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62 Amerikos mokslininkai,

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

profesoriai, rašytojai, artistai 
ir žymūs visuomenininkai iš
leido i Amerikos žmones at
sišaukimą (skaitykit 2-ram 
puslapyi).

Jame šitie mūsų krašto švie
tėjai protestuoja prieš puoli
mus ant USA Komunistu Par
tijos ir reikalauja palaikyti 
Teisiu Biliy (Bill of Rights) 
ir, aišku, civilines Amerikos 
žmonėms laisves.

—o—
“Mes nesame komunistai,” 

sako pareiškimas, “ir mes šį 
momentą nepaisome, ar komu
nistų ginamosios doktrinos yra 
naudingos ar kenksmingos. 
Mes esame tiktai suinteresuo
ti neginčijamu Amerikos lais
vės žodžio naudingumu ir, pa
sėkoje to, esame suinteresuo
ti, kad ne-komunistinė daugu
ma neatimtų teisių komunisti
nei mažumai.

“Mes turime eibes pavyz
džių iš daugelio europinių 
kraštų, kur uždarymas komu
nistinės partijos buvo tik pra
džia, kurią sekė kampanija 
prieš darbo unijas, kultūrines 
grupes, žydus, katalikus, ma
sonus ir ji baigėsi visišku 
laisvės sunaikinimu. . . ”

—o—
Tai gražiai ir teisingai pa

sakyta. Tai kolektyvūs žodžiai 
žymiųjų Amerikos vyrų ir mo
terų.

Kol tokie žmonės panašius 
pareiškimus daro, už civilines 
teises kovoja, tai yra vilties, 
kad mūsų krašte bus išlaiky
tas Teisių Bilius, saugojąs 
laisvę kalbėti, laisvę susirink
ti, laisvę rašyti.

—°—
Vienas Lietuvos žurnalistas, 

p. Miglinas, aprašo, kad Vil
niuje iki šiol gyvavo daugybė 
organizacijų ir visokių sektų. 
Be kitų, p. S. Miglinas pažy
mi, kad ten veikė:

(1) šunų augintojų draugi
ja; (2) nudistų draugija, (3) 
optimistų klubas, (4) prieš 
rūkymą kovoti draugija, “ku
ri, atrodo, nebuvo sėkminga, 
nes Vilniuje rūkančių bene 
daugiau negu kur kitur”; 
(5) jaunų mergaičių doro iš
auklėjimo draugija, “kuri 
ėmėsi iniciatyvos daboti jau
nuoles, idant jos gatvėmis ne
vaikščiotų už parankių su 
berniukais, kad su jais nesto
viniuotų tamsiuose skersgat
viuose...”; (6) kelios me
džiotojų draugijos.

—o—
Nereikia nei aiškinti, kad 

daug tų draugijų turėjo tik 
po kelis-kelioliką narių; jų 
visuommeninė nauda taipgi 
galėjo būti bereikšmė.

Bet ne tame čia dalykas: 
Jei p. Smetona Vilniui taikys 
tokį režimą, kokį pritaikė 
Kaunui, tai visos draugijos 
(net ir naudingos) ir klubai 
turės būti uždarytos.

Pasiliks Vilniuje vieša ir 
laisva tiktai tautininkų parti
ja, gal dar šaulių sąjunga, 
gal “gyvojo rožančiaus” drau
gija,—ir viskas! Kitos orga
nizacijos bus suvaržytos arba 
turės veikti slaptai.

—o—
Už Helsinkio valdžios, už 

Mannerheimo d e m o«k r a tiją 
Suomijoj vieningai stovi ir 
“Vienybė,” ir “Dirva,” ir 
“Draugas,” ir “Darbininkas,” 
ir trockistų laikraštis.

Atsiminkit: kai Ispanijoj 
ėjo kova tarp demokratijos ir 
fašistų,, tai toji pati spatida 
rėmė fašistus, rėmė Franko.

Mat, Ispanijos Franko yra 
brolis Suomijos Mannerheimo: 
abu darbininkų skerdikai.

—o—
Mes gi Ispanijoj' rėmėme 

liaudį, respubliką, ir Suomijoj 
palaikome liaudį, kurią Man- 
nerheimai yra žiauriai suvar-
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Garner’is Kandidatuosiąs i 
Jungi. Vaisi. Prezidentus
Dalias, Texas.—Vadas de

šiniųjų demokratų komiteto 
E. B. Germany paskelbė 
per radio, kad dabartinis 
Jungtinių Valstijų vice-pre- 
zidentas John N. Garner 

" “tikrai kandidatuos” į pre
zidentus.

(Garneriui pritaria dau
gelis republikonų ir kitų 
Naujosios Dalybos priešų.)

Meksikos Seimas Palai
ko Komunistų Par

tijos Teises
Mexico City.—Fašistiniai 

atstovai Meksikos seime 
reikalavo uždaryt Komunis
tų Partiją ir uždrausti ko
munistam užimt bet kokias 
valdiškas vietas. Seimo at
stovų rūmas atmetė šį fa
šistų reikalavimą.

Dabar senatoriai priklau
santieji Meksikiečių Revo
liucijos Partijai vienbalsiai 
nutarė atmest bet kokį įne
šimą senatui, reikalaujantį 
panaikinti Komunistų Par
tiją ar jos narių pilietines 
teises. O šie senatoriai suda
ro didelę daugumą senate. 
Vadinasi/ ir čia bus sumuš
tas fašistų sumanymas 
prieš komunistus.

Tauty Lyga Siųs Ginklus ir 
Kareivius Helsinkio Suo

mijai Prieš Sovietus
Geneva, gruod 15.—Tau

tų Lygos taryba slaptai 
planuoja siųst senajai Suo
mijos valdžiai lėktuvus, gin
klus, amuniciją, pinigišką 
paramą ir liuosnorių ka
riautojų legionus prieš So
vietų Sąjungą. Anglija ir 
Franci j a žada daugiausiai 
karo pabūklų tai suomių 
valdžiai.
5 ANGLIJOS ŠARVUO
ČIAI BLOKADUOJA NA

ZIŲ KARO LAIVĄ
Montevideo, Uruguay, grd. 

15. — čia palaidota 36 nazių 
jūrininkai, kurie buvo užmušti 
per kovą Vokietijos karo laivo 
“Graf Spee” su trimis Anglijos 
šarvuotlaiviais. 60 nazių su
žeista.

Nazių karo laivo pavojingai 
sužeistas Anglijos šarvuotlaivis 
“Exeter” plaukia į Argentinos 
uostą Belgrano; vežasi apie 100 
sužeistų. Anglai slepia, kiek už
mušta jų jūreivių.

Suspito penki Anglijos šar
vuotlaiviai užkirst kelią vokie
čių karo laivui “Graf Spee,” 
jeigu jis mėgintų išplaukt iš 
Montevideo uosto į atvirą jūrą.

Naziai jūreiviai-mechanikai 
lopo skyles savo laivo šonuose, 
kurias pramušė šoviniai Angli
jos šarvuotlaivių kanuolių.

Vokiečių karo laivas “Graf 
Spee,” be kitko, nušovė ir vie
ną bokštą Anglijos šarvuotlai
vio “Exeter.”

Anglija reikalavo, kad Uru
guay atiduotų jai “Graf Spee.” 
Uruguay atmetė reikalavimą, ir 
pareiškė, kad šis nazių laivas 
galės stovėt Uruguayans prie
plaukoj, kol bus pataisytas.
žę ir, pagaliau, kurią įtraukė 
į ginkluotą konfliktą už dvar
ponių interesus.

Lietuvon Yra Subėgę 
Iš Lenkijos Daugelis 

Sovietuos Priešų
Tik Sovietu Sąjunga Priima Dali Pabėgėliu; Visos Kitos 

Šalys Purtosi nuo Pabėgėliu iš Lenkijos
Paryžius. — Sovietų Są

junga palankiai atsiliepė į 
Lietuvos prašymą, kad So
vietai priimtų dalį pabėgė
lių iš Lenkijos į Lietuvą. 
Sovietai jau priėmė pusan
tro tūkstančio tų pabėgėlių, 
kaip praneša Žydų Telegra
fo Agentūra.

Sovietai, iš savo pusės, 
pageidauja, kad Lietuva iš
vytų laukan tokius pabėgė
lius, kurie dabar būdami 
Lietuvoj kursto žmones ir 
šnipinėja prieš Sovietų Są
jungą.

Sovietų vyriausybė prašo 
Lietuvą uždraust pabėgė
liams iš Lenkijos gyvent to
se vietose, kur Sovietų ka
riuomenė ir oro laivynas 
turi stovyklas.

Daugelis žydų, pabėgusių

nuo nazių iš Lenkijos į Lie
tuvą, yra Sovietų priešai, 
kaip sako Žydų Telegrafo 
Agentūra. Bet jie nežino, 
kur dėtųsi, jei Lietuva juos 
laukan vytų. Nes Latvija 
atsisako priimt bet kokius 
iš pabėgėlių, kurie sugužė
jo iš Lenkijos į Lietuvą.

Lietuvos vyriausybė atsi
šaukė į Ameriką, Švediją, 
Norvegiją ir Daniją priimt 
dalį žmonių, perbėgusių iš 
Lenkijos į Lietuvą.

Jungtinės Valstijos dar 
nieko neatsakė į atsišauki
mą.

Bet, pagal pranešimus iš 
Kauno, tai Švedija, Danija 
ir Norvegija jau pareiškė, 
kad jos nepriims jokių Lie
tuvoj esančių pabėgėlių iš 
Lenkijos.

MASSACHUSETTS TECHNOLOGIJOS INSTITUTO 
STUDENTAI GRAŽIAI PRIĖMĖ BROWDERI
Boston, Mass.—Didžiau

sioje lekcijų svetainėje 
Massachusetts Technologi
jos Instituto kalbėjo Earl 
Browder, generalis sekreto
rius Amerikos Komunistų

dieni. Į svetainę suėjo 525 
studentai, kimštinai ją už
pildydami; dar keli šimtai 
negalėjo įtilpti. Atvažiavo 
studentų ir iš Harvardo 
Universiteto, bet jie nebuvo 
įleisti. Nes trūko vietos ir 
patiems Mass. Technologi
jos Instituto studentams.

Browderis daugiausiai 
kalbėjo apie santikius tarp 
Sovietų Sąjungos ir Suomi
jos (Finliandijos), ir davė 
šitokį pavyzdį:

“Jeigu priešinga šalis 
turėtų tvirtovių liniją prie 
Long Islando vandens įlan-

kos už mažiau kaip 20 my
lių nuo New Yorko miesto 
ir jeigu ta šalis aiškiai da
rytų sąmokslus su galingais 
Jungtinių Valstijų priešais 
visame pasaulyje, tai nėra 
nė mažiausios abejonės, kad 
Jungtinės Valstijos tuojau 
pašalintų tą pavojų, pavar- 
todamos visas reikalingas 
tam priemones.”

O senoji Suomijos vald
žia būtent taip ir elgėsi 
prieš Sovietų Sąjungą.

Studentai gausingai del
nais plojo, sveikindami 
Browderio kalbą ir jo atsa
kymus į klausimus. Maža 
studentų grupelė, beje, bu
vo atėjus patrukšmaut 
prieš komunistus; bet did
žioji dauguma studentų 
greitai nutildė tuos “kibice- 
rius.”

Chinai Atkirto Japonus nuo 
Jūros Pietuose

Chungking, Chinija.--Chi- 
nai atkariavo nuo japonų 
4-ris pajūrinius miestelius 
Nanningo fronte, pietinėje 
Chinijoje, ir tuo būdu atkir
to ten japonų armiją nuo 
jūros.

Chinų lėktuvai veikliai 
atakuoja japonų pozicijas.

Tautų Lyga po Angli 
jos Komanda Išbrau 

kė Sovietų Sąjungų
Lietuva ir 9 Kitos Šalys Susilaikė nuo Balsavimo Prieš 

Sovietus; Tik Pusė Lygos Tarybos Balsavo Prieš SSRS
Geneva, Šveic. — Tautų 

Lygos viršininkai paskelbė, 
būk Lygos Taryba “vienbal
siai’ išbraukė Sovietų Są
jungą iš Lygos. Bet tikru
moj tik pusė tos tarybos 
narių balsavo pašalint So
vietus iš Lygos.

Išbraukt Sovietus balsa
vo atstovai Anglijos, Fran- 
cijos, Belgijos, Bolivijos, 

pačia šiaurinę Egipto, Pietinės Afrikos ir 
Dominican Respublikos. — 
Reikia pažymėt, jog Egip
tas ir Pietinė Afrika yra 
dalys Anglijos imperijos; 
Bolivijoj įsivyravęs Angli
jos kapitalas, o Dominican 
Respublikoje — amerikiniai 
Wall Stryto kapitalistai.

Keturi Lygos Tarybos na
riai susilaikė nuo balsavimo 
už ar prieš Sovietų išbrau
kimą iš Lygos, tai Chinija, 
Graikija, Suomija ir Jugos
lavija. O taryboje šiuom at
veju nedalyvavo Iranas 
(Persija), Perų ir Sovietų 
Sąjunga.

Tautų Lygos susirinkime,

Sovietą Kariuomenė 
Per Suomiją Jau Pa
siekė Norvegą Sieną
Svanvik, Norvegija. — 

Sovietų kariuomenė su len
gvais tankais ir šarvuotais \( 
automobiliais jau permar 
šavo per 
Suomijos dalį iki .Norvegi
jos rubežiaus. Sovietų rau
donarmiečiai šioj srityj už
ėmė miestelius Salmijaervi, 
Kolochoki, Borisogleb, Toe- 
llevi, Kwolatti ir Kolvojoki. 
Miestelis Kolochoki yra an
glų nikelio pramonės cent
ras Suomijoj.

Kariuomenė senosios suo
mių valdžios, bėgdama, pa
degė tuos miestelius, kiek 
tik galėjo. Uždegė ir miš
kus. ,

Maskva. — Raudonarmie
čiai, grumdamiesi per vidu
rinę Suomiją linkui Ulea- 
borgo prieplaukos, prie Bo- 
thnijos užlajos, nužygiavo 
jau 70 mylių nuo Sovietų 
rubežiaus, nežiūrint 27 co
lių storio sniego.

Uchtos fronte raudonar
miečiai viso numaršavo 75 
mylias pirmyn.

Petrozavodsk© fronte, į 
šiaurius nuo Ladogos eže
ro, Sovietų kariuomenė už
ėmė kaimus-miestelius Sys- 
kyjarvi, Sulkulampi ir Hiv- 
pola. •

pirm tarybos sprendimo, 
susilaikė nuo balsavimo už 
ar prieš Sovietus atstovai 
dešimties šalių: Lietuvos, 
Latvijos, Estonijos, Meksi
kos, Švedijos, Danijos, Nor
vegijos, Chinijos, Bulgari
jos ir Šveicarijos.

Viso dvidešimt penkių 
krnštų delegatai Lvgos su
sirinkime parėmė Anglijos 
reikalavimą išbraukt Sovie
tus.

Anglijos užsieninis vice- 
ministeris R. A. Butler, agi
tuodamas Lygos narius 
prieš Sovietus, užreiškė. w 
Angliia duos kuo didžiau
sios galimos paramos sena
jai Suomijos (Finliandijos) 
valdžiai kare su Sovietais.

Tautų Lygos susirinki
mas ir taryba jgalioio ge
neral! Lygos sekretorių Av- 
enolį stengtis patraukti 
Jungtines Valstijas ir kitas 
bepusiškas šalis, kad jos 
taipgi veikliai remtų Suo
mijos Helsinkio valdžią 
prieš Sovietus.

BYLA DEL JUNGTINIU VALSTIJŲ PILIETYBES 
ATĖMIMO IŠ ŽMOGAUS UŽ KOMUNIZMĄ

Žinios iš Lietuvos

Anglai ir Naziai Vieni 
ir Kiti Giriasi Lai

mėję Oro Mūšį
London. — Anglų valdžia 

praneša, kad jos lėktuvai, 
bombarduodami Helgolan- 
dą, Vokietijos laivyno sto
vyklą, nukirtę žemyn ketu
ris nazių orlaivius, o iš savo 
pusės praradę tris.

Berlin. — Naziai 
kai atskrido .12 Anglijos 
lėktuvų bombarduot tvirto- 
višką Friesen salą netoli 
Helgoland©, bet, girdi, pa
kilę vokiečių lėktuvai ir nu
šovę žemyn 8 Anglijos or
laivius, o likusius nuviję at
gal; iš savo pusės gi naziai 
praradę tiktai vieną lėktu
vą.

sako,

Naziai Užgrobė Turtą 
Jau Nesutinkančio su 

Jais Milionieriaus
Berlin. — Vokietijos val

džia užgrobė visus fabri
kus, namus, žemes ir kitokį

Kaunas, gruodžio 13 d.— 
Lietuvos vyriausybė, ap
svarsčius padėtį ryšy j su di
deliu pabėgėlių skaičium iš 
Lenkijos, kurie apsunkina 
mažą valstybę* jau ir be to 
kenčiančią Europos karo pa
sėkas, kaip prekybos suvar
žymas, ir kad rūpinimasis 
pabėgėliais trukdo jai at
kreipti visą dėmesį į Vilni
jos atstatymą, kreipėsi į 
Sovietų Sąjungą, Vokietiją, 
Švediją, Daniją, Norvegiją 

| ir Ameriką, prašydama per-
turtą Fritzo Thysseno, vie- imti dalį lenkų pabėgėlių.
no iš stambiausių fabrikan
tų Vokietijoj. Tai todėl, 
kad Thyssenas, buvęs na
zių “seimo” atstovas, pra
dėjo priešintis kariškai na
zių politikai, ir neužilgo po 
karo išsiveržimo jis su žmo
na ir kūdikiu pabėgo į 
Šveicariją, bijodamas Hitle
rio keršto.

O andai pats Thyssenas 
buvo vadas tos didžiųjų fa
brikantų ir bankininkų gru
pės, kuri padarė Hitlerį Vo
kietijos diktatorium.

Sovietai jau davė sutiki
mą, kitų atsakymas tebe
laukiamas, 
prantama, 
nebus siunčiami į kitas val
stybes prieš pabėgėlių norą.

Savaimi su- 
kad pabėgėliai

ORAS. — Bus šilčiau.

NAZIAI VIS SKANDINA 
ANGLŲ LAIVUS

London, grd. 15. — Vokiečių 
submarinas ar mina paskandi
no Anglijos prekinį laivą 
“Stanwood,” 4,158 t. įtalpos; 
sužeidė žibalini anglų laivą 
“San Alberto,” 7,400 tonų, ir 
nuskandino prekinį Belgijos lai
vą “Rosa,” 1,103 tonų įtalpos, 
arti Anglijos.

San Francisco, Calif. — munistų lapelius, brošiūras 
Čia ėjo byla, kad atimt Am- ir knygas, kad parodyti, 
erikos pilietybę iš Williamo būk komunistų 
Schneidermano, kuris yra esą priešingi Amerikos kon- 
Californijos valstijos Ko- stitucijai; tai Schneiderma- 
munistų Partijos sekreto- nas negalįs būt tuo pačiu 
rius. Schneiderman gavo laiku ir šios šalies pilietis 
pilietybės popieras 1927 me- ir komunistas. O minimi 
tais. Jo kaltintojai tvirtino, liudininkai patvirtino, kad 
kad jis tada jau buvo ko- komunistai “tiki” tais raš- 
munistas; todėl jis, girdi, tais.
“nesąžiniškai, kreivai” pri- Schneidermanas teisme 
siekęs ištikimybę . Jungti- gabiai išdėstė, jog buvimas 
nėms Valstijoms.

Liudininkai prieš Schnei-! pilnai sutinka su tikraisiais 
dermaną buvo pastatyti principais Amerikos demo- 
“Red” Hynes, Los Angeles kratijos.
policijos šnipas, ir Miles Dabar teismas pertrauk- 
Humphries, andai išmestas tas, ir sprendimas bus pa- 
iš Komunistų Partijos. darytas ne anksčiau kaip 

Valdžios prokuroras atsi- balandžio mėnesio pradžioj, 
nešė į teismą įvairius ko- kitąmet.

principai

Komunistų Partijos nariu

Rumunijos Fabriko Sprogime Naziai Garsinasi SunaJčn;
10 Anglijos Lėktuvą t

Berlin, gruod. 15.—Nau- 
eksploziją Zarnesti popieros J*ausi nazių. pranešimai sa- 
fabrike tapo užmušta 85 as-' ko, kad greitieji jų lėktuvai 
menys ir sužeista apie 145. nukirtę žemyn dešimt iš 
Kai kurie sužeistųjų mirsią, dvidešimties Anglijos orlai-

Užmušta 85 Žmonės
Brashov, Rumunija.—Per

fabrike tapo užmušta 85 as

ŽODŽIAI IR DARBAI 
SUOMIJOJE !

Helsinki, gruod. 15.—Se-; 
no ji Suomijos valdžia pra
neša, kad jos kariuomenė 
“sukriušinps” Sovietų ofen- 
syvą Karelijos fronte, kur 
užmušus “2,000 rusų,” ir 
kad suomiui apsupę 5,000 
Sovietų r ą u d o n a rmiečių 
šiaurinėje Suomijoje.

(Bet pranešimai iš Mas
kvos sako, jog viename ir

Į vių, kurie užpuolė bombar
duot vokiečių laivyno ir lėk
tuvų stovyklas Šiaurinės 

! Frizijos salose. O anglų or
laiviai tai, girdi, sunaikinę 
tik vieną nazių lėktuvą.

D r. šliupo Pagerbimas
Kaunas.—Vyt. Didž. Uni

versiteto Teisių fakultetas 
suteikė Dr. Šliupui teisių

i garbės daktaro diMnwa

antrame fronte raudonar
miečiai užėmė dar po kelis 
miestelius.)
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the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the

Act of March 3, 18*79.

Tautų Sąjunga ir Sovietų
Sąjunga

Tautų Sąjungos seimas ir taryba nu
tarė išbraukti iš savo tarpo Sovietų Są
jungą. Tai buvo tikėtas, numatytas žy
gis. Kodėl gi Tautų Sąjunga išbraukė 
Sovietų Sąjungą? Todėl, kad Tautų Są
junga nuo pat savo įsikūrimo buvo ir yra 
Anglijos ir Francijos įrankis. Ji visur 
ir visuomet tarnavo Anglijos ir Franci
jos interesams. Aiškiau: ji tarnavo tų 
kraštų imperialistiniams interesams.

Sovietų Sąjunga buvo įstojusi į Tautų 
Sąjungą/manydama, kad bus galima ją 
padaryti įrankiu kovai už taiką, kovai 
prieš agresorius. Bet to nebuvo galima 
padaryti. Anglija ir Francija neprileido 
to padaryti. Anglija ir Francija puose
lėjo (auklėjo) agresorius, Hitlerius ir 
Mussolinius. Todėl:—

1. Tautų Sąjunga nieko neveikė, kai 
Japonai užgrobė Mandžiūriją.

2. Nieko neveikė, kai Japonija pradėjo 
karą Chinijoj.

3. Nieko neveikė, kai Ispanijos demo
kratija buvo draskoma.

4. Nieko neveikė, kai Austriją prarijo 
nazių Vokietija.

5. Nieko neveikė, kai Chamberlainas 
ir Daladieras pardavė čechoslovakiją 
Hitleriui.

6. Nieko neveikė, kai Hitleris pasiėmė 
Klaipėdą.

7. Nieko neveikė, kai Hitleris pasiėmė 
Lenkiją.

Kodėl gi Tautų Sąjunga dabar pradėjo 
“veikti”?

Todėl, kad—
1. Sovietų Sąjunga padeda Suomijos 

liaudžiai nuversti Helsinkio valdžią, kuri 
ruošė prieš Sovietus karą.

2. Naujoji Suomijos vyriausybė pas
kelbė išdalysianti dvarus Suomijos beže
miams.

3. Naujoji Suomijos vyriausybė nacio
nalizuosianti fabrikus.

4. Anglijos kapitalistų šeimininkavi
mas Suomijoj bus suvaldytas, — nike

Vardan Civilių Teisių Apgynimo 
_______________________ ___________ >

Pareiškimas 62 Mokslininkų, Rašytojų, Profesorių ir Visuomenininkų
Mes, žemiau pasirašiusieji, tikime, jog ci

vilis laisvės yra būdingas Amerikos demo
kratijos požymis. Mes, toliau, tikime, kad 
Teisių Bilius (Bill of Rights) turi apimti 
teises visų amerikiečių, arba, priešingai, jis 
pasirodys apgavyste visiems. Mes nepriima
me tos pavojingos propozicijos, kuri plačiai 
skleidžiama tūlų ratelių, jog galima civiles 
teises atimti vienai ar kitai žmonių mažu
mai, kuri turi skirtingą nuo didžiumos nu
sistatymą, panorėjus tiems, kurie turi galią 
savo rankose tas teises atimti.

Todėl mes jaučiamės esą priversti šiuo 
momentu kalbėti aštriai ir drąsiai. Kai ran
dasi tokios spėkos, o mes tikime, kad tokios 
spėkos dabar randasi, kurių veiklos objek- 
tyvės pasėkos,—jeigu jau ne slaptas sieki
mas—yra sunaikinti civiles laisves, tai už- 
simerkimas nuo šių faktų yra pavojingas, 
tai liberalizmo švelnučiai protestai tampa 
pasityčiojimu, tai nepakėlimas drąsaus bal
so prieš pasidaro kriminalyste. Dar daugiau, 
objektyve tos veiklos paseka yra sutverti 
karo isteriją ir sukurstyti raganų gaudymą 
tuo laiku, kai vienybe palaikymui taikos, 
akivaizdoje tarptautinių įvykių, pasidaro są
lyga tolimesniam laisvų žmonių tautos pro
gresui.

Mes pripąžjstame sekamus neginčijamus 
faktus: 1. Kad Dies’o Komitetas atvirai kal

lio kasyklas patys Suomijos žmonės val
dys, o ne Anglijos ir Kanados turčiai.

5. Svarbiausia: naujoji Suomija pada
rė bendrą apsigynimo sutartį su Sovietų 
Sąjunga ir todėl Anglijos geismai, kad 
ji kada nors galės per Suomiją užpulti 
Sovietų Sąjungą, niekad nebegalės išsi
pildyti.

štai, kodėl visas pasaulis, kuris yra 
Anglijos įtakoj, taip daug šiandien rėkia 
prieš Sovietų Sąjungą.

Štai, kodėl Tautų Sąjunga, ištikimai 
tarnaudama Anglijai ir Franci j ai, būda
ma jų kontrolėje, šiandien pašalino iš 
savo tarpo Sovietų Sąjungą!

Pašalino, bet ką ji daugiau padarys? 
Anglija, Francija, Švedija ir kiti kraš
tai ir iki šiol užtenkamai rėmė Helsin
kio, vyriausybę: ją stiprino, ją finansa
vo, ją ginklavo. Tie kraštai, be abejo, 
darys tatai ir ateityj, kol senoji Suomi
jos valdžia gyvuos. Todėl Tautų Sąjun
gos šis nuosprendis padėties nei kiek ne
pakeis.

Na, o ką Tautų Sąjunga gali daugiau 
pasiekti šiuo savo žygiu? Mūsų nuomo
ne, nieko. Sovietų Sąjunga nepriklausė 
Tautų Sąjungai per didesnį savo gyvavi
mo laikotarpį ir nieko neatsitiko. Taigi 
pilniausiai galima tikrinti, kad ir šiuo 
metu ji galės gyvuoti, kaip gyvavusi.

Vienas aišku: Tautų Sąjunga taip su-, 
sikompromitavo pasaulio žmonių akyse, 
kad jai šiandien nėra prasmės begyvuoti. 
Mes matysime, kad po šito įvykio viena 
šalis po kitos iš jos trauksis, kol ji galu
tiną kvapą išleis.

Kaip Eina LDS Vajus
“Tiesa” praneša apie Lietuvių Darbi

ninkų Susivienijimo vajų už naujus na
rius. Pasak LDS organo:

“Jubiliejinis vajus tuoj aus pasieks pus
metį. Per pastaruosius penkis mėnesius 
175 darbuotojai jau yra įrašę virš 500 
naujų narių. Už pirmą dovaną šiuo lai
ku smarkiai mušasi du iųūsų įųząi—RąL 
nys ir Grubis. Atrodo,1 kad Rainys pra
deda imti viršų. Bet Grubis nepasiduos. 
Burba ir Vasaris taipgi varosi pirmyn. 
Pastarasis rengiasi Burbą pralenkti

“Apskričiai sujudo daugiau rūpintis 
vajaus reikalais. 4 Apskritys, Ohio vals
tijoj veikiąs, šaukia į lenktynes 8 Apskri
tį, Pittsburgho apylinkės. Šiuo laiku abu
du vienodai naujais nariais stovi.

“Keturios kuopos jau išpildė savo kvo
tas. Apie 100 kuopų įrašė naujų narių. 
Bet dar apie 100 kuopų nėra gavę nei 
vieno naujo nario. Dabar laikas joms 
stoti darban.”

Ot, tame ir visa bėda, kad “dar apie 
100 kuopų nėra gavusios nei vieno nau
jo nario”! Ir ką tų kuopų nariai minty- 
ja, kodėl jie nesukrusta darban, mums 
tiesiog nesuprantama.

LDS jaunimas per šį mėnesį turi iš
kėlęs obalsius: “Get a member in De
cember” arba “One hundred members by 
the end of December!” Jaunimas vis 
daugiau ir daugiau įsitraukia į darbą. 
Pažymėtina, kad tūlose LDS jaunimo 
kuopose sekantiems metams valdybos iš
rinktos galima sakyti tik iš mergaičių!

ba apie nuslopinimą tam tikrų grupių, ku
rios turi kitokį nusistatymą, ii; kad toms pa
stangoms komitetas gavo paramą įtakingų 
šalies laikraščių; 2. Kad atviras kurstymas 
prie vigilantiškos veiklos prieš darbininkus, 
prieš mažumų radikališkas grupes, prieš 
tautines ir religines grupes, auga šioje ša
lyje; 3. Kad Atstovų Butas perleido, ir dau
gelyje valstijų jie tapo įstatymu, įvairius 
bilius, atkreiptus prieš ateivius.

Mes ypatingai matome dedamas pastan
gas nutildyti ir nuslopinti Komunistų Par
tiją. Mes skaitome svarbiu faktu tai, kad 
kaip tik šiuo tarpu tapo apkaltintas Earl 
Brow^eris, partijos generalis sekretorius, 
tais užmetimais, kurie valdžiai buvo žinomi 
per eilę metų. Mes pastebime, kad prieš ki
tą Komunistų Partijos viršininką, Sam 
Adams Darcey, tapo atgaivintas keturių 
metų senumo „kaltinimas. Panašiai buvo pa
naudotas menkos vertės techniškumas nu
metimui nuo baloto visų Komunistų kandi
datų New Yorko mieste. Be jokios legališ- 
kos teisės atstovas Dies ir jo pagelbininkai 
pravedė kratas Komunistų Partijos buveinė
se keliuose miestuose. Detroito policija nesu
teikė tinkamos apsaugos ieg«.JLka‘. laiko
mam masiniam mitingui, kuriame kalbėjo 
jyilliam Z. Foster, Komunistų Partijos pir
mininkas, iv organituotai saikai buvo leista

Eltos Žinios iš Lietuvos
Vilnius. — Lenkų 1938 me

tų statistikos duomenimis, 
pernai Vilniuje ėjo 116 peri- 
jodinių leidinių (laikraščių), 
jų tarpe 16 dienraščių, 17 sa
vaitraščių, 34 mėnesiniai ir 
kt. Knygų 1938 m. buvo iš
leista 529. — Bibliotekų 1938 
m. Vilniuj buvo 40, su 1,066,- 
599 tomais knygų, 6 viešosios 
bibliotekos, 24 organizacijų 
bibliotekos, 5 valdinių įstaigų 
ir 5 mokslinių įstaigų. Vil
niaus universiteto biblioteka 
turinti apie 400,000 tomų kny
gų. Lietuvių Mokslo Draugijos 
biblioteka, nors lenkų buvo vi
saip varginama ir uždarinėja
ma, turėjo per 40,000 tomų 
knygų, 228 rankraščius, 6,000 
tomų perijodikos, per 4,000 
meno dalykų ir per 400 gai
dų.

—o—
Vilnius. — Prieš pat karui 

prasidedant prie Turniškių, 
ant Nerio upės, lenkai buvo 
pradėję statyti hidroelektrinę 
stotį. Pagal projektą stotis 
turėjo būti, baigta 1941 m. 
Sąmatoj buvo numatyta sto
čiai pastatyti apie 15 milijonų 
zlotų. Ligi šiol buvo išleista 
arti 2 milijonai zlotų. Jau 
pastatyti 4 namai technikos 
personalui gyventi, barakai 
darbininkams, baigiama sta
tyti darbininkams valgykla ir 
pradėta statyti pati stoties už
tvanka. Darbininkų dirbo 
apie 600, darbai nebuvo nu
traukti ir Sovietų kariuomenei 
užėmus Vilnių ir tebeina Lie
tuvos kariuomenei atėjus į

užpuldinėti-mušti žmones, kai jie ėjo iš sve
tainės. Harvardo universitetas neleido p. 
Browderiui kalbėti.

• ■ f ; ■<. . M’ ’A- V’UMes taipgi pažymime tą < faktą, kad pono 
Browderio prakalba, kurią jis pasakė nese
niai Bostone, buvo per visą šalį laikraščiuo
se neteisingai raportuota ir tuo būdu buvo 
sukurtas klaidingas įspūdis, būk jis šaukęs 
prie ginkluoto sukilmo prieš Jungtinių Vals
tijų valdžią. '

Mes storai pabrėžia-me, kad šita sutarti
na kampanija padėti pamatą visiškam Ko
munistų Partijos užslopinimui primena po
karinę isteriją, kuri baigėsi dabar jau vi
suotinai pasmerktomis Palmerio ablavomis. 
Mes nesame komunistai ir mums neapeina 
šiuo momentu komunistu skelbiamos doktri
nos tinkamumas ar netinkamumas. Mums 
rūpi tiktai neginčijamas mūsų amerikinės 
žodžio laisvės tradicijos vertingumas ir ko
munistinės mažumos nuslopinimo pasėkos 
nekomunistinei daugumai. Mes prieš save 
turime pavyzdį daugelio europinių šalių, kur 
nuslopinimas Komunistų Partijos buvo tik
tai pradžia, paskui sekė kampanija prieš 

' darbo unijas, prieš kultūrines grupes, prieš 
žydus, katalikus ir masonus, ir baigėsi viso
kios laisvės sunaikinimu. Todėl gerovei sa
vo pačių ir vardan tų teisių, už kurias Ame
rika kovojo per tą daugelį metų, mes pa
keliame balsą, rimtai persergėdami prieš 
pastangas atimti komunistams, arba bet ku
riai kitai mažumos grupei, pilną laisvę, ku
rią Teisių Bilius (Bill <ę>f Rights) visiems ga
rantuoja.

Švietėjai ir Mokslininkai Pasirašo: 
Profesorius Thomas Addis,

Stamford Universiteto;
Profesorius Gordon W. Allport,

Harvard Universiteto;
Profesorius Joseph Warren Beach,

Minnesota Universiteto;
Profesorius Franz Boas,

Columbijoš Universiteto;
Profesorius Hadley Cantril,

Princeton Universiteto;
Dr. J, McKeen Cattell,

American Association for the Advance
ment of Science;

Dr. Bella Visano Dodd, mokytoja;
Profesorius Irving Fisher, Yalė Universiteto;
Profesorius Richard Foster Flint,

Yale Universiteto; *
Profesorius Frank H. Hankins,

Smith Colegijos;
Profesorius Benjamin Harrow,

New Yorko Miesto Kolegijos;
Profesorius Melville J. Herskowits,

Northwestern Universiteto;
Profesorius Ellsworth Huntington,

Yale Universiteto;
Profesorius Robert S. Lynd,

Columbijoš Universiteto;
Profesorius Kirtly F. Mather,

Harvardo Universiteto;
Dr. Karl Menninger,

Psychologijos Klinikos, iš Topeka,
K v s n ■

Profesorius Clyde K. Miller,
Columbijoš Universitete '

Vilnių. Tolimesnę statybą 
rengiasi perimti Lietuvos 
“Elektros“ bendrovė ir tuo 
reikalu į Turniškius jau išvy
ko bendrovės įgaliotiniai ir 
ekspertai. Pastatyta stotis 
gaį^h tiekti elektros energiją 
ir šviesą Vilniui ir platesnėms 
apylinkėms. 

—o---
Klaipėda. — Šių metų sta

tistikos duomenimis, Tilžės 
miestas turi 58,000 gyventojų, 
Klaipėda ir Alenšteinas po 
50,000, Karaliaučius 368,000, 
Gumbinė 25,000, visa Ryt
prūsių provicija 2,496,000 gy
ventojų, su 36,992 ketvirtai
niais kilometrais teritorijos.

—0—’
Klaipėda. — Paskutinėmis 

dienomis į Klaipėdos uostą at
plaukė keli laivai iš Sovietų 
Sąjungos ir Suomijos su miško 
medžiaga, kuri dėl nusekusio 
Kuršių marėse ir Nemune 
vandens, gabenama į Tilžę 
vagonais. 

—o—
Klaipėda. — Buvusios Duo

nelaičio vardo lietuvių gimna
zijos rūmuose Pagėgiuose da
bar įkurta vokiečių žemės 
ūkio mokykla.

—o—
Klaipėda.— Paskelbtas įsa

kymas, kad visas, randamas 
Baltijos pakraščiuose gintaras 
yra “vokiečių tautos turtas,” 
kurio negalima pasilaikyti sau 
nė mažiausio gabalėlio. Gin
tarą rinkti leista tik vieti
niams, turintiems specialius 
leidimus. Gintarą reikia ati- c-

duoti paskirtiems pirkliams 
Nimersatėje, M e 1 n e r agėje, 
Juodkrantėje, Nidoje ir Klai
pėdoje. Pastebėtas be leidi
mo renkant gintarą būsiąs 
griežtai baudžiamas.

—o—
Kaunas.—Spalių 15 d. duo

menimis Lietuvoje yra 789 
draugijos, neskaitant jų sky
rių : 186 kultūrinės, 123 lab
darinės, 109 ugniagesių, 107 
savišalpinės, -60 ekonominių, 
59 profesinės, 39 kultūrinės- 
ideologinės, 28 medžioklinės, 
24 pramoginės, 21 sportinė, 
14 ortodoksinių, po 6 bažny
tines ir kraštotyrines, 4 blai
vybės ir 3 sveikatos. Pagal 
tautybes draugijos skirstosi: 
lietuvių 338, žydų 220, latvių 
18, rusų 16, vokiečių 14, len
kų 11, gudų 3, estų, ukrainų 
ir karaimų po 1 ir 166 įvai
rių draugijų, kuriose dalyvau
ja įvairių tautybių žmonės.

—o—
Vilnius. — Perimant Vilnių 

įvyko tarp sufanatizuoto Vil
niaus lenkų jaunimo ir žydų 
peštynių, kurias policija tuo
jau likvidavo ir triukšmada
riai perduoti teismui. Dabar 
visame mieste ir krašte prasi
dėjo normalus gyvenimas ir 
darbas.

—o—
Vilnius. — Nuo spalių 30 d. 

Vilniuj jau pradėjo veikti 
pašto ir telefono bei telegra
fo susisiekimas. Pirmąją die
ną paštas Vilniuje buvo išne
šiojamas jau du kartu. Tą 
pačią dieną pradėjo veikti ir 
visa eilė pašto įstaigų Vilniaus 
krašte.

Profesorius Wesley C. Mitchell, prezidentas
American Association for the 
Advencement of Science;

Profesorius O. H. Mowrer, 
Yale Universiteto;

Profesorius Gardner Murphy,
Columbijoš Universiteto;

Profesorius John P. Peters,
Yale Universiteto; .

Profesorius Walter Rautenstrauch, 
Columbijoš Universiteto;

Dr. B. Smith, sekretorius Kooperatyves 
Mokyklos Mokytojams;

Profesorius Robert K. Speer, 
New Yorko Universiteto;

Profesorius Hans Otto Storm, 
Stamford Universiteto;

Profesorius C. Fayette Taylor,
Massachusetts Technologijos Instituto;

Profesorius Harold C. Urey, 
Columbia Universiteto;

Profesorius J. Raymond Walsh,
Hobart Colegijos;

Profesorius Louis Weisnir, 
Hunter Colegijos;

Rašytojai

John D. Barry, San Francisco kolumnistas;
Van Wyck Brooks, autorius ir kritikas;
Malcolm Cowley,, redaktorius “The New 

Republic;
Countee Cullen, negras poetas;
Martha Dodd, žurnalistė;
William E. Dodd, Jr., žurnalistas;
Theodore Dreiser, novelistas;
Sar’ra Bard Field, poetė;
Dashiell Hammett, novelistas;
Lillian Hellman, dramaturge;
Matthew Josephson, autorius ir kritikas;
Arthur Kober, autorius r
Oliver LaFarge, autorius;
John Murray, dramaturgas;
Clifford Odets, dramaturgas;
Mr. and Mrs. Ralph Roeder, autoriai;
George Seldes, žurnalistas;
George Soule, redaktorius “The New

Republic;”
Irving Stone,, biografas;
Charles Erskine Scott Wood, autorius ir 

poetas;
Artistai ir Veikėjai

Frieda Altman, aktorė;
Charles Belous, advokatas;
Aaron Copland, kompozitorius;
William E. Dodd,, buvęs ambasadorius Vo

kietijai; , •
The Rteverend William Lloyd įmes,

Negrų kunigas;
Rockwell Kent, tapytojas;
Philip Loęb, autorius;
Arthur Pollack, teatrininkas;
The Reverend Herman F. Ręissig, 

iš New Yorko Miesto;
Herman Shumlin, teatrininkas;
Sanford Solender, iš New Yorko Miesto;
Helen Tamiris, šokikė;
Dr. Max Yergan, sekretorius, 

the Committee for Afro-American 
Relations. \

> ____.... 

Kaunas. — Lietuvos kariuo
menės įžengimo į Vilnių mo
mentus visa eilė dailininkų 
piešia meniniais paveikslais. 
Netrukus tokių paveikslų ža
da nupiešti dailininkai kauniš
kis Petravičius ir vilniškis vie
nas menininkas.

—o—
Kaunas. — Įvedus regulia

rų traukiniais susisiekimą su 
Vilniumi, kasdien ten vyksta 
labai daug keleivių. Kol kas, 
vykstantieji į Vilnių ir iš Vil
niaus grįžtantieji .turi turėti 
Vidaus Reikalų ministerijos 
leidimus. 

—o—
Vilnius. — Nuo‘pačios pir

mosios perėmimo dienos Vil
niuje buvo įsteigta keli mai
tinimo punktai neturtingie
siems. Karių virtuvėse gami
nami valgiai neturtingiesiems 
dalinami nemokamai. Kas
dien tokių pietų išduodama 
po 25,000. šelptinų žmonių 
Vilniuje, pasirodo, yra labai 
daug, todėl kiekviena auka 
vilniečiams šelpti yra labai 
brangi. Aukos gausiai tebe- 
plaukia. Jų laukiama dau
giau ir ilgesnį laiką.

o*~* ■■■*
Vilnius.—Atatinkamos įstai

gos, dalyvaujant Tarptautinio 
Raudonojo Kryžiaus atsto
vams, pradėjo registruoti Vil
niuje esančius karo pabėgė
lius. Vilniuje tokių esama 
apie 15,000 ir Vilniaus krašte 
apie 10,000. 

—o—
Kaunas. — Vilniaus univer

siteto esamai padėčiai ištirti 
vyksta 14 Vytauto D. Univer
siteto Kaune atstovų — profe
soriai Mykolas ir Vaclovas 
Biržiškos, Končius, Malakaus
kas, Ivinskis, Augustaitis, Re
meris, Rimka, Ivanauskas, La
šas, Mažylis, Mošinskas ir ši- 
moliūnas.

—o—
Vilnius.—Kainų tvarkytojo 

įsakymu, Vilniuje nuo spalių 
2 d. atidaromos visos krau
tuves. Prekės parduodamos 
už litus arbą zlotus nustaty- 
tu kursu.

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas

G e r b iami Redaktoriai: 
Aš rašau jums ir prašau in
formacijų. Mes gauname 
laiškus kasmet prieš Kalė
das kuriuose, prašoma pa- 
gelbos Tarptautiniam Dar
bininkų Apsigynimui. Čio
nai prisiunčiu ir kopiją to
kio prašymo.

Aš noriu žinoti, ar ši or
ganizacija yra pasitikima 
ir ar jos kalėdinė kampani
ja sušelpimui darbininkiškų 
kalinių ir jų šeimų yra rem
tina? Jūs veikiausia apie tai 
geriau žinote. Būsiu dėkin
ga už paaiškinimą.

' Su pagarba,
Mrs. E. T.

Atsakymas
Tarptautinis Darbininkų 

Apsigynimas yra sena, pil
nai darbininkams ištikima 
organizacija. Jos tikslas 
yra ginti teismuose suareš
tuotus darbininkus, kurie 
esti suimti už dalyvavimą 
streikuose bei kitose kovo
se. Ji taipgi rūpinasi šelpi
mu nuteistų ir įkalintų dar
bininkų ir jų šeimynų.

Kasmet prieš Kalėdas 
Tarptautinis D a r b i n inkų 
Apsigynimas veda specialę 
kampaniją sukėlimui pini
gų, idant pasiuntus kali
niams ir jų šeimynoms ka
lėdinių dovanų. Tai labai 
gražus ir vertingas darbas. 
Visi geros širdies ir geros 
valios žmonės turėtų nuo
širdžiausiai paremti Tarp
tautinį Darbininkų Apsigy
nimą tose jo prakilniose pa
stangose. Adresas yra toks: 
International Labor De
fense, 112 East 19th x St., 
New York, N. Y.
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IL U T IE R AT IU U i r
Tėviškei

O, tėviške brangi, nepyki, 
Jei berno ilgisi laukai,— 
Akių rasas braukiau nesyk į, 
Kada varguose suklupai.

Bedalis aš, ir tu bedalė: 
Savieji nuplakė diržai! 
Tikėk, sugrįžš tavo.)i gale— 
Lėks po velnių visi vadai!

Laisva buitim tu sukvėpuosi, 
Dalysi džiaugsmą tarp visų; 
O, tėviške! Tada parjosiu 
Ant plačiakarčių debesų!

Naujam pavasariui atgimę, 
Laisvi tarp saulės spindulių, 
Mes susitiksim prie pušyno, • 
Ten pat, kur veikėme abu.

Ir tu, ir mylimoji mano, 
Klupojus vienišas naktis, 
Supras, kodėl kančias gyveno 
Svetur nuaudrinta širdis.

Tave lyg nuotaką mylėsiu, 
Bučiuosiu žaizdotas rankas. 
Jei reiks—prie kojų aš padėsiu 
Visas, visas savo jėgas!

(Šios eilės paimtos iš argentiniečių “Mo
mento.” Eilių autorius V. Tauras, taigi, 
yra argentinietis, o ne laisvietis V. Tauras. 
—Red.)

Leidžiame Miko Petrausko 
Kūrinių Leidinį

Miko Petrausko Kūriniams Leisti Ko
miteto narių posėdis įvyko gruodžio mė
nesio 5 d. Svarbiausias klausimas, kuris 
šiame posėdyje buvo svarstytas.—pirmu
tinio leidinio Petrausko kūrinių išleidi
mas. Kaip žinia, šis komitetas susiorga
nizavo tuo tikslu, kad įamžinti Miką 
Petrauską, tiek daug nusipelniusį Ameri
kos lietuviams ir visai lietuvių tautai. O 
įamžinti gražiausiai galime plėsdami jo 
kūrinius, ir ragindami Amerikos lietu
vius tais kūriniais naudotis.

Komitetas iki šiol turi surinkęs pini
gų $221.00. Vadinasi, kad ir kuklus bus 
pirmutinis leidinys, jam esamų pinigų 
dar neužteks.

Taigi Komiteto nariai ir svarstė šias' 
problemas. Pirmiausiai dėl paties leidi
nio. Nutarta išleisti 20-25 Miko Petraus
ko dainos,—chorams, grupėms ir solis
tams. Tai bus gražus rinkinys ir labai 
naudingas mūsų dainininkams. Daugelis 
mūsų dainininkų, mat, pastaruoju metu 
jau nebegali gauti tų leidinių,—išsibaigę. 
Nutarta leidinin įdėti ir Miko Petrausko 
biografijos bruožus. Viršelis bus gražus, 
su kompozitoriaus atvaizdu. Komitetas 
apskaičiuoja, kad šio pirmojo leidinio iš
leidimas kaštuos apie $400.

Miko Petrausko Kūriniams Leisti Ko
mitetas atsikreipia į gerbiamąją Ameri
kos lietuvių visuomenę, prašydamas pa
ramos—aukų. Aukos galima sukelti vi
sokiais būdais: pramogomis, bei šiaip or
ganizacijos ir draugijos, bei chorai, ku
rie turi ižduose, turėtų kiek nors tam 
tikslui paaukoti.

Be to, Komitetas pagamino speciales 
knygutes leidinių užsakymams rinkti. 
Leidinio kaina bus $1. Į knygutę įeina 
dešimts kvitelių,—vadinasi, dešimčiai at
skirų užsakymų, šios knygutės prenu
meratoms rinkti bus išsiuntinėtos plačiai 
per visą Ameriką visiems meno mėgė
jams ir visuomenės veikėjams. Komite
tas nuoširdžiai prašo visų stoti mums j 
talką parinkti užsakymų. Juo daugiau 
bus užsakymų, juo greičiau jie pasieks 
Komitetą, tuo mažiau reikės aukų ir tuo 
greičiau pasirodys visų taip laukiamas 
šis brangaus mums visiems kompozito
riaus kūrinių leidinys.

Pasitikėdami, kad gerbiamoji Ameri
kos lietuvių visuomenė ir gerbiamieji 
veikėjai šį mūsų prašymą maloniai iš
klausys, pasiliekame,

Miko Petrausko Kūriniams Leisti 
Komitetas.

K. Petrikiene,—pirm.
KI. Jurgelionis,—vice-pirm.

> B. šalinaitė,—sekr.
Dr. J. J. Kaškiaučius,—ižd.

Užsakymus ir pinigus siųsti sekre
torei:

B. šalinaite>
427 Lorimer Str.,

Brooklyn, N. Y.

Šiuo metu populiariškiausia Amerikoj novele yra “GRAPES OF WRATH,” 
kurią parašė John Stainback. Paveiksle matome sceną iš filmos, kurią 20th 

Century-Fox filmų kompanija padarė pasiremiant paminėtąja novele.

j “Trys Draugai”
Vienas Kauno knygynų, vadinamas “An

tikvaras,” išleido knygą, pavadintą “Trys 
Draugai,” parašytą garsaus vokiečių rašy
tojo Erich Maria Remarque, autoriaus pa
garsėjusių veikalų “Vakarų Fronte Nieko 

i Naujo” ir “Kelias Atgal.”
Knyga turi apie 280 puslapių. Išvertė 

Simas Miglinas.
šiam veikale jau vaizduojama, taip sa- 

■ kant, “ramūs” pokariniai laikai. Nušviečia- 
į ma psichologinė, moralinė ir fizinė pusė bu

vusių kareivių ir jaunuolių, kurie augo karo 
laikotarpiu. Pasirodo, kad ne tik buvę kar
eiviai, vienaip ar kitaip sugadinti, prisisun
kę iki kaulų smagenų visokių karo baise
nybių, negali ramiai nei valandėlę pabūt, 
girtuoklystėje skandina savo atsiminimus, 
bet ir jaunesnėj! karta, kuri karo laiku au
go pusbadžiai, maitinosi nemaistingu mais
tu, kokio tvirtam kūno subudavojimui būti
nai reikalinga. Didžiuma šių jaunuolių fi
ziniai sukliurę—pilnos sanatorijos jųjų.

Veikalas atsižymi labai gudriais sąmo
jais, liūdnais ir labai linksmais išsireiški
mais, taip kad kad skaitydamas turi verkti 
ir juoktis net žandus susiėmęs.

Trys draugai susidraugavo karo fronte ir 
liko neperskiriami iki mirties. Tai pavyz
dinga draugystė, kokių gyvenime labai ma
žai, arba ir beveik nėra, nes, anot' auto
riaus, kaip tik pinigų žmogus neturi, tai ir 
prieteliai “kai blusos nuo lavono lekia.”

Susipažįsta trys draugai su nepaprastai 
gražia mergaite, ir rodos jau pradės varžy
tis. Bot ne; kuris pirmiausiai suėjo su 
mergina į artimesnę pažintį—tam ir teko 
palaipsniui įsimylėt su mergaite, o kiti drau
gai rūpinosi iš paskutiniųjų, kad šiedviem 
sektųsi kuogeriausiai. Mergaitė pradėjo 
smarkiau sirgti, nes kaipo karo auklėtinė, 
turėjo silpnus plaučius. Ir taip visi trys 
draugai, kaip vienas, rūpinasi, aukoja savo 
uždarbius, kad tik gelbėt mergaitės svei
katą.

Vieną draugą, darbininkiškų susirinkimų 
ardytojai, — mušeikos, — nušauna, bet likę 
draugai neįduoda mušeiką policijai, ba ži
no, kad teimas, kaipo saviškį, nubaustų už 
žmogžudystę daugiausia porai metų kalėji
mo ir tuomi tik išgelbėtų žmogžudį nuo už
pelnytos bausmės, todėl čia reikalas pa
tiems atkeršyt už draugo gyvybę, bet žmog
žudžiui atkeršina pašalinis žmogus ir su mu
šeika baigta amžinai. Nuo sergančios mer
ginos reikėjo slėpt, kas atsitiko su vienu 
iš trijų draugų, nes jos sveikata silpnėjo ir 
be tokių naujienų, nuo jos reikėjo slėpti ir 
vieno įnamio pasikorimas, kurį žmona pali
ko dėl jojo nuolatinio būkštavimo, kad gali 
bile dieną netekti darbo.

Daktaras įsakė vežti mergaitę į sanatori
ją. Už nekurio laiko ir vaikinas turėjo ten 
važiuot pas ją, kad ramint mergaitę pasku
tinėse gyvenimo valandose, o pinigų mažai. 
Antras draugas išparduoda savo meiliau
sius daiktus, dėlei kurių, pirmiau, sakėsi, 
duotų geriau ranką nupjaut, bet ne daiktą 
parduot, bet dabar pardavė, kad gelbėt 
draugą ir jo merginą.

Mergina miršta mylimojo rankose, trokš
dama gyvent, nes dai' jaunystė. Norėtų ir 
vaikučių turėt, nes turi mylimą vaikiną prie

[ širdies.
Bet baisus ir ilgas karas suardė sveika

tą pačioje jaunystėje, ne tik Patricijai, ale 
tūkstančiams mergyčių ir bernyčių.

Šitokia tai fabula “Trijų Draugų” roma
no.

Būtų gerai, kad šitokių knygų būtų ga
lima parsitraukti iš Lietuvos didesniais kie
kiais platinimui. Tokie veikalai pripratina 
žmogų prie knygų skaitymo, tuomet ima 
noras ir sunkesnio turinio knygą skaityt.

Bet apie knygų traukimą iš Lietuvos pa
rašysiu savo nuomonę kada nors vėliau, prie 
progos. P r. Bukšnys.

“Gyvenimo Perlai”
Knygų leidykla “Sakalas’ išleido 1934 

metais Marijos Lastauskienės apsakymėlių 
rinkinį vardu “Gyvenimo Perlai,” 117 pusi., 
kaina lt. 2.

Knygos vardas traukia pažiūrėti ir jos 
turinį. Perlai, tai tam tikri brangdaikčičai, 
kurių ne kiekvienas gali įsigyti. Gyvenimo 
keliai yra kupini purvu, o ne perlais. Gi 
kuomet gyvenimo perlai pasakojami kny
goje, tai žmogus pamanai, kad ten iš tikro 
rasi ką gero, brangaus.

Paėmęs knygą, skaitai vieną apsakymė
lį, skaitai kitą, bet nerandi to, ko tikėjaisi 
rasti. Perskaitai visą knygą ir galų gale pa
sidarai sprendimą, kad veltui sugaišinai lai
ką. Juk žinai, kad yra vertingesnių litera
tūros skaitymų, kuriais tikrai būtum pasi
džiaugęs.

“Gyvenimo Perlai” skiriami jaunimui. Pa
sakyta, jog “Pripažinta tinkama visų mo
kyklų knygynams. Protokolas Nr. 427, 
1934. III. 26.” Knygoje sudėti 8 apsa
kymėliai, su keletu iliustracijų. Beveik visų 
apsakymėlių dvasia dvelkia tendenciniu 
misticizmu, maldos nusako gyvenimo pasi
sukimus vis i gerąją pusę, kryžius sulaiko 
žmogų bežengiantį į prarają.

Pripažįstant maldai ir kryžiui visokią ga
lybę, tuo pačiu kartu lyg ir norima pasakyti 
(nors stačiai nesakoma), kad pasaulinis 
mokslas yra bevertis, kad visa žmogaus gy
venimo painiavų išeitis yra tik religijoj. Jei 
šitokiais apsakymėliais pildomi mokyklų 
knygynai, tai, aišku, norima, kad Lietuvos 
jaunimas būtų prilaikytas nuo pažangos, 
nuo supratimo tikrovės, nuo savistovio pro
tavimo, nuo naujų jieškinių.

Lietuvos vyriausybės aparatas visą eilę 
metų slopino ir tebeslopina laisvesnę mintį, 
varžė ir tebevaržo jaunimo pažangą, drau
dė ir tebedraudžia laisvesnę spaudą. Se
nutės Lastauskienės, kaipo rašytojos, lite- 
ratiniai gabumai matosi menki, bet jos pa
rašyti apsakymėliai gavo “tinkamumo” pa
tvirtinimą. Gavo, nes vyriausybės sferoms 
jos apsakymėliai yra perlai; jie turi tendenci
ją—skiepinti jaunimui tokius gyvenimo po
žvilgius, kokie reikalingi tiems visuomenės 
sluogsniams, kurie pasidabinimo perlais ga
lėtų puoštis ir džiaugtis. Gi jaunimas, tas 
kaimo ir miesto jaunimas, dažnai kenčiąs 
visokius gyvenimo trūkumus, tegul. . . na, 
tegul sau poteriauja...

Apsakymėliai, kurie mokina jaunimą 
žmoniškumo, skiepija užuojautą kitam as
meniui, neigia pavydo jausmą, yra skai
tytini. Bet kai jie sumaišyti su tais, ku-

Recenzija, Sukėlusi 
Kaune Skandalą

Aną dieną “Laisvėje” buvo įtalpintas dai
nininko Kipro Petrausko laiškas, kuriuo jis 
pareiškė pasitraukiąs iš Lietuvos Valstybės 
Teatro, kol nebus išaiškinta, kas parašė 
“Lietuvos Aide” recenziją apie “Manon” ope
ros vaidinimą Kaune. Toji recenzija tilpo 
“L. Aide” iš lapkr. 15 d., 1939, ir po ja pa
sirašė tūlas Melos. Mes čia išspausdiname 
tąją recenziją, kaipo savos rūšies kurijozą, 
sukėlusį Kauno artistuose didelį skandalą.

“L.” Red.

Prancūzijoje opera, ne taip, kaip Vokietijo
je ir kitur, iš karto ėmė plėstis savu, tautišku 
keliu. Ji ieškojo inspiracijų Italijoje, bet savo 
tautinį charakterį išlaikė nuo Lully’o laikų 
(XVII š. gale) iki šios dienos. Vieninteliai 
kompozitoriai, nusidėję tam savarankiškumui, 
buvo Meyerberis ir Halėhy, abudu žydai, ku
rie, paveikti italų “grand opera” stiliaus, virto 
beprincipiniais eklektikais ir kūrė Paryžiaus 
publikai, tuomet mėgstančiai melodramą, vul- 
garišką sensacingumą ir balsų “gimnastiką.” 
Tam savarankiškumui, gal būt, dar kiek nusi
dėjo Bizet, kuris savo “Carmen’ą” norėjo (pa
kartojant Nietschę) duoti “viduržemjūriškos” 
muzikos pavyzdį. Bet ir ta populiariausioji 
prancūzų opera iš tiesų yra perdėm prancū
ziška, nepaisant visų savo ispaniškų imitacijų, 
kaip kad ir, sakysime, Ravelio “Bolero,” kuris 
yra klasiškiausias prancūzų muzikinio esprit 
pavyzdys. Pagaliau, nė vienas ispanas prie 
“iCarmen’os” prisipažinti nenori ir laiko ją 
perdėm falšyva.

Antroje 19 šimtmečio pusėje prancūzų opera 
visiškai nusikratė Meyerberio ir Halėvy’o pi
gių dirbtinumų, ir nuo to laiko prasidėjo visa 
jėga vystytis jos švarus tautinis žanras. Nors 
per tą laiką iki Debussy’o “Pallėas et Mėlisan- 
de” (1902 m.) ji nesukūrė nė vieno tikrai di
delio eksponato, išskyrus gal tik jau minėtą 
“Carmen’ą,” — jos originalumas nuosekliai 
vystėsi, ir kai kurios operos iš to laikotarpio 
dar ir dabar išlaikė savo populiarumą. Senti- 
mentališkasis Gounod, Massenet, Thomas, 
Charpantier, Messager, Sain-Saėns, — tai vis 
vardai neperdidžiausi operos istorijoje, bet 
Prancūzijoje daug ką reiškią. Jei jiems atim- 
sime didybę, tai vis dėlto turime pripažinti, 
kad jie turėjo gerą dramatinį jausmą, melo
dingumą ir kūrybinį sumanumą, o tai jau tik
rai nemaža.

Iš čia paminėtų, Gounod, labai sumanus, su- 
pigino save perdaug ryškiu noru įtikti publi
kai, labiausiai paryžietiškas Saint-Saens’as li
ko paviršutiniškas per greitai kurdamas, o 
Massenet ir Thomas išliko tikri savo kalbos 
meistrai — nors ir vidutiniško masto. Jiedu 
pasirinko vidurį tarp italų “kantabilinių” ope-> 
rų ir jau pasireiškusios Wagnerio muzikalinių 
dramų įtakos. Nors jie laikomi “aria parlan- 
te” šalininkais, abudu nevengė katabilinių ari
jų, tad jų operose muzika tarnauja ir dramai 
dėstyti ir balso tobulumams demonstruoti.

Massenet iš jų yra jaunesnis, ir jo operose 
Wagnerio muzikos minties įtaka ryškesnė. 
“Manon” ir ypačiai “Le Jongleur de Notre 
Dame” yra puikūs to nenuilstamo kompozito
riaus muzikos grakštumo, melodijos turtingu
mo ir žavingo emocionalumo pavyzdžiai. “Ma
non”’ kurią dabar pamatėme Valstybės Ope
roje, yra grakšti, kukli, bet savo nuoširdžia 
ugnimi užkrečianti žiūrovą. Joje tiek daug 
skambančių varpeliškų melodijų ir grakščios, 
trapios elegancijos, jog ji primena Sėvres’o 
porcelaninės statuetės svajonę. Atjausdamas 
tą jos pobūdį, režisierius Oleka ir išleido į 
sceną keletą tokių gyvų statuečių, tartum jos 
minčiai paryškinti. Ir jos tikrai puošė tos ope
ros tūrinį, o Massenet’o leitmotyvas jas gra
žiai į sceną ir iš scenos vedžiojo.

Bet vis dėlto ar toji opera buvo mūsų ope
roje statytina? Nedvejodamas atsakysiu,—ne. 
Režisierius Oleka ją labai kruopščiai ir vyku
siai pastatė. Prikišti jam veik nieko negalė
tum (nebent pirmojo veiksmo padavėjų šar
žuotą “kostiuminį” maršą, kuris su operos tu
riniu nesimezga). Kostiumams, matyt, nepa
gailėta išleisti pinigų, ir jie, reikia pripažinti, 
yra nusisekę, puikūs, gėdos nepadarytų bet 
kokiam teatrui Europoje ar už vandenyno. 
Dobužinskio dekoracijos stebina savo efektais, 
grožiu ir kartu kultūringu nuosaikumu. Štar- 
kos chorai, kaip visada, puikiai parengti. Bet 
—tai ir viskas. Operoje yra dar ir kita nema
žiau svarbu,—tai orkestras ir solistai.

(Tąsa ant 4-to pusi.)

LMS Pastogėje
Nauji Nariai

Šiomis dienomis į LMS pavie
niais nariais įstojo Dr. J. J. 
Kaškiaučius, Sofija Kaškiaučie- 
nė, jų duktė Lucilė ir sūnus 
Jonas. Reiškia, visa Kaškiaučių 
šeima — LMS šeimoje!

Taipgi pavieniu įstojo į LMS 
žymus Brooklyno veikėjas Jo
nas Gužas.

Pavieniais nariais gali pri
klausyti bile asmuo, užsimokė
damas $1.50 metinės mokesties.

Finansinė Parama
ALDLD 217 kp., Winnipeg, 

Canada, per M. Bukauską au
kos su blanka $1.73; ALDLD 
149 kp., Philadelphia, Pa., per 
d. Mickienę, $1.00; LDS 20 kp., 
Bridgewater, Mass., $2.00; AL 
DLD 71 k., Bridgewater, Mass, 
$2.00; Lyros Ch., Philadelphia, 
Pa., prisiuntė už 1939 m. meti
nių duoklių ir už dainas—$6.60; 
drg. V. živatkauskas iš Keno
sha, Wis., aukojo 65c.

“Velnias Statinėj”
“Velnias Statinėj” — tai ko

miška 1-no veiksmo operetukė. 
Versta iš ukrainų kalbos. Išlei
do LMS C. K-tas. Su libretu sy
kiu eina ir partitūra. Kaina — 
50c už kopiją; imant visą setą 
(5 kopijas) kainuoja $2.00. Su- 
vaidinimui reikalinga 4 asmenų 
— 3 vyrų ir vienos moters.

Užsakymus siųskite LMS C. 
Sekretorei B. šalinaitei, 46 Ten 
Eyck St., Brooklyn, N. Y.

Dvi Naujos Dainos
“EIKIME DRĄSIAI,” dviem 

balsam su piano akompanimen
tu. žodžiai B. šidiškio.

“ŠALIA KELIO” — žodžiai 
iš lietuvių liaudies. Tai lengvos 
ir skambios dainelės. Abiem 
paruošė muziką Ignas Chuzas. 
Jų kainos: 10c viena kopija.

Vaidins “Lietuvą”
Brooklyno Lietuvių Liaudies 

Teatras ruošiasi suvaidinti mū
sų jauno rašytojo Wilter’io Ku
biliaus 3-jų veiksmų veikalą 
“Lietuvą,” kurį neseniai išleido 
LMS C. K-tas. Veikalas būsiąs 
statomas ateinančių metų vasa
rio mėnesyje, atžymint Lietuvos 
Nepriklausomybės sukaktį.

Manau, kad ir kitos stambes
nės lietuvių kolonijos turėtų ta
me pasekti brooklyniečius.

Savo forma šis veikalas ski
riasi nuo kitų veikalų tuomi, 
kad jis nesudaro nedalomą kū
rinį. Jis yra vaizdingų istorinių 
scenų kolekcija, — kiekviena 
scena yra veik savistovė ir gali
ma jas net atskirai vaizduoti, 
žinoma, geresnis efektas gausis, 
jeigu bus suvaidinta visos sce
nos ištisai.

šiemet, gruodžio 31 d. sueina 
lygiai 50 metų nuo pirmojo 
Amerikos lietuvių sceniško vai
dinimo. Tai buvo Plymouth, 
Pa., 1889 m.

Brooklyno Liet. L. Teatras 
žada tą sukaktį šiuom bei tuom 
atžymėti.

O kaip kitos mūsų kolonijos: 
praleis. Šį mūsų teatro jubiliejų 
tylėjimu?. ..

riuose dvelkia vien misticizmo dvasia, tai 
jie, rodosi, paskęsta, lieka nežymūs.

Kam įdomu plačiau pažinti rašytoją Ma
riją Lastauskienę, tas ras jos gyvenimo ir 
kūrybos apibudinimą dr. A. Petrikos naujoje 
knygoje “Lietuvių Tautinio Atbudimo Pio
nieriai.” St. Jas—nis.

Gruodžio 3 d. Čikagoje mūsų 
didžiulis Laisvės Kanklių Miš
rus Choras turėjo savo jubilie
jinį koncertą. Atžymėta 20-ties 
metų sukaktis. Kankliečiai atžy
mėjo savo jubiliejų plačia ir 
gražia programa, žmonių buvo 
kupina didžiulė Lietuvių Audi
torija.

Pirmuoju LKM Choro pirmį 
ninku buvo d. J. D. Bendokai 
tis, kuris ir dabar dar yra j< 
pirmaeiliu veikėju.

Lai gyvuoja LKM Choras i 
jo darbščioji vadovybė! I

P. Balsys, 1
• LMS CK. Pirm. 1
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“Laisves” Vajus Baigiasi

(Tąsa)

—Reiškia, tvirtumas prieš Sovietų Są
jungą ant Neries/Nemuno, Horun ii* 
Zburcz upių jau baigėte?—pasiteiravo 
vienas aukštas vokiečių armijos žmogus.

—Taip, — su pasitenkinimu atsakė 
Lenkijos armijos galva,—ne vien tvirtu
mas baigėme, bet ir karo laivų flotilę su
stiprinome ant Pripet upės.

—Reiškia, Lenkija pasirengus ne vien 
apsigynimui nuo Sovietų, bet ir užpuoli
mui ant* Sovietu Ukrainos ir Baltarusi
jos?

—Taip, šioj srityj mes daugiausiai ir 
dirbome. Mūsų karo jėgos pastatyta 
prieš Sovietus. Ginklų ir amunicijos fab
rikai išbudavoti arba pernešti į Vokie
tijos pasienį, kad apsaugojus nuo bol
ševikų karo orlaivių.

Ir šie Lenkijos valdovų žygiai buvo at
likta ne be sumetimų. Ant Pripet upės 
plaukiojo galingi karo laivai, monitorai, 
kanonerkos, apginkluoti stipria artileri
ja. Jų jėga buvo daug didesnė už tų 
Lenkijos karo laivų jėgą, kurie buvo 
Gdynėj ir saugojo Baltijos Jūros pakraš
tį. Lenkijos ir Sovietų Sąjungos siena 
buvo 1,412 kilometrų arba 500 ameriko
niškų mylių ilgio. Lenkijos ponai matė, 
kad virš dešimts milionų baltrusių ir uk
rainiečių su vilčia žiūri į savo brolius 
Sovietų pusėn, kurie ten būdavo ja bekla- 
šinę visuomenę, panaikinę išnaudojimą 
žmogaus žmogumi. Lenkijos valdonai bu- 
davojo tvirtumas, fortus, apdrūtintas 
zonas išilgai Sovietų sieną, kad ant vi
sados atskyrus Vakarų Baltarusiją ir 
Ukrainą nuo Sovietų Baltarusijos ir Uk
rainos, kad dar daugiau sustiprinus va
karų imperialistų suokalbį, kad nuvertus 
Sovietų tvarką, kad pavergus sovietinius 
plotus. Tuo tikslu Lenkijos ponai šim
tais siuntė šnipus ir diversantus Sovietų 
pusėn, kad jie ten kenktų. Tuo tikslu jie 
gavo savo pusėn išsigimėlius trockistus 
ir buchariniečius. Tuo tikslu jie karo 
fabrikus budavojo apie Sandomiežą, Ba
domą, Katovičių, Janovą, Krakovą ir dar 
arčiau prie Vokietijos sienos, nes ten 
skaitė juos saugius.

Taip maršalas Goeringas “medžiojo” 
Lenkijoj. Tokios tai buvo laikinos pasek
mės tų “medžioklių.” Bet visai kitaip jos 
Lenkijos valdonams vėliau atsiliepė. 
Maršalas Goeringas ir jo artimi žmonės 
mokėjo akyliai sekti ne vien žvėris Balt
stogės miškuose, o ir tuos punktus, ku
rie turi karo reikaluose svarbiausią 
strateginę reikšmę. Maršalas Goeringas 
nei kiek neprasčiau, o gal net geriau, ži
nojo kas kur Lenkijoj yra, negu užsienio 

, ministeris pulkininkas Beckąs.

“Pan Sovuško” buvo labai artimas pul
kininko Becko prietelius. Vieną kartą 
užsienio korespondentas aplankė šią pilį 
ir nustebęs pastatė lenkų reporteriui iš 
“Gazetą Polską” sekamą klausimą:

—Kodėl tą senį neuždaro į beprotna
mį?... Ar jis nepavojingas?

—Ką, jį? Jeigu sveikas būtum Lenki
jos pilietis ir tą tavo kalbą išgirstų kas 
iš valdininkų, tai patektum į didelę ne
laimę. “Pan Sovuško” yra pilnai norma- 
lis, jis net didelę įtaką turi ant maršalo 
Smigly-Rydz ir pulkininko Becko, o to 
jau užtenka.

—Bet kaip suderinti tą, ką aš mačiau? 
—nerimavo užsienietis.

Lenkas reporteris tik pečiais patrau
kė.

Kas gi buvo “Pan Sovuško”? Kada už
sienio reporteris pribuvo pasimatyti su 
taip aukšta asmenybe, tai pono tarnas 
atvedė jį į didelį kambarį, pristatytą 
brangių baldų, tamsų, tik viename kam
pe biskį žibėjo pridengta elektros lempu
tė. Bet jis nustebo, kad iš visų pakam
pių, nuo kėdžių į jį žėrėjo dešimtys du- 
beltavų apvalių akių. Kėdėj jis atrado 
“Pan Sovuško” sėdintį, mąstantį ir žin
dantį ilgu cibuku vengrišką pypkę, o už
pakalyj jo sėdėjo ant kėdės dvi pelėdos. 
Kaip vėliau reporteris įsitikino, tai pa
lociuje buvo per pusantro šimto pelėdų, 
kurios net ir vaikus ten vedė. Tūlos iš 
jų buvo taip įpratytos, kad išlėkdavo į 
girią ir vėl parlėkdavo.

“Pan Sovuško” palocius buvo tikras 
pelėdynas. Už tai čia ir elektros šviesa 
nedegė, o vienatinė lemputė buvo silpnos 
šviesos ir ta pridengta, kad nakties 
paukščiams negadintų akių. “Pan Sovuš
ko” buvo geras paukštis. Ir jis čia atvy
kęs, pelėdų tarpe, pasilsėdavo, apmąsty- 
davo didžiausias Lenkų valstybės parei
gas, kurias gyveniman vykino pulkinin
kas Juzef Beck, maršalas Smigly-Rydz 
ir kiti valstybės vyrai.

Bet “pan Sovuško” nebuvo taip miela- 
širdingas linkui darbo žmonių, kaip jis 
atsinešė linkui pelėdų. Tas patsai užsie
nio reporteris matė ir kitą sceną, kada 
“pan Sovuško” gražiausi arkliai vaikšti
nėjo be užsiėmimo lauke, o vienas ber
nas pasikinkęs tris kitus pono bernus ap- 
ardinėjo bulves. Užsienio reporteris try
nė akis ir negalėjo įsitikinti, ar jis sap
nuoja, ar tikrai mato sceną: arkliai ga
nosi, o trys sukaitę vyrai velka arklą.

(Bus daugiau)

Visas būrys vajininkų gerokai pakilo punktais šią sa
vaitę. O žirgulis jau skverbiasi į dovanų ruoštą. Tik Shi- 
maitis per ilgai stovi ant vietos.

Vajus baigiasi, šią savaitę šeštadienis ir sekmadienis turi 
būt iki aukščiausio laipsnio išnaudoti gavimui naujų skaity
tojų.

Prašome visų apšvietą branginančių žmonių gauti nors po 
vieną naują skaitytoją savo dienraščiui iki naujų metų, iki 
pabaigai vajaus.

Dovanų ruošte šiandien stovi šie kontestantai:
A. Stripeika, Elizabeth ..................................... 3154
K. Žukauskiene, Newark ................................... 2550
Penkauskas-Tamošauskas-Simutis

Lawrence-Nashua .......................................... 2241
J. Bakšys, Worcester ......................  1666
ALDLD 10 kp., Philadelphia ........................ 1620
Waterburio Vajininkai ....................................... 1577
A. Klimas, Hartford .......................................... 1016
ALDLD 4 Apskr., Pittsburgh© apylinkė .... 821
V. Vindžiulis, Hudson ............................................ 589
G. Shimaitis, Montello .......................................... 510

J. Ramanauskas, Minersville ..... 494
P. Žirgulis, Rochester ................  474
S. Kuzmickas, Shenandoah ..... 426
A. Žemaitis, Baltimore ............ 456
R. Aučius, J. Bimba, Paterson 393
B. E. Senkevičienė, Easton ....... 369
S. Kirslis-Kalvelis, Bridgewater 362
J. Rudman, New Haven ........... 358
J. J. Mockaitis, Bridgeport ..... 282
J. Grybas, Norwood .................. 264
L. Prūseika, Chicago ................  258
S. Puidokas, Rumford ........   252
A. J. Navickas, Haverhill ......... 213
S. Paulenka, Lowell ................  182
H. Žukienė, Binghamton ........... 182
J. Žilinskas, Lewiston ................  173
A. Valinčius, Pittston ............... 166
V. Padgalskas, Mexico ................  162
S. Mason, New Haven ..............  154
V. Andrulis, Chicago ................ 141
Ig. Kubiliūnas, So. Boston ....... 108
P. Šlekaitis, Scranton ..............  105
M. Klimas, Richmond Hill ......... 102
J. Urbonas, Pittsburgh ..............  102
A. Mickevičius, Bristol ............. 94
Senas Vincas, Gibbstown ............. 94
P. Kurulis, Cleveland ..................  92
A. Lidcikienė, Great Neck ......... 86
I. Klcvinskas, Scranton ............. 82
A. Taraška, Hartford .............. 75
J. Gugas, Detroit ...................... 72
J. Borris, Dedham .................... 72
M. Youces, Cleveland ............  72
L. Petrokas, Leechburg ........... 72

,A. Balčiūnas, Brooklyn ........... 70-
M. Slekiene, Gardner ..................  66
J. K. Alvinas, Detroit ............. 65
Dagis, A., Sudbury ........................ 64
F. J. Repšys, Milford .................. 60
J. Adams, Grand Rapids ............ 59
V. Pucin, St. Louis ................ 55
P. Sodeikis, Youngstown .............. 50

i J. Navalinskiene, Binghamton .... 50
M. Baltrušaitis, Seattle ........... 50
Drg. Meškys, Ozone Park ....... 50
P. Kabosis, Maidsville .....   50
J. Miliauskas, McKees Rocks .... 50
J. Marshalonis, Bristol ........... 50
W. Goodis, Utica ...................... 50
M. Petraitis, Bethlehem ........... 50
I. Stankus, Buckner, Ill................ 50
J. Briedis, Fair Oaks ................  50
H. Tamošauskiene, W. Roxbury 44
F. J. Madison, Youngstown ..... 44
J. Ragauskas, Shelton ...............  44
J. A. Jerome, Barre Plain ..... 44
V. Sutkienč, San Francisco ..... 44
Karpich, P. W., Lynn ....................  44
M. Bcndinskas, Summerlee ....... 44
J. Visockis, Wilkes-Barre ........ 43
J. Gasiūnas, Brooklyn ............... 42
O. Girnicne, Binghamton ............ 40
M. Valcnta, Cleveland ...........  38
R. Jarvis, Plymouth ................. 30
C. A. Motejūnas, Williamstown 30
J. Mažeika, Cleveland ................ 27
O. Cibulskicne, Brooklyn ........... 27
J. Nalivaika, Brooklyn ..............  24
A. Mažalienė, Brooklyn ............  24
A. Dapšis, Detroit, .................... 22
P. Sprindis, Kenosha ................ 22
J. Mitchell, Washington ........... 22
P. Žemaitis, Detroit .....   22
A. Dambrauskas, Arlington ......... 22
J. Gudišauskas, Tamaqua ........... 22
S. Žostautas, Kapuskasing, Can. 20
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Baltimore, Md.
Legionierių Organizacijos Da
lis Narių Pradeda Smirdėt Fa
šizmu ir Teršia Organizacijos 

Narių Dorą Vardą

V.
Lenkijos valdonai pradėjo viešpatauti 

tokiomis pat priemonėmis, kaip aštuo
nioliktame šimtmety j jie baigė, kada 
Lenkija buvo išdalinta. Lenkijoj viešpa
tavo bjauriausio išnaudojimo pusiau 
baudžiaviška, pusiau feodalinė valstie
čių pavergimo sistema. Lenkijoj baisiau
sioj vargo padėtyj buvo darbininkai. 
Lenkijos valdonai su pagalba nagaikos, 
šampolų, kalėjimų ir kulkų lietum bandė 
išnaikinti milionus kitų tautų žmonių. 
Pavergimo ir išnaudojimo sistema buvo 
ta pati, kokia veik du šimtai metų atgal. 
Tačiau, viešpataujanti klasė gyveno dvi
dešimto šimtmečio kultūroj ir jos apys- 
tovose. Jų pilyse ir palociuose griežė šių 
dienų moderniška muzika, stovėjo mo- 
derniškiausi radio priimtuvai, švietė 
elektros šviesa, buvo ir kiti patogumai.

Bet vienas iš kunigaikščių Liubomirs- 
kių giminaičių tikrai vedė vienoje pilyje 
tokį gyvenimą, kokiu gyveno jo bočiai du 
šimtai metų atgal. Jeigu tai būtų bied- 
nas žmogus, tai veikiausiai jis savo gy
venimą būtų baigęs tarpe protiniai ser
gančių, kur nors ligoninėj. Bet kada bu
vo turtingas, turėjo net du dvarus, tai 
vienas dvaras vaizdavo dvidešimto šimt
mečio apystovas, o kitas gilią praeitį. 
Šis ponas buvo žinomas, kaip “Pan So
vuško.”

Mes neisime į tą dvarą, kur jis gyveno 
šių dienų apystovose, bet pažvelgkime 
į senovės praeitį. Dvaro rūmai stovėjo 
netoli Baranovičių, ant vieno aukšto kal
no, prie didelio ežero. Rūmai žaliavo, 

kokia birželio žolė. Nakties laiku 
viK mėnulis plaukė ir teikė savo šviesą 

I arba mažos jėgos pridengta .elektros 
• lemputė švietė “Sovuškos” palociuje.

ifiUMi

čia legionieriam teisybės 
žodžiai pradėjo deginti akis, 
todėl jie pradėjo rėkti: “Ei
nam laukan, ko mes tos bobos 
klausysime!” Ir sukilo kokia 
30 legionierių ir pradėjo eiti 
iš svetainės. Jie šaukė ir pu
bliką eiti laukan kartu, bet 
publika nesijudino ir plojo, o 
policija trukšmadarius stūmė 
laukan. Taigi jiems nepavyko 
mitingą išardyti.

Draugė kalbėtoja ir vėl pra
dėjo prakalbą tęsti, padėka- 
vodama gražiai policijai už 
tvarkos padarymą, ir prisimi
nė, kad šiandien yra jos tiks
las kalbėti apie Amerikos dar
bininkų reikalus, kad kapita
listai neįtrauktų darbininkų į 
karą. Ir prisiminė draugo E. 
Browderio suareštavimą už 
išgavimą svetimu vardu pas- 
porto. Tai tik karo rengėjų 
priekabės prie K. P., sakė 
Flynn, o vėliau bus ir kitos 
darbininkų organizacijos per
sekiojamos ir jų vadai bus į 
kalėjimą kišami, • kaip Tom 
Mooney, kuris nekaltai buvo 
kankinamas per 22 metu.

Paskui kalbėjo W. C. Taylor, 
negras. Jis kalbėjo trumpai, 
primindamas, kaip yra perse
kiojami 14 milionų negrų. Jis 
sakė: “Mes kovosime po Ko
munistų Partijos vėliava, kad 
atgauti žmogaus teises.” Jis 
prašė aukų dėl “Daily Worke- 
rio” pagelbos. Aukų surink
ta $99.96. A. ž. x

Tel. TRObridge 633«

Dr. John Repshis
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
278 Harvard Street 
kampas Inman Street 

arti Central SkrSro, 
CAMBRIDGE, MASS.

OFISO VALANDOS: 
2-4 ir 6-8 vakare 

Nedčliomis ir šventadieniais i 
10-12 ryte

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

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

Stalgios ir chroniškos kraujo ir odos 
ligos gydomos.

Daroma Kraujo ir B+^pimo Tyrimu 
Tel. Algonquin 4^8294

Tel. Stagg 2-0783.
NIGHT—HAvemeyer 8-1168f

LeVANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated ,
J. LoVANDA E. LeVANDA
(Tėvas ir sūnus Lcvandauskai)

UNDERTAKER
•

337 UNION AVĖ.
BROOKLYN, N. Y.

BAR ir GRLLL^

Recenzija, Sukėlusi 
Kaune Skandalą

(Tąsa nuo 3-čio pusi.)

Trumpai tariau, teatras tai operai pastatyti 
pinigų nepagailėjo, bet (duok Dieve, kad bū
čiau blogas pranašas) ji pasisekimo neturės, 
ir visas triūsas ir pinigai, rodos, pasirodys 
veltui išmesti. Priežastis yra ta, kad nei mūsų 
orkestras, nei solistai tos operos trapaus “sta- 
tuetinio” grožio atvaizduoti nemokėjo. Diri
gentas Marijošius savo temperamentu yra vi
siškai priešingo žanro menininkas: jo esama 
kuperinio, “diaboliško” (kaip kažkoks mūsų 
kritikas kažkada jį pavadino) dirigento; jis 
yra linkęs į triukšmingus garsų elektus, ku
riais nuolat nustelbia solistų vaidmenį, o “Ma- 
nonoje” orkestro vaidmuo yra žymiai kukles
nis: jam ten tereikia dramos minčiai akompa- 
nijuoti, švelniai ją dėstyt, kaip Bacho fugą 
.klavikordu. Ką Marijošiaus “Manonos” muzi
kos supratimas davė, puikiai parodo jo praves
ta garsioji de Grieux arija antrajame veiksme, 
švelnusis pasakiškas kurantinis akompanija- 
mentas joje beveik visai išnyko, ir sapnų arija 
virto kažkokia vagneriško Wotano deklaracija.

Su solistais pasirodė nė kiek negeriau, nors 
tai, žinoma, ir ne jų kaltė. Turime su pasigai
lėjimu konstatuoti, kad “Manonos” žanro par
tijoms mūsų operoje balsų nėra. Kodėl režisie
rius į tai neatsižvelgė? Dainavę premjerai juk 
neįstengė sugauti nei Massenet’o muzikos fra
zuotės, nei savaip originaliai jos parafrazuoti. 
Jie laimingai (publikai imponuojančia manie
ra) trečiame veiksme peršoko į verdinę inter
pretaciją, ketvirtajame pamėgino Puccinį, o 
penktajame jau marino vienas antrą tanhaeu- 
zeriškai. Gi pirmieji du veiksmai vokališkai 
buvo visai neįmanomi.

Šis “Manonos” pastatymas man atrodo po- 
būdingas. Tai simptomas to mūsų įsigalėjusio 
neapdairumo, kuris repertuarą kuria ne pagal 
išgales, bet iš surašytos programos. Surašytos 
pagal atskirų asmenų skonį ir laisvus įsigeidi- 
mus išbandyti savo sugebėjimus universališkai.
----- 'Melas.

Komunistų Partija surengė 
prakalbas atžymėjimui 22 
metų gyvavimo SSSR. Prakal
bos buvo gruodžio 8 d., 8 vai. 
vakare, Ridgely svetainėje. 
Pribuvus man su draugu J. 
Staniu prie svetainės durų, 
radome būrį žmonių stovint. 
Svetainėj buvo prikabintas di
delis SSSR žemlapis ant estra
dos ir su obalsiais “Per taiką, 
darbą į socializmą, demokra
tiją.” žmogus žiūri ir da
rosi smagu, kaip Komunistų 
Partija, iškėlus tokius svar
bius obalsius, kovoja už dar
bo žmonių reikalus, c-

8:30 vai. vakaro pirminin
kas draugas Sam Banks ati
daro prakalbas ir perstato 
prakalbų tikslą publikai. Pas
kui perstato jauną, gražią 
merginą paskambint smuiką 
solo, o jaunas vaikinas pritarė 
pianu. Jaunuoliai savo už
duotį atliko gražiai, o publi
ka nepagailėjo rankomis pa
ploti.

Programai užsibaigus ir pa
sirodžius ant estrados kalbė
tojam, draugui Alb. Blumberg 
ir kitiem, publika ploja, links
ma. Draugui Alb. E. Blūm- 
bergui atsistojus kalbėt, legi
onieriai pradeda staugti lyg 
vilkai, niekindami nešvariais 
žodžiais draugą Blumbergą. 
Baigiant savo kalbą ir prisi
minus, kad KP mitingai vi
suomet ląikomi tvarkingai ir 
dabar turi būt tvarka padary
ta, žmonės pradėjo smarkiai 
ploti rankomis. Ir tada po
licija pradėjo mandagiai 
trukšmadarius raminti. O tie, 
kaip padūkę, šaukia ir išlei
džia vėliavą ir puolasi prie 
estrados.

Tuo tarpu atsistoja jauna, 
graži mergina, finų tautos 
liaudies duktė ir pradeda kal
bėti. kad šiandien. Sovietų

Sąjunga nekariauja, kad pa
vergt Finlandijos liaudį, bet 
kad ją išvaduoti iš po kapita
listų ir baltagvardiečių prie
spaudos.

Legionieriai pradeda rėkti 
ir vadinti kalbėtoją parsidavė
le Stalinui.

Kalbėtoja pabaigus savo 
kalbą atsisėda, o publika 
gri a u sm i n ga i ploja. Tr u kš- 
madarius viršija, o policija 
mandagiai trukšmadarius ra
mina.

Atsistoja draugė Elizabeth 
Gurley Flynn ir pradeda pra
kalbą sakyti, primindama So
vietų Sąjungos atliktus gerus 
darbus ir kad šiandien Sovie
tų Sąjunga neturi valstybinių 
draugų ir ji tik viena kovoja 
už taiką ir demokratiją ir už 
darbo žmonių interesus, kad 
išvaduoti iš po kapitalistų 
priespaudos.

Legionieriai vėl .pradeda 
rėkti ir šaukti: “Alės nenori
me girdėti apie komunistus, 
bet mes norime girdėti apie 
Ameriką!!” Kalbėtoja atsako 
mandagiai: Gerai, kad jūs no
rite kalbos apie Ameriką. Tai 
aš dėl jūs kalbėsiu apie Ame
rikos istorijos faktus, prisi
mindama, kaip Amerikos val
džia pareikalavo nuo Kolom- 
bijos respublikos valdžios, 
kad duotų per jos žemę kasti 
kanalą, kad būtų galima ap
saugoti North ir South Ameri
kos kraštus. Ir nors Kolom- 
bijos respublikos valdžia ne
labai norėjo sutikti, bet ka
dangi Amerikos kraštai reika
lavo apsisaugoti nuo Europos 
valstybių užpuolimo, tai ta 
mažai šalis turėjo sutikti su 
Amerikos valdžia. Tai šian
dien ir Sovietų Sąjunga to rei
kalauja nuo Finijos valdžios, 
kad yra reikalas kažkurias sa
las gauti nuo Finijos dėl ap
saugojimo Leningrado ir Kron- 
štadto ir pakeisti dabartinius 
rubežius. Bet Finijos kapita
listinė valdžia, pakurstyta ka
pitalistinių valstybių, nesutiko 
su Sovietų Sąjungos draugiš
kais pasiūlymais ir išprovoka
vo karų/’

Prancūzai Pripažįsta, Kad 
Naziai Užėmė Jų Poziciją

________

Paryžius. — Būrelis na- 
zių smogikų^ staiga užpuolė 
vieną priekinę francūzų po
ziciją tarp Saar upės ir 
yVarnd miško. ir.šturmu už
ėmė šią poziciją. "Paštui | 
f rancūzai kanuolėmis ir kul- 
kasvaidžiais išmušė, nazius 
laukan iš ten ir atgriebė 
poziciją; ale naziai trauk
damiesi iš jos nusivarė apie 
10 francūzų į nelaisvę. Taip 
praneša francūzų koman- 
dieriai, kurie sako, jog po 
to nebuvo ^daugiau jokių 
karo veiksmų tą dieną.

NAZIŲ PRANEŠIMAS
Berlin. — Vienas vokie

čių oficierius ir 10 kareivių 
smogikų ūmai užpuolė ir 
šturmu užėmė francūzų po
ziciją į pietų, vakarus nuo 
Saarbrueckeno. Prancūzai 
narsiai gynėsi, sako nazių 
komanda, bet vokiečiai pen
kis francūzus užmušė ir su
ėmė vieną francūzų oficie- 
rių ir 16 kareivių į nelais
vę. Juos vokiečiai ir parsi
varė į savo pusę.

New Yorko ir devynių ki
tų valstijų gubernatoriai, 
užagituoti H. Hooverio, pa
skelbė. ateinantį sekmadie
nį kaip rėmimo dieną Šuo-! 
mijos senosios valdžios.
Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėje”.

Lietuviu Restaurantas
mithetf

liquors

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

alaus.
Savininkas

Joseph Zeidat 
411 Grand Street 

BROOKLYN, N. Y.

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

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

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

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

Estate of

BARRY P. SHAUNS 
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME 
VESTIE E. DAVIS

Licensed Mgr. 

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

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

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 chemikaių. Mūsų duoną valygyda- 
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui. 
Pristatome į visas dalis—Brooklyno ir apielinkčs, į krautuves 

ir j pavienius namus; taipgi'siunčiam tr j kitus miestus.
Tel. Evergreen 7-8538 Suv. V. LUKOŠEVIČIUS
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Hartford, Conn
Biskutis Žinučių iš Mūsų 

Kolonijos Pastogės
Lapkričio 26 d. LDS 79 kp. 

surengė paminėjimą Vilniaus 
atgavimo ir nušvietimui apla
mai europinių įvykių. Kalbė
toju buvo drg. R. Mizara.

Nors jau tilpo “Laisvėje” 
apie šį parengimą, bet dar ir 
aš pabrėžiu tas daleles, apie 
kurias nebuvo rašyta. žmo
nių prisirinko iš visokių pa
kraipų pilna Lyric svetainė ir 
visi labai ramiai užsilaikė.

Prieš prasidėjimą prakalbų, 
Laisvės Stygų Orkestrą, vado
vaujant drg. V. Visockiui 
grojo keletą kavalkų, už 
riuos klausytojai suteikė 
mažai aplodismentų.

Pirmininkas drg. A. Taraš- 
ka pasakė trumpą, bet reikš
mingą įžanginę prakalbę! ? ir 
agitavo, kad kurie dar nepri
klauso prie LDS, kad priklau
sytų, nes jiems dar nupigin
tas įstojimas. Taipgi prisiminė 
apie kliubiečių pastangas sta
tyme sdniai Hartforde laukia
mos svetainės. Jis ragino visus 
geros valios lietuvius remti šį 
kliubiečių darbą su paskolo
mis ir aukomis.

Drg. R. Mizaros 
klausytojus patenkino.

sti

ll e-

Jis ne- 
įsitiki- 

parcm- 
apie 

įvykius.

pinigus 
konsulą

surinko

nimų. Tik nurodinėjo, 
damas gyvais faktais, 
dabartinius Europos 
Agitavo klausytojus remti fi
nansiškai valig savo 
vilniečius, o suaukotus 
siųsti per Lietuvos 
Raudonajam Kryžiui.

Laike pertraukos
aukų apie $30. Likusieji nuo 
padengimo lėšų bus pasiųsti 
vilniečiams.

Draugas kalbėtojas po per
traukos agitavo klausytojus 
dėtis prie darbininkiškų or
ganizacijų, kurios pilnai at
stovauja darbininkišką judėji
mą, ir ragino užsirašyti laik
raščius, kurie praneša teisin
gas žinias. Tais -laikraščiais 
yra “Laisvė,” “Vilnis” ir “Tie
sa.” Užbaigdamas kalbėt, pra
šė klausytojų dirbti visiems iš 
vieno dėl sulaikymo šios šalies 
nuo įsikišimo į dabartinį 
perialistinį Europos karą, 
kalbą publika palydėjo 
didžiausiu entuziazmu.

Buvo’duota nemažai klausi
mų, į kuriuos kalbėtojas ga
na aiškiai atsakinėjo, žodžiu 
sakant, prakalbos pilnai pavy
ko.

im- 
Jo 
su

—o— 
Vestuvės

Lapkričio 18 d. apsivedė 
draugas A. Ramonas su O. 
Vazniene iš New Britain. Abu 
yra pusamžiai, šliūbą ėmė ci
vilį.

Draugas Ramonas visuomet 
remia darbininkišką judėji
mą. Jo dukrelė Birutė pri
klauso prie Laisvės Choro ir 
L. Stygų Orkestros. Nors 
dar jaunutė, bet darbšti me
nininkė.

Taigi aš linkiu draugams 
Ramonams ilgo ir laimingo 
šeimyniško gyvenimo.

Nemunas.

Detroit, Mich
Kas Veikiama Detroite

Detroito Darbininkų Spau
dos Komitetas rengia spaudos 
naudai didelę ir skanią vaka
rienę subatoj, sausio 27 d. 
Draugijų Svetainėj, 4097 Por
ter St. Ne tik Detroito, bet ir 
kitų kolonijų žmonės žino, 
kad mūsų gaspadinės paga
mina skanias vakarienes (ir 
tai užtektinai) ir tik už 50c. 
Antras dalykas, šitos vakarie
nės pelnas eis parėmimui mū
sų darbininkų spaudos.

Kuomet reakcija kelia gal
vą, puola darbininkų susirin
kimus ir unijas, terorizuoja jų 
vadus, tuomet darbininkų 
spauda yra geriausias įrankis 
kovai su reakcija. Todėl De
troito darbininkai ir darbinin
kės remkime darbininkų spau
dą visokiais būdais ir priemo
nėmis. Atsilankant į šia va-

karienę atliksite savo darbi
ninkišką užduotį.

Taipgi vajininkai ir kiti 
darbuotojai spaudos klausimu 
išduos raportus, kokios pasek
mės šių metų spaudos vajaus, 
ir kiti spaudos reikalai. Taip
gi bus ir kalbėtojas, kuris nu
pieš spaudos reikšmę šiandie
niniam kare. Išgirskite kalbė
toją ir paremkite spaudos rei
kalus ’

Kviečia
Spaudos Komitetas.

—o—
Fordas Next

Detroito A. W. U. (CIO), 
apsidirbus su Chrysleriu, strei
ką ir gerą naują kontraktą 
laimėjus, pradėjo valyti dirb
tuvę nuo skebų ir atsisakančių 
mokėti duokles, šluoja laukan 
kaipo draugijos išmatas. 
Taipgi visos kitos CIO unijos 
pradėjo mokėti asesmentus 
organizavimui Fordo dirbtu
vės. Unijos Centro Pilei. Ko
mitetas rikiuoja organizato
rius ir didina vietinę unijos 
spaudą pradėti ofensyvą prieš 
užsispyrėlį Fordą.

Fordo lokalo nariai, lokalo 
valdininkai, organizatoriai ir 
eiliniai nariai pradėjo smar
kiau ir atviriau veikti iš vi
daus. Buvę nariai ir šiaip 
Fordo darbininkai pradėjo 
stoti būriais į A. W. U. (CJO), 
nes juos padrąsino Darbo 
Santikių Boardas, kuomet įsa
kė Fordui sugrąžinti suvirs 
300 išmestų darbininkų iš dar
bo Californijoj. Taipgi įsakė 
užmokėti visiems už sugaištą 
laiką ir tuoj pradėti derybas 
su A. W. U. (CIO) atstovais 
unijos pripažinimo klausimu.

Todėl žiūrėk, Fordo darbi
ninke, kad šalia tavęs nedirb
tų nelinijinis darbininkas. To
kį veskis į raštinę ir įrašyk į 
uniją. Jokūbo Sūnus.

stoti vienai minutei jo pager
bimui. Narių akyse sublizgėjo 
ašaros..*

Buvo pakeltas per d. Sen
kevičių Browderio ir kitų pa
žangių darbininkų vadų perse
kiojimas ir bylos. Pirmininkas 
sumanė, kad ant vietos pa
rinkti aukų jų gynimui. Auka
vo sekamai: V. J. Senkevi
čius ir G. Jankus po 50c; F. 
Bačkis 45 c; po 25c—K. Ju- 

I (liekas, F. Urba, S. Sharkey, 
O. Urbienė, M. švegždienė, S. 
Tarvydaitė, ir O. šlapikienė 
10c. Viso $3.05. Už aukas di
delis ačiū!

Išrinkta nauja valdyba 1910 
metams. Organizatorium — S. 
Sharkey, sekretorium — V. J. 
Senkevičius, finansų sekreto
rium — F. Urba, iždininku \ 
Kaulius. Linkiame sėkmingai 
darbuotis organizacijos nau
dai !

Nutarta po kiekvieno susi
rinkimo turėti savitarpines 
diskusijas. Sekamam susirinki
me bus diskusuojama sekama 
tema: “Lietuva sąryšyj su pa
sauliniais įvykiais.” Kaip ma
tote, tema labai svarbi, tad 
prašome visus narius dalyvau
ti susirinkime, kuris įvyks 14 
d. sausio. Nutarta taipgi kvies
ti
Kviečiame visus, kurie myli 
pasidiskuspoti, atsilankyti tą 
sekmadienio popietį ir su mu
mis valandą kitą praleisti 
draugiškai ir naudingai.

Eugenija.

ma atžagareivio H. Smitho, 
pašaukė 15 viršininkėlių 
trockinės-lovestoninės neva 
“p r o g r e syvės” mainierių 
unijos “liudyti” prieš didžia 
CIO Jungtinę Mainierių 
Unija.

PRANEŠIMAI Iš KITUR
ELIZABETH, N. J.

Bangos Choras rengia šaunų mas
karadų balių, sekmadienj, gruodžio 
17 d. LDP Kliubo, 408 Court St. 
Pradžia 7 v. v. Bus duodamos įvai
rios dovanos už gražų ir juokingą 
apsimaskavimą. Kviečiame visus pa
remti šį kultūros darba. įžanga 25c.

HUDSON, MASS.
LDS 66 kp. rengia vakarienę ir šo

kius, 30 d. gruodžio, II. L. Piliečių 
Kliubo Svet. Gros pagarsėjus Benny 
radio orkestrą.

Svarbios prakalbos įvyks 31 d. 
gruodžio, 2 vai. po pietų. II. L.

ir pašaliečius į diskusijas.

Gal Talkininkai Grobiu 
Naujus Sovietu Laivus?

EASTON, PA.

Amsterdam, Holandija.— 
Šičia jau užbaigta statyti 
Sovietams du keleiviniai lai
vai “Stalin” ir “Molotov”, 
vienas ir kitas po 7,500 to
nų įtalpos.

Kai kurie holandai klau
sia: kas šiem laivam atsitik
tų, jeigu Tautų Lyga nutar
tu ivest ekonomines baus
mes prieš Sovietus už jų 
karą su Suomijos senąja 
valdžia? Gal Anglijos-Fran- 
cijos karo laivai tada mė
gintų užgrobti šiuos du so
vietinius laivus, jeigu jie 
plauktų per Šiaurės Jūrą į 
Sovietų Sąjungą?

Pati. Holandijos 
iš anksto užreiške, 
nai neprisidės prie
Tautų Lygos bausmių prieš 
Sovietus.

valdžia 
kad ji-

Kliubo Svet. Kalbės R. Mizara, “L.” 
redaktorius apie svarbius dabartinius 
Europos karo reikalus ir atgavimą 
Vilniaus. Kviečiame visuomenę daly-' 
vauti.

NORWOOD, MASS.
Teatras, Koncertas ir Bankietas. 
Rengia Lietuvių Lavinimos Ratelio 
Choras. Sekmadieni, 17 d. gruodžio, 
Liet. Svetainėj. Pradžia 3 vai. po; 
pietų. Bus suvaidinta juokinga ko
medija, “Šliūbine Iškilmė.” Vaidins: 
M. K. Bolys, E. Karalienė, J. Gal- 
guskas, Olga Grybaitė, A. Šarnaus- 
kas ir A. Zaruba. Koncertinę dalį at
liks Choras ir solistai. Kviečiame
vietinius ir iš apylinkės dalyvauti, 
kiekvienas turėsite smagaus juoko 
ir tuo pačiu laiku paremsit Chorą, 
kuriam dabartiniu laiku parama la
bai reikalinga. — Rop.

BRIDGEPORT, CONN.
LDS 5 Apskr. ir vietinė LDS kuo

pa rengia prakalbas. Kalbės Dr. J. 
Kaškiaueius iš Newark, N. J. Bus 
Liet. Jaunų Vyrų Draugijos Svet., 
407 Lafayette St. Pradžia 2 vai. p. 
p. Įžanga veltui. — Kviečia visus— 
Rengėjai. (294-295)

MATTHEW P. BALLAS < 
(BIELIAUSKAS) 

LA1SNIUOTAS GRABOKAUS d
660 Grand Street Brooklyn, N. Y. I

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo- į
damos mylimiems pašarvoti dovanai 1

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

kitokį 
to ka v 

išrink- 
Tėmy-

Iš Mūsų Organizacijų , 
Susirinkimų

Sekmadienį, 10 d. gruodžio 
buvo laikomi priešmetiniai su
sirinkimai kaip LDS 51 kp., 
taip LLD 13 kp. Abudu susi
rinkimai pasižymėjo neblo
gais tarimais ir draugišku 
ūpu, tad priseina šį tą spau
doje paminėti.

LDS 51 kp. svarstė būdus, 
kaip sukelti kuopai finansų, 
nes Eastone nesiranda tinka
mų svetainių parengimams ir 
iždas po biskį išsisemia. Nu
tarta su pradžia 1940 metų 
turėti vakarienę arba 
pasilinksminimą ir prie 
tokio nepaprasto. Tam 
ta ir darbšti komisija,
kite spaudoje pranešimus.

Kuopos organizatorius d. V. 
Kaulius raportavo, kad per 
1939 m. prirašė 7 naujus na
rius ir išplatino brošiūrą “Vė
žys.” Raportas priimtas su pa-, 
gyrimu. D-gas Kaulius pasili
ko ir ateinantiems metams 
darbuotis.

Buvo renkama nauja kuo
pos valdyba. Pirmininku iš
rinktas George Jankus; sek
retorium A. Vyturis; finansų 
sWretorium pasiliko senas, V. 
*4. Senkevičius ir iždininkas 
tas- pats, L. Tilvikas. Vice
pirmininkė — M. švegždienė; 
kasos globėjai — F. Urba ir 
V.* Stančikas. Daktaras palik
ta tas pats Dr. Urbonas.

Kaip matote, valdyba susi
deda iš gerų ir darbščių drau
gų, tik nariai turėtų su ja ko
operuoti, lankydami kuoskait- 
lingiausiai susirinkimus.

Kas Veikiama Literatūros 
Draugijoj

LLD 13 kp. atlaikė savo su
sirinkimą tą pačią dieną. Na
rių susirinko daugiau negu pa
prastai, bet toli gražu nevisi. 
Buvo išduoti įvairūs raportai, 
pilnesnį bus išduoti sausio mė
nesio susirinkime. Tad visi na
riai dalyvaukite. 'Pora narių 
užsimokėjo duokles, dar turi
me skolingų 7 narius, tie 
simokės iki galui metų.

Prisiminus mūsų mirusį 
ganizatorių, d. J. šlapiką, 
sirinkimo pirmininkas d.
Judickas paprašė nartu atsi-

uz-

or-
su-

-------------- -

Atgaleivių Kongresmanų 
Pasišokimas prieš Mai

nierių Uniją 
Washington.,— Kongres

manų komisija, vadovauja-

BEER, WINES & LIQUORS 
WHOLESALE & RETAIL

NOTICE is hereby «ivcn that License No. 
RW 1001 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Sec
tion 132 A of the Alcoholic Beveraue Con
trol Law at 426 Ralph Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANNE SCHIMMEL
426 Ralph Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 3710 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail un
der Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 363 Halsey St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 

the premises.
HARRY WAXLER and ABE TICKER

Dew Droii Inn. .....
Halsey St. Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3353 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 166-168 Avenue O. Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed on the premises.

CARMELLA STANZELLA
L. and S. Bar and Grill 

166-168 Avenue O Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7626 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor under Section 
132 A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 409 Kent Ave. and 18 Broadway, 
Borough /if Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

THERESA EEUERSTACK
409 Kent Ave. & 18 Broadway, B’klyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3115 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 137 Schenectady Ave., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises.

VINCENZO POLICANO
137 Schenectady Ave. Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3368 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail un
der Section 132 A of the ‘ Alcoholic Beverage 
Control Law at 5011-13 Avenue'L, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

FRANKLYN A. MORAN ami 
DENNIS CALLAGHAN

Avenue L Brooklyn, N. Y.

___ is hereby given that License. No. 
__  2834 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 

the Alcoholic Beverage 
Bo

to

5011-13

NOTICE 
RE -....
t. :
Section J 32 A of
Control Law at 123 Greenpoint Ave..
rough of Brooklyn. County of Kings, 
be consumed on the premises.

ELLEN WALSH ADM.
123 Greenpoint Ave. Brooklyn. N.

T99R*

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-8622

168 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179
------------------------------------------ -------E

Dr.J.J.Kaškiaučius
Telefonas: Humboldt 2-7964

530 SUMMER AVENUE, 
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.
•

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

VARPO KEPTUVE
36-42 Stagg St Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y
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Į.Q VIENATINIS LIETUVIŠKAS
' '' 01' KABARETAS

STANLEY MISUNAS 
Savininkas

Muzika ir Floor Show kiekvieną 
penktadienį ir šeštadienį 
Degtines, Konjakai, Vynai, 

Alus ir Valgiai

PARAMOUNT CABARET
Grand St. Brooklyn, N. Y.

Prie R. K. O. Republic Teatro
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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 Rolli.

Siunčiame duoną per paštą į kitus miestus, specialiai greitai pristato 
Ant Jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kaina*

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

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
Į JOSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ

„ (Steam Boiler)
• • •

Mūsų inžinieriai išmieruod 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.

Telefonai EVargraen 7-1661 *
i

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiejimams 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 elevelterio stoties

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

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

•fc •&*
Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas 

pieniškų valgių ir daržovių, virtų ir žalių.
-- .............. - - - -- - ------------ . - -.................... - -- - - -...........- - --........................ - --------------- . . -

Office Phone 
EVergreen 8-1090

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

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

RHEA
Managed by

TEITELBAUM

Open Day and Night

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

Vapor Room,
Room, Large
Artesian Water, Restaurant, Barber

Shop, Sleeping Accomodations.

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

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

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

Sun. all day and night

Dekii Šventes Išpardavimas
Namų Rakandų Krautuvėje

301 Grand Street Brooklyn, N. Y<
Tel. EVergreen 7-6673

MES TURIME DIDELĮ PASIRINKIMĄ
Divonų—Carpet Rugs

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

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

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

• Mažiukai divonukai nuo 80 ir aukšiau.
Jei atsinešito šį skelbimą, tai gausite $1.49 vertes 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. >
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šeštas puslapis

Rytoj Vakarąc

NewWko^M0žfe7lni<H
Lori-su-

nutarta

iškeltus

&
l»u

šeštadienis, Gruodžio 16, 1939

buvo 
trim

Aido
Aldo-

i lėtų gauti pastogę prieinamo
mis kainomis.

“Nepradėkit, ką jūs plana- 
vot daryt,” pareiškė Spiva- 
kas, pradėdamas kalbą ir 
kreipdamasis Į Coughlino pa
sekėjus “New Masses
ruoštame mitinge gruodžio 14. 
Jis perspėjo, jog jis žino, kas 
ten dalyvavo ir kas

EVergreen 7-2375 L-1370

HYMAN BERGER i

Komunistai Ruošia 
Didelį Mitingą

Priešinasi Valdišku 
Namu Statybai

Kiek Išmokėta Nedarbo 
Apdraudomis

Dar apie Senatvės 
Apdraudą

Tūkstančiai Suėjo 
Užgirst Spivaką.

šiuomi dar norime primin
ti, kad L. M. A. Kliubo ren
giamas vakaras įvyks jau ry
toj, sekmadienį, gruodžio 17- 
tą, “Laisvės” salėj, 419 
mer St., Brook lyne.

Programoj didysis 
Choras, vadovaujamas
nos Žilinskaitės, ir Aldona 
Klimaitė, lietuvių mylima so-

listė. Grieš G. Kazakevičiaus 
orkestrą. Kelių rūšių karštus 
ir šaltus užkandžius bus ga
lima gaut nuo 6 vai. vakaro. 
Įžanga 25c. Lauksime jūs vi
sų atsilankymo. Rengėjos.

Miesto Planavimo Komisija 
pereitą trečiadienį toliau 
svarstė planus 34-rias miesto 
laužynų sritis atstatyti miesto 
finansuojamais gyvenamų na
mų projektais, kur mažai bei

Didžioji Madison Square
trden salė šį pirmadienį,

gruodžio 18-tą, vėl bus liudi
ninke milžiniško darbo žmo
nių sąskridžio, kokius pasta
raisiais laikais tik komunistai, vidutiniai uždirbąs pilietis ga- 
tegali surengti.

Salė randasi prie 8tb Avė. 
ir 50th St., N. Y. 
7:30 vakaro. įžanga 
ir 75c.

Pradžia 
25c, 40c

kalbėto-'Mitingo vyriausiais 
jais bus Earl Browder, K. P. 
general is sekreto) )us, 
William 
iždininkas, 
abu dabar 
mai neva 
išsiimant pasportus. 
rio byla prasidės šį pirmadie
nį. Komunistai Įrodinėsią, 
kad jis persekiojamas dėl po
litinių Įsitikinimų.

Mitingas rengiamas paminėt 
Moissaye J. Olgin, žydų dar
bininkų ’dienraščio “Freiheit” 
steigėją ir redaktorių, kuris 
mirė lapkričio 22-rą, veik už 
savaitės po savo prakalbos 
tame pačiame Gardene, kur 
jis buvo darbininkų sutiktas 
audringomis ovacijomis.

Mitinge bus ir svečias kai-i 
betojas Vincente Uribe-Gal-: 
deano, buvęs liaudiškos Ispa
nijos respublikos žemės ūkio 
ministeris, kuris čia apsilankė 
kelyje Į Pietų Ameriką. Taip
gi kalbės Ben Gold, kailiasiu- 
vių unijos prezidentas; Paul 
Novik, “Freiheit” redaktorius; 
Mike Gold, “Daily Workerio” 
kolumnistas ir autorius.

ir K.
Weiner, nacionalis 

prieš kuriuodu 
sudaryti kaltini- 

dėl nereguliarumų 
Brow d e-

Miesto rendauninkų organi- 
Įzacijos, kurios atstovauja šim
tus tūkstančių organizuotų 
gyventojų, pamatiniai sutiko 
su planais. Bet toriams ir 
Tammanės demokratams labai 
nepatinka tie planai. Jie atsi
vedė suesimobilizavę apie 
pusantro tūkstančio vyrų ir 
moterų protestuoti ir pusėtinai 
patriukšmavo. Atsivežė čarte- 
liuotais busais.

nes
Tik

žinoma, nieko naujo, 
piniguočiai triukšmauja, 
projektai ne jų naudai, 
stebėtina, kad jiems dar vyks
ta apgauti — Įtraukti jų rei
kalus ginti — ir vieną kitą 
smulkių namų savininką, ku
rių interesai supuola no su 
ponų, bot su biednuomenės in
teresais, kurie turi daug ką 
laimėti ir nieko pralaimėti iš 

Imiestavos statybos ir progre-

Spalių mėnesį New Yorko 
valstijoj’ išmokėta $4,726,575 
nedarbo apdraudos mokesti
ni is bedarbiams. Viso išrašyta 
3 75,10 7 č e k i a i. R u gs ė j į 
išmokėta $4,884,648, 
n u oš i m č i ais d a u gi au.

Grėenpointės ofise, 51 
išmokėta $108,509.- 

8,836 atskiri čekiai 
pirmiau dirbusiems 

įstaigose, mokančio- 
fon d ui

Kas Ja Gaus?
Asmenys suėję ar kuriems 

sueis 65 metais amžiaus 194 0 
metais.

Asmenys dirbę tose industri
jose, kuriose mokama duoklė 
Socialio Saugumo fondam

Asmenys, kurie bus atleisti 
arba patys pames darbą, kad 
gyvent iš apdraudos.
Kas tebedirba, apdraudos ne

gaus. Pradėjęs gaut apdrau- 
i dą asmuo bile kada gali imti 

jeigu jam taip išeina 
Tas nesumažina jo 

vėliau,
kada jis nustos dirbęs. Fak- 
tinai, ilgiau išdirbęs Socialio 
Saugumo Aktu padengtą dar
bą, jis biskelį pakels savo gau
simos apdraudos kiekį,

Posteriy Kontestas

ŠĮ Vakarą

rytą

ku-

Brangus Pasivažinėjimas

REIKALAVO BAUSTI 
GIRTUS DRAIVERIUS

DIDINS IR GERINS 
CONEY ISLANDĄ

Majoras LaGuardia lankėsi 
Chicago] sakyt prakalbą Illi
nois Taksų Komisijos posėdy
je

su-
ne-

Daro visokius spaudos dar
bus organizacijom 

ir biznieriam

“LAISVĖS” SPAUSTUVE

Phil. Compo, 3 metu mergai
tė, tapo mašinos mirtinai 
žeista ant Evergreen Ave 
toli namų, 219 Himrod St.

ketvirtadienio 
gaisre, 41 Barti et 

Mrs. R. Malava ir Telefonų Kompanija iš
spausdino 600,000 kopijų di
rekcijos knygų telefonų var
totojams.

Lankėsi “Laisvėje”
Ketvirtadienio popietį lan

kėsi “Laisvės” įstaigoj drg. S. 
Rautk-denė su savo-dukteria. 
Užsimokėjo už “Laisvės” pre
numeratą, pasipirko Albumą 
ir kalendorių. Drg. Raudonie
nė kiekvieną metą atvyksta iš, 
Barnegate, N. J., aplankyti 
“Laisvės” įstaigą. L. K.

Gruodžio 16-tos vakarą, 
Ukrainą salėj, 101 Grand St., 
ruošiama tarptautiškas vaka
ras, kuriame dainuos ir šau
nusis Aido Choras, vadovau
jant vedėjai Aldonai Žilins
kaitei. Ukrainai ir kitos tau
tos irgi dalyvaus programos 
pildyme. Taipgi bus šokiai. 
Vakarą rengia bendrai visi 
šios apylinkės komunistai pa
ramai savo 60-tos sekcijos ir 
tikisi, kad visų tautų darbo 
žmonės prisidės prie vakaro 
sėkmingumo savo atsilanky
mu. S. D.

Motina ir Vaikas 
Žuvo Gaisre

Anksti 
kilusiame 
St., žuvo 
jos 7 metų sūnelis Edwardas.
Dvylika kitų šeimų spėjo iš
sigelbėti iš senoviško 4 aukštų 
namo. Tų dviejų apdegę kū
nai rasta prie lango, pro 
rį jie bandę gelbėtis.

Tik užvakar ponas McGuin
ness protestavo prieš tokių na
mų naikinimą Greenpointėj.

H. McKnight, Jr., 249 
Throop Ave., pamatęs du jau
nuoliu važiuojant Broadve jo | 
mašinoj, kuri vakarykščiai j 
buvo dingus, pasišaukė poli-' 
cistą ir ėmė vytis. Vieną iš j 
vejamųjų policistas pašovė, 
antrą pagavo. Pašautasis vai- 
kinelis tik 15-kos metų.

Miesto ii’ valstybės sveika
tos departmental skelbia po
sterių kontęstą, kuriame gali 
dalyvaut bile artistas. Poste- 
riai turi akstint visuomenės 
sveikatingumą, mokint išvengt 
tūlų ligų ir sykiu būt nebai
sūs, “parodyt tikslą ir įkvėpt 
viltį.” Kaukolių ir kitų baise
nybių rodymas išėjęs iš ma
dos, kaip nurodo Lucian Bern- 
hard, žymus posterių artistas, 
vienas iš būsimų sprendėjų 
posterių vertės.

Kontestas baigsis vasario 1. 
Daugiau informacijų galima 
gaut 125 Worth St., N. Y.

Majoras LaGuardia, kalbė
damas policijos viršininkams, 
atsižymėjo ženklų išdavimo 
ceremonijose prie City Hali, 
ragino policistus griežtai ko
voti prieš girtus autoistus, 
čiupt juos neatsižvelgiant Į 
mašinos vertę, nes jie yra di
deliu pavojum saugumui.

Parku Departmentas pla
nuoja išleist $3,000,000 padi
dint ir pagerint Conev Islan
dą. Manoma dapirkt 20 akrų 
žemės prie Stillwell Avenue 
ir ten Įtaisyt pasilsiui parku- 
čius ir pasilinksminimo aikš
teles.

Kita pakaita bus tame, kad 
manoma sritį pervest Parku 
Departmento nuosavybėn. Iki 
šiol buvo Brooklyno preziden
to žinioje.

sau Avė., 
29 arba 
asmenims 
šapose ir
se Socialio Saugumo 
duokles.

Per mėnesį visoj’ valstijoj darbą, 
atsišaukė 53,215 asmenų pir- geriau,
mu kartu reikalaujančių pa- teisęi gaut apdraudą 
šalpos.

Reikalingų page!bos, nedir
bančių buvo daug daugiau, 
bet jiems nemokėta, kadangi 
net 220,290 asmenų jau buvo 
išėmę, kiek jiems išpuolė 
gaut, dar prieš balandžio 1.

Spalių pabaigoj miesto ofi
sų rekorduose buvo 162,893 
šelptini asmenys, iš kuriu 
88,696 gavinėjo pašalpą, o 
66,851 turėjo teisę gaut pa
šalpas, bot dar nebuvo išbai
gę laukimo laikotarpį.

Iždo balansas spalių pabai
goj buvo $175,934,587 paly
ginus su $158,677,939 rugsėjo 
pabaigoj. Pakilimas esąs dėl
to, kad didžiuma duoklių už 
3 mėnesius, pasibaigusius 
rugsėjį, sumokama spalių mė
nesį.

Garsusis reporteris 
n agri n ė j o Cough linui 
kaltinimus, kurie dabar sykiu 
su dokumentaliais įrodymais 
spausdinami žurnale “New 
Masses.”

Masinis “teismas” - mitingas 
pripažino, kad Coughlinas 
yra kaltas anti-semitizme ir 
rasių neapykantoj; kad jis 
renkąs pinigus per J. V. paš
tą suktais pažadais; kad jis 
naudojas nuo taksų atleistus 
bažnyčios pinigus būdavot po
litinę organizaciją; kad jis 
daręs melagingus pareiškimus 
J. V. pašto viršenybei.

Sužinota, kad Coughlino: 
rėmėjai bandę uždaryt mitin-1
gui salę, bet jos vedėjas lai-1 ji 
kėši su mitingo rengėjais pa-p 
darytos sutarties. Rep. k

Detektyvas J. Furey eida
mas tarnybon pamatė plėšimą 
krautuvėj, 113-01 Liberty 
Avė., ii’ bandė sulaikyt plė
šikus. Pašautas, įsidūrė ligo
ninėj, ne tarnyboj.

PROJECT LIQUORS
Sveikina lietuvius sezono šventėmis
Duodame visiems 1940 m. kalendorius

Dešimties dienų mergaitė 
rasta palikta ant Independent 
subvės laiptų prie 110th 
stoties, N. Y. Paduota 
mestinukų prieglaudom

st.
pa-

Kaldami žemėn didžiulį 
stulpą prie Sheffield ir Jamai
ca Avės., statybininkai nu
traukė centrai) telefonų jung- 
tuvą ii- susisiekimą su miestu 
visam pietiniam 
virš’parą pataisyt.

ūme

Pašto viršininkas pataria pa
sipirkti štampų iš anksto, kad 
prieš šventes nereikėtų stovėt 
eilėse.

Gerald Hanley, gaisragesis, 
žuvo pareigose prie 1179 51st 
St. Kiti du pavojingoje padėty
je.

Trys buvę alkoholinių taksų 
departmento tarnautojai 
teisti už suktybes, kiti f 
bus teisiami.

nu
liai’

Gaisrininkų viršininkas D. 
Carlock sužeistas pareigose 
prie 3046 Buhre Ave., Bronx.

nors 
tas nuošimtis ir nedidelis. Pa
vyzd in :

Išdirbęs 3 metus (dabar 
sueis 3 metai tiems, kurie dir
bo ištisai nuo sausio, 1937 m.) 
ir uždirbęs Į mėnesį $50, gaus 
apdraudos $20.60 pavieniui ir 
$30.90 vedusiam.

Išdirbęs 10 metų ir uždir
bęs po $50 Į mėnesį, gaus ap
draudos $22 per mėnesį pa
vieniui ir $33 vedusiam.

Jauni žmonės, kurie sulauks 
65 m. amžiaus tik už 37 m. 
ir bus dirbę SS Aktu padeng
tose įstaigose per 40 metų, 
gaus apdraudos po $28 pavie
niui ir $40 vedusiam.

Po daugiau uždirbusieji dau
giau' gaus ir apdraudos, bet 
dabar niekas negaus per mė
nesį daugiau $41.20 pavieniui 
ir $61.80 vedusiam. Pastarą
ją sumą gaus tik uždirbusieji 
$250 per mėnesį. •

Reiškia, jūsų uždarbis nu
stato jūsų gausimos apdrau
dos sumą. Dėlto tebedirban
čių pareiga prižiūrėt, kad 
darbdavys teisingai atmokėtų 
iš jūsų išrenkamą ir savo pri
dedamąją dalį Socialio Sau
gumo duoklių į tą fondą, nes 
nuo to priklausys jūsų duona 
ir druska sulaukus senatvės.

Apd-raudai gaut aplikacijų 
klauskite artimiausioj prie na
mų Socialio Saugumo (Social 
Security) stotyje.

a

&

Turime didelį pasirinkimą vynų, degtiniu 
ir konjakų švepčiu vaišėms.

LIETUVOS VALSTYBINĖ DEGTINĖ

I »N
IŠRANDA VOJIMAIi g
Pasirandavoja kambariai, garu j 

šildomi, karštas vanduo. Keturi kam- j
bariai, ant antrų lubų pryšaky, $31,' 
keturi kambariai ant ketvirtų lubų 
taipgi pryšaky, $28. Viskas naujai 
išmaliavota. Antrašas: 677 Metropo
litan Ave., Brooklyn, N. Y.

(294-299)

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 Barberini

.Telvtphone: 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.

245 Graham Ave. Brooklyn, N. Y.
Kampas Maujer Street We

RUDENS MADOSNAUJAUSIOS
VYRŲ IR JAUNŲ VYRŲ

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

tai jūs turėtumėte atsilankyti į mūsų krautuvę, 
ir pritaikymu modelių.

Mes turime sizų pritaikymui visokio nuaugimo žmonėm.

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

drabuži dideliais kiekiais.

Siūtai ir Overkotai Vyram ir Jauniem Vyram 
už $16.50 
už $19.50

Vertes
Vertes
Vertes $30.00 uz

Jūsų atsilankymas į mūsų krautuvę įtikins jus, jog mūsų

NARINS SONS
670 Grand St., corner Manhattan Ave

Brooklyn. N. Y.
drabužiai yra puikiausios rūšies.

v

SKUNDŽIA ORLAIVIUS

Ligoninių ir šiaip gyvento
jai skundžiasi, kad orlaiviai 
dabar daro daug triukšmo. 
Tas primena, kas būtų, jei 
Amerika Įsiveltų karan ir nuo 
tų “paukštelių” būtų laukia
ma eksploduojančių “kiauši
nių.”

Likerį ar Vyną Kaipo Kalėdų

ATEIKITE DABAR IR IŠSI- ’
RINKITE JŪSŲ

KALĖDINĖS
DOVANAS

Už VISAI MAŽUS

RANKPINIGIUS
palaikysime jums bi kurį daiktą

šį skelbimų su sa- § 
ir gausite didelę kainoje ■ 

NUOLAIDĄ

Atsineškite 
vim

fERI THIN GRACE . . . H-fewei 

dependably accurate Grven. Yellow 
gold filled care ...... $29.7*’

PUIKIAUSIOS 
ATMINTIES

DOVANA
tai gražus laikrodėlis

Robert Lipton
Laikrodininkas-Jeweler

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

įsteigta 1892 Tel. Stagg 2-2173
ATDARA VAKARAIS

PIRKITES sau likerius su

PASITIKĖJIMU
Iš didžiausios, labiausiai patikimos ir žemiausių kainų krautuves

WILLIAMSBURGHE

MANHATTAN LIQUOR STORE
264 GRAND ST kampas Roebling St., BROOKLYN, N. Y

Mūsą sandėlis yra per dideli s, kad sužymėti kainas

štai yra tik keletas specialių:

Hunt Club-Reserve Whisky
Djstiliota Hiram Walker’io

. $1.30 pilna kvorta—73c pilna painte

Old Log Cabin-Straight Rye
4-rių njetų senumo, po valdžios kontrole

$1.89 pilna kvorta—97c pilna painte




