudingos, pa
stovios elektros energijos 
apie 200 mil. kWh, kas su
darytų kiekvienam Lietuvos 
gyventojui vidutiniai apie 
65 kWh. Nemuno kilpos hi-‘ 
droelektros stoties energija,! 
jei ją teikti . gyventojams I r v I r vii/vinn ■va nt n /4i v\ m v **

Zablačius, Rokiškio aps. 
Valstiečiai perka koncen
truotus pašarus - išspaudas, 
ir džiaugiasi, kad koncen
truotų pašarų kaina yra ne
pakilus, kai tuo tarpu pieno 
gaminių kainos yra gerokai 
pakilusios. Valstiečius—pie
no statytojus koncentruo
tais pašarais - išspaudomis 
aprūpina pieninės.

Pieno produktų kainos 
yra pakeltos, o tas ir skati
na valstiečius kelti karvių 
produkciją.

G-ks.

Gerai Gyvuoja Biblioteka

Panemunis, Rokiškio aps. 
Šiame miestelyje veikia Vie
šoji valstybinė biblioteka, 
kuri turi apie 1,300 knygų 
ir apie 100 skaitytojų. Bib
lioteka turi gerą pasiseki- 
ihą, ypač valstiečių tarpe, 
todėl knygų išdavimo dieno
mis erdvus bibliotekos kam
barys pilnas skaitytojų.

Prie bibliotekos veikia ir 
skaitykla, į kurią pareina 
keletas dienraščių ir savait
raščių.

B. Spyras.

Komjaunimas Sudarė 
Meno Brigadą

kiek pigiau nei šiandien už 
ją yra mokama, būtų visai upės, kurios bendrai galėtų 

pagaminti per metus nau-
išnaudota. Tada būtų gali- dingos elektros energijos
ma statyti kitą Nemuno hi
droelektros stotį, pavyzd
žiui, ties Kaunu prie Pa
žaislio ir ties Jurbarku. Vė
liau, kada elektros evneigijtaį reikia atkreipti ypatingą

per 750 mil. kwh, duoda 
imums kasmet per 60 mil. 
litų nuostolių. Planuojant 
socijalistinę statybą, į visa

jos pareikalavimas žymiai! 
padidėtų, galingų hidroelek
tros stočių viršūnėms pa
dengti tektų pereiti prie 
mažesnių upių hidroelektros 
stočių statyboms. Dabar sta
tomoji hidroelektros stotis 
Turniškėse dar neišspren
džia mūsų krašto elektrifi
kacijos. Jos galingumas ne
gali viso krašto pareikalavi
mo patenkinti, nors ji ir bus 
šioje srityje didelis indėlis. 
Mažos hidroelektros stotys 
dėl savo ribotų vah3ens iš-

dėmėsį.
Inž. Jonas Smilgevičius.

Freehold, N. J
šiuomi pranešu, kad gruo

džio 25 dieną automobilio ne
laimėje užsimušė Juozas 
Burzdis. Bus palaidotas gruo
džio 30 dieną. Juozas buvo 
virš 45 metų amžiaus. Jis tu
ri seserį Newarke, N. J., taipgi 
daugiau giminių Massachu? 
setts valstijoje. Būtų malonu,

Ariogala, Kėdainių aps. 
Spalio mėn. 26 d. Komjauni
mo skyrius buvo sušaukęs 
susirinkimą, į kurį atsilan
kė 43 nariai ir keli nenariai. 
Komj. R. Garberis skaitė 
paskaitą “Komjaunuoliai tu
ri meniškai pasiruošę su
tikti Spalio Revoliucijos su
kaktuves/' Susirinkimas nu
tarė įsteigti komjaunuolių 
chorą, kuriame turi daly
vauti aktingai visi nariai. 
Taip pat nutarė sudaryti 
meno Ir agitpropo brigadas, 
kurių uždavinys — skaityti 
referatus susirinkimuose, 
deklamuoti ir platinti liau
dies spaudą. 1

Komj. Šileikis susirinkime 
pabrėžė, jog komjaunuoliai 
patys turi surengti turinin
gus vakarus, suvaidindami 
šių laikų dvasiai tinkamus 
veikalus, padeklamuodami 
eilėraščius* chord padainuo
dami revoliucines dainas.

Ant. Gabšys.
.............WW W 11 UI11 o H» in Į"H —    —    

kad tie giminės atsišauktų 
šiuo adresu: Leo Kazlauskas, 
R. p. 1, Freehold, N. J. * ’

Pirmai., Gruodžio 80,
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Užsakykite “Laisvę” į Lietuvą

Vardas

Paštas

Gatvė ar kaimas

Apskritys

DIDIEJI "LAISVES”

PARENGIMAI

BANKIETAS
Sausio 26 January

GRAŽI KONCERTINĖ PROGRAMA

ĮŽANGA BANKIETUI $1.50

Pasamdyta dvi didelės salės, viena bankietui, 
kita šokiam.

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

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

Įvyks laike “Laisves” bendrovės metinio suvažiavimo

Prašome įsitemyti šiuos dienraščio 
“Laisves” Parengimus

F. W. SHAUNS 
(SHALINSKAS)

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y,

lėtą moterų, turėjo vešti į li- 
gonbutį. Mieste taip buvo už
sikimšę žmonėmis, kad nega
lėjai nieko nusipirkti. Krautu
vės pilnutukės žmonių. Di
džiausią biznį padarė.

D. P. Lekavičius.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka- j 

mai visose dalyse miesto
Tel. Virginia 7-4499

Susirinkime dalyvavo labai 
mažai narių. Apkalbėta, kad 
kuopos susirinkimai būtų per
kelti į sekmadienį, tai yra, an
trą nedėldienį kožno mėnesio. 
Nutarta parsitraukti 30 kopi
jų “Kalendoriaus 1941 me
tams” iš “Vilnies”. Taipgi 
pranešta, kad atsibus ALDLD 
apskričio metinis suvažiavimas 
West Carson Str., LDS name, 
29 gruodžio, 1940. Išrinkti 2 
atstovai—K. Kairys ir D. P. 
Lekavičius. Beje, vienas nau
jas narys gautas į 87 kuopą.

Gruodžio 15 atsibuvo “Card 
Party” Lietuvių neprigulmin- 
gų kapinių Mokslo Draugijos 
Svetainėj, 134 Orr Str. žmonių 
labai daug susirinko lošti ir 
daug gražių dovanų gavo. Įėji
mas buvo 35c. Kapinėms gra
žaus pelno atliks. Išrodo, jie 
moka garsintis, tai ir pasek
mės esti geros.

Gruodžio 23 netoli nuo ma
no dirbtuvės užpuolė plėšikai 
General Store Delaware Co., 
1008 Beaver Ave. Atėmė 
$2,200. Dirbančius ten pasta
te prie sienos. Apsimaskavę 
plėšikai prasišalino be jokio 
sutrukdymo.

Parvažiavo ant švenčių sū
nus Petras Lekavičius, karei
vis, iš Milwaukee, Wis. Ap
lankys gimines ir tėvus. Jis 
yra Recruiting Officer, yra 13 
metų kareiviu, 29 gruodžio 
grįš prie savo slūžbos.

Serga
Sunkiai serga draugė 

čusienė, turi influenzą-gripą 
ir bronchitis, šiuo tarpu biskį 
geresnė.

Taipgi serga A. Martinkie
nė nervų suirimu nuo sun
kaus karšto, darbo. Jaučiasi 
geriau.

Taipgi serga Ema Sliekienė 
jau kelinta savaitė.

Visos yra progresyvės mote
rys. Draugės, katros 
aplankykite jas.

Ka-

išgalite,

Gruodžio 25 naktį 
bažnyčioj buvo 12 
pamaldos - rarotai, 
bažnytinis choras gražiai su
giedojo bernelio giesmes baž
nyčioj, po tam ant gatvių. 
Ėjo į choro narių namus, gie
dojo ir vaišinosi per naktį.

lietuvių 
valandą 
Lietuvių

Pittsburghe, galima sakyti, 
kalėdos išrodė- į Velykas. Jo
kio šalčio, nė sniego nebuvo. ( 
Tik naktimis didelės miglos, 
tai atsitinka daug nelaimių, 
užmuša, susižeidžia.

Gruodžio 23 d. gatvekaris 
nušoko nuo vėžių, sužeidė ke-

TTTV .......... — ....... .— ........................

Paskilbusią Knygą ' 
PATARIMAI VYRAMS 

APIE LYTIES DALYKUS 
Dar galit pas mane gaut 

Tai turininga. D-ro Robinsono 
knyga apie svarbiausius lyties 

veiksnius ir lytinę higieną. 
Kaina buvo $2.00; dabar 

parduodu už $1.00 
Reikalavimus adresuokit:

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

Valgykite 
MEDŲ

NELAUKITE
kol gausite slogas; valgy
kite medų, valgykite da

bar, kad negauti slogų.

n

Valgykite Medų Vietoj 
Cukraus

Sako Dr. J. J. Kašklaučius

Kaina 75c Kvorta

“Laisvėje” galite gauti 
tikrų bičių medaus už ąa’- 

na prieinamas kainas.
Kreipkitės į “Laisves” ofi

są ir apsirūpinkite su 
medum

Židikai. Valsčiaus viršai
čio Petrulevičiaus pastango
mis Jarutienei Liudai, gy
venančiai Šilių kaime, buvo 
suorganizuota talka pasėti 
daugiau žiemkenčių. Viršai
tis davė pinigų, už kuriuos 
buvo nupirkta 75 kg. I ats. 
rugių “Petkus” ir 200 kg. 
zuperio, Juzumienė Veroni
ka padovanojo 50 kg. kvie
čių ir 50 kg. rugių.

Žemę žiemkenčiams pa
rengė savo arkliais Juzu- 
mienė Petronėlė ir Jarutis 
Jonas.

Nors Jarutienė Liuda tu
ri apie 20 ha. žemės, bet dėl 
vyro netvarkingumo, apsi
leidimo su savo šešių vaikų 
šeima beveik neturi ko val
gyti, kuo ' apsirengti, kur 
gyventi.

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei-' 
kalui esant iri 
padidinu tokio! 
dydžio, kokjo pa-; 
geidaujama. Tai-* 
pogi atmaliavoju 
įvairiom.spalvom

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

j tarpe Gates Ave. ir Chauncey St, 
Tel.: Glcnmore 5-6191

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

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

George Kazakevičiaus Orkestrą Gros Šokiams.

“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 — laikrodį.
V

BUS CENTRAL PALACE
18 MANHATTAN AVE. BROOKLYN, N. ¥.
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MATTHEW P. BALLAS

FRANK DOMIKAITIS
REST AERACIJA

Laisves” Name417 Lorimer St Brooklyn
GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

Bubliauskas

Morrell Street

OPEN DAY and NIGHT

Paulius SPECIAL RATES PER WEEK

Areštuotas Brooklyn© LietuvisDETROITO ŽINIOS
VARPO KEPTUVĖPRANEŠIMAI IS KITUR

bus

vie

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

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

gal dar 
Eastona

Visada yra gražus pasirinkimas pieniškų valgių 
• ir daržovių—virtų ir žalių.

Liūdesio valandoje J<reip- 
kitčs prie manęs dienų ar 
naktį, greit suteiksime 
moderniškų patarnavimų.

LDP Kliubo Metinio 
Susirinkimo

Val
kai p 
prie

Užrašų raštininku išrinktas 
mūsų senas veikėjas Juozas 
Gugas. Finans, rast, jaunuolė 
Mildred Janonis, “Laisves” ir 
“Vilnies” žinių skyriuj kalen-

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

Sleeping Accomodations.

Telephone
STagg 2-5043

36-40 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. 1 
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

MONTELLO, MASS.
Bankietas su didele iškilme pasiti- 

kimui Naujų Metų. Rengia Lietuvių 
Tautiško Namo Draugove, savoje 
apatinėje salėje, N. Main ir Vine 
Sts. Įvyks 31 d. gruodžio (Dec.), 
prasidės 7 vai. vakare, bus turkių 
vakarienė ir gera muzika šokiams, 
geri gėrimai ir valgiai. Įžanga 75c.

(304-306)

vei- 
mūsu

dorinus vedėju išrinktas J. Al
vinas.

Kalendoriaus vedėjui nutarė 
apmokėti išlaidas.

Taigi, visi rašėjai esate kvie
čiami kooperuoti su Ratelio 
valdyba, kad Ratelis suktųsi 
sklandžiai.

MINERSVILLE, PA.
ALDLD 14 kp. rengia vakarienę 

ir šokius, įvyks 31 d. gruodžio 
(Dec.), bus Piliečių Kliubo salėje, 
3rd ir kampas South Sts. Gera or
kestrą gros šokiams, vakarienė 
duodama 10 vai. vakare.

Šis bankietas yra rengiamas už
baigimui senų metų ir sulaukimui 
naujų. Taigi pasilinksminimas — šo-

Nuo Red. Dėl rašymo žodžio 
“trys” žiūrėkite pereito šeš
tadienio “L.” “Klausimų ir 
Atsakymų” skyriuje platesnį 
paaiškinimų.

HUDSON, MASS.
ALDLD 103 kp. metinis susirinki

mas įvyks 3 d. sausio, H. L. P. 
Kiubo salėje, prasidės 8 vai. vakare. 
Visus narius kviečiame dalyvauti 
šiame susirinkime, nes turime daug 
reikalų aptarti. Bus išduoti valdybos 
raportai už pereitus metus iš dar
buotės ir bus rinkimai naujos valdy
bos ateinantiem metam.

Kurie nesate užsimokėję duoklių 
už 1940 m., malonėkite užsimokėti. 
Taipgi atsiveskite naujų narių į kuo
pų. — Jaskevičius, sekr.

(306-307)

BINGHAMTON, N. Y.
Prof. Vytauto Bacevičiaus kon

certas įvyks 10 d. sausio (Jan.), bus 
Lietuvių salėje, 315-17 Clinton St. 
Prasidės 8-tą vai. vakare, įžanga su 
taksais 55 c. asmeniui.

Kiekvienas, lietuvis, kiekvienas 
muziką mylintis žmogus privalo 
būti šiame koncerte ir išgirsti šį 
aukštą menininką, kompozitorių Ba
cevičių skambinant pianą.

(305-307)

Pas 
vis-

James F. Dewey, federalis tarpininkas, kalbasi su 
Michael F. Widman Jr. (dešinėj), direktoriumi Fordo 
organizavimo vajaus. Dewey buvo Darbo Dep-to pas
kirtas ištyrinėti unijos kaltinimus, kad Fordas pravari- 
nėja darbininkus už nešiojimų , United Automobile 
Workers (UAW) guzikučių.

Pereitų savaitę ar 
anksčiau, atvažiavo į 
tūlas Joseph Morrell. Kiek ap
sižiūrėjęs, jis užpuolė algų iš- 
mokėtojų su algom darbinin
kam Kraft Novelty Co. Buvo 
policijos suimtas ir ištirtas. 
Pasirodė, kad tai yra Juozas 
F. Stonkus iš Brooklyn, N. Y. 
Policija dabar veda apie jį ty
rinėjimus. Vyrukui gręsia 20 
metų sunkaus darbo daboklė.

kiai tesis iki vėlai naktį. Prašome 
išanksto įsigyti bilietus. — Užkvie- 
čia Rengimo Komisija. (304-306)

Streikas Lehigh Liejykloj
Gruodžio 20 diena sustrei

kavo Lehigh Faun d rėš 240 
darbininkų, kurie yra organi
zuoti į Local 2064, SWOC, po 
vadovyste CIO.

Gruodžio 23 diena susirin
kime susitaikyta su kompani
ja. Darbininkai laimėjo 15 
nuošimčių algų pakėlimo.

Streikų paskelbė molderiai, 
kuomet kompanija buvo pasi
kėsinus jiem nukirst algas 20 
nuoš. Molderiai gaudavo po 
80c. į valanda, dabar gaus po 
90c į valanda. O paprasti dar
bininkai — leiberiai gaudavo 
po 50c į valanda, dabar jiem 
pakėlė 5 nuoš., o po naujų me
tų dar/pakels 10 nuoš.

Streikavo porų diena, vie
ningai ir solidariškai, joks sko
bas negalėjo pralyst anci per 
kokį plyšį.

Ten dirba ir septyni ar gal 
astuoni lietuviai.

Lietuvių Draugiškas ir Po
litiškas Kliubas laikė metinį 
susirinkimų 13 d. gruodžio m., 
Gedimino salėj. Narių dalyva
vo gana skaitlingai. Susirinki
mas tęsės geroj tvarkoj. Srria- 
gu yra dalyvauti susirinkime, 
kuomet nariai ne j ieško kokių 
nors užmetimų vieni prieš ki
tus, o diskusuoja dalykus 
draugiškai ir mandagiai.

Protokolų rast. S. Kiaura
kis raportavo, kad J. Yurkš- 
tas sirgo dvi savaites ir jau 
pasveiko.

Buvo perstatytas ir įrašytas 
į kliuba Petras Dirsė.

Išrinkta valdyba 1941 me
tams. Pirm. P. Bugailiškis, 
1120 North St.; vice-pirm. G. 
Švedas, 113 Thomas St.; fin. 
rast. J. Miller, 8 Ludwig Prk.; 
protokolų rast. S. Kiaurakis, 
14 S. Union St.; ižd. J. Dru- 
seika, 50 Dayton St.; prot. fin. 
rašt. P. Baronas, 4 St. Jacob 
St.; iždo globėjai: J. Andrus- 
kevičius, 55 Laser St. ir P. 
žirgulis, 2 Boston St.; maršal
ka A. Valecką, 30 Kelly St.

K ores p. J. Baronas.

W BUL0VA2

PHILADELPHIA, PA
Telefonas Poplar 4110

lystes. Tik pamislykit. Jau ke
liolika pakalenių tų vabalų 
seniai išmirė, kurie suvalgė 
Jurgelionio draugo Kolčako 
kūnų, o jis vienu plunksnos 
pabraukimu pasiuntė Kolčaka 
japonus pliekti. Jeigu kunigai 
nepražiopsos šito stebuklo, pa
sidarys gražaus biznio.

Sulyginus dvidešimt metų 
su biskiu daugiau kaip pusme
čiu, tai lietuviško fašizmo la
vonas visiškai šviežias ir Jur
gelionis gali ta pūvantį lavo
nėlį padaryt gyvu, kada tik 
panorės.

Sakau jum tikra tiesa, fašiz
mo didvyrių skaičius augs be 
sustojimo.

Štai ve kunigėlis J. Balko
nas davatkom pirštu į dangų 
berodydamas, taip įsidrąsino, 
kad pralenkė ir geriausios 
veislės gaidį. Jis jaučia savyj 
tokia spėka, kad, vot rodos, 
viso svieto komunistus gali su
malt į dulkes. Abidvi kumš
čios tik švilpia ore, tik raižosi, 
rodosi, būtų tikras profesijo- 
nalas peštukas.

Na, o Domas Klinga, buvęs 
iš pupų nevaromas fašistukas. 
Tik susyk pasijuto pačioj pa
dangėj ir atsirekomendavo, 
kad jis gali konkuruot su ga
biausiu smetoniniu riezniku.

Darbuokitės, broliai, dan
gaus karalystė jums užtikrin-

NOTARY
PUBLIC

SKELBKITES “LAISVOJE”
Office Phone Inside Phone

EVergreen 4-6971 EVcrgreen 4-6485

Vargšas tautos vadas! Jei
gu jis būt laiku sužinojęs apie 
savo amerikinius patronus ir 
juos importavęs į Lietuva, tai 
būt nereikėję apsivogus dumt 
iš tėvynės.

Kalbant apie pabėgusius 
šnipus ir žvalgybininkus, tai, 
mano nuomone, jie pašalpos 
neverti. Praganė velniai Sme
tona ir dabar išbėgioję žlium
bia, prašo pinigų. Guzo jiem. 
Geriau už tuos nikelius, ką su- 
kolektavojam, čia vietinius 
didvyrius sušelpkime.

Ką gali žinot, atsitikime, 
jeigu Kleofas sukluptų ir ne
pajėgtų atgaivint smetonizma, 
tai turėdami gerai organizuo
ta baltųjų gvardijų, galėtum 
paskelbti bolševikiškai Lietu
vai karų.

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

Sun. all day and night

Gaminami Europiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs lietuviško 
namų darbo, kilbasal ir kepta paršlena; gaspadoriškai 

nuvirti kopūstai ir barščiai

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAK.

Managed by

RHEA TEITELBAUM

Turiu garbės pranešti vi
siem tarybinės Lietuvos šali
ninkam, kad jūsų džiaugsmo 
dienos baigiamos suskaityti. 
Nesisvaidykite tuščiais žo
džiais. štai jum faktai: Pasi
žiūrėk čia Amerikoj į smeto
niškai fašistinius ricierius. Jie 
toki smarkuoliai, kad bema
tant dangii su žeme sumaišys. 
Mat, kai žmonės pasišvenčia 
idėjai, tai paprasti Tamošiai 
tampa didvyriais.

Štai ve Gabrielius Kybukas. 
Visai neseniai rodėsi, kad jam 
neteks prasimušt į gyvenimų. 
Bet dabar, matot, kas iš jo 
darosi: kaip krebsas lipa iš 
pintinės ir tiek. Jis pasiryžo 
neatsilikt nuo Grigaičio nei 
per colį. \

Pijušui priseis gerokai pa- 
prakaituot, kad išlaikyt čein- 
pijonata.

Štai va jum naujas filantro
pas. Kaip seniai svietas pažįs
ta Fortūnatų Bagočių. Niekas 
negalėtų pasakyt, kad jis ka
da nors būtų paniekinęs pini
gų. Dabar gi jis amžinai pa
sikeitė. Apsigavo tie, kurie 
manė, kad Fortūnatas pasiliks 
grašiagauda iki mirties, 
gerų žmogų idėja pirma 
ko. Jis jau dabar sutinka 
silikt visiškai be kelnių, 
tik išgelbėt iš pražūties fašiz
mų !

Paimkim Kleofų Jurgelionį, 
tų, pasak Grigaičio, “nudėvė
tų pirštinę”, kuris per metų 
metus gyvenimo audros buvo 
blaškomas, kaip sudžiūvęs la
pas. O dabar Kleofas taip 
ūmai, lig vaiduoklis, iškilo 
virš visų. Tiesa, jau anais me
tais skaitant Jurgelionio išpa
žintį sapnininko autoriui Ol- 
ševskiui, daugumas įžiūrėjo 
“genijų”. Bet iki šiam laikui 
nebuvo degančio reikalo “ta
lentui” pasireikšti. Dabar tegu 
gi kas bando susilygint su mū
sų Kleofu! Jis turi garbės va
dintis šunologijos profesorium, 
ateities “istorijos” autorium, 
prakalbininku ir daugybe ki
tokių malimalienių.

Bet paskutinis jo pasirody
mas atgaivinime mirusių virši
ja visas iki šiol žinomas kvai

li Detroito Rašėjų Ratelio 
Veikimo

Ratelis tapo suorganizuotas 
pora metų atgal. Tikslas bu
vo, kad sutraukt į bendrą vei
kimų visus, kurie gali rašinėti 
žinias į, mūsų progresyvius 
laikraščius, į “Vilnį” ir “Lais
vę”. Visi rašėjai susieidavo ir 
pasitardavo, kaip pasekmin- 
giau užpildžius Detroito žinių 
skyrius korespondencijomis iš 
vietos lietuvių ir darbininkų 
veikimo abelnai. Po tokių su
sirinkimėlių Detroito žinių 
skyriai būdavo užpildyti įvai
riais rašiniais. Skaitytojai vi
sados mėgsta skaityti iš 
tos žinias.

Bet tai buvo Ratelio 
dybos sunkus uždavinys, 
rašėjus, kurie priklausė 
Ratelio, įtikinti, kad reikalin
ga dalyvauti tokiuose bendruo
se pasitarimo susirinkimuose. 
Buvo susirašiusių į šią kores
pondentų organizacijų apie 
30 rašėjų ir pritarėjų, bet su
sirinkimus lankydavo maža 
dalis, o daug susirinkimų tik 
valdybos nariai dalyvaudavo. 
Tai ir veikimas negalėjo būti 
patenkintas. Bet vis viena ra
telis atliko ir gerų uždavinių 
iš užsibrėžto tikslo. Buvo 
įsteigęs rašybos klausimais 
mokyklų, kuri buvo pasekmin
gai vedama, žurnalisto J. Jur
ginio per porų mėnesių. Mo
kytojui apleidus šių šalį, pri
siėjo mokyklų likviduoti.

Taipgi Ratelis pajėgė su
rengti porų parengimų dėl su
kėlimo finansų padengimui 
Ratelio lėšų. Ratelio ižde ran
dasi pora desėtkų dolerių.

Gruodžio 8 d. Ratelis laikė 
susirinkimų, dalyvavo 7 na- 
riai. Nekurie išsireiškė, kad

' “ į mažai veikia, bet jei-

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

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 Cako 
Coffee Cake, Buttęr Cake, Bunke ir Spice Cake, Stollen 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

Siunčiame duoną per paštą į kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksimi informacijas apie svori h* kainas.

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

LICENSES
NOTICE is hereby given thfit License No. 

RL 15414 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 221 Wyckoff Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN TELLIAN
221 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Pasisaugokit Čigonų

Jau dvi savaitės kaip dvi 
čigonės, o trečias čigonas, zu
ja tai su juoda, tai su mėly
na sena auto, mašina po Eas
tona ir apielinkę, prigaudinė- 
dami ir apvogdami žmones. 
Ypač moteriškė, graži juod
bruvė, apie 30 metų čigonka, 
labai gabiai apkrausto kiše- 
nius. Ji įsiviliojo į savo auto
mobilių senį M. McClusky, 73 
metų, kad patikrinus jo svei
kata. čigonka “aktindama” 
kaipo “daktaras,” atsegusi ap
siaustų, nagais barškino jam 
per krūtinę, pakol išbarškinu
si iš senuko kišenės $220.

Vėliaus tokiu pat būdu ap
vogė antra senukų, N. Pisci- 
tello, 70 metų, ištraukė jam 

$60. Nuo J. Miller už pabū- 
rimų laimės iškaulino $5. Po
ra kitų vyrų parodė čigonkai 
špygų. Įtartina, kad jos pavo
gė daktaro II. M. Reiter iš ko
ridoriaus apsiaustų vertės $39. 
Visi nukentėjusieji skundėsi 
Dėdės Šamo sargam, kurie 
anksčiau ar vėliau sučiups tuos 
palaidūnus vagilius čigonus, 
nežiūrint, kaip gudriai jie da
bar nesislapstytų.

V. J. Stankus.

ROBERT LIPTON
Jeweler : : Įsteigta 1892

701 GRAND STREET 
Tarpe Graliam & Manhattan Avės.

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

MINERSVILLE, PA.
ALDLD 14 kp. rengia vakarienę 

ir šokius, įvyks 31 d. gruodžio (Dec.) 
bus Piliečių Kliubo salėje, 3rd ir 
kampas South Sts. Gera orkestrą 
gros šokiams, vakarienė bus duoda
ma 8-tą vai. vakare.

Šis bankietas yra rengiamas už
baigimui senų metų ir sulaukimui 
naujų. Taigi pasilinksminimas — 
šokiai tęsis iki vėlai naktį. Prašome 
išanksto įsigyti bilietus. — Ūžkviečia 
Rengimo Komisija/ (305-307)

(BIELIAUSKAS)

LAISNUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamų kainų.
Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y

gu nariai nekooperuoja, val
dyba viena ne ka gali nuveikt.

Nekuriu draugų nuomonė 
buvo Ratelį likviduoti.

Po visapusiško apkalbėjimo, 
didžiuma stojo, kad palaikyti 
Ratelį ant toliau. Ypač dabar
tiniu laikotarpiu Detroite yra 
daug įvairių įvykių darbinin
kų judėjime, kovose su išnau
dotojais ir organizacijų 
kime. O pažiūrėjus į 
dienraščių “Laisvės” ir 
nies” žinių skyrius, “Vilnyje” 
poros korespondentų užpildy
ta, žinių skyrius silpnokas, o 
“Laisvei” korespondentai su
stojo visai rašę.

Dabar, einant vajams, ko
respondentai turėtų rašyti kuo 
daugiausiai. Tie mūsų dienraš
čiai “Laisvė” ir “Vilnis” yra 
taip turtingi gerais raštais iš 
pasaulio įvykių, iš Lietuvos 
korespondencijomis, kiekvie
name numeryje mūsų giminių 
bei pažįstamų aprašymai, kaip 
Lietuvos didžiuma žmonių 
džiaugias kraugerį Smetoną 
prašalinę. Taigi, neturėtų lik
ti nė vienas, kuris gal skaity
ti, neūžsirašant bile vieną’šių 
dienraščių, “Laisvės” ar “Vil
nies”. Ratelio uždavinys - už- 
pildyt šiuos trūkumus, pada
ryti mūsų dienraščiuose Det
roito žinių skyrius turtingais 
korespondencijomis iš Detroi
to apylinkės.

Ateinantiems metams Ra
telis išsirinko naują valdybą. 
Pirmininku Antaną Gotautą, 
kuris stojo už palaikymą Ra
telio.

*'■
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BeŠtaš puslapis

Naujieji Metai su 
Gerais Draugais

Sulaukus Naujų Metų, kiek
vienas nori pasilinksminti. 
Kam metai buvo geresni ar 
bent vidutiniai, tas nori pasi
džiaugti, kam buvo sunkūs ar 
liūdni — nori užsimiršti, my
limų draugų būryje susira
minti.

Tą žinodamos, organizaci
jos rengia savo nariams ir 
draugams pramogas, sueigas. 
Aido Choras yra viena iš tų 
organizacijų, jau nuo seno su
pratusių reikalą ruošt Naujų 
Metų sutiktuves, kurios įvyks
ta kas metai jau nuo vos at
menamų laikų. Seniau rengda
vo bankietus, bet sunkmečiam 
atėjus jie pastebėjo, kad ban- 
kietai ne visiems yra išgalimi, 
kad ne vienas gerų draugų, su 
jais kartu veikęs per ištisus 
metus, turi liktis Naujų Metų 
laukti vienas tik dėl neištek- 
liaus. Dėlto choras dabar kas 
metai’sutikt Naujiems Metams 
ruošia šokių vakarą, jį pada
bindamas dainomis, jam parū
pindamas gerų vaišių, ir jam 
padarydamas įžangą tokia, 
dėl kurios niekas neturėtų lik
tis už durų. Aido vakarai vi
sada būdavo sėkmingi. Aidas 
tikisi, jog ir šiemet turės pui
kias Naujų Metų sutiktuves.

Tradicinis Aido Choro su
tikt Naujiems Metams vaka
ras įvyks gruodžio 31-mą, 
“Laisvės” salėj, 419 Lorimer 
St., Brooklyne. šokiams grieš 
jaunimo mėgiamoji Geo. Ka
zakevičiaus Orkestrą. Norinti 
pasivaišinti, čia ras gerų už
kandžių ir gėrimų. Įžanga tik 
40 centų.

Visi - visos yra kviečiami 
pradėt metus su Aidu.

. G. N.

Tropiški Augalai Žydi 
Botaniškam Darže

Jeigu jums, kaip man ir vi
siems iš “ano pasaulio” atėju
siems be aukso piliečiams pri
sieina pragyventi žiema to
kiame pusiau žiemių poliuje, 
kaip, sakysim, New Yorko 
mieste, nemačius tropikų, tai 
nors valandžiukę galime pa
gyventi tropiškų gyvenimu 
Brooklyno Botaniškam darže, 
kur yra tropiškų augalų kon
servatorija.

Tropiški augalai dabar žy
di, o kiti vaisius mezga ir 
brandina. Čia yra gražus rin
kinys raudonai, kaip kraujas, 
žydinčių poinsettijų — kalė
dinių gėlių, kurios pražysta 
prieš Kalėdas ir tęsia iki vė
lybo pavasario.

Pirmu kartu per eilę metų 
čia auginamas čokolado me
dis užmezgęs ankštis, čia no
kina vaisius ir kavos medis, 
taipgi yra cukrinių nendrių, 
ir kitų augmenų. ‘

žolynų lankymo valandos 
paprastomis dienomis būna 
nuo 10 ryto lig 4 po piet, o 
sekmadieniais nuo 2 lig 4 po 
piet. M.

ĮŽANGA 4Oc ASMENIUI

AIDO CHORO ŠOKIAI
Sulaukimui Naujų Metų Aido Choras Rengia

ŠOKIU VAKARĄ
Įvyks Antradienio Vakare

December 31 Gruodžio
Pradžia 7:30 vai. vakare

"LAISVES” SALEJE
427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

Šokiam Gros Geo. Kazakevičiaus Orkestrą

Aido Choras širdingai kviečia Broqklyno lietuvius 
o parengimą, linksmai sulaukti Nadjų Metų.

Komisija^

Lietuvių Liaudies
Lietuvių Liaudies Teatras, 

po vadovyste Aldonos šertvie- 
tytės, turi gero pasisekimo su 
Šio sezono dviem komedijom 
—“Aš Numiriau” ir “Kurčias 
žentas”. Brooklyne vaidini
mas gerai pavyko meniškai ir 
materiališkai, žmonių buvo 
daug.

Antras vaidinimas gerai pa
vyko, ypač prie skaitlingos 
publikos, New Haven, Conn. 
Tai buvo gruodžio 8 d. Turi
me pakvietimus į Patersoną ir 
Cliffside, N. J. Bet kol kas 
rengėjai ten dar nepasiskyrė 
dienas, kada ten reikės vaidin
ti. Reikėtų biskį pasiskubinti 
su pasirinkimu dienų.

Na, o kaip mano elizabe- 
thiečiai? Ten irgi labai tiktų 
šios dvi komedijos. Pagalvo
kite ? Prie to, Lietuvių Liau
dies Teatras turi ruoštis prie 
kitų veikalų. Taigi, šių dvie
jų komedijų vaidinimą nema
noma labai ilgai nutęsti. Tai 
reiškia, kurios organizacijos 
nepasiskubins duoti pakvie
timus, vėliau jų kvietimai ne- 
bus’galima išpildyti.

-Vienas iš tolimiausių pa-

Gražiai Paminėta
Gruodžio 27-tos vakarą, Lie- 

tuvių Am. Piliečių Kliubo sa
lėj, Brooklyne, įspūdingai pa
minėta kraugerio Smetonos su
šaudyti keturi Lietuvos liau
dies sūnūs ir vadai — Požė
la, Greifenbergeris, Giedris ir 
čiornis.

Pirmuoju programoj vakaro 
vedėjas J. Gasiūnas iššaukė 
svečią čelistą R. Hofmeklerį. 
kuris, akompanuojant Aido 
Choro vedėjai Aldonai Žilins
kaitei, žavingai sugriežė vi
siem suprantamas ir mylimas 
melodijas: “Užkankintas sun
kiojoj belaisvėj,” Šimkaus 
“Lopšinę” ir kur “Bakūžė Sa
manota.” Nuaidėjo salėj šir
dingi sveikinimai žymiam ar
tistui, kuris ir sužavėjo ir 
kartu nustebino ne vieną. Nu
stebino dėlto, kad nedaugelis 
lietuvių yra girdėję tuo in
strumentu griežiant tikrą ar
tistą. Tūli buvo įsivaizdinę, 
kad iš to instrumento negali
ma esą tikėtis sielą užgau- 
nančios muzikos.

čelistas Hofmekleris, vilnie
tis, tik prieš porą metų yra 
atvykęs iš Lietuvos. Arčiau su
sipažinę, be abejo,' mes jį dar 
girdėsime savo žymesniuose 
koncertuose.

Apie keturis sušaudytus kal
bėjo R. Mizara. Jis glaudžioj 
kalboj nurodė, kaip Smetonos 
režimas, smurtu nuvertęs Lie
tuvos liaudies išrinktą valdžią 
ir užgrobęs galią, kad patei
sinti savo smurtą, melagingai 
paskelbė, būk tie keturi ruošė 
bolševistinį perversmą, ir juos 
sušaudė. Atžymėjo, kaip tie 
keturi eidami myriop mums 
linkėjo daug dirbti ir laimėti. 
Lietuvoj, sakė kalbėtojas, iš
sipildė jų vienatinis troškimas, 
už kurį jie kovojo, už kurį jie

Teatro Maršrutai
kvietimų yra į Philadelphiją. 
Lietuvių Liaudies Teatras su
tiko važiuoti ir ten. Dabar 
eilė pačių philadelphiečių. Nu
važiavimas į Philadelphiją 
padarys lėšų, bet jei jūs ten 
gerai padirbėsite, tai bus ge
ros pasekmės.

Už Brooklyno vaidinimo 
sekmingUmą Lietuvių Liaudies 
Teatro komitetas išreiškia pa
dėką visiems, kurie padėjo 
parengimą padaryti sėkmingu. 
Mūsų vaidintojai ne tik vaidi
no, bet ir darbavosi, kad pa
sisektų vaidinimas — jie dir
bo vaidinimo skelbime ir pi a-, 
tinime bilietų. Daugiausia bi
lietų išpardavė Anastazija 
Buknienė, Petras Grabauskas. 
Taip pat pardavė gerai A. 
Šertvietytė, Stakovas, Gužas ir 
kiti.

Didelis ačiū dienraščiui 
“Laisvei” už jos- suteiktą 
vietą gerai išgarsinti mūsų 
vaidinimą ir publikai, kuri 
įvertina Lietuvių Liaudies Te
atro pastangas ir skaitlingai 
atsilankė.

V. Bovinas, L.L.T. Pirm.

Keturi Karžygiai
galvą padėjo — darbo liaudis 
laimėjo. Išsilaisvinusi liaudis 
šiemet pirmu kartu laisvai ir 
iškilmingai apvaikščioja savo 
didvyrių mirties sukaktį.

Sekė pertrauka, kurioj pir
mininkas paprašė aukų vaka
ro lėšoms padengti ir tolimes
niam apšvietos darbui. Surink
ta virš $3'0.

Antru kalbėjo Juozas Saka
lauskas, jaunas Amerikos lie
tuvis, tačiau jau daug paau
kojęs kovoje prieš fašizmą, 
gynime liaudiškos Ispanijos 
buvęs sunkiai sužeistas. Jis 
trumpai prisiminė keturis su
šaudytus, o didžiumą savo 
kalbos skyrė aiškinti, dėlko šis 
karas, pareikšdamas, kad pra
dedant naujus metus mes tu
rime daugiau budėti, daugiau 
darbuotis, kad išsaugot mūs 
šalį nuo karo, kad padėt ka
riaujančių šalių žmonėms pri
verst savo valdžias paliaut 
kariavus.

Aido Choras, pribuvęs savo 
praktikų pertraukoj, vado
vaujant Aldonai Žilinskaitei, 
gyvai ir gražiai sudainavo ke- 
Įr^s liaudies dainas.

Čhoro atsilankymo proga, 
vakaro pirmininkas priminė 
publikai, jog šis organizaci
joms ir abelnai visuomenei 
gražiai patarnaujas choras 
ruošia Naūjų Metų sutiktuves 
gruodžio 31-mos vakarą, “Lai
svės” salėj, prašydamas Nau
juos Metuus savo atsilankymu 
patarnauti chorui taip, kaip 
choras patarnauja visuome
nei per visus metus. Gera pa
staba.

Paskiausiu kalbėjo A. Bim
ba., Jo kalba daugiausia suko
si apie Tarybų Lietuvos jau 
pravestas svarbias reformas, 
kuriomis jau dabar daug pa
gerintas darbininkų, biednųjų 
valstiečių ir darbo inteligen
tijos gyvenimas ir užtikrinta 
didelis būvio pagerėjimas atei
tyje. Jis taip pat aiškiai atsa
kė į Smetonos ir Hitlerio pa
kalikų čionai Amerikoje sklei
džiamus šmeižtus prieš Tary
binę Lietuvą.

Publika protarpiais turėjo 
ir linksmo juoko', o pasako
jant apie Tubelienės “vargus” 
gavus nuo Smetonos dvarą, ir 
jos apgailestavimą Lietuvos 
žmonių, būk dabartinė t val
džia prievarta jiems liepus 
imti žemę, kurios jie be galo 
nenorėję, iššaukė publikoj 
juokų iki ašarų. Mat, A. Bim
ba pats buvo nuėjęs išklausyti 
ponios Tubelienės ir kitų ponų 
kalbų, tad į jas atsakymas 
buvo tiesioginis ir publikai la
bai, aiškus.

Publikos buvo pilna Pil,

Tris Laivus Pervedė 
Kariškai Tarnybai

Buvęs prekinis ir dalinai ke
leivinis laivas Exochorda ir 
dvi luksusinės buržujų jaktos 
perkrikštyta ir pervesta kari
nio laivyno žinion gruodžio 
27-tos rytą įvykusiose ceremo
nijose Brooklyno Navy Yarde.

Jaktos, viena buvusi Van- 
derbilt’o, sakoma, kainavusi 
$750,000 pabudavoti, o kita 
buvusi Seaman’o. Jaktos bū
siančios naudojamos pajūrio 
sargybai, o prekinis — vežiot 
laivynui reikmenis.

Mokins Darbininkiško 
Žurnalizmo

Darbininkų Mokykla skel
bia specialį kursą mokint dar
bininkiško žurnalizmo. Harry 
Raymond, paskilbęs laikrašti
ninkas, kuris jau nuo 1931 
m. reporteriauja “Daily Wor- 
keriui” iš City Hali veiklos, 
mokytojaus tai klasei. Klasė 
prasidės sausio 13-tą.

R e g i s t r acija žurnalizmo 
klasei, kaip ir šimtui kitų kla
sių, vedama mokyklos rašti
nėj, Room 301, 35 E. 12th St., 
N. Y.

Darbininkiškasis žurnaliz- 
mas yra be galo svarbu dar
bininkų spaudos koresponden
tams ir šiaip organizacijų ko
respondentams ir veikėjams. 
Parašyti ką nors, kas nieko 
nepaliečia ir nieko nepasako, 
bile kas gali. Bet aprašyti po
litinių grupių bei organizacijų 
veiklą, su kurtomis esi pats su
rištas, prieš kurias už kiekvie
ną žodį esi atsakomingas, yra 
darbas reikalaujantis žinoji
mo, planingumo ir takto. Kam 
galima, ypač jauniems žmo
nėms, reikėtų pasimokinti. Tai 
būtų naudinga patiems asme
niškai, organizacijoms ir spau
dai. L. K. N.

Ragina Rendauninkus 
Organizuotis

- y......
East Side Rėndauninkų Ly

gos susirinkime buvo nuodug
niai diskusuota rėndauninkų 
problemos. O padėtis,' anot 
Helenos Appel, Lygos pirmi
ninkės, reikalauja, kad “ren- 
dauninkai organizuotųsi ir or- 
ganizuotųsi greit, arba neužil
go nebebus butams projektų, 
bus kylančios rendos ir visos 
nelaimės, kurios seka su butų 
stoka ir pabrangimu, kaip li
gos ir mirtys dėl nesveikų, ne- 
sanitariškų, nesaugių gyveni
mo sąlygų.”

Rėndauninkų organizacija 
primena, kad stambiųjų nuo
savybių savininkų konferenci- 
cijoj, įvykusioj lapkričio 13-tą, 
Philadelphijoj, buvo nutarta 
visai sulaikyt federalės val
džios gyvenamų namų staty
ba, ir kad valdžios atstovas 
Charles F. Palmer pamatiniai 
su tuo sutiko.

Appel sako, kad “tai reiškia 
rendauninkams pasilikimą lau- 
žynėse ir aukštesnes rendas 
už senus namus, reiškia pa
naikinimą rendas kontroliuo
jančių įstatymų.”

Pabaliavojus Važiavimas 
Lčšavo $105

t Mrs. Mary Neville, 50 m., 
už įsigėrus vairavimą teisme 
nubausta užsimokėti $100, o 
.už įlenkimą geležinės tvoros 
miestui $5. Dar atėmė ir leidi
mą vairuoti automobilių.

Kliubo salė. Parduota literatū
ros. Taipgi su V. Bacevičium 
susipažinti bankieto rengėjai 
(gruodžio 29-tai) sakėsi par
davę dikčiai bilietų.

Vardai aukojusių apšvietos 
darbui bus paskelbti ryt * die
nos laidoj.

Rep.

Pil. Kliubo Bankiete 
Bus ir Šokiai

Jau buvo minėta, kad Liet. 
Am. Piliečių Kliubas ruošia 
Naujų Metų sutiktuvių ban- 
kietą su gera vakariene ir gė
rimais. Bankietui bilietas yra 
$1.50. Prie to dar reikia pri
minti, jog bus ir šokiai, į ku
riuos gali ateiti ir nedalyvau
janti bankiete, užsimokėdami 
šokiam įžangos 35c. Grieš J. 
Tamas-Tamašausko orkestrą.

Bankietas ir šokiai bus kliu
bo nuosavose svetainėse, 280 
Union Avė., Brooklyne. Ban
kietas apatinėj salėj, o šokiai 
viršutinėj. A. Velička.

CIO Unijos Laimėjo 
Dvejus Rinkimus

Polak’s Fru tai Works, 36-14 
35th St., Long Island City, 
vienbalsiai nusitarė būti atsto
vaujami per Chemical, Drug 
and Cosmetic Workers Lokalo 
12165-to, CIO.

Baer Brothers, 438 W. 37th 
St., N. Y., ofisų darbininkų 
balsavimuose didžiuma balsų 
pasisakyta už United Office 
and Professional Workers Lo
kalų 16-tą, irgi CIO.

Akieji balsavimai pravesti 
Nacionalės Darbo Santykių 
Tarybos priežiūroj.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ [STAIGA

Sales dėl Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičiūs su naujausiais 
įtaisymais. Keturios bolių alleys.

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-8842

j Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

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

UNDERTAKER

8 337 Union Avenue
8 Brooklyn, N. Y.
| Tel. Stagg 2-0783
f NIGHT-—HAveineyer 8-1158

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS •

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y, 

Tel. Triangle 5-8622 

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

J J. GARŠVA
i l Graborius-Undertaker

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
l Išbalzamuoja ir laidoja ant vi
ii šokių kapinių; parsamdo auto- 

mobilius ir karietas veselijom, 
'» krikštynom, kitkam.

‘i? 231 BEDFORD AVE.
f BROOKLYN, N. Y.

'i: Telephone: EVergreen 8-9770

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas
306 UNION AVENUE

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

LIETUVIU RESTAURANAS 
[domiai {puošta lietuviška aludė 

ant Grand Street 
Rhelngold ^xtra Dry Alus.

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės

Turime ir kambarių pernakvot 
arba savaitiniai išrandavot
JOSEPH ZEIDAT

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

Lankėsi “Laisvėje”
Pereitą savaitę lankėsi “Lai

svėj” elizabethietis Antanas 
Stripeika, dienraščio vajinin- 
kas, sužiūrėti vajaus pasekmes 
ir, žinoma, netuščiomis, bet 
vežinas daugiau prenumeratų, 
ir darbų spaustuvei, šiemet d. 
Stripeika nekandidatavo į va
jaus čampionus, bet darbavosi 
su d. K. čiurliu, bayonniečiu.

A. Stripeika labai patenkin
tas savo šeimos padėtimi Lie
tuvoj. Naujosios Lietuvos prie
šai skelbia, būk inteligentija 
bėganti iš Lietuvos. Tačiau iš 
d. Stripeikos inteligentiškos 
šeimos ne tik niekas nesiruo
šia iš Lietuvos bėgti, bet kiek-

EVergreen 4-0072 SLocum 0-1422

DR. ISAAC COHN
. AUSŲ, NOSIES, IR GERKLES 

SPECIALISTAS
GYDO IR DARO OPERACIJAS

28G UNION AVENUE
Brooklyn, N. Y.

Valandos nuo 11 iki 1 dU-nom 
Nuo S iki 7 vakarais 
Sekmadieniais nuo 11 iki 1

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

I MATEUŠAS SIMONAVICIUS
Susiėjimams Įstaiga TCkGražiai

ir impor- 
degtinės ir 

geriausių

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

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

409 ir 436 Grand St.
Tel. EVergreen 7-8451

Brooklyn, N

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 NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

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

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

| Lietuvių Kuro Kompanija
® ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS
W Į Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

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

aprokavimus be jokio mokesčio.

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

Telefonas EVergreen 7-1661

West Haven Beer & Ales, Inc
Distributors of

• Fox Head Lager, & 400 Beer
• Stanton Lager, Ales, Porter
• R & H Beer, Ales, & Porter

* • Mule Head & Stock Ale
• Krueger Lager, Ale & Porter
• Imported Stouts & Ales

Greitas ir patenkinantis patarnavimas. Pristatome į 
vietą visokiems parengimams, bizniams ir pokiliams.

98 N. 7th St
Tel. EV. 7-5471

rPirtnad., GrilodžiO 30, 1940
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vienafne laiške kviečia it* jį su
grįžti. Drg. Štripėikd sako, 
kad jokiam dorafti žmogui 
nebuvo reikalo bėgti iŠ Lietu
vos paskui Smetoną.

New Yorko miesto užsire
gistravę 958,000 ateivių.

IŠRANDAVOJIMAI
Pasirandavoja puikūs 5 kambariai, 

moderniškai įruoštame name. Tik 
antras namas nuo kampo. Randa 
žema.. Prašome kreiptis: 1112 Blake 
Avė., arti Montocke Ave., Brook
lyn, N. Y. (306-307) A

PAJIEŠKOJIMAI '
Pajieškau apsivedimui vaikino 

arba našlio ne jaunesnio 45 metų 
katras mylėtų linksmą ir blaivų gy
venimą.—Uršulė Krause, 221 George 
Ave., Brooklyn, N. Y. (304-306)

265 NEW YORK AVENUE
Brooklyn, N. Y. /

Valandos nuo 9 iki 11 rytai*
Ir sulyg susitarimo.

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

Brooklyn, N. Y.
EV. 7-5472
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