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“Laisvė” ir vėl pradeda 
spausdinti pluoštą kelionės 
įspūdžių. šiuo tarpu — M. 
Baltulioniutčs, kuri grįžo iš 
Lietuvos, kai Europoje siautė 
karas.

Esame tikri, kad ir šitie ke
lionės įspūdžių aprašymai mū
sų skaitytojams patiks.

Turime ant rankų kitą 
tualų ilgoką rašinį — D. 
Šolomsko platus Lenkijos
rašymas. Jis taipgi skaityto
jams patiks.

Bė to, turime Seno Vinco 
apysaką, kurią vėliau spaus
dinsime.

Vadinas, “Laisvė” duoda 
savo skaitytojams daug leng
vų, įdomių pasiskaitymų. Mes 
norime, kad draugai skaityto
jai grąžon 
dienraščiui 
gavimu.

KRISLAI
Ir Vėl Pluoštas Įspūdžių. 
Šleževičius ir Avižonis. 
Kaip Ten Yra Su Peleckiu?
Lietuva Reikalinga

Reformų.
'“Panevežis” ir “Nida”

Jūrų Dugne.
Rašo R. Mizara

atsimokėtų savo 
naujų skaitytojų

>

4

šiuo metu mirė du
Mykolas Šleže-

Lietuvoj 
žymūs vyrai: Mykolas Šleže
vičius, liaudininkų lyderis, ir 
prof. Petras Avižonis.

Abu vyrai suvaidino Lietu
vos istorijoj po didelį vaidme
nį. Vienas kaipo politikas, vi
suomenininkas, antrasis —kai
po darbuotojas kultūros fron
te.

Na, ir abu numirė kaip tik 
tuo metu, kada Lietuva pada
rė didelį pasisukimą savo is
torijoj.

Jdomu, kas ten Kaune at
sitiko su jaunu žurnalistu J. 
Peleckiu. “L. žinios” rašo, 
būk Lietuvos liaudininkai ne
imą atsakomybės už tai, ką 
p. Peleckis padarė? Ką gi jis 
padarė? Mes nežinome.

Iki šiol apie Peleckį mes tik 
girdėjome gerų žinių: jis bu
vo gabus, pažangus žurnalis
tas. Lenkijos ultimatumo Lie
tuvai metu tas pats Peleckis 
Valstybės teatre Kaune 
sukėlęs skandalą, kam 
lengvai buvo pasiduota 
kijos imperialistams.

buvo 
taip 
Len-

Gautosios “L. žinių 
jos parodo, jog ten 
dar vis tebeveikia: daugybėje 
lakraščio vietų yra baltų, cen
zūros iškandžiotų.

Pasirodo, kad gen. Černiaus 
vyriausybė vykdė gyveniman 
visus tuos blogumus, kurie 
buvo prie kun. Mirono vyriau
sybės.

Jeigu gen. Černiaus vyriau
sybė ištikrųjų pasitrauks, jei
gu Lietuvoj bus sudaryta de
mokratinė vyriausybė, tai 
Lietuvos žmonės iš to galės 
tik pasidžiaugti.

O kad Lietuva reikalinga 
platesnių reformų, kad ten 
turėtų prie vyriausybės vairo (

” kopi- 
cenzūra

Darbo Žmonių 
Dienraštis 
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Metams

Ruoškime rudeni
nes pramogas “Lais
ves” paramai. Jos 
yra didelė atrama 
šiam lietuviškos liau
dies dienraščiui.
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Taip, — Talkininkai 
Gaus Amerikoj Pi
nigų Karui Vesti

Washington. — Amerikos 
valstybės ministerija leid
žia kompanijoms šioje ša
lyje duot kreditus-paskolas 
kompanijoms kariaujančio
se šalyse.

Naujas Amerikos “bepu- 
siškumo” įstatymas buvo 
taip politikieriškai sutaisy
tas, jog atrodė “vidutiniam 
piliečiui,” kad kariaujan
čios šalys, pirdamos ginklus 
ir amuniciją iš Amerikos, 
turės “čia jau užsimokėt” 
už tokius pirkinius ir tik ta
da galės gabentis juos savais 
laivais namo. Kitas šio įs
tatymo punktas skamba 
taip, tartum kariaujančios 
šalys “negalės” gaut šioj 
šalyj jokios piniginės pas
pirties karui.

Dabar gi pati Amerikos 
valstybės ministerija pripa
žino, jog įstatyme yra pa
likta gana “skylių”, per ku
rias Anglija ir Francija ga
li gaut karui daugiaus fi
nansų iš Amerikos.

Viena tokia skylė, tai kad 
yra uždraudžiamos pasko
los tik valdžiom kariaujan
čių šalių,—reiškia, galima 
jas duot tų šalių kompani
joms ir asmenims. /

Kita skylė, tai kad už
draudžiama duot paskolas 
apmokėjimui perkamų gin
klų ir amunicijos, bet gali
ma skolint apmokėjimui už 
tokius karinius reikmenis,

Karas Daro Nuostolius Vai
sių Augintojams Amerikoj
Washington. — Anglija 

ir Francija, taupydama pi
nigus karui, sustabdė įveži
mą iš Amerikos obuolių ir 
kriaušių (grūšių). O pir- 
mesniais metais Anglija ir 
Francija per šį sezoną pirk
davo už apie 15 milionų do
lerių tų vaisių iš Jungtinių 
Valstijų.

Įgabenimas kitų, mažes- 
būti prileista visų sriovių žmo-' nės svarbos vaisių iŠ Ame
nds, niekas negali užginčyti.! rikos į Angliją ir Franciją
Kas mano, kad Lietuvą ir atei
tyj turėtų valdyt tik viena 
tautininkų grupelė, kurios Lie
tuvos žmonės neapkenčia, tas 
netrokšta Lietuvai gero.

buvo jau pirmiau uždraus
tas, prasidėjus karui.

KAIP KARAS BLOGINA 
GYVENIMĄ ANGLAMS 

IR PRANCŪZAMS

ŽMONES NUŠVILPIA IR 
NUBAUBIA FRANCUOS 

PREMJERA OALADIERA
London. — Praeitų mėne

sį Anglijoj maistas pabran
go pustrečio procento, ypač 
lašiniai, kiaušiniai ir cuk
rus.

Paryžius. —- Ketvirtadie
ni čia pieno kaina pakelta 
10 procentų. Žymiai pa- 
brangę įvairūs maisto reik
menys.

Paryžius. — Kai judamų
jų paveikslų teatruose yra 

: rodomas Daladier, Franci
jos ministeris pirmininkas, 
tai žmonės dažnai švilpia ir 
baubia prieš jį. Ypatingai 
žmonės pyksta, jeigu kal
bančiuose judžiuose Dala- 
dieras šneka, būk jo valdžia 
kariauja, idant “sunaikinti 
fašizmą.”

Amerika ir Anglija 
Kursto Suomiją Ka 
ran Prieš Sovietus

Berlin. — Vokiečių spau- “Trude”, darbo unijų laik- 
da parodo, kaip Anglija ir raštyje, kad Jungtinių Val- 
Amerika kursto Suomiją- stijų valdžia neturi teisės 
Finiją išvien su Švedija ir užtarant Suomijos 
Norvegija į karą prieš So- smarkaujančius prieš So
vietų Sąjungą.

Anglija tikisi,

ponus,

Talkininkai C a u d o Naziai Žada Kariaut, 
Kišeninius” Nazių Kol Anglija Bus

Karo Laivus “Parblokšta”

vietų Sąjungą.—Tie ponai, 
kad jinai beje, svajoja, su Anglijos ir 

per Norvegiją ir Švediją Švedijos pagalba, užkariaut 
galėtų priduot Suomijai di- didžiulį Sovietijos plotą net 
dėlės karinės paramos. An- iki Uralu kalnų.
glų valdovai taipgi svajoja 
apie užblokadavimą šiauri
nės Sovietų prieplaukos 
Murmansko.

London. — Anglija ir 
Franci ja siunčia didžiausius 

karo
liktos Amerikos “ 
kūmo” įstatyme, gali labai 
patarnaut įtraukimui šios 
šalies į europinį karą.

“RAMYBE NAKTĮ IR DIE
NA” VAKARINIAME 

KARO FRONTE
Paryžius, lapkr. 17.— 

Francūzų komanda sako, 
jog karo fronte naktis ra
miai praėjo.

Anot kito pranešimo, 
francūzai - ir vokiečiai tik 
žiūri vieni į kitus per sieną 
ir nieko nedaro.

Berlin, lapkričio. 17.—Tik 
retkarčiais iššauna francū- 
zų ar vokiečių kanuolė va
karų fronte. Abelnai nieko 
naujo.

“Bepusiška” Belgija 
Yra Anglijos Šmugel- 

ninkė, Sako Naziai

Didelį smūgį Lietuvos pre
kybai uždavė paskandinimas 
dviejų prekybos laivų —“Pa
nevėžio” ir “Nidos.”

Reikia nepamiršti, kad Lie
tuva tų laivu nedaug teturėjo 
—tik apie desėtką. Visi jie 
nedideli, tiesa, bet daug ga
lėjo patarnauti krašto ūkio 
reikalams.

Naziai Šturmavo Čechy 
Universitetą Pragoję

Praga, lapkr. ,17.—Naziųr 
kariuomenė šturmavo ir už
ėmė cechų Pragos Universi
tetą; areštavo 1,200 studen
tų, kurie demonstravo - už 
nepriklausomybę savo tau
tai.
ateitis ir gerbūvis, kam rūpi 
visos darbo žmonijos švieses
nė ateitis, tas turi išstoti prieš 
einamąjį imperialistinį karą.

Juo greičiau tasai karas už
sibaigs, tuo geriau bus vi-

Berlin. — Vokietijos val
džia pareiškė, .kad jinai eis 
į kalbas apie taiką “tiktai 
tada, kai mes laimėsime 
karą”... ir “bus sunaikin
ta Anglijos viršenybė. Mes 
nenorėjome šio karo. Tai 
Anglija ir Francija priver
tė mus kariauti,” sako ofi- 
cialis nazių pareiškimas.

Hitleris siūlė taikytis; o 
paskutiniu laiku Belgijos ir 

pasi
taikai 

daryti. Bet kad Anglija ir

Sovietų Mokslininkas Nu- 
maskuoja Amerikos Impe

rialistų “Demokratijų”
Maskva. — Akademikas 

profesorius A. N. Bach, se
nas mokslininkas, rašo

kaip geležis, aliejus-žibalas, 
medvilnė ir kitos medžia
gos, būtinai reikalingos ka
rui.

Trečia skylė, tai kad An
glija ir Francija gali savo 
arba savo piliečių Šerais, 
turimais Amerikoje, apmo
kėti už perkamus iš čia gin
klus ir amuniciją.

Ketvirta tame Amerikos 
“bepusiškumo” įstatyme 
skylė, tai kad “neutralės” 
šalys gali gaut pirkt bargan 
neribotus daugius ginklų ir 
amunicijos Amerikoje, o 
paskui perleisti juos ka
riaujantiems kraštams.

Tos “skylės”, sužiniai pa- ir greičiausius savo 
bepusiš- laivus medžiot vandeny

nuose du nazių šarvuotlai
vius, “Deutschland” ir “Ad
miral Šcheer,” vadinamus

• “kišeninius” karo laivus.
Tiedu Vokietijos šarvuot

laiviai yra pasprukę pro 
Anglijos blokadą ir skan
dina talkininkų prekinius 
laivus, net tolimuose pa- Holandijos valdovai 
kraščiuose Pietų Amerikos,, siūlė į tarpininkus 
Azijos ir Afrikos.

“Kišeniniai” vokiečių ka- Francija šiurkščiai atmetė 
ro laivai turi po 10,000 to- tuos taikos siūlymus ir už- 
nų įtalpos, yra labai smar- reiškė, kad jos ves karą, 
kiai ginkluoti kanuolėmis ir iki bus atsteigta Austrija, 
torpedomis, gali vežtis bent 
po vieną lėktuvą ir plaukti 
po 26 mylias per valandą 
ar greičiau.

Anglija turi tik tris ir 
Francija tik du tokius grei
tus ir galingus karo laivus,

# kad galėtų pasivyt “kišeni-i
i nius” nazių šarvuotlaivius ANGLAI NEGALĖSIĄ
■ ir stot į mūšį su jais. 2_*_ F U

Čechoslovakija ir Lenkija, 
ir sukriušintas hitlerizmas, 
todėl, girdi, Vokietija dabar 
jau išbraukia žodį “taika” iš 
savo žodyno, kol Anglija 
“bus parblokšta” ir privers
ta prašyti taikos.

BADU PRIVERSTI
VOKIEČIUS PASIDUOT

Kodėl Republikonai Pradėjo 
Remt Rooseveltą?

Berlin. — Hitlerio dien
raštis “Voelkischer Beoba- 
chter” rašo, jog Belgija ga
benasi į savo prieplaukas 
didelius daugius medžių ir 
šiaip įvairių produktų, o 
paskui persiunčia juos An- ' 
glijai. “Bepusiška” Belgija 
bendradarbiauja su Anglija 
prieš Vokietiją, sako na-, 
ziai. Bet “Vokietijos vai- 
džia dabar nusprendė sus
tabdyti tokią Belgijos veik
lą,” kaip kad grūmoja mini
mas Hitlerio laikraštis.

Suomiai Įsitikinę Gera 
Sovietų Valia

Helsinki, Suomija, lapkr. 
17.—Šio krašto gyventojai 
supranta, kad Sovietai ne- 
grąsina karu Suomijai. Tai 
jie grįžta į savo namus, 
nors Suomijos valdžia buvo 
išsiuntus juos kur kitur, 
pasakodama, būk Sovietai 
šturmuosią Suomiją.

“KIŠENINIS” NAZIŲ KARO 
LAIVAS NUSKANDINĘS 

ANGLIJOS LAIVA
Capetown, Pietų Afrika. 

—Čia suprantama, jog tai 
vienas “1 
karo laivas nuskandino An
glijos žibalinį laivą “Afri
ca Shell,” 706 tonų įtalpos, 
pakraštyje .Afrikos, ties 
Portugalijos kolonija Mo
zambique. Bet kai kas spė
ja, kad tatai galėjęs pada-

kišeninis” vokiečių. tikrumoj

Profesorius Bach nurodo, 
kaip Jungtinės Valstijos su 
savo Monroe doktrina savi- 
nasi globą ant visos Centr. 
ir Pietinės Amerikos; kaip 
Jungtinės Valstijos suruošė 
andai sukilimą ir per jį su
draskė Colombijos respub
liką ir iš jos skeveldros su
darė Panamos respublikėlę; 
kaip Amerikos kapitalistai, 
su savo valdžios pritarimu, 
darė neva “revoliucijas” 
Meksikoj ir kituose Loty
niškos Amerikos kraštuose, 
idant Wall Stryto kapitalas 
galėtų pasijungt ir sauva- 
liškai išnauddt tuos kraš
tus.

Profesorius Bach prime
na, jog Jungtinės Valstijos 

j tebelaiko savo 
vergijoj Kubą. Tiesa, Ame
rikos valdžia žadėjo Filipi
nų saloms nepriklausomybę, 
bet sykiu nusprendė, jog 
ten turės pasilikti Amerikos 
karo laivynas.

O neseniai Amerikos
ryt koks šarvuotas prekinis' Standard Oil kompanija
Vokietijos laivas.

Amerikone “Robinsonienė” 
Jau Sovietų Pilietė

įtraukė Boliviją į ilgas ka
ro žudynes su Paraguayum, 
kuriame įsivyravę Anglijos 
žibalo-aliejaus kapitalistai, 
vardu Royal Dutch aliejaus v 
kompanija.

Amerika, nežiūrint savo 
sutarties, gynimui Chinijos 
čielybės, leido Japonijai at
plėšt nuo Chinijos Manchu- 
kuo su 33 milionais gyven- * 
tojų. Tai tokie yra “tautų 
ir demokratijos gynėjai” 
tie Amerikos imperialistai, 
sako prof Bach.

Maskva.—Amerikone Ru- 
tha M. Rubens-“Robinso- 
nienė” jau gavo Sovietų pi
lietybę ir dabar vadinasi 
Rūta Fridrichovna Berger.

Prie jos buvo prisiplakęs 
Amerikoje fašistas neva 
“rašytojas” Donald “Robin- 

j son.” Jis išgavo falšyvus 
pasportus sau ir jai iš Am-

. Berlin. — Anglijos bloka
da iki šiol prieš Vokietiją| 
įrodė, kad talkininkai nega- 

Maskva. — Sovietų spau- Ii badu priversti vokiečius 
da rašo, kad republikonų pasiduot, kaip s-ako nazių 
vadai yra patenkinti užsie- spauda, 
nine Roosevelto politika, ir 
daugelis jų remtų Roose
velto kandidatūrą į prezi
dentus trečiai tarnybai.
Jiem Roose veltas paskuti-1 Berlin. — Nazių laikraš- erikos valdžios ir atvažiavo 

i niu laiku įtiko ypač tuom, čiai įspėja, kad Anglija ir, į Sovietus kaip šnipas “tu- 
kad jis pervarė kongrese Francija klysta, jeigu jos1 los valstybės” prieš Sovietų 
tarimą pardavinėt ginklus tikisi, kad vokiečiai karo Sąjungą. Abudu buvo su-, ;---------- v „

imti Sovietuose pabaigoje vyriausybė areštavo du ko- 
1937 metų. Teisme jinai pri- munistus atstovus Pary- 
sipažino kalta, kad su klas- žiaus miesto tarybos, buvu- 
tingu pasportu įvažiavo į sį darbo ministerį E. Frotą 
Sovietų šalį. Bet Sovietų 
vyriausybė patyrė, kad Rū
ta neturi nieko bendra su 
šnipiška veikla jos “vyro 
Robinsono.” Todėl leido jai 
po teismo pagyventi pusme
tį Sovietuose. O jinai tuo- 
jaus padavė prašymą, kad 
priimtų ją į Sovietų pilietes.

Kas atsitiko jos vyrui- 
šnipui “Robinsonui,” tai ne
pavyko amerikiniams ko
respondentams sužinoti.

Rūta Fr. Berger turi de- 
vynerių metų dukterį Ame
rikoje.

ir amuniciją kariaujan
čioms Europoj šalims (atsi
eit, Anglijai ir Francijai). 
Stambieji Amerikos kapita
listai tikisi iš to didelių pel
nų.

Vokietijos Submarinas 
Laivas Meksikoje

ir

Mexico ’ City. — Neoficia
liai pranešama, jog praeitą 
sekmadienį pasirodė Vokie
tijos submarinas ties Mati- 
zanillo, Meksikos pakrašty
je. '

Prekinis Vokietijos laivas 
“Haveleand” iškrauna savo 
krovinius Manzanillo uoste.

Grąsina Žiemine Naziy 
Ofensyva Talkininkam

fronte “miegos per žiemą.” 
Vokietijos spauda grūmo

ja Anglijai ir Franci j ai 
ypač atakomis submarinų 
ir lėktuvų.

AL CAPONE
Baltimore, Md.—Čia 

goninėje guli buvęs Chica- 
gos gengsterių vadas Al 
Capone, apie kurį vakar bu
vo pranešta, būk jis ran
dasi Villanovoj, Pa. Jis, po 
septynerių metų federalio 
kalėjimo Californijos Saloj, 
sakoma, jau beveik pamišęs.

Kai kas įtaria, kad jo šai- 
ka paskutinėmis dienomis 
nužudžius kitą raketierių 
O’Hare, Chicago j, kaip Ca
pone’s išdaviką.

li-

Francijos VaHž'a Vis Lab’au 
Persekioja Komunistus
Paryžius. — Prancūzų

ir žymų komunistą R. le 
Gall’ą.

Nuolat daromos ablavos- 
kratos prieš komunistus. 
Už skleidimą lapelių su at
sišaukimais- baigti karą įyį 
žmonės baudžiami iki 6 / 
metų kalėjimo. Kasdien / 
areštuojama vis daugiau- 
komunistų. ’ 's

perialistinio karo aukuro ne ORAS. — Šalčiau, apsi
niaukę.

Jeigu karas dar pasitęs, tai, 
be abejojimo, dar ne vienas 
ir Lietuvos laivas bus paskan
dintas. Pasirodo, kad tos rū
šies kare, kokis šiuo metu yra
vedamas, nedidelės valstybės, ^siems, ypačiai darbo žmonėm, 
jei jos ir nekariauja, nukenčia kuriems tenka aukoti ant im- 
labai daug.

Todėl, kam rūpi Lietuvos ’ tik turtas, o ir savo sūnus.

Long Beach, N. Y.—Su
imta ir pustuzinis policinin
kų, kad jie išvien veikę su 
savo sėbru policmanu Doo
ley, kuris nušovė šio mies

telio majorą Edwardsą.
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Sustingimas
Katalikų savaitraštis (“Amerika”) 

konstatuoja tą faktą, kad “Vilniaus kra
što prijungimas prie Lietuvos nesukrėtė 
džiaugsmu amerikiečių lietuvių iki to 
laipsnio, kurio reikėjo laukti ir tikėti.” 
Laikraštis nurodo, kad Lietuvoje “veda
mas didžiausias vajus, plačiausia rinklia
va nualinto Vilniaus krašto žmonėms pa
gelbėti. Ten aukoja žmonės, pradedant 
laikraščių pardavinėtojais vaikais, bai
giant valstybės pirmaisiais asmenimis. 
Visa spauda perpildyta aukotojų sąra
šais, naujausiais atsišaukimais.” Na, ir 
ten pat laikraštis klausia:

“O' kaip pas mus? Katalikų Federaci
ja paskelbė pagalbos vajų, bet dar tik 
pora tūkstančių dolerių įplaukė. Tauti
ninkų organizuoto vieneto atsišaukimo 
dar negirdėti. Socialistų kontroliuojama 
visuomenė visai tyli. Pirmą kartą Lietu
vos naudai prabilo komunistai, raginda
mi savo bendraminčius bei pritarėjus au
koti ir aukas, siųsti tiesiog į Lietuvos at
sakingas įstaigas. Komunistai savo at
sišaukimą jau parėmė šimtine.”

Kad Amerikos lietuvių patentuoti pa
triotai tyli,—tikra tiesa. Daugiau: jie 
ne tik tyli, bet dargi bando įlieti į Ame
rikos lietuvių širdis nuodų Lietuvos ne
apykantai. Tie patys žmonės, kurie dar 
tik vakar šūkalojo, būk jie esą geriausi 
Lietuvos patriotai, šiandien jie tą pačią 
Lietuvą neigia, nors tai daro netiesiogi
niai, labai atsargiai.

Kiek tai liečia mus^ mes visuomet pa
dėjome Lietuvai, josios žmonėms. Kai 
Klaipėda buvo vokiečių užimta ir į Lie
tuvą subėgo nemažai pabėgėlių, mes tuo
met aukojome ir raginome kitus daryti 
tą patį Klaipėdos pabėgėlių paramai. 
Šiuo metu mes suprantame, kad Vilniaus 
krašto žmonėms reikalinga parama, tad 
mes ir keliame tą paramą, aukojame. 
Mes žinome, kad tosios aukos stiprins 
Lietuvos nepriklausomybę, akstins visą 
tautą rūpintis savo ateitimi. Toji finan
sinė pagalba, kurią mes duodame, aišku, 
duos žmonėms ne tik medžiaginės para
mos, bet podraug tai moralinis sustipri
nimas vilniečių ir visos Lietuvos gyven
tojų.

Patentuotieji patriotai taipgi turėtų 
išsiristi iš savo anti-sovietinio ir anti
lietuviško lukšto ir stoti darban!

dien Smetonos vyriausybė padarė su So
vietais bendro apsigynimo sutartį ir nie
kas nesako, kad Smetona yra bro-bolše- 
vikas.

Pastaruoju metu Šleževičius buvo žy
miai sudešinėjęs. Mūsų žiniomis, kai 
Lenkija jau buvo nugalėta ir Kaune, pri
siartinus Raudonajai Armijai prie Lie
tuvos sienų, pradėjo pūsti nauji vėjai, 
tai Šleževičius su kitais liaudininkų ly
deriais stovėjęs už tai, kad Lietuva tu
rėtų jieškoti “globos” pas Hitlerį! Tik 
dr. K. Grinius tam, sakoma, labai prie
šinęsis.

Šleževičius pasirodė nekorektiškai ir 
tuomet, kai pereitą vasarą Kaune gen. 
Černiaus vyriausybė baisiai puolė sta
tybos darbininkus streikierius. Pastarie
ji buvo pasiuntę pas jį savo atstovybę, 
prašydami, kad Šleževičius ir kiti liau
dininkų lyderiai užtartų streikierius, kad 
jis pakeltų savo protesto balsą prieš tuos 
neleistinus žiaurumus, taikomus strei- 
kieriams. Deja, mūsų žiniomis, jis tatai 
daryti atsisakė. Tai buvo klaida, tai bu
vo prastas žygis, kuris smarkiai sukom
promitavo liaudininkų vadovybę darbi
ninkų akyse.

M. Šleževičius gimė vasario 21 d., 1882 
m., Dremlių viensėdyj, Raseinių apskri- 
tyj. Mokslus ėjo Mintaujos (Jalgavos) 
gimnazijoj. Universitetą baigė Odesoj. 
Pastaruoju laiku jis- advokatavo Kaune.

Sakoma, savo profesijoj jis buvęs la
bai pasekmingas, nes turėjęs daug įtakos 
“aukštesnėse sferose,” be to, buvęs su- 
gabus juristas.

jais persiskirti. Tai yra didžiausia silp
nybė, už kurią darbininkų visuomenei 
reikia labai brangiai užmokėti.

“Ne ‘Daily Record’ kaltas, kad jis ne
pajėgia išeidinėti dienraščiu. Kaltas 
darbo žmonių nemokėjimas ■ įvertinti 
liaudies dienraščio reikšmę. Be to, ang
lų darbininkų dienraščiui labai sunku 
ir su skelbimais. ‘Record’as’ jų turėjo la
bai labai mažai. O kapitalistų laikraščiai 
labiausia ir pasilaiko iš to šaltinio.

“Per pusantrų savo gyvavimo metų 
‘Daily Record’ sulošė didelę rolę ypač 
Chicagoje. Kur tik reikėjo paremti kokį 
progresyvį sąjūdį, ten ‘Record’ buvo pir
mutinis. ‘Daily Record’ ypač gerai pasi
žymėjo laike pastarųjų rinkimų. Jis tu

rėjo tūkstančius prietelių, bet to skai
čiaus neužteko.”

Tenka priminti ir tai: Dieso komiteto 
“liudininkai” (Gitlowas ir kiti) skelbė, 
būk USA komunistai gauną pinigų “iš 
Maskvos.” Kokia tai melagystė! Kokia 
provokacija! Jeigu jie tų pinigų būtų ga
vę ir gautų, tai nesunku jiems būtų pa
laikyti savo dienraščius. Bet to niekad 
nebuvo ir nebėra. Jeigu komunistai pa
laiko spaudą, tai ją palaiko grynai su
dėtais pinigais pačių Amerikos darbi
ninkų. štai ir šiuo tarpu USA Komunis
tų Partija veda didelę kampaniją sukė
limui pinigų, iš kurių būtų galima pa
laikyti “Daily Workeris” it padengti or- 
ganizaciniaį iškaščiai, susiję su bendra 
Amerikoje darb. judėjimo veikla.

Išsiplūdimu Argumento Nelaimėsi, 
Ponas Grigaiti!

Lapkričio 9 dieną, savo skyriuose nutariame:

“šiandien yra žymiai pasi
keitus Lietuvos padėtis. To
talitarinis (vienos partijos) 
režimas jau likviduojamas... 
tad nutariame, kad Ameri-

Lietuvos Generalinis 
Konsulas Dėkoja

1939 m. lapkričio m.
15 d.
Gerb. R. Mizara, 
427 Lorimer Street 
Brooklyn, N. Y.

Gerbiamasis Tamsta:
Man buvo labai malonu 

gauti Tamstos laišką, ku
riuo prisiuntėte dienraščio 
“Laisvės” metiniame kon
certe, įvykusiame š. m. lap
kričio m. 12 d., surinktas 
Vilniaus reikalams aukas— 
$111.59.

Širdingai dėkodamas 
Tamstai ir visiems aukoto
jams, pranešu, kad aukos, 
drauge su pasveikinimu, jau 
persiųstos nurodytam tiks-

Tai Demokratija!
Suomijoj eina liberališkas žurnalas 

“Soihta.” Aną dieną mes citavome iš jo 
pastarojo numerio nuomonę apie Sovietų 
Sąjungos-Suomijos santikių suderinimą. 
Paminėtasis žurnalas pasisakė už sudary
mą draugiškų ryšių su Sovietais, kas ga
rantuotų Suomijai gražesnį ir laiminges
nį gyvenimą.

Na, ir štai, Suomijos žvalgyba užpuo
lė ant paminėtojo žurnalo leidyklos, ją 

į išdraskė, o tuos laikraščio numerius, ku
riuose rašoma palankiai apie Sovietų 
Sąjungą, konfiskavo!

Ir akiregyj to, Suomijos valdžia skel- 
, bia, būk, girdi, Suomijos žmonės vien

balsiai pasisaką už josios pro-karinę po
litiką! Ar reikia dar didesnės neteisy
bės ?!

laikraščio a p ž v a 1 giniame 
straipsnyje p. Grigaitis ne
va duoda atsakymą į drau
gų Abeko, Šarkiuno ir Jo
niko straipsnį reikale Am
erikos Lietuvių Kongreso.

Iš visko galima suprasti, 
kad mūsų pareiškimas p. 
Grigaičiui nelabai patiko. 
Bet vietoj atsakyti rimtais 
argumentais, Grigaitis per 
dvi laikraščio špaltas tikrai 
grigaitiškai pasiplūsta:- “Jie 
meluoja,” “Tie trys asmens 
meluoja...” ir dar kartą 
“meluoja.”

Pažiūrėsime. Tik išanksto 
perspėju p. Grigaitį, kad at
sakydamas į jūsų nešvarų 
straipsnį nesišvaistysiu jū
siškiais būdvardžiais, neva
dinsiu tamistos nei mela- 
gium, nes šį straipsnį rašau 
ne “Naujienoms.”

Pirmiausiai, P. Grigaitis 
sako, jog “Jie (t. y. Abekas, 
Šarkiunas ir. aš) meluoja, 
pasakodami • apie Grigaičio 
‘skverbimąsi’ į ALK centro 
komitetą.”

“1. Kad Massachusetts 
apskričio komitetas atšauk
tų vadinamą ‘rezoliuciją 
spaudos klausimu’;

“2. Kad Brooklyno kon
ferencijos (sausio 8 d.) ta
rimai, įskaitant jos rezoliu
cijas ir komiteto bei komisi
jų rinkimus, būtų laikomi 
negaliojančiais; ir ligi sky
rius nesusitvarkys, laikyti 
jį neveikiančiu;

“3. Pranešti visiems ALK 
skyriams apie šiuos pa
tvarkymus.”

Tai buvo pati pradžia ir 
pats trumpiausias “ultima
tumas,” tik vienas mašinė
le rašytas lapas. Valdybai 
nesutikus priimti šitokio p. 
Grigaičio reikalavimo, posė
dis negalėjo įvykti, nors ar
gumentavome virš keturias 
valandas. Tą patį vakarą p. 
Grigaitis pirmu kartu atvi
rai pasakė, jog. Kongresas 
reikia “džentelmeniškai lik
viduoti.”
“ULTIMATUMAS” NO. 2.

Mykolas Šleževičius
Lapkričio 11 d. Kaune mirė Mykolas 

Šleževičius, Lietuvos liaudininkų partijos- 
lyderis. Nėra abejojimo, velionis Šleže
vičius buvo žymi asmenybė, suvaidinusi 
Lietuvos gyvenime didelę rolę.

Iš pat jaunų dienų adv. Šleževičius vei
kė lietuviškam visuomeniškam gyveni
me, o kai Lietuva patapo nepriklausoma, 
jis pasiekė net ministerio pirmininko 
vietą. Tiesa, neilgai jam teko ministe- 
riauti: 1926 metais Smetona-Voldemaras 
Šleževičiaus vyriausybę nuvertė ir patys 
pradėjo Lietuvą diktatoriškai valdyti. 
Šleževičius buvo nuverstas neva dėl to, 
kad jojo užsieninė politika, girdi, buvusi 
perdaug pro-bolševikiška. O tasai “pro- 
bolševikiškumas” slėpėsi tame, kad liau- 
dininkų-socialdemokratų valdžia tuomet 
padarė nepuolimo sutartį su Sovietų Są
junga.

Kokia gyvenimo ironija! Smetona tuo
met kaltino Šleževičių dėl padarymo ne
puolimo sutarties su Sovietais, o šian

“The Daily Record” Virto 
Savaitiniu •

Prieš tūlą laiką Chicago j e buvo įsteig
tas angliškas pažangus liaudies dienraš
tis “The Daily Record”. Jis gyveno daug 
sunkių laikų. Jojo rėmėjai, visi pažan
gūs žmonės Chicagoje, daug dėjo pa
stangų dienraščiui palaikyti. Deja, per- 
silpnos dar jų buvo jėgos. “The Daily 
Record” priverstas buvo sustoti ėjęs 
dienraščiu. Dabar jis išeidinės kol kas 
savaitraščiu.

Tuo reikalu “Vilnis” rašo:
“ ‘The Daily Record’ daugiau nebeiš

eis kaipo dienraštis. Šios savaitės pabai
goje mes turėsime ‘The Weekly Record.’ 
Tai liūdna ir tas verčia giliau pamąstyti 
apie Chicagos žmonių prisirišimą prie ka
pitalistinės spaudos. Kapitalistų laik
raščiai dideli, juose yra daug nonsensų 
ir “fonių”, juose daug paveikslų ir skel
bimų. Tai ‘magnetas,’ kuris pritraukia 
negiliai protaujančią publiką. Konserva
tizmas papročiuose yra viena iš didžiau
sių nelaimių.

“Kuomet buvo organizuojamas! leisti 
‘Midwest1 Daily Record,’ sumanyta su-s 
kelti $60,000. Kaip dėl angliško laikraš
čio, pasiketinusio įvesti daug ir įvairių 
skyrių, tai nebuvo didelė suma. Anglų 
dienraščiui reikia daug mokėti už tele
gramas, kablegramas ir šiaip jau viso
kias žinias.

“Bet $60,000 nepajėgta sukelti. Sukel
ta tik $32,000. Pereitą rudenį vėl ban
dyta sukelti* tokia jau suma, bet sukelta 
tiktai $34,000. Laikraštį pradėjo kamuo
ti skolos.

“Pastarasis aukų sukėlimo vajus irgi 
nebuvo perdaug pasekmingas. Chicaga 
pasirodė gana gerai, bet kiti vidur-vaka- 
rinių valstijų miestai pasirodė nekaip.

“Yra daug žmonių, kurie žino, kad ka
pitalistų laikraščiai meluoja, \) betgi pas 
juos nėra tiek stiprios valios, kad su

Argi? O kodėl nepasako
te, kas ir kada p. Grigaitį 
išrinko į tą komitetą?

Kai mirė centro komiteto 
pirmininkas J. Mickevičius 
ir jūs pirmu kartu atėjote į 
centro komiteto posėdį kovo 
22 di'eną, 1938 m., kieno 
kviestas tada atėjai? Ar ne 
per j ūmi, Dr. Montvidą ir 
p-lę Mikužiutę tame centro 
komiteto posėdyje buvo 
pravesta mintis, kad jei 
Grigaitis neįeis į komitetą, 
tai tikrai įvyks “sudna die
na?”

Antra. Grigaitis, savo “at- 
i sakyme” sako, jog “Tie trys 

asmens meluoja prikaišio
dami P. Grigaičiui ir ki
tiems ALK centro komiteto 
nariams nekomunistams ‘ul
timatumus,’ ‘kurstymus’ ir 
kitokias nesąmones.” t

Perdaug trumpa jūsų at
mintis, ponas Grigaiti. Gal 
jau pamiršai, kad tie jūsų 
“ultimatumai” mums buvo 
įteikti ne žodžiu, o raštu! 
Jie visi tebesiranda pas ma
ne ir po kiekvienu yra jūsų 
ranka parašas. Jie perilgi 
vienam straipsnyj per
spausdinti ištisai, tad paci
tuosiu tik kai kurias “ulti- 
matyviškąsias” vietas.
“ULTIMATUMAS” NO. 1.

Tai buvo šių metų sausio 
27 diena. Į centro komiteto 
posėdį ponas Grigaitis atsi
nešė jau gatavai prirengtus 
centro komiteto “tarimus,” 
ant kurių tik bereikėjo val
dybai pasirašyti ir išsiunti
nėti skyriariis instrukcijas. 
Tie tarimai (žodis-žodin) 
buvo sekami r

“Del to, kas įvyko pasku
tiniu laiku įvairiuose ALK

Balandžio 20 dieną, 1939
m., centro komitetas vėl su
sirinko posėdin. Dar neati
darius posėdį Grigaitis man 
ir drg. Abekui pastatė se
kamą klausimą.

“Ar jūs esate įgalioti kal
bėti ir sprendimus daryti 
visų Amerikos lietuvių ko
munistų vardu?”

Atsakėme, jog ne ir čia 
susirinkome ne komunizmo 
taktikos ir teorijos spręsti, 
o pasitarti Amerikos Lietu
vių Kongreso reikalais. Ta
da Grigaitis prie mūsų akių 
išsitraukė “ultimatumą” 
No. 2 ir pasirašę abu su 
Dr. Montvidu įteikdamas 
mums pareiškė:

Perduokite šį raštą savo 
sriovės aukščiausiai įstaigai 
ir pasakykite jiems, kad at
sakymo reikalaujame į 10 
dienų!”

Šis “ultimatumas” jau 
daug didesnis už pirmąjį— 
net 5 mašinėle rašyti lapai.
Jo ir terminas ,apribotas: 
“Priimkite į 10 dienų...” 
“Or else...”

Keturiuose lapuose šio 
dokumento Grigaitis išro- 
kuoja -visus komunistų 
“griekus”, papildytus ir dar 
nepapildytus. Prakeikia So
vietų Sąjungą ir Staliną už 
tai, kad “Stalino valdomoje 
Rusijoje nėra nė šešėlio pi
lietinių arba politinių lais
vių, kur visos opozicinės 
partijos yra uždraustos, so
cialistai uždaryti "kalėji
muose ir koncentracijos 
stovyklose...” “Tą patį,” 
girdi, “komunistai darytų, 
jeigu tik jie galėtų ir Ame
rikoje ir Lietuvoje.”

Pagalios išdėstęs, jog

kos Lietuvių Kongresas tu
ri būti likviduotas.”

KITI “ULTIMATUMAI”
• Gegužės 23 dieną priduo
ta “ultimatumas” No. 3. Jis 
jau 7-nių, mašinėle rašytų, 
puslapių ir po juom jau pa
sirašo apart Grigaičio, Dr. 
Montvidas ir Kaz. Liutkus.

Dar irusiame ‘ultimatu
me’ Grigaitis siūlo komu
nistams sutikti Kongresą 
likviduoti “džentelmoniš- 
kai,” bet jau iškelia ir nau
ją tezį, būtent: Kongresą 
sutvėrė komunistinė ir so
cialistinė sriovės ir dėlto tik 
juodvi teturi teisę jį ir lik
viduoti. Girdi, “Jokia kita 
sriovė ir iš viso niekas ki
tas” Kongreso klausime ne
turi jokių teisių.

Pripažinęs, kad Lietuvo
je dar “ilgai nebus likvi
duoti palaikai totalitarinio 
režimo” (sulig jo, Lietu
voje jau nebėra Smetonos 
diktatūros, yra tik “palai
kai”), Grigaitis padarė nuo
sprendį, jog “Juo greičiau 
Amerikos Lietuvių Kongre
sas bus likviduotas, tuo bus 
geriau.”

Grigaitis pyksta ant mūs, 
kad mes tuos jo “dokumen-

(Tąsa ant 5-to pusi.)

lui.
Su pagarba,

Jonas Budrys, 
Generalinis Konsulas.

Klausimai ir Atsakymai
Naujos Pašto Ratos 

Knygoms 
Klausimas

Ar man galime pranešti ar 
žemesnės pašto ratos, ku
rios išsibaigė birželio 30 d., 
ant knygų, buvo permainy
tos?

Atsakymas
Su prezidento pasirašymu 

žemesnės pašto ratos /ant 
knygų buvo pailgintos dar 
dviems metams, iki birželio 
30 d., 1941 m. Rata yra cen
tas ir pusė už svarą, nepai
sant zonos.

FLIS.

VOKIETIJOS IR TALKI
NINKŲ SUBMARINAI 
London. — Skaičiuojama, 

kad iš 99 Vokietijos subma- 
rinų jau talkininkai sunai
kinę 15 tų submarinų. Tai 
talkininkai dabar turį, pus
antro sykio tiek submarinų, 
kaip Vokietija.

“Laisves” Vajaus Kontestas 
Gavimui Naujų Skaitytojų

Vajus originališkai turėtų baigtis su 1 d. gruodžio. Bet 
Eastono vajininkai prašo pratęsti. Jei atsiras nors pora 
kitų vajininkų, kurie paremtų jų sumanymą ,tai gal porai 
savaičių prailginsime vajų.

Dovanų ruošte šiandien stovi šie kontesta.ntai:
A. Stripeika, Elizabeth ........................,................ 1448
K. Žukauskienė, Newark ...................    1183
Penkauskas-Tamošauskas-Simutis

Lawrence-Nashua .....................  1130
J. Bakšys, Worcester ................ >........................... 1034
Waterbury Vajininkai ..............   749
ALDLD 10 kp., Philadelphia ............................... 746
A. Klimas, Hartford.............. ..................................... 500
ALDLD 4-tas Apskr. ir apylinkė ...............................444
G. Shimaitis, Montello .  ................................... 356
V. Vindžiulis, Hudson ...................................... 304

Senkevičienė-Šlapikas, Easton 252
L. Prūseika, Chicago .....................233
J. J. Mockaitis, Bridgbport ....... 222
J. Rudman, Nėw Haven ....... 204
S. Puidokas, Rumford ...*......... 192
A. Žemaitis, Baltimore ..............  187
S. Paulenka, Lowell /............,... 182
H. Žukienė, Binghamton .......... 182
R. Aučius, J. Bimbp., Paterson 181
P. Žirgulis, Roche/ter .............. 179
S. Kuzmickas, Shenandoah ....... 175
S. Mason, New, Haven ......... :....  154
S. Kirslis-Kalvelis, Bridgewater 138
J. Žilinskas^ Lewiston ............ 135
V. Padgalskas, Mexico .............  122
J. Navickas, Haverhill ............. 118
A. Mickevičius, Bristol .............   94
J. Grybas, Norwood ............... 84
M. /'Klimas, Richmond Hill ...... 80
A* Taraška, Hartford .............. 75
X. Gugas, Detroit ...... ,..... ......... 72
J. Borris, Dedham ..... '....... :..... 72
M. Youces, Cleveland ........ ......... T‘2.
L. Petrokas, Leechburg 72
V. Andrulis, Chicago .............. 72
A. Balčiūnas, Brooklyn ........... 70
F. J. Repšys, Milford ............... 60
P. Šlekaitis, Scranton .............. 57
V. Pucin, St. Louis ........   55
J. Navalinskienė, Binghamton .... 50

M. Baltrušaitis, Seattle ........... 50
P. Kabosis, Maidsville ................ 50
J. Miliauskas, McKees Rocks .... 50
J. Marshalonis, Bristol ........... 50
W. Goodis, Utica ...................... 50
F. J. Madison, Youngstown ..... 44
Senas Vincas, Gibbstown ......... 44
J. A. Jerome, Barre Plain ..... 44
A. Valinčius, Pittston ................ 44
Ig. Kubiliūnas, So. Boston ..... 44
V. Sutkienė, San Francisco ..... 44
A. Lideikienė, Great Neck ..... 44
J. Gasiūnas, Brooklyn .............. 42
R. Jarvis, Plymouth ................ 30
J. Mažeika, Cleveland ................ 27
O. Cibulskienč, Brooklyn ........... 27
P. Sprindis, Kenosha ................ 22
J. Mitchell, Washington ........... 22
J. Visockis, Wilkes-Barre ......... 22
S. Žostautas, Kapuskasing, Can. 20
J. Adams, Grand Rapids ........... 19
J. Ramanauskas, Minersville .... 12
K. Kuzmickas, Harrison ........... 12
G. Stasiukaitis, Cliffside ........... 10

“Laisvės” štabas
D. M. šolomskas ....................... 439
R. Mizara ..............................   80
P, Buknys .................................... 46
Geo. Kuraitis ................................  30
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Sidabrine Upė
“El Rio del Plata’’*—lietuviškai tariant, 
Vadinas sidabrinė upė.
Jos gražūs kranteliai—rytais saulei tekant 
Panašūs labai į Šešupę.

Ir gluosnis čia stovi—kaip ten vis palinkęs— 
Siūbuoja—jei pučia vėjalis
Ir žmonės panašūs—pas jį susirinkę— 
Sulinkę kai žalias gluosnelis.

Tik gegės negirdi—ji čia nesilanko: 
Kažin?—Gal jai gluosnis per prastas? 
O žmonės tie patys—matytis iš rankų— 
Visi—tartum gegės jie krašto.

Ir dainą man brangią—daug kartų girdėjau, 
čionai ant La Platos krantelių:
Tai mūs berno siela pakrante aidėjo— 
širdis apsirikti negali.

Jau gegės balselį ir čia užvaduoja, 
Lietuviška—gūdi dainelė
Ji kietą vargelį—gluosneliu linksniuoja, 
čia palei Kilmes slėnelį.

Buvau aš suėjęs ir lietuvį—brolį—
Tą berną mūs gimtojo kaimo.
Jis sakė—vargai dar nuo jo nenutolę,
Kad vargui tik kainą pamainę.

Jis sakė čia dirbąs pas anglą skerdykloj— 
Vis gyvastim savo, dar žaidžia...
Kad anglas—arjbuožė—vis lygūs mėsyklai- 
Ar jautį ar žmogų paskerdžia!

Turtuoliai pasaulį tautoms padalino— 
Sau žemę paskyrė aruodais...
Tik darbą vienodu vardu pavadino:
Kas dirba, tam vargas vis juodas.

Daug yra mūs brolių čionai išsiblaškę 
Laukuos—fabrike—kas kur gali, 
Vieni dar be laiko spėkas jau nuraškę, 
Ir gavo kapuose sau dalį.

Kolumbas krijožiui** atrado šią žemę— 
Grožybes sidabrinės upės,
Bet čia ir krijožius—tik vargą sau semia, 
Panašų labai į Šešupės.

Bagočiai Kolumbui paminklą pastatė— 
Karštai jam dėkuoja maldose... ' . 
O mes padėkuokim krijožių pamatę— 
Jį remkim už būvį kovose!

(Iš “Momento”)

♦Upe. ties kurios žiotimis stovi Buenos Aires 
miestas, Argentinoj.

♦♦Argentinos laukų darbininkas-varguolis.

Prof. Petras Avižonis
Iš spalio 16 į 17 d. naktį Kaune mirė žy

mus žmogus—profesorius Petras Avižonis.
P. Avižonis gimė 1875 m. balandžio 17 d. 

Pasvaly. 1894 m. baigė Mintaujos gimnazi
ją ir įstojo į Petrapilio universiteto gamtos 
matematikos fakultetą. Bet iš Petrapilio 
greit persikėlė į Dorpatą, kur 1900 m. bai
gė medicinos fakultetą.

Būdamas gimnazistu 1890 m. su kt. lie
tuviais moksleiviais, įsteigė lietuvių kūdikio 
dr-ją ir jos pirmininku išbuvo, kol baigė 
gimnaziją.

Studentaudamas , Dorpato universitete 
1898-1900 m. buvo Dorpato universiteto 
studentų lietuvių draugijos pirmininku.

1904 m. P. Avižonis gavo medicinos dak
taro laipsnį ir kurį laiką akių gydytojo 
praktika vertėsi Ariogaloje, Žagarėje i/ 
Šiauliuose. Nuo 1903 iki 1915 m. buvo ca- 
rienės M. Aleksandraitės aklųjų globos ko
miteto okulistu.

P. Avižoniui teko dalyvauti japonų, rusų 
ir Didžiajame kare.

Be tiesiogįnio savo profesinio darbo P., 
Avižonis nuo pat savo jaunų, dienų, nuo 
gimnazijos suolo, pradėjo aktyviai dalyvau
ti visuomenės gyvenirpe, pradžioj mokslei
vių, o paskui studentų organizacijose. »

Spaudos draudimo laikais P. Avižonis nuo 
1895 m. pradėjo rašinėti į “Varpą,” “ūki
ninką,” “Naujienas/ vėliau į “Viln. žin.”, 
“Liet, ūkin.’, “Naująją Gadynę,’ “Skar
dą,” “žariją,” “Liet, žinias,” “Lietuvos Ai
dą,” “Kultūrą,” “Mokyklą ir Gyvenitną,” 
“Kosmosą,” “Mediciną” ir kt. įvairius laik
raščius.

P. Avižonis daug rašydavo ir pasirašinė
davo įvairiais slapyvardžiais, k. a., P. A. 
Atgalainis, Greičius, P. Gvildys, Pasvalietis, 
Pusdavatkis, Driskio brolis, Kostė, ' Koste 
Baltaplaukė, šundavatkis ir kt. Jo straips
niai buvo publicistinio pobūdžio arba mok
slo populiarizacija.

P. Avižonis daug straipsnių parašė lietu
vių, rusų, vokiečių ir latvių kalbomis iš me
dicinos srities—apie akių ligas, trachomą, 
kovą su akių ligomis ir tt.

Apie “Lietuvių Tautinio 
Atbudimo Pionierius.”

Sekamas rašinys tilpo “L. žiniose” (iš 
spal. 21 d.). Jo autorius yra gerai žinomas 
Julius Butėnas, rašytojas. Kadangi paminė
tas dienraštis mažai Amerikos lietuvių pa
siekia, tai nedaug kas galėjo ir šį rašinį 
skaityti. O Amerikos lietuviams yra svarbu 
žinoti, ką apie mūsų literatūrą mano Lie
tuvos rašytojai.—“L.” Red. _

—o—
Šį mėnesį Amerikoje pasirodė dr. Antano 

Petrikos vertinga knyga Lietuvių tautinio 
atbudimo pionieriai, išleista Brooklyne, 
Amerikos Lietuvių Darbininkų Literatūros 
Draugijos (ALDLD), tos draugijos, kuri iš
leido nemaža vertingų, didelių veikalų, vers
tinių ir originalinių. Prisimenant prieškari
niais laikais aktingą Tėvynės Mylėtojų 
Draugystę, taip pat išvariusią platų barą 
mūsų knygos istorijoje (ji, be kita ko, išlei
do ir V. Kudirkos raštus 1909 m.), Darbi
ninkų Literatūros Draugija dabar bene vie
nintelė mūsų išeivijoje platesnio masto kny
gų leidykla.

Kai pas mus išeina kurio nors poeto ei
lėraščių knygutė, kurios išperka keliasde- 
šimts egzempliorių, spaudoje esti ilgiausios 
recenzijos, tuo tarpu sakytoji amerikiečių 
lietuvių draugija knygas leidžia ir išplati
na po 5,000 egzempliorių! (Už atitinkamą 
nario mokestį knygą gauna visi draugijos 
nariai.) Tad apie taip paplintantį leidinį 
šimtą kartų daugiau reikia kalbėti ir juo 
susidomėti, nes jame skleidžiamos mintys 
pasiekia tūkstančius lietuvių skaitytojų. O 
kad nepriklausomoje Lietuvoje būtų tokie 
knygų tiražai ir kad taip būtų suorganizuo
tas knygos platinimas, kad taip ji būtų mė
giama ir gerbiama!

Apie dr. A. Petrikos knygą verta pakal
bėti, nes tai pirmoji po karo Amerikoje 
išleista lietuvių kalba knyga, Amerikos lie
tuvio parašyta, kurioje taip plačiai ir išsa
miai pažvelgiama į mūsų tautinio atgimimo 
istoriją, į jos gadynės svarbiuosius veikėjus, 
rašytojus. Dr. A. Petriką šioje knygoje pa
rodo retą meilę ir objektingumą, nagrinėda
mas mūsų praeities kultūros ir literatūros 
gyvenįmo faktus.

Kas tie mūsų tautinio atbudimo pionieriai, 
kuriuos autorius nagrinėja? Tai—dr. V. 
Kudirka, kuriam skiriama net 80 pusi., 
peržvelgiant ne tik jo gyvenimą, bet ir 
kūrybą, visuomeninę veiklą, ideologiją. To
liau Povilas Višinskis, G. Petkevičaitė-Bitė, 
J. Biliūnas, žemaitė, Lazdynų Pelėda, Ša
trijos Ragana. Knyga sudaro 318 pusi, ir 
iliustruota aprašomųjų asmenų fotografijo
mis.

Prakalboje autorius sakosi šią knygą sky
ręs specialiai Amerikos lietuviams, kuriems 
senos literatūros šaltiniai mažai žinomi ir 
sunkiai prieinami. Bet reikia pastebėti, kad 
su nemažesniu įdomumu ir nauda knygą 
skaitys ir nepriklausomosios Lietuvos lietu
vis, kuris čia ras nemaža šaltinių, mums 
neprieinamų, o tik Amerikoje turimų.

s Tautinio atbudimo veikėjai ir rašytojai 
čionai nagrinėjami lyg be ryšio, kaip auto
rius sakosi, tai paskaitų ciklas, bet skaityda
mas ir iš sugrupavimo junti esančią nema
tomą giją. Autoriaus objektingumą rodo ir 
pasirinktieji vardai—tdi ne vienos kurios 
srovės asmenys, bet įvairių; taip pat ir nu
rodomi šaltiniai bei naudotoji literatūra 
atestuoja autorių plačiai susipažinus su mū
sų šioje srityje atliktais darbais ir juos tin
kamai supratus.

Dr. A. Petriką šioje knygoje save,' gal, 
net per daug izoliavo, leisdamas daugiau 
byloti faktams, autoritetams, žinovams.

P. Avižonis savo laiku buvo Lietuvos* uni
versiteto Medicinos fakulteto dekanu, pro
rektorium, o paskui ir universiteto rekto
rium. Ilgus metus buvo Universiteto akių 
Klinikos direktorium.

P. Avižonis buvo mokslininkas, didelis 
gydytojas praktikas, visuomenininkas.

Politiniai iki 1932 metų prof. Avižonis 
buvo pažangus, demokratinio ir laisvamaniš
ko nusistatymo žmogus, bet vėliau \jis pa
krypo tautininkų pusėn. Tūli mano, kad jo 
pakrypimas dešiniojon pusėn buvęs pada
rytas dėl seno amžiaus. Bet galimas daik
tas, kad į tai paveikė ir tas faktas, kad jis 
Kauno universitete dirbo ir nenorėjo užsi
traukti tautininkų rūstybės. «

“Savais žodžiais pasakojant, savaip aiški
nant,” sako autorius prakalboje, “neišven
giamai įsibrauja subjektingumas, ko aš ne
norėjau. Stengiausi duoti skaitytojui kuo- 
daugiausia savarankiškumo, leisti jam pa
čiam protauti, pasidaryti iš faktų savas iš
vadas—kiekvienas juk labiau brangina tai, 
ką pats atranda.”

Reikėtų daryti pastangų, kad ši knyga 
būtų prieinam,a' ir mūsų literatūros mėgė
jams, kadangi atitinkamo leidinio pas mus 
nėra . Turime K. Korsako, prof. Mykolaičio, 
J. Ambrazevičiaus kitur spausdintų litera
tūros nagrinėjimų rinkinius, tačiau vis tai 
skirtingu požiūriu—skaitytojui sunku pasi
daryti sintezę. Tuo tarpu dr. A. Petriką re
miasi jais visais, taigi padaro sintezę ir pats 
prideda naujų dalykų. Na, ir knygos kalba 
nėra “amerikoniška”: matyt, autorius mo
ka mūsų rašomąją kalbą ir seka josios rai
dą ; vienas kitas lengvai pastebimas skirtu
mas negalėtų būti kliūtis šiai knygai patekti 
į mūsų ne tik viešąsias, bet ir mokyklines 
bibliotekas.

Jeigu daugiau panašių veikalų mūsų išei
vija turės,' jos nutautimas bus stabdomas, 
tad dr. A. Petrikai tenka palinkėti pradė- 

| tąjį darbą tęsti toliau. Jul. Butėnas.

Ona Karenina
L. LENČAS

Kalbėjo apie Dailės teatro spektaklį, apie 
“Oną Kareniną.” Gyrė artistus, vaidinimą. 
Paskui ėmė vertinti spektaklį iš esmės.

—Man , pabaiga nepatinka, — tarė Lida 
Žuravleva, kresna, stora, juokinga juoda
plaukė.—Kas tai per kvailystė: dėl berno 
lysti po traukiniu! Tolstojumi būdama aš 
būčiau kitokią pabaigą sugalvojusi, kokią 
nors įspūdingą, patraukiančią.

Lidos vyras, technikas Kolia įuravlevas, 
ironiškai nusišypsojo:

—Iš tiesų, kaip gaila, kad Levas Tolsto
jus negalėjo pasitarti su mūsų Lidenka. 
Na, sakyk, kokį gi tu galą būtum sugalvo
jusi “Onai Kareninai”?

—Aš būčiau taip padariusi: tegul, saky
sim, Ona atidengia paslaptis Karenino ir
tos nusigyvenusios senės grafienės Lidijos 
Ivanovnos. O Vronskį aš būčiau padariusi 
revoliucionieriumi. Jeigu Vronskis būtų bu
vęs revoliucionierius, o ne dvarininkas, jis 
būtų nesielgęs taip nęprideramai su Ona.

—O mano manymu, nieko nereikia keis
ti,—pastebėjo Liuba Ivanova, Lidos draugė, 
aukšta su mėlynomis užsisvajojusiomis aki
mis.

—Viskas ir taip puiku, kaip yra, Lidenka, 
tu verkei, kai Ona atėjo pas Seriožą į mie
gamąjį? Tiktai nemeluok !

—Trimis upeliais ašaros bėgo,—atsakė už 
savo žmoną Kolia žuravlevas.—Net užpa
kaly kažin kas pastebėjo: “Piliete, verkite 
tyliau, jūs trukdote klausyti.”

Jura Ivanovas, Liubos vyras, tarė:
—O aš Lidą suprantu. Kada matai, kaip 

Kareninas nieku verčia Oną, o toji dievo 
vištelė aplink jį kaip varlė šokinėja,—kumš
čiai patys gniaužiasi. Man pačiam taip pat 
norėtųsi, kad Ona juos sugautų apgaudinė
jant.

—Kaip7 gi juos gali ji sugauti, tik pagal
vok ?—nusistebėjo Kolia žuravlevas.— Sie
niniam laikraštyj ar ką apie juos paskelbti 
“Pamaldi grafienė — suvedžiotoja” ? Tu, 
Jura, pamiršti, kokiais laikais tas viskas 
atsitiko. - /

—Laikai, iš tiesų, buvo ne mūsiški. . .
—žinote ką,—rpasiūlė Lida žuravleva,— 

imkime dabar ir sukurkime šių laikų “Oną 
Kareniną.” • Bus labai įdomu.

—Kaip tat šių laikų?
—Labai paprastai. Imkime visi kartu ir 

sugalvokime “Onai Kareninai” sovietišką 
turinį.

Lidos idėja patiko.
—Tegul ji bus, sakysime, inžinierium, 

konstruktorium,—tarė Lida žuravleva.
Kritiškasis Kolia nusistebėjo:
—Ko gero, tu ją dar parašiutininke pa

darysi! , Onai Kareninai reikalinga rami 
profesija. Ją galima palikti namų šeimi
ninke.

—O gal būt padarysime ją artiste?—pa
siūlė tyli Liuba Ivanova.—Gražia artiste...

—Teisingai,—karštai pritarė Lida žurav-
1 e va. Ona—graži artistė, o Kareninas—

Mmiens
koks nors užkietėjęs biurokratas... Ona 
myli Vronskį...

— O Vronskis kas?
—Lakūnas. Arba tankistas.
—Tegul bus tankistas,—tarė Jura Ivano

vas.
—Vadinasi, Ona myli tankistą Vronskį ir 

nori persikelti pas jį. Kareninas stengiasi ją 
sulaikyti, padedamas savo tetos, sektantės, 
bet Ona. . .

—. . .ramiai pameta nemylimą vyrą ir 
nueina pas Vronskį, jie apsiveda ir Ona 
gimdo vaikus,—pabaigė tylioji Liuba Iva
nova.

—Keturis dvynukus,—juokdamasi atsilie
pė Lida žuravleva, — du berniukus ir dvi 
mergaites.

—Palaukite,—kvatojosi Kolia žuravlevas, 
—tik jūs paklausykite, kas iš to išeina: Ona 
Karenina nebemyli savo vyro, ramiai, įsi
dėmėkite, ramiai nusikrausto pas tankistą 
Vronskį. Nematau dramos. Kur drama? 
Kaip gi jūs ją po dvynukų po traukiniu 
arba po subve kišite, kaip ?

—Aš gi jau iš karto sakiau, kad mūsų 
Ona Karenina dėl berno nelys po traukiniu, 
—prieštaravo Lida.—Ko jai ten lysti? Pa
manykite, Dailės teatras!

—Bet kur tada drama? Kur?
—Tada gali būt taip: Kareninas nelei

džia Onos pas Vronskį. '
—Kaip gi jis gali neleisti?—nusistebėjo 

Liuba Ivanova.—Nueina į zagsą*), pareiš
kia, kad ji myli kitą ir nueipa pas jį.

—Su ta sektante reikia ką nors išgalvo
ti,—tarė Jura Ivanovas.

—Štai kame drama,— nusprendė Liuba 
Ivanova.—Ona nueina pas savo tankistą, 
bet jos vaikas palieka pas biurokratą Ka
reniną. Ona dėl to kenčia ir viskas išeina 
taip, kaip Dailės teatre.

—Pamanykite! O kur liaudies teismas?
—Koks teismas? '
—Paprastas, valsčiaus liaudies teismas. 

Ona gali kreiptis teisman ir teisėjas, žino
ma, palaikys Onos pusę. Vaiką jai priteis.

—Teisėjas pripažins negeistiną senės 
sektantės įtaką vaikui, — pastebėjo Jura 
Ivanovas.

—Gali būti taip,—susimąsčiusi tarė ty
lioji Liuba Ivanova,—Vronskį pasiunčia į 
Tolimuosius Rytus, Ona pasilieka viena ir 
dėl to labai kenčia...

—čia tai jau tikrai niekis, — sumojavo 
rankomis Lida,—dėl ko gi jai kentėti? Pa- /
siėmei savo dvynukus ir dumk pas vyrą į 
Tolimuosius Rytus. . . Tu, Liuba, siūlai 
stambią politinę klaidą.

Tylioji Liuba sumišo.
Dar apie valandą laiko buvo svarstomas 

šiandieninis “Onos Kareninos” siužetas, bet 
kažkodėl sugalvoti jį taip ir nepasisekė.

*) ŽAGS—įstaiga, kur sudaromi jungtuvių 
dokumentai.
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Aprašymas “Ką Aš Ma
čiau ir Patyriau Lietu
voje” Man Labai Patiko

Kaip jau yra žinoma, kad drg. Petras Ba
ranauskas buvo Lietuvoje ir besisvečiuoda
mas tenai rašė į “Laisvę” įspūdžius. Turiu 
pasakyti, kad tie jo įspūdžiai man labai Te
tiko. Aš juos skaičiau su noru ir skaitydamas 
kartais juokiausi, kartais troškau būti Lietu
voje, kartais ilgėjausi, o kartais net ašaras 
liejau. Ašaros gi nusirito per veidus man ta
da, kai skaičiau, kad Petrukas, įėjęs į tėvų 
stubą ir pamatęs tėvus, seseris ir brolius, ant 
kelių minutų paliko be žado. Aš' irgi skaity
damas palikau lyg be žado ir pasijutau, kad 
ašaros rieda per mano veidus. Nes, mat, pa- 
mislinau, kad ir man taip būtų, jei parva
žiuočiau.

Petrukui reikia duot garbę ir už tai, kad jis 
tik tą rašė, ką matė ir ką patyrė, nepridėda- 
damas savo jkomentarų bei išvedžiojimų. Ir 
taipgi rašė paprasta, aiškia kalba, be aukštų 
žodžių. Jo raštą skaitydamas, rodos, ir matai 
tuos visus atsitikimus bei įspūdžius, kaip per 
television.

Labai būtų gražu, kad drg. P. Baranauskas 
kada nors galėtų nuvažiuot į Sovietų Sąjun
gą ir iš darbininkų tėvynės parašyt įspūdžius. 
Gal būt kad mūsų draugijos ir nusiųs Pet
ruką taip padaryt. Gi tokį talentą aprašy
mams turint, kaip Petrukas turi, tai negaila 
nei pinigų, nei laiko.

J. Juška.

LMS’ Pastogėje
LMS 1-mo Apskr. Ribose

šioje kolumnoje buvo nusi
skundimas dėl čikagiškio ap
skričio neganėtino kooperavi- 
mo su LMS Centru. Centrui 
nebuvo pranešta net kas yra 
Pirmojo Apskričio valdyboje, 
kas, berods, turėjo būt pada
ryta. Ryšyj su mano viešu nu
siskundimu, d. J. D. Bendo- 
kaitis man rašo: 
“Pr. Balsiui, 
LMS Pirm.
“Gerb. Drauge:

“Pastebėjau ‘Laisvėje,’ kad 
mus, LMS 1-mąjį Apskritį, 
atakuojate. Todėl, nors trum
pai noriu pabrėžti, kas mūsų 
apskričio ribose yra veikiama.

“Apskričio komitetas yra 
nutaręs šaukti praplėstą posė
dį, pakviečiant į jį vienetų 
valdybas.

“Komitetas mano surengti 
koncertą, kurio pusė pelno 
manoma skirti LMS Centrui.

“Dabar žodis apie vienetas.
“Liet. Moterų Kultūros 

Kliubo Choras spalių 29 d. 
suvaidino 3-jų veiksmų trage
diją “Pavogtas kūdikis.” Vai
dinimas pavyko gerai. Moterų 
Choras su dainomis taipgi pa
sirodė pagirtinai. Jį vadovau
ja Ona Petrutienė.

“Liet. Ratelio Choras moko
si op. “Našlio piršlyba,” ku
rią mano suvaidinti Keistučio 
Kliubui lapkričio 19 d., š. m. 
Chorui mokytojauja D. Jud- 
zentavičienė.

“L. K. M. Choras rengiasi-, 
atžymėt savo 20 metų jubilie
jų su gražiu koncertu, kuris 
įvyks gruod. 3d., Liet. Audi- 
toriume. Programoj dalyvaus: 
G. šidlauskiūtė, A. Kenstavi- 
čienė, P. Stogis, P. Daudoris, 
V. Tarulis, P. Sadauskas, 
Merginų Oktetas, Aido Ch. ir 
LKM Ch. šiuos abu choru mo
kina J. Kenstavičius.

“Roselando Aido Choras 
rengiasi prie koncerto 10-tai 
dienai gruodžio, š. m.

“Waukegan, Ill., Liuosybės 
Choras^ taipgi turės koncertą, 
prie kurio energingai ruošiasi. 
Programoje dalyvaus 4 cho
rai, P. Dauderis ir k.

“Kitą kartą daugiau para
šiusiu apie mūs veikimą. Be to, 
prisiunČiu dvi daini, kurias 
centras gali naudoti, jeigu ras 
jas esant tinkamomis, šios dai
nos priklauso LKM Chorui.

“šį rašinį įtalpinkite ‘Lit. ir 
Menas" skyrium •

“Su pagarba,
“J. D. Bendokaitis,

i LMS 1-mo Aps. rašt.”
Iš šio d. J. D. Bendokaičio 

pranešimo matome, jog LMS 
I-sis Apskritys gyvai darbuo
jasi dailės srityje. Džiugu! Ir, 
jeigu bent retkarčiais apskri
čio valdyba ‘ar sekretorius 
praneš centrui apie apskričio 
veiklą, tai “atakos” bus kaip 
kirviu nukirstos! .•. .

P. Balsys,
' LMS Pirm.

Velniop Tie Nususę Karai! 
Sako Amerikos Generolas
Chicago. — Amerikos ge

nerolas Smedley Butler, 
kalbėdamas biznierių kliu- 
be, užreiškė Europai: “Tu
rėkite sau visus tuos sus? . 
kius-utėlius karus, kiek tik'| 
norite. Mes (amerikiečiai) 
neisime pas jus, bet Dieve 
jus gelbėk, jeigu jūs atei
tumėte Čia” (prieš Ameri
ką)!



Ketvirtas puslapis LAISVE šeštad., Lapkričio 18, 19

Mano Patyrimai Karo Metu 
Lietuvoje

Rašo M. Baltulioniute
Draugė M. Baltulioniute, šio rašinio 

autorė, lankėsi Lietuvoj, kai tik buvo 
prasidėjęs europinis karas. Ji išvyko 
iš ten, kai Lenkija jau buvo nugalėta, 
kai pietrytiniam Lietuvos pasienyj jau 
stovėjo Raudonoji Armija. Josios įs
pūdžiai, todėl, įdomūs ir mes tikimės, 
kad mūsų skaitytojai džiaugsis juos 
perskaitę.—“L.” Red.
Rugpjūčio 19 d., Švedų linijos laivu 

“Kungsholm” palikau New Yorką. Gai
la buvo palikti New Yorkas ir draugai, 
tačiau, tuom pačiu sykiu džiaugiausi, 
kad turiu progos plaukti per Atlantiko 
vandenyną, ko per daugelį metų troš
kau.

Pamaniau sau: ‘‘dabar galiu džiaugtis 
iki valei”. Prieš išvažiuosiant, nekurie 
gero velijanti draugai sakė: “Palauk, 
nevažiuok dabar, nes Europoj karas gali 
užsiliepsnoti bile dieną.” Bet kur čia 
klausysi. Nesinorėjo nei prisiminti apie 
bent kokį karo pavojų bei ką kitą.

Porą valandų paplaukus nuo New 
Yorko pradėjo mūsų laivą supti, kadan
gi oras buvo prastas,—lijo. Na, sakau, 
jei jau dabar supa, tai kas bus toliaus.

Kajutą pavyko gauti su dviem lietu
vėm moteriškėm,—iš JVVaterbury, Conn., 
Bernotienė ir jos giminaitė, M. Berno
taitė. Vėliaus susiradome ir daugiaus 
lietuvių: Tubius iš Chicagos, Petrą Mun- 
soną, kuris viešėjos trejetą mėnesių pas 
savo tėvelius Pittsburghe, Pa., dar vie
ną chicagietį Joną Vismontą; kunigą 
Jurgį Gurinską, Kybartų gimnazijos ka
pelioną, kuris taipgi viešėjos kelis mė
nesius pas savo gimines Amerikoj ir ap
lankė New Yorko Pasaulinę Parodą. Be 
to, dar vieną kaunietę, ponią Miniotienę, 
kuri viešėjos kelis mėnesius Amerikoj ir, 
grįždama į Lietuvą, kartu vežėsi savo tė
velį iš Amerikos, 80 metų amžiaus. Viso 
10 lietuvių važiavome, 3 Lietuvos gyven
tojai, o 7-ni Amerikos. Tačiau visi va
žiavo su minčia apsigyventi Lietuvoje, 
išskiriant mane.

Išvažiuojant maniau, kad tik viena iš 
lietuvių būsiu laive, nes į rudenį mažai 
kas nori važiuot, be to, karas visus gąs
dino. Prieš išvažiuosiant net klausiau 
pono Ambroziejaus, kaip surasti lietu
vius laive, jei jų bus, tad jis patarė iš
ėjus ant laivo denio lietuviškai uždai
nuoti. Tačiau jo metodą liko nepavarto
ta, nes pažinom lietuvius iš veidų.

Mes, lietuviai, tariame mokintis švedų 
kalbos, nes atrodo veik visi švedai va
žiuoja, kitataučių mažai. Nepaisant, 
kad mums švedų kalba nesuprantama, 
tačiau jaučiamės, kaip namie tarp švedų, 
nes žinome, kad švedai nepaprastai geri 
žmonės.

Švedų maistas ir aptarnavimas geras, 
tik vienas nelabai mums, lietuviams, 
mėgstamas dalykas, tai jų saldus mais
tas. Švedai labai mėgsta saldų maistą, 
nes jų net juoda duona saldi, silkės irgi 
saldžios. Lietuviai pripratę prie sūraus 
maisto, rūkštaus, kartaus.

Gavę leidimą, apžiūrėjome visą laivą. 
Pasirodė, kad laivas gražiai įrengtas, 
ypač Cabin klasė. Važiuojam antrą ir 
trečią dieną ir vis laukiam, kada mūsų 
laivą pradės supti, nes pirma diena iš
gąsdino, tad manėme juo tolyn nuo kraš
to, tuo gausim gerai pasupti. Tačiaus 
jūra tokia rami, lygi, kaip stalas.

Pirmą dieną išplaukus, didžiumos ke
leivių veidai buvo išvargę, susirūpinę, 
kadangi kol viską kelionei susitvarkai, 
susiruoši, visus formališkumus atlieki, 
tai vos kojas paveiki. Tačiau kelias die
nas paplaukus, jūros tyru oru pakvėpa
vus, keleivių veidai atrodo kitaip, pasil
sėję, linksmi. Manau sau, tai ką reiškia 
žmogui poilsis.

Nuobodauti laive niekam netenka, nes 
kiekvienas keleivis gali pasirinkti pasi
linksminimą pagal savo skonį. Vieni 
lanko kiną, kiti gali šokti kiek tik nori, 
treti linksminas prie baro; dar kiti skai
to, ir tt. Be to, mes, lietuviai, turime 
labai linksmo būdo moteriškę chicagie- 
tę Tubienę, jinai mums daug juokų pri
krečia.

Atrodo, kad švedai mėgsta skaityti. 
Skaito knygas ir laikraščius, nepaisant,

kad laikraščiai pasenę. Pasaulinių žinių 
mažai gauname laive, o kurias ir gauna
me, gąsdinančios karu.

Šiandien, sekmadienis, rugpjūčio 27 d. 
Mūsų laivo kelionė jau baigiasi. Rytoju 
būsime Gotenburge, Švedijoj. Net gaila, 
prisiminus, kad reikės skirtis nuo taip 
gražaus, ramaus vandenyno. Dar norė
tųsi plaukti toliaus. Niekam neteko sirg
ti. Atlanto jūra lyg miegojo visą laiką. 
Dažnai teko net užmiršti, kad plaukiam 
per okeaną.

Paskutinės gautos žinios sako, kad 
Hitleris pilnai pasiruošęs pulti Lenkiją. 
Keleiviai neramūs. Šiandien vienas lai
vo vyresnysis tarnautojas sakė, kad nors 
spėtum uostą pasiekti, nes atrpdo, kad 
bile vai. gali karas užsiliepsnoti.

Šiandien, rugpjūčio 28 d., apie 12 vai. 
dieną priplaukėm švedų uostą Gotenbur- 
go mieste. Išėjus iš laivo, agentas prane
šė, kad per Klaipėdą jau negalima va
žiuoti, nepaisant, kad mes lietuviai veik 
visi turėjome Vokietijos vizas. Agentas 
pasakė, kad dabar turime gauti 
Suomių (Finų) vizas ir važiuot per Suo
miją, Estiją ir Latviją link Lietuvos. 
Visų- keleivių veidai pasikeitę, nes, viena, 
reikės nereikalingo kelio nemažai pada
ryt, o anįra, visųblogiausia—karas gąs
dina.

Gavę Suomijos vizas, greit gavome 
traukinį į Stockholmą, Švedijos sostinę. 
Važiuojant visi gėrėjomės švedų greitu, 
gražiai įrengtu traukiniu. Važiuojant 
per Švediją, grožėjomės švedų gražia 
gamta, gražiais nameliais, tvarkingais, 
puikiais ūkiais. Vienu žodžiu, Švedija 
puiki, kultūriška šalis.

Štai ir Stockholmas, Švedijos sostine. 
Gražus, švarus, moderniškas miestas. 
Labai gaila, kad naktis, nes taip norė
tųsi daugiau su juom susipažinti. Iš 
Stockholmo mažu laiveliu “Koslelholni”, 
kai 12 vai. naktį išplaukėm į Suomiją. 
Sekančią dieną, išmiegoję, visi išsiskubi- 
nom ant denio pasižiūrėti Suomijos pa
krančių, nes mūsų mažas laivelis plaukė 
nedideliu vandeniu pro Suomiją.

Šiandien diena taip neapsakomai gra
ži, saulutė taip maloniai šildo, kad suo
mių gražias pakrantes dar labiaus pa
gražina. Visi negalim atsigėrėti suomių 
gražia gamta, gražiais vaizdais. Matosi 
tokie gražūs kalneliai, pušynėliai, tačiau 
tik kur-nekur matosi trobesys. Pasiro
do, mažai apgyventa, veikiausia nelabai 
kas mėgsta augti šioje gražioje gamto
je.

Priplaukę suomių uostą, Abo miestelį, 
turėjo visi kraustytis jų muitinėn, nors 
mes, lietuviai, nemanėm, kad ir mums 
reikės čia šias ceremonijas atlikti, ta
čiau paaiškėjo, kad turėsime savo ranki
nį bagažą atidarinėti, jei norime su sa
vim imti. Siunčiami, didesni bagažai 
nereikėjo atidarinėti. Peržiūrėjimo cere
monijoms užsibaigus, pas mus, lietuvius, 
nieko nesurasta. Tačiau viena suomietė 
(fine) sugrįžus iš Amerikos, turėjo už
simokėti net 52 dolerius už vežimą šilkų 
ir kitų brangių daiktų. Moteriškė buvo 
labai nepatenkinta.

Abo miestelis nedidelis, nors, tiesa, 
mažai teko jis matyti. Tačiau akį metus 
į šalis, matai, kad turi panašumo į kai
mą. Važiuojant traukiniu per Suomiją, 
iki jų sostinės Helsinkio, matėsi, kad šuo-* 
mių žemė nekokia,—nusėta akmenynais, 
miškais, tačiau, kartu važiuojanti suo
miai pasakojo, kad nepaisant gamtos ne
palankumų, suomiai savąjį kraštą turi 
iškėlę į gražiai gyvenančių valstybių ei
les. Be to, sakoma, kad suomiai yra geri, 
sąžiningi ir padorūs žmonės. Vagysčių 
ir kitokios rūšies nusikaltimų čia labai 
reta. Taipgi blaivumas esąs tiek įsigy
venęs, kad svaiginančių gėrimų, ypač 
kaimuose ir mažesniuose miesteliuose, 
veik neįmanoma gauti, nes, sakoma, juos 
mažai kas vartojus. Labiausia Suomijoj 
mėgstamas gėrimas tai pienas. Nepai
sant, ką suomis valgytų, tačiau vis. šal
tu, saldžiu .pienų užsigeria.

(Btis daugiau)

Bristol. Conn. ,
Spalio 12 d. Bristolio lietu

viai buvo nutarę sueiti į savo 
kliubo parką ir pasidžiaugti, 
kad jau Vilnius mūsų. Taip 
bekalbant, atsistojo drg. Juo
zas Marčiulionis ir sako: 
“Vyrai, mes su kalbom nieko 
nepadarysim, reikia aukų. 
Matote, ka laikraščiai rašo, 
kad mūsų broliai vilniečiai ne
turi ko valgyti, o mes visgi 
esame pavalgę ir apsirėdę.” 
Tuoj paskyrė draugę Marcin
kevičienę, kad pereitų per 
draugus ir kiek kas duos, pa
rinktų aukų. Aukos bus pa
siųstos Lietuvos konsului Jo
nui Budriui, kad jis jas pa
siųstų Raudonajam Kryžiui 
per Lietuvos valdžią. Tai nei 
vieno nebuvo priešingo, visi 
davė pagal išgalės ir ant pa
baigos nutarė, kad dar pinigų 
nesiųst, ale palaukt iki kliu
bo mitingo ir tą syk, kaip visi 
draugai sueis, tai visiem pa
aiškint tą svarbą ir gal kiek 
kliubas dar nutars paaukot. 
Ir tada sykiu pasiųst visas au
kas. $6 randasi pas A. Mar
cinkevičienę ir kaip tik gau
sim progą daugiau surinkti, 
taip greitai bus pasiųsta Lie
tuvos konsului į New Yorką.

Anna Marcinkevičiene.

Padėkos Žodis
Labai širdingai dėkavoj u 

draugei Bondžinskaitei, kuri 
kalbėjo mano gyvenimo drau
go šermenyse. Taipgi esu la
bai dėkinga visiems, kurie da
lyvavo laidotuvėse. Mano vy
ras, draugas Gabalis, buvo se
nas dienraščio “Laisvės” skai
tytojas. t

Dar kartą visiems širdingai 
ačiū už atidavimą jam pasku
tinio patarnavimo ir surami
nimą manęs toje skaudžioje 
valandoje.

D. Gabaiienė.
Frenchtown, N. J.

Newark N. J.
Draugės ir draugai!

Mes visi dienraščio “Lais
vės” skaitytojai, rėmėjai ir 
tie, kurie dėl jos' labo darbuo
jamės ir rūpinamės, kad kiek-

rengiamas gražus vakarėlis, 
kur bus programa, šokiai, kor
tų lošimas ir užkandžių tik 
už 35 centus įžangos. Įvyks 
lietuvių salėj, 180 New York 
Ave., Newarke. Pradžia 3 
valanda, diena, c- v

Gerbiamieji draugės ir 
draugai, prašome dalyvauti 
šiame vakarėlyj. Tuomi pri- 
sidėsit moraliai ir medžiagi
niai su parama dėl “Laisvės” 
vajininkų, kurie važinėdami 
ne tik savo laiką ir spėkas, 
bet ir kaštus pasidengia lig 
šiolei iš savo kišenės. “Lais
vė,” kaipo darbo liaudies 
dienraštis, šiandien mums taip 
lygiai reikalinga, kaip mais
tas ar kasdieninis darbas.
Nepaprastai Didelis Jaunuolių 

Balius

Newarko jaunuoliai, L D S 
203 kuopos nariai, rengia di
džiulį ir smagiausi savo me
tinį balių gruodžio 2 d., Lie
tuvių Salėj, 180 New York 
Avenue.

Kodėl aš vadinu šį balių di
džiausiu ir smagiausiu ? Ogi 
todėl, kad čia bus sutraukta 
ne tik Newarko jaunimas, bet 
ir visos apylinkės.

Mes augesni taip jau eisim 
juos paremti, nes orkestrą, su
sidedanti iš 10 ar 20 asmenų, 
kad jau trauks, tai trauks, 
tai argi nusėdėsim netrepte
rėję? Visi ir visos paremkim 
jaunuolius. Albinas.

Sofia, Bulgarija. — Čia 
jau leidžiama viešai parda
vinėti Sovietų vyriausybės 
laikraštį “Izviestija” dar 
pirmą kartą nuo Sovietų 
įsikūrimo.

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

, Iš senų padarau 
lūs i r krajavus 
n a u jus paveiks- 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
p a d i d inu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
Marion St., kamp. Broadway 

ir Stone Ave., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line* 

BROOKLYN, N. Y.
Te!.: Gienmore 5-6191

512

BAR ir GRI.LL
Lietuviu Restaurantas

(■ČltnCiV Gaminam valgius ir
& t u r im e Amerikos 

įdirbimo if impor- 
fa Cjvfll tuotų degtinių, vi- 
.. WflL.lL šokių vynų ir gero 
Liquors alaus.

Savininkas

Joseph Zeidat
411 Grand Street 

BROOKLYN, N. Y.

Dr. B. Bagdasarof f
200—2nd Avė., tarpe 12 ir 18 Sts.

Valandos: 11-1; 5-8; Ncdėlioj: 11-1 
New York City

Staigios ir chroniškos kraujo ir odos 
ligos gydomos.

Daroma Kraujo ir Šlapimo Tyrimą
Tel. Algonquin 4-8294

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

Laidotuvių Direktorius
Išbalzamuoja ir laidoja numiru
sius ant visokių kapinių; parsam- 

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 BEDFORD AVENUE 

Brooklyn, N. Y.

NAUJOJ VIETOJ KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ 
DUONĄ IR VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS.

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valygyda- 
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui. 
Pristatome į visas dalis—Brooklyn© ir apielinkės, j krautuves 

ir j pavienius namus; taipgi siunčiam ir j kitus miestus.
Tel. Evergreen 7-8538 Sav. V. LUKOŠEVIČIUS

vienas apšvietą mylintis lietu
vis taptų skaitytoju dienraš
čio “Laisvės”, atsikreipiame į 
jus.

Sekmadienį, lapkričio 19 d., 
kaip 4-tą valandą vakare, Lie
tuvių Salėje, 180 New York 
Avc., turėsime malonią suei
gą. Čia visi turėsime užsiėmi
mo : vieni kortuosime, kiti gra- 
jysime bingo, o paskui biskį 
užkandę, išsigerę, galėsime ir 
pašokti prie geros muzikos.

Įžanga 35 centai. Tik visi 
dalyvaukim.

Rengėjai.

Newark - Living
ston, N. J.

Nuo dabar Livingstono mie
stelis bus jau uždėtas ant 
“Laisvės” žemlapio, nes šio 
miestelio lietuviai sukūrė LDS 
47 kuopą, kuri jau 2 mėnesiai 
egzistuoja ir kuri turėjo savo 
pramogėlę pas Tyliūnus lap-, 
kričio 11 d. šį vakarėlį rengė 
vien draugės moterys, ir turiu 
žymėt, kad jos surengė labai 
smagų, tvarkų ir svečius už
ganėdinantį vakarėlį: ne tik 
jos užsimokėjo lygią mokestį 
su kitomis draugėmis, bet au
kojo ir vyno, ir keikų, ir dar 
savo darbą. Ačiū daug drau
gėms už darybą ir paramą ir 
ačiū apylinkės svečiams, kurie 
mus parėmė moraliai ir fi
nansiniai. ši parama duoda 
mums jauniems naujakuriams 
energijos.

“Laisvės” Vajininkų 
Parengimas

Sekmadienį, lapkričio 19 d.,

Amerikos Firmas Puikiausias 
Piešinis Laikrodėlis

Jie bus laiku mokyklon... ir lai
ku pietų ... jei jūs suteiksite jiems 
pirmąjį riešinį laikrodėlį vieną iš 
jaudinančių naujų GRUENS. Visi 
naujausių stilių ... pasitikiami ir
akuratni. Nuo $24.75 ir aukštyn.

Robert Lipton 
įsteigta nuo 1892 metų

701 Grand St., Brooklyn, N. Y. 
tarpe Graham ir Manhattan Avės.

Tel.: Stagg 2-2178
EKSPERTAI TAISYME

Kita krautuvė randasi 
PLAINFIELD, N. J. po antrašu: 

.206 WEST FRONT STREET

Su šiuom skelbimu gausite nuolaidą.

Estate of ,

BARRY P. SHALINS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
VESTIE E. DAVIS 

Licensed Mgr.

84-02 Jamaica Ave.
Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

Ko Nori
Kunigas 
Coughiinas?

PARAŠER. MIZARA
','31 ■ Q

J.

Kaina 5c

Išleido 
“Laisvė” 

1939

Tuojau įsigykite šią knygelę ir sužinokite kas yra 
tas radio rėksnys Kunigas Coughiinas. Knygelė iš 32 
puslapių, kaina 5c. Platintojams, kurie ims 25 knygeles 
ar daugiau, kaina 3c už knygelę. Užsisakykite tuojau.

“LAISVĖS” ADMINISTRACIJA
427 Lorimer St., # Brooklyn, N. Y.
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Iš Amerikos Lietuvių Kongreso 
Mass. Apskričio Konferencijos
Lapkričio 12 d., Lietuvių Pi

liečių Kliubo svetainėj, ant 
Broadway, So. Bostone, įvyko 
Amerikos Lietuvių Kongreso 
Mass. Apskričio metinė kon
ferencija. Buvo skaitlinga ir 
gyva-entuziastiška. Buvo 57 
delegatai nuo 50 su virš įvai
rių organizacijų, atstovaujan
čių apie 15 tūkstančių orga
nizuotų darbininkų. Socialis
tai per savo vadą Michelso- 
ną iškėlė klausimą likviduoti 
ALK. Po plataus išdiskusavi- 
mo, balsavimo pasekmės buvo 
tokios: Už tęsimą darbo ant 
toliaus 47 balsai, už likvida
vimą tik 6. Nei vienas dele
gatas iš masinių organizacijų 
bei kliubų nebalsavo už lik
vidavimą. Socialistai, gavę 
balsavimo pasekmes, kurių jie 
nesitikėjo, pasisakė, kad iš 
ALK veikimo pasitraukia. 
Bet iš konferencijos neišmar- 
šavo, konferencijoj dalyvavo 
iki užsidarė

ce-pirm. St. Michelsonas, se
kretoriavo S. Zavis. Rezoliu
cijų komisija: J. Grybas, J. 
Petruškevičius ir J. Karsonas.

Konferencijai užsidarant, 
St. Michelsonas pasakė kalbą, 
linkėdamas ALK pasisekimo, 
veikime, ir kad socialistai jo 
veikimui nekliudysią, bet dar 
ir padėsią, nors oficialiai ir 
nedalyvausią, nes esą tas da
roma, kad LSS neįvykdžius 
skilimo.

Konferencija tikrai buvo 
masinė ir gražioj nutaikoj 
praėjo, pasibrėždama puikią 
programą ateities veikimui.

“Laisvės” Reporteris.

Easton, Pa

konferencija.
rezoliucijos šiais

Lietuvos, užgi-

Klaidą Pataisom
Lapkričio 17 dieną “Laisvė

je” buvo pasakyta, kad drg. 
Jonas šlapikas buvo palaido
tas lapkričio 12 d. Tai klaida. 
Buvo palaidotas lapkričio 11 
dieną. Rep.

Springfield, 111.

Rezoliucija 
klausimais ir re- 
bendrą veikimą, 
ALK likvidato- 

nutarė atsišaukti 
Lietuvių

dar 
šal- 
die-
ki- 
tik

Priimtos 
klausimais: 
rianti padarytą sutartį su So
vietų Sąjunga, reikalaujanti 
paliuosuoti politinius kalinius, 
paskelbti prezidento ir Lietu
vos seimo rinkimus. Rezoliuci
ja prieš karą, pasmerkianti šį 
karą kaipo imperialistinį-gro- 
bikišką karą, 
amerikiniais 
zoliucija už 
pasmerkianti 
rius. Taipgi
į kitus Amerikos 
Kongreso apskričius dėl su
šaukimo kongreso ir atpildy- 
mo-perrinkimo Amerikos Lie
tuvių Kongreso centralio ko
miteto.

Nutarė paaukauti iš apskri
čio iždo virš šimtą dolerių vil
niečių šelpimui.

Tuojaus bus rengiamas pra
kalbų maršrutas vilniečių šel
pimo reikale.

Apart daugelio delegatų 
gražių kalbų, profesorius Ku
bilius irgi pasakė gražią kal
bą už bendrą veikimą prieš 
likvidatorius.

Konferencijai pirmininkavo 
J. Skliutas, worcesterietis, vi-

Anglies kasyklos pradėjo 
dirbt geriau. Oras iki šiol 
nebuvo šaltas, tik drūtos 
nos pasikartoja. Saulėtos 
hos, it vasaros laiku. O 
tados tuo laiku būdavo
miglos drėgnos ir debesys, 
kad saulutės veido nematyti 
būdavo per savaitę laiko ir 
ilgiau.

Viena kasykla buvo uždary
ta du metu su virš. O dabar 
atidaro ir pradeda grįžt į sa
vo darbus nekatrie angliaka
siai. Vieni dirbo darbus 
WPA ir kaip, gauna pašauki
mą dirbti į kasyklą, tai ir at
leidžia nuo ,WPA darbų. O 
kiti turėjo darbus anglies ka
syklose ir dirbo. Tai neka
trie ir negrįžta į tą seną ka
syklą. Mat, per ilgą laiką 
buvo nedirbama, tai daug vie
tų užgriūta akmenų iš viršaus 
ir negalima prieiti prie an
glies vietų ir tą anglį išimt.

Antra, ir oras mašinų varo
mas iš viršaus žemės į gylį 
žemės per tuos griuvėsius ne
gali pasiekt vietų, kur reikia 
dėl kvėpavimo žmonėms.

čeverykų. išdirbystėj šiuom 
kartu jau pagerėjo darbai. 
Nekatrie darbininkai ir ‘pilną 
laiką išdirba. Dirbant nuo 
kavalkų, uždarbis nelygus. 
Vieni daugiau, kiti mažiau 
gali užsidirbti. Nauji moki
niai į savaitę ne mažiau kaip 
$10 gauna.

Myterių fabrikas dabar dir
ba gerai, pilną laiką, ir dirba 
1,000 darbininkų. x

Visokių mašinų fabrikas 
dirba gerai ir išdirba trakto
rius, ūkių žemei išdirbt viso
kias mašinas.

Fabrikėlis, kuris gamina 
žolei pjaut mašinėles, dabar 
dirba pusėtinai gerai. Turi 
užsakymą mašinėlių dėl atei
nančio meto. Mokestis maža, 
25c į valandą gaunąs man sa
kė vienas darbininkas. “O 
gal ir kiti tik po tiek pat ten 
gauna, kaip ir aš,” jis sako.

Boilerių ir kaminų išdirbys- 
tė jau nedirba. Tyku, stovi 
trobesiai tušti sau ir tiek. Sa
ko, kad kompanija iškėlus 
kur tai į kitą miestą tą savo 
išdirbimą. Mat, čia buvo uni
ja. O virš minėtos visos * iš- 
dirbystės be jokios unijos dir
ba. Ir čia da iki šiol negali 
suorganizuoti į uniją darbi
ninkus.

Miesto galvos svarsto, kad 
įleisti kokią kompaniją su 
švaria išdirbyste ir kur tai 
apie ežerą pastatytų tą išdir- 
bystę. Tai, girdi, būtų darbo 
dėl jaunų žmonių ir miestas, 
valstijos sostinė, kiltų.

A. Čekanauskas.

Eltos Žinios iš 
Lietuvos

- “Lietuvos 
“Geriausi 

be kt., ra- 
Visa, ką mes turime ge-

giavim.0 steigs Vilniuje banko 
skyrių.

Kaunas. — Numatoma Lie
tuvoje likviduoti ir išparce
liuoti savanoriams ir mažaže
miams valdžios iki šiol laiky
tus pavyzdinguosius ūkius ir 
tų privačių savininkų, kurie 
tuos ūkius nepvyzdingai vedė, 
paliekant savininkams įstaty
mu numatytą normą.

Roma. — Mussolinis sake 
universitetų s t u d e n tams, 
kad šalia knygos jie turi 
laikyti šautuvą.

PRANEŠIMAI B KITUR
WORCESTER, MASS.

Koncertas ir šokiai įvyks šešta
dienį, gruodžio 9 d., 7 v. v., Liet. 
Svet., 29 Endicott St. Įžanga 45c. 
Ruošia LMS 2-ras Apskr. Prašome 
įsitėmyti dieną ir dalyvaukite pa
rengime. — Kom.

PITTSBURGH, PA.
LDS 145 kp. rehgia vakarienę, 17 

d. gruodžio, LMD Svet., 142 Orr 
St. Pradžia 6 v. v. Komisija ^rašo 
kitų organizacijų nieko nerengti tą 
dieną, bet kviečia dalyvauti vaka
rienėje. Kitose laidose bus plačiau 
aprašyta. — E. K. Sliekienė, Sekr.

HUDSON,, MASS.
Laisvės Pašalpinė Draugija rengia 

metinį balių ir šokius, šeštadienį, 
lapkr. 18 d. Liet. Piliečių Kliubo 
Svet., 17 School St. Pradžia 7 v. v. 
Kviečiame vietinius ir iš apylinkes 
dalyvauti. Grieš J. Tamulionio Or
kestrą iš Nashua. Bus gėrimų ir už
kandžių. Tikietas 35c. Kviečiame da
lyvauti. (271-272)

WORCESTER, MASS.
Sekmadienį, 19 d. lapkr. LLD 11 

kp. rengia metinį bankietą, Olympia 
Park Svetainėj, įvyks 5 vai. vaka
ro. Bus ir muzikalis programas. Visi 
skaitytojai ir rėmėjai prašomi skai
tlingai dalyvauti. Įžanga 50c.—Ren
gėjai. (271-272)

Išsiplūdimu Argumento Nelai 
mesi, Ponas Grigaiti!

Grigaitis nepranešė nei Ab-( 
ekui, nei Šarkiunui. Sužino
jom tik už kelių dienų, ka
da “Naujienose” tilpo ta 
provokatoriška “rezoliuci
ja” ir paskelbimas, jog 
Kongresas jau “likviduo
tas”.

Ar ir tas atlikta “susita
rimu,” ponas Grigaiti?

Pagaliaus Grigaitis išdi
džiai pareiškia, jog “Nei 
Abekas, nei Jonikas, nei 
Šarkiunas neturi jokios tei
sės kalbėti ALK vardu.”

Koliai tie žmonės kalbėjo 
ALK vardu visgi buvo vi
suomenėj pasitikėjimas, nes 
jie tom pareigom buvo iš
rinkti visuomeniškame su
važiavime. Bet kaip bus da
bar, kada tuo vardu į vi
suomenę prabilo nei kieno 
nerinktas? Ir dargi prabilo 
tokiu tonu, “kad visi skyriai 
prisiųstų p-lei Mikužiutei 
esančius jų ižduose pini
gus. .

Kaip sau nori, p. Grigai
ti, bet juk už finansus kada 
nors turėsite išduoti atskai
tą, ar ne? Norėsi ar ne, vi
suomenė to reikalaus.

Tai tiek šiuom sykiu. 
Daugiau į nešvarius užsi
puldinėjimus neatsakysiu.

(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 
tus” pavadinome “ultima
tumais.” Jei jis žino tam 
tinkamesnį vardą, tegul pa
informuoja ir mus. Dėl pa
vadinimo nesipešime neigi 
reikalinga svaidytis “mela
giais”.

Dar vieną dalyką Grigai
tis iškelia savo straipsnyje, 
kuris, mano manymu, rei
kalauja platesnio paaiškini
mo, būtent: Kongrese vis
kas buvę daroma susitari
mu. Pažiūrėsime, kas pir
mutinis tą “tezį” sulaužė.

“R. šmukui reikalaujant, 
L. Jonikas prižadėjo su
šaukti posėdį. Bet du kartu 
posėdis buvo atidėliojamas, 
ir kai trečią kartą L. Jo
nikas atsisakė į posėdį at
vykti, tai centro komiteto 
dauguma nutarė posėdį at
laikyti be jo.”

Čia jis kalba apie “posė
dį” rugsėjo 6 dieną. Rugsė
jo 4 dieną, ALK Chicagos 
skyriaus piknike, sutariau 
su p-le Mikužiute, kad nei 
man, nei jai minimas vaka
ras nėra patogus, nes kaip 
tik pripuola SLA kuopų su
sirinkimai. Ant rytojaus 
apie tai telefonu pranešiau 
R. Šniukui. Kiti komiteto 
nariai visai nieko nežinojo. Perdaug brangus mano lai- 
apie Grigaičio ruošiamą po- kas ir vieta spaudoje, 
sėdį, nes nei Šniukas, nei! L. Jonikas.

Kaunas, Elta, —r 
Aidas” straipsnyje 
žmonės—Vilniui,” 
šo:
ra, duokime ir Vilniaus kraš
to lietuviui. Mūsų 
sostinė Vilnius turi 
tik sąžiningiausią, 
giausią valdininkiją.
krieji kultūros patikėtiniai tu
ri reikšti savo žodį ir darbą 
Vilniuje. Mes nesame šven
tieji, kad neturėtume net pa
žeistos sąžinės žmonių, kurie 
vis tik gali eiti vienas ar ki
tas pareigas ir gyvena savo 
suterštas dienas iš visuome
nės malonės. Tokie žmonės 
Vilniuje neturėtų turėti jokio 
viešo ir atsakomingo darbo. 
Mes turime tiek daug šviesių 
žmonių visose srityse, kad jų 
reikalingas buvimas Vilniuje 
bus svarus laidas kultūros 
venimui.

amžinoji 
susilaukti 
pavyzdin- 

Tik ti-

gy-

mi- 
grį-

Kaunas. — Susisiekimo 
nisterija nutarė Vilniaus 
žimui prie Lietuvos paminėti 
išleisti pašto ženklus, kuriems 
projektas jau paruoštas.

Kaunas. — Lietuvos Bankas 
tuojau po kariuomenės įžy-

Bayonne, N. J
Svarbios Lietuvos Klausimu

PRAKALBOS
Įvyks Šį Sekmadienį

Lapkričio 19 November 
PARAPIJOS SALĖJE 

15 E. 23rd Street

Bus žymūs Kalbėtojai
KUN.

Vietos
ROJUS

“Laisvės”
JUOZAS

“Lietuvos” Redaktorius
Pradžia 4 vai. po pietų

STONIS
Klebonas
MliZARA
Redaktorius
TYSLIAVA

kuopos malonėkite išrinkti delegatus p 
į šią konferenciją, nes yra svarbių "f 
dalykų aptarti. Delegatai malęnėki- c 
te pribūti laiku. — D. Lukienė, y 
Sekr., 43 Austin St., Worcester, I 
Mass.. (271-272) | f

CHESTER, PA.
ALDLD 30 kp. vakarienė įvyks sek

madienį, lapkr. 19 d., 6:30 v. v.1 
Liet. Kliube, 4th ir Upland St. Bus 
šokiai prie geros muzikos ir gero 
gėrimo. — Kviečia Kom.

(271-272)

• HARTFORD, CONN.
Sekmadienį, lapkr. 19 d., bus ap- 

vaikščiojimas Rusijos Revoliucijos 
22 m. sukaktuvių. Kalbės Kom. Par-!, 
tijos Centro Komiteto narys, bus 
dainininkų ir lošėjų. Todėl visi kvie
čiami dalyvauti, Odd Fellows Hall, 
420 Main St. Pradžia 8 v. vv Įžan
ga 25c. (271-272)

GREAT NECK, N. Y.
Liet. Amerikos Piliečių Kliubas 

rengia Balių, šeštadienį, 18 d. lapkr. 
A. ir J. Kasmočių Svct., 91 Steam
boat Rd., pradžia 7:30 v. v. Šokiams 
grieš G. Kazakevičiaus orkestrą iš 
Brooklyno. Įžanga: 40 centų, iš ank
sto perkant 35c. Bus leidžiama du 
kalakutai laimėjimui. Kviečiame 
skaitlingai dalyvauti. — Kom.

(271-272)

LICENSES
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2627 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 170 Stuyvesant Ave., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises.

WILLIAM LOMUSCIO 
& LEO PROCE 

Stuyvesant Bar and Grill
170 Stuyvesant Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
CTR 20 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 790-792 Broadway, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

LORRAINE CATERING CO.. INC. 
790-792 Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11112 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 47 
Brooklyn Ave., Borough of Brooklyn, Coun
ty of Kings ,to be consumed off the pre
mises.

ALEXANDER. SHAPIRO
& PHILIP EFRAIM BLOCK

47 Brooklyn Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTARY 
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai 

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavimas bus 
užtikrintas ir už prieinamą kainą.

VARPO KEPTUVĖ
36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y-
Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

ROCHESTER, N. Y.
Išgirskite Robert Minor kalbant, 

nario Nacionalio Komiteto, Kom. 
Partijos. Prakalbos rengiamos ap
vaikščioti 22 m. sukaktį Rusijos re
voliucijos. šeštadienį, lapkr. 18 d., 8 
vai. vak. Labor Lyceum Svet., 580 
St. Paul St. Kom. (271-272)

MINERSVILLE, PA.
LLD 14 kp.' susirinkimas įvyks 

lapkr. 19 d., 7 vai. vakaro. Prašome 
narių dalyvauti, bus balsavimas Cen
tro Komiteto ir kiti svarbūs tarimai. 
Kurie dar neužsimokčjotc duokles, 
prašome užsimokėti. — Kom.

(271-272)

WILKES-BARRE, PA.
LLD 43 kp. rengia bankietą pami

nėjimui dienraščio “Laisves” 20 m. 
sukaktį. Įvyks sekmadienį, lapkr. 19 
d., 325 E. Market St.- Pradžia 6 v. v. 
Šiame bankiete bus Pig Roast ir ki
tokio maisto. Gerų kalbėtojų. Mu
zika šokiams. Įžanga 30c. Kviečiame 
visuomenę dalyvauti. (271-272)

PATERSON, N. J.
LLD 84 kp. susirinkimas įvyks 

lapkr. 19 d., 2 vai. po pietų, Baka- 
nausko Svet. Visi nariai dalyvaukite, 
ypatingai tie, kurie dar šių metų 
knygą neatsiėmėt. — Valdyba.

(271-272)

LLD 7-to APSKR. METINĖ 
KONFERENCIJA

LLD metinė konferencija įvyks 
gruodžio 17 d., Liet. Piliečių Kliubo 
kambariuose, 376 Broadway, So. 
Bostone. Pradžia 11 vai. ryto. Visos

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas
Prielankus Patarnavimas
306 Union Avenue

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

Gerai Patryę Barberial

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7739 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine rfnd liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 536 -86th St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

EDWARD HERBERT
536—86th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby gived that License No. 
RL 3362 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section I32A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 252 3rd Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

CARMELA BORTONO
252 3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned 

retail under Sec- 
Con- 

i of 
con-

NOT1CE 
RW 474 
to sell beer and wine at 
tion 132 A 
trol Law 
Brooklyn, 
sumed on

of the Alcoholic Beverage < 
at 739—6th Ave., Borough 

County of Kings, to 
the premises.

JOHN PERROTTA 
Greenwood Grove 

739—6th Ave., Brooklyn,

be

N. Y.

Naujausi ir gražiausi Dariaus ir 
Girėno sieniniai kalendoriai, at
vaizduojanti abu lakūnus, jų tik
rą orlaivį Lituanica ir Soldino 
mišką, spausdinti keturiomis 
spalvomis, 15 x 20 didumo, labai 
puikus artisto J. Arlausko pieši
nys. Gražiausia Kalėdinė dovana 
pasiuntimui Lietuvon. Kaina 25c 
už vieną. Užsakant pažymčkit 
kokiais norit mėnesiais, lietuviš
kais ar angliškais.

Agentai, norintieji pardavinčt, 
arba biznieriai, kreipkitės dėl in
formacijų šiuo adresu:

Standard Calendar Co.
332 W. BROADWAY

So. Boston, Mass.

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
278 Harvard Street 
kampas Inman Street 

arti Central Skvero, 
CAMBRIDGE, MASS.

OFISO VALANDOS: 
2-4 ir 6-8 vakare 

Nedėliomis ir šventadieniais: 
10-12 ryte

Lietuvių Kuro Kompanija 
ĮDEDAME 

MASTER-KRAFT OIL 
į JŪSŲ SENĄ AR-NAUJĄ 

(Steam Boiler)

BURNERS
ŠILDYTUVĄ

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.
.485 Grand Street ; Brooklyn, N. Y.

x Telefonas EVergreen 7-1661

įMįtoį

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

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

VARPAS BAKERY 36-42 Stagg Street . Brooklyn, N. Y.

Office Phone 
EVergreen 8-1090

Inside Phone
EVergreen 4-6485

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

Open Day and Night
f

RHEA
Managed by dP

TEITELBAUM

Turkish Room, Russian
Swimming Pool, Fresh

T i Vapor Room, 
\ i Room, Large

yk Artesian Water, Restaurant, Barber
‘""'SmS , Shop, Sleeping Accomodations. OSOmmi

Admission 50c, day & night, Saturday night 75c
Special Rates per Week

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

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

Sun. all day and night

Odos, Kraujo ir Nervų Ligos Gydomos
Abelnas Silpnumas, Chroniški Skauduliai, Skilvio ir ' y žarnų ligos, Hemorrhoidal (sėdynes kraujavimai) ir 
kiti Mėšlažarnės nesveikumai, Inkstų ir Pūslės vargai 
ir kitos staigios ir chroniškos ligos. Gydoma Vyrai ir 

ĮffiįV I Moterys. Jeigu turite nesveikumą, kurio nesupranta- 
Į te, kreipkitės šu pasitikėjimu į Dr. Zins. Leiskite man 

išaiškint jūsų sveikatos stovį be jokios prievolės
jūsų pusės. Ištyrimas dovanai.

Daroma Kraujo ir šlapimo Tyrimai, X-Spinduliai 
išaiškint jūsų sveikatos stovį be jokios prievolės iš 

i-DR. L. ZINS įstaiga 80 metų
110 EAST 16 ST., NEW YORK, N. Y.

Tarp Union Sq. ir Irving PI.
VALANDOS 10 A.M.-8 P.M.—Sekmadieniais 10-2.



LAISVĖ šeštad.,x Lapkričio IŠ, 1939
A.WPA Koncertas

NwYortor^ig^^ZI nlos
15-ka Apdegė Gaisre

Paskutinis Užkvietimas
Lietuviams Komunistams

CK SUSIRINKIMASLMS

v

kompozi- 
taipgi geriau- 

WPA artistu kom-

ir 1 
kilęs 
pečiui.

koncertas įvyks 
19-tą, 8:45 vakaro, 

Irving High

Penktos kuopos .susirinkimas 
įvyks šį pirmadienį, lapkričio 
20-tą, 8 vai. vakaro, “Lais
ves” salėj. Bus trumpas pra
nešimas iš praėjusių rinkimų. 
Visi nariai dalyvaukite.

Valdyba.

MES TURIME DIDELĮ PASIRINKIMĄ
Divonų—Carpet Rugs

• Amerikoniškų, aziatiškų, chiniškų reprodukcijų vėliausių 
madų, ir visokių dydžių—sizes.

• Pirkitės divonus dabar, o mes palaikysime iki jums jie 
bus reikalingi.

• Jūs sutaupysite nuo $5.00 iki $25.00, jeigu pasinaudosite 
Šiuo išpardavimu—sale.

• Mažiukai divonukai nuo 89c ir aukSiau.
Jei atsineSite Sį skelbimų, tai gausite $1.49 vertes divonų už 89c.

KALĖDŲ IR DĖKŲ ŠVENČIŲ IŠPARDAVIMAS
Mes apsirūpinome dideliu pasirinkimu karpetų, nepaisant gresiančio 

karo pavojaus, ir galime parduot taipat žemomis 
kainomis, kaip ir prieš karų.

Pasinaudokite proga ir pirkite dabar žemomis kainomis.

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

šeštas puslapis

57th St., Brooklyno sek- 
vadinamoj Bay Ridge, 

apdegė ar šiaip 
šeši išgabenta į li- 

kiti apžiūrėta gąt- 
: ir taksėse įtaisyto- 

pagelbos stotyse, 
gaisragesis. 

eksplodavus 
Pagelbą pa

Iškilus gaisrui apie i mą 
vai. ryto, šešių šeimynų name, 
278— 
cijoj,
15 asmenų 
sužeista, i 
gonines, o 
vekariuose 
se pirmos 
Nukentėjo 
Gaisras 
aliejiniam 
šaukė praeivis.

Lincoln Brigadai Reikia 
Skubios Pagelbos

Abrahomo Lincolno Briga
dos Draugai atsišaukia į vi
sus geros valios žmones sku
bios pagelbos Amerikos liuos- 
noriams, gynusiems demokra
tiją Ispanijoj.

Pirmiausiai, jie prašo 
grąžint, parašų blankas ir 
nigus, kurie jau surinkti 
kur dar galima, skubiai 
rinkt daugiau aukų, 
šais jie tikisi išgaut įsileidi
mą keletos sveturgimių Ame
rikos liuosnorių, dabar sulai
kytų Ellis Saloj, o pinigai rei
kalingi darbui sulaikyt juos 
nuo deportacijos, taipgi kelio
nės lėšoms tiems, .kuriuos Chi- 
lės valdžia sutiko priimt ton 
šalin.

SU- 
pi- 
ir, 

pa-
Para-

Maspethiečiai Kviečia
jo

i

Maspetho ir 
dalyvaut svarbioj 
kuri įvyks jau šį 
lapkričio 18, W. 
svetainėj, 61-38— 

Pradžia 8 vai. va-

Lietuvius 
apielinkės 
pramogoj, 
šeštadienį, 
Zabielskių 
56th Rd. 
karo. Įžanga 75 centai. Mu
zikos nebus. Rengėjai atsilan
kiusiems svečiams žada ska
naus maisto, gėrimo; taipgi 
bus ir kalbų bėgamais klausi
mais.

Rengia ALDLD 138-tos kuo
pos moterys ir vietinė K. P. 
kuopelė. Rengėjai.

Paskutinės Lenktynės 
į Miesto Tarybą

Kaip Mes Mokinamės 
Lietuviškai?i

Ketvirtadienį balsų skait- 
liavimas jau pasiįrė gerokai 
link pabaigos ir buvo numa
tyta, kad jis penktadieni ar 
šeštadienį pasibaigs.

Paskiausia buvo išimtas iš 
lenktynių Peter V. Cacchione, 
įrašymu gavęs 24,631 balsą. 
Jo antro pasirinkimo balsų di
delė dalis, apie 10,000 (buvo 
nebaigta rokuot), priskaitoma 
fusionistei Mrs. Earle.

Didžiuma Cacchionės antro 
pasirinkimo balsų, beje, buvo 
paduota už Benjamin F. But
ler, Jr., vienatinį negrą kan
didatą, irgi ėjusį fusionistų ti- 
kietu. Tačiau Butleris, gavęs 
už Cacchione mažiau balsų, 
jau buvo anksčiau eliminuo
tas, tad .tų balotų trecio pa
sirinkimo balsai buvo perve
dami už Mrs. Earle.

Beje, geroka dalis antro pa
sirinkimo balsų Cacchionės 
balotuose buvo paduota ir už 
darbiečius: Belsky gavo 1,- 
954; Armstrong 2,247; Laid- 
ler 2,761.

Darbo Partijos viršininkams 
šiemet prieš rinkimus taip 
begėdiškai išėjus už karą ir 
prieš komunistus,' Komunistų 
Partija nebuvo ųžgyrus jokių 
kandidatų antro pasirinkimo 
balsams, agitavo tik už 
Cacchionės įrašymą.

Patys darbiečiai kandidatai 
kritiškai daboja vieni kitų ba
lotus. Jie vedė neorganizuo
tas, atskiras kampanijas, ne
turėdami plano, kas turėtų 
būti pirmu, antru, trečiu, vi
si patys norėdami būti pirmu. 
Tokiu būdu dabar, baigiantis 
lenktynėms, visi stovi arti ly
giomis ir nežiūrint, kad per 
visus tris bendrai turi daug 
balsų, tačiau belikus 11-kai 
kandidatų sąraše, dar buvo 
neužtikrinta, ar kuris iš jų lai
mės prieš likusius su jais 
lenktynėse 1 demokratą ir 1 
republikoną.

Jei demokratai laimės 5- 
kias vietas Brooklyne, kaip 
numatoma, kad gali atsitikt, 
jie turės Miesto Taryboj par
lamentarinę didžiumą, galin
čią atmest majoro sprendimą 
(veto) Tarybos priimtais 
klausimais.

giria, kad už trumpo laiko 
gausime labai įdomų elemen
torių — J. Jurginio, iš Lietu
vos atvažiavusio jauno svečio 
parašytą; mes laukiam, kada 
bus gatavas tas elementorius.

Ex-Mokinys.

WPA Muzikos Projektas 
ruošia eilę simfonijos koncer
tų, kuriuose bus pildoma žy
miausių pasaulinių 
torių kūriniai, 
siu pačių 
pozicijos.

Pirmas 
lapkričio
Washington 
School auditorijoj, 16th St. ir 
Irving PI., N. Y. Įžanga 25c 
ir 55c.

Dėkų Šventes Išpardavimas
Namų Rakandų Krautuvėje

A. WEITZNER
301 Grand Street Brooklyn, N.

Tel. EVergreen 7-6673

mokyklėlėj ir 
orlaiviukus, o 
juos skraidy- 
norėtų net ir

Iškilmingi pietūs įvyks 19 d. 
lapkričio, šį sekmadienį, 419 
Lorimer St., “Laisvės” svetai
nėj. Pradžia 1 vai., pietų 
laiku. At tikieto pažymėtas 
laikas yra biskį suvėluotas, 
tad prašome visus susirinkt 
čionai skelbiamu laiku, 1 vai. 
Anksčiau atėjusieji dar ga
lės tikietų nusipirkt ant vie
tos. Tikieto kaina $1, vien šo
kiams 25c. Rengia LLD 1-ma 
kuopa. Reng. Komisija.

Meno Sąjungos C. Ko- 
susirinkimas įvyks at- 
antradienį, lapkričio 

Pradžia lygiai 8 
Vieta—“Laisves’

SUSIRINKIMAI
LDS APSK. VALDYBAI
LDS 3-čio Apskričio senos ir nau

jos valdybos susirinkimas įvyks šį 
sekmadienį, lapkričio 19-tą, 11:30
ryto, 419 Lorimer St., Brooklyne. 
—J. E. Gužas. (271-272)

vai. 
pa-

na-

Liet, 
miteto 
einantį 
21 d. 
vakare, 
talpoje.

Komiteto bei komisijų
riai kviečiami visi dalyvauti, 
nes yra daug svarbių dalykų 
aptarimui.

P. Balsys, LMS C. Pirm.

PRASIDEDA PAMOKOS
Lietuvių klasės mokintis anglų 

kalbos ir rašybos pirma pamoka 
bus lapkričio 21-mą, 7:30 v. vak., 
Eastern District High School, kam
pas Marcy Ave. ir Rodney St., 
Brooklyne. Mokina veltui. Visi no
rinti mokintis kviečiami pribūt. — 
L. M. A. Kliubas. (271-274)

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

Kiekvieną subatą 
karsta vakariene. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterimis. Nedė- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos

ABU SUSIRINKO

426 South 5th Street Brooklyn, N. Y.
TeL Evergreen 4-9508

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 2-3842

Blokas nuo Hewes elevelterlo stoties

Iš laikraščių tenka matyti, 
kad buvo steigiama ar gal ir 
įsteigta vienur ar kitur lietu
viška mokyklėlė — lavinimui
si lietuvių kalbos ir rašybos. 
Bet jokių pranešimų apie jas 
daugiau nesigirdi. Apie 
Brooklyno A. ž. Mokyklėlę 
galima pasakyti ve kiek:

Mūsų mokyklėlėj vidutiniai 
lankosi apie 30 mokinių; bet 
jeigu pranešama, kad bus ro
doma krutami paveikslai—ta
da susirenka apie 40 studen
tų. Po vieno tokio pagarsi
nimo apie krutamas paveiks
lus į mokyklėlę atėjo naujas 
studentas — pusėtinai susivė
lęs, murzinas, dar vienas ir 
poakis nabago apkaustytas; 
ant krūtinės užsikabinęs kaži- 
kokią detektyvo blekę... Pa
klaustas, — kaip jo pavardė? 
—jis nežinojo. Pasirodo, kad 
tai buvo italu kas. Tiek to su 
tuo.

Kadangi mūsų tokia mokyk
lėlė neprivaloma, tad joje ir 
drausmės jokios nėra įvesta. 
Kitas jau va, studentas pusė
tinai paaugęs, jau geras pus
bernis sėdi sau 
daro iš popierio 
paskiau leidžia 
ti. Kitas jau 
paromansuoti. . .

Su mūsų mergaitėmis moki
nėmis biskutį kitaip yra. Tie
sa, yra jau nemažučių ir mer
gaičių—gal už metelių, kitų, 
iš tų mokinių jau bus kai ku
ri ir jaunamartė, bet jeigu bū
tų premija skiriama už moks
lą, tai ją gal būt gautų ne pa
čios vyriausios amžiumi, bet 
kai kurios iš jaunesnių.\

Norint, kad vaikai neišmar- 
šuotų iš mokyklos, ir kad bent 
kiek prasilavintų kalbos ir ra
šybos, — tai reikia mokyto
jui būti apsukriam. Bile kokį 
“Santa Claus” atvedus ir pa
stačius mokytojauti tai nieks 
neišeis — arba mokiniai pa
mirš ir ką mokėjo lietuviškai, 
arba išmaršuos visai iš moky
klėlės.

Šiuo tarpu mokiniai, berniu
kai ir mergaites, smarkiai mo
kinasi eilutes; nes mokyklėlės 
komitetas ir mokytojas prane
šė, jog neužilgo įvyks paren
gimas, “Laisvės” svetainėje. 
Atrodo, kad šiemet mokiniai 
parengime . dar puikiau pasi
rodys, negu pernai kad pasi
rodė.

Mokiniai už mokslą nemoka 
nieko, net ir už krutamas pa
veikslus nieko nemoka. Todėl, 
kada bus parengimas, tad rei
kės mokiniam bent po vieną 
ar porą įžanginių bilietų par-’nuo* traukinių, 
duoti, kad būtų pasekmingas ( 
parengimas, tuomet pasidary-' 
tų kiek pinigų.

Girdėjau komitetą kalbant, 
kad ruošiasi vieną kurį šešta^ 
dienį suorganizuoti vaikus ir 
vestis kur nors į Gamtos Mu
ziejų New Yorke. Gal būtų ir 
puikus dalykas. Pažiūrėsime.

Kai kurie mokintai pakuž
domis vienas kitam sako:

—Ale pernai per žiemą vis 
linksniavom: “arklys,” “Ne
munas,” “Vilnius,” “plaukai,” 
“taukai”; šiemet ir “all over 
again”... tą patį ir tą patį 
linksniuojam ir linksniuo- 
jam. .;.

Gal būt tas ir tiesa, 
kad mes turime tik sykį į 
vaitę, ir tik vieną valandą 
kią pamoką, ir tai dar ne 
si “ščyrai” mokinamės. O 
tuviška gramatika, sakoma, 
pusėtinai supki. Sako, kad 
net kai kurie ir redaktoriai 

|jau ir žilų plaukų susilaukę, 
o dar vis mokinasi linksniuo
ti, ir dar vis kaip kada su- 

.kliūva, i .
I Komitetas ir mokytojas vis

M. Papas, 17 m., pasiran- 
davojo arklį su lengvu veži
mėliu ir ėmė važiuot. Arklys 
pasibaidė, išmetė važnyčią ir 
nudūmęs prie Lenox Hill li- 
gonbučio, N. Y., sustojo po- 
licistui stabdant. Už kelių 
minučių ten atvežė ir sužeistą 
Papas’ą.

B

NAUJAUSIOS RUDENS MADOS 
VYRŲ IR JAUNŲ VYRŲ 

SIŪTAI ir OVERKOTAI 
jūs esate patiklus dėl madų ir dėl kokybės drabužio, 
tai jūs turėtumėte atsilankyti į mūsų krautuvę, 

ir pritaikymu modelių.
Mes turime sizų pritaikymui visokio nuaugimo žmonėm.

Virš 30 metų patyrimas rinkimuose vilnonių drabužių 
Mūsų kainos yra iahai prieinamos todėl, kad mes cash perkame 

drabuži dideliais kiekiais.

Siūtai ir Overkotai Vyram ir Jauniem Vyram 
Vertės $22.50 už $16.50 
Vertės $25.00 už $19.50 
Vertės $30.00 už $22.50

Jūsų atsilankymas j mūsų krautuvę įtikins jus, jog mūsų

NARINS SONS
670 Grand St., corner Manhattan Ave.

Brooklyn. N. Y.
drabužiai yra puikiausios rūšies.

Jei

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS L

<3

Dr.JJ.Kaškiaučius
Telefonas: Humboldt 2-7964

IŠKILMINGI 337 UNION AVĖ.
BROOKLYN, N. Y.

ALA

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-3622

Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas 
pieniškų valgių ir daržovių, virtų ir žalių.

VALANDOS: 2—4 ir 6—8. 
Nėra valandų sekmadieniais.

168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

530 SUMMER AVENUE, 
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

Bet 
sa- 
to- 
vi- 
lie-

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuve Williamsburgh’e

Louis Weiner, 20 m., nėrė 
j šaltą vandenį ir per 150 pė
dų išvilko krantan besispar- 
dančia tūla Mrs. Moskowitz, 
62 m., norėjusią nusižudyt.

Priteisė Užmokėti už 
Sužeidimą

A. Lukashuk, 50 m., WPA 
darbininkas, paslydęs prie kraš
to stogo nukrito nuo 6-to auk
što kieman, 816 E. 9th St., 
N. Y., kur jis gyveno. Užsimu-

Federalis teisėjas John W. 
Clancy nusprendė, kad J. V. 
Jūrininkystės 
išmokėt 
Shelton

parpuolimo ant ko- 
West Calumb 

pereitais metais.

Komisija turi 
jūrininkui Edmund 
33 metų, $48,000.

Tikrai Žinokit, Kad Perkant Sau Vynus 
ir Likerius Reikia Pirkti Patinkamoj

Krautuvėj.

Manhattan Liquor Store

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs, 

lietuviško namų darbo, kilbasai ir kepta paršiena; 
gaspadoriskai nuvirti kopūstai ir barščiai.

Atdara Nuo Anksti Ryto Iki Vėlai Vakaro

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

LeVANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated
J. LeVANDA E. LeVANDA 
(Tėvas ir sūnus Levandauskai) 

UNDERTAKER

FRANK DOMIKAITIS
REST AERACIJA 
417 Lorimer St Brooklyn “Laisves” Name

IMCAlvCM DCtllUUCO

REIKALAVIMAI
Reikalinga pusamžiaus vyro dirbt 

ant ūkės ir prie namų taipgi ir gy
vulius prižiūrėti. Reikalaujame, kad 
žmogus būtų blaivininkas ir netingi- 
nys. Su alga susitaikysime. Rašyki
te: Mary Bubenick, R. D. 5, Rich
field Springs, N. Y. (272-274)

Allud UI loodUnvd O lYvJlil“ OIlullUll) OO

panijos gaisrininkų. Gyvento-'Jis likosi visam amžiui palie
ja! buvo prikelti ir pasirengę geliu po 
bėgt, jei gaisras persimestų į misijos laivo 
apylinkės namus.

PARDAVIMAI
Parsiduoda 4 šeimynų akmeninis 

i namas, randasi ir dvi krautuvės. 
Name randasi gyventojai. Du blokai 

Pigiai parsiduoda. 
Prašome kreiptis pas: Stoll, 1564

i Kimball St., Brooklyn, N. Y. 
(272-274)

James Melton, 19 m., 462— 
63rd St., sulaikytas kaltinimu 
užpuolus ir apiplėšus Whelan 
vaistinyčią ant $8. Jisai sa- 
kęsis plėšęs iš desperacijos 
dėl negalėjimo gaut darbo.

Nuteistų mirt elektros kėdėj 
S. Markmano ir D. Goldbergo 
liudininkas N. Becker dabar 
sako, kad jo liūdymas, kuris 
prisidėjo juos nuteist mirtin, 
buvo neteisingas. Byla atnau
jinta.

Sekamais metais newyorkie- 
čių auto žymės (plates) turės 
tas pačias varsas, tik atvirkš
čiai—lentelės juodos, nume
riai apelsinavi. Ir vėl garsins 
Pasaulio Parodą.

Knitting Mills, Ine., patal
pose, 81 Varet St., nakčia iš
kilus gaisrui iššaukta 3 kom-

Rengia Lietuvių Literatūros Draugijos 1 Kuopa 

Įvyks šį Sekmadienį

Lapkričio 19 November
Pietūs bus duodami 1-mą vat dieną. Įžanga $1.00 

LAISVĖS SVETAINĖJE
419 Lorimer St. Brooklyn, N. Y.

George Kazakevičiaus Orkestrą Gros šokiams 
Šokiai po pietų. Šokiam įžanga 25c.

prašome įsitėmyti, jog bus ne vakarienė, bet pietūs 
Pradžia 1-mą valandą dieną

Bus duodama labai geri valgiai ir, kaip matote, bus gera 
muzika šokiams. Tad malonėkite skaitlingai atsilankyti.

Manhattan Liquor Store
264 Grand St. Brooklyn, N. Y

(Kampas Roebling St.)

Tel. EVergreen 7-1645 License No. L. 886

Special

Savininkas
Muzika ir Floor Show kiekvieną 

penktadienį ir šeštadienį
Degtinės, Konjakai, Vynai, 

Alus ir Valgiai

PARAMOUNT CABARET
473 Grand St Brooklyn, N. Y, 

Prie R. K. O. Republic Teatro

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ RŪSIŲ GARIMŲ SKELBKITE^ “LAISVĖJE




