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Prašome visų “Lai
sves” skaitytoj lį gaut 
nors po vieną naują 
skaitytoją savo dien
raščiui.

Tuojau, kai buvo pradėta 
daryti kalbančios filmos, Čia
lis Čaplinas pareiškė, kad jam
jos nepatinka ir jis nemanąs 
kalbančiose filmose vaidinti. 
Per tą visą laiką jis ir nekal
bėjo.

Tūli manė, kad čialis Čapli
nas nenori kalbančiose filmose 
lošti dėlto, kad jo “balsas ne
tinka”.

Bet štai Čaplinas savo nusi
statymą pakeitė. Jis parašė 
veikalą ir jame pats lošia net 
dvi žymiausias roles. Jo vei
kalas—The Great Dictator— 
(Didysis Diktatorius).

Na, ir kai Čaplinas po ilgo 
tylėjimo prakalbėjo, tai pra
kalbėjo taip garsiai, taip ryš
kiai, kaip nei vienas kitas 
Jungtinių Valstijų filmų artis
tas dar nėra prakalbėjęs!

“Didysis Diktatorius” yra 
nepaprastai geras veikalas. 
Meniškai gražus. Savo forma 
labai įdomus, prijuokinąs, su- 
žavįs publiką. Savo turiniu— 
pilnas meilės visiems žmo
nėms, bet kupinas neapykan
tos fašizmui, nazizmui ir ka
rui.

čialis Čaplinas, veikalo pa
baigoj, sako kalbą. Ir toji kal
ba, tiesa, neilga, tokia ryški, 
tokia gili, turinti tiek daug 
humanizmo, kad klausytojas, 
po dideliu juokų ir pasilinks
minimo, nustelbsti jos besi
klausydamas !

Kiekvienas veikale žodis, 
kiekvienas aktorių žestas, 
kiekvienas šviesos metimas 
šian ar ten, turi nepaprastai 
didelės reikšmės. Viskas ap
galvotai sutaisyta. Viskas su 
skoniu ir su gilią logika.

Komercinė spauda pasmer
kė šį Čaplino veikalą, kaipo 
komunistinį.

Girdi, čialio prakalba yra 
tokia, kokią gali pasakyti tik 
raudoniausias komunistas. Tū
li “kritikai” netgi patarė Čap
linui tąją prakalbą iš veikalo 
išmesti. . .

Bet į tai Čaplinas atsakė:
—Man toji prakalba yra 

svarbiausias dalykas visoje fil- 
moje. Netgi jei aš žinočiau, 
kad toji prakalba reikštų vei
kalui nepasisekimą, aš stovė
čiau už tai, kad ji filmoje pa
siliktų.

Pasakyta puikiai.
Kiekvienas gerų filmų my

lėtojas būtinai privalo pama
tyti “The Great Dictator”.

Paskaitykite šiuos žodžius: 
“Mano sveikata po truputį 

gerėja. Matot, ir šis straips
nis parodo, kad nepaliegėlio
darbas. Bet praeis kelios sa
vaitės, kol visai nejausiu 
skausmo. Esu kapitalizmo au
ka. Draugiškai

J. Baltrušaitis.”
Kaip žinia, Juozą Baltru

šaitį, mūsų dienraščio bendra
darbį Pittsburghe bomai už
puolė ir smarkiai sumušė. Su
mušę, jį apiplėšė.

“Laisvės” skaitytojų vardu 
linkiu mūsų bendradarbiui 
greit pilnai pasveikti!

Rugsėjo mėnesį Kauno vals
tybės teatro dramos kolektyvo 
artistai susirinko pradėti žie
minį sezoną. Visą eilę naujų 
veikalų jie vaidins. Artistai 
nepaprastai daug dirba, gra
žiai dirba. “Darbo Lietuva” 
rašo, kad

“Susirinkimas nutarė rinkti 
teatro bibliotekai etnografinės 
ir istorinės vertės lietuvišką 
medžiagą. Veikalus statant 
nutarta laikytis tautines lietu
vių formos bei stiliaus. Tuo 
būdu tautiškumas nė tik kad 
nenukentės, bet dar sustiprės. 
J. Vaičkaus vardui įamžinti 
draugija taip pat bus uoliai 
remiama, nes tik tarybų soci- 
jalistinėje santvarkoje liau-
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Francija Veiks 
su Vokiečiais

Prieš Angliją

Brooklyn, N. Y., šeštadienis, Spalių (October) 26, 1940

Prancūzų Valdžia Bendradarbiaus su Vokietija Politiniai, 
Kariniai ir Ekonominiai prieš Angliją

Zurich, Šveicarija, spal. 
25. — Neoficialiai praneša
ma, kad Francija ir Vokie
tija jau priėjo bendrą susi
tarimą karui prieš Angliją* 
Bet kol kas susitarimas lai
komas slaptybėje.

Vichy, Francija, spal. 25. 
—Laukiama grįžtant mar
šalo Petain o, Francijos 
premjero, ir Lavalio, vice
premjero, po jųdviejų pasi
kalbėjimų su Hitleriu apie 
Francijos sandarbininkavi- 
mą su Vokietija prieš An- 
glija.

Berlin, spal. 25. — Vieni
jasi vokiečių ir italų karo 
jėgos šturmuot Angliją.

Bern, Šveicarija. — Čic- 
naitiniai diplomatai yra tik
ri, kad Francijos valdžia 
sutiko “tam tikrose ribose” 
veikt išvien su Vokietija 
prieš Angliją. Oficialiai ne
skelbdama Anglijai karo, 
Francija bendradarbiaus su 
vokiečiais ekonominiai, ka
riniai ir politiniai. Jeigu 
Francijos valdžia būtų su 
tuom nesutikus, tai naziai 
grūmoję badu marint fran
cūzus.

Francūzų valdovas Petain 
leidęs vokiečiam ir italam 
naudot Francijos uostą 
Touloną ir francūzų prie
plaukas Dakarą, Casablan
ca ir Bizertę Afrikoj prieš 
anglus. Petain žadėjęs ka- 
nuolėmis ir likusiais kari
niais Francijos laivais gint 
tas prieplaukas nuo anglų;

Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXX. Dienraščio XXII.

SOVIETAI DALYVAUS 
KETURIŲ ŠALIŲ SUEI

GOJ RUMUNIJOJ
Maskva. — Vokietija, Ita

lija, Rumunija ir Sovietų 
Sąjunga, per savo atstovus, 
laikys konferenciją Bucha- 
reste, Rumunijos sosta- 
miestyje. Pasitarimai pra
sidės spalių 28 d. Jie, su- 

Afrikoj. saugotų šonus ifaų prantama, turės ypatingo

cs taipgi sutikęs, kad fran- 
cūzų kariuomenė Syrijoj ir

lų armijų, kurios briaujasi į 
Egiptą ir prie Suezo Kana 
lo.

Mainais už tokį francūzų 
sandarbininkavimą, Hitle • 
ris žada “lengvas” Franci • 
jai taikos sąlygas ir įvai
rias nuolaidas, būtent:

Vokietija paims nuo 
Francijos tik Elzas - Lota
ringiją, o Italijai Francija 
turės užleist Francūzišką 
Rivierą. Už tai Vokietija 
duos Francijai nuolaidų 
pramonėje ir ūkyje; leis jos 
valdžiai sugrįžt į Paryžių; 
sugrąžins francūzus karo 
belaisvius; suteiks Franci
jai koridorių į Bordeaux 
prieplauką, pripažins fran • 
cūzų kontrolę toj prieplau
koj ir pataisys Francijos 
naudai sieną tarp vokiečiu 
užimtos ir neužimtos Fran
cijos dalių.

Numatoma Nepuolimo 
Sutartis Tarp Japoni

jos ir Sovietų
Tokio, spal. 25. — Čionai- 

tiniai politikai numato, kad 
Japonija greitu laiku pada
rys nepuolimo, nekariavimo 
sutartį su Sovietų Sąjunga.

Maskva. — Pranešimai 
amerikinei spaudai iš čia 
spėja, kad neužilgo galės 
būt padaryta nekariavimo 
sutartis tarp Sovietų ir Ja
ponijos.

ryšio su Dunojaus 
tarptautiniu stoviu.

upės

Byla Vyresniame 
Teisme dėl Komu

nistų Kandidatų
Teisėjas Murray Atmetęs Piliečių Parašus Komunistų Kan

didatam pagal Atšaukimus {baugintų WPA Žmonių

valstijos 
teisėjas 
spal. 24 
parašus

— New 
aukštojo 

Wm. H. 
d. atmetė 
surinktus

pirmSovietų vyriausybė 
kelių savaičių sužinojo, kad 
Vokietija šaukia konferen
ciją šalių prieinančių prie 
Dunojaus upės ir kad vo
kiečiai nori pakeist tarptau
tinius nustatymus kas lie
čia įvairių šalių laivų plau-Į 
kiojimą šia upe. Sovietai, 
todėl, rugsėjo 12 d. pranešė 
Vokietijai, jog Sovietų Są
junga turi dalyvaut bet ku
riuose tarimuose ryšium su 
Dunojum.

Albany, N. Y.
Yorko 
teismo 
Murray 
piliečių
Browderiui, Komunistų 
Partijos kandidatui į pre
zidentus ir kitiem šios par
tijos kandidatam.

Komunistų advokatai tuo- 
i jau kreipėsi į to teismo ape
liacijų skyrių, ir teisėjas 
James P. Hill paskyrė nau
ją tardymą ateinantį pir
madienį.

Roma, spal. 25. — Italai 
teigia, kad jie pirmyn pa
žygiavę prieš anglus Egip
te.

Ispanija Greit Karian 
sianti Išviensu Vokie

čiais prieš Anglus

Amerika Pasirinko Ka
rines Stovyklas Anglu 

Saloje Bermudoje

JUNGTINES VALSTIJOS 
RENGIASI UŽIMTI
FRANCOZŲ SALAS

Washington. — Iš patiki
mų šaltinių sužinota, kad 
Jungtinės Valstijos ruošiasi 
užimt Francijai priklausan
čias Martinique ir Guada- 
loupe salas, Caribbean Jūro
je, netoli Panamos Kana-

Komunistų kandi datam 
buvo surinkta 43,000 pilie- v 
čių parašų, o pagal valstijos'lo. ši šalis toliau gal už- 
įstatymą tam užtenka 12,- imsianti ir Francijos kolo- 
000 parašų. Bet teisėjas(niją Guianą, Pietinėje Ame- 
Murray atrado, kad, girdi, rikoje, ir dar dvi francūzų
komunistai negavę reika
laujamo skaičiaus “svarbių” 
parašų.

Prieš komunistų parašus 
buvo pastatyta pora šimtų 
asmenų kaipo liudininkai, 
daugiausia pašalpiniai WP 
A darbininkai. Komunistu 
advokatai nurodė, kad Am
erikonų Legiono vadai i5’ 
vietiniai politikieriai grū
mojo išmest tuos žmones iš 
darbų, jeigu jie neatšauks 
savo parašų. Bijodami ne
tekt duonos, todėl, vieni tų 
liudininkų pasakojo teisme,

salas, Miquelon ir St. Pier
re, esančias netoli anglų 
valdomo N e w f o undlando, 
kuriame Jungtinės Valsti
jos stato sau jūrų ir oro 
laivyno stovyklas, su An
glijos valdžios leidimu.

Pranešama, jog Centreli
nes ir Pietų Amerikos kraš
tai sutinką, kad Jungtinės 
Valstijos užimtų tas Fran
cijos žemes. Nes tai, girdi, 
reikalinga apgynimui visų 
amerikiniu šalių.

Dabar atrodo, kad Fran
cijos valdžia jau bendra*

kad jie visai nedavę savo ’ darbiaus su Vokietija ir 
parašų komunistam, o kiti į Italija kare prieš Angliją.

‘ Madrid, Ispanija. — Po 
generolo Franco ^pasitarimų 
su Hitleriu, jau nėra abe
jonės, kad bus pasirašyta 
karinė sutartis tarp Ispani 
jos ir Vokietijos,; kaip nu
mato įvairių šalių diploma- 
tai Madride. .»Suprantama, 
jog Franco valdžia praleis 
vokiečių armiją per Ispani
ją ir jog Franco kariuome
nė neužilgo išvien su vokie
čiais žygiuos prieš anglų 
tvirtuma Gibraltarą.

London. — Anglų orlai
viai bombomis apdaužė ke
lis fabrikus vokiečių užim
toj Norvegijoj.

Hamilton, Bermuda. — 
(Jungtinės Valstijos, jau pa
sirinko vieną stovyklą sa
vo karo laivams ir vieną 
kariniams orlaiviams šioje 
Anglijos valdomoje saloje. 
Neužilgo bus čia pradėti 
įrengimų darbai Amerikos 
jūrų ir oro laivynų stovyk
loms.

(Pagal pirmesnius prane
šimus, Anglija davė leidimą 
Jungtinėm Valstijom įsi- 
steigt tokias karines stovyk
las Bermudoj ir kitose an
glų valdomose salose ties 
Amerikos žemynu mainais 
už senesnius karinius lai
vus - naikintuvus, kuriuos 
prez. Rooseveltas perleido

sakė, kad parašų rinkėjai 
klaidingai jiem perstatę da • 
lyką; £ai, girdi, “mes neži
nojome, už ką pasirašome.”

Komunistų advokatai
mėgino pastatyt savo liūdi-

Par°dyt, kaip tie karinis Francijos laivas 
WPA žmonės buvo baugini - «Bearn” su 100 orlaivių ja
mais priversti atšaukt savo me §įe oriaiviai buvo Fran-

i • icijos užpirkti iš Amerikos, 
ray neleidęs komunistų ad ir prezidento Ro0sevelto 
vokatam statyt jokių klau- va]dzja jau ne kartų reika-

Tai, esą, ypač todėl reikė
sią Jungtinėms Valstijoms 
užimt minimas Francijos 
salas, idant jos netektų vo
kiečiams.

Martinique saloje stovi 
! Francijos laivas

ray neleidęs komunistų ad ir prezidento Roose velto
simų šiem liudininkam.

“Daily Worker’is” 
kad šis teisėjo 
sprendimas prieš komunistų 
surinktus parašus ir prieš 
jų kandidatus tai esąs “be-^konų kandidatas į preziden- 

. gėdiškas pasimojimas pa- tus Willkie pakartojo, kad 
vogt komunistinius balsus” (negalima esą pasitikėt Roo- 
demokratų naudai preziden-1 sevelto žodžiu, kada jis ža- 
tiniuose rinkimuose lapkri- da nesiųst Amerikos armi- 
čio 5 d. 1 jos į karą Europoj.

lavo sugrąžint tuos oriai-
i nelei-laso, tVjus. peį vokiečiai 

Murray (j*j • pervesį Amerikai.

Akron, Ohio. — Republi

Buvęs Rumunų Karalius Karolis, Areštuotas Ispanijoj, Mal
dauja Rooseveltą Išgelbėt Jį, Jo Meilužę ir Jo Ex-Ministeri

Lisbon, Portugalija.—Bu
vęs Rumunijos karalius Ka
rolis, kuris su savo mylėti
no Magda Lupescu laiko
mas po areštu Ispanijoj, da
bar atsišaukė į prezidentą 
Rooseveltą; prašo, kad pre
zidentas išgelbėtų jį, jo 
Magdą ir buvusį jo palo- 
ciaus ministerį Urdareanu, 
kuris taip pat areštuotas 
Ispanijoj.

Ex-karalius savo prašy
mą pasiuntė buvusiam Ru
munijos atstovui Jeanui 
Pangalui, esančiam Portu
galijoj, o Pangalas perdavė 
prašymą Amerikos atstovui 
W. M. Wilsonui Lisbone, 
Portugalijoj, idant šis per-

dies darbštūs sūnūs kaip rei
kiant įvertinami.”

šiuose keliubse sakiniuose 
pasakyta labai daug’ Juos ga
li suprasti žmogus, kuris nori 
suprasti, bet jų’nesupras aklai 
prieš tarybinę Lietuvą nusista
tęs fašistas, socialistas ir kle
rikalas !

leistų tą prašymą preziden
tui Rooseveltui. ,

Buvęs Rumunijos kara
lius maldauja Rooseveltą 
paveikt Ispanijos valdžią, 
kacĮ leistų jam, jo meilužei 
ir Urdąreanui persikrausty
ti į Portugaliją. Nes Ispa
nijos diktatorius gen. Fran
co vis labiau klauso vokie
čių, ir jis gali sugrąžint ex- 
karaliaus Karolio mylėtinę 
Magdą ir jo buvusį ministe
rį į Rumuniją, o ten rumu
niški naziai teistų juodu ir 
gal nukirstų jiemdviem gal
vas.

Ispanijos fašistų laikraš
čiai reikalauja deportuot 
Magdą ir Urdareanu į Ru
munijos nazių rankas. To 
reikalauja ir dabartinė ru
munų valdžia.
Kaip Karolis ir Jo Draugai 

Pakliuvo į Siųstus
Kai buvo nuversta kara

liaus Karolio valdžia Rumu
nijoj , jis su Magda Lupes

cu ir Urdareanu bėgo į Is
paniją. Ispaniją. Ispanijos 
vyriausybė iš pradžios ne
įsileido jų; tad Karolis su 
savo draugais nuvažiavo į 
Portugaliją, kuri rubežiuo- 
jasi su Ispanija. Paskui is
panų valdžia pranešė jam, 
kad jis gali persikraustyt į 
Ispaniją; užtikrino, jog ru- 
bežiaus muitinės valdinin
kai neatidarys net Karolio 
bagažo. Taip Karolis su 
Magda, Urdareanu ir visu 
bagažu ir pervažiavo į Ispa
niją. O tas bagažas prikimš
tas pinigų, auksų, perlų ir 
deimantų, kiek tik Karolis 
ir jo draugai paspėjo pasi- 
griebt, bėgdami iš Rumu
nijos.

Dabartiniai R u m u n i j os 
valdovai atranda, kad kara
liaus Karolio meilužė Mag
da ir Urdareanu ėmė di
džiulius kyšius iš fabrikan
tų, kuriems užtat buvo duo
dami valdžios užsakymai 
gamiųt šaliai ginklus ir 
amuniciją.

Anglijai.)

ANGLAI BOMBARDAVO 19 
VOKIETIJOS MIESTŲ
Anglų Pranešimas:

London, spal. £5. — An
glų lakūnai bombardavo 
Hamburgo, Hanoverio, Bre
meno ir kitų miestų prie
plaukas Vokietijoje, Holan- 
dijoje, Belgijoje ir šiaurinė
je , Franci j oje. Įvairiuose 
vokiečių miestuose jie pade
gė žibalo fabrikus ir sandė
lius, sužeidė Hamburgo 
elektros dirbyklą ir apdau
žė geležinkelius keliose vie
tose. Viso per naktį ir iš 
ryto anglų orlaiviai atakavo 
kariniai svarbius punktus 
d e v y n i o liko j e V okie ti j os 
miestų.

ITALŲ ORLAIVIAI BOM
BARDUOJA LONDONĄ

Roma, spal. 25. — šian
dien Italijos orlaiviai pir
mą kartą bombardavo Lon
doną.

ORAS. — Oro Biuras nu
mato giedrą šį šeštadienį.

Buvęs Lenkų Komandierius Smigly-Rydz 
Įkalintas Rumunijoj Kaip Anglų Šnipas
Bucharest, Rumunija. — 

Maršalas Ed. Smigly-Rydz, 
buvęs Lenkijos armijos gal
va, liko dabar suimtas Ru
munijoj. Jis su pulkininku 
Josefu Becku, buvusiu Len
kijos užsieniniu ministeriu, 
yra traukiami teisman už 
tai, kad jiedu vadovavę len
kams šnipams ir sabota- 
žuotojams, pabėgusiems į 
Rumuniją iš Lenkijos nuo 
pergalingos vokiečių armi
jos. Smigly-Rydz, J. Beck 
ir daugelis kitų buvusių 
Lenkijos valdininkų^ iki šiol 
gyveno Rumunijoj po švel
nia policijos priežiūra kai
po kariniai pabėgėliai. Da
bar su jais areštuoti ir Len
kijos atstovybės nariai Bu- 
chareste, Rumunijos sosti
nėje.

das Buchareste suimta 30 
lenkų kaip Anglijos šnipai, 
kurie planavę sprogdint 
Rumunijos žibalo šaltinius, 
jo dirbyklas ir kariniai 
svarbius fabrikus.

Pas vieną iš areštuotų 
lenkų surasta daug ameri
koniškų ir angliškų pinigų; 
pas kitus sučiupta trys ra
dio perduotuvai, visai arti 
valdiškos rumunų radio 
stoties, dar arčiau kara
liaus palociaus.

Policijai bekvočiant su
imtuosius, jie išdavė kelis 
savo sėbrus suokalbininkus, 
kurie, manoma, jau pabėgę 
iš Rumunijos į kitas arti
mas valst/bes.

Ablavos prieš lenkus Ru
munijoj daromos po ko
manda vokiečių karininkų.

London. — Anglų bombi- 
ininkai nuskandino du pre
kinius vokiečių laivus.

Kelios dienos atgal pulk. 
Beck, turėdamas suklas- 
tuotą • Anglijos pasportą, 
mėgino pabėgt iš Rumuni
jos, bandydamas > papirkt Roma. — Italų lėktuvai
policiją; bet' jam nepavyko, bombardavo Anglų prie-

Per paskutines 24 valan- plauką Port Said, Egipte.
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Patys su Savim Nesusikalba
Kad tūli Amerikoje kapitalistinės 

spaudos bendradarbiai įdūkę prieš Sovie
tų Sąjungą, kam ji nekariauja prieš Vo
kietiją, tai gali matyti kiekvienas. Todėl 
bulvarinėj spaudoj tiek daug priešingu
mų. Čia tik kaltina Tarybų Sąjungą, kam 
ji palaiko prekybą su Vokietija, šaukia, 
būk, jeigu ne Sovietų duona, žibalas, ki
tos medžiagos, tai jau būk senai Vo
kietija būtų sumušta; čia vėl apsisuka 
ir skelbia melą, kad būk Sovietų Sąjun
goj nieko nėra, kad ten suirutė, kad 
žmonės badauja, vienas kitą “ėda”.

Tas pat yra su kapitalistiniais politi
kais, ekonomais ir militaristais. Jie šau
kia, rėkia, patys sau prieštarauja, patys 
su savim nesusikalba. Ir visa tai parodo, 
kad jų raštai toli nuo tiesos, kad jie yra 
tendenciniai, tikslūs, kad klaidinus Ame
rikos liaudį, kad apgavinėjus.

Paimkime, kad ir “New York Times” 
mįlįtarinį rašytoją poną Hanson W. 
Baldwin. Jis spalių-Žfrdieną pateikė tam 
laikraščiui straipsnį apie Sovietų Sąjun
gą ir jos politiką. Tas’ jo raštas pilnas 
prieštaravimų. Atrodo, kad vieną para
grafą rašė blaivas, kitą girtas. Jis sako, 
kad Sovietų Sąjunga turi 30,000,000 vy
rų amžium tinkamų armijai. Bet toliau 
taip nupasakoja, kad galų gale SSSR būk 
gaU pastatyti tik 2,000,000 armijos, ir ta 
išmėtyta po Sibirą, Odesos, Leningrado, 
Kaukazo sritis taip, kad jokios karinės 
reikšmės nesudaro. Ot, tik tegul Hitleris 
eina prieš Sovietus, tai ten jam visur at
viras kelias. Tokią nesąmonę gali rašyti 
tikrai negudrus žmogus, o dar skaitosi 
karo specialistas! Kiekvienas, kas noii 
žinoti tiesą, tai žino, kad Sovietų Sąjun
goj ne vien vyrai pereina armijoj, oriai- 
vyne ir laivyne karinę tarnybą, bet fat- 
rikų ir zavodų darbininkai ir darbinin
kės yra organizuoti ir atlieka karo, pra 
timus, kad būtų pasirengę ginti savo šalį.

Toliau kalba apie karo orlaivius. Jo 
prileidimu SSSR turi nuo 7,000 iki 12,000 
karo orlaivių, bet ir iš jų gal tiks 3,000 
ar 6,000 karo lauke, o ir iš tų labai daug 
“pasenusių, mažai tinkamų karui.” Kal
bant apie SSSR orlaivių gamybą, rašo, 
būk ta šalis gali tik apie 1,000 į mėnesį 
pagaminti, bet ir vėl kelia abejones, ka
žin ar Sovietų fabrikai galėtų ir po 
tūkstantį pagaminti.

Rašo apie jūrų karo laivyną, pirmiau
siai paskelbia, kad SSSR jūrų karo lai
vynas “neturi jokios karinės reikšmės”; 
jis neskaitlingas, pasenęs, išmėtytas tąr- 
pe Juodųjų, Baltijos, Tolimų Rytų ir 
Šiaurių Jūrų. Bet tas ponas toliau kal
bant jau suranda, kad SSSR turi daug 
mažesnių karo laivų, kurie gali priešui 
padaryti didelių nuostolių. O kalbant 
apie karą su Japonija, sako, kad Sovie
tai vien Vladivostoke turi nuo 40 iki 80 
submarinų, kurie gali nukirsti Japoniją 
nuo Azijos sausžemio. Pamąstykite 
Jungt. Valstijos viso neturi 80 submari- 
nų, o Sovietai vien Vladivostoke tiek tu- , 
ri ir vis vien jų “laivynas nieko nereiš-

* kia!”
Toliau tas ponas išskaitliuoja, kad būk 

Sovietų šalyj susisiekimas prastas, kad 
ąrmija neišlavinta, kad taip ir kitaip ta 
šalis labai silpna, kad vos nepralaimėjo 
karą su Finlandija, o ką jau kalbėti apie 

•/Vokietiją. I

Skaitant tokius “p^rlų^’ tųojaus pri
simeni tą seną Anglijos ir Ęranoijos val- 

j domį propagandą, kada jie per metų mę- 
I tųs ginklavo. Hitlerį ir kurstė prieš So- 

vietų šalį, kada jam atidavinėjo Ukrainą, 
Kaukazą ir net Uralą.

Kažkodėl stojasi klausimai: tai ką ma- 
; no atsiekti ponai Baldwinai tokiais raš- 
I tais? Kam galų gale jie tarnauja? Ar 
! tas gali artinti Sovietų Sąjungą ir Jung. 

Valstijas bendram suvaldymui Japonijos 
Tolimuose Rytuose? Nieko panašaus! O 

. jeigu iš tikro Sovietų Sąjunga tokia bū
tų silpna, tai ar gi geriau būtų Angli- 

. jai ir Amerikai, kad ji stotų karan, Bald- 
i wino žodžiais sakant, “būtų Hitlerio pa- 
; imta”, ar tas palengvintų Anglijai? Nie- 
! ko panašaus! Ar tas padarytų Hitlerį 
I silpnesniu, jeigu jis užimtų Sovietų Są- 
■ jungą? Nieko, panašaus! •

Žinoma, ;kad Sovietų Sąjungos “sįlp- 
i numas” yra išgalvotas. Jeigu jį būtų silpį-Į 
! na, tai Hitleris senai būtų ją užpuolęs, 
! ypatingai tada,, kadą jį prie to ragnįo 

Anglijos ir Francijos, Lenkijos ir Japo
nijos valdonai žadėdami jam pagalbą. 
Jeigu jis Sovietų šąlį neužpuolė, tai ne 
todėl, kad jis ją myli, arba jos gaili, bet 

. tik todėl, kad jis jautė, kad tame kare 
nusisuks sau sprandą. Ponai Baldwinai 
parodo tokį savo raštuose priešingumą, 
nepastovumą, tik todėl, kad jų neapy
kanta prieš tą šalį viršyja sveiką proto 
logiką.
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Ko Nori Žmonės; Taikos 
Ar Karo?

Israel Ąmter, Komunistų 
Partijos^ kandidatas New 
Yorko valstijoj į senato
riaus. vietą, kalbėdamas 
spalių 19 d., per radio sto
tį W0K0 iš Albany, sakė:

Pasaulyj įvykiai keičiasi 
žaibo greitumu. Jungtinės 
Valstijos greitai įsukamos į 
karo verpetą. Naujos jėgos 
Amerikos marinų pasiųstos

Šešiolika milionų jaiunų vy
rų bus priversti skirtis su 
savo my' 
seserimis, 
ti karo ba

v. . . -r „ sa, prezifįefe^ Rooseveltas 
i tūkstančiai civi ių gy e j0 0p0nęj)tį,s kandidatas j 
jų Anglijoj, Vokietijoj irinuo Republikonų Partijos į i 
Francijoj y va išžudyti bom- j prezį jentUs Willkie sako/ 
bų lietaus iš oylaįvių, nai- į<a(j pūk verstinas kareivia-i 
kinama_ fabrikai, mokyklos, yį^iag yra žygis apsigyni-1 
ligoninės ir darbo žmonių muj. geį aštuoni faktai'1 
klasės namai. Darbininkų' — - - - - - - „
apgy ventuose distriktuose j kareiviavimas nieko bendro silikimo ir ant toliau Lietuvos 
gatvės nuklotos vaikų iv j neturi su šalies apgynimu, o piliečiais, taip pat ir USSR 
moterų lavonais. |jje yra- . • i piliečiais. Dėlko USSR dabar

Nepaisant Roosevelto iri . (n Nuspręsta Nacionalę'"ori tok,ius ^registruoti? O

v.~: nebus tapęs kitos šalies pi- 
zemyno apgynimui., ]je^įu> ar toks galės kada nors

pni$,, .broliais, 
$is ir atsidur- 
f bėsė.’ j |. Tie-

Klausimai ir 
Atsakymai

Klausimas
Gerbiama “Laisves” Redak

cija: čia norėčiau paklausti 
poros klausimų. Labai prašau 
suteikti atsakymą. Iš kalno 
tariu ačiū.

Pirmas klausimas: Šis klau- 
(----- ----------------------------------simas liečia registraciją Sovie-

į aiškiai kalba, kad verstinas tų Sąjungos konsulate dėl pa

į Tolimus Rytus. Japonijos Willkie sukeltos isterijos /Gvardiją naudoti viso vaka- 
imperialistai, kaip sąjungi- per kapitalistinę spaudą, rinio žemyno 
ninkai Vokietijos ir Italijos'radio, mokyklas, kolegijas Dvidešimts kitų respublikų, 
suokalbio grūmoja užpultijVls vįen vėliausi raportai!turės būti apsaugotos Na- 
Erąncijos koloniją Indo-jrodo, kad 83 nuošimčiai:ciOnalės Gvardijos.

is ■ e“~~ 
diw'w... stįu,
y va^ūsųn te resave tomis di-! prieš Amerikos žmonių no^/jarx m„su šąli dalimi An- .del6Wis; ‘ir turtingomis To- L Wall Strvto piniguočiai v- ? U salLdallml An 
limuiu! ' Rvtu kolonijomis.I‘L ISbJ0S karo masm®8-. . .

Francijos koloniją Indo-

landijos kolonijas Rytų In-

» t f r t t, c ’
limųjų | (Rytų kolonijomis. 
Tie kraštai turtingi žabalu, 
blekės' [ medžiaga, guma,

nori įtraukti-mūsų šalį į ka- ' 
rą? Ir laike T914—1918 me-' 
tų karo liaudis buvo prie

(3) Nors mums sako, kad

parvažiuoti ir apsigyventi Lie
tuvoje, kaipo ten gimęs, ir tu
rėti pilietįškas teises? O jeigu 
nebus tokiam tokių teisių su
teikta, tai ar jis parvykęs Lie
tuvon galės tapti Lietuvos pi
liečiu ? Kokioj kalboj reikia 
priduoti registraciją: lietuvių, 
ar vien tik rusų ?

Antras klausimas: Prašau
: j mūsų Šalis neužtektinai yra pranešti, kokias turite knygas 

TV v* i o i v* /r W m 1CJ T1 CTATYI1YY1 111 • m 9 oi i vG Irmr--------- , . m Kuru iiauais uuvu prie- . • ___ I j • • n , 
auksu ir ten labai pigiai ap-1 šins.a karuj bet tada nebu-,prlslreng?S aPsl§yn™ul> pardavimui? Gal tunte kny- mokami darbininkai. Wall’vo vadovybes kuri būtų su-i'3et PatPartu Pjezi_e"d £elę ^alE, . z™ogus sutvėrė 
Strytas nėra suinteresuotasLičius apjungti ja ^0®ai tas Rooseveltas perdavė 50 Dwvą? Taipg, ga turite 
nalhinsavimn tu koloniiu iš ’ b • Ji K0... karo aivų (naikintojų) An- knygelę “Numaskuota Bibli-panuosayimu tų Kolonijų is uz taiką. Dabar yra partija ... . 4 v ia?»» Pastaroii. turbūt, bus

Taipgi gal turite

po Holandijos ir Francijos, 
bet jų pavergimu Ameri
kos imperializmo naudai.

Hitleris veržiasi į Balka
nus tikslu pasiekti Artimus 
ir Tolimus Rytus. Karo ap
imti plotai plečiasi su kiek
viena diena ir Roo'sevelto

už taiką. Dabar yra partija 
su aiškia programa, aiškiu 
nusistatymu ir tai yra Ame
rikos Komunistų Partija. 
Jos vadas Earl Browder, 
yra kandidatu į prezidento 
vietą, kuris pasirengęs su
teikti 83 nuošimčiams šalies

glijai.
(4) Skrajojančios tvirtu

mos, didieji lėktuvai, kurie 
buvo budavojami mūsų ar- 

Imijai, dabar yra atiduoda- 
'mi Anglijai.

(5) Iš 33,000 dabar buda- 
gyventojų vadovybę jų ko- v°J^mU Amerikoj karo, or-

Buvusiuose Vailokaičio Palotinose
Elta praneša:

“Rugs. 25 d. buv. Vailokaičio namuose 
įvyko Lietuvos TSR rašytojų ir meno 
darbuotojų klubo atidarymas, į kurį at
silankė LTSR Aukščiausios Tarybos Pre
zidiumo pirmininkas drg. J. Paleckis, 
LKP (b) CK sekretoriai, Švietimo liau
dies komisaras A. Venclova ir gausus 
būrys įžymiųjų rašytojų, menininkų, mu
zikų, teatralų—Kipras Petrauskas, ’ S. 
Čiurlionienė, Salomėja Neris, V. Jonuš- 
kaitė, Korsakas, J. Marcinkevičius ir kt. 
Puošnus buv. bankininko milijonieriaus 
butas, kuris dabar paverstas meno ir kul
tūros žmonių poilsio vieta, išpuoštas 
įžymiųjų tarybinių rašytojų—M. Gorkio, 
Majakovskio ir liėtuvių rašytojų—že
maitės, Janonio portretais ir lietuvių dai-

• lininkų šklerio, Galdiko, Kazoko, Rač
kauskaitės ir kt. paveikslais. Lietuvių 
Rašytojų Draugijos sekretorius Petras 
Cvirka pabrėžė ta proga, kad Lietuvos 
TSR rašytojam ir menininkams tarybų 
valdžia davė tai, ko jie veltui laukė ir 
vylėsi daugybę metų. .Įsteigtame klube 
galės telktis geriausios mūsų jaunosios 
socialistinės respublikos literatūros ir 
meno pajėgos. Čia vyks literatūros va
karai, koncertai, parodos, paskaitos. Čia 

t kompozitoriai, rašytojai supažindins- sa
vo draugus su naujausiais savo kūriniais, 
•čia jie dalinsis savo sumanymais ir pro
jektais. Pagaliau čia literatūros, meno 
darbuotojai susipažins su. Markso, Engel
so, Lenino, Stalino mokslu. Čia bus pa
čių rašytojų, dramaturgų, kompozitorių, 
dekoratorių, režisierių apsvarstytas kiek
vienas kitąmet Maskvoje rengiamai de
kadai skirtas kūrinys. Netrukus klube 
bus sušauktas pirmasis Lietuvos TSR 
rašytojų sąjungos steigiamasis suvažia
vimas. šiuo metu komplektuojama klu
bui didelė biblioteka. Šiame klube pasi
reikš ir augs pradedantieji poetai, no-’ 
velįstai, dramaturgai, kompozitoriai, 
nauji galingos socialistinės tėvynės me
nininkai, kurie visas savo jėgas ir suge
bėjimus paskirs naujiems ir naujiems di
džiosios Tarybų . Sąjungos laimėjimams: 
Čia bus puoselėjamos tautinės literatū
ros, meno, muzikos formos ir ugdomas 
socialistinis to meno turinys.”

Taigi ten, kur kadaise stambiausias 
Lietuvos kapitalistas, p. Vailokaitis ba- 
liavojo ir su ponais ir poniomis orgijas 
kėlė, šiandien susikraustė Lietuvos rašy
tojai, Lietuvos rinktiniausieji meninin
kai. Šis palocius dabar bus kultūros cent- 

Kaune. Jis tarnaus ne vienam žmo
guj parazitui, bet visai Lietuvai, josios 
liaudžiai.

valdžia, su Willkie užgyri- Voj prieš karą, už taiką... laivių yra skiriama 14,000 
mu, eina priešakiu žaibo Spalių 16 dieną buvo sure- Anglijai. Jeigu prezidentui 
greitumu, kad ir mūsų šalį' gistruota 16,000,000 jaunų apeina šalies apgynimas, tai 
• ’ Vyrų. vis tai politika1 kodėl tie orlaiviai nepalie-

bet įtraukti mūsų šalį į karą, kami Amerikoj?
įvėlus karan.

Ne vien kareiviai
vyrų. Vis tai politika'kode.1 tie orlaiviai nepalie-

"LAISVES" VAJUS
Pereitą'antradienį “Laisvėn” pribuvo mūsų žymioji 

darbuotoja K. Žukauskienė, iš Newark, N. J. Prieš tą 
dieną, kaip žinote, jinai teturėjo tiktai 22 punktus mūsų 
vajaus sąraše.

Šiandien pasižiūrėkite*: draugė Bukauskienė stovi 
pirmutinėje vietoje ir turi 576 punktus. Ką tai reiškia? 
Tai reiškia, kad ji dirbo. Dirbo smarkiai, ir todėl pasi
varė toli pirmyn.

P. Rokas taipjau gerokai pasikopėjo viršun. Pažen
gė iv pittsburghietis J. P. Martinas ir visa eilė kitų.

Mes labai pasigendame So. Bostono vajininkų. Mes 
manome, kad jie šiuo metu nesnaudžia, bet darbuojasi, 
kad gauti savo dienraščiui juo daugiau prenumeratorių. 
Greit pamatysime, ar mūsų viltys ir lūkesčiai išsipildys.

Šiuo metu mūsų vajininkai stovi sekamai:

K. Žukauskienė, Newark, N. J........
K. čiurlis, Bayonne, N. J..............
J. Bakšys, Worcester, Mass.........••
P. Bokas, Waterbury, Conn............
J. P. Martin, Pittsburgh, Pa.........
S. Petchulis, Mar Lin, Pa.............
S. Tvarijonas, Detroit, Mich............
Great Neck Vajininkai...................
Philadelphijos Vajininkai .. ...........
P. žirgulis, Rochester, N. Y............
A. Klimas, Hartford, Conn.............
F. Abekas, Chicago, Ill....................
ALDLD 20 kp. Binghamton, N. Y. . 
A. Gudzin, Schenectady, N. Y. . .
G. Shimaitis, Montello, Mass. ... • •.
J. Matačiunas, Paterson, N. J........
Grand Rapids Vajininkai
F. Gervickas, Athol, Mass............ . .
Math. Senkus, Greenfield, Mass.
A. Bakanauskas, Portland, Me. . • •
A. Sabulienė, So. Boston, Mass. .
J. Mockaitis, Bridgeport, Conn. ...
K. Romikaitis, Reading, Pa.............
J. Grybas, Norwood, Mass. .........
J. Ramanauskas, Minersville, Pa. .
B. E. Senkevičienė, Easton, Pa. .
J. Žilinskas, Lewiston, Me..............
S. Penkauskas, P. Tamašauskas, 
4-rių Kolonijų Kapitonai...............
A. Evans, Rochester^ N. Y.............
J. Burba, So. Boston, Mass............
ALDLD 136 kp., Harrison, N. J. .. 
W. Naruševičius, Kenosha, Wis. ..
K. Kuzmickas, Harrison, N. J. ......
Baltimorės Draugų Kolektyvas ... 
V. Padgalskas, Mexico, Me............
P. Šlekaitis, Scrantęn, Pa..............
V. Danielius, Easton, Pa. ........... • •.
A. Pipiras, Pittsburgh, Pa............
E. čeikienė, S. Boston, Mąss....... . .  <
J. Kazlauskas, Hartford, Conn........
S. Kuzmickas, Shenandoah, Pa. .. . 
V. Turauskas, Schuylkill Haven, Pa.

Punktų
576
527
457
435 v.

418
304 n

266
240
231 v

224
194 ff

184 M

168 V

154
154 . 99

137 99

133 99

124 99'

110 99

107 9,9

102 99

92 99

80 99

.77. 99

. 70 99

. 61 99

60 99

58 99

55 99

54 99

54 99

46 99

44 99

40 99

40 99

39 99

30 99

22 99

22 99

20 99

19 99

10 99

(6) Rooseveltas veda de-
rybas su Anglijos valdžia, 
kad gauti Amerikos karo 
laivynui bazes Pietų Afri-

ja?” Pastaroji, turbūt, bus 
spausdinta “Vilnies” spaustu
vėje, Chicagoje. 
giau turite tokių 
ligijos klausimu, 
galima nusiųsti 
gal žinote, kur tokių knygelių 
galima gauti? Gal turite Lie- 
tuvių-Rusų kalbos žodyną ? 
Arba Rusų-Anglų kalbos žo
dyną? Kai buvo skelbta, kad 
LLD išleidžia 
“Istoriją”, tai ar 
ją nusipirkti? 
knygų ir kainas.

Ig.

Gal ir dau- 
knygelių re- 
kurias būtų 

Lietuvon. O

savo nariam 
bus galima 
Pažymėkite

Liužinas.
Atsakymas

Kaip kiekviena šalis, taip 
Sovietų Sąjunga, kurios dali-

ko j, Singapore, Naujoj Ze
landijoj ir Australijoj. Ar 
gi tai “šalies apgynimas” 
turi apimti visą pasaulį? 
Juk Australija yra labai 
toli nuo Amerikos, Afrika 
taip pat. Tai kam mums ten 
reikalingos karo laivyno 
bazės, kada Amerika tūks
tančių mylių atstume nuo 
nuo tų bazių?

(7) Senatorius King jau 
pasiūlė rezoliuciją, kad An
glija būtų paliuosuota nuo 
“Cash-Carry” sąlygų, kad 
prieš ją nebūtų naudojamas 
Johnsono Aktas, draudžiau- 
tis prasiskolinusiai valsty
bei naujas paskolas Ameri
koj, o Anglija yrą skolinga 
Amerikai per 5 bilionus do
lerių. Tai yra prasiskolinus 
daugiau, kaip bent kuri kita 
šalis.

mi dabar yra ir Lietuva, turi 
žinoti, kas yra jos piliečiais, 
o kas nėra piliečiais. Tam tiks
lui yra pravedama dabartinė 
registracija lietuvių užsienyje.

-Aišku, kad tas, kuris neuž- 
siregistruos ir nepareikš noro 

(Tąsa ant 5-to pusi.)

munistų Partiją, paskui ki
tas darbininkų organizaci
jas ir taip paruošė fašis
tams kelią į galią.

Dabar daug apie demo
kratiją kalba Anglija, bet 
ar ji gali kalbėti, kada vien 
Indijoj yra pavergus ir vi
sas žmoniškumo teises atė
mus dėl 350,000,000 žmo
nių? O Airijos liaudis kiek 
turėjo sunkių kovų už lais
vę ir dabar pilnos laisvės 
neturi. Argi Anglija gali 
kalbėti apie demokratiją ir 
tautų laisvę, kada ji Afri-

Anglijos premjeras Roj pavergus per 100,000,- 
W. Churchill atvirai reika- qqq žmonių? Ar ji gali kal-
lauja Jungtinių Valstijų ir 
Anglijos valstybių vienybės. 
Tas rodo, kad mūsų šalies 
valdžia veda Anglijai pa
klusnią politiką.

Akyvaizdoj šių fąktų ne
galima nei kalbėti, kad 
verstinas kareiviavimas yra 
“šalies apgynimo” reikalas. 
Teisingai senatorius Norris 
pareiškė, kad dabartinė val
džia mūsų šalį paverčia į 
'“grūmojimo buožę”, kaipo 
pasaulinės imperijos impe
rialistų naudai. Tokis apsi
ginklavimas ir šių dienų

bėti apie demokratiją, kada 
ji Palestinoj terorizuoja žy
dus ir arabus? Jos valdinin
kų kalbos tiek vertos, kaįp 
ir 1914-1918 karo metais 
kalbos. Ir tada žadėjo lais
vę savo kolonijų tautoms, 
demokratija, bet kada ka
ras baigėsi, tai viską už
miršo, o tuos, kas reikalavo 
laisvės, tai nuramino orlai
vių bombų lietumi. Angli
jos premjeras Churchill 
daug kalba apie demokrati
ją, o tas patsai žmogus lap- 

' nietalį' “dS S«Tp“’
nėra suderinama su taikos sa. L , •
politika. Tai yra mūsų ša-.1™ kar?’. tai AHltl*rls 
lies vilkimas į karą. eikš teisingą Anglijai

Tiesa, jie sako, kad tai kelią prie priderančios jos 
yra demokratijbs karas P°Z1CĮJOS* Tai ar įgalima

• v /» v* 1 • v 1* lonlZ’l’l YlllA 1H m Q Ii 11CJpries fašizmą. Iki birželio 
29 dienos ir Franci j a skel
bėsi demokratijos šalimi. O 
šiandien ta pati Francija 
yra fašistinis kalėjimas ir 
ją tokia padarė tie patys 
žmonės, kurie sakėsi, kad 
jie gina demokratiją, kad

laukti nuo jo, kad jis nuo
širdžiai vestų karą prieš 
fašizmą, jeigu jis fašizme 
mate išsigelbėjimą? Šis ka
ras nėra karas tarpe demor 
kratijos ir fašizmo, bet tai 
karas už viešpatavimą pa
saulyj, Ir Amerikos liaudis 

jie yra demokratai ir de- nieko bendro neturi su tais 
mokratinių ŠLlįų taikiniu- grobikiškais i m p e rializmo 
kai. Jie vardan demokrati- reikalais. Amerikos liaudis 
jos pirmiausiai paskelbė nori taikos!
nelegališka Francijos Ko-; GiriJejęs Prakalbą.



Trečias puslapi*

M lt N AS
Lietuvos Literatūra Šiandien

PETRAS CVIRKA

Tarybų Lietuva, po Stalino konstitucijos 
saule pradėjo kurti naują, šviesų gyvenimą. 
Visose to gyvenimo srityse šiandien vyksta 
entuziastingas kūrybinis darbas, persitvar
kymas ir visų praeities vertybių perkainoji
mas. Vienas iš svarbiausių veiksnių, kuris 
formuos naująją Tarybų Lietuvos visuome
nę, kuris padės socialistinėje dvasioje per
auklėti plačias liaudies mases ir bus to nau
jojo, socialistinio gyvenimo statytojas bei jo 
atvaizduotojas—yra literatūra. Prieš lietu
vių literatūrą ir jos kūrėjus stovi didžiuliai 
ir garbingi uždaviniai, kuriems įgyvendinti 
šiandien atviros visos durys, suteikiamos vi
sos galimybės.

Visą smetoninio režimo laiką pajėgiausios 
ir talentingiausios lietuvių literatūros jėgos 
nenuėjo su reakcija, nepasidavė jos spaudi
mui ir persekiojimui. Rašytojai ir poetai be
velijo badmiriauti, bevelijo būti negailestin
gai žalojami cenzūros, sodinami į kalėjimus, 
tačiau eiti drauge su liaudimi, ginti darbo 
liaudies interesus. Smetoniniams kuteriams 
prišibijavams ot literatury, visokiems val
diškiems gore—kritikams be galo nepatiko 
dorų rašytojų realistų ir talentingiausių po
etų darbai, kuriuose, nors ir šlykščiai cen
zūros sužalotuose, atsispindėjo sunki ir tam
si Lietuvos kaimo valstiečių būklė, tragiš
kas miestų proletariato ir pažangios inteli
gentijos likimas.

Visi tie reakcijos pirkti “kritikai” nuolat 
puldinėjo pažangiąją lietuvių literatūrą, 
šaukdami, kad lietuvių rašytojai ir poetai 
užsikrėtę “svetimu lietuvio psichikai mark
sizmu,” kad po grožinės literatūros priedan
ga platinamas Lietuvoje “kultūrbolševiz- 
mas.” Reakcija su policiniu įžulumu rei
kalavo, kad rašytojai vaizduotų pozityvų, 
“puikų” gyvenimą smetoninės Lietuvos kai
me ir mieste. Tiems tikslams paskatinti buvo 
įsteigta netgi valstybinė literatūros premija. 
Tačiau ir šiuo atveju lietuvių literatūros kū
rėjams nesusiviliojus, nepabūgus nė grąsini- 
mų, reakcija griebėsi bjauriausių šmeižtų 
prieš lietuvių rašytojus: kaltino juos ne
būtais plagijatais, puldinėjo iš visų bulvari
nių lapukų.

Griuvus smetoniniam režimui ir krašto bei 
lietuvių kultūros likimą pačiai liaudžiai pa
ėmus į savo rankas, iš pat pirmosios dienos 
visa eilė žymiausių rašytojų entuziastingai 
įsijungė į naujo gyvenimo statybą: penki 
rašytojai buvo išrinkti deputatais į liaudies 
seimą, du įėjo į liaudies ministerių tary
ba. Tuo Lietuvos darbo liaudis išreiškė mei
lę ir pasitikėjimą geriausioms savo literatū
ros pajėgoms, tuo ji įrodė, kad rašytojai 
neklydo, eidami su ja, su darbo liaudimi 
klaikiaisiais smetoninio režimo metais.

Iš tokių rašytojų, kurie šiandieninėje lie
tuvių literatūroje užima ryškiausias pozici
jas, pirmoj eilėje reikia suminėti V. Krėvę 
—Mickevičių, stambiausią šių dienų lietuvių 
literatūros figūrą, žymiausias Krėvės dar
bas—apysakų ciklas “Po šiaudine pastoge”. 
Savo apysakose, nūnai kritikų laikomose 
klasiškomis, V. Krėvė meistriškai aprašė se
nąjį Lietuvos kaimą, jo žmones, papročius, 
prietarus, gamtą. V. Krėvei priklauso dideli 
nuopelnai kaip viepam iš pirmųjų lietuvių 
literatūroje gausiai panaudojusiam savo kū
ryboje turtingo lietuvių folkloro ir liaudies 
kūrybos elementus.

šiuo metu V. Krėvė paskelbė žurnaluose 
eilę naujų apysakų, kuriose aštria satyra 
pliekiama reakcinio režimo metų aukštųjų 
valdininkų “moralė.”

Iš senesnės kartos rašytojų užimančių žy
mią vietą lietuvių literatūroje, yrą A. Vie
nuolis ir V. Putinas. Novelistas Ą. Vienuolis 
davė keletą su didele meniška jėga ir tie
sa nupieštų paveikslų iš kaimo ir miesto 
žmonių gyvenimo. Savo geriausioje apysa
koje “Paskenduolė”, Vienuolis jautriai ir 
meistriškai atvaizdavo kaimo darbininkės 
Veronikos tragediją.

Su rašytojo ir poeto V. Putino literatūri
ne veikla susijusi viena įdomi data Šių die
nų lietuvių literatūroje. 1933 metais, V. Pu
tinas, buvęs iki tol kunigas, parąšė didelio 
susidomėjimo ir triukšmo sukėlusį romaną 
iš kunigų gyvenimo “Altorių šešėlyje,” ku
riame autorius davė eilę reljefiškų, realisti
nių scenų iš “dievo tarnų” užkulisinio gyve
nimo. Putino romano išleidimo datą įpras
ta laikyti ir pirmojo lietuviško romano pa
sirodymo data. Iki tol jaunojoje’lietuvių li
teratūroje šis žanras visai neturėjo bent 
kiek vertingesnių pavyzdžių. ' >

Dabar lietuvių literatūroje yra eilė jau

nų, talentingų rašytojų realistų, kurie savo 
romanuose ir apysakose kritikuoja buvu
sia santvarka, v *

Prie tokių galima priskirti J. Grušo roma
ną “Karjeristai”, J. Marcinkevičiaus roma
ną “Benjaminas Kordušas” ir A. Venclovos 
romaną “Draugystė.”

Paskutiniais metais į lietuvių literatūrą 
ateina iš dirbtuvės talentingas, savamokslis 
rašytojas J. Baltušis. Paprasto spaustuvo dar
bininko J. Baltušio apysakų knyga “Savaitė 
prasideda gerai” jos autorių perstatė kaip 
subrendusį, praėjusį “gyvenimo universite
tus” rašytoją.

šių dienų lietuvių poezijoje, turinčioje 
senesnes ir gilesnes tradicijas, negu groži
nė proza, sėmusiai ir tebesemiančiai sultis iš 
liaudies dainų, iš nuostabių lietuvių liau
dies lyrikos lobynų, vyrauja du vardai— 
Liudo Giros ir Salomėjos Neries, kurių eilės 
ir poemos apie sulaukusią laisvės lietuviš
ką žemę, apie didįjį Staliną jau pirmomis 
Socialistinės Lietuvos gyvenimo dienomis 
naujai suskamba. Greta L. Giros ir Sal. Ne
ries lietuvių poezijoje žinomi toki vardai, 
kaip K. Boruta ir T. Tilvitis. Paskutinysis, 
gal talentingiausias šių dienų lietuvių poetų 
—satyrikų, dviejų didelių poemų “Dičius” 
ir “Artojėliai” autorius, neseniai skausmin
gai, su ne viltim dainavęs apie Lietuvą tė
vynę, pamintą karjeristų, išeikvotojų, reak
cingųjų generolų letena, gi šiandien prabilo 
entuziastingais posmais, persunktais didele 
šilima, apie atrastąjį gyvenimą, apie nau
ją poeto užgimimą.

Šiuos poetuSį seka visa eilė tik pačiomis 
paskutinėmis Tarybų Lietuvos dienomis pra
dėjusių pasireikšti poetų, atėjusių į laikraš
čių ir žurnalų puslapius iš kaimų ir dirbtu
vių. Jų visų dainos skamba nauju, šviežiu, 
iki šiol Lietuvoje neskambėjusiu gyvenimo 
džiaugsmu. Visų tų poetų dar laukia dide
lis ir kantrūs darbas dėl poetinių formų, 
vaizdų, tačiąu jau šiandien jie teikia dide
lių vilčių. /

Pereinant 'prie lietuvių dramaturgijos, ten
ka atvirai pripažinti, kad šis žanras buvo 
labiausiai atsilikęs lietuvių literatūroje. Ka
pitalistinėse sąlygose Lietuvos teatro reikš
mės niekad nebuvo “valdovų” pasistengta 

• suprasti ir įvertinti. Vieninteliame visoje 
' Lietuvoje valstybiniame Kauno teatre siau

tėjo smetonihė cenzūra ir popiškas puriz- 
mas. Visa tai, suprantama, apribojo teatro 
repertuarą, Vertė jį tenkintis tik “nekaltų” 

■ pjesių pastatymu.
Literatūros kritika—taip pat jaunas žan

ras lietuvių literatūroje.
• Tarybų Lietuvos* literatūra ir jos geriau
sios jėgos šiandien gavusios nepaprastas ga
limybes realizuoti drąsiausiems sumany
mams. Pačios pažangiausios, turiningiausios 
pasaulyje literatūros ir jos kūrėjų laimėji
mai—TSRS literatūros laimėjimai—bus lie
tuvių literatūrai kelrodžiu ir mokykla.

Pamylo Vargas Musų Žemę

Pamylo vargas mūsų žemę, 
Atėjo jis gyventi čia, 
Šaknis suleido, įtvirtėjo, 
Mūs gėrį graibstė, kiek norėjo, 
Ir džiaugės diena sau skaisčia.

Supratom mes to vargo siekį, 
Pamatėm—mūs lemtis skaudi,— 
įžvelgę, kaip jis viską ima, 
Mes keliam balsą prieš likimą : 
O, varge, užu ką baudi?!
Pamylęs vargas žemę plačią, 
Pilietis dedasi esąs:
“Juk gimęs, augęs ašen šičia, 
Šis kraštas—mano šventinyčia, 
Teises turiu čionai visas.”
Teises turėt—dalykas vienas, 
O skriausti mus—tai jau skriauda. 
Tu mus kasdien į kapą lydi, 
O mes vis augame į dydį,— 
Mūs žygis bus tau apmaudai
Tai kas, kad nūn tu Čia gėriesi, 
Bet greit ir skausmą tu jusi. .. 
Mes išeičiai jau matom kelią, 
Vienybės jausmas mus jau kelia,— 
Tau šaknį kirsime visi!

St. Jąsilionis.

Vaizdelis iš naujosios Charlie Chaplina filmos “The 
Great Dictator”; ši filmą turi didelio pasisekimo ir tai 
yra viena šių laikų puikiausių filmų pasaulyj. Vokieti
joje ir Italijoje, aišku, .“Didysis Diktatorius” šviesos 
negalės pamatyti.

Worcester, Mass.
Spalių 17 dieną įvyko Aido 

Choro repeticijos. Tai buvo 
operetė “Grigutis”. Apie 15 m. 
atgal ši operetė buvo sulošta 
ir Worcesterio lietuvių visuo
menei labai patiko. Todėl Ai 
do Choras nutarė dar kartą 
sulošt, nes dar yra daug lietu
vių, kurie nėra matę operetės 

| “Grigutis”. O jeigu kuriem ir 
teko matyt, tai per daug me
tų užsimiršo. Taigi, greitu 
laiku “Grigutis” vėl pasirodys 
ant scenos ir ne vienam teks 
vėl jį pamatyt.

Spalių 30 dieną Aido Cho
ras rangia Halloween parę. 
Taigi, Worcesterio jaunimui 

< bus proga dalyvauti. Bus gar
džių užkandžių ir šokiai iki 
vėlumai nakties. Merginos ir 
vaikinai, atsiveskite drauges 
bei draugus, o būsite visi už
ganėdinti. • •

Komisija—Mačiulienė, Ma
čiulis ir Bakšys—padarė vajų

Labiausiai Prasiplatinusi Marksistinė Knyga
“Visasąjunginės Komunistų (Bolševikų) Par

tijos Istorija” nesenai tapo išversta į lietuvių 
kalbą. Ši knyga pasiekė ir Ameriką. Be abejo, 
nemažas skaičius žmonių ją yra įsigijęs, nes tai 
iš tikrųjų įdomus veikalas. Žemiau talpiname 
E. Višniakovo paminėtosios knygos aprašymą, 
kuris tilpo “Darbo Lietuvoje”. —Red.

KO MOKO VKP(B) ISTORIJA

Šių metų rugsėjo 9 dieną suėjo dveji me
tai nuo tos dienos, kai “Pravdoje” buvo pra
dėtas spausdinti “Trumpas VKP(b) istorijos 
kursas”. Per vienuolika dienu “Pravda” at
spausdino dvyliką skyrių ir jo pabaigą šio 
žymaus kūrinio. Netrukus po to išėjo kny- z 
ga, pavadinta “Visasąjunginės komunistų 
(bolševikų) partijos istorija—Trumpas kur
sas”'.

Šios knygos, išleistos įvairiomis kalbomis, 
išėjo daugelis milijonų tiražo. XVIII bolše
vikų partijos suvažiavime Centro Komiteto 
sekretorius ždanovas pasakė, kad “per vi
są markizmo egzistavimo laiką tai yra pir
moji marksistinė knyga, kuri taip plačiai 
yra paplitusi”.

VKP(b) CK specialiame pareiškime nu
rodė, kad “Trumpas VKP(b) istorijos kur
sas” visų pirma yra skiriamas vadovauja
miesiems partijos, komsomolo, ūkiškųjų ir 
kitų darbuotojų kadrams, visai mūsų par
tinei ir nepartinei inteligentijai kaip mies
tuose, taip ir kaimuose”.

Heroines komunistų partijos programos 
pradėjo mokytis milijonai žmonių—parti
nių ir nepartinių bolševikų.

* * *
Amžių bėgyje engiamosios mašės daug 

kartų stengėsi numesti kankinamąjį eksplo
atacijos jungą, kad galėtų laisvai gyventi ir 
dirbti, kad galėtų kurti teisingais pagrin
dais paremtą visuomenę, be bado, be el
getavimo, be engimo, šios pastangos baig
davosi tuo, ka darbo žmonės susilaukdavo 
nepasisekimų, arba vieni engėjai užleisda
vo vietas kitiems. Vergų valdytojus pakei
tė baudžiauninkų valdytojai, o šiuos—kapi
talistai, bet liaudies masės, kaip ir anks
čiau, tęsė vargingą gyvenimą, dirbo turtin
dami eksploatatorius, besikankino iš bado 
ir beteisinės padėties. i

Praėjusiojo šimtmečio vidury du genialūs 
žmonės: Karolis Marksas ir Fridrichas En
gelsas,—išstudijavę žmonių visuomenės iš- 
sivytymo istoriją, supratę jo įstatymus, pri
ėjo išvadą, kad engiamųjų išsivadavimas 
ne tiktai galimas, bet ir neišvengiamas. Jie 
išdirbo mokslinę, kovos programą išvaduoti 
darbo žmoniją.

Marksas ir Engelsas įrodė, kad kapitaliz
mo duobkasiu, visų kovojančiųjų už *išsiva-’ 
davimą vadu gali būti tiktai darbininkų 
klasė kaip pati priešakinė, pati revoliucin- 
giausia visuomenės klasė. Proletarijatui va
dovaujant, bus panaikintas bet kuris žmo
gaus žmogum engimas, bus sukurta naują 
visuomenė, 'kurioje kiekvienas žmogus dirbs 
ne eksploatatorius4 turtinti, o pats sau ir vi
siems, kur gyvenimas bus' džiaugsmingas ir 
laimingas, kur žydės mokslas ir menas, kur 
bus gausu visokių produktų.

Pačiu svarbiausiu, bųtina priemone per
eiti į naują visuomenę, Maksas ir Engelsas 
laikė revoliucinį buržuazijos nuvertimą, val
džios paėmimą į proletariato rankas, dikta- 

turą, šiems savo uždaviniams įgyvendinti 
proletariatui yra reikalinga komunistinė 
partija, kaip vadovaujanti jėga, kaip jo 
avangardas.

Istorijos eiga patvirtino Markso ir Engelso 
teorijos geniališkumą, jos moksliškumą, jos 
teisingumą ir gilų gyvenimiškumą.

Markso—Engelso mokslas augo, stiprėjo, 
vystėsi ir nugalėjo, šeštadalyje pasaulio— 
Socialistinių Sovietų Respublikų Sąjungoje— 
sukurta visuomenė, kuri yra praktiškasis 
Markso ir' Engelso idėjų įasmeninimas.

Didžiųjų Markso ir Engelso idėjų tę- 
’ sėjams—Leninui ir Stalinui—vadovaujant 

šalyje, kuri neseniai buvo atsilikusi ir ne
kultūringa, šalyje, kuri buvo baisios caro 
patvaldystės, kapitalistų ir dvarininkų prie
spaudoje, dabar sukurta nauja visuomenė.

SSSR fabrikuose ir dirbtuvėse darbininkai 
dirba be kapitalistų. Laukuose dirba žemės 
darbo žmonės be dvarininkų ir buožių. Dar
bas, kuris anksčiau buvo sunki našta, so
cialistinėje valstybėje tapo garbės ir pagar
bos, atsižymėjimo ir heroiškumo dalyku. 
Darbui vadovauja žmonės iš liaudies. Ne
paprastai greitai SSSR auga pramonė, nau
jais pagrindais vystosi žemės ūkis, žydi kul
tūra, mokslas ir menas. Kasmet kyla me
džiaginis gyventojų gerbūvis. Didžiosios So-

(Tąsa ant 4-to pusi.)

gavimui naujų narių prie Aido 
Choro. Pirmos vajaus dienos 
pavyko, atėjo net su 6 naujais 
nariais. Būtų ne pro šalį, kad 
dar vieną vajų surengtų minė
ta komisija, tai Aido Choras 
būtų didžiausias visoj Ameri
koj. Ir dar turiu pridurt, kad 
mes visi nariai ir narės turi
me eit prie didesnio draugiš
kumo, vengt vienas kitą įžeist. 
Tik tuomet mūsų visas darbas 
eis sėkmingu keliu.

Aido Choro Korespondentas.

Hartford, Conn.

Maksimas Gorkis

Legenda Apiė Marino

' Hartfordo dirbtuvės šiuo 
tarpu dirba gerai, ypač tos, 
kurios dirba valdžios darbus. 
Girdėjau, kai kurie darbinin
kai dirba ir sekmadieniais. Bet 
kaip aš jieškau darbo, tai ma
tau daug merginų ir vyrų 
vaikščiojant nuo dirbtuvės 
prie dirbtuvės. Jie jieško dar
bo, bet rodos retai kas gauna. 
Ypač senesniem darbininkams 
dar sunkiau darbą gauti. Ro
dosi, mašinistus tai kai kur 
reikalauja. Bet paprastam 
darbininkui nusibosta jieškot 
darbo, pavargsti žmogus be 
jokios naudos. Yra tokių atsi
tikimų, kad į darbus įprašo 
pažįstami, kurie dirba, nusi
veda tiesiai į dirbtuvę.

K. Stepulis.*

Mišku raitės upė melsvoji. 
Ten maudėsi fėja gražuolė. 
Ir kartą, visai užsimiršus, 
Į tinklą žvejų ji papuolė, 
žvejai jos visai nebijojo. 
Ir buvo ten Marko jaunasis. 
Nutvėrė jis fėją gražuolę 
Ir ėmė bučiuoti ją drąsiai.
O fėja, lanksti, lyg šakelė, 
Jo rankose švelniai sukiojos.

' Į Marko akis težiūrėjo 
Ir tyliai kažko vis šypsojos.
Per dieną ji Marko mylavo.
Bet vos tik naktis atskubėjo— 
Pražuvo kažkur linksma fėja— 
Ir Marko liūdėti pradėjo.
Jis vaikščiojo dieną ir naktį, 
Kur bangos Dunojaus nerimo— 
Jieškojo ir šaukė:—Kur fėja?— 
O bangos vis juokės:—Nežinom!—
Bet jis joms sušuko:—Meluojat!
—Jūs pačios čia žaidžiat su jąja!— 
Ir puolė nuliūdęs jaunuolis 
Dunojun pas savąją fėją.
O maudosi fėja Dunojuj.
Pamiršus, kas žvejui nutiko.-
O Marko jau nėr. .. tačiau vistik— 
Daina apie jį pasiliko.

Newark N. J.
šio miesto trokų vairuoto

jai streikavo 17 dienų. Į dar
bą sugrįžo spalių 21 dieną. 
Streikavo dvylika šimtų darbi
ninkų. Galima pripažinti, kad 
darbininkai streiką laimėjo. 
Laimėjo dviejų dolerių algų 
pakėlimą ant savaitės, dvi ap
mokamas šventes, vieną savai
tę apmokamų atostogų. Taip
gi bosai sutiko pakėlimą algų 
pradėti mokėt nuo rugsėjo 1 
dienos. Kontraktas sako,; kad 
bus sudaryta iš trijų vyrų tar
pininkavimo taryba, kuri at
eityje riš nesusipratimus tar
pe darbininkų ir darbdavių.

N,ew Yorko trokų vairuoto
jai yra organizuoti į Amerikos 
Darbo Federacijos uniją. Jos 
vadovybė pusėtinai pažangi ir 
todėl darbininkam pavyko lai
mėti streiką.

Derybose tarpe darbininkų 
ir bosų miesto majoras Ellen- 
stein tarpininkavo. Tačiau rei
kia pripažinti, kad jis nedarė 
spaudimo ant darbininkų nu
sileisti bosams. Rep.

O jūs pragyvensit ant žemės 
Kaip kirmėlės savo urvuos. 
Negaysins jūs’ pasakos senos, 
Ir niekas dainų nedainuos.

Išverti J.’ Kruminas.

Washington. — Skaičiuo
jamą, kad šiuose prezidento 
rinkimuose gales dalyvaut 
iki 80 milionų piliečių.
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Labiausiai Prasiplatinusi Marksistine Knyga
(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 

vietų Sąjungos tautos gyvena sutartine šei
ma.

Naujasis gyvenimas sovietų žemėje yra 
iškovotas sunkios, atkaklios ir ilgos kovos. 
Ši kova buvo ir dabar yra vedama darbinin
kų ir valstiečių, vadovaujant jiems vienin
telei visame pasaulyje tikrai revoliucinei 
partijai—Visasąjunginei komunistų (bolše
vikų) partijai, kurią sukūrė, išauklėjo ir už
grūdino Leninas ir Stalinas.

* * *
Besimokydami bolševikų partijos progra

mos, darbo žmonės sužino, kad proletari
nės revoliucijos pergalė galima tiktai tada, 
kai jai vadovauja revoliucinė proletariato 
partija, siekianti nuversti buržuaziją ir bur
žuazinę valstybės valdžią, partija, kuri ne
nusileidžia niekam, kas tiktai jieško su bur
žuazija susitaikymo. Tokia partija neturi 
būti panaši į paprastąją vakarų socialde
mokratų partiją, t.y. į tokią partiją, kuri 
bijo proletarinės revoliucijos. Proletariatui 
išsilaisvinimo kovose gali ir turi tiktai va
dovauti naujo tipo partija, marksistiškai— 
leniniška partija, kuri gali 
proletariatą į lemtingas ir 
vas su buržuazija.

Besimokydami bolševikų 
mos, darbo žmonės sužino,
klasės partija gali nugalėti tiktai tuo atveju, 
jeigu ji yra įsisąmoninusi darbininkų judė
jimo pažangiausią teoriją, teoriją Markso 
—Engelso—Lenino—Stalino. Ši teorija duo
da galimumą aiškiai matyti išsilaisvinamųjų 
kovų tikslus. Partijos nariams ji duoda ga
limumą suvokti įvykių ryšį, numatyti įvykių 
eigą, rasti teisingą kovos kelią, ši teorija 
partijai duoda tikėjimą revoliucijos perga
le. Partija turi valdyti teoriją, turtinti ją 
naujais revoliuciniais patyrimais, šią teori
ją vystyti ir judinti ją pirmyn. Leninas ir 
Stalinas ne tiktai tobulai išstudijavo Mark
so ir Engelso veikalus, bet sugebėjo pratur
tinti ir išvystyti jų mokymą, padarydami iš 
jo veiksmo vadovą.

Po Markso ir Engelso tiktai Leninas ir 
Stalinas bei jų mokiniai buvo vieninteliais 
marksistais, kurie marksistinį mokslą stū
mė pirmyn.

paruošti ir vesti 
pergalingas ko-

parti jos progra- 
kad darbininkų

Besimokydami bolševikų partijos progra
mos, darbo žmonės sužino, kad proletari
nės revoliucijos pergalė įvyksta tiktai tada, 
kai revoliucinė, marksistinė partija sutriuš
kina darbininkų klasėje veikiančias smulkiai 
buržuazines partijas, kurios proletariatų 
stumia į buržuazijos glėbį ir tuo ardo dar
bininkų klasės vienybę. Bolševikų partija 
be jokio pasigailėjimo vedė kovą su smul
kiaburžuazinėmis partijomis—mažumiečiais 
(menševiki), eserais, anarchistais, naciona
listais—ir jas sutriuškino.

Dar prieš 1917 metų socialistinę Spalių 
revoliuciją šios partijos tapo kontrevoliuci- 
nėmis, o vėliau tapo užsieninių buržuazinių 
žvalgybų agentais, išdavikiškomis šnipų ban
domis, diversantais, žmogžudžiais.

Triuškindami ir išaiškindami tokias par
tijas, Leninas ir Stalinas kovojo ir su tais 
partijos nariais, kurie į ją įsiskverbė su tik 
siu VKP (b) susprogdinti iš vidaus. Ir bol
ševikų partijos eilėse pasirodė nukrypėlių 
nuo marksizmo, darbininkų klasės išdavikų, 
buržuazijos agentų. Tai trockininkai, bu- 
charininkai, nacionalnukrypėliai. Kaip ir 
mažumiečiai, jie pabaigė tuo, kad tapo už
sieninių žvalgybų agentais, šnipais, kenkė ■ 
jais, užmušėjais, socialistinės tėvynės išda 
vikais, aršiais liaudies priešais.

Besimokydami bolševikų partijos istorijos, 
darbo žmonės mato, kaip toli numatė Leni
nas ir Stalinas, kurie bolševikus kvietė į be- 
kompromisinę kovą su išdavikiškais elemen
tais, kad jie nepatektų į darbininkų klasės 
vadovaujančiuosius štabus, kad jos partijo
je nesėdėtų oportunistai, kapituliantai. 
štreichbrecheriai.

Vokiečiai Nepaliečia Raudo
nojo Kryžiaus Siuntinių

New York. — Generolas 
R. C. Davis, newyorkinis 
Raudonojo Kryžiaus direk
torius, trečiadienį stipriai 
užginčijo gandus, būk vo
kiečiai užgrobę maistą, dra
bužius ir vaistus, kuriuos 
Amerikos Raudonasis Kry
žius siuntė belgam, Rolan
dam bei kitom vokiečių už
kariautom tautom. Genero
las Davis užreiškė, jog vo
kiečiai nepaėmė “nei vieno 
cento, nei vieno daiktelio” 
iš tų siuntinių, ir visi daly
kai teko tiem, kam Raudo
nasis Kryžius juos skyrė.

Generolas Davis kaltino 
tulus žmones, kad jie tyčia 
skleidžia girdus, būk vokie
čiai užgrobiu Raudonojo

buvo susirišę su 
Spalių revoliuci 
revoliucinio štur- 

pilietinio karo

Partija yra nenugalima, jeigu ji nebijo 
masių kritikos, jeigu ji nesistengia kaip 
nors užtušuoti savo darbo klaidas ir trū
kumus. Mokydamiesi VKP (b) istorijos, 
darbo žmonės žino, kaip partiją mokė Lėni 
nas, kaip partiją moko Stalinas drąsiai ati
dengti, savo darbo klaidas ir jas kritikuoti, 
partija savo narius ir visus darbo žmones 
moko, kaip reikia taisyti klaidas, pasirė • 
mus masių kritika.

Bolševikai palaiko tamprius ryšius su ma 
sėmis, su liaudimi, šiuos ryšius stiprina, su
pranta įskaudusius liaudies reikalus; parti
jos vadovai ne tiktai mases moko, bet m 
patys iš masių mokosi.

Bolševikų istorija rodo, kaip nepaliauja 
mai bolševikai, ir jų vadai rūpinosi sustip 
rinti saitus su masėmis.

Sunkiais carizmo laikais, pagrindinėse są
lygose, būdami nepaliaujamai policijos ir 
žandarmerijos smogiami, bolševikai t—tikri 
liaudies sūnūs—visą laiką 
darbininkais. Socialistinės 
jos išvakarėse ir pačiomis 
mo kapitalizmo dienomis,
metais ir ramiojo socialistinio gyvenimo kū
rimo metais bolševikai buvo ir liko pačiuose 
masių sūkuriuose.

Iki revoliucijos, Leninaą, būdamas tolimo 
je emigracijoje, nuolat gaudavo iš daugy
bės darbininkų laiškų. Vėliau, tapęs didžiu
lės valstybės vyriausybės galva, Leninas 
lankė įmones, priimdavo ateivius valstie
čius, kasdien kalbėdavosi su darbininkais.

Stalinas, kai giliuose pogrindžiuose tu
rėjo vesti revoliucinį darbą, visuomet buvo 
su masėmis. Nūnai jis taip pat nuolat palai 
ko ryšius su gausingais darbininkų, valstie
čių, inteligentijos jį lankančiais atstovais. *

Kai bolševikų partija ii’ sovietų valdžia 
dirbo kolchozinius nuostatus, buvo sušauk
tas pirmūnų — kolchozininkų suvažiavimas; 
Stalinas ir visas partijos štabas drauge su 
kolchozininkais punktą po punkto svarsto 
kolchozininkų nuostatus. Kai buvo svarsto
mi labai svarbūs partijos nutarimai apie 
anglies pramonės, transporto, apie meta- 
Jurginių įmonių darbą, į Maskvą suvažiuo 
davo geriausi šių šakų darbuotojai—vado
vaujantieji asmens ir eiliniai darbininkai 
stachanoviečiai, — ir su jais Stalinas ir jo 
bendradarbiai svarstė nutarimus.

1935 metų lapkričio mėnesį, netrukus po 
to, kai užsimezgė ir pradėjo plačiai vystytis 
stachanociškasis sąjūdis, Maskvoje, Krem
liuje, buvo sušauktas visuotinis stachano- 
viečių susirinkimas. Draugas Stalinas daly
vavo šiame susirinkime, atydžiai klausėsi 
visų darbo herojų kalbų, o paskui pats pa
sakė įkvėptą kalbą. Sulaikę kvėpavimą, 
stachanoviečiai klausėsi savo mylimojo mo
kytojo, kuris kalbėjo apie istorinį stacha- 
noviečių sąjūdį. Kalbos 
nas pasakė:

“Leninas mokė, kad 
—bolševikais gali būti
vai, kurie moka netiktai mokyti darbininkus 
ir valstiečius, bet ir patys pas juos mokytis. . . 
Tokiu būdu, mes, partijos ir vyriausybės va
dovai, turime ne tiktai mokyti darbininkus, 
bet ir patys iš jų mokytis. Kad jūs, šio pa
sitarimo dalyviai, kai ko pasimokėte čia, 
pasitarime, iš mūsų vyriausybės vadovų,— 
aš to neneigsiu. Bet negalima neigti ir to, 
kad mes, vyriausybės vadovai, daug pasi
mokėme iš jūsų, stachanoviečių, iš šio pasi
tarimo dalyvių. Taigi, ačiū jums, draugai, 
už. pamokymą, didelis ačiū!”

Draugas Stalinas nepaliaujamai pabrėžia, 
kad bolševikai bus nenugalimi kol jie palai
kys su plačiomis masėmis ryšius.

gale draugas Stali-

tikraisiais vadovais
tiktai tokie vado-

‘‘Trumpas VKP(b) istorijos kursas 
tai pasakojimas apie herojinius 
partijos veiksmus, apie 
istorija darbo žmones 
kovingumo, komunizmo

bolševikų 
jos idėjas. VKP(b) 
moko revoliucinio 
priešų neapykantos.

E. Višniakovas.

7to Apskričio Konferencijos Rezoliucijos
Rinkimų Klausimu

Šį metą lapkričio mėnesį, 
mūs šalies piliečiai vėl turės 
progą ateiti prie balsavimo 
dėžutės ir pareikšti savo valią, 
kas turi paimti šios šalies vai
rą į savo rankas.

Suvažiavimas nurodo, kad 
Republikonų ir Demokratų 
Partijos, dėl pravarymo savo 
kandidatų, paskyrė milžiniš
kas sumas pinigų, kad jie bū
tų išrinkti. Pastaruoju laiku 
spauda ir radio užsukta jų 
pusėje.

Dabar šių partijų kandida
tai važinėja per visą šalį ir 
aiškina savo platformas mūs 
piliečiams, šių kandidatų kal
bos yra miglotos—platformos 
pagrįsta ant nieko.

Šis suvažiavimas ragina vi
sus lietuvius balsuoti tik už 
tuos kandidatus, kurie atsto
vauja darbininkų klasę. Taip 
balsuodami mes užduosime 
skaudų smūgį reakcijai ir pa
sirodysim, kur mes stovime!
Sveikinimas ALDLD Centrui

Kryžiaus siuntinius, skiria
mus nukentėjusiem nuo ka
ro Francijoj, Lenkijoj ir 
kituose kraštuose, kuriuos 
vokiečiai nukariavo.

Browderis per Radio Kalbės 
Ateinantį Antradienį

New York. — Komunistų 
kandidatas į prezidentus E. 
Browder sakys kalbą per 
radio antradienį, spalių 
(October) 29 d., nuo 10:45 
iki 11 vai. P. M. Jo kalba 
bus paskleista per keliasde
šimtį . stočių . visoj šalyj. 
New Yorke ir apylinkėj ji 
bus gii’dima per W0R.

Tokio. — Bepusiškų šalių 
atstovai sako, kad Japonija 
darys bandymų taikytis su 
Chinija.

Dies {žiūri Svetimų Šalių 
Agentus Detroite

Detroit, Mich. — Kongre
sinės tyrinėjimų komisijos 
pirmininkas Martin Dies 
pasiskelbė. žinąs, kad čia 
automobilių fabrikuose ir 
kitose svarbiose pramonėse 
esą “5000 svetimų agentų,'’ 
Vokietijos ir tūlų kitjį kraš
tų. Jis reikalavo išmest juos 
iš darbų, bet, girdi, kompa
nijos neklauso: jos bijo Ša- 
lies Darbo Santikių Komisi
jos. Nes Darbo Santikių 
Įstatymas uždraudžia akių 
plotu mėtyt darbininkus iš 
fabrikų.

Kada Dies pradėjo kalbėt 
prieš CIO ir I, W. W. uni
jas*, tai pasirodė, kad jis 
įtaria tūkstančius šių unijų 
veiklių narių kaip “galimus

Septintas apskritys sveikina 
šios organizacijos visą centro 
valdybą, kuri nenuilstančiai 
darbuojasi, idant ši organiza
cija savo apšvieta pasiektų 
kiekvieno proletaro bakūžę. 
Proga dvidešimt penkių metų 
sukakties, mes, suvažiavę sep
tinto apskričio konferencijoj, 
išreiškiame didžiausią viltį, 
jog mūsų centras ir ant to- 
liaus, kaipo avangardas lietu
viškos apšvietos, tęs šį prakil
nų darbą iki darbo klasė pa
bus iš letargo miego ir sudau-

Referatas, Skaitytas Septir
Draugės ir Draugai:

šiemet sukanka lygiai dvi
dešimts penki metai kaip ši 
ALDLD gimė. Ji gimė kaip 
tik tuo laiku, kuomet visoj 
Europoj liepsnojo karo lieps
na. Tame tarpe ir mūsų tė
viškė Lietuva. Kaip ši orga
nizacija buvo jaunutė, vos tik 
dvejų metų, tai ir mūsų šalis 
įsivėlė į Pasaulinį Karą. O su 
karu pakilo baisi reakcija, ku
ri siautė visu savo smarkumu. 
Mūsų organizacijas suskaldė. 
Silpną spaudą, kokią mes tu
rėjome, sudemoralizavo: vie
nus laikraščius valdžia užda
rė, o kurie išliko gyvi, vos ko
jas vilko.

Visas atsakomingasis dar
bas reikėjo pasiimti šiai jau
nai draugijai; jos vardu bu
vo laikomi mitingai, prakal
bos, lošiami teatrai, rengiami 
piknikai ir kitokios pramogos. 
Ji nuo savo gimimo visuomet 
buvo pirmaeilė organizacija 
lietuvių išeivijoj. Kaipo tokia, 
ji pasidarė populiariškiausia 
ir nerastume lietuvio, kuris 
nežinotų šios draugijos vardo 
ir jos tikslo. Ji ne tik ne
žuvo reakcijos verpete, bet su 
kiekviena diena augo-bujojo 
iki išaugo į tą milžiną, kokiu 
mes šiandien matome.

Jeigu ne ši organizacija, tai 
vargiai mes būtume turėję to
kią galingą spaudą, kokią mes 

šiandien turime. ' Mūsų dien
raščiai yra toki galingi, kad 
jokia kita srovė negali prie jų 
prilygti. Taigi, išėmus, ką ši 
draugija paskleidė milžinišką 
apšvietą knygomis, ji atliko 
ir kitus, kaip minėjau, dide
lius darbus Lietuvos išeivijoje.

Kam. Priklauso Kreditas ?
Pažvelgus į šią šeimą, ku

rioj gyvena daugiau kaip šeši 
tūkstančiai asmenų, tai kyla 
klausimas, kam kreditas už 
tai priklauso? Draugės ir 
draugai, didžiausis kreditas 
priklauso buvusioms ir esan
čioms centro valdyboms. Jei
gu centrap nebūtų išlaikęs li
nijos, tai būtų mūs organiza
cija ten atsidūrus, kur atsi
dūrė TMD. Tai .aišku, kaip 
diena.

žys vergijos rėtežius!
Knygiui Petrikai So. Boston, 

Mass.
Brangus Drauge;

Šį metą ALDLD švenčia 25 
metų jubilėjų. Taipgi 20 d. 
spalių, 1940 metų, septintas 
apskritys laiko savo metinę 
konferenciją, šioje konferen
cijoje buvo apkalbėta visi pra
eities darbai ir darbuotojai. 
Tame skaičiuje mūs konferen
cija įvertino ir jumis, brangus 
drauge, kaipo vieną iš uoliau
sių apšvietus platintojų.

Ši konferencija išreiškia gi
liausią užuojautą Jūsų netikė
toj nelaimėj-ligoj. Mes visi 
tvirtai tikimės, kad draugas 
greitai pasveiksite ir vėl iš 
naujo skleisite apšvietą tarpe 
dirbančios klasės.

Su pagarba,
Septintas ALDLD Apskr.

Lietuvos Reikalais
Septinto Apskričio konfe

rencija priėmė trumpą rezo
liuciją Lietuvos reikalais. 
Konferencija išreiškė pasitikė
jimą, kad dabar Lietuva di
deliais žingsniais maršuos pir
myn progreso keliu.

Ši konferencija kviečia vi
są Lietuvos išeiviją apsisaugo
ti nuo likučių smetoninės žval- 
gybds, neduoti jiems aukų. O 
centais padėti Lietuvos liau
džiai, kurią Smetonos režimas 
per 13 ir pusę metų apiplėšė.

Rezoliucijų Komisija:
J. Grybas, 
J. Lukas, 
J. Petruškevičius.

nes to reikalauja dabartinis 
momentas. Kaip žinote, Lie
tuva tapo laisva. Visa Lietu
vos liaudis džiaugiasi, su ja 
džiaugiasi viso pasaulio susi
pratęs proletariatas, sykiu ir 
mes čia suvažiavę džiaugia
mės. Bet neturime pamiršti, 
kad Lietuvos perversmas la
bai skaudžiai sužeidė buvusią 
seną valdančią parazitų kla
sę. Ji išsitaškė po visą pla
tų pasaulį. Jos likučiai suši
lę darbuojasi visuose kam
puose, idant suklaidinus dalį 
lietuviškos visuomenės. Ypa
tingai čia Amerikoje, jie or
ganizuoja įvairius komitetus, 
renka aukas, kad palaikius tą 
prakeiktą melų aparatą. Ne
galime ramiai į tai žiūrėti ir 
toleruoti, nes jie gauna pase
kėjų iš suklaidintų darbinin
kų. šioj konferencijoj tai tu
rėsime nuodugniai išgvildenti 
ir užkirsti tam kelią.

Iš kitos pusės, mūsų šalis 
jau beveik įsivėlė į pasaulinę 
skerdynę (karą). O su tuo 
iš naujo kyla reakcija, kuri 
nedvejojant palies mumis. 
Mes tam turime būt discipli
nuoti ir tinkamai pasiruošę, 
kad kuomažiausiai pažeistų 
mūsų judėjimą, šioj konfe
rencijoj turime išdirbti pla
nus, kad nenumarinus da 
esančio Bendro Fronto, bet 
visais galimais būdais jį su
stiprinti ir atsukti prieš ben
drą priešą, kad tą priešą, nu
blokšti, kaip nubloškė Lietu
vos liaudis.

Šiandien mes turime surasti 
metodas, kad nariai lankytų 
kuopų susirinkimus. Ne tik 
šios organizacijos susirin
kimus, bet abelnai, kur tik jie

priklauso, o tas labai svarbu, 
ypatingai dabartiniu momen
tu. Aš turiu po ranka davi
nių, kad tūlų pašalpinių drau
gijų priešai ištraukė delega
tus iš Bendro Fronto ir išne
šė rezoliucijas prieš dabarti
nę Lietuvos valdžią, vien tik 
todėl, kad mūsų draugai ne
lankė susirinkimų.

čia pat jau prasidėjo “Lais
vės” vajus, tai irgi svarbi 
problema. Apie “Laisvės” tu
rinį netenka kalbėti, nes šis 
dienraštis neturi sau lygaus. 
Gi apie spaudos svarbą, tai 
garsusis Napoleonas maždaug 
taip pasakė: “geriau turėti 
vienas dienraštis, negu penki 
tūkstančiai kareivių”. Taigi, 
spauda taip yra šiandie galin
gas ginklas, už kurį nėra ga
lingesnio.

Su pagarba,
Jaunutis.

Tas pats radio pastebėjo, 
kad anglų orlaiviai šiauri
nėje ir rytinėje Afrikoje la
bai vargina italus ir apsun
kina net vandens pristaty
mą italų armijoms.

LeVANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

J. LeVANDA—E. LeVANDA 
rAvaa Ir Rūnna I^evandauskal

UNDERTAKERS

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

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

svetimų kraštų agentus ir 
Amerikos apsigynimo šabo- 
tažuotojus.”

to Apskričio Konferencijoj
Bet, draugai, nepamirškite, 

kad didelis ir labai didelis 
kreditas reikia atiduoti kolo
nijų draugėms ir draugams. 
Nesvarbu, kokias populiariš- 
kas knygas centras .išleistų, 
be kolonijų 1 draugų centras 
nebūtų galėjęs išaugti į tokią 
didelę šeimą, kokią dabar 
mės turime. Manau, kad di
delis kreditas priklauso cen
tro ir kolonijų draugams; vie
ni ir kiti, švęsdami dvidešimt 
penkių metų jubilėjų, džiau
gias ir didžiuojas sykiu.

. Apskričių Konferencijos
Jeigu iš eilės skaičiuosime, 

tai ši konferencija pripuls 25- 
ta. Gal neperdėsime, kad kaip 
kiti apskričiai, taip ir mes, 
kas metai savo konferencijose 
praleidžiame ne mažiau laiko 
kaip keturias valandas. Gi 
kartu suėmus, mes jau pa- 
šventėm 96 valandas. Skai
tant po 8 valandas į dieną, 
tai 12 dienų laikėme konfe
renciją. Tai gana daug bran
gaus laiko pašvęsta,' o prie 
tam, jeigu da pridėsime kelio
nių išlaidas, tai matysime, jog 
konferencijos nevisai pigiai 
atsieina.

Kiekvienoje konferencijoje, 
mes perbėgam per praeitį, 
pakritikuojame buvusias klai
das ir ateityj žadame pasitai
syti. Apskričių valdybos ap
siima sutverti naujas kuopas 
tose kolonijose, kur yra lietu
vių, o nėra šios draugijos 
kuopų. Apskričių organizato
riai prisižada pervažiuoti per 
apskričio kučpas, atlankyti 
kuopų susirinkimus, pasikal
bėti su nariais, sustiprint juos 
dvasioj, o nužiūrint, suteikti 
reikalingą pagalbą. Kuopų 
delegatai apleidžia konferen
cijas su entuziazmu; prižada 
kvotą naujų narių prirašyti į 
kuopas, pakelti kuopų ūpą 
ir t.t. Tiesa, po konferencijų 
mes biskį kiek ir sujudame, 
bet toli gražu, ne tiek, kad 
išpildytume nustatytą kvotą, o 
tas tai labai bloga. Taip elg
damiesi, mes paneigiame pa
čią konferenciją, slopiname 
kuopas, labiausiai, tai apgau
name patys save.

Ši Konferencija <
šiandien prieš mus stovi vi

sa eilė problemų ir mes tu
rėsime jas tinkamai išspręsti,

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 
moterims. Nedė- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

426 SOUTH 5th STREET BROOKLYN, N. Y.
Ulokas nuo Hevves eleveiterlo stoties Tel. Evergreen 4-9508

DUONA
42^^SCH0LES BAKING

532 Grand Street, Brooklyn
KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 

VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS.
Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duonų valgyda
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.
Pristatome j visas dalis—Brooklyno ir apielinkės, j krautuves 

ir į pavienius namus; taipgi siunčiam ir j kitus miestus.
Tel. EVergreen 4-8802. Sav. V. LUKOŠEVIČIUS

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

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

1113 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA

Telefonas Poplar 4110

K



A. L. D. L. D. Reikalai M. šolomskas vyks su pra
kalbomis j vidurvakarines 
valstijas—Ohio valstiją ir

Knyga už 1940 Metus
Šiemet Literatūros Drau

gijos nariai gavo labai ge
rą, gražiai atspaustą, apda
rytą knygą “Istorija.” Ir 
gavo daug greičiau, kaip 
buvo tikėtasi.

Reiškia, Centro Komite
tas savo pareigas jau atliko. 
Knygą parūpino ir nariams 
išsiuntinėjo. “Šviesos” už 9 
mėnesius numeriai išleista 
ir išsiuntinėta. Dabar ruo
šiamas spaudai paskutinis 
“Šviesos” numeris už 1940 
metus, kuris bus didžiumoj 
pašvęstas Literatūros Drau
gijos 25-kių metų jubilėjaus 
reikalams. Centro Komite
tas paruošdamas knygą ir 
ją išsiuntinėdamas pasida
rė kelis šimtus dolerių sko- 
lų.

Kodėl? Todėl, kad mes 
davėm nariams “Šviesą”, 
knygą, o dar veik pusė na
rių nesumokėjo duoklių už 
1940 metus. Tiesa, kaip kny
gą pasiuntėme, tai dabar 
daugelis moka duokles, bet 
reikia, kad skubėtų, nes 
jau metai baigiasi, o cen
tras turi padengti knygos 
lėšas. Mes pasitikime, kad 
kuopų valdybos išrinks 
duokles iš tų narių, kurie 
dar nemokėję ir greitai jas 
prisius į centrą.

imti visai be įstojimo ir tik 
už $1 duoklių.,Daugiau to
kio nupiginimo nebus ma
žiausiai per penkis metus.

Kaip kurie draugai daug 
jau pasidarbavo. Clevelande 
drg. M. Valentą pati viena 
prirašė į ALDLD 22 kuopą 
net 17 naujų narių. Tai gra
žus ir didelis darbas. Kiek
vienas narys gali gauti ma
žiausiai 1 naują narį. Pasi
darbuokime.

Su spalių 20 diena seka
mai kuopos stovėjo naujų 
narių gavime:
Kp. miestas narių gavo
52—Detroit ....................57
19—Chicago ................  53

116—Chicago ............... 37
10— Philadelphia......... 33

104—Chicago ..............   25
22—Cleveland .. ..........  19
79—Chicago ............... 18

1— Brooklyn............... 17
11— Worcester ........... 17
85— Haverhill ....... 14

147—Brooklyn...............14
2— So. Boston ........... 12

123—Gary .................... 10
17—Shenandoah ......... 9

190—Cleveland ............... 9
67—Livingston ............. 8
86— Chicago ................ 8

188—Detroit .................. 8
62—Stoughton ....... 7

133—Camden ................. 7
34—Rumford ............... 6

vakarinę Pennsylvania Ke- 
l lyj kalbėsiu Scrantone, 
Binghamtone ir kitose ko
lonijose. Drg. Senas Vincas 
ir Dr. J. J. Kaškiaučius ža
dėjo taip pat pavažiuoti su 
prakalbomis į artimesnes 
kolonijas.

Reiškia, rudeniop prakal
bų bus. Visi mūsų kalbėto
jai pasirengę stoti darban. 
Kolonijų draugės ir draugai 
privalo rūpintis gerai pra
kalbas išgarsinti, kad jos 
sėkmingos būtų. Lietuvos 
liaudies laisvė suinteresavo 
plačiąsias lietuvių minias. 
Lietuvoj liaudis bangavo, 
kaip galingosios jūros ban- 

Lgos. Amerikoj tas rado at
garsį tarp lietuvių. Litera
tūros Draugija yra gerai 
žinoma ir Lietuvoj. Kaip 
tik baigsis karo žiaurumai,] 
tai plačiu baru mes galėsi-į 
me pasiųsti į Lietuvą savo 

i knygų, o iš ten gauti mai
nais jų knygų.

D. M. šolomskas,
ALDLD CK Sekr., 

46 Ten Eyck St.
Brooklyn, N. Y.

kios tos sąlygos bus, kokias 
kvalifikacijas ateivis turės tu
rėti, idant galėtų tapti Lietu
vos piliečiu, mes nežinome. 
Veikiausia socialistinė Lietu
vos vyriausybė dar nėra išdir
bus patvarkymų iy tuo reika
lu.

Sovietų Sąjungos konsulate 
užsiregistruoti galima lietuvių 
arba rusų kalbose, kuri kam
yra parankesnė.

Dabar dėl tų knygelių ir 
knygų apie bedievybę. Mes 
patarsime “Laisvės” adminis
tracijai, kad jinai sužiūrėtų, 
kokias knygeles ir knygas ji 
turi dėl pardavimo ir pa
skelbtų viešai. Taip pat turė
tų padaryti ir Lietuvių Litera
tūros Draugijos sekretorius. 
Tada visi draugai galėtų ma
tyti ir pasirinkti. Todėl tėmy- 
kite “Laisvėje” knygų paskel
bimą.

Kiek mums žinoma, čia 
Amerikoje nėra išleisto lietu- 
vių-rusų žodyno. Tačiau ang- 
lą-rusų žodynų yra. Jų gali
ma būtų gauti dienraščio 
“Rusky Golos” išleistuvėje. 
Kreipkitės pas juos. Jų adre
sas toks: 64 East 7th St., 
New York, N. Y.

PITTSBURGH, PA.
Lietuvių Mokslo Draugystės 

narių tarpe eina tokia žinia, 
kad tos Draugystės valdyba 
nedavė svetainės Literatūros

PRANEŠIMAI B KITUR
PHILADELPHIA, PA.

ALDLD 6-to Apskričio konferen
cija įvyks 27 d. spalių, 10 vai. ryto, 
735 Fairmount Ave. Prašau visų de
legatų nesivėlint, pribūkite laiku. 
Turėsime užbaigt 6 v. v., nes pra
sidės “L.” pikniko darbininkų ba
lius. Visi, kurie dirbote “L.” pikni
ke, dalyvaukite, nes bus linksmas 
pažmonys, bus svečių ir iš toliau, 
6-to Apskričio delegatai. — J. Šmi
tienė. (251-253)

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-3022

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179 SKELBK1TES "LAISVĖJE”

Anglų Knygos Nariams
Jau sudaryta anglų kal

boj knygų setai nariams ir 
siuntinėjami. Daugelis na
rių užsisako “The Illustrat
ed World History”, knyga, 
tai yra No. 3 setą. Kiti pa
sirenka kitus. Prašome kuo
pų sekretorius išsikirpti 
surašą anglų kalboj knygų 
ir parodyti jį jaunuoliams, 
o paskui pranešti į centrą,'

66—Grand Rapids.......
92—Cicero .....................

145— Los Angeles .........
146— Chicago ......... • •..
162—Toronto ..................

13—Easton ....... ...........
20—Binghamton...........
39—Scranton .................
51—Middlefield .......
90—Youngstown .........

141—Phila........................
’ I 187—Chicago .................

kuriuos setus jie pasirinko. Scottville ...............
Aukos Apšvietos 

Reikalams
Literatūros Draugija yra 

didžiausia apšvietos organi
zacija. Ji rengia prakalbas, 
prelekcijas, ruošia kitokius 
vakarus, leidžia svarbes
niais klausimais lapelius ir 
kitokią literatūrą masiniam 
platinimui. Tas reikalauja 
išlaidų, greta bendrų orga
nizacijos reikalų. Narių 
duokles mes sunaudojame 
tik knygų ir žurnalo leidi
mui bei palaikymui pusiau 
apmokamo raštinėj darbi
ninko—sekretoriaus ir kny- 
giaus. Kuopų organizavimui 
ir kitokiems apšvietos rei
kalams mes turime gauti 
įplaukų aukomis. Seniau 
dažnai kuopos ir apskričiai 
paaukodavo į ALDLD iž
dą, bet per kelis vėlesnius 
metus aukavo į kitokius ko
mitetus, kurie rūpinosi ap-' 
švieta. Nuo dabar vėl Lite
ratūros Draugija turi dau
giau rūpintis bendra lietu
vių apšvieta ir organizavi
mu kuopų, todėl prašome vi
sas kuopas, apskričius ir 
pavienius narius bei laik
raščių skaitytojus aukoti į| 
Literatūros Draugijos Ap
švietos Fondą.

Jau biskį aukų tam rei
kalui gavome. $14 prisiuntė 
iš Santa Cruz, Californijos, 
kurios buvo surinktos drg. 
Mugienių vedybinio gyveni
mo sukaktuvėse.

Drg. J. Šidlauskas, iš 
Boston, Mass., paaukavo 
apšvietos reikalams $1. Vi
siems aukavusiems tariame 
nuoširdų ačiū.

Nauji Nariai
Dabar vėl reikia pasmar

kinti vajų už naujus narius 
į Literatūros Draugiją. Iki 
naujų metų dar galima pri-

BAR ir GRILL 
LIETUVIŲ RESTAURANAS 
Įdomiai jpuošta lietuviška aludė 

ant Grand Street 
Rhelngold sxtra Dry Alus.

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės

•
; Turime ir kambarių pernakvot 
; arba savaitiniai išrandavot 
: JOSEPH ZEIDAT 
! Savininkas
• 411 Grand St. Brooklyn

> Office Phone Inside Phone
> EVergreen 4-6971 EVergreen 4-6485

FLUSHING
Russian & Turkish Baths, Inc.

| 29-31 Morrell Street Brooklyn, N. Y.

OPEN DAY and NIGHT

» Managed by

RHEA TEITELBAUM
LICENSES

WHOLESALE AND RETAIL
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10469 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
223 Lee Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MARY DeSALVATORE
223 Lee Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11140 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
301 Jefferson St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NATALE GANDOLFO
301 Jefferson St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7891 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 92-96 Church Ave., 472 Mc
Donald Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

JOHN F. ESCHMANN 
d-b-a Beverly Tavern 

92-96 Church Ave.,
472 McDonald Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10955 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2319 Pitkin Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH PAPPALARDČ
2319 Pitkin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7593 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con- I 
trol Law at 621 Chester St! & 109 liege
man Ave., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.

RICHARD C. CONNORS
621 Chester St.
& 109 Hegeman Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2847 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1070 Rockaway Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. >

ROSE ARMOCIDA
1070 Rockaway Ave., Brooklyn, N. Y.

| f Vapor Room, Turkish Room, Russian
\ I Room, Large Swimming Pool, Fresh Ar
yl tesian Water, Restaurant, Barber Shop, 

‘"’‘>*□1 Sleeping Accomodations.
Admission 50c., day & night, Saturday night 75c.

SPECIAL RATES PER WEEK

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

Iš senų padarau 
n a u jus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame- 

į rikoniškais. Rei
kalui esant ir 

[ p a d i dinų tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

Kamp. Broadway Ir Stone Ave., 
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

stočių BMT Line
Tel.: Glenmore 5-6191

Draugijos prakalboms. Tad 
aš ir parašiau “Laisvėje”, spa
lių 16 dieną, kad valdyba ne
davė. Bet dabar pasirodo, kad 
valdyba savo susirinkimuose 
to nenutarė; net tokio suma
nymo ar įnešimo neturėjo, kad 
vienoms organizacijoms duoti 
svetainę prakalboms, o kitoms 
neduoti. Tiktai pirmininkas 
Pociūnas pats sau vienas susi
manė ir sapnuodamas nutarė, j 
kad gaspadorius neduotų sve-! 

; tainę Literatūros Draugijos !
prakalboms. Tai jau ne LMD 

i ir ne jos valdyba diktatoriškai 
i elgiasi, o tik vienas Pociūnas 
'kaipo paprastas žmogus,

3 i kaipo pirmininkas, pasidarė ši 
3 sykį diktatorium.

5

12—Pittston ___
31—Lewiston .... 
42—Nashua .......

129—Spring Valley 
212—Bayonne ....

Nemažas skaičius kuopų 
yra gavę po 2 ir po 1 nau
ją narį. Skelbiame tik tas, 
kurios gavo nemažiau 3 
naujų narių. Kaip matome, 
tai nors Detroito 52 kuopa 
atsistojo priešakyj, bet gi 
Chicaga yra atsižymėjusi 
visais frontais, nes ten vi
sos kuopos gauna po gerą 
skaičių naujų narių. Na, 
draugai, visi pasidarbuoki
me auklėjime Literatūros 
Draugijos!

Prakalbų Maršrutai
Tik baigė maršrutavęs 

drg. F. Abekas. Jo prakal
bos ne visur buvo sėkmin
gos, nes vietomis draugai 
nesirūpino surengti. Kiti' 
skundėsi, kad dar buvo per- 
šiltas oras. Dalinai tiesa. 
Bet vis vien jis nemažai su
tvirtino kuopas, gerą skai
čių gavo naujų narių, o 
“Vilniai” net 51 naują skai
tytoją.

Connecticut valstijoj kal
bės pasimainant visa eilė 
draugų. Į tą valstiją iš 
“Laisvės” štabo galima at
važiuoti ir pasakyti prakal
bas sekmadieniais ir šešta
dieniais, nesugaištant dar
bo redakcijoj. Neužilgo ten 
kalbės dd. R. Mizara ir J. 
Siurba, o vėliau kiti.

Philadelphijos ir Brook- 
lyno apylinkėj bus surengta 
visa eilė prakalbų. Chicagos. 
apylinke rūpinsis “Vilnies” 
redaktoriai ir apie vidurį 
lapkričio į Chicagą ir Mi
chigan valstiją važiuoja su 
prakalbomis d. A. Bimba, 
kuris ten išbus apie dvi sa
vaites.

Su gruodžio pradžia D.

ne

LM Draugystė niekad nėra 
nutarus kam nors neduoti sve
tainės. Literatūros Draugijos 
kuone visi nariai yra ir LMD 
nariais.

Nėra abejonės, kad nariai 
per savo susirinkimus tą daly
ką sutvarkys ir neleis vienam 
valdybos nariui sauvališkai 
elgtis, nes tas kenkia LMD 
sveikatai ir bizniui.

Nortsaidietis.

London. — Anglų laivyno 
vyriausybė pareiškė, kad 
vokiečiai paskutinėmis die
nomis kur kas mažiau nus
kandino Anglijos laivų negu 
naziai skelbia.

Budapest, Vengrija. — 
Pranešama, kad Turkija 
siunčia daugius armijos į 
miestą Andrianopoli, kam
pe tarpe Graikijos ir Bul
garijos. '

Vichy, Francija. — Pa
varyti žydai iš visų valdžios 
tarnybų.

Klausimai ir Atsakymai
(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 

būti USSR piliečiu, ateityje; 
nebus Lietuvos Tarybų Socia
listinės Respublikos piliečiu ir 
parvažiavęs negalės turėti pi
lietinių teisių. Kaip ir kokio
mis sąlygomis iš kitur atvažia
vę . nepiliečiai galės Lietuvoje 
apsigyventi, mes dar nežino
me, niekur nematėme Lietu
vos vyriausybės išdirbtų ir pa
skelbtų taisyklių. Ilgainiui 
veikiausia bus išleisti tuo rei
kalu patvarkymai.

Kaip kiekvienoj šalyj atei
vis gali tam tikromis sąlygo
mis tapti tos šalies piliečiu, 
taip bus ir Lietuvoje. Bet ko-

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

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

Sun. all day and night

VARPO KEPTUVE

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7765 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2273 Pitkin Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MICHELE LISCHIO
2273 Pitkin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2685 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
303 Sumner Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ROBERT WALLEN
'303 Sumner Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11450 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at letaiD under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
993 Manhattan Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SAM STANDIG
993 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby gyven that License No. 
GB 11030 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
620—92nd Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MAX MUSHLIN
620—92nd St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby gj ven that License No. 
EB 2962 has been issued to the undersigned 
to sell beer, . at retail under Section 107, 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2737 Fulton St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEFA WIRZULSKI NORWAIS 
2737 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

0 0
BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

Kainos Prieinamos.
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-3842
3

Dr. John Repshis
(Repšys).

LIETUVIS GYDYTOJAS 
278, Harvard Street 
kampas Inmąn Street 

Arti Central Skvliro
CAMBRIDGE, MASS.

Tel.: TRObridge 0330
OFISO VALANDOS: 
2-4 Ir 6-8 vakare 
NedpHomis ir šventadieniais: 
10-12 ryte

Mr

ROBERT UPTON ■
Jeweler : : Įsteigta 1892 fl

701 GRAND STREET
Tarpe Gralian) & Manhattan, Aves. J

BROOKLYN, N. Y. 
Tel. Stagg 2-^173

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

K w >

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

Siunčiame duonų per paštų į kitus miesrus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime Informacijas apie svori ir kainas.

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

KAIP PASILAIKYT SVEIKU
Kraujo, Odos ir Nervų Ligos, Abelnas Silpnumas, 
Chroniški Skauduliai, Skilvio ir Mėšlaža,rnės ligos, 
Chroniški Reumatiški Nesveikumai, Nosies, Gerklės 
ir Plaučių Ligos, Inkstų, Pūslės Nesveikumai ir ki
tos Chroniškos Ligos Vyrų ir Moterų sėkmingai 
gydoma Moderniškais būdais. Kreipkitės į Dr. Ziną, 
kad išaiškintų jūsų nesveikumų.

D R. L. Z IN S
(Virš 28 metų Privatinės ir Ligoninėje Praktikos)

110 East 16 St., New York
Tarp Union Square ir Irving Place

Valandos: 9. A. M.-r-8.P; M.; Sekmadieniais: 9 A. M.—-2 P. M.

Kraujo Tyrimai — Slapumo Tyrimai — X-Rays 
Prieinamos Kainos. Atlyginimas Pagal Jūsų Išgalę.

IŠTYRIMAI DOVANAI
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Konferencija WATCH MAKER
LAIKRODININKASLIETUVIS

Ką Sako Burt Drafto 
Klausimu?

$amuel Buri, Amerikos 
Darbo Partijos kandidatas į 
kongresmanus iš 14-to kongre
sinio distrikto, New Yorke, 
pareiškė :

“Aš priešinaus draftui pirm 
biliaus pravedimo kongrese ir, 
jeigu būsiu išrinktas į kon
gresą, aš darysiu viską, kad 
tas aktas būtų atšauktas, ka
dangi aš esu įsitikinęs, jog jis 
įves mus tiesiog į karą.

Vienok akyvaizdoje fakto, 
kad jis jau yra įstatymu, o 
Am. Darbo Partija yra įsta
tymų prisilaikantis politinis 
įrankis, aš, kaip ir kiti mano 
draugai, pildysiu drafto įstaty
mą, bet toliau raginsiu, kad 
kančios tų, kurių duonpelniai 
bus atimti nuo jų, būtų pa
lengvinamos federale pagelba.

“Jeigu būsiu išrinktas kon- 
gresan, mano pirmas žingsnis 
bus pasiūlyti bilių, kuris pa
darytų sekamą:

1. “Užtikrintų sugrąžinimą 
darbo kiekvienam grįžtančiam 
iš kariuomenės.

2. “Uždraustų išmest iš na
mų draftuoto asmens šeimyną.

3. “Uždraustų krautuvėms 
ar finansų kompanijom traukt 
teisman draftuoto šeimyną, 
kad atimt iš jos bile ką pirk
tą ant išmokesčio.

4. “Uždraust kreditoriams 
traukt teisman draftuotą dėl 
išmokesčių bent kokiu notų ar 
paskolų.”

Tie įstatymai, nors jie ne
prašalina drafto pilnai, bent 
kiek palengvintų gyvenimą 
šeimynoms tų vyrų, kurie 
na ištraukti iš darbų ir iš 
Inu dėl Varinės tarnybos.

bū
ti a-

. Dalis 27-tos Divizijos išvy
ko į Fort McClellan, Ala., 
spalių 21-mą, kitoms dalirps 
nustatyta išvykti 23, 24 ir 25- 
tą. Šimtai ašarojančių gimi
nių ir draugų juos palydi.

Šiemet rinkimų dieną, lap
kričio 5-tą, New Yorke valan
dos bus nuo 6 ryto lig 9 
karo, lig .šiol būdavo tik 
6 vai. vakaro.

va-

Moterys balsuotojos šiemet 
sudaro 45 nuošimčius visų bal
suotojų N. Y. mieste.

Šį Vakarą Visi Būkite Dėtuvių 
Stygų Orkestros Pramogoje

Visi mes vienu ar kitu kar
tu esame grožėjęsi malonia 
stygų orkestros muzika ir ne
jučiomis jautę pagarbą jos 
sudarytojams. Dar daugiau 
smagumo pajaučiame, jeigu ir 
mes prie to esame prisidėję 
darbu ar finansine parama.

Lietuvių Stygų Orkestrą yra 
pačios Lietuvių Meno Sąjun
gos tvarinys ir dalimi. Ji veik 
išimtinai susideda iš jaunimo, 
kuris prie jos išlaikymo ma
žai pats išgali prisidėti kuo 
kitu apart pasišventusio dar
bo, kad galėtų vis gražiau ir 
gražiaus griežti. T«ti yra kė
limas lietuvių kultūros, tai yra 
auklėjimas jaunimo gražiame, 
prakilniame užsiėmime, už

a gar-
Prie 
visi

kurį mums visiems tenk 
be ir pasididžiavimas, 
orkestros palaikymo mes 
turime prisidėti ir tą galime
padaryti labai lengvu, smagiu 
būdu, dalyvaudami Stygų Or
kestros pramogoj.

Liet. Stygų Orkestros pra
moga įvyks šį vakarą, spalių 
26-tą, 419 Lorimer St., Brook
lyne. Pradžia 8 vai. vakaro. 
Įžanga tik 25c ir už tai gir
dėsite gražios muzikos, galė
site pasišokti, taipgi matyti 
save ir savo draugus judžiuo- 
se, nuimtuose LDS ir LMS sei
muose, piknike, taipgi “Lais
vės” piknike Philadelphijoj. 
Bus ir gerų užkandžių ir gė
rimu. K.v

Mieganti Gražuolė 
Atsipeikėjo

Jau Platina Tikietus 
Rinkimu Mitingui

Lietuviai Willkies 
“Agitatoriai”

yra

nevyko visą gyveni- 
nepavyko ir dabar”, 
Marian Nevins, atši

po 10 dienų mie- 
100-to migdančių ta- 

Ji sakėsi neturėjus

n ii- 
jai 
su-

“Man 
mą, man 
pareiškė 
peikėjus 
go nuo 
bletėlių.
nieko smagaus, gražaus 
venime, tad norėjus nors 
mirti madniai. Atbudus, 
atrodė, kad jinai ką tik
dėjus akis, nieko nejautus, 
negirdėjus. Tik atbundant 
pradėjus pajusti, kad ji gy
va ir jausti nusivylimą.

Bellevue ligoninės vedėjai 
sako, jog’ pirmas toks nuotikis 
pas juos, kad po tiek ilgo mie
go atgaivino.

Mergina sakėsi esanti se
kretorė, 29 m., gyvenusi 6940 
Throop St., Chicago, Ill.

Suruošė “Shower”
Spalių 19-tą, Edvardas 

Kazimira Genevičiai suruošė 
priešvestuvinę sueigą “show
er” Aleksandrai E. Pukenytei, 
kuri lapkričio 16-tą ištekės už 
Petro Montvilos iš Waterbu
ry, Conn. Sueiga buvo Gene- 
vičių namuose, 105 Etna St., 
kur susirinko gražus būrys 
dalyvių. Vedybinis pokilis bus 
SLA salėj. K.

PIRMU KARTU AMERIKOJ!
Šiandien, Šeštadienyje ir Sekmadienyje

Spalių 25, 26 ir 27 Dienomis
Bus rodoma tik gautas iš Sovietų Sąjungos kalbamas judis

"Stepan Razin"
Judis “Stepan Rasln* pašvęstas liaudies sukilimui prieš carą 

Aleksių, tėvą Petro Didžiojo. “Stepan Rasin” buvo drąsus liaudies va
das, biednųjų reikalų užtarėjas ir ponams keršintojas.

Rodys: šiandien, sfSalių 25 dieną, nuo 6 valandos vakaro; 
šeštadienį, spalių 26 d., nuo 3 valandos ir sekmadienį, 

spalių 27 dieną nuo 1 valandos po pietų.
Judžio rodymas atsibus 

“APŠVIETUS” DRAUGIJOS SVETAINĖJE
9—2nd Ave. New Yorke

ir

Šis judis niekur kitur New Yorke nebus rodomas ;
Atminkite, kad judžio rodymas prasidės penktadieni, spalių 25 dieną, • ;

6 valandą vakare ir jis bus rodomas šeštadieni ir spkmadienj.
Bilietų kainos ankstesnėmis valandomis po 80 centų suaugusiems, 
o vėlesnėmis po 40 centų įskaitant Ir taksus. Valkams po 15 centų.
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m a-Milžiniškasis rinkiminis 
sinis mitingas, kaip kas metai, 
taip ir šiemet, komunistų ren
giamas didžiausioj šio miesto 
salėj, Madison Square Garde- 
ne. Tos salės nepripildydavo 
jokia kita partija, bet komu
nistai keliais pastaraisiais me
tais pripildydavo, o kai kada 
ir perpildydavo. Jie skelbia, 
kad šiemet jų mitingas būsiąs 
skaitlingesnis už visus buvu
sius atsižvelgiant į momento 
svarbą ir į didžiausį trukdy- 
mą-persekiojimą, koks kada 
buvęs prieš mažumų partiją 
einant rinkimų kampanijai.

Kaip skelbia rengėjai, ti- 
kietai jau parduodami darbi
ninkų knygynuose. Rezervuo
tom sėdynėm kainos 44c, 55c, 
66c ir $1.10. Generalė įžanga 
20 centų. 

f

Mitinge kalbėsią prezidenti
nis ir vice-prezidentinis kandi
datai, Earl Browder ir James 
W. Ford, taipgi William !Z. 
Foster, partijos pirmininkas; 
Israel Amter, kandidatas į J. 
V. senatorius; Elizabeth Gur
ley Flynn, kandidatė į kon- 
gresmanus-at-large, ir John 
Gates, Jaunų Komunistų Ly
gos sekretorius . šioj valstijoj.

Rinkiminis mitingas bus 
lapkričio 3-čią, 7 vai. vakaro.

Šaukė Veikti už Teisę
Baloto

Galingame minių proteste 
prieš paneigimą žmonių teisės 
rinkti ir būti išrinktais, su
šaukta ir šaukiama daugis 
protesto mitingų. Komunistai, 
į kuriuos pirmiausia taikyta 
tas anti-demokratinis smūgis, 
suruošė sekamus mitingus.

Spalių 25-tos- vakarą Royal 
Windsor, 69 W. 66th" St., N. 
Y., ir Mokykloj 95-toj, Nor
man ir Sedgwick Ave., Bronx.

Spalių 26-tos vakarą Com
munity Center prie Queens- 
bridge Houses, Long Island 
City, ir atvirame ore prie 
Burnside ir Walton Ave., 
Bronxe.

Spalių 27-tą Pus dvi radio 
programos: viena 10 ryto iš 
stoties WCNW ir 4:45 po 
pietjš stoties W0V. Vakare, 
kandidatė į kongresmanus 
Flynn kalbės YMITA sympo-- 
siume, 92nd St. ir Lexington 
Ave., N. Y. L. K. N.

Lietuviai veik išimtinai 
arba už komunistų kandida
tus, arba už Roose veltą ir jo 
demokratų kandidatus. Bet ir 
Republikonų Partija turi biskį 
šalininkų.

Ponai advokatai William J. 
Drake (Dragūnas) ir Kostas 
R. Jurgėla stoja už Willkie. 

^Pirmasis yra pirmininkas, o 
antrasis sekretorius taip va
dinamo “Lietuvių Komiteto 
Willkie į Prezidentus”. Minė
tas komitetas pasistengė gauti 
lietuvių antrašus ir išsiuntinė
jo savo prakalbų lapelius ir 
agitaciją už Willkie.

Beje, ketvirtadienį vakare, 
per pono Ginkaus radio pro
gramą kalbėjo ponas Jurgėla 
už Willkie. Kaip paprastai, 
rinkimų laiku yra aštrių kal
bų, taip ir pono Jurgėlos kal
ba buvo vienpusiška, aštri 
prieš Rooseveltą ir jo admi
nistraciją. Ponas Jurgėla ma
tė reikalo bauginti lietuvius 
Rooseveltu, kuris, jo žodžiais, 
vystosi į diktatorius, iškėlė 
visą eile apkaltinimų prieš 
Rooseveltą, tuo pat kartu nu
tylėjo visus tuos darbus, ku
rie yra naudingi darbinin
kams, farmeriams, abelnai pi
liečiams, kurie laike Roosevel- 
to prezidentavimo buvo pra
vesti.

Keisčiausia, tai buvo tas, 
kada ponas Jurgėla “tyron.a- 
vo” Staliną ir Sovietų Sąjun
gos santvarką. Atrodė, kad 
čia eina klausimas ne apie tai, 
kas turi būt • išrinktas, Roose- 
veltas ar Willkie, bet, ot, nori 
žmogus savo neapykantą iš
lieti prieš Staliną ir Sovietų 
santvarką ir todėl rinkimų 
kampanijos proga pasinaudo
ja. Jis sakė,kad lietuvių, 
(suprask ite smetonininkų) 
delegacija buvo pas Roosevel
tą, prašė Lietuvą grąžinti 
Smetonai, Rooseveltas pasiža
dėjo jiems “išlaisvinti”, bet 
kada ta delegacija išėjo lau
kan, tai laikraščiai pranešė, 
kad Amerika skaito Sovietų 
Sąjungą prietelinga šalimi, 
kad stengiasi plačiau biznį 
vesti. Matyti, kad ponas Jur
gėla ir jo kolegos norėtų, kad 
Amerika savo nenaudai pyk
tųsi su Sovietų Sąjunga idant 
patenki nūs smetonininkus. 
Vargiai to jie susilauks. Ame
rikai yra naudinga palaikyti 
gerus santikius su SSSR ir 
vesti biznį, nes iš to Amerikos 
fabrikantai pasidaro pelno, 
darbininkai turi darbų.

Klausęsis.

o

Padėkos Žodis

Laivas Washington, vežinas 
2,000 ekstra audeklinių love
lių, išplaukė į Shanghai par
vežt daugiau Amerikos pilie
čių iš Tolimųjų Rytų.

Antru syk pagautas nesilai
kant sekmadieniam nustatytų 
valandų, grosęrninkas A. Ber
man nubaustas užsimokėt $10.

Frank J. Gertisser, policis- 
taš, nusišovęs savo namuose 
62nd St., Ridgewoode, sako
ma, dėl nesveikatos.

Lietuvių, latvių, estų ir suo
mių organizacijų atstovų ben
dra konferencija įvyks jau ry
toj, spalių 27-tą, 2 vai. po 
pietų, 2061 Lexington Ave. 
(prie pat 125th St. stoties), 
New Yorke.

Bus aptariama kultūrinė 
kooperacija tarp šių kaimy
niškų tautų išeivijos šiame 
mieste, taipgi visiems bendri 
ateivių reikalai. Konferenci
jai įvadinę kalbą varde visų 
grupių pasakys A. Bimba. Vi
sos organizacijos prašomos tu
rėti delegatus ar atstovus, 
taipgi kviečiami svečiai. Dele
gatai

Jau 25 metai taisau laikro
dėlius ir kas tik priklauso 

prie auksorlaus.
Mūsų ligų metų patyrimas 

jrodo, kad atliekame 
geni darbą.

Kam neparanku pas 
atvažiuoti, pribūnam j 
mus ant pašaukimo i
vietą Brooklyne ir Queens.

mus 
na- 
bile

Parduodu visokių iftdirbys- 
čly laikrodžius už 

žemų kalnų.
Draugijom bei organizaci
jom, kaip tai bazaram ir tt., 
duodame specialę nuolaidų. 
Kreipkitės pas mus, o būsit 
pilnai patenkinti, nes pas 
mus gausit pigiau negu bile 
kur kitur. Persitikrinkit.

V. KAZEL-KAZLAUSKAS
221-03 JAMAICA AVE. QUEENS VILLAGE, L. I.

Privažiuot auto: Jamaica Ave., Hillside Ave arba Union Turnpike iki Springfield 
Blvd.: Jamaica Ave. iki 221st St. Elcveiteriu: Jamaica line iki Sutphin Bid. 
Queens Villnge bus, 8 Ave. Subway iš Brooklyn ir Queens iki Jamaica paskutinės 
stotiesr—159th St. Paimt Quechs Village bus.

prašomi pribūt laiku.
K. Š. Komitetas.

Matijošius Starkus, 51 m., 
455 G ra n d St e-e t, mirė 
spalių 24 dieną. Pašarvotas Į 
Shalins koplyčioj, 84-02 
maica Ave., Woodhavene. 
laidotas spalių 28 d., 10 
ryto, šv. Jono kapinėse.

Paliko nuliūdime žmoną 
Adelę, sūnų Juozą ir dukterį 
Adelę.

Aptranauja graborius Sha
lins (Shalinskas).

Ja- 
Bus 
vai.

Samuel (Salemonas) Alex, 
43 metų amžiaus, gyvenęs 
349 Bradley Ave., IBlissville, 
L. I., mirė spalio 23-čią, Roo
sevelt ligoninėj, N. York City. 
Bus palaidotas spalio 28-tą, 
Šv. Jono kapinėse. Pašarvotas 
pas graborių J. Garšvą.

Anna Caronna, 57 metų 
amžiaus, gyvenusi 314 Stock
holm St., Brooklyn, N. Y., mi
rė spalio 24-tą, Kings County 
ligoninėj. Bus palaidota spa
lio 28-tą, Šv. Jono kapinėse. 
Pašarvota namie.

Abiejom laidotuvėm patar
nauja graborius J. Garšva.

Tarp Lietuvių
Olga Karpavičiūtė, išsirgu- 
7 savaites, jau pilnai pa

ir šiomis dienomis
si
sveikusi
grįžta prie visų savo pareigų. 
Smagu tėveliams ir visiems 
matyt jaunuolę vėl sugrįžus 
į gyvenimą.

* * >K

Brooklyniečiuose 1 a n k ės i 
Jonas Barauskas, ką tik atvy
kęs iš Argentinos.

:!s * *

Elena Jeskevičiutė baigia 
pasveikti. Jinai jau prieš sa
vaitę sugrįžo namo iš ligoni
nės.

Tai “Unkulio Džiovo” pasa
kų pusvalandyje ir išsiplepė
jo, -kad . smetonininkai pas 
dėdę Šamą “nieką gavo”. Na
bagai ! Ž. R.

CHARLES'
UP-TO-DATE

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

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

Gerai Patyrę Barberlal

J. GARŠVA 
Graborius-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalzamuoja ir laidoja ant vi
sokių kapinių; parsamdo auto
mobilius ir karietas vesėlijom, 

krikštynom, kitkam.
231 BEDFORD AVE., 

BROOKLYN, N. Y.
Telephone: EVergreen 8-9770

GRAND CHAIR CORPORATION
LIETUVIŲ RAKANDŲ KRAUTUVR

PRANEŠIMAS
Gerbiamieji:

Jumis gerai pažįstamas A. Petraitis persiskyrė su 
šiuo pasauliu 12 d. gruodžio, 1940. Mes, šeimos na
riai, netekome tėvo ir biznio gaspadoriaus, kurio 
pastangomis įkurta Grand Chair Corporation forni- 
čių krautuvės. Atsakomingas biznio vedimas liekasi 
vesti mums jauniems, su mūsų motinos pagelba. 
Mes vesime biznio reikalus taip, kaip mūsų tėvas 
vedė ir stengsimės išlaikyti visą tai, kas riša biznį 
su visuomeniško pobūdžio veikimu tarpe lietuvių. 
Kiek mums galimybės leis, mes neatsisakysime remti 
visa tai, kas mums atrodys remtina, kaip iki šiolei, 
taip ir ateityje. Biznio reikale stengsimės užganė
dinti savo kostumierius, parduodant kuo prieina- 
miausiom kainom ir mandagiu patarnavimu.

Todėl kviečiame lietuvius atsilankyti į mūsų krau
tuves ir apsipažinti su mūsų rakandais ir kainomis 
ir palyginti kainas su kitomis krautuvėmis.

Tariame visiems savo kostumieriams širdingai 
ačiū už Jūsų paramą ir prisidėjimą prie lietuvių ra
kandų krautuvės ištobulinimo. Prašome nepamiršti, 
reikalui esant, atsilankyti ateityje.

M. PETRAITIENE ir SŪNAI.
409 ir 436 Grand St Brooklyn, N. Y.

Lietuviu Rakandų Krautuve
Parduodame įvairius rakandus labai nužemintomis 

kainomis. Pasirinkimas didelis.
Bedroom and Parlor Sets, Studio Couches, Kitchen 

Sets, Dinette Sets, Matrasai ir Springsai
GRAND CHAIR CORPORATION

LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI
PETRAITIENft ir ŠONAI, Biznio Vedėjai

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

Agota ir Tarnas Jasvinskai 
širdingai dėkoja visoms drau
gėms ir prietelkoms iš “Mez
gėjų Ratelio”, surengusioms 
mums gražią puotą, paminėji
mui mūsų 35-kių metų* ženy- 
binio gyvenimo'/' Taipgi dėko
jam už gražią mums dovaną, 
kurią minėtos mūsų draugės 
mums suteikė; dėkojam vi
siems, pokylyj dalyvavusiems, 
kurie atskirai mus apdovano
jo bei šiaip linkėjo mums lai
mingo tolesnio gyvenimo.

Daugiausiai pasidarbavo su
rengimui šios parės: M. Mer- 
kevičienė, M. Dragūnaitienė, 
T. Klimienė ir R. Bakšienė, o 
Bičiūnienė, tai labai puikiai 
įrengė ir papuošė pokylio vie
tą. Tariame visoms širdingą 
padėką.

Turime priminti, kad šioj 
parėj dalyvavo svečių net iš 
Kalifornijos valstijos.

A. ir T. Jasvinskai,
1202 E. 95th St., 
Brooklyn, N. Y.

PARDAVIMAI
Parsiduoda keturių kambarių ra

kandai. Galima ir kambarius pasi- 
randavot. Esu namieje visados. Pra
šau užeiti. Petras Skrinskas, 35 Ten 
Eyck St., Brooklyn, N. Y.

(252-253)

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
Telefonas: Humboldt 2-7984

580 SUMMER AVENUE 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

F. W. SHALINS
(SHALINSKAS)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue
Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Spalių 22-ra buvo rekordinė 
šalčiausia, 30.6 laipsniai. Pir
mesnė šalčiausia 22-ra buvo 
1888 m. ši jau buvo ketvirta 
iš eilės rekordinė šalčiausia 
spalių mėn. diena.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto

Tel. Virginia 7-4499

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 
(Steam Boiler)

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir Įdės tinkamą 
“burner” arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. 
Maloniai suteikiame aprokax^nus be jokio mokesčio.

TRU-EMBER FUEL CO., INC.
485 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Telefonas EVergreen 7-1661
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FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St — Brooklyn — “Laisvės” Name 
•

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs, UetuvUk* 

namų darbo, Idlbasai ir kepta paršlena; gaspadorlškal 
nuvirti kopūstai ir barščiai.

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas pieniškų valgių 
ir daržovių—-virtu Ir žalių.
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SKELBKITE LAISVĖJE




