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KRISLAI
Kas Juokiasi Paskiausiai...
Trys Dieriraščiai.
Pono Stasio Žodžiai.
Kaip Reikia Spręsti.
“Baltas Aras Svetimais

Sparnais.”
Rašo R. Mizara.

Suomijos valdovai, sakoma, 
smarkiai pašiepė Lietuvą, _
Latviją ir Estiją, kam. josios 
susitarė su Sovietų Sąjunga. 
Jie, tie valdovai, pasirinko ki
tokį kelią: karo kelią. Užuot 

> susitarus draugiškai, gražiai, 
. tai jie panorėjo ginklu klau

simą išrišti.
Dabr, be abejo, ir jie patys 

mano, kad papildė krimin|t- 
lišką grieką, atsisakydami inftt JL 
iš anų trijų Pabalčio valstybių1 
pavyzdį. Aišku, dėl savo val
dovų tokios taktikos labai nu
kentės nekalti Suomijos gy
ventojai.

O Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos žmonės džiaugiasi už
mezgę su didžiuoju savo kai
mynu draugiškus ryšius.

dienraš-

taktikos 
dienraš-

Vilniuje pradėjo eiti lietu
vių dienraštis “Vilniaus Bal
sas,” kurį redaguoja Rapolas 
Mackevičius. Tai bus tautinin
kų krypties laikraštis. O Vil
niuje reikėtų turėti pažangų 

' dienraštį, nes ten yra daug 
pažangių žmonių.

Beje, tam pačiam Vilniuje 
pradėsią (ar jau pradėjo) iš
eidinėti du lenkiški 
čiai.

Įdomu, kokios jie 
laikysis. Aišku, tiedu
čiai negalės būti toki akyplė- 
šos, kokiu buvo “Dzienik 
Kowensky,” išeidinėjęs Kau
ne. Jie turės taikytis prie Lie
tuvos; jie turės būti valstybiš
kai nusistatę, nes kitaip—ne
galės išeidinėti. šiuo metu 
Lietuvos lenkai neturės “dė
džių” Varšavoje, kokius pir
miau turėjo, kurie juos globo
tų. O su Paryžiaus “dėdėmis” 
niekas nesiskaitye»-. ...

P-nas Stašys štai ką sako: 
“...aš manau, kad iš nau

jo tvarkant Vilnių, kaip Lie
tuvos sostinę, jokiu būdu ne
galima laikytis kokio nors 
siauro ir fanatiško partinio 
masto. Visur turėtų būti pra
vesta tikra lietuviška linija, 
jungianti visus lietuvius be jo
kio pažiūrų skirtumo. Tuo at
žvilgiu tragingas Lenkijos li
kimas mus daug ko turėtų pa
mokyti.”

Komentarai nereikalingi.

Yra žmonių, kurie Sovietu 
Sąjungos klausimą sprendžia 

b. ne sulyg tuo, kaip tam kraš
tui būtu geriau, bet išeidami 
iš to, kad apie Sovietus pasau
lyj būtų geresnė opinija.

Tokis “sprendimas” 
klaidingas. Jeigu Sovietų 
junga būtu paisiusi to,
tik apie ja buržuazinis pasau
lis gražiai kalbėtų, tai šian
dien josios gyvos nebūtų. Ar 
buvo bent vienas dalykas, So
vietų atliktas, kuris būtų bu
vęs buržuaziniam pasauliui 
geras ?

Ne! ;

yra
Sa-
kad

Atsimename Municho lai
kus. Kai Sovietai norėjo eiti 
Čechoslovakijai pagalbon, tai 
Francija ir Anglija skelbė So
vietus karą pradėt norinčius.

Kai jie siūlėsi Lenkijai tal
kon, tai buvo sakyta, būk jie 
norį Lenkiją pasiimti.

Kai jie su? Japonija kariavo, 
tai- Amerikos spauda skelbė, 
kad Sovietai norį įsigalėti Chi- 
nijoj, dėlto su Japonija muša
si.

Kai jie Ispanijos demokra
tijai gelbėjo, tai toji pati 
spauda skelbė, būk Stalinas 
norįs Ispaniją sau pasiimti.

Matot, ką tik jie kada nors 
darė,—visuomet buržuazijai 
nepatiko; buržuazija apie So
vietus turėjo blogą opiniją ir 
turės.

f. & f fti-

da, — buržuazinė — pradėtų

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $5.50 Metams 
Užsieniuose $6.00 
Brooklyne $6.00 

Metams

KURIASI NAUJA VALDŽIA SUOMIJOJE
SENATORIUS RAGINA NU
TRAUKT RYŠIUS SU SSRS

Washington. — Senato
rius Wm. H. King' ir kai 
kurie kiti atgaleiviai demo
kratai ir republikonai kon
grese reikalauja, kad Jung
tinės Valstijos nutrauktų 
diplomatinius ryšius su So
vietais. (Tai todėl, kad So
vietai p adė jo žygius prieš 
karines provokacijas iš Suo
mijos pusės.)

Teisinas Panaikino 
Pa. Ateivių Regist
ravimo Įstatymą
Scranton, Pa. — Naujasis 

Pennsylvania v a 1 s t i j os 
įstatymas, r e i k a laujantis, 
kad nepiliečiai ateiviai su- 
siregistruotų, yra priešin
gas Jungtinių Valstijų kon
stitucijai, — pareiškė fede- 
ralis apskrities teismas ir 
panaikino tą įstatymą, ku
ris buvo išleistas valstijos 
seimelio.

Federalis teismas atrado, 
kad tik Jungtinių Valstijų 
kongresas galėtų spręst 
apie ateivių registravimą, 
bet atskiros valstijos neturi 
tokios teisės.

Pennsylvanijos įstatymas 
skyrė iki $100 baudos ir 60 
dienų kalėjimo neįsiregis
truojančiam ateiviui, kuris 
nėra šios šalies pilietis. O 
jeigu toks ateivis nesinešio
ja registracijos kortelės, už 
tai jis galėjo būt baudžia^ 
mas $10 ir iki 10 dienų ka
lėjimo.

Registracijos į s t atymas, 
be kitko, draudė tokiem at
eiviam vairuoti automobi
lius.

$2,000 Amerikiečių Au
kų Vilniečiams Šelpti
New York, lapkričio men. 

29 d. — Suprasdamas svar
bą skubaus šelpimo, Gen. 
Konsulatas šiandien išsiun
tė kabeliu antrą tūkstantį 
dol. Amerikos lietuvių au
kų vilniečiams šelpti.

Berlin. — Tik kada-neka- 
da francūzai paleidžia ka- 
nuolės šūvį į vokiečius, o 
vokiečiai į francūzus.

jungą girtų, tai tuomet su So
vietų Sąjunga kas nors bloga 
būtų.

D-gės M. Bąltulioniūtės 
įspūdžiai iš Lietuvos jau bai
giasi. Greit pradėsime spaus
dinti d. šolomsko rašinį: “Bal
tas Aras Svetimais Sparnais?’ 

Tai bus pamokinąs ir už
imąs rašinys.

apie Sovietus gražiai, palan- ’ Skaitykit jį!

Pakeitimai S. L. A
Nominacijose

Keistutis Michelsonas

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje (S. L.(A.) Narių ;nį Anglijos laivą 
Komitetas daro labai svarbius pakeitimus savo sleite.

Dėl tam tikrų asmeninių prie
žasčių Vytautas Zablackas iš
traukia savo kandidatūrą į 
SIjA sekretorius. Todėl mes 
siūlome į sekretorius nomi
nuoti Keistutį Michelsoną, 
jauną veikėją, žymų kalbėto
ją ir rašytoją. Jis yra narys 
SLA 38 kuopos, Brooklyn, N.’ 
Y., plačiai žinomas visai lie
tuvių visuomenei, ypatingai 
SLA nariams ir • darbuoto
jams.

Jo vieton į iždo globėjus 
siūlome nominuoti Povilą 
Dargį, narį 353 kuopos, Pitts
burgh, Pa.

Taigi, pakeistas SLA Na
rių Komiteto sleitas ištisai 
yra toks:

Ant SLA Prezidento, J. Miliauskas, 286, kp., McKees 
Rocks, Pa.

Ant SLA Vice-Prezidento, J. K. Mažukna, 86 kp., N. S. 
Pittsburgh, Pa.

Ont SLA Sekretoriaus, Keistutis Michelsonas, 38 kp., 
Brooklyn, N. Y.

Ant SLA Iždininko, J. žebrys, 136 kp., Cleveland, O.
Ant SLA Iždo Globėjo Povilas Dar gis, 353 kp., Pitts

burgh, Pa.
Ant SLA Iždo Globėjo, V. Šmulkštys, 13 kp., Miners

ville, Pa.
Ant SLA Daktaro-Kvotėjo, Dr. A. Graičūnas, 36 kp., 

Chicago, Ill.
Labai nuoširdžiai prašome visus mūsų prietelius at

kreipti savo atydą į šį pakeitimą ir nominuoti šį mūsų 
siūlomą sleitą, kuris susideda iš visokių pažiūrų ir įsiti
kinimų SLA narių.

Prašome mums pranešti apie nominacijų rezultatus 
jūsų kuopoje.

ANGLIJOS PREMJERAS 
“GAILISI” SUOMIJOS;
ŠNEKA PRIEŠ SSRS

London. — Anglijos mi- 
nisteris pirmininkas Cham- 
berlainas seime kalbėjo, 
kad, girdi, Sovietai “be pa
teisinimo užpuolę” Suomiją. 
Jis sakė, jog Anglijos “val
džia giliai gailisi,” kad So
vietai griebėsi kariškų prie
monių prieš Suomiją.

Chamberląnas gyrė prezi
dentą Rooseveltą už pasiū
lymą “tarpininkaut sutai
kymui” Sovietų su Suomija, 
ir nušnekėjo, būk Sovietai 
“be priežasties” kariaują 
prieš Suomiją.

Rooseveltas Atsišaukė 
J Sovietus ir Suomiją
Washington.—Prez. Roo

seveltas pasiuntė atsišauki
mą Sovietų Sąjungai ir Suo
mijai nebombarduot iš oro 
tų miestų, kur nėra tvirto
vių.

Roosevelto atsišaukimas 
aiškiai atkreiptas prieš So
vietus, nors taip pat adre
suojamas ir Suomijai. *

SLA Narių Komitetas,
L. Kavaliauskaitė, Sekr., 
415 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

Suėmė Francijos Seimo 
Komunistą Atstovą 

Pačiame Seime
Paryžius. — Policija per 

kelias savaites j ieško j o 
areštuot komunistą Franci
jos seimo atstovą Florimon- 
dą Bonte. Bet dabar, atsida
rius seimui, pats Bonte at
ėjo. Imperialistiniai seimo 
nariai dešimt minučių 
trukšmavo prieš šį komu
nistą atstovą, pertraukdami 
kalbą ministerio pirminihko 
Ed. Daladiero. Seimo pir
mininkas Herriot, neva “ra
dikalas socialistas,” taip 
pat šaukė Bontei: “Tu at
ėjai skandalą kelti!” Ir 
Bonte čia jau tapo areštuo
tas. Tai dėlto, kad Bonte 
dalyvavo organizavime dar
bininkų valstiečių partijos 
po to, kai valdžia uždarė 
Komunistų Partiją.

Premjeras Daladier savo 
kalboje plūdo komunistus, 
kaip tik išmanė. ■

ORAS. — Šiltoką ir 
šią lietaus.

bū-

NAZIAI NUSKANDINO DU 
ANGLUOS LAIVUS

London. — Anglų vyriau
sybė pripažįsta, jog vokie
čių mina nuskandino preki- 

. “Sheaf 
Crest,” 2,730 tonų įtalpos, o 
nazių submarinas sunaikino 
kitą prekinį anglų laivą 
“Uskmouth,” 2,483 tonų 
įtalpos.

Amerika Mėgino Pa
naudot Suomiją Ka

rui prieš Sovietus

Res-

1919 
kad

pinigais 
Manner-
Sovietų 

Lietuvą,

Washington. — Ameri
kos valdžia dabar nuduoda, 
būk jinai norėjo taikos tarp 
Suomijos ir Sovietų Sąjun
gos. Bet dokumentai Ame
rikos valstybes ministerijoj 
rodo, kad prezidentas Roo
seveltas taipgi svajojo pa
naudot Suomiją kaip karo 
stovyklą- prieš Sovietų 
publiką.; • 1

Tie dokumentai nuo 
metų atidengia faktą,
Amerikos valdovai, kaip tik 
įmanydami andai rėmė gin
klais, maistu ir 
Suomijos generolo 
heimo karą prieš 
Sąjungą, spyrė
Latviją ir Estoniją kariaut 
prieš Sovietus ir ypač gin
klavo ir finansavo rusų 
balt agvardiečių generolus 
Judeničą, Kolčaką ir kitus 
kariaut iki Sovietų “sunai
kinimo.” O Herbert Hoove- 
ris, ex-prezidentas, tai buvo 
tais laikais vyriausias agen
tas prezidento Wilsono val
džios remti Suomijos gene
rolą Mannerheimą ir rusų 
baltagvardiečius k a r u o se 
prieš Sovietų Sąjungą.

“Demokratinė” W i 1 šono 
valdžia tada darė didžiau
sio spaudimo Lietuvai, Lat
vijai ir Estonijai, kad jos 
nesitaikytų su Sovietais, bet 
vestų karą prieš juos. Ta
čiau, Lietuva, Latvija ir Es- 
tonija pamate, kad jeigu 
baltagvardiečiai laimėtų, tai 
vėl jas pavergtų; todėl jos 
ir pasirašė taikos sutartis 
su Sovietais.

SUOMIŲ PRANEŠIMAI 
APIE KARĄ

Helsinki, grd. 1. — Antrą 
karo dieną Sovietų orlaivy- 
nas, armija ir laivynas žy
miai sumažino savo veiks
mus prieš Suomiją.

Suomių valdžia sako, kad 
jos kariuomenė “smarkiai 
priešinasi” r a u d o n armie- 
čiams, ir praneša, kad suo
miai priešorlaivinėmis ka- 
nuolėmis nušovę žemyn tris 
Sovietų lėktuvus; suomiai 
taip pat sunaikinę du So
vietų tankus.

Šuo m i ų komandieriai 
skelbia, kad jie suėmę 300 
raudonarmiečių į nelaisvę.

o

Žmonės Nori Liaudiškos 
Valdžios

Helsinki, Suomija, gruod. 1. — Pasitraukė Suomijos 
ministerių kabinetas, kurio pirmininkas buvo Aimo Ca- 
jander, griežtai nusistatęs prieš Sovietus.

Jau sudarytas naujas ministerių kabinetas, kurio 
pirmininkas, pagal neoficialius pranešimus, būsiąs Rišo 
Ryti, Suomijos Valstybės Banko gubernatorius.

Suomija (šiuos žodžius berašant) dar neprašius pa
liaubų (pertaikos) su Sovietais.

Suomijos Žmonės Reikalauja Liaudies Valdžios
London, grd. 1. — Radio iš Maskvos pranešė, kad 

Suomijos kareiviai, darbininkai ir kairieji politikai jstei- 
naują, Suomijos žmonių Valdžią mieste Terioki.

Suomių Komunistų Partijos Atsišaukimas
Maskva, grd. 1. — Suomijos Komunistų Partija iš

leido manifestą savo šalyj, kuriuom šaukia Suomijos dar
bo žmones įsteigt “liaudišką valdžią (matomai, panašią 
kaip Išlaukinės Mongolijos), išvyt Suomijos dvarininkus 
ir generolus, paimt į valstybės rankas bankus ir pramo
nes, padalint dvarų žemes tarp bežemių ir mažažemių; 
valstiečių ir padaryt taiką su Sovietų Sąjunga.”

Sovietai Bombarduoja Tik Kariškai Svarbias Vietas -
Helsinki, grd. 1. — Sovietų orlaiviai tris kartus bom

bardavo šį miestą, Suomijos sostinę, numesdami penklo- 
liką bombų.

(Pastaba: Suomijos valdžia skelbia, būk Sovietų la
kūnai bombarduoja Suomijos miestus “abelnai.” Bet pra
nešimai iš Maskvos rodo, jog Sovietų orlaiviai mėtė bom
bas ne abelnai, bet į Suomijos karo lėktuvų stovyklas 
Viborge ir Helsinkiuose. Kitur Sovietų oro bombos buvo 
taikomos į Suomijos tvirtoves ir į kitus kariškus taikik
lius.)

Raudonarmiečiai Nužygiavo 6-10 Mylių Pirmyn
Maskva, grd. 1. — Pirmą karo veiksmų dieną, Sovie

tų raudonarmiečiai nužygiavo vidutiniai 6 iki 10 mylių 
pirmyn nuo rubežiaus į Suomiją.

‘Visiškai Ramu Vakarų 
Fronte, Sako Prancū

zų Komandieriai
Paryžius. — “Visai nebu

vo jokio karinio veikimo” 
vakariniame fronte per 24 
valandas,—sako f r a n cūzų 
komandieriai. Tai todėl, kad 
“oras perblogas.”

SOVIETAI UŽĖMĖ SUO
MIJOS PRIEPLAUKĄ IR 

4 SALAS

Kirkenes, Norvegija, grd. 
1. — Sovietų kareiviai nu
leisti parašiutais iš milžiniš
kų orlaivių, užėmė šiaurinę 
Suomijos prieplauką Petsa- 
mo.

Raudonarmiečiai taip pat 
užėmė senovišką vienuoly
ną Pečengoj, 10 mylių į pie
tus nuo Petsamo, ir atkirto 
suomius nuo Pečengos iki 
Jūros.

Sovietų kariuomenė užė
mė Hogland, Seiskari ir dvi 
kitas salas Suomijos užla-

Ruoškime rudeni
nes pramogas “Lais
ves” paramai Jos 
yra didelė atrama 
šiam lietuviškos liau
dies dienraščiui

ANGLAI SAKO, KAD “ORAS 
SUŽEIDĘS” TRIS KARI

NIUS JŲ LAIVUS
Bergen, Norvegija.— Na- 

zių lėktuvai bombardavo ir 
sužeidė karinius Anglijos 
laivus naikintuvus “Inglė- 
field,” 1,400 tonų įtalpos} 
“Maorį,” 1,600 tonų, ir vie
ną submariną, 1,300 tonų 
įtalpos. Šie kariniai Angli
jos laivai lydėjo prekinius 
laivus.'

Bet anglų komandieriai 
įsiprašė, kad Norvegija tan
kinai priimtų tuos karinius 
laivus j savo prieplauką ne
va todėl, kad “oras juos su
žeidęs.” O prieplaukoje šie 
laivai bus taisomi.

joj. Trys paskutinės salos 
yra netoli Ki^štadto ir Le
ningrado.

Sovietų karo laivai bom
bardavo stovyklą Suomijos 
karo laivyno Hangoe.

PrancūzųParyžius.
valdžia skelbia, kad jos lai* 
vas naikintuvas nuskandi
nęs vokiečių submarine
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Kodėl Tie Mūšiai?
Nėra reikalo aiškinti, kad tieji gink

luoti susirėmimai, kurie šiuo metu eina 
tarpe Suomijos ir Sovietų Sąjungos, yra 
nemalonus dalykas tiems žmonėms, ku
rie stoja už taiką. Betgi mūšiai verda. 
Pasirodo, jie buvo neišvengiami. Suomi
jos baronai, Suomijos valdytojai, matyt, 
panorėjo ginklu klausimą spręsti ir jie 
buvo pirmutiniai, paleidę šūvį į Sovietų 
pusę.

Kad prie to Suomijos valdytojai eina, 
buvo matyti tuojau, kai tik prasidėjo 
derybos. Kai Sovietų vyriausybė užkvie
tė Suomijos vyriausybę pasiųsti savo at
stovus į Maskvą tartis dėl visos eilės rei
kalų, susijusių su Sovietų sienos sustip
rinimu, Helsinkio vyriausybė tuojau pa
skelbė mobilizaciją ir sukoncentravo ka
ro jėgas Sovietų pasienyj. Daugiau: Hel
sinkio valdovai evakuavo miestus, išga
bendami gyventojus į kaimus,—jie ruo
šėsi karui.

Keista buvo žiūrėti: Sovietai kviečia 
suomius tartis tarpe abiejų kraštų arti- 
mesniems ryšiams sustiprinti, o suomiai 
—ruošiasi karui! Kai Maskvoj suomių 
delegacija tarėsi, tai kiti Helsinkio val
džios atstovai vedė slaptus 'pasitarimus 
su Anglija, Francija ir kitais kraštais ir 
ruošė kelią karui.

Sovietai pasiūlė Suomijos valdonams 
pasikeisti tam tikrom teritorijom, kad 
Sovietai galėtų nustumti pavojų nuo Le
ningrado, bet Suomijos ponai apie tokius 
mainus nei kalbėti nenorėjo. Sovietai 
prašė išnuomuoti kai kurias Suomijos 

41an^oj salas, kurias jie galėtų apgink
luoti ir tuo užtikrinti Leningradui ir 
Kronštadtui saugumą, bet ir čia prašy
mas buvo veltus: Suomijos ponai pasakė, 
kad jie apie tai nenorį nei kalbėti.

Daugiau: Suomija subūrė šimtus tūks
tančių kariuomenės prie pat Sovietų sie
nos, prie pat Leningrado ir barškino gin
klais. Pagaliau, jie pradėjo net provoka
cijas,—šaudyti raudonarmiečius.

Kai Sovietai pareikalavo, kad Suomija 
atitrauktų toliau savo kariuomenę mfo 
pasienio, tai Suomijos ponai pasakė: mes 
jūs neklausysim.

Suomijos valdovai, sulaukę iš Sovietų 
ultimatumo, vilkino į jį atsakyti, vis del
sė, o tuo pačiu sykiu vedė didelius pa
siruošimus karui. Pagaliau, sakoma, jie 
atsakę Sovietams ii’ žadėję tartis, bet at
sakė tuomet, kai jau buvo prasidėję mū
šiai.

Na, ir to pasėkoje prasidėjo mūšiai, 
prasidėjo karas. Suomija jį oficialiai So
vietams paskelbė.

Ko gi Sovietai iš Suomijos nori? Jie 
nori, kad Suomija taikiai su Sovietų Są
junga gyventų, o kad gyventi taikiai, tai 
ji turėtų pakeisti savo valdžią, kadangi 
esamoji valdžia pildo norus ne savo kraš
to žmonių, o Anglijos ir Franci jos impe
rialistų. Tokiai valdžiai galioje esant, 
niekad Sovietų siena nebūtų saugi. Tie- 

, sa, viena Suomija Sovietams niekad ne
buvo pavojinga, bet reikia nepamiršti, 
kad jinai, Suomija, gali bile kada būti 
baze kitiems kraštams, imperialistinėms 
valstybėms, kurios galanda prieš Sovie
tus dantis.

Kad Sovietų Sąjunga nenori Suomijos 
pavergti, nenori iš jos padaryti sau “va
salą,” kaip tūli sako, tai aiškiai pasakė 
Sovietij premjeras ir užsienio reikalų ko
misaras, V. Molotovas. Be kitko jis pasa
kė:

“Jeigu Suomija laikytųsi draugiškos 
politikos linkui Sovietų Sąjungos, tai So
vietų vyriausybė pasitiktų Suomiją pu
siaukelėje, ir užleistų Suomijai dalį So
vietinės Karelijos; to sėkmėje būtų su
vienyti giminingi suomiški to ploto žmo
nės su savo broliais suomiais.

“Kiti sako, būk mes kišamės į nami
nius Suomijos reikalus ir būk mes nori
me panaikinti Suomijos nepriklausomy- 

, bę. Čia taip pat yra piktas šmeižtas. Mes 
tebelaikome Suomiją visai savivaldiška, 
nepriklausoma valstybe. Mes teigiame, 
kad Suomijos žmonės patys spręstų vi
sus savo naminius ir užsieninius klausi
mus. ■ ! ' ■

“Sovietų vyriausybė suteikė Suomijai 
nepriklausomybę po (sovietinės) Revo
liucijos ir darė viską, kad už tikrint jos 
nepriklausomybę. Sovietų vyriausybė 
taip pat nenori naikint kitų kraštų tei
ses. Tautos, iš kurių susidaro Sovietų Są
junga, ir dabar nori padėt Suomijos 
-žmonėms išlaikyti savus suomių intere
sus. 1 ! *•

“Santikiai tarp Suomijos žmonių ir So
vietų Sąjungos, tačiau, yra dalykas, ku
ris paliečia tiktai Suomijos ir Sovietų 
žmones. Kitos šalys neturi teisės čia kiš
tis.

“Vienintelis mūsų tikslas yra užtikrint 
saugumą Sovietų sienoms, o labiausia 
Leningradui, pusketvirto miliono gyven
tojų miestui.

“Mes nepasitikėsime dabartiniais Suo
mijos valdovais. Dabartinėse sąlygose 
Sovietų vyriausybė negali nusilenkt jų 
valiai. Sovietijos ir Suomijos žmonės turi 
bendrai išspręsti greituosius klausimus, 
nes visiškas Leningrado apsaugojimas 
tarnaus pastoviam draugiškumui Sovie
tų Sąjungos su Suomija.”

Pasakyta aiškiai ir atvirai.
Jeigu Suomijos vyriausybei rūpėtų 

krašto laimė ir žmonių gerbūvis, tai ji 
turėtų kuoveikiausiai pasitraukti. Kai 
tik ji pasitrauktų,—baigtųsi tie mūšiai 
ir visi krašto reikalai įeitų į normales 
vėžes.

Kalbant apie šiuos įvykius, tenka pri
siminti ir Lietuva, Latvija ir Estonija. 
Kai šitie kraštai gražįai ir taikiai spren
dė savo reikalus su Sovietais, tai Suomi
jos valdovai iš jų šaipėsi, juos žemino. 
Bet šiandien jau kiekvienam yra aišku, 
kad Lietuva, Latvija ir Estija pasielgė 
labai gudriai: jų niekas nepalietė, jos, 
faktįpai, sustiprėjo ir šiandien jaučiasi 
kur kas saugesnės ir laimingesnės.

Kodėl gi Suomijos gudragalviai nega
lėjo imti pavyzdžių iš Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos?!

P. S. Kai šis straipsnis buvo surinktas, 
atėjo žinių, kad į karą šalį įtraukusi 
Suomijos vyriausybė, pagaliau, rezigna
vo.

“Demokratinė Suomija”
Suomija (Finija) apgavo daugelį Ame

rikos žmonių. Stambioji (ir socialistų) 
spauda nuolat kartoja, būk Suomija 
esanti “demokratinė šalis.” Tūli laikraš
čiai net prie to prieina, sakydami, būk 
toji šalis esanti demokratiškiausia Euro
poj..

Nieko toliau nėra nuo tiesos! Suomija 
nėra demokratinė šalis. Ten viešpatavo 
ir tebeviešpatauja pusiau fašistinis re
žimas. Per pastaruosius 20 metų Suomi
jos Komunistų Partija buvo ir yra nele- 
galė. Kiekvienas pažangesnis žmogus, 
kuris tik pasisakė žodį prieš tąjį režimą, 
buvo suimtas ir įkalintas. Šimtai (o gal 
net tūkstančiai) žmonių yra sukišta į ka
lėjimus. Suomijoj laisvai veikia tik fa
šistai ir socialistai, kurie, aišku, yra nie
kas daugiau, kaip buržuazijos pataikū
nai, josios reikalų gynėjai.

Daug Naujų Laivų
“Janes” knyga paduoda, kad Anglija 

stato 10 šarvuočių, kurie bus nuo 40,000 
iki 45,000 tonų įtalpos kiekvienas ir gin
kluoti 16-kos colių kanuolėmis. Ji statosi 
16 naikintojų, 22 apsaugos laivus, 20 mi
nų šlavikų; 107 traulerius ir 56 sargy
bos laivus.

Francija budavoja: 100 įvairių laivų, 
būtent šarvuočius, kruizerius, taikinto
jus ir kitus. Vokietija statosi 2 šarvuo
čius; 2 orlaivių vežikus; 3 kruizerius po 
10,000 tonų; 16 naikintojų; daug torpe
dinių laivų ir submarinų.
v Taigi toji pramonė bujoja!

Kas Gi Yra
Suomijos (Finlanclijos) par- 

davikiška buržuazija ir menše
vikai privertė Sovietų Sąjungą 
imtis griežtesnių žygių. Suomi
jos dabartinė klajūnų valdžia 
negyveno savo protu, ji buvo 
įrankis Anglijos, Francijos ir 
Amerikos imperialistų ir Skan- 
dinacijos karalių prieš Sovietų 
Sąjungą. Imperialistai pastūmė 
Suomiją į karą prieš Sovietų 
Sąjungą, kad to pagelba galėtų 
šmeižti Sovietus, kad diskredi
tavus komunistus, kad, jeigu 
tik pavyks sukelti masių ūpą 
prieš Sovietų Sąjungą ant jos 
užpulti. Juk tai ne pripuola
mas dalykas, kad ponas prezi
dentas Rooseveltas, valdininkai, 
kapitalistaipiai laikraštininkai 
ir kalbėtojai taip pasiėmė savo 
globon “mažą,” “taikią” ir 
“nelaimingą” Finlandiją, kaip 
jie ją apverkia. Juk ne berei- 
kalo pradėjo šaukti apie “dide
les aukas,” “šimtus užmuštų,” 
“deginimą miestų” dar tada, 
kada Sovietų Sąjungos Raudo
noji Armija tik ant sienos at
rėmė Suomijos provokacijas. 
Visa tai yra reikalinga pasau
lio imperialistams prieš Sovie
tus, visą tą jie ant vietos iš
kepa, pazalatina ir kiša skaity
tojams į burną.

Kas Gi Suomija Yra?

Virš šešis šimtus metų Suo
miją valdė Švedija. 1808-1809 
metais Rusija nuveikė Švediją 
ir nuo jos atėmė Suomiją. Ru
sijos imperijoj Suomija turėjo 
specialių laisvių, . savo kalbą, 
raides, parlamentą ir vadinosi 
“Finlandijos kunigaikštystė,” 
o Rusijos caras titulavosi “Fin
landijos kunigaikštis.”

1917 metais Rusijos liaudis 
nuvertė carą, o rudenį nugalė
jo ir buržuaziją. Sovietų val
džia vaduojantis tautų laisve, 
priešakyj su Vladimiru Leninu 
ir tautų reikalais komisaru 
Juozu Stalinu, pagal seną ka
lendorių 18 d. gruodžio 1917, 
o naują — sausio 1, 1918 me
tais, suteikė Suomijai pilną tau
tinę laisvę.

Bet, kaip tik Sovietų Rusija 
paskelbė Suomijos tautinę lais
vę, taip greitai Suomijos bur
žuazija puolė skersti darbinin
kus ir kovingus valstiečius. 
Prasidėjo piliečių karas.
Baisus Žiaurumas Buržuazijos

Darbininkų ir valstiečių Rau
donoji Gvardija ėmė viršų. 
Sausio 27 d., 1918 metais, ji 
sumušė buržuazijos “šiuckor- 
sus” ir užėmė Suomijos sostinę 
Helsingforsą. Helsingforse su
siorganizavo Sovietų valdžia. 
Visa pietinė, industrinė Suomi
jos dalis su didmiesčiais Vybor
gu, Abo, Tamerforsu ir kitais 
miestais buvo Suomijos Sovietų 
Respublikos rankose. Buržuazi
jos valdžia pabėgo į šiaurius, 
Vasą miestą ir ten vadovystėj 
budeliško cariško generolo Ca
rol Mannerheim rinkosi viso
kios kontr-revoliucinės padau
žos ir organizavosi karui prieš 
Suomijos Sovietų Respubliką.

Tuoj aus Suomų buržuazijai 
atėjo į pagelbą kaizerinė Vokie
tija. Balandžio 3 d., 1918 me
tais, Hangoe prieplaukoj išlipo 
40,000 vokiečiu kareivių vado
vystėj generolo Von der Goltzo. 
Kaizerinės Vokietijos jėgos su
sijungė su caristo generolo 
Mannerheimo kontr-revoliucinė- 
mis jėgomis, su fašistiniais 
“šiuckorsais” vedamais genero
lo Malbergo, su menševikais ir 
Suomijos Sovietinę Respubliką 
nugalėjo.

Prasidėjo žiauriausias tero
ras. Tūkstančiai žuvo suomiai 
raudonarmiečiai. “šiuckorsai” 
apstodavo darbininkų namus, 
padegdavo juos ir ten sudegi
no raudongvardiečius su jų šei
momis! Virš 15,000 suomų dar
bininkų buvo sušaudyta! Per 
90,000 suareštuota ir suvaryta 
į koncentracijos logerius, ten 
nuo bado, karštligės ir kitų ligų 
žuvo per 20,000! Spėjama, kad 
Suomijoj žuvo per 80,000 rau- 
dongvardiečių, darbininkų ir 
jų šeimų narių! Net menševikas 
ponas Tanner savo knygoj 
“Baltasis Režimas Suomijoj” ir

Finlandija?
tai sako “žuvo nemažiau 40,- 
000 žmonių.”

Užpuolimai ant Sovietų

Rusijos Sovietų Respublika 
buvo silpna. Išpradžios ją puo
lė caristai, menševikai, eserai, 
Vokietijos, Austrijos, Vengri
jos, Turkijos ir Bulgarijos im
perialistai. Paskui Anglijos, 
Francijos, Japonijos, Ameri
kos ir kitų talkininkų šalių im
perialistai. Suomijos buržuazi
ja ir dvarponiai nugalėję savo 
šalyj darbininkus ir valsetie- 
čius tuojaus užpuolė ant Sovie
tų Rusijos. Jiems pavyko su 
pagelba Anglijos karo laivyno 
užgrobti Rusijos saleles—Hog- 
land, Bjorko, Seskari, Lavana- 
sari ir Aalando Salas, ku
rios sudaro Leningradui iš van
dens pusės pavojų. Ji su pagel
ba užsienio imperialistų įsigrio
vė į Peterburgo guberniją ir 
paėmė žemės plotus, tik 20 
amerikoniškų mylių atstui nuo 
Petrogrado (Leningrado), ku
rie niekados Suomijai nepri
klausė. Ji per 1918-1920 metus 
vedė karą prieš Sovietų Rusi
ją, gelbėjo imperialistams ir 
kontrevoliucionieriams, puolė 
Sovietų Kareliją. Tik 1920 me
tais, kada Raudonoji Armija ją 
atmetė iš Karelijos, tai buvo 
pasirašyta taika. Reikia atmin
ti, kad Sovietų Rusija turėjo 
dar daug priešų, tat Suomija ir 
pasilaikė Rusijos žemės, dalį 
Karelijos, dalį Rybacki pusalio 
ir tas strategines salas Finijos 
Užlajoj.
Kaip Gyveno Darbininkai ir 

Valstiečiai

Suomija su užgrobtomis že
mėmis užima 134,557 ketvirtai- 
niškų mylių žemės plotą, ' tai 
daugiau, kaip penjkios Lietuvos, 
bet gyventojų yra tik 3,667,000. 
Suomija vadinosi “demokratinė 
respublika,” bet ten niekados 
nebuvo demokratijos, veik am
žinai viešpatavo fašistinė tvar
ka, kurioj arba tiesiog dalyva
vo, arba 'ją palkikė dešinieji 
menševikai. Vien 1930 metais 
buvo padaryta pogromai ant

- T“ "

Naujai Išrinktasis 
AIDED Centro

Komitetas
Pasibaigė Literatūros 

Draugijoj referendumas, 
kuris išrinko sekantiems 
dviems metams Centro Ko
mitetą iš 13-kos draugių ir 
draugų ir iš 4 alternatų. 
Balsavimuose dalyvavo 89 
kuopos su apie 1,500 narių. 
Tai gan skaitlingi balsavi
mai. Į Centro Komitetą iš
rinkta sekami draugai:

(kiek gavo balsų) 
Dr. J. J. Kaškiaučius 1,209 
D. M. Šolomskas .. 1,202 
A. Bimba ................. 1,169
S. Sasna-Gužienė ... 1,043 
J. Bondžinskaitė .... 1,000 
J. Kuodys .................. 982
P. Pakalniškis.............980
O. Depsienė . /........... 963
A. Šmitas .................. 795
Senas Vincas (Jakštys) 764 
V. J. Valaitis ........... 657
A. Gilmanas ............. 619
L. Kavaliauskaitė (Bunkie- 

nė) ..... ..................... 556
Naujame Centro Komite

te turime naujus draugus: 
J. Bondžinskaitę, J. Kuodį, 
A. Šmitą, Seną Vincą ir L. 
Kavaliauskaitę. Kiti drau
gai ir pirmiau buvo Centro 
Komitete.

Alternatais išrinkta: Vy
tautas Zablackas, B. Šali- 
naitė, Petras Šolomškas ir 
J. Bendaravičius.

Pilnesnė atskaita balsavi
mų tilps 1 kuopos komisijos 
raporte, kuri balsus suskai
tys ir patikrins.

D. M. šolomskas.
„ ALDLD CK. Sekr.

darbo unijų, kliubų, organiza
cijų ir 23 kairieji seimo nariai 
įmesti į kalėjimą. Išvaikyta dar
bo unijos, kurios turėjo 90,000 
narių, kurios reikalavo demo
kratijos. Suomijoj visas laikas 
yra nelegalė Suomijos Komu
nistų Partija. Bet ji nuolatos 
palaikė glaudžius ryšius su dar
bo masėmis per įvairias orga
nizacijas, veikdama išvien su 
kairesniais social-demokratais 
ir liberalais. Ir dėka Suomijos 
Komunistų Partijai, 1936 me
tais Svinkhufvudo fašistiniams 
gaivalams buvo užduotas skau
dus smūgis laike rinkimų, net 
fašistinėse sąlygose.

Darbininkų klasės gyvenimas 
sunkus. Vyriausia industrija, 
tai medžio apdirbimas, arti 
100,000 darbininkų dirba šioj 
industrijoj. Kita bus audimo— 
su 60,000 darbininkų ir darbi
ninkių ir metalo industrijoj 
apie 40,000. Suomija turi ir ka
rinių fabrikų: vienas gamina 
kulkasvaidžius, du patronus, 
vienas automobilius, vienas or- 
laiviusi keli laivus ir tt. Dar
bininkų uždarbiai maži, var
gingi, nes jų organizacijos per
sekiojamos ir todėl jie negai
lestingai išnaudojami.

Suomijoj priskaito apie 65,- 
000 ežerų, arba daugiau, kaip 
vieną dešimtą dalį šalies uži
ma ežerai. Miškai labai dideli. 
Bet vis tiek pusė gyventojų už
siima žemės dirbimu ir apsėja 
iki 2,400,000 hektarų žemės ja
vais ir gyvuliams pašarų. Suo
mijoj pusėtinai daug auklėja 
gyvulių, žemės apdirbimas se
novinis, apie troktorius ir kom
bainas žino tik iš laikraščių.

Girios ir ežerai daugiausia 
priguli valdžiai, žemė dvarpo
niams ir buožėms. Yra virš 3,- 
700 dvarponių, kurie kiekvie
nas turi virš 50 hektarų, 64,000 
buožių, kurie turi nuo 10 iki 
50 hektarų. Dvarponiai ir buo-

(Tąsa ant 5-to pusi.)

Dieso “Šeimynoje” *
Dieso vadovaujamas “ty

rinėjimo” komitetas sau' 
talkon ima bile išmatą. Jam 
buvo “sugadūs” šarlatanas 
“generolą s” Krivitskis- 
Šmelka Ginsbergas, ir Wil
liam McCuistion, kuris, 
kaip New Orleans policija 
sako, yra kaltas užmušime 
Maritime Unijos organiza
toriaus Philip Carey, ir 
renegatas - parsidavėlis 
Ben Gitlovas su Zacku, ir 
daug-daug panašių jiems 
“fruktų”! 4

Jeigu jau taip p. Diesas 
prieš komunistus ima viso
kius “liudininkus,” tai aš 
nuo savęs rekomenduoju 
jam naują ‘žvaigždę’, šiomis 
dienomis iš kalėjimo pa
leistą Mr. Al. Capone. Šis 
“garbingas” pilietis, prieš 
pakliūsiant kalėj iman, štai 
ką yra pasakęs:

“Bolševizmas beldžiasi į 
mūsų duris. Neprivalome jo 
įsileisti. Mūsų pareiga or
ganizuotis prieš jį. Turime 
stoti petys į petį ir tvirtai 
laikytis. Mūsų prievolė sau
goti Amerikos neliečiamy
bę, jos sveikatą ir dorą. , 
Turime neprileist darbi- r- 
ninku prie raudonos litera
tūros, kad jie nepakliūtų į 
raudonųjų gudrias kilpas. 
Turime rūpintis, kad darbi
ninkų dvasia būtų sveika.”

Taip kalbėjo Al Capone! 
O tai juk auksinis liudiji
mas, kad Capone pilnai už
sitarnauja būt p. Dieso ko
miteto liudininku šalia “ge
nerolo” Krivitskio, McCuis- 
tion’o ir k. Rekomenduoju...

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas

Šiuomi prisiunčiu čekį už 
$5.50. Tai bus už “Laisvės” 
prenumeratą. Atsiprašau, 
kad anksčiau negalėjau, nes 
pinigų vis buvo trumpa. O 
kita—bandžiau gauti nors 
vieną naują skaitytoją, bet 
kol kas nepasisekė.

O dabar noriu pastatyti 
keletą klausimų, nes dažnai 
prisieina su žmonėmis gin
čytis apie tai.

1. Ar universitetas aukš
tesnė mokykla už kolegiją? 
Jos abi maišosi.

2. Daug žmonių kalba, 
kad Lietuvoje kai kurie iš
ėję klases kokioj tai įstai
goje, vadinasi “klasistais.” 
Kas jie per vieni?

3. Kokia yra įstaiga tech
nikinis i n s t i t u tas, kaip 
aukštas jos mokslas?

4. Kas yra “kursai,” ne- 
kurie vadinasi “kursis- 
tais”?

5. Kiek tolio yra Kibartai 
nuo Virbaliaus stoties?

Ačiū už atsakymą.
Pranas Vilčinskas.

Atsakymas
1. Taip, universitetas yra 

aukštesnė mokykla už kole
giją.

2. Mums neteko su tokiais 
“klasistais” susidurti, tad 
nieko apie juos nežinome.

3. Technikinis institutas 
yra tokia mokykla, kur mo
ko įvairių technikinių mok
slų. Kaip aukšti tie moks
lai esti, tai priklauso nuo 
instituto—ne visi jie vieno
di.

4. Kursu vadina bet ko
kią mokslo šaką. Pavyz
džiui, sako, “pabaigė ko
mercijos kursą,” arba “in- 
žinierystės kursą” ir tt. Tai 
abelnas pavadinimas. Gali
ma, vietoj “kurso,” sakyti, 
“pabaigė komercijos moks
lą” ir tt.

5. Berods tarpe penkių ir 
septynių, kilometrų. ..

“Daily Worker’io” rašy
tojas Allan Max, eilėje 
straipsnių parodė Amerikos 
visuomenei, kas tyra tasai“ 
Dieso komiteto narys, p.' 
John Parnell Thomas, kuris 
pirmas davė sumanymą “iš
tirti” ir nubausti Am. Ko
munistų Partijos generalinį 
sekretorių E'arl Browderį.

Allan Max nutraukė nuo 
to “patrioto” skraistę ir pa
rodė, kad jis net savo tėvo 
pavardės atsižadėjo, pakeis
damas ją iš Feeney į Tho
mas. Ir tai padarė todėl, 
kad jo tėvo vardas, kaip ne- 
švaraus- sukto politikie- 
riaus, buvo perdaug sumo- 
zotas ir kenksmingas jo 
karjerai.

Sakoma, obuoliukas toli*'' 
nekrinta nuo obels. Taip bu
vo ir su jaunuoju John 
Parnell Feeney alias Tho
mas. Jis numetė šalin savo 
tėvo pavardę, bet klampojo 
jo pėdomis. Kaip sakoma: 
“Vėžiukas seka savo tėvo 
taką...”

Sulyg Allan Max’o “D. 
W.” iškeltais faktais ir įro
dymais, tai jaunasis Fee- 
ney-Thomas yra jau pralen
kęs savo tėvą...

Bet Mr. John Parnell 
Feęney - Thomas 100 nuoš. 
“geras” Dieso komitete!

Pronce. *

KAUNAS. — Spalių 28 d., 
Lietuvos kariuomenės Vilniun 
įžengimo dieną, Kaune, Valst. 
Teatro sodelyje buvo atidengtas 
pirmosios lietuviškos operos 
autoriaus, muziko ir kompozito
riaus Miko Petrausko biustas. 
Biustas (paminklas) yra pasta
tytas ant granitinio piedestalo, 
kur iškalta Miko Petrausko 
vardas, pavardė ir gaidos. Ati
daryme dalyvavo didelis artis
tų, muzikų, rašytojų ir žurna
listų būrys ir Miko brolis Ki
pras Petrauskas. Įamžinant ve- 
lionies atminimą, prie jo biusto 
prakalbas pasakė paminklui 
statyti komiteto pirmininkas . t 
Liudas Gira ir Kauno burmis
tras Merkys.
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M lt N AS
Rudenio Vaizdas

Kiek akys įmato tik laukai nurudę, 
Vasaros grožė jau žuvus;
Miškai nurėdyti lig dreba, nuliūdę, 
Kur dingo ta grožė čia buvus?

t
Kaip paukščio balselio, taip žiogo čirškimo, 
Visur tuoj pasigesi;
Jieškok nejieškojęs brangaus įkvėpimo, 
Bet niekur jo nerasi...

Tik sielą vilioja nežinomas tolis, 
Mintis savo sparnus išskleidžia, 
Bet ant tavo kojų apsivėlęs molis, 
Nė per griovį peršokt neleidžia.

Siela suvaitoja lig už lango vėjas,
Mintis vėl bejėgiai plasnoja,
O krisdamas lapas, lengvai sužiužėjęs, 
Savo brolio kūną užkloja.

Stypso lig našlaitis lelijos kamienas, 
Jo žiedą ruduo jau nuskynęs,
Tik viena ramunė dar krutin blakstienas, 
Pašlijus prie piktžolės, kaimynės.

Veltui čia jieškosi brangaus įkvėpimo 
Ar sielai sultingojo peno...
Nė žalio lapelio, nė miško ošimo— 
Grožė nubyrėjo, paseno.

Saulutė per miglą gan toli nuplaukus,
Dar kartą atgal pažiūrėjo,
Užraudo pamačius nuogus miškus, laukus 
Ir vėl tolyn plaukti pradėjo.

►

Ir vėl vaidintuvėj vasara vaizdenas, 
Pavasario gaivinantis vėjelis,
Kada po akėčiomis velėnos kedenąs, 
Kaip keterą stato kuinelis.

Kuomet nors pavargęs, sulinkęs kulnioji, 
Ar valgęs ar nevalgęs,
Naują vagą riekdams, šalę pirmos kloji, 
Sieloj nesijauti pavargęs.

Nors galas iš galo, vos vilkdamas kojas, 
Paskui arklą nei voras kuprioji,
Bet prieš tavo akis nauji vaizdai stojas, 
Kaip grožė vėl grįžta puošnioji.

Ar dalge švytruodams, nei lingė sulinkęs, 
Linguodama guldai žolę rasotą,
O švelnus vėjelis, iš paskos prislinkęs, 
Nušluosto tau veidą prakaituotą.

Ir kokio akordo tuomet negirdėsi,
Gamtos muzikalio meno? >
Nors kūnu pavargęs, bet dvasia jautiesi 
Sklidinas grožės peno.

Grožės taurę gerus, siela vėl atgimo, 
Mintis nei bitelė, darbuojas:
Nuo žiedo ant žiedp, brangaus įkvėpimo, 
Lig perlais, dabinasi kojas.

t

Ar savo dyklaikį, kaip viskas nurudę, 
Mainyčiau ant lapotą medžių pavėsių ? 
Kai viskas pasenę, prislėgta, nuliūdę, 
Vaikštant tarp buvusios grožės griuvėsių?

Juk ir pats jautiesi net dusyk pasenęs, 
Nuvytęs nei po kojomis lapas...
Su grožės griuvėsiais amžių atgyvenęs, 
Jaukesnis būt šaltas kapas.. .

šalin tokias mintis iš galvos klaidingas!
Kas dirba, pasent neturi laiko.
Daug savo idėjai palikčiau skolingas, 
Ne’tpildęs savos dalies saiko.

Tarp grožės griuvėsių atsiradęs vienas, 
Jautiesi mirties pilin pakliuvęs;
Gaili ašarėlė suvilgo blakstienas, 
Kur dingo puošnumas čia buvęs?

Nors žinau, ir vėlei sugrįš vasarėlė, 
Klestės vėl puošnumas, grožė...
Bet kodėl nukrito gaili ašarėlė, 
O lapas ją greit užvožė?

Kam širdis subeldė į krūtinės sienas,
Siela, lig našlaitė, verkšlena?
Kam grožės lavonais vaikščiodamas vienas 
Dar spardau negyvą gamtos mėną?
♦
Ir medžio viršūnėj pasiraivęs vėjas,
Prabilo nei paukštelis:
“Miškas jau pasenęs ir tiek išretėjęs, 
Kiek tavo draugų būrelis/’

Senas Vincas.

Kauno priemiesčio, Šančių, gimnazijos pastatai, atidaryti spalio 22 d. Sakoma, ši gim
nazija yra moderniškiausia visoj Pabaltėj, nes joje yra sportui reikalingi dalykai, 

muzčjus, valgykla ir kiti įruošimai mokiniams.

Mykolas Lermontovas - 
Kovotojas Dainius

Spalio 'mėnesį suėjo 125 metai nuo gimi
mo Mykolo Lermontovo, žymaus rusų poeto 
—kovotojo. Lermntovas gimė 1814 metais, 
Maskvoje, turtingesniųjų žmonių šeimoje. 
Trylikos metų vaiku būdamas, Lermonto
vas jau skaitė anglų poeto Byrono eilėraš
čius ir pats pradėjo rašyti eiles.

šešiolikos metų sulaukęs, Lermontovas 
įstojo Maskvos universitetan. Kiek vėliaus, 
1832 metais, jaunuolis išvyko Peterburgan. 
Ten jis mokėsi militariško mokslo ir vėliaus 
gavo vietą husarų gvardijoj.

Lermontovas gimė tik 15 metų vėliau 
Puškino. Puškinas mirė 1837 m., o Lermon
tovas—1841 m. Lermontovas parašė savo iš
garsėjusią poemą Puškino mirties minėji
mui. šioj poemoj Lermontovas išreiškė di
delę pagarbą Puškinui, jis smerkė svetim
šalį Puškino duelistą, kuris mirtinai nukovė 
visos Rusijos dainių. Lermontovas smerkė 
tas sąlygas ir intrigas, kurios nužudė Puš
kiną. •

Todėl Lermontovo poema, Puškino mir
čiai skirta (arba poeto kalba prie poeto ka
po), tuo laiku negalėjo patekti į spaudą, 
nes tuo laikotarpiu viešpatavo Nikalojaus I 
reakcinė valdžia. Už tą poemą Lermontovas 
tapo areštuotas, militariško teismo nuteistas 
ir ištremtas į Kaukazą. Mat, Puškinui dil
elius, nelaikinė mirtis, buvo intrigomis su
ruošta caro palociuose. Tad Nikalojaus val
džia negalėjo pakęsti poeto žodžių, kuriais 
Lermontovas smerkė mirtin tą pūvančią 
draugiją.

Lermontovas rašė daug. Daugiausia rašė 
eilių. Daug jo raštų tapo išspausdinta tik 
Lermontovui mirus. Eilėse ir dramose Ler
montovas dažnai sutampa su Byronu—anglų 
poetu. Bet jo supuolimas nėra ėjimas By- 
rono pėdomis. Lermontovas Byroną pamigo 
todėl, kad pastarasis buvo kovotojas, atvi
ras tiesos reiškėjas.

Dramoje “Svetimas žmogus,” Lermonto
vas piešia baudžiavos laikų baisenybes. 
Dramoje “Ispanai,” Lermontovas kelia pro
testą prieš religinę ir tautinę priespaudą.

Iš poezijos kūrinių, Lermontovo “Demo
nas” veikiausia bus vienas iš žymiausių. 
Prie Nikalojaus I valdžios “Demonas” vie
šai negalėjo pasirodyti. Caro valdžia šį kū
rinį pasmerkė ir uždraudė spausdinti, kai
po anti-religinį. Tačiaus Lermontovo “De
monas” gana plačiai pasklido iš rankų į 
rankas, kad ir nespausdintas. Vėliaus, pa
sikeitus valdžiai, “Demonas” tapo populia- 
riškiausiu poezijos kūriniu Rusijoj. Ler
montovui mirus, “Demonas” tapo geriau
sia tinkamu libretu Rusijos operai.

Caro laikais Lermontovo daugelis raštų 
nematė šviesos. Jo raštų pasirodė daugiau 
tik tada, kai jo draugas Krajevskis (1839> 
atidarė naują žurnalą (“Otečestvennyja Za- 
piski”). Jame Lermontovas galėjo dažniau 
spausdinti savo eilėraščius. Vienok Lermon
tovo luomo draugija neįvertino jo kūrybos 
ir paties kūrėjo, kaip kad dabar jį įvertina 
naujos tvarkos žmonės.

Sovietų Sąjungoj Lermontovui įsteigta 
muzėjus. Jo raštai spausdinami. Nauji So
vietų muzikai rašo muziką prie Lermontovo 
eilių, dainų. Nauji kompozitoriai iš Lermon
tovo kūrinių jau parašė kelias operas, šio 
didžio poeto raštai, prie dabartinės Sovietų 
tvarkos, verčiami į kitas kalbas. Ruošiama 
prelekcijos ir paskaitos įvertinimui ir pager
bimui Lermontovo ir kitų autorių, kurie prie 
caro valdžios buvo slopinami, neigiami.

... Socialistinė .visuomenė kelia, auklėja li-_
I

Perskaičius Daktaro A.
Petrikas Knygą

Rašo Pr. Bukšnys.
Amerikos Lietuvių Darbininkų Literatūros 

Draugija (ALDLD), išleido Dr. A. Petrikos 
parašytą knygą “Lietuvių Tautinio Atbudimo 
Pionieriai.”

Iš knygos antgalvio atrodė, kad tai bus 
pusėtinai nuobodūs ir nelabai įdomūs pasiskai
tymai. Net ir pats autorius, tarytum norėda
mas numalšint skaitytojo žingeidumą, perspė
ja, kad: “Pat pradžioje noriu įspėti skaityto
ją, kad ši knyga nėra vientisas .kūrinys, bet 
paskaitų ciklas; dėl to neišvengiamai nuken
tėjo kūrinio kompozicija ir pasitaikė kai kur 
pasikartojimų.”

Tikrenybėje gi, tai nei tas paskaitas galima 
skirt viena nuo kitos, nei gi nereikalingų pasi
kartojimų galima pastebėt. Paskaitos aiškiai 
jungiasi viena su kita ir viena antrą papildo, 
nes beveik visi aprašomieji rašytojai vienas su 
kitu rišosi—bendravo.

Pati knyga skaityt, pasirodė, kad netik ne
nuobodi, bet stačiai traukte traukia skaityt 
vis toliau ir toliau.

Knygoje aprašoma apie senesnių laikų ra
šytojus ir visuomenininkus, būtent: Dr. V. 
Kudirka, Povilas Višinskis, G. Petkevičaitė- 
Bitė, J. Biliūnas, žymantienė-žemaitė, Lazdy
nų Pelėda ir Šatrijos Ranga.

Tie visi rašytojai ir veikėjai beveik visi ga
lėjo būt gyvi ir sveiki net ir iki šių dienų, jei
gu jiems būtų rūpėję jųjų ypatiškas gerbūvis 
ir turtai. Jeigu jie nebūtų buvę pasišventę Lie
tuvos liaudžiai, varguoliams, tai mes negalė
tume sakyt, kad tai senesnių laikų rašytojai; 
daugelis iš jųjų būtų dar ir šių dienų rašyto
jais įsitaisę kur dvareliuose ar klebonijose.

Man labai patiko, kad Dr. Petriką parodė 
mums tuos rašytojus tokius, kokie jie ištikrų- 
jų buvo; jųjų gyvenimą, veikimą ir -jųjų li
kimą. O jau jų tas gyvenimėlis buvo nepa-^ 
vydėtinas... Vadinasi, aprašyta visiškai beša
liškai, kaip buvo, kaip mąstė ir kaip jie veikė. 
Paveikslas tikras ir aiškus. Išvadas gali pa
sidaryt pats skaitytojas labai lengvai.

Tiesa, mes galėtume nesutikt su jų pažiū- . 
romis, daugeliu principų ir taktikos klausi
mais. Yra už ką kritikuot juos ir galima bū
tų ginčytis su jais. Nepataikauja jiems nei 
Dr. A. Petriką. Bet atsižvelgdami į jų pasi
šventimą »ir atsidavimą plačiosios liaudies ge
rovei, priversti esame ne tik gerbti juos, bet 
ir mylėt juos, o juo labiau susidomėt jųjų 
gyvenimu, darbais ir aplinkybėmis, kuriose jie 
gyveno.

Skaitant knygą apie minėtų veikėjų gyveni
mą, nušvinta sykiu ir tų laikų politinė ir eko
nominė aplinkuma.

Asmeniniai išgyvenimai tų veikėjų tai būtų 
lyg ir meiliška intriga romanui. Taip žįngeidu.

Reikia tiktai prisimintu kad aprašomi, lai
kai tai buvo rusų caro valdžios žiauriausios 
priespaudos laikai. Ne vien tik laisvesnis žodis 
nebuvo galima reikšt viešai, bet ir lietuviška 
spauda, ‘knygos, laikraščiai nebuvo leidžiama 
nei skaityt nei rašyt, neigi nepakavotą knyge
lę namieje laikyt. Tai vis buvo prasižengimas 
prieš caro valdžią. '

Rask tu dabar lietuvį, kuris neskaitytų laik- 
rdščių arba knygų. O visgi, net ir mums ge
rai atmenami tie laikai, tik mažai žinoma arba 

tėratūrą ir meną. Galima tikėtis, kad ir Lie
tuvos kultūra turės daugiau gaivumo ir pa
spirties klestėti, kuomet Lietuva susiartina 
į draugingus ryšius su ^ultūringa šalimi— 
Sovietų Sąjunga.

, / V. Bovinas. 

visai nežinoma, kaip prisiėjo veikt prie tokios 
priespaudos, taj lietuvių inteligentijai, kuriai 
rūpėjo, kad Lietuvos liaudis, o ypatingai 
biednuomenė, būtų apsišvietus ir kultūriškai 
pakiltų.

Aš ir pats dar gerai atsimenu, kaip kuni
gai per pamokslus šaukdavo, kad žmonės ne
skaitytų jokią laikraščių bei knygų, nes, skai
tydamas laikraščius, žmogus tik ištvirkstąs ir 
laikraščių skaitytojus tik velnias pekloje 
laukiąs su kanabėku ir smalos kaušu.

Bet kada pažangesni inteligentai pradėjo 
leist laikraštį užsieniuose ir slaptai gabent į 
Lietuvą ir Lietuvoje žmonės interesavosi tais 
laikraščiais, tai kunigija dar bandė žmones 
gązdint velniais ir pekla, bet kai pamatė, kad 
žmonės tuose laikraščiuose nemato jokių vel
nių ir nebijo, tai tuomet ir dvasiškija pradėjo 
leist lietuviškus laikraščius, kaip “Tėvynės 
Sargą? ir kitokius, kuriuose žmonės tikrai ga
lėtų pamatyt velnius ir kitokias baidykles.

Galime įsivaizduot, kokis buvo kunigijos įtū
žimas prieš pažangiuosius, einančius prieš 
caro valdžią.

Didieji ūkininkai, kurie tiktai ir tegalėjo 
leist savo sūnus į mokslą, buvo kunigijos įta
koje, vertė savo sūnus mokytis tiktai kunigo 
profesijos, nes iš tos profesijos buvo geriau
sias biznis, o antrą vertus, kunigai palaiko 
biednuomėnę tamsybėje ir prietaruose, tokiu 
būdu ūkininkams jau užtikrinta, kad visokie 
samdininkai bus prielankūs, ištikimi ir nedrys 
reikalaut didesnio atlyginimo už darbą.

Ir ve, šioje knygoje mes, visų pirma pama
tome, kaip Kudirką, Višinskį ir Biliūną tėvai 
verste vertė mokytis kunigystės, bet kuomet 
šie atsisakė kunigų profesijos, tai tėvai atstū
mė juos ir nedavė jiems jokios paramos. Tiems 
vyrams prisiėjo uždarbiaut sau pragyvenimui 
ir tolimesniam siekimui augštesnio mokslo.

šitokiuo būdu siekdami mokslo ir sykiu 
šviesdami liaudį, greitai neteko sveikatos, o 
viski neišsižadėjo savo įsitikinimų; švietė liau
dį, kovojo su caro valdžia ir sykiu kovojo su 
kunigija, kuri laikė liaudį tamsybėje.

V. Kudirka kovojo su caro valdžia ne tiek 
klasiniu principu, kiek tautiniu, bet net ir čia 
jis tuoj susidūrė su Lietuvos kunigija, kuri 
drūčiai palaikė caro valdžią. Tuo būdu jam 
ir prisiėjo labiausiai kovot su kunigija, kaipo 
tvirčiausiu ramsčiu caro valdžios.

Lietuvos kunigai, laižydamiesi prie caro 
valdžios, pareiškė savo ištikimybę, per “Tėvy
nės Sargą”, caro valdžiai sekamai:

“Mes maskolių carą ir valdžią ligi kaulų 
smagenų pripažystame... Trokšdami apginti 
savo tikėjimą ir užlaikyti tautą, stengkimės 
ją apšviesti; vienok niekados neaukaukime 
katalikystės dėl gero tėvynės.”

V. Kudirka “Tėvynės Varpuose” tuojaus 
parodė Lietuvos liaudžiai, kad kunigų laikraš
tis neturėtų vadintis “Tėvynės Sargu,” bet 
“Katalikystės Sargu,” nes kunigams rūpi tik 
katalikystė, o ne tėvynės geras, kad kataliky
bė “yra tik ateivė, radusi' Lietuvoje prieglau
dą, kad Lietuva buvo tėvynė dar prieš pasi
pažinimą su katalikyste. Nesusitaikė, vienok, 
katalikystės tarnai su tėvyne, nesusilaikė nuo 
ištarimo prieš tėvynę vardan katalikystės žo-

(Tąsa ant 4-to pusi.)

Hartford, Conn.
Lapkričio 26 d. LDS 79 kp. 

buvo surengus Vilniaus atga
vimo klausimu prakalbas. 
Kalbėjo R. M i žara, LDS pre
zidentas. Kalbėjo apie grei
tus įvykius pasaulyj ir kaip 
Lietuva atgavo Vilnių.

žmonių buvo vidutiniai, ga
lėjo būti daugiau. Kurie bu
vo, visi buvo užganėdinti. Bu
vo įvairių klausimų, į kuriuos 
kalbėtojas gerai atsakinėjo.

Rinkta aukos padengimui 
lėšų ir parėmimui nuvargusių 
vilniečių. Aukavo po $1: J. 
Beržinis, V. žaltauskas, O. 
Rudzinskienė, A. Ramoška, 
A. J. Kalvaitis, R. Zimerman, 
J. ir V. Vasiliauskai, V. 
Bringa ir A. Taraška. Po 50c 
aukavo: M. Raulinaitienė, J. 
Yokimas, J. Janušonis, J. Žu
kauskas, V. Taraškienė, R. 
Vaitkienė, J. Mituza, M. Bar- 
kus, A. Mačonis, J. P. Kaz- 
lau, J. Nikzentaitis, A. Rauli- 
naitis, M. čelkonienė, J. Mar- 
gaitis, J. Plitnikas, Pet. Krikš- 
čius, J. Aibavičius ir J. Ba
kas. Po 25c aukavo: S. Am- 
šejūtė, J. Matulevičius, A. 
Ramanauskas, P. Giraitis, P. 
Čelkonis, A. Marly, A. Ra
man, A. Urnikas, M. Nakti
nis, K. Kamarauskas, J.

i B e r n e 11, T. M a č o n i e- 
! nė, Z. Yuška, M. Margai- 
tienė, M. KrikšČienė, R. Bučie
nė, V. Jurkevičius, J. Krau- 
zaitis, V. Staugaitis, B. Mu- 
leranka, E. Klimienė, A. Kli
mas, A. Karalius, J. Green, J. 
Rėkus, M. Seliokienė, J. Ši’ 
lanskis ir J. Kazlauskas. 
Smulkių surinkta $4.53. Viso 
$29.53.

Visiem aukavusiem varde 
nukentėjusių vilniečių tariu 
širdingai ačiū. J. K.

Minersville, Pa.

Mass. Valst. Meninin
kai Laukia Gruodžio

9-tosios
Jau beveik pora metų praėjo, kai Mass, 

valstijos lietuviai menininkai ir šiaip plačio
ji visuomenė buvo masiniai susirinkusi Bos
tone pažiūrėti ir išklausyti veikalo “Korne- 
vilio Varpų,” kuriuos suvaidino brooklynie- 
čiai. Tas turėjo paakstinti Mass, valstijos 
liet! menininkus prie ėmimosi už didesnių 
dalykų dramoj ir dainoj,. Gal tas ir buvo 
daroma, tačiau tokių pasekmių, kokių mes 
tikėjomės, nebuvo.

Gruodžio mėn. 9 d. Lietuvių Meno Sąjun
gos vietinis apskritys ruošia didelį koncer
tą Worcesteryj. Nors tai nebus jau tokis di
delis dalykas, kaip suvaidinimas “Kornevi- 
lio Varpų,” tačiau, visvien, tai . bus svarbi ir 
įdomi pramoga. Worcesteriečiai jau ruošia
si priimti svečius,—puošia svetainę, ruošia 
užkandžių.

Kviečiame publiką atsilankyti kuoskait- 
lingiausiai,—kviečiame atvykti ne tik Wor- 
cesterio lietuvius, bet ir iš visos apylinkės, 
iš kitų miestų.

Programoj dalyvaus, be kitko: Adelė Mic
kevičiūtė, Vadas Tumanis, So. Bostono Har
monijos Grupė, Vyrų Choras ir Jaunuolių 
Grupė; Worcesterio mišrus ir Moterų Cho
rai, šokikė H. Kižiūtė. Bus ir iš kitų miestų 
solistu ir duetistų.

S.

Y

Tariu Ačiū Rengėjams • 
Bankieto 

širdingiausiai tariu ačiū 
draugėms moterims gaspadi- 
nėms iš ApŠvietos Kliubo, ku
rios valgius gamino vakarie
nei ir daugiausia pavargo: AI. 
Pečiulienei, O. šemberienei, 
O. Merčaitienei, Reubienei ir 
jaunuolei Al. Pečiuliūtei. 
Taipgi negaliu pamiršti ir d- 
gės Agurkienės, kuri svetai
nėj į stalus nešiojo ir abelnai 
patarnavo publikai.

Ačiū ir vyrams, kurie sve
tainėje publikai patarnavo 
kuotinkamiausiai. Taip pat 

.ačiū visiems svečiams, atsilan
kiusiems iš toliau, kaip tai, iš 
Reading, Midinpdrt, Mahanoy 
City, Shenandoah, St. Clair ir 
kitų artimesnių miestukų. 
Taip pat skaitlingam dalyva
vimui ir pačių minersvilliečių 
surengtam pokilyj paminėji
mui 50 metų mano pragyven
tų šioj šalyj. Man davė daug 
energijos malonus susitikimas 
su skaitlinga publika. Todėl 
ir tariu viešai visiems širdin
gai ačiū!

Juozas Ramanauskas.

Jugoslavų Studentai Smerkė 
Franciją, Sveikino SSRS 
Belgrad, Jugoslavija. —

Jugoslavai universiteto stu
dentai išdaužė masinį susi
rinkimų, kurį buvo suren
gus organizacija Franci jos 
Draugų. Studentai demons
truodami šaukė: “šalin 
Franci jos diktatūrą!” Te
gyvuoja Rusija!”

Policija, galų gale, išblaš
kė studentų demonstracijas.



Ketvirtas puslapis
šeštadienis, Gruodžio 2, 19L|ap

Mano Patyrimai Karo Metu 
ietuvoje
Rašo M. Baltulioniute

(Pabaiga)
Aš tiesiog rėkdavau pamačius tokį 

vaizdą. Sakydavau, jog kūdikis susirgs, 
užsinuodys, bet namiškiai tik nusišypso
davo iš tokio mano išgąsčio. Sakydavo, 
tai niekis, taip pripratę; kas jam bus 
neskanu, to nevalgys, išspjaus.

Aišku, taip auklėjami kūdikiai negali 
išaugti į gražius, stiprius žmones. Tiesa, 
daug labai daug kūdikių Lietuvoje iš
miršta dar vienų metų amžiaus nesulau
kę. O kurie auga, tai atrodo užskurę, 
maži, silpnučiai. 10 metų amžiaus kūdi
kis neatrodo daugiau, kaip Amerikos 
6 metų. Negalima sakyti, kad tik viena 
kita motina taip vargsta su savo kūdi
kiais, bet labai didelė didžiuma Lietu
vos motinų ir jų kūdikių vargsta ir dar 
taip vargsta, kad ne kiekvienam žmogui 
įmanoma įsivaizduoti jų vargai.

Kas išgelbės tas motinas ir jų kūdi
kius nuo to baisaus skurdo? Kas padės 
joms atsikratyti dar ten beesančių įvai
rių prietarų? Aišku, skirtinga tvarka ir 
apšvieta. Apšvieta ten labai reikalinga, 
bet šiuom tarpu ja ten nieks nesirūpina, 
nieks nededa jokių pastangų pagelbėti 
žmonėms nors šiek tiek atmerkt savo 
akis.

Esant Kaune, sakiau nekuriems inte
ligentams, kodėl Lietuvos valstybė nero
do mažiausio susirūpinimo provincijos 
motinų ir jų kūdikių būkle. Juk motinos 
ir jų kūdikiai kiekvienai valstybei turi 
būt labai brangus daiktas. Galėtų būt

surengiami apšvietos vakarėliai kaimuo
se, paskaitos, raginant visus lankytis jo
se. Juk šiandien Lietuva tūri nemažai 
mokytojų ir šiaip žmonių, kurie 
paruošti paskaitas higienos ir 
klausimais.

galėtų 
kitais

PRIE UŽBAIGOS
Baigiant savo užrašus, tenka 

minti, kad gal ne vienas skaitytojas nu
sivils jais, nes gal juose neras to, ko no
rėjo rasti — apie šiandieninius Lietuvos 
žmonių papročius, pasilinksminimų, jau
nimą, apsirengimą, apie žemės ūkio na
šumą ir labai daug »kitų nesūminėtų 
klausimų. Teiksis skaitytojas už tat man 
dovanoti, kadangi pataikiau parvažiuot 
tokiu nepaprastu momentu, be to, tiek 
trumpai ten teko būti, tad nebuvo gali
ma arčiau su viskuo susipažinti. Neteko 
man net tinkamai pasikalbėti su saviš
kiais, neteko plačiai pasidairyti net po 
tuos laukus, kur gimiau, augau. Neteko 
pasigėrėti gražia Lietuvos gamta, ir t.t. 
Viską, ką aš mačiau ir radau, tai ašaras 
ir ašaras, susirūpinusių žmonių veidus, 
įvairius nusiskundimus.

Nepaisant to visko, nepaisant nuovar
gio, išlaidų, džiaugiuosi pamačiusi tą

prisi-

Dabar išmokau palyginti savo vargus 
su anų žmonių vargais. Yra daug žmo
nių, kurie įsivaizduoja, būk be galo varg
tų, skurstų,—net sirgti pradeda besigai
lėdami savęs. Kuomet žmogus pamatai, 
kur tikrai žmonės vargsta, tai kai pra
dedi savo vargų jieškoti—nerandi jų.

Meno Skyriaus Dalis
(Tąsa nuo 3-člo pusi.) 

džių, atsiduodančių mirties kvapu.“
V. Kudirka nurodo, kad Lietuvos dvasiškija 

puolė Lietuvos svietiškų inteligentijų smar
kiau net ir už rusų činovninkus.

Paskui knygoje nurodarpa, kaip Kudirka 
kovojo su davatkomis, su visokiais skundikais 
caro valdžiai ir visais kitais tamsybės apašta
lais.

Guli V. Kudirka mirties patale ir rašo, 
laikraštį redaguoja... Protas stiprus, į liau
dies ateitį žiūri su stipria vilčia, kad: “Ateis 
laikai, tiesos žodis karalius nuo sostų nuvers, 
jų karūnas sumins po kojų. Lietuva žydės! 
Nebus taip, kaip dabar, nebus tokios nelygy
bės. Esi daktaras (taip Kudirka rėžė apskri
ties gydytojui-dvarininkui), kokiuos kamba
riuos tavo dvare moterys vaikus gimdo? Kaip 
augina? Kaip gyvačiukai nuogi po šaltas grin
dis šliaužioja. Ateis laikas, dvarai bus išda
linti tiems, kurie patys juose dirba... Tu dar 
to sulauksi...“ Ką Kudirka išpranašavo ir 
ko ne, tai mes matome Sovietijoje ir Lietu
voje. ..

Kuomet V. Kudirka daugiausiai rašė ir 
laikraštį redagavo, o mirtis jau į akis jam 
žiūrėjo, tai įdomu, kaip jis tuomet atrodė.

Pas Kudirkų į Naumiestį atsilankė penke
tas jojo jaunesnių bendraminčių, kurių tarpe 
buvo ir/šioje knygoje aprašyti P. Višinskis ir 
Petkevičaitė. Šių svečių apsilankymo aplinky
bės įdomios ir jaudinančios, ir kuomet svečiai 
Kudirkų paliko, tai Petkevičaitė rašė: “.. .Da
bar išvydau žmogaus šešėlį. Puiki, naujintelė, 
šviesiai pilka drabužių eilė kabėjo kaip ant 
medžio; veidelis neapsakomai susmulkėjęs, 
palšas, akys tokiais juodais plačiais ratais ap
riestos, kad matyti buvo vien duobė ir tik įsi
žiūrėjus jos dugne švietė žmogaus minties 
žiburiukai...”

apiplėšia 
skaityda- 
kaip jis

Baltimore, Md

žemlapio, 
taip nėra.
plati ko-
šeimyna,

du geri 
Paaukauta $5 Kom. 
ir $3 Lyros Chorui, 
delegatai iš VI Ap- 
konferencijos, kuri 
Philadelphijoj. Išda-

ar sužini ignoracija. 
jog klaida. Girdi, ir 
aukavusių nebuvo pa- 
Bet nepatėmijau, kad

“Kambariukas mažutėlis, apytuščius, jo
kių pagražinimų, jokių patogumų: lova, 
stalas apkrautas knygomis. Pro pravertas. 
duris matyti buvo dar mažesnis, antras kam
bariukas, kur kabėjo jo mylima smuiką.“

Svečiai dėl susijaudinimo, negalėjo nei 
pasikalbėt su Kudirka. Pet-tė, susikaupus, 
išsireiškė: “Tamsta mums visiems pavyz
dys...“ Pažvelgęs į savo sulysusį liemenį, 
Kudirka, karčiai šyptelėjęs, atsakė: “Pa
vyzdžio iš manęs neimkite. Gydykitės, 
ne pervėlu...“ Kudirka mirė 40 metų 
žiaus.

Povilas Višinskis, girdėjęs Kudirkos
spėjimų “gydytis, kol nepervėlu“, numirė 
būdamas tik 30 metų amžiaus, tos pačios 
džiovos papjautas, ne dėlto, kad nebūtų no
rėjęs gydytis, bet dėlto, kad nebuvo lėšų 
gydymuisi. O Lietuvos liaudis neatėjo į pa
galbų savo švietėjams, nes kunigija darba
vosi, kad apšvieta būtų slopinama.

Nepaprastai įdomu susipažint ir su Po

Čiepai nuo Disenteri josmanda jų laivus skandina, 
nepaisydami, kad Chamberlai- 
nas savo lietsargį tai išskečia, 
tai suglaudžia. Girdi, nors 
Chamberlainas ir Daladieras 
kaip benorėjo Hitlerį užsiun
dyti ant So v. Sąjungos, bet 
kadangi Hitleris žinojo iš kal
no, kad Sovietai nekariaus su 
lietsargiais, o kariaus su me
chanizuotais karo pabūklais, 
nuo kurių galėjus būt nazių 
armija sunaikinta ir paties 
Hitlerio būtų nepasigailėta, 
tai Hitleris pasuko ton pusėn, 
kur jam mažiau pavojaus 
gręsia. Tai dabar ir šokina 
“peklišku” šokių Chamberlai- 
na ir Daladiera.

Aukų KP reikalam ir drg. 
Browderio bylos vedimui su
rinkta $146.

šiose prakalbose ir lietuvių 
šiais metais matėsi daugiau, 
negu pernai, bet toli gražu ne 
tiek, kiek turėjo matytis. Tai 
negerai!

pakliuvo į bėdą, iš kurios sun
ku bus išeit.

Tam pačiam susirinkime at
liktas mielaširdingas darbas, 
paaukota $50 Vilniaus pavar
gėliams.

Taipgi pasibarta už netikė
tus nuostolius, kuriuos pada
rė nevykęs 5-tos lapkričio pa
rengimas dėl blogo oro.

—o—'
Lapkričio 12 Prakalbų, Ku

rias Surengė Vilniaus 
Vadavimo Sąryšis

Publikos buvo mažai. Kalbė
tojas buvo J. Tysliava. Pra
džioj kalbos nupeikė rengė
jus, kad mažai publikos su
kvietė. Kalbėtojas daugiausia 
aiškino sutartį Lietuvos £U 
Sovietų Sąjunga ir apie Vil
nių. Kalbėjo neblogai, tik ne
paaiškino, kas Vilnių išvada
vo, ir neiškentė neuždrėbęs 
purvo ant rusų kareivių. Gir
di, kas kūdikius maitins ir 
šelps, kai rusų kareiviai į Lie
tuvą ateis?

Pasikalbėjime su rengėjais 
tų prakalbų ir kalbėtųjų už
klausiau : Kodėl mažai garsi
no! tokį svarbų reikalą ? At
sakė, kad kas norėjo žinoti, 
tai ir atėjo; mes garsinome.

Užklausiau kalbėtojo: Ko
dėl nepasakėt publikai, kas 
Vilnių išvadavo ? Sako : “Kiek 
aš žinojau, tai ir sakiau.“

Aš jam sakau: Tai matyt, 
kad jūs ir nežinot. Dėl Vil
niaus ėjo kova, krito suvirs 
200 raudonarmiečių ir daug 
sužeistų liko. .

Jie bandė mane pašiepti. 
Sako, ką Bimba sumanęs pa
rašo, tai jūs ir vierijat.

Bet tai buvo ne Bimbos 
pareiškimas. Buvo “Lietuvos 
žiniose,“ bene 9-tos spalio, 
aprašymas, kaip buvo Vilnius 
vaduojamas. Bėda su jumis, 
kad nežinot, kas tautos laik
raščiuose rašoma. Jei nežino 
Levonavičius, Lukoševičius ar
ba Rastenis, tai ką bepadary
si. Bet jūs, kaipo kalbėto
jas ir da redaktorius, turė
tumėte tokius įvykius žinoti.

Per prakalbas buvo kolekta, 
aukavo stambias aukas, vie
nas lietuvis paaukavo $50; pi
liečių moterų kliubas $20. 
Aukavo ir daugiau, bet ne
nugirdau, kiek iš viso suau- 
kavo.

Berlin. — Vokietys pro
fesorius Richard Prigge 
išrado Čiepus nuo disenteri
jos, tai nuo skaudaus ir pa
vojingo įdegimo didžiosios 
žarnos.

Iš

J. Bimba.

Kiekvienas apšvietą bran
ginantis žmogus privalo bū
ti dalininku dienraščio “Lai
sves” bendrovės-

Berlin. — Anglijos laik
raščiai paskelbė, kad naziai 
jau nužudę Vokietijos ko
munistų vadų Ernstų Tha- 
elmannų. Vokiečių vyriau
sybė sako, jog tai melas, 
nes Thaelmannas tebėra gy
vas, kalėjime.

Tel. TRObridge «3M

Dr. John Repshis 
(Repšys) 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
278 Harvard Street 
kampas Inman Street 

arti Central Skrlre, 
CAMBRIDGE, MASS.

OFISO VALANDOS: 
2-4 ir 6-8 vakare 

Nedėliomis ir šventadieniais t 
10-12 ryte

NOTARY 
PUBLIC

Telephone 
S Ta g g 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORkUS
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.

VISKO PO BISKJ
Jau kelintas mėnuo, kaip 

nieko nematyt “Laisvėj“ iš 
Baltimorės lietuvių veikimo, 
ypač progresyvių, tartum bū
tų nubraukti nuo 
kaip Lenkija. Bet 
Baltimorės lietuvių 
lonija, skaitlinga
apie iš 11-12 tūkstančių. Tai
gi visokių įvykių yra, tik nie
kas neparašo. Taigi mėginsiu 
aš pranešti svarbesnius įvy
kius, kurie nebuvo pažymėti.

Lapkričio 13 d. LLD 25 kp. 
susirinkime atlikta 
darbai. 
Baltijai 
Sugrįžo 
skričio 
atsibuvo
ve raportą, kas buvo tariama 
ir pranešama iš kitų kolonijų. 
Iš raporto paaiškėjo, kad yra 
kuopų mirusių.

Per drg. Mizaros prakalbas 
buvo kolekta, prie kurių ir aš 
buvau prisidėjęs. Bet surašė, 
aukavusiųjų manęs nebuvo. 
Užklausiau susirinkime, ar tai 
klaida, 
Atsakė, 
daugiau 
žymėta.
ta klaida būtų buvus pataisy
ta. Draugai, taip negerai; au
kavusieji gali manyti, kad 
mes sau dalį aukų pasiliekam.

“Laisvės“ vajininkai, kurie 
buvo apsiėmę gauti prenume
ratų, nieko nepranešė, tik vie- , 
nas žemaitis raportavo, kad 
atnaujino kelis ir tikisi, gauti 
naujų.

LLD Centro Valdybos blan- ; 
kos neatnešė į susirinkimą, 
tai nekurie pareiškė, kad ne- ' 
reikia balsuoti, ir taip bus ge
rai, jei nesuspėsim.

„ Unijos susirinkimas 15 d. 
lapkričio buvo skaitlingas ir 
daug diskusuota apie kriau
čių reikalus. Jungtinės Tary
bos delegatai pranešė, kad 
mūsų pirmesnių susirinkimo 
tarimas, kuriame reikalavom, 
kad būtų šaukiamas masinis 
susirinkimas visų lokalų, visai 
nebuvo svarstomas. Tik rei
kalauta, kad užgirtume pakė
limą vieno cento, kurį apsiė
mė mokėti Jungtinė Taryba iš 
savo iždo, kam bus reikalin
ga. Pildančiosios Tarybos de
legatai nepranešė nieko nau
jo. Tik turį kokį tai skundą, 
susimušime leidžiu; kuri pra
dėjo tas muštynes, liko iš dar
bo pavaryta. Biznio agentas 
labai išgyrė general) mana- 
džerių Ulisią, kad jis viską 
gerai tvarko. Už tai nuo ’na- 
rių gavo bartis. Ulisas never
tas gyrimo, ale peikimo. Jis 
kaip diktatorius, jo žodis tai 
įstatymas lokalam, ir katras 
jo žodžio nenori pildyt, tai tą 
apšaukia maištininku. Pavyz- 
din, virš minėtas mūsų tari
mas visai nebuvo svarstomas, 
bet tarimą pakėlime cento 
mums piršo ir gązdino, kad 
jau kiti lokalai nubalsavo ir 
jūs turite užgirt. 70-tas lo
kalus arba, kaip jį vadina, 
“edžiukeišin lokalas,“ kuris 
susideda daugiausia iš jau
nuolių, tai arčiausias jam prie 
širdies, nes moka giedot “Glo
ria, gloria for Amalgamated.”

Biznio agentas pranešė, kad 
nekurie kontraktoriai eina iš 
biznio ir dėl to pasiliks koks 
tūkstantis darbininkų be dar
bo. Tai nelabai linksma ži- 

, nia. Bet ką daryti, jeigu tai at
sitiks. Mes visi unijistai turė
tume atjausti tą nelaimę, pri
imt, tuos darbininkus į tas dar
bavietes, kurios dirba,. ir 
trumpini darbo valandas, kad 
visiem užtektų darbo.

Paaiškėjo ir tai, kad du lie
tuviški kontraktoriai papuolė 
po valdžios didele bausme už 
nepildymą išleisto valandų ir. 
algų įstatymo. Bausmė — du 
šimtai devynios dešimtys tūks
tančių dolerių. Tai tie kon-, 
traktoriai, apie kuriuos pir
miau rašiau, nupeikdamas 
unijos viršininkus, kad palei
do tuoš kontraktorius iš uni
jos, palikdami apie pusantro 
šimto darbininkų jų Valiai.

—o—
Lyros Choras turėjo paren

gimų 19 lapkričio, į kurį pri
sirinko tiek publikos, kad nei 
patys rengėjai nesitikėjo. 
Nors buvo doleris tikietas, bet 
vistiek visi buvo užganėdinti, 
nes rengėjai, norėdami mūšį 
laimėti, , prisigatavojo amuni
cijos iš dešrelių, antelių, par
šelių ir kitokių gardėsių tiek, 
kad visiem užteko.

K. Miko—tis.

GERIAUSIA DUONA
ĄSCHOLES BAKING

532 Grand St, Brooklyn
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. jJIūsų duoną valygyda- 
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui. 
Pristatome į visas dalis—Brooklyn© ir apielinkės, į krautuves 

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

vilo Višinskio gyvenimu ir darbais.
Man labai įdomus Višinskis ne kaip ra

šytojas, bet kaipo rašytojų mokytojas. Jis 
tarytum užuosdavo/ kas turi rašytojaus ta
lentų. Pavyzdžiui, saVo kaiminkų, apysenę 
bobelką žemaitę, rodos, užuodęs, kad iš tos 
mamos gali išeit kas gero, kad ji turi ta
lentų. Studentu būdamas, parvažiuodamas 
vakacijoms į tėviškę, pradėjo vis labiau ir 
labiau tų žmonelę ragint pradėt rašinėt apy
sakas. Na, ir ačiū Višinskiui, kas šiandien 
nežino, kad žemaitė buvo viena talentin
giausių Lietuvos rašytojų. Ir daugiau Vi
šinskio mokinių tapo rašytojomis.

Dr. A. Petriką taip vaizdžiai 
Višinskį (ir kitus rašytojus), kad 
mas, rodos gyva Višinskį matai, 
dirba, kaip vargsta ir serga.

Višinskio tėvai irgi norėjo kunigėlio, bet 
Povilui žmonių mulkinimo profesija netiko. 
Jam rūpėjo liaudies varguolių gyvenimas ir 
kova su caro valdžia.

Kuomet Višinskis atsisakė kunigystės, tai 
tėvai pakratė rankas nuo jojo ir jisai turėjo 
uždarbiaut pragyvenimui ir mokslui.

Ligos pakirstas ir neturėdamas nei gydy
tis nei gyvent iš ko, grįžo pas tėvus. “Žy
mantienė pasakoja, kad ji, išgirdusi, kad 
parvažiavo Povilas, nuėjo su juo pasima
tyti. Neradusi jo bute, paklausė motinų, kur 
Povilas. Jai atsakyta, kad daržinėj guli, 
nes lovų pritrūkę. Žymantienė, parsivedusi 
sušalusį Povilų pas save ir paguldžiusi šil
tame kambaryje. Tik sekamų dienų atėjusi 
motina pas Žymantus jo jiešRoti, nes “pra
puolęs“ iš daržinės. . .“

Iš to galima suprast, kokis buvo Višins
kio gyvenimas ir Dr. Petriką įdomiai nupie
šė ne tiktai Povilo gyvenimų, bet ir tas po
litines sųlygas, kuriose Višinskis gyveno.

Nemažiau įdomūs aprašymai ir kitų ra
šytojų, minėtoje knygoje, kaip J. Biliūno, 
G. Petkevičaitės, žemaitės, Lazdynų Pelė
dos ir Šatrijos Raganos.

Bijodamas, kad nepasidarytų perilga ma
no apžvalga, tai čionais nei neminėsiu iš 
pastarųjų rašytojų gyvenimo bei jų darbų, 
tik pasakysiu, kad ir jų gyvęnimas taip įdo
mus ir jaudinantis, kad pradėjus skaityt 
knygų, negalima padėt į šalį pakol neper- 
skaitai iki.galui.

Perskaičius knygų, tuojaus veržiasi paly
ginimas, kaip dabartiniai Lietuvos “patrio
tai“ darbuojasi “dėl tautos labo“ ir kaip 
anie Lietuvos rašytojai bei visuomenininkai 
darbavosi dėl Lietuvos liaudies išsiliuosavi- 
mui iš vargų ir priespaudos. Tuojaus gau
ni vaizdų, kad jeigu jie atsikeltų iš karstų, 
tai, vieton^ pagarbos, tuojaus būtų sugrūsti į 
kalėjimus.

Kas perskaitys Dr. A. Petrikus knygų 
“Lietuvių Tautinio Atbudimo Pionieriai“, 
tas turės ne tik didelį malonumų jų skaity
damas, bet įgaus daugiau noro ir energijos

Paterson, N. J
Amerikos Komunistų Parti

jos Patersono sekcija surengė 
paminėjimui Sovietų Sąjungos 
22 metų gyvavimo sukakties 
prakalbas. Ir kadangi šiomis 
dienomis mirė A K P Centro 
Komiteto narys drg. Olgin, 
tai atžymėjimui jo nuveiktų 
darbų darbininkų klasės nau
dai, ir kaip nenuilstančio ir 
nuoširdaus darbininkų vado 
pagerbimui, ta proga draugų 
žydų choras sudainavo tris 
laidotuvių dainas. Taipgi KP 
sekcijos organizatorė d. Mar
fa Stone angliškai ir vienas

Yorko
'(pavardės nenugirdau) žydiš
kai pasakė atatinkamas kal
bas d. Olgino nuveiktų darbų 
atžymėjimui.

Į Sov. Sąjungos 22 metų 
sukakties apvaikščiojimą šiais 
metais prisirinko dahgiau pu
blikos negu kitais metais. Vy
riausia kalbėtoja šio vakaro 
buvo d-gė Gurley Flynn iš 
New Yorko. Drg. G. F. yra 
puiki oratorė, tad Sov. Są
jungos 22 metų sukakties 
proga pasakė turiningą kal
bą. Perleido per kriukį po
nus Chamberlainą ir Daladie-
rą, kad juos Hitleris apgavo. « 
Ir, anot d-gės Flynn, tie po- J 
nai ir straksi ir kvaksi, o Vo- « 
kietijos naziai po Hitlerio ko-J

kalbėtojas iš 'New

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

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
*•

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

gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai. 
Atdara Nuo Anksti Ryto Iki Vėlai Vakaro

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

T-

per-

. kovoje už Lietuvos yjarguom€iię.a_Lu~~*-J^ ^dai’bįuįiiJęųs

kol
am-

Ą VIĘNATINIS LIETUVIŠKAS

KABARETAS
STANLEY MISUNAS 

Savininkas
Muzika ir Floor Show kiekvieną 

penktadienį ir šeštadienį
Degtinės, Konjakai, Vynai, 

Alus ir Valgiai

PARAMOUNT CABARET
473 Grand St. Brooklyn, N. Y,

Prie K. K. O. Republic Teatro
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Baltimore, Md.
Lapkričio 19 vietinis lietu

vių Lyros Choras turėjo savo 
metinį bankietą. Apart skait
lingos grupės choro narių, tu
rėjom daug svečių ir rėmėjų.

Rinkta aukos išlaisvintiems 
Vilniaus krašto gyventojams. 
Aukojo: J. Stanys ir J. Strous 
po 50c; J. Deltuva 30c; po 
25c: Mrs. R. Pledas, Mrs. K. 
Uraitis, P. Paplauskas, K. Mi- 
kolaitis, A. Selvester, Mi's. H. 
Balsys, Mrs. M. Budrienė, 
Mrs. V. Lopatto, K. Lopatto 
ir J. Ančiukaitis. Su smul
kiais viso $6. Pasiųsta Lietu
vos konsului į New Yorką.

P. Paserskis.
—o— 

Vakarienė-Balius
Kas ir kaip padarė tokiu 

sėkmingu balių, kuris atsibu
vo lapkričio 19 d., Lietuvių 
Svetainėj, manau, yra būtina 
pareiga pabrėžti.

Svarbiausių vaidmenį suvai
dino tai mūsų ūkininkai-na- 
riai, ūkininkai - rėmėjai, ūki- 
ninkai-darbininkai. Bet kadan
gi Lyros Choras gyvuoja mies
te, o ne kur sodžiuje, miestie
čius reikia irgi žymėti. Jų au
kos seka: A. Smolenskas, ku
ris užlaiko didelę valgomų 
daiktų krautuvę, aukojo $5; 
ALDLD 25-ta kuopa—$3; po 
$1: P. Kupriūnas, P. Pasers
kis, O. Paserskienė, J. Jasai
tis, S. Meškys, J. Deltuva, A. 
Janavičia, K. Lopeta, A. že
maitis, F. Pivariūnas, K. Juš- 
kauskas, J. Balsys, A. Vit
kus, J. Stanys, V. Kučiauskas, 
V. Stankevičius, V. Jakevi- 
čius, Al. Juškevičia, K. Miko- 
laitis. Iš viso $27.

Ypatingai šiame sezone 
ūkininkų kiaulės atveda par
šiukų, o miestiečiams tai di
delė retenybė. Jų šį kartą 
turėjome daug—net 8 iš vi
so. šeši iš jų buvo nuo mo- 
tinų-kiaulių atskirti dar ma
žuliukais esant. O mūsų 
darbščioji ūkininkė, kartu ir 
choro narė, O. Deltuvienė 
juos auklėjo-penėjo ištisas 6 
savaites, be jokio atlyginimo. 
Kiek triūso ir maisto jiems 
sueikvota!

Prie maisto prisidėjo kitas 
ūkininkas, J. Deltuva, su $1; 
F. Deltuvienė irgi tiek pat.

Ūkininkai J. Mockevičius ir 
J. Būda jau po paaugusį par
šiuką pridavė. Bet iš gyvų 
perdirbti, kad būtų skanūs ir 
maistingi svečiams, tai buvo 
draugių J. Pivariūnienės ir J. 
O. Deltuvienės triūsas-darbas.

Juk vištos-antys irgi skanė
siai. šie ūkininkai bei šiaip 
draugės pilnai prisiminė: A. 
Paplauskai aukavo antį ir 

► , bušelį obuolių; O. žvinglienė 
—antį, M. Kučinskas—2 an
tis, F. Deltuvienė—2 antis; V. 
Jekevičienė—antį; O. Gailiū- 
nienė—antį; o K. Kupriūnie- 
nė—riebią vištą; O. J. Pužai
čiai — 2 zuikius; P. Rokuiža 
— didelį rūkytą kumpį; J. 
Gričiūnas—kvortą degtinės.

O kitos mūsų “svočios”gas- 
padinės tai namie keiksus- 
pyragus kepė visu smarkumu. 
Ida Deltuvienė — 4 keiksus; 
S. Reimontienė — gardžių 
keiksų, $1 aukų ir savo dar
bu gelbėjo virtuvėje; E. Bal
sienė — 1 didelį keiksą; A. 
Juškauskienė—2 keiksus; O. 
Lapetienė — keiksų ir daug 
gyvų gėlių papuošimui stalų. 

, Mūsų jaunuolė M. Deltuviūtė 
aukavo keiksą.

Ūkininkai Kubiliai aukavo 
bulvių, iš kurių mūsų darbš
čiosios draugės pagamino bul
vinių dešrų. O kiek jų daug 

k valgyta ir dar reikalauta!
Daug suminėta, daug nu

dirbta, bet draugių K. Sta
nienės, O. Paserskienės, S. 
Bartašienės, M. Stanienės, 
J. Stankevičienės ir daugelio 
kitų daug ir energijos sunau
dota. .

Bet be vyrų ką gi vienos 
moterys nudirbtų? Iš jų ne
mažai pasiaukojimo irgi rei
kalauta. Pirmieji stojo petys 
petin tai draugai J. J. Deltų- 

* vai. Po tam eekė kiekvienas 
palei laiką ir išgalę, neaplen

kiant ir mūsų linksmųjų cho- 
risčių-choristų jaunuolių, ku
rie be paliovos sukinėdamiesi 
apie stalus vikriai pilstė ka
vą bei teikė dešras svečiams, 
kurie skaniai prisisotinę likos 
pilnai patenkinti ir koncerti
ne programa, kurią išpildė 
patsai Lyros Choras po vado
vyste Ch. Granofsky, sudai
nuodamas 3 daineles.

Taip šis triūsas-pasiaukoji- 
mas padėtas, kad choras ir 
toliau galėtų lavintis ir tar
nauti visuomenei, ruošiant 
pramogas, duodant dailės pro
gramas ir šiaip galimais bū
dais patarnaujant tiems, ku
riems šiuo kart vien tik nuo 
širdies galima pasakyti prie- 
telišką ačiū!

Choro Korespondentė.

istoriniam

jog Lietu- 
į vykdinti

Elizabeth, N. J.
Kaip Darbuojasi Mūsų 

Organizacijos
Iš veikliausių šios kolonijos 

organizacijų reikia pripažinti 
Bangos Chorą, kuris savo kul
tūriniu veikimu nustelbia vi
sas kitas organizacijas. Vei
kiausiai todėl, kad čionai su
simetę visos veiklios spėkos 
palaikymui choro.

Šiais metais, rodos, veik 
kiekvienam svarbesniam apie- 
linkės parengime choras daly
vavo, o toks choro judėjimas 
išėjo jo naudai.

Per metus laiko gauta 10 
naujų narių, bet tik trys tie 
nariai paliko chore. Reiškia, 
netekome septynių naujų na
rių ir keleto senų.

Tai vis, mat, nemokame pa
laikyt narius chore dėl apsi
leidimo ir dėl netaktiško el
gesio.

Šiuo laiku Banga finansiniu 
atžvilgiu gana stipriai laikosi 
ir entuziazmo netrūksta, nes 
nutarta vykdinti seną suma
nymą perstatyti operetę “Pe- 
pitą” žieminiam sezone.

Pirmas choro didis parengi
mas įvyks Naujuose Metuose, 
duodant gerą vakarienę. 

—o—.
Lietuvių Darbininkų Susivie

nijimo 33 kp. ir neblogai vei
kia. Va, gero vajininko V. K. 
Sheralio pasidarbavimu gauta 
keturi nauji nariai ir amžiuje 
visi gana jauni žmonės. 

—o—
Aušros Draugija per šiuos 

metus gavo desėtką naujų 
narių, ačiū draugijos komite
to darbuotei.

Praeitam susirinkime drau
gijos valdyboj įvyko šiokių 
tokių pakeitimų. Į pirmininko 
vietą, vieton S. Liutkaus, tapo 
išrinktas J. Usonis. Sekreto
rium lig tam tikro laiko pa
liko B. Burkauskas, nes dėl 
vėlaus darbo dirbtuvėj buvo 
padavęs rezignaciją. Galuti
nai šį klausimą reikės išrišti 
ateinančiam Aušros Draugijos 
susirinkime.

Kiti komiteto nariai paliko 
tie patys: iždininku A. "Gu
daitis, vice-pirmininku P. Gri- 
gutis, fin. sekretorium Anta
nas Grigutis, iždo globėjais 
A. Lukoševičius ir A. Saulė- 
nas, maršalka J. Jotkojis. 

. \—o—
Baigiant, reikia pastebėti, 

kad organizacijos taip svarbiu 
momentu visai nesusirūpino 
surengt bent vienas prakalbas 
Lietuvos klausimu, o žmonės 
šiuo dalyku labai įdomauja.

Reikėtų kaip nors šį reika
lą vykdinti gyvenimam

—o— ’
Lietuvių Nuomonė apie 

Pasaulio Padėtį
įvykus sutarčiai tarpe So

vietų Sąjungos ir Lietuvos val
džios, teko pasiteirauti žmo
nių nuomonės apie šį svarbų 
įvykį.

Vieną sykį man važiuojant 
traukiniu, tekę pasikalbėti su 
tautiškų pažvalgų žmogumi, 
įdomaujant, paklausiau jo 
nuomonės, tai gana palankiai 
į šį klausimą atsakė., Girdi, 
rinkome pinigus ir dirbome 
kiek galėjome, kad atva
duoti Vilnių, Lietuvos', sostinę, 
o kada Sovietų Sąjunga atida
vė gera valia Vilnių Lietu-

vai, tai mūsų tautiečiai jokio 
pokilio, jokio paminėjimo ne
surengė tokiam 
žingsniui.

Pripažino ir tai, 
vos valdžiai reikės
daug socialių permainų taip 
svarbiam pasauliniam momen
te. j.

i r -M*
Abelnai visi paprasti žmo

nės dėl šio nuotikio pilnai 
simpatizuoja Sovietų Sąjun
gai.

O apie Ukrainos tautos žmo
nes, visi kaip vienas, .pilnai 
užganėdinti Sovietų valdžios 
elgesiu už išvadavimą jų tau
tos iš po lenkiškos ponijos 
viešpatavimo.

Lenkų tautybės žmonės ga
na smarkiai sudemoralizuoti; 
mat, jų laikraščiai ir radio 
pranešėjai išmislino visokių 
gandų ir nebūtų dalykų.

“Ta ir ta rusų bolševikai 
nužudę,” “laiškų iš Galicijos 
negaunama”, ir taip toliau. 
Bet melai vis išeina aikštėn.

Pavyzdžiui, vietinės lenkų 
bažnyčios klebonas Vitus Mas- 
nicki vasaros laiku išvažiavo 
aplankyti Lenkiją. Na, ir ka
rui ištikus, užklupo jį tenai. 
Tai lenkų patriotai paskelbė, 
būk bolševikai jį nužudę. Bet 
koks jų buvo nusistebėjimas, 
kada lapkričio 25 d. gauna 
ne laišką, bet kablegramą, para
šytą šitaip:

“Aš jaučiuosi gerai ir greitu 
laiku manau pamatyti jus vi
sus. Jūsų klebonas Vitus Mas- 
nicki.”

Tai ot stebuklai įvyko: bolše
vikai 
mą! 
keti 
dai.

jėgos: du kraštų apgynimo šar
vuočiai; 4 kanuoliniai laivai; 7 
torpediniai; 5 submarinai ir 
keletas kitų mažesnių laivų.

Aišku, kad Sovietų Sąjunga 
turi didelio pritarimo darbinin
kų ir valstiečių masėse, bet kla- 
jūniška buržuazijos, dvarponių, 
menševikų valdžia deda viltį 
ant “šiuckorų,” suomų patrio
tizmo ir užsienio pagelbos.

D. 'M. š.

ir trumpą programėlį, bei pamargi- 
nimų.

ši vakarienė yra rengiama pager
bimui drg. J. Sakalausko, LDS. or
ganizatoriaus. Tad prašome skaitlin
gai atsilankyti. (282-283)

Office Phone 
EVergreen 8-1090

Inside Phone
EVergreen 4-6485

BEER, WINES & LIQUORS
WHOLESALE & RETAIL

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7184 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, 
under Section 132A of the Alcoholic Be- 

1 Law at 192 Rogers Ave., 
to

perleido » net kablegra- 
Tai ve kaip nereikia ti- 

lenkų patriotų propagan- 
“L.” Reporteris.

uiixivi v i vz 11
verage Control Law at 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
bo consumer! on the premises.

MATILDA HENNESSY 
192 Rogers Ave. Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 446 has been issued to the undersigned 
to sell beer wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 154 Avenue U, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed off the premises.

PETER -----------
d-b-a Avenue U Wine 

Add’l 
154 Avenue U

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3282 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wide at retail, under 
Section 76 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1076 Rogers Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

EDWARD HINKLEY
1076 Rogers Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2900 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 1804 Flatbush Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to 
consumed on the premises.

FRANK CALLAHAN 
1804 Flatbush Ave. Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 'No. 
RL 3230 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 1227 Nostrand Avenue, 
Borough of Brooklyn. County of Kings, to 
be consumed on the premises.

MICHAEL McIIUGH
1227 Nostrand Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3054 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 48 Sands St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on

BRESSI
and Liquor Store and 
Space

Brooklyn, N. Y.

■18

the premises.
JOHN SERRAGO

d-b-a Bridge Bur and Grill
Sands St. Brooklyn, N. Y.

KONFERENCIJA
Lietuvių Literatūros Draugijos 

metinė konferencija įvyks gruodžio 
(Dec.) 17 d., Liet. Piliečių Kliubo 
Salėje, 376 Broadway, So. Boston, 
Mass. Prasidės 11 vai. ryte.

Visos kuopos privalo išrinkti dele
gatus. į šią konferenciją ir delegatai 
turi joje dalyvauti. Turime daug 
svarbių reikalų aptarimui. Prašome 
delegatus pribūti pažimėtu laiku.

(282-283)

PHILADELPHIA
Liet. Literatūros Drg. 10 kp. 

svarbus susirinkimas įvyks pirma-1 
dienį, gruodžio (Dec.) 4 d., prasi-i 
dės 8 vai. vakare, bus Liaudies Na-! 
me, 735 Fairmount Ave. Kviečiame 
visus narius dalyvauti šiame susi
rinkime, nes yra daug svarbių da
lykų aptarimui. — Sckr. — J. B. I 

(282-284)

Dr. B. Bagdasaroff;
200—2nd Avė., tarpe 12 ir 13 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

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

Dr.J.J.Kaškiaučius

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

Open Day and Night

RHEA
Managed by <0
TEITELBAUM

I I Vapor Room,
II Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber
Shop, Sleeping Accomodations.

Admission 50c, day & night, Saturday night 75c

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

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., Thors., Fri., Sat. and 

Sun. all day and night

KAUNAS. — Vilniaus pas
kolai realizuoti imamas pagrin
du dėsnys, kad kas daugiau už
dirba, tas daugiau turės ir pas
kolos lakštų pirkti. Valstybės 
tarnautojai bus paraginti įsigy
ti lakštų už sumą, kuri sudaro 
nuo 14 iki 150 nuošimčių mė
nesinės brutto algos. Panašiu 
principu bus paragin
tos ir laisvosios profesijos, bei 
kiti darbo pajamų mokesčių 
mokėtojai, nejudamų turtų 
miestuose savininkai, prekybi
ninkai ir pramonininkai. Pas
kola galima įsigyti nuo lapkri
čio mėn. pradžios.

KAUNAS. — Patiriama, kad 
organizuojamos kelios naujos 
akcinės bendrovės, kurios turės 
tikslą atgaivinti sunaikintą 
Vilniaus pramonę. Į Vilniaus 
sritį norima įtraukti ir užsienių 
kapitalus, ypatingai iš Skandi
navijos. Kaip girdėti, Amerikos 
lietuviai taip pat rengiasi pri
sidėti prie Vilniaus kėlimo.

KAS GI YRA FINLAN- 
DIJA?

I

j
(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 

žės valdo daugiau, kaip 
nuošimčių visos žemės; o 110,- 
000 valstiečių šeimynų turi nuo 
3 iki 10 hektarų ir jie yra ne
gailestingai išnaudojami. Prie 
to, dar Suomijoj yra per 40,- 
000 valstiečių, kurie visai netu
ri žemės ir priversti bernauti 
pas dvarponius ir buožes. Prieš 
revoliuciją valstiečių padėtis 
buvo baisi. Sovietų valdžia ati
davė valstiečiams žemės, taip, 
kad paskui ir buržuazijos val
džia nedrįso visas jas atimti, 
vietomis paliko valstiečiams, 
tik paskyrė mokėti aukštas mo
kestis už jas.

Buržuazijos Viltis

70

kuodama karą, prieš 
Sąjungą dėjo viltį ant 
pagelbos, taipgi, ant 
klasės. Jį turi 64,000 
kurie veik ant pusės 
“šiucKofus.

Suomijos buržuazija provo- 
Sovietų 
užsienio 

buožių 
buožių, 
sudaro

Suomija apart re- 
guliarės armijos turi per 100,- 
000 “šiuckorų,” kurie kariniai 
išlavinti, turi net savąją arti
leriją.

Suomijos armija taikos metu 
buvo 29,400 oficierių ir karei
vių, 
kia 
150 
kų;

Jos išlavinti rezervai sie- 
300,000. Armija turi apie 
karo lėktuvų; 200 patran- 
1,500 kulkasvaidžių. Jūrų

PRANEŠIMAI IŠ KITUR Telefonas: Humboldt 2-7964

NEWARK, N. J.
Nepaprastai didelis jaunimo ba

lius, kurį rengia LDS 203 kuopa, 
įvyks šį šeštadienį, 2 d. gruodžio 
(Dec. 2nd), Šv. Jurgio salėje, 180 
New York Ave., Newark, N. J.

Labai gražiai bus išpuošta svetai
ne ir viskas kitkas bus taip prireng
ta, kaip dar niekad nėra buvę mūsų 
apiclinkčje. Muzika iš 10 muzikan
tų, vadovaujama merginos. Tokiai 
orkestrai griežiant niekas negales iš
silaikyti nešokęs. Kviečiame jaunus 
ir senus dalyvauti šiame parengime.

Būsiąs.

BRIDGEPORT, CONN.
Gražus Teatras ir Balius rengia

mas Liet. Darb. Susivienijimo 74 
kp., įvyks šeštadienį gruodžio (Dec.) 
2 d., prasidės 7 vai. vakare. Įžan
ga išanksto 25c, prie durų 35c.

Bus suvaidintas Stasio Žemaičio 
4 veiksmų veikalas “DRAMA MIŠ
KE.” Atvaizdina Lietuvos čigonų ir 
kitų žmonių gyvenimą.
Jaunų Vyrų Salėje, 407 Lafayette 
St. Kviečiame skaitlingai atsilanky
ti pamatyti gražaus veikalo. Po vai
dinimo bus šokiai griežiant gerai or
kestrai. (282-283)

Bus Liet.

MONTELLO, MASS.
LLD 6 kp. mėnesinis susirinkimas 

įvyks pirmadienį, 4 d. gruodžio, 
Liet. Taut. Namo kambariuose. Vi
si .nariai yra prašomi dalyvauti su
sirinkime, nes turėsime daug svar
bių reikalų aptarimui. — Fin. Rast. 
J. Šimaitis. (282-284)

PITTSBURGH, PA.
ALDLD 141 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, gruodžio (Dec.) 3 d., 
.1415 S. 2nd St. Prasidės 2-rą valan
dą po pietų. Visi nariai yra kviečia
mi dalyvauti šiame susirinkime. 
Taipgi atsiveskite naujų narių prira
šyti į draugiją. Tik, susimildami, 
pasimokėkite duokles. — Valdyba.

(282-283)

SVARBUS PRANEŠIMAS
LDS 145 kuopa rengia skaniąL 

vakarienę, kuri įvyks 17 d. gruodžio 
(Dec.), Liet. Mokslo Draugijos Sa
lėje, 142 Orr St., Pittsburgh, Pa. 
Pradžia 6 vai. vakare. Prašome kitų 
organizacijų tą dieną nieko nerengti 
ir kviečiame dalyvauti mūsų ruošia
moje vakarienėje. Taipgi turėsime

530 SUMMER AVENUE, 
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

Laidotuvių Direktorius
Išbalzamuoja ir laidoja numiru
sius ant visokių kapinių; 'paršam 

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 BEDFORD AVENUE 

Brooklyn, N. Y.

Tel. Stagg 2-0783.
NIGHT—HA vemeyer 8-1158

LeVANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated
J. LeVANDA E. LeVANDA

(Tėvas ir sūnus Levandauskai)

UNDERTAKER

337 UNION AVĖ
BROOKLYN, N. Y

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-3622

168 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

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

t (Kampas Roebling St.)

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

Tiktai Žinokit, Kad Perkant Sau Vynus 
ir Likerius Reikia Pirkti Patihkamoj L

Krautuvėj. B.
Manhattan Liquor Store 1

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuvė Williamsburgh’e

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ RUSIŲ GĖRIMŲ

Dčkii Šventes Išpardavimas
Namų Rakandų Krautuvėje

A. WEITZNER
301 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 7-6673

MES TURIME DIDELĮ PASIRINKIMĄ

Divonų—Carpet Rugs
• Amerikoniškų, aziatiškų, chiniškų reprodukcijų vėliausių 

madų, ir visokių dydžių—sizes.
• Pirkites dlvonus 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 aukšiau.

Jei atsinešite šį skelbimą, tai gausite $1.49 vertės divoną už 89c.

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

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

Pasinaudokite proga ir pirkite dabar žemomis ‘kainomis.

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

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

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

426 South 5th Street
Blokas nuo Hewes elevelterlo stoties

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

NAUJAUSIOS RUDENS MADOS 
VYRŲ IR JAUNŲ VYRŲ 

SIUTAI ir OVERKOTAI
Jei jūs esate patiklus dėl madų ir dėl kokybės drabužio, 

tai jūs turėtumėte* atsilankyti j mūsų krautuvę, 
ir pritaikymu modelių.

Mes turime sizų pritaikymui visokio nuaugimo žmonėm.

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

drabužį 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.

Odos, Kraujo ir Nervų Ligos Gydomos
Abelnas Silpnumas, Chroniški Skauduliai, Skilvio ir 

A žarnų ligos, Hemorrhoidai (sėdynės kraujavimai) ir 
kiti Mėšlažarnės nesveikumai, Inkstų ir Pūslės vargai 
ir kitos staigios ir chroniškos ligos. Gydoma Vyrai ir 

ubk I Moterys. Jeigu turite nesveikumą, kurio nesupranta- 
I te, kreipkitės su pasitikėjimu į Dr. Zins. Leiskite man 

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

Daroma Kraujo ir šlapimo Tyrimai, X-Spindulial I 
išaiškint jūsų sveikatos stovį be jokios prievolės iš ORaJ'Uz'Vji

DR. L. ZINS Įstaiga 30 metų

110 EAST . 16 ST., NEW YORK, N. Y.
Tarp Union Sq. ir Irving PI. 'j UuStejĮL

VALANDOS 10 A.M.-8 P.M.—Sekmadieniais 10-2.
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NewWko^M^Zimos
Nukapoja Paskyras Olginui Pagerbt Vakaras Mezginių Paroda

Švietimui
per- 
pla-

Miesto Sąmatų Taryba 
eitą ketvirtadienį priėmė 
ną 1940 metų budžetui, kuria
me gerokai apkapota pasky
ros švietimo reikalams.

Komunistų Partijos 60-t a 
Sekcija Williamsburge ruošia 
Olginui paminėt vakarą gruo
džio 20-tą, Grand- Paradise 
didžiojoj salėj. Angliškai kal
bės Clarence Hathaway, “Dai
ly Workerio” redaktorius, lie-

į tuviškai — A. Bimba. Pla- 
Budžetui numatoma $116,-'čiau apie programą bus vė- 

000,000 fondas. Jis yra $l,!lesnėse laidose. L. K. N. 
175,960.26 mažesnis už rei
kalautąjį per Miesto Planavi
mo Komisiją. Daug numažin
ta iš reikalautų švietimui- 
mokslui, taipgi gatvių švie-| 
soms. Gi North Beach Orpor- j 
to reikalams paskirta $1,150 
000 daugiau.

Am. Moterų Associacija, sa
vo patalpose, 353 W. 57th 
St., N. Y., šią savaitę turi mez
ginių parodą. Joj yra išstaty
ta 2,300 kavalkų įvairių dir
binių. Paroda pasibaigs šio 
šeštadienio vakarą. Mėgstan
tiems mezginius verta parodą 
pamatyt, nes ten randasi įdo
mių dirbinių.

Aiškins Soviety-Finy 
Santikius

James Allen, plačiai 
m as autorius ir 
kas, duos peržvalgą ir 
dugnų 
santikių 
vadinto j 
Sąjunga 
tadienį,
po pietų, Irving Plaza, 15th 
St. ir Irving Pl., N. Y. įžanga

žino- 
prakalbinin- 

nuo- 
analizą Sovietų-Finų
savo prelekcijoj, už- 

“Amerika, Sovietų 
ir Karas.” Įvyks šeš- 
gruodžio 2-rą, 2 vai.

A. Kundrotas Sužeistas VARPO KEPTUW
Antanas Kundrotas, žinomo 

kriaučių veikėjo Ch. Kundro
to brolis, gyvenantis 141 Nor
wood Ave., Brooklyn, sunkiai 
sužeistas. Jis vos tik buvo ga
vęs darbą pas Lyve kepykloj 
ant Thames St., Brooklyno, ir 
lapkričio 29 d., 1 vai. po- pie- 

darbininkai eidami į dar- 
rado Antaną koridoriuje 
grindų gulintį. Nugaben- 
į šv. Kateriuos ligoninę, 
antrą dieną dar vis nebu-

Brooklyno Lietuviukai 
Vaikai Triumfuos

Rytoj Pamatykit Garsu 
Judį “Čapajevą”

ty, 
bą 
ant 
tas 
jau
vo atgavęs sąmonės ir nega
lėjo pasakyti, kaip su juo at
sitiko, ar jis pats paslydo, ar 
kas jį užgavo.

Reporteris.

Brooklyniškiai lietuviai gali 
pasididžiuoti, kad jų vaiku- 

keliu.Vienintelis pasipriešinęs bu- neina ištautėjimo 
džetui buvo Bronx preziden- Kaip jau daugeliui žinoma, 
tas Lyons, žinoma, ne dėl nu
mažinimo paskyrų švietimui, 
bet jis aiškino savo priešini
mąsi tuomi, kad Bronx ne
gaunąs to, “ko jis vertas.”

mes turime lietuvių kalbos ir 
rašybos mokyklėlę, kuri susi
deda arti iš keturiasdešimties 
mokinių, šiuo tarpu mok. P. 
Baranauskas stropiai priruošia 
mokinius būsimam vaikučių

Miesto departmental veika- Į vakarėliui su gražiomis eilutė-
]avo jų darbui paskirt sumas, 
kurios bendrai sudarytų 
$423,047,327. Tačiau sulyg 
skiriamos sumos matome, kad 
kiekvienas iš jų gaus kur kas 
mažiau, negu reikalauta.

Iš skiriamų $116,000,000, 
bent 53 milionai eis tęsimui 
jau 1939 metų budžete numa- 
tytų-pradėtų projektų ir nau
jiems projektams.

švietimo Departmentui nu- 
kapojimai dalinasi sekamai: 
$595,575 mažiau inžinierių 
algoms; $25,000 mažiau auk
štųjų ir vidurinių mokyklų 
knygynams; $4,850 mažiau 
statybai Liaudies Mokyklos 
118; $13,000 mažiau statybai 
Christopher Columbus Viduri
nės Mokyklos Bronxe.

Taipgi Liaudies No. 114— 
$45,000 ir William Howard 
Taft High — $21,500.

Brooklyno MokyklotriS:
Girls High School 

Homemaking $139,400.
Lafayette High —$12,500.
Liaudies No. 67—$50,000.
East New York Amatų — 

$10,000.
Fort Hamilton High — 

$21,500.
Midwood High—$325,000.

Queens Mokykloms:
William Cullen High — 

$2,000.
Forest High—$21,500.
Woodrow Wilson—$88,000.
Staten Island mokyklai — 

Port Richmond High—$6,000.
Gaisragesių Departmentui 

nukapota $220,000 bendriems 
reikalams ir $47,000 statybai 
naujos stoties Bronxe. Sveika
tos Departmento paskyros nu
mažinta $889,000.

mis; mok. pagelbininkė L. 
Kavaliauskaitė, kaipo daini
ninkė, sakoma, irgi ką tokio 
įdomaus priruoš programai; 
Aldona Žilinskaitė, Aido Cho
ro mokytoja, lavina šiuos mo
kinius gražių liaudiškų daine
lių. Pokilis bus nepaprastai in
teresingas.

Minimas vakarėlis 
tadienį, sausio 20, 
svet.

Tėvų ir pašalinių
jama kooperacija šiam paren
gimui ir bendrai mokyklėlės 
egzistavimui.

Sekantį šeštadienį mokyklė
lėje bus rodoma krutami pa
veikslai.

Garsioji Sovietų Sąjungos 
filmą “čapajev,” kuri seniau 
buvo rodoma New Yorke, šį 
sekmadienį bus rodoma Brook- 
lyne. Visi prašomi įsitėmyt, kad 
bus rodoma tik vieną kartą, 
tad nepraleiskite progos. Tai 
filmą, kurią mačiusieji negali 
užmiršti.

“čapajevą” galite matyt ry
toj, sekmadienį, gruodžio 3-čią, 
8:30 vakaro, Electrical Workers 
Auditorium, 592 Fulton St. 
(priešais Strand teatrą), Broo- 
klyne. Įžanga tik 30c ypatai.

Rengia Brooklyno- Pavande
nio Komitetas demokratinio 
darbo paramai.

yra iš eilės 
Darbininkų 

Mokyklos pastangomis ir ve
dama jos žymiųjų lektorių. Į 
pirmas dvi susirinko daugiau 
publikos, negu 
galėjo talpinti, 
lekcijai paimta 
salė, kur telpa
Prasidės lygiai 2 vai. po pietų.

ši prelekcija 
trečia, suruošta

didžiulė sale 
Tad šiai pre- 
Irving Plaza 

1,200 žmonių.

Pradės Parduot Auto 
Lenteles

SVEIKATOS EGZAMINAI

įvyks šeš- 
“Laisvės”

pageidau-

Komitetas.

Puiki Proga Praleist 
šeštadienio Vakarą

Puiki proga smagiai pra
leist šeštadienio vakarą, gruo
džio 9, tai “Laisvės” svetainėj, 
kur bus surengtas AKP 5-tos 
kuopos vakarėlis. Bus geri 
muzikantai, kurie netingės iš 
peties “drošt” lietuviškus ir 
amerikoniškus šokius. Rengė
jai, be kitko, užkandžiam tu
rės ir skaniai sutaisytų silkių 
su šutintom bulvėm. Tai lie
tuvių mėgiamas valgis. Bus ir 
trumpa programa.

šis parengimas tai bus pa
minėjimas 20 metų Kom. Part, 
gyvavimo.

Reng.

Lietuviams Komunistams

Wall Strytas Netiki 
Savo Spaudai

se
ki

Wall Stryto prekyba yra 
riausias barometras tos ar 
tos šalies padėties. Kada Vo
kietija pradėjo maršavimą 
Lenkijon, Lenkijos visokį bond- 
sai tą pačią dieną liko visai be
verčiais, o kita prekyba pakilo. 
Gi prasidėjus Suomijos susikir
timams su Sovietais, Suomijos 
bondsai nupuolė tik 10 punktų. 
Tai rodo, kad Wall Strytas ne
tikėjo savo pačių spaudoj lei
džiamiems paskalams, būk So
vietai “užpuolę ir norį sunai
kint mažytę Suomiją.” Jie 
sprendžia, kad dėl esamos^ pa
dėties Suomijai negręsia valsty
bės ir nepriklausomybės prara
dimas.

Pažymima, kad visa prekyba 
šiomis dienomis puolė žemyn, 
kas rodo, kad sustiprėjus Sovie
tų pozicija galinti reikšt grei
tesnį užbaigimą Anglijos-Vokie- 
tijos karo.

Vieša Padėka

John Musati, Astoria, nušo
vęs savo pačią, kam ji “per
daug murinėdavus,” pats pa
sidavė policijai. Surasta, kad 
jis seniau buvęs protiškai pa
vojingų įstaigoj.

L.* K. 5-tos kuopos susirinki
mas įvyks pirmadienį, gruodžio 
4-tą, 8 v. v., “Laisvės” salėj. 
Visi nariai būkite ir užsimokė
kite savo duokles iki 1 d. sau
sio. Simpatikai, kurie dar galė
tų paremt K. P. fondą aukomis, 
prašomi atnešt į susirinkimą. 
Mūs kuopos kvota dar nebaig
ta sukelt.

i Dienraščio ‘Laisves’

BAZARAS
Penktadienį, šeštadienį, Sekmadienį 

ir Pirmadienį

Vasario 9,10,11 ir 12 Feb.
•

Mūsų dienraščio bazaras jau artinasi. Reikia 
dovanų. Visokie rankų darbai, įvairūs nauji daik
tai ir valgių produktai yra labai pageidaujami 
bazarui.

Farmeriai gali irgi prisidėti prie savo dienraš
čio bazaro. Džovinti sūriai ir rūkyti lašiniai yra 
geros dovanos ir lengvai išleidžiamos. Marina- 
voti grybai irgi labai patraukia gaspadinių akį.

CENTRAL PALACE SALEJE
18 MANHATTAN AVĖ. ARTI BROADWAY 

BROOKLYN, N. Y.

Jaunieji Balčiūnai, Antanas 
ir Madeline, kurie pereitą sek
madienį apsivedė, nori viešai 
padėkuoti visiems dalyviams jų 
puotoj. Jiedu reiškia gilią pa
dėką savo tėveliams už jų su
ruošimą tokios gražios puotos. 
Taipgi nori kuoširdingiausiai 
dėkoti Onai Jakštienei, svočiai, 
už įspūdingą patarnavimą ir to
kį gražų keiką. Sykiu dėkoja 
piršliui Teddy Speecher iš New
ark, N. J., už jo prisidėjimą 
zprie puotos; taipgi pamergėms- 
pabroliams — Aldonai Zinis, 
Antanui Jakščiui, Mildredai 
Balčiūnas, Walteriui Sinuš, Nel
lie žemaitis ir Albert Klimas.

Atskirai nori dėkoti ir sve
čiams, kurie taip gausiai jau
nuosius pagerbė dovanomis. 
Kartu ačiū visiems už dalyva
vimą, dovanas ir visų sykiu 
sudarytą įspūdį. Ačiū Albert 
Klimui, kuris ir būdamas su
žeistas dalyvavo vestuvėse. 
Greito pasveikimo, Alberti

John Portz, kuris pjūklu už
mušė savo samdytoją Mrs. 
Berkowitz jos namuose, 54 
Hopkins St., už tai, kad jam 
nepatiko jos patvarkymas 
darbo, pasiųstas ligoninėn iš
tirt protinį stovį.

J. Virbuka, 25 m., 87 Mau- 
jer St., sulaikytas be kaucijos, 
nuožiūroj su šviesiaplauke 
moteriške ir kitu vyru apiplė
šus grosernę, 424 Sumner 
■Ave., ir eilę kitų krautuvių.

Automobilių registracijos 
lentelės 1940 metams bus ga
lima gauti pradedant gruo
džio 11-ta. Ankstus pardavi
mas pradedama tikslu paleng
vint tiems, kuriems prisieina 
išvykt iš valstijos prieš pabai
gą metų. Tačiau naujas len
teles bus galima pradėt vartot 
tik sausio 1 d. Iki tol reikia 
naudotis šiemetinėmis lentelė
mis.

Viešbučių ir Restauranų 
Unijos virėjams X spindulių 
paveikslų traukimas bus gruo
džio 4-tą, 918—8th Avė., N. 
Y. Po virėjų seks kiti. Mano
ma per egzaminus perleist 
per 10,000 unijistų.

Egzaminai vedami sutarty
je su miesto ir WPA sveika
tos departmentais. Unija no
ri įvest reguliarį metinį svei
katos patikrinimą, kad pagel
bėt unijistams ir apsaugot su- 
siedijas, kurioms unijistai pa
tarnauja gaminime ir išdavi
me maisto.

Padėkų Diena tūliems pre
kybininkams išėjo ne labai dė
kingai, nes 200 jų pašaukta 
pasiaiškinti ir užsimokėti—už 
nedasvertą paukštieną prieš 
Padėkų Dieną.

Demokratija Mokyklose

REIKALAVIMAI
Reikalinga moteriškė pusininke- 

partnerė į Luncheonette ir Statione
ry biznį. Galima padaryti gerą pra
gyvenimą dviem savininkams. įne
šimas nedidelis. Prašome kreiptis j 
A. Shurmulienę, 85 Johnson Avė., 
Brooklyn, N. Y. (283-285)

Estate of

ni an omą da- 
500 mokyto- 
Kalbės Dr. 
iš Newarko

New Yo.rko Kolegijų Moky
tojų Unija rengia trečią meti
nį švietimo Forumą, kurio vy
riausiu klausimu bus “Stipen
dijos ir Demokratija.” Įvyks 
šeštadienio popietį, gruodžio 
9-tą, Pennsylvania viešbutyje.

Dr. Alonzo F. Myers, N. Y. 
Universiteto profesorius ir 
Mokytojų Unijos Lokalo 537 
prezidentas, pirmininkaus fo
rumui, kuriame 
lyvausiant apie 
jų ir rašytojų. 
Frank Kingdon
Universiteto ir Dr. Harry D. 
Gideonse, Brooklyno Kolegi
jos prezidentas.

Po atidarymo mitingo, fo
rumas pasidalins į 6 skirtin
gas dalis. Kiekvienai iš jų 
diskusuot pateikta įdomios te
mos : “Ar Aukštesnis Mokslas 
Privalo Darbuotis Demokrati
jai?”; “Ar Aukštesnis Moks
las Turėtų Perbudavot Savo 
Pamatinę Filosofiją?”; “De
mokratija Kolegijos Klasrū- 
myje”; “Privatiški Palikimai 
Amerikoj — Ar Jie paremia 
Demokratiją ?”; “Kolegijos 
Mokytojo Prievolės už Kam- 
pus’o Ribų”; ir “Mokyklą 
Baigusių Mokslinimas.”

BARRY P. SHALINS 
(Shallnskas) 

FUNERAL HOME
VESTIE E. DAVIS 

Licensed Mgr.

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

■ •
Suteikiam garbingos laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.

Tel. Virginia 7-4490

Zaveckienė Ligoninėj
Liet. Siuvė- 
pirmininko 
Atkočaičio 

pereitą ket-

Mrs. Zaveckas, 
jų Lokalo 54-to 
,'Zavecko žmona, 
šapos darbininkė,
virtadienį turėjo operaciją ant 
appendicitis. Operacija pavy
kus. Ligonė randasi Crown 
Heights ligoninėj, 460 Lef
ferts Ave. Lankymo valandos 
antradieniais 
niais nuo 
tadieniais 
nuo 2 iki

7
ir ketvirtadie- 

iki 8 vakaro, šeš- 
ir sekmadieniais 
po pietų.

Rep.

Penki Sužeista Auto 
Nelaimėj

au- 
ir

Susidūrus WPA trokui su 
to prie Mosholu Avenue 
Broadway, Bronx, trūko sunk
vežimio gaso tankas. Abiejų 
mašinų vairuotojai buvo išmes
ti toli iš mašinų, bet trys WPA 
darbininkai, važiavę troke, 
apart sutrenkimo, dar ir apde
gė-

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 

_____padidinu tokio 
F dydžio, kokio pa

geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 

—■ įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., kamp. Broadway 
ir Stone Ave., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMTLine.

BROOKLYN, N. Y.
Tel,: Glenmore 5-6191

BAR ir GRILL

Lietuvių Restaurantas

Hiquor#

Gaminam valgius ir 
t u r im e Amerikos 
tšdlrbimo Ir impor
tuotų degtinių, vi
sokių vynų ir gero 

alaus.
Savininkas

Joseph Zeidat 
411 Grand Street 

BROOKLYN, N. Y.

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 2-8842

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

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

Siunčiame duonų per paštų 1 kitus miestus, speciullal greitai pristato 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svori ir kaina*

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

Lietuvių Kuro Kompanija 
{DEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS 
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boilėr)

DAUNORO M-I-L-T-O-L nuramina 
karštligę ir galvos skaudėjimą iš 

priežasties slogos—ŠALČIO
Gaukite šiandien, tiktai 75 centai

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

Telefoną* EVergreen 7-1661

ATEIKITE DABAR IR IŠSI
RINKITE JŪSŲ

KALĖDINĖS
DOVANAS

Už VISAI MAŽUS

RANKPINIGIUS
palaikysime jums bi kurį daiktą

šį skelbimą su sa- 
ir gausite didelę kainoje 

NUOLAIDĄ

Atsineškite 
vim

i

PUIKIAUSIOS 
ATMINTIES

DOVANA
tai gražus laikrodėlis

Robert Lipton į
Laikrodininkas-Jcweler «

701 Grand St., Brooklyn, N.Y. |
Tarp Graham ir Manhattan Aves. *

Įsteigta 1892 Tel. Stagg 2-2178 *
ATDARA VAKARAIS J

SkELBKITES “LAISVĖJE"

į-ktt-r
l pib

/ER1TH1N GRACE . . . H-fe, 

dependably accurate Gn»en. Yc' 

gold Fillbd case . . . • S?




