
KRISLAI
Išgirdome ir pamylėjom.
Pagerbimas artisto.
Užkūręs pragarą mirė.
Fušeriuoja žinias.
Kaip Lietuva apdriskę.

Rašo A. Bimba

Visuose mūsų koncertuose 
vyrauja daina. Muzika (smui
ką, pianas) niekados neranda 
sau prideramos vietos. Pasi
teisinimas: Mūsų publika ne
supranta ir nemyli. Kas kita 
su daina: Kai užtrauks cho
ras, kai suskambės balsas so
listo, visi susijaudinusiai klau
sosi !

Toks buvo pas mus įsigyve
nęs supratimas, štai kodėl' ne 
vienas iš mūsų statėme klau
simą prieš “Laisvės” koncertą 
lapkričio 10 dieną: Ar mūsų 
publika pajėgs suprasti ir į- 
vertinti prof. Vytautą Bacevi
čių? • /.

Bet suprato. Ne tik suprato, 
ale ir susižavėjo. Ne vieną 
girdėjau sakant: Niekados 
neįsivaizdinau, kad kada nors 
aš piano muziką pamylėčiau. 
Dabar pakeičiu savo nuonronę.

Vadinasi, ko reikėjo mūsų 
publikai, tai pirmos klasės, 
pasauliniai pagarsėjusio pia
nisto iššaukti joje meile tos 
rūšies muzikai.

Prof. Vytautas Bacevičius 
šitą uždavinį atliko puikiau
siai. Mes sakome: Lenkai turi 
Paderevskį, mes turime Bace
vičių !

Mano supratimu, Jono Va- 
lenčio jubiliejiniai parengi
mai lapkričio 16 ir 17 dd. ver
ti nuoširdaus visų lietuvių pa
rėmimo. Gaila, kad tomis die
nomis jau būsiu išvažiavęs su 
prakalbų maršrutu į vakarus 
ir negalėsiu asmeniškai daly
vauti. •

Dramos mene Jonas yra 
daug dirbęs ir daug konstruk
tyvaus darbo nudirbęs per 
tuos 25 metus. Atsimokėjimui 
jam už tai, mūsų visuomenė 
privalo jį pagerbti. Ir tikiu, 
kad gerieji brooklyniečiai jo 
nesuvils. ' ’

Neville Chamberlain buvo 
vienas didžiausių šio karo kal
tininkų. Būdamas imperialisti
nės Anglijos valstybės kapito
nu jis išaugino ragus Vokieti
jos fašizmui. Jo nelaimė buvo 
tik tame, kad jojo auklėtinis 
Hitleris pagaliau ginklą at
kreipė prieš Angliją,! o ne 
prieš Sovietų Sąjungą. ,

Chamberlain mirė ir niekam 
ašaros iš akių nerieda. Kiek 
galima spręsti iš pranešimų, 
tai niekam jo negaila nei pa
čioje Anglijoje.

Pijus Grigaitis prisipažino, 
iš kokių šaltinių jis ima tas 
savo gazietai juodas žinias 
apie Lietuvą. Girdi: pabėgę 
iš Lietuvos “žurnalistai” gau
na žinias iš Lietuvos, jas per- 
rašo-pertvarko ir atsiunčia 
“Naujienoms.”

O kas pabėgo iš Lietuvos? 
Ogi smetonininkai. Ir šitie su
tvėrimai žinias iš Lietuvos fu
šeriuoja ir jomis maitina 
“Naujienas,” “Keleivį,” “Vie
nybę,” “Tėvynę,” “Draygą” ir 
tt., o tie laikraščiai tomis ži
niomis šeria savo nelaimingus 
skaitytojus.

Norime tiems fušeminkams 
iš paminėtų laikraščių pasa
kyti: Toli nevažiuosite. Jūsų 
skaitytojai, patyrę tiesą, pra
keiks jus amžinai. O mes pasi
stengsime juos pasiekti ir su
pažindinti su tiesa apie Lietu
va.

Chicagos “Draugas” (lapk. 
9 d.) sako gavęs laišką iš 
Lietuvos. Laiškas atėjęs slap
tai. Tarp kitų baisenybių, laiš
ko autorius sakąs, kad “žmo
nės apdriskę.” Kalta, žinoma, 
socialistinė vyriausybė.

čia jau pameluota ir nemo
kėta melo galas pakavoti. Dar 

* tik penki su viršum' mėnesiai 
Lietuvoje susikūrus nauja san
tvarka. Ar galėjo Lietuvos 
žmonės taip greitai apdriekti, 
jeigu per visą tą laiką jie ir

Darbo žmonių
Dienraštis
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Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.00
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KRUPPĮJ GINKLŲ FA
BRIKAI ESĄ VEIK 

NEPAŽEISTI
Berlin. — Kad anglų la

kūnai garsinosi išdaužę did
žiuosius Vokietijos Kruppų 
amunicijos ir ginklų fabri
kus Essene; todėl vokiečių 
vyriausybė pasiuntė užsie
nių laikraščių reporterius 
apžiūrėt tuos fabrikus. Po 
to reporteriai pranešė, kad 
šie fabrikai tik kur-nekur 
buvo pažeisti anglų oro 
bombomis, ir tai labai ma
žai.

Didvyriška Angly Laivo 
Kova Išgelbėjo 29 Kitus 

Jy Laivus
London. — Anglų valdžia 

tik dabar praneša, kad vo
kiečių karo laivas savaitė 
atgal viduryj Atlanto Van
denyno nuskandino devynis 
prekinius Anglijos laivus iš 
38-nių. Tie laivai plaukė sy
kiu; juos lydėjo kanuolėmis 
ginkluotas prekinis laivas 
“Jervis Bay”, šarvuotas ir 
taip perdirbtas į karinį an
glų laivą.

“Jervis Bay” išstojo ko
von su vokiečių karo laivu; 
tuomi davė progą daugumui 
kitų laivų išsisklaidyti, nors 
mūšyje ir pats žuvo. 65 iš 
“Jervis Bay” jūreivių tapo 
išgelbėti.

AUDROS PRAŽUDĖ 100 
ŽMONIŲ VIDURVAKARI- 

NESE VALSTIJOSE

Per viesuliškas audras 
paskutinėmis dienomis Mon
tanoj, Minnesotoj, Ulinojuj 
ir kitose vidurvakarinėse 
valstijose žuvo šimtas žmo
nių. Nuostolių padaryta mi- 
lionai dolerių.

Didžiuosiuose Ežeruose 
audra paskandino penkis 
laivus, tarp jų du didelius, 
ir prigirdė keliasdešimt 
žmonių.

Audros buvo daugiausia 
su sniegu ir lietum. Mon
tanoj šaltis siekė 15 laips
nių žemiau zero.

Bet nors Oro Biuras pra
našavo, kad audra atūžian
ti linkui New Yorko, tačiau 
ji dar neaplankė šio miesto.

Niagara Falls, N. Y.—Į 
sekamą pavasarį Bell orlai
vių korporacija žada pasta
tyt po tris karo lėktuvus 
per dieną.

nebūtų išsiaudę nei vienos ar- 
šinos audeklo ir . nepasisiuvę 
nei vienos drapanos? Negalė
jo-

Ar, pav., “Draugo” redak
torius taip baisiai apiplyštų 
per penkius mėnesius ir jokios 
naujos drapanos nepirkęs?

Taigi, jeigu Lietuvos žmo
nės baisiai apdriskę, tai juos 
apiplėšė neseniai viešpatavę 
ponai. Ir ims laiko, kol jie 
gražiai apsirengs, nes naujų 
drabužių pareikalavimas bus 
labai didelis^ o audyklų ir siu
vyklų nėra1 pakankamai, rei
kės daug naujų statyti. Gi fa
briko į dieną nepastatysi.

Užmušta 14 iki 20 Žmonių 
Trijose Eksplozijose

Amerikos Valdžia Nužiūri, kad Gal Vokietijas bei Italijos Agentai Padarė Eksplozijas 
Fabrikuose Allentowne, Edinburge, Pa., ir Woodbridge, N. J.

Washington. — Amerikos 
vyriausybė pasiuntė savo 
agentus tyrinėt priežastis 
eksplozijų, kurios antradie
nį įvyko Woodbridge, N. J.; 
Allentowne, Pa., ir Edin
burge, Pa. Nužiūrima, kad 
gal vokiečių bei italų šnipai 
padarė šias eksplozijas. Jos 
užmušė bent 14, gal 20 žmo
nių ir sužeidė kelis kartus 
daugiau.

Allentown, Pa.—Per spro
gimą įvykusį Trojan Para

Nuskandinta 13 Angli
jos Laivų per Savaitę
London. — Anglų laivyno 

ministerija dabar paskelbė, 
jog vokiečiai per savaitę iki 
lapkričio 3 d., nuskandino 
tryliką prekinių Anglijos 
laivų, viso 65,609 tonų įtal
pos.

Graikai Vis Veja Italus 
Tolyn Atgal

Athenai, lapkričio 13. — 
Koritzos fronte perėjo j 
graikų pusę ir pasidavė al
banų pulkas su Italijos vė
liava. Italai traukiasi tolyn 
atgal visu frontu; neklauso 
savo oficierių, kurie liepia 
apsistot ir kovot. Graikai 
kas valandą paima vis dau
giau italų į nelaisvę; pagro
bia ir daug priešo ginklų ir 
amunicijos.

/____________
NUŠOVĖ PAMIŠUSIĄ PAČIA 

IR PATS NUSIŠOVĖ

Newark, N. J.—Vaisti
ninkas (aptiekorius) Ernest 
M. Lougee nušovė savo 
žmoną Eleanorą ir pats nu
sišovė; tai esą todėl, kad ji
nai pamišus. Jis buvo 65 
metų amžiaus, o ji 67 metų. 
Paliktame raštelyje jis sa
ko, kad prižadėjęs jai tik 
kartu su ja apleisti šį pa
saulį. 

i

Angly Orlaiviai Sunaikinę 
Tris Italy Prieplaukas

Athenai, Graikija, lapk)*. 
13.—Anglų lėktuvai bombo
mis faktinai sunaikino tris 
italų prieplaukas Albanijoj, 
tarp jų ir svarbiausius Du- 
razzo ir Valonos uostus.

Naziy Bombininkai Sunai
kinę 7 Angly Laivus

Berlin. — Vokiečių ko
manda skelbia, kad paskuti
niu žygiu bombiniai jų or
laiviai nuskandino 7 preki
nius anglų laivus, 44,000 to
nų įtalpos, ir sužeidė du di
delius laivus.

ORAS. — šį ketvirtadienį 
vidutiniai šalta ir būsią lie
taus.

ko kompanijos dirbykloj už
mušta trys darbininkai. Ši 
kompanija, be> kitko, gami
no Amerikos armijai ir lai
vynui sproginiį už $205,750.

—>—
Edinburg, Pa.—Čia eks- 

plodavo 1,000 svarų dinami
to Cyanamid korporacijos 
parako fabrike; užmušė tris 
darbininkus.

Woodbridge, N. J.—Spro
gimas United ■ Geležinkelių 
Signalų kompanijos fabrike

RUMUNIJOS ŽEMES 
DREBEJIME ŽUVĘ

IKI 2,000
Bucharest, Rumunija. —- 

Dar galutinai nesuskaityta, 
kiek žmonių žuvo per že
mės drebėjimus Rumunijoj. 
Vyriausybė spėja, kad žu
vusiųjų skaičius sieks nuo 
1 iki 2-jų tūkstančių.

žemės drebėjusiai, kai kur 
pažeidė bei padegė žibalo 
šaltinius ir jo dirbyklas, o 
vietomis sulaužė požeminius 
vamzdžius, kuriais žibalas 
buvo perleidžiamas į Duno
jaus upės prieplauką Giur- 
giu.

Vokiečiai inžinieriai ir 
kariai sušilę darbuojasi pa
taisyt žibalo pramonės įren
gimus. Jie tikisi, kad už ke
lių savaičių Vokietija vėl 
gaus iš Rumunijos po tiek 
žibalo, kaip pirm žemės dre
bėjimų.

Klaidinga Radio Rodyk - 
lė-Priežastis Didelės

Oro Nelaimės
Salt Lake City, Utah. — 

Čia daroma tyrimai, kodėl 
naktį ūkanoje lapkričio 4 d. 
sudužo į Wasatch kalną ke
leivinis orlaivis, vairuoja
mas kapitono H. Fey’o', ir 
taip žuvo jis pats ir visi kiti 
devyni žmonės skridę tuom 
orlaiviu.'

Pašaukti liudyt lakūnai 
teigta/ kad radio rodyklė 
Salt Lake City blogai veikė 
ir suklaidino tą orlaivį; to
dėl ir įvyko nelaimė.

Bus Palaikoma 10 Tūk
stančiu Willkio Kliuby

New York. — Iki sekamų 
prezidento rinkimų bus pa
laikoma 10 tūkstančių re- 
publikonų Willkio kliubų 
Jungtinėse Valstijose. Jie 
veiks kaip “ištikima” prezi
dentui Rooseveltui; “opozici
ja” ir darbuosis, wkad 1944 
metais Willkie būtų išrink
tas prezidentu. Bet kad 
Willkie prašė nuimt jo vaF- 
dą, tai šie kliubai; vadinsis 
“Mes, Žmonės.”

šičia užmušė šešias moteris 
ir du vyrus; sunaikino pus
tuzinį namų, ir padarė 
$100,000 nuostolių. Ši kom
panija gamino vadinamas 
signalines “torpedas” gele-? 
žinkelių bėgiams; o pasak 
tulus pranešimus, ji taipgi 
dirbo sprogstamąsias švie
sas mėtyt žemyn iš karinių 
Amerikos orlaivių.

Visos trys eksplozijos, 
Allentowne, Edinburge ir 
Woodbridge, įvyko per vie
ną valandą antradienio ry
tą.

Suimtas Virėjas už Mil
tu Užnuodijimą

Pittsburgh, Pa. — Mirė 
jau dvyliktas pavargėlis iš 
tų, kurie nemokamai valgė 
blynus Salaveišių Armijoj.

Philadelphijoj tapo areš
tuotas ir į Pittsburghą par
gabentas buvęs virėjas tos 
salaveišių valgyklos, Law
rence Mertz. Iš virėjo dar
bo jis buvo pavarytas trys 
savaitės atgal? Jis tada^ grū
mojęs atkeršyt.

Pittsburgho policija da
bar kvočia Mertzą; įtaria, 
kad gal jis įmaišė 10 svarų 
tarakoniškų nuodų į miltus, 
iš kurių buvo kepami bly
nai. •

Tebeserga 40 pavargėlių 
pusryčiavusių tais blynais, 
ir dar keliems gręsia mir
tis.

MOLOTOVAS TARIASI SU 
VOKIEČIŲ VALDŽIA

Berlin, lapkričio 13.—Vo
kiečių vyriausybė suruošė 
pokilį Sovietų komisarų pir
mininkui ir užsieniniam ko
misarui Viačeslavui Moloto
vui ir jo draugams.

Pokily j e dalyvavo Hitle
ris, užsieninis vokiečių mi- 
nisteris von Ribbentrop; 
maršalas Wm, Keitei, galva 
vokiečių armijos štabo; am
basadorius Maskvai grafas 
Schulenberg ir įvairūs auk
šti Vokietijos valdininkai.

Molo tęVas kalbėjosi keltas 
valandas su Hitleriu ir von 
Ribbentroputarėsi apie 
reikalus paliečiančius Sovie
tų Sąjungą ir Vokietiją.

Buffalo, N. Y.—Ameri
kos inžinierių suvažiavimas 
pataria valdžiai iš anksto 
ruošt žmonėms slėptuves 
apsaugai nuo priešo orlai
vių bombų.

“Geri” Esą Vokiečiu Santi- 
_ kiai su Graikija

Athenai, Graikija.—Vokie
čių atstovybė Graikijoje pa
reiškė, jog Vokietijos san- 
tikiai su Graikija esą gana 
geri. O kad italai kariauja 
prieš Graikiją, tai, girdi, 
tik pačios Italijos dalykas.

AUGA ALBANŲ SUKI- i 
LIMAI PRIEŠ ITALU i

VALDŽIĄ i
I

Ohrid, Jugoslav!jos-Grai- 
kijos pasienyj.—Beveik visų 
kaimų ir miestelių gyvento
jai Miriditi srityje, šiauri
nėje Albanijoje, sukilo prieš 
italų valdžią. Jie, be kitko, 
susprogdino ir tiltą, kuris 
buvo reikalingas italam 
siųst savo kariuomenę į 
Graikijos frontą.

Plieno Korporacija Lai
mėjo Vyriausiame 

Teisme
Washington. — Jungtinių 

Valstijų Vyriausias Teismas 
šešių teisėjų balsais prieš' 
du atmetė reikalavima Ša
lies Darbo Santikių Komisi
jos, kad Republic Plieno 
Korporacija turi atlyginti 
pašalpinių darbų įstaigoms 
už tai, kad jos davė darbo 
ir mokėjo algas tos korpo
racijos darbininkam, kuo
met jie vedė streiką prieš 
ją. Darbo Santikių Komisi
ja yra nusprendus, jog tas 
streikas kilo todėl, kad kor
poracija atsisakė pripažint 
savo darbininkam unijines 
teises, kurias užtikrina Ša
lies Darbo Santikių Įstaty
mas.

ANGLAI SUARDĖ DU ITALŲ 
KARO LAIVUS IR DU 

ŠARVUOČIUS

Anglai Praneša:
London, lapkričio 13..— 

Anglų orlaiviai užklupo ita
lų karo laivus pirmadienį 
Taranto prieplaukoj, pieti
nėj Italijoj, ir bombomis 
faktinai sunaikino vieną 
italų karo laivą “Littprio” 
rūšies, 35 tūkstančių tonų 
įtalpos; kitą karo laivą 
“Conte di Cavour” rūšies, 
23,622 tonų. Jie taipgi suar
dė du italų šarvuotlaivius ir 
du pagalbinius karinius lai
vus. Visų tų laivų dalys nu
grimzdo po vandeniu.

Dabar Italijai teliko tik 
trys dideli karo laivai tin
kami veiksmam.

“Littorio” karo laivai bu
vo ginkluoti kanuolėmis 
šaudančiomis 15-kos colių 
storio šoviniais ir skaitlin
gomis mažesnėmis kanuolė
mis. “Conte di Cavour” rū
šies karo laivai turėjo 12-co- 
lines kanuoles ir daugelį 
mažesnių.

Phoenix, Arizona, lapkr. 
13.—Garsus anglų rašytojai 
H. G. Welk pareiškė: “Nėra 
nei mažiausios galimybes,” 
kad Sovietų Sąjunga prisi
dėtų prie vokiečių-italų ka
rinės “ašies.”

London, lapkričio 13. — 
Anglai praneša, kad jie at
mušė daugumą vokiečių or
laivių nuo Londono. ’. Keli 
priešo orlaiviai įombardavę 
miestą, bet mažai nuostolių 
tepadarę.

&

ANGLŲ LAKŪNAI SU
ARDĖ HAMBURGO 

PRIEPLAUKĄ
London. — Anglijos or- 

viai bombomis ištaškė did
žią vokiečių prieplauką 
Hamburge ir išdaužė jo fa
brikus, kaip sako anglų oro 
ministerija. Be kitko, jie su
pleškinę statomus laivus ir 
submarinus Hamburge. 
Daugelis pramonių, todėl, 
iš Hamburgo perkraustoma 
į Rytų Prūsiją ir Lenkiją.

Amerika Pripažįsta 
Naują Meksikos

Prezidentą
Washington. — Preziden

tas Rooseveltas paskyrė H. 
A. Wallace, ką tik išrinktą 
Jungtinių Valstijų vice-pre- 
zidentą, daly vau t įkurtuvė
se naujo Meksikos preziden
to Manuelio Avilos Cama-
cho. Jo įkurtuvės bus Me
xico City, gruodžio 1 d.

Šiuomi Rooseveltas pripa
žino, jog Camacho teisėtai 
išrinktas Meksikos prezi
dentu balsavimuose liepos

Prieš Camacho kandida
tavo į Meksikos preziden
tus fašistų vadas gen. Al
mazan. Paskui jis lankosi 
pas Jungtinių Valstijų ka
pitalistus ir valdininkus; 
prašė jų paramos prieš da
bartinį Meksikos preziden
tą Cardenasą ir prieš iš
rinktą jo įpėdinį Camacho. 
Almazanas buvo pradėjęs ir 
sukilimus; bet jie greit liko 
nuslopinti.

*

?
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Fran

Francijos Valdžia Gali Pra 
rast Ekvat Afriką

KIEK ANGLŲ UŽMUŠTA 
ORO BOMBOMIS

London. — Praeitą mėne
sį vokiečių orlaiviai bombo
mis užmušė 6,3^4 nekariš- 
kius žmones Anglijoj. Iš vi
so jie iki šiol nužudė 14,- 
621-ną civilį Anglijos pilie
tį ir sužeidė 20,631-ną kaip 
praneša anglų vyriausybė.

Vichy, Francija 
cūzų Vichy valdžia pripa- N 
žįsta, kad sukilėlis Franci
jos generolas de Gaulle su 
savo sekėjais užėmė prie
plaukos misetą Liberville, 
Ekvatorinėje (Pusiaujiško- 
je) Francūzų Afrikoje. 
Francijos valdžia bijo, kad 
sukilėliai gali užgrobti visą 
tą francūzų koloniją.

Francūzų Vichy valdžia 
kelios dienos atgal pasiuntė 
savo generolą Weygandą 
taisyt jai dalykus Ekvatori
nėje Afrikoje. Nuo to laiko 
visai nieko negirdėt, ką ten 
generolas Weygand veikia. 
Kai kurie valdininkai nu
žiūri, kad ir gen. Weygand 
gali pats prisidėti, prie ge
nerolo de Gaulle prieš da
bartinę Francijos vymųsy-
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Ar Verta, Daktare, Trauktis 
Is SLA?

Mums praneša, kad dr. A. L. Graičū- 
nas nutarė pasitraukti iš Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje. Dr. Graičūnas pri
klausė SLA nuo 1895 metų. Jis ten ilgai 
veikė, daug veikė.

Bet štai, sulaukęs 70 metų amžiaus, 
šis senas Amerikos lietuvių veteranas, 
nutaria apleisti paminėtąją organizaciją! 
Apleisti,—kodėl? Todėl, kad jis negali 
pakęsti tos politikos, kurią šiuo metu ve
da SLA organo “Tėvynės” redaktorius. 
Jis negali pakęsti tų šmeižtų, kurie yra 
liejami per “Tėvynę” prieš kitaip manan
čius SLA narius. Dr. Graičūnas pasijuto 
esąs persenas ir persilpnas toleruoti tą 
politinę varjaciją, kurią rodo SLA orga
no redaktorius.

Kad SLA organo redaktorius verčia 
“Tėvynę” į šiukšlyną, su tuo sutinkame. 
Sutinkame, kad padoriam žmogui kok
tu yra skaityti tas insinuacijas, kokias 
atlieka organo redaktorius prieš kitaip 
manančius narius.

Bet ar dėl to dr. Graičūnas turėtų or
ganizaciją apleisti? Ne, mes nemanome. 
Mes manome, kad jis SLA turėtų būti ir 
prieš tas neteisybes, prieš tas šlykštybes 
pilamas prieš dalį narių kovoti. Jis turi 
pasikviesti talkon kitus SLA narius, ku
rie yra dori, kurie nori matyti savo orga
nizaciją augančią ir bu jojančią, kad anie 
jam padėtų vesti kovą už “Tėvynės” ap- 
švarinimą. Jis turi reikalauti pildomo
sios tarybos, kad ji veiktų, kad ji neleistų 
palaidburniams šmeižti kitaip manančius 
žmones, kaip, šmeižė iki šiol.

Daktare, paklausyk mūsų patarimo, o 
tuomi daug geriau pasitarnausi SLA, ne
gu jį apleisdamas!

“D. L.” stengėsi duoti kiek galima dau
giau straipsnių Marksizmo-Leninizmo- 
Stalinizmo mokslo klausimais, nes poli
tinis prusinimas buvo ir tebėra viena iš 
svarbiausių spaudos uždavinių. Šią la
bai svarbią politinę lektūrą duos ir “Ta
rybų Lietuva.”

“Tarybų Lietuva,” kaip LTSR Aukščiau
siosios Tarybos organas, rūpinsis visais 
respublikos plačiais ir įvairiais reikalais, 
stengdamasis kelti ir gvildenti svarbiau
sius ir aktualiausius klausimus vykdant 
krašte socialistinę statybą ir galutinai 
apsivalant nuo buržuazinių liekanų.

“Socialistinės spaudos uždaviniai yra 
visai skirtingi nuo buržuazinės spaudos 
uždavinių. Masiniu organizatorium ir 

į masiniu agitatorium — štai kuo turi bū- 
! ti socialistinė spauda. Kad tą savo užda

vinį atliktų, ji turi turėti labai glaudų 
i kontaktą su masėmis, žinoti masių nuo- 
, taiką, atspėti masių pageidavimus ir visą 

laiką būti liaudies tarnyboje. Visus tuos 
uždavinius stengsis gyvendinti “Tarybų 
Lietuva” talkininkaudama partijai ir vy
riausybei.

“Vienas iš tvirčiausių tarybinės san
tvarkos ramsčių yra savikritika, iške
lianti visas neigiamybes, kurios kliudo 
socializmo statybą ir liaudies akyse iš
kraipo teisingą partijos politiką. Todėl 
“Tarybų Lietuva” nevengs ir labai griež
tos savikritikos, jei tat bus reikalinga.

“Tarybų Liettiva” eis šešis kartus per 
savaitę rytais, išskyrus pirmadienio rytą, 
vadinasi tik po vieną kartą per dieną.”

Nusigando
Komercinė spauda ir reakciniai darbo 

unijų lyderiai nusigando dėlto, kad CIO 
vadas, John L. Lewis, paskyrė į atsako- 
mingas komisijas visą eilę kovingų, pro
gresyvių unijų vadų. *

Kaip žinia, CIO suvažiavimas prasidės 
sekamą pirmadienį Atlantic City, N. J. 
Prie jo reakcininkai ruošiasi labai įnir
tusiai. Jie mano ten pravesti savotiškų 
rezoliucijų ir išmesti iš CIO prezidento 
vietos John L. Lewis.

Na, ir štai, Lewisas paskyrė visą eilę 
pažangiųjų unijų vadų į svarbias/ suva
žiavimo komisijas—mandatų, rezoliucijų 
komisiją, ir kt.,—kurie nepataikaus re
akcininkams. Tas parodo, jog reakcinin
kai negalės savo pasimojimų taip leng
vai suvažiavipie pravesti. Štai, kodėl re
akcininkai ponai dabar nusiminė ir smar
kiai susirūpino.

Amerikos “lekiojus ligonbutis,”—orlaivis, paruoštas sužeistiems kariams vežio
ti. Šis kariuomenes orlaivis gali gabenti 12 pacijentų, gydytoją, slaugę ir medi- 
kalines prietaisas.

26 Valstijos Pravedi Minimum 
Algos Įstatymą

Fair Labor Standards Įsta
tymas, kuris veikia Jungt. 
Valstijose, įsteigė ne tik mi
nimumo algas, bet ir maksi
mam darbo valandas. Ligi 
spalių m., 1945 m., jokis darb
davys negali mokėti jo darbi
ninkams mažiaus, kaip 30 
centų už valandą, ar reika
lauti, jog jie dirbtų daugiau, 
kaip 42 valandas į savaitę jei
gu jiems nemoka laiko ir pu
sės už ekstra valandas. Nuo 
spalių mėn., 1945 m., mini
mumo algos bus 40 centų už 
valandą; maksimumo darbo 
savaitė, be viršlaikio, bus 40 
valandų nuo spalių 24 d., 1940 
m.

i
..šitas algų-valandų įstaty

mas liečia tik industrijas ir už
siėmimus, kurie užsiima tarp- 
valstijine komercija. Rokuo- 
jama, kad apie 12,300,000 as
menų Jungti: ’Valstijose’ dirba 
tokiame tarpvalstijų darbe.

Milijonai kitų ? darbininkų 
dirba vietinėse industrijose, 
kurių produktai vartojami tik 
tose valstijoje, kuriose jie ga
minami, ir tas industrijas įsta
tymas nepadengia. Vien tik

valstijos turi imti atsakomybę 
apsaugojimui algapelnių in
dustrijose, kurias Federalė 
Valdžia nekontroliuoja.

Pabaigoje 1939 m., 26 vals
tijos priėmė minimumo algų 
įstatymus. Yra ypatingai žin- 
geidu, jog daug valstijų sten
giasi sekti federalės valdžios 
pavyzdį kaslink algų ir darbo 
valandų įstatymo.

Dabartinė valstijų legislaci- 
ja parūpina apsaugą tik dar
bininkėms ir mažamečiams. 
Pastangos dedamos padengti 
vyrus sykiu su darbininkėmis 
ir sutvarkyti valandas su virš
laikio ratomis. Toki valstiji- 
niai minimumo algų sumany
mai įvesti 29 valstijų legisla- 
tūrose per 1939 m. posėdžius.

Sekamos valstijos turi mi
nimumo algų įstatymus: Ari
zona, Arkansas, California, 
Colorado, Connecticut, Illinois, 
Kansas, Kentucky, Louisiana, 
Maine, Massachusetts, Minne
sota, Nevada, New Hampshi
re, New Jersey, New York, 
North Dakota, Ohio, Oklaho
ma, Oregon, Pennsylvania, 
Rhode Island, South Dakota,

ko- 
raštus 

siųskite Redakcijos vardu, o 
ne kurio nors pavienio redak
toriaus.

Pastaba visiems kitiems 
respondentams: savo ra

Kriaučių Profesoriui, Balti
more, Md. — Neapsimoka lai
kraštyje kartoti plepalus to 
trockistinio pludiko. Tą patį 
Stilsonas kartoja visur. Todėl 
jūsų korespondencijos šį sykį 
negalėsime sunaudoti. Vis tiek 
ačiū už rašinėjimą.

“Tarybą Lietuva”
LTSR Aukščiausioji Taryba nutarė 

perimti savo žinion leidimą “Darbo Lie
tuvos” ir ją pakeisti į “Tarybų Lietuvą”. 
Taigi dabar vietoje ėjusio Lietuvos vai- 

, stybinio organo “Darbo Lietuva”, išeidi- 
nėja “Tarybų Lietuva” — dienraštis, ku- 

■ rio vyriausiuoju redaktorium yra Jonas 
Šimkus, smetoniškojo režimo laikais bu
vęs literatūros redaktoriumi “Liet. Ži
niose,” o paskui redagavo “Darbo Lietu-

Pirmajame savo numeryj, kuris pasi
rodė spalio mėn. 1 d., š. m., “Tarybų Lie
tuvos” redakcija rašo:

“ ‘Darbo Lietuva’ išgyveno neilgą am
žių ir jos išėjo tik 134 numeriai. Ji buvo 
įsteigta vietoj buvusio “Lietuvos Aido”, 
kuris iki šiai dienai negalėjo gyventi jau 
vien dėl savo labai bjaurų prisiminimą 
turėjusio pavadinimo, nors jo turinys ir 
buvo diametrališkai pasikeitęs. “Darbo 
Lietuva”, greta “Tiesos”, pramynė pir
mąjį taką lietuviškai tikrajai socialisti
nei spaudai po to, kai Lietuva nusikratė 
plutokratų jungo. Per savo 134-rius nu- !

’iherius “D. L.” stengėsi, pagal savo su
gebėjimus, vykdyti tas funkcijas, kurias 
spauda vykdo Tarybų Sąjungoje. Ji ne 
tik atsiliepė į visus svarbiuosius įvykius, 
kurie įvyko Lietuvoje, bet taip pat mobi
lizavo mases socializmui įgyvendinti,

Pagelbos Laivas Ispanijos 
Kovotojams

Francijoj dar vis tebėra virš šimtas 
tūkstančių Ispanijos respublikos gynėjų 
ir pabėgėlių. Jie randasi sunkiausiose 
sąlygose: jų gyvenimas yra baisesnis, ne
gu galima įsivaizduoti.

Amerikoje veikia komitetas tiems pa
bėgėliams gelbėti,—United American 
Spanish Aid Committee, šis komitetas 
išgavo leidimą iš Meksikos vyriausybės 
apgyvendinti bent laikinai tuosius pabė
gėlius ir kovotojus. Meksikos vyriausybė, 
sakoma, pareiškusi, kad ji įsileisianti 
kiekvieną jų, kuris tik bus atgabentas į 
Meksiką.

Iš kitos pusės, Francijos vyriausybė, 
sakoma, sutikusi tuos žmones išleisti, jei 
tik bus kas juos savo kaštais išgabens 
iš Francijos.

Taigi paminėtasis amerikinis komite
tas ir pasirįžo tuo darbu rūpintis. Jis 
nutarė pasamdyti laivą, jį Franci j on pa
siųsti, ir kiek tik galima paimti pami
nėtųjų pabėgėlių ir kovotojų.

Bet tam tikslui, komitetas sako, rei
kalinga apie $300,000 pinigų. Jie turi būti 
sukelta Amerikoje aukomis ir kitokio- ; 
mis priemonėmis. . .

Dėl to komitetas kviečia kiekvieną as
menį, kiekvieną organizaciją, kurie su
pranta šio darbo svarbą, prisidėti su au- , 
ka. ,

Komiteto antrašas: United American 
Spanish Aid Committee, 200 Fifth Ave., t 
New York City, N. Y.

PRAVARDŽIAVIMAS

Utah, Washington ir Wiscon
sin.

Minimumo algos įstatymai 
nekuriu valstijų priimti per 
1939 m. aiškiai parodo, jog 
valstijos stengiasi sutikti su 
federale legislacija. Pavyzdin. 
Arizona įvedė minimumo algą 
iš $11.20 per savaitę skalbiny- 
čių ir drabužių valymo darbi
ninkams, su 28 centais per va
landą, jeigu darbo savaitė ne
viršija 40 valandų ir 30.8 cen
tų, jeigu darbas tęsiasi dau
giau kaip 40 valandų per sa
vaitę.

Connecticut įvedė minimu
mo algą iš $18 į savaitę dar
bininkams grožės šapose, dir
bant 24 iki 46 valandų per 
saVaitę, su 60 centų už valan
dą, jeigu darbas tęsiasi su- 
virš 8 valandų į dieną.

35 centai per valandą yra 
minimumas saldainių industri
joj Illinois valstijoj ir 52 Į/2 
centų, jeigu darbas tęsiasi 44 
iki 48 valandų.

Massachusetts įsteigė mak
simumo 48-valandų savaitę 
mezginių industrijoj, su mini
mumu 36 centų už valandą 
prityrusiems darbininkams ir 
25 centus į valandą mokiniam.

New Jersey turi 42 valandų 
savaitę drabužių industrijai ir 
panašioms industrijoms, su 35 
centais į valandą kaipo mi
nimumo alga.

New Yorke 40 valandų į sa
vaitę yra maksimumo valan
dos valymo ir pardavimo įstai
goms, ir 36 centai per valan
dą minimumo alga.

FLIS.

East St Louis, HL
Priimsim Naujus Narius Be 

Įstojimo j LDS 92 Kp.
Abelnos Žinios

LDS 92 kp. rengia 10-meti- 
nį sukaktuvių jubiliejų su va
kariene ir šokiais sekmadienį, 
lapkričio (Nov.) 17-tą d., 
Chiackių salėj, 11-ta ir Ex
change Ave. Prasidės nuo 4- 
tos valandos po pietų, šokiai 
nuo 8 vai, vakare. Įžangos ti- 
kietas šokiams 25c, su vaka
riene 5Qc. Tai bus pagaminta 
vakarienė iš jaunų vištukų. 
Todėl yra kviečiami svečiai iš 
artimų kolonijų ir vietiniai 
skaitlingai atsilankyt. Ypatin
gai’kp. nariai nepamirškit šio 
svarbaus jubiliejinio parengi
mo. šokiams grieš garsi orkes
trą. Visi svečiai bus aprūpinti 
geriausiu patarnavimu.

Laike jubiliejinės vakarie
nės bus priimami nauji nariai 
dykai, be įstojimo į LDS 92 
kp. Tai pirma dovana naujiem 
nariam nuo Lietuvių Darbinin
kų Susivienijimo. Kiti lietuvių 
susivienijimai neduoda tokių 
lengvų išlygų dėl lietuvių vi
suomenės labo. Taigi, gerbia
mi lietuviai ir lietuvės, jauni 
ir seni, pasinaudokite šia vie
nintele 
progos

proga. Kitos tokios 
greit nesulauksit.

Priešmetinis susirinkimas L- 
DS 92 kpf įvyks sekmadienį, 
1 d. gruodžio, 2 valandą po 
pietų, paprastoj vietoj. Pra
šom visus kp. narius dalyvaut 
susirinkime, bus renkama nau
ja kp. valdyba ateinantiems 
naujiems metams.

Pasitraukia Lenkų “Ambasa 
■jy dorius” Amerikai

Washington.—Lenkų “am
basadorius” Amerikai, gra
fas Jurgis Potockis lapkr. 
11 d. pasiuntė pareiškimų

Lenkijos “va1 Ižiai” esančiai 
Londone, kat jis pasitrau
kia iš tos tar lybos; nesako, 
kodėl.,

Amerika p ipažįsta senų
jų lenkų valė iių, nors nebė
ra Lenkijos I aip nepriklau
somos valst bes, o lenkų

“valdovai” gyvena Londone 
kaip “laikinojoj sostinėj.”

Jungtinės Valstijos vis 
dar užlaiko savo ambasado
rių Lenkijai, Antanų J. 
Drexelį Biddle. Jis dabar 
gyvena šioje šalyje.

Senovės lietuvių papročiai 
ir po šiai dienai kai pas ne
kurtuos yra da užsilikę nepa
doriai plūstis, išmislytus var
dus duoti žmonėms. Nesvarbu, 
.kad tamsesnės klasės žmonės 
arba davatkos daugiau to pri
silaiko, bet svarbu, kai mūsų 
lietuviškų laikraščių redakto
riai, šimtaprocentiniai patri- 
jotai lenktyniuoja su davatko
mis. Valio, vyrai! Tai jūsų 
pareiga. Be to, ką jūs ir rašy
tumėte. Jei nebūt “Laisvės” 
ir “Vilnies”, tai kur jūs savo 
tulžį išlietumėte. Juk tai jū
sų reikalas šmeižti pažangių
jų spaudą, kuri kovoja už 
darbininkų būvį ir šviesesnę 

' ateitį. O fašistų, socialistų ir 
klerikalų redaktoriai galvoja, 
kaip ką apkrikštyt nauju var
du.

štai “Keleivis” No. 43 pa
aiškina, kad penktąją koloną 
lietuviai vadina penktakojais. 
Labai gražus pasiteisinimas. O 
kas tą vardą išmislijo, jei ne 
minėtų laikraščių redaktoriai? 
Na, o kiek daugiau tų vardų 
jūs pritaikėte, kaip tai: “kom- 
naciai, “raudonieji”, “mask
viečiai”, “kacapai” ir t.t; Tai 
bloznų vaikų darbas. Bet ar 
tas jums pagelbėjo ką? Visai 
ne. ; šmeiždami darbininkų 
spaudą patys save šmeižiate ir 
skaitytojų ūpą gadinate su sa
vo fabrikuotais melais ir ne
švariais raštais.
, Turtu tiesą prisipažinti, kad 
nepriguiįu jąkiai partijai, 
esu bažnytinis, tikintis katąli- 
kas, skąitaį risy^įus laikraš
čius. Bet 4yaifia;ųšias laikraš
tis yra “Laisvė”, todėl, kad

riau rašo už fašistų ir klerika
lų laikraščius. Ir teko paste
bėti, kad “Laisvę” gahdo jau 
ir tikri bažnytiniai katalikai. 
Mačiau ir tokių, kad lyg ir ko 
tai bijodami, • net pasislėpę 
skaito. O kuriose vietose 
“Laisvę” pardavinėja pavie
niais numeriais, ten jos visada 
trūksta. Kitų laikraščių pun
das guli per savaitę, o “Lais
vės” kasdieną toksai skaičius 
išeina. Ir jei tik į pavakarę 
vėliau, jau negauni tos dienos 
numerio.

Taigi, pasirodo, kad pas 
žmones kasdieną auga dides
nis supratimas ir pasitenkini
mas darbininkiška * spauda. 
Dėkui visiems “Laisvės” ko
respondentams, kurie ir apie 
Lietuvą teisingai parašo.

“Darbininkas” No. 81-me 
apgailestauja Dr. A. L. Grai- 
čiūną. Būk vėjo pučiamas se
nukas nebegalįs suprasti, dėl- 
ko lietuviai nenori pasiduoti 
“komunizmo vergijai”, 
bininkas” atsako:
Lietuvą, o tada žinosi, kas ten 
blogo.

Reiškia, “Darbininko” re
daktorius jau buvo Lietuvoje 
ir viską gerai žino, jam gera 
dabar ir kitus mokyti! Reiš
kia, Graičiūpas gal būt dėl se
natvės negali suprasti. . . Ar 
čia tik ne klaida. Manau, kad 
Dr. Graičiūnas vienas daugiau1 
Supranta už “Darbininko” vi
są štabą ir todėl nereiktų sie
lotis apie kitų senatvę. Bet se
natvė kaip kam pakenkė. Tą 
aiškiai liūdi ja fašistų ir socia
listų laikraščiai, nes ir jų re
daktoriai jau pagyvenę ir tu
ri dabotis vėjo.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
Joe, Pittsburgh, Pa. — La

bai atsiprašome, kad jūsų 
korespondencija apie • parašų 
rinkėjų teismo pabaigą netil
po. Mat, jūs siuntėte ją d. 
Šolomsko vardu, tuo gi tarpu 
jis buvo išvažiavęs iš Brook
lyn©. Ir taip jūsų korespon
dencija nepateko į Redakcijos 
rankas iki lapkr. 11 d. Dabar 
jau pavėluota.

Lapkričio 3 d. LDS 92 kp. 
mėnesiniam susirinkime nuta
rė surengt išleistuves ir mokėt 
duokles tų jaunuolių, kurie 
bps pašaukti iš LDS 92 kp. į 
U.S. kariuomenę. ----- ""
Visoms LDS 9-to Apskr. Kp.

Jau yra plačiai rašyta spau
doj, kad J. Ormanas iš Brook
lyn, N. Y., lankysis apskričio 
ribose jaunuolių reikalais, ro
dys istorinius paveikslus iš L- 
DS buvusio 5-to seimo ir duos 
daug naudingų patarimų ap
skričio nariams. Todėl varde 
9-to apskričio prašau visų 
apskričio kp. prisirengti tam 
tikslui tinkamai.

Apskričio ir kp. pirm.,
Geo. Bendik.

Bucharest, Rumunija. — 
Nauji žemes drebėjimai už
kūrė dideliais gaisrais vidu
rį Bucharesto, Rumunijos 
sostinės.

Klausimai ir Atsakymai

nepiktžpdžiauja, ir daug šva

“Dar-
Grįsk į

Senas Juozas

Klausimas:
Gerbiamieji: Man teko 

smarkiai susiginčyti su 
“Amerikos” s k a i t y tojum. 
Jis prisimygęs tvirtina, kad 
dienraštis “Laisvė” ir kiti 
Amerikos darbinin. laik
raščiai nepasiekia Lietuvos. 
Jis sako: Matot, jūs kovoja
te už dabartinę Lietuvą, o 
Lietuvos vyriausybė nei jū
sų laikraščių nepriima. Kai 
užklausiu, iš kur jis tą ži
no, tai atsakė, kad “Ameri- I 
kos” redaktorius y----- 1
Laučka jam taip tvirtinęs. 
Nebus pro šalį, jeigu jūs iš-. 
aiškinsit, kaip ten dalykai, 
yra su tuo klausimu.

Senas Skaitytojas.
Atsakymas:

gavingai. Ir po to, kai aną 
dieną' mes gavome ir pas
kelbėme “Laisvėje” laišką iš 
Lietuvos nuo vieno “Lais
vės” skaitytojo, kuris sakė, 
kad jis dienraštį gauna re
guliariai, šitie redaktoriai 
tebekartoja melą, būk Lie
tuvos tarybų vyriausybė 
neįsileidžia “Laisvės” Lie
tuvon.
, Ką mes galime daryti at
mušimui to melo, tai užtik
rinti visiems, jog “Laisvė”

; Lietuvon nueina, ją gauna 
jos skaitytojai ir su pamė- 

‘! girnų skaito. Kurie ištesite, ‘ 
■ galite drąsiai užrašyti savo 
■giminėms bei Šiaip arti
miems Lietuvoje. Jie bus 
jums dėkingi, nes jie labai 

Ponas Laučka ir kiti Lie-nori žinoti/ kaip čia Ameri- 
tuvos priešų redaktoriai ei- koje lietuviai gyvena ir vei-

• •ii •' v • • • : t •



r-v-^w^.o'.yor <v,<-^;>'^vw'’^^v<,j:
■ ' ■— ’^OI^MBohCT^ . ■ ’’ •r .

Ketvirtad., lapkričio 14, 1940 trečias puslapis

Naujo Gyvenimo Lietuvos 
Teatre Belaukiant

Įvykęs Kaune Valstybės 
Teatre priešsezoninis teat
ro artistų ir bendradarbių 
mitingas užakcentavo, kad 
smetoniškojo laikotarpio te
atras mirė ir gimsta nau
jas, socialistinis teatras.

To užakcentavimo buvo' F! 
malonu klausytis, ir kai lie-1Rltul ‘ 
tuviškosios operos tėvas' 
Kipras Petrauskas susijau
dinęs ekspresingai išdėstė 
savo pažiūras į meną, pa
brėžė savo didelį norą tiesti 
meną į liaudį, visi teatre 
buvę aktoriai pergyveno tą 
patį Kipro Petrausko susi
jaudinimą.

Tie momentai parodė 
kiekvienam, kad mūsų sce
nos menininkai gyvena mei
le menui,, ne tik meile kate
gorijai ir tam priedui, ku
ris prie kategorijos būdavo 
pridedamas.

Vis dėlto drauge kyla ir 
kaikurių abejonių, ar bus

demoną, o visa laika galvo
jo, kaip ten ta pieninė ver
čiasi, kiek rytoj reiks iš
pirkti vekselių ir tt. Ne vie
nam iš vyresniojo amžiaus 
aktorių scena buvo pasida
riusi lyg ir priedanga, o pa
grindinis verslas buvo visai

Aišku, kad dažnai nuo 
noro apsaugoti savo senat
vę nuo sunkaus gyvenimo, 
buvo prieinama iki azarti
nių pastangų susikrauti ka
pitalą.

Visa tai nepaprastai pyki
no jaunuosius, kurie, tebe
turėdami nesužalotą idealiz
mą, į teatro sceną ėjo su kū
rybiniu entuziazmu, o susi
durdavo su intrigomis ir 
visokių pagaikščių kaišioji- 
mu po kojų.

šia, o ne senosiosios poniš
kosios dvasios atrūgomis, 
jei pašalinių reikalų ir su
metimų vieton pastatys me
ną, ir tariamai senas kūri
nys įgys naujas spalvas.

Darbininkai labai retai 
sceną tepamatydavo. Jų sko
nis nėra išlepintas, bet taip 
pat jis nėra ir sugadintas. 
Darbininkas žiūrovas leng
viau atskirs meninę tiesą, 
negu tas žiūrovas, kuris į 
teatrą nešė parodyti savo 
tualetą ir pademonstruoti 
savo snobiškumą.

Ir aktoriui bus lengviau 
kurti scenoje, nes darbo 
žmogus, kuriam meno pa
saulis tik dabar atsiveria, 
gyvai reaguos į kiekvieną 
gyvenimišką ir menišką 
frazę, aktorius jaus kon
taktą su žiūrovu, o ne tą 
ledinę sieną, kuri egzistavo 
anksčiau tarp delnus piršti
nėse slepiančių žiūrovų, ku
rių fizinės akys tariamai

I kad su Hitlerio ir Lenkijos 
pagalba išlaisvinsime Lietuvą.

Mes Hitlerio neapkenčiame, 
į kaip pagedusio šunies, kaip ir 
visi Kanados žmonės, o jūs 
siekiate jo talkos prieš Lietu
vos žmones. Nebūkite vilkai 
avies kailyje.

Jūs visi atvykote čionai po 
didžiojo karo bėgdami nuo 
Smetonos, jieškodami laisves
nės šalies. Tad kodėl gi jūs 
norite, kad Lietuvos žmonės 
gyventų to režimo naguose?

Tokie jūsų darbai prieš Lie
tuvą ir prieš Kanadą, kurion 
atvykote jieškoti laisvės ir ge
rovės. Dirbkite naudingą dar
ną, kad šioj šalyj laisvė nežū
tų. V. Jusaitis.

Chiniečiai kariai kalnuose, su primityviais ginklais, nepaliaujamai kariauja su sa
vo priešais, įsiveržėliais japonais.

Cleveland, Ohio

Dabar, likvidavus kapita- ■žiūrėjo į sceną, o dvasinės 
lizmą, atrodo, turėtų dingti | akys buvo pasinėrę bizniuo- 
ir tos kai kurių aktorių di- se ir įvairiuose asmeniniuo- 
delės pastangos susikrauti Se reikaluose.

galima taip staiga pereiti turtus.' O tat savo keliu Iš tikrųjų aktoriai, kaip 
nuo vienų papročių prie ki- juos turėtų grąžinti į kury- Kipras Petrauskas pareiš

kė, visuomet troško, kad 
žiūrovų būtų daugiau ir 
daugiau. Deja, teatre jų 
dažniausiai būdavo labai 
maža. Aktoriai tekdavo vai
dinti, o žiūrėdavo į jį tuš
čios kėdės ir pilioriai. Jis 
pajusdavo dažnai, kad nie
kam nereikalingas.

niniu darbu, tas ėjo aplin- bumus ir patyrimą. Tie, ku-' Dabar to nebebus ir tai 
kiniu keliu per Smetonienės'rie jaustųsi nebepajėgus padės patiems aktoriams at- 
ir kitų didelių ponių užtari- vaidinti, galėtų tikti į rėži- gimti, susitelkti savo kury- T X 1 I . X. J T 1 1 ~ 1 -a! - _ ~ Z ~ vX> ZS L 1 • • T I • J • 1

tų, ir diametrališkai prie- binį gyvenimą, 
šingų. Mitinge drg. Justas Pa-

O tie papročiai mūsų te- leckis pareiškė, o draugas 
atre buvo blogi. Kaip švie- Preikšas patvirtino, kad 
timo komisaras Venclova1 Lietuvoje artimiausiu laiku 
pažymėjo, buvo daugiau in- ■ reikia Sukurti bent dešimtį 
triguojama, negu kuriama, teatrų. Taigi visiems akto- 
Kam nepavykdavo savo pa- riams perspektyvos kuoge- 
dėties teatre sutvirtinti me- riausios pritaikinti savo ga-

mą. Ir tik todėl ne vienas sierius, į mokytojus tos ak- 
aktorius vaidino ir dainavo torių kartos, kuri turės at- 
ne savo, o savo žymių gi- eiti.
minaičių balsais ir sugebėji
mais.

Buvo pasireiškusi amži
nai buržuaziniuose kraštuo
se 
su 
jo 
ir

Didelės meilės menui tu
rės parodyti tie žmonės, ku
riems reiks surasti scenai 
naujus talentus. Drg. Preik
šas pastebėjo, kad talentus 
mums turi duoti ir duos 
liaudis: darbininkai ir val
stiečiai.

Todėl didelė atsakomybė

iškylanti kova jaunimo 
senimu. Vadinasi, reikė- 
suprasti, kad ekspresija 
tikrasis menas ėmėsi su 

rutina. Iš tikrųjų tai buvo
kova dėl kišenės, nes pri- tenka tiems, kurie tuos ta- 
pažinimas turėjo duoti ge-'lentus turės parinkti.
resnes materijalines gali-i Provincijoje ir Kaune 
mybes jaunam, bet tiek pat' steigiasi ir veikia darbinin- 
jauno iškilimas grasino pa- kų ir valstiečių saviveiklos 
liesti senesnįjį, kuris jokiu rateliai, Į kuriuos grupuoja- 
būdu, tiek laiko dirbęs ir sa-Į si žmonės, turį patraukimą 
vo jėgas tam darbui atida
vęs, nenorėjo būti nustum
tas.

Iš to kildavo visokiausios 
intrigos ir retai kur tų in
trigų buvo tiek, kiek jų bu
vo teatro užkulisiuose.

Jaunesniesiems tenka ati
duoti tinkamą pagarbą, kad 
jie, neturėdami savo ranko
se jėgos, turėjo pakankamai 
pasiryžimo ir ištvermės iš
kovoti sau naujus laimėji
mus ir prasiskverbti į pir
mąsias eiles.

Betgi ar buvo reikalinga 
ta kova? Aišku, kad ne. 
Aktorius, kaip ir kiekvie
nas, žmogus, nori gyventi. 
Veržimasis į pirmąsias eiles 
jaunų jėgų ir nedavimas te
atro menui Lietuvoje dau
giau erdvės, aktorius vertė 
vesti gryniausią kovą dėl 
būvio, būti vienas kito šmei
žiku ir kenkėju, kad tik 
pats galėtų išsilaikyti savo 
pozicijose. Toje kovoje daž
nai pasireikšdavo tiek ais
tros, kad būdavo visai pa
mirštamas menas.

Pagaliau prakeikta kapi
talistinė sistema, kaip ■kiek
vieną žmogų, taip ir akto
rių, versdavo pagalvoti, o 
kas bus rytoje, jei neteksiu 
darbo?

Dėl to daugelis aktorių be 
scenos dar turėjo visą eilę 
biznių, kad iš tų biznių 
galėtų pasistatyti namą ar
ba nusipirkti ūkį. Sakysim,

menui. Tuo būdu pirmąją 
atranką daro piliečiai pa
tys. Stebint tų ratelių veik
lą, klausantis jų chorų dai
navimo, žiūrint jų vaidini
mo, ne taip sunku nustaty
ti, kuris iš vaidinančių ar 
dainuojančių yra gabesnis. 
Tokiu keliu jauni žmonės 
dažnai ateina į meno pasau
lį Tarybų Sąjungoje.

Bet šis darbas — ne vieno 
sezono. Jį kruopščiai reikia 
dirbti ištisą metų eilę. Tuo 
tarpu žiūrovų masės laukia, 
kad štai pradėjęs veikti jau 
šį sezoną teatras parodytų 
kai ką, kas būtų nauja taip, 
kaip nauja bus ir žiūrovų 
masė. x

Deja, pažvelgus į progra
mą, nieko ypatingai nauja, 
bent sezono pradžioje, lauk
ti netenka. -Tam pagaliau 
yra tokių kliūčių, kurių te
atras vienas savo pajėgomis 
negali ir įveikti. Jam į pa
galbą pirmiausia turėtų at
eiti dramaturgai ir kompo
zitoriai. Bet norint bent ką 
laimėti iš dramaturgų ir 
kompozitorių, reikalinga ne 
tik nemaža energijos, laiko 
grynai organizaciniam dar
bui, bet taip pat nemaža ir 
materijalinių išteklių. Viso 
to turės atsirasti, bet ne 
taip greit.

Mūsų teatrų repertua
ruose yra visa eilė puikių 
veikalų. Jei aktoriai į juos 
įdės savo kūrybinį entuziaz- 

dainininkas scenoje dainavomą, jei jie pasistengs gy

Iš tikrųjų aktoriai, kaip

boję ir parodyti tai, ko se
nasis, buržuazinis teatras 
nematė.

Todėl naujojo sezono lau
kiame su džiugia viltimi, 
nors repertuaras pradžioje 
ir nebus ypatingai naujas.

Pr. Daugnora.

Binghamton, N. Y.
Pasilinksminimo Vakarėlis
LDS 6 kuopa rengia pasi

linksminimo vakarėlį, kuris 
įvyks sekmadienį, lapkričio 
17-tą dieną, Lietuvių Svetai
nėj, 315 Clinton St. Pradžia 3 
vai. po pietų.

Pasibaigus vasarėlei, sykiu 
su ja pasibaigė ir vasariniai 
atvirame ore parengimai beį 
išvažiavimai. Ir dabar, kuo
met įvairūs pasilinksminimai 
pradeda vėl atsibūti svetainė
se, tai va LDS 6 kuopa ir ren
gia pasilinksminimo vakarėlį, 
į kurį visi vietos lietuviai tu
rės progos susirinkti ir , ben
drai praleisti linksmai laiką. 
Bus proga palošti kazyrėmis, 
turėti draugiškų pasikalbėji
mų, o pasivaišinimui rengėjai 
turės paruošę skanių valgių ir 
gėrimų.

Tad visus 
širdingiausiai 
vauti šiame 
vakarėlyje.

vietos lietuvius 
kviečiame daly- 
pasilinksminimo

Rengejai.

Laukiame Brangaus Svečio

Mūsų publika pradėjo ypa- 
tiškuose pasikalbėjimuose iš
sireikšti mintį bei pageidavi
mą, kad šį sezoną čia atva
žiuotų Dr. J. J. Kaškiaučius 
pasakyti kalbą sveikatos 
klausimu. Kad pataikius į 
žmonių jausmus bei jųjų pa
geidavimą ir patenkinus jųjų 
norus, tai L. L. D, 20 kuopos 
Moterų Skyrius ir nutarė pa
kviesti Dr. J. J. Kaškiaučių, 
kad pakalbėtų sveikatos klau
simu. Dr. Kaškiaučius pakvie
timą priėmė ir sutiko atva
žiuoti pakalbėt mums sekma
dienį, lapkričio 24-tą dieną, 
Lietuvių Svetainėje. Pradžia 
2 :30 po pietų.

Dr. Kaškiaučius jau yra. 
kalbėjęs mūsų mieste. Ir vie
tos publika jau žino jį, kaipo 
visuomeninį žmogų, gerą ra
šytoją ir kaipo vieną iš ge
riausių gydytojų, kuris atvi-

1Z__ rri 4417____ _  1 - • f • .___ • juos valdyti. Aš patariu įumsIv3S 13 lv3H3dOS LietllVlU 'dabar to ir laikytis. Palikite
i Lietuvos žmonėms spręsti sa- 
' vo reikalus.

Mes šiandien dar nežinome, 
ar Lietuvos žmonės patenkinti 
dabartine valdžia, ar ne; ar 
draugas Paleckis išpildys savo 
prižadus, ar ne. Palaukim ko- i 
kius metus kitus, o tada žino
sime viską ir tik tada galėsi- j 
me protestuoti, 
nebus išpildyti.

Bet kaip pasirodo, , tai ta 
vyriausybė jau daug savo pri-' 
žadu išpildė. Fabrikai jau na
cionalizuoti ir perduoti į vi-I .v * 
suomenės rankas. Fabrikantai pasižadėjo smarkiai padirbėti.

Taryba?”
TORONTO.—Pereitą šešta

dienį įvyko minėtos tarybos 
surengtos prakalbos, į kurias 
ir aš nuėjau, kad pasiklausy
ti to ekskonsulo iš Čikagos, ką 
jis pasakys apie Lietuvą. Bet 
ponas Daužvardis nieko gero 
apie Lietuvą nepasakė, tik ap
gailestavo jos ponus ir valdi
ninkus; kad Raudonoji Armi
ja užėmus visas strategines 
vietas taip, jog kiti ponai ne
suspėję pasprukti į užsienį ir 
dabar turės dirbti sykiu su tais 
mužikais, kuriems pirmiau ne
valia buvo ir ta gatve eiti, kur 

' ponai vaikščiojo.
Jis taip pat pasigyrė, kad 

vis da konsulas, nors jis jo
kios valstybės neatstovau
ja, taip kaip generolas be ar 
mijos.

Taip nusiskundęs ir pasįgy 
i;ęs prašė, kad dėtų kuo dau
giausia aukų, nes buvusieji 
konsulai esą be darbo, o pra 
gyventi reikia poniškai; tad 
aukokit kuo daugiausia.

Koks Tos Tąrybos Tikslas

Susidariusi taryba iš visokių 
“Buriučių” priskaito net 6 
draugijas arba organizacijas, 
kuriose visose iš viso priklauso 
25 ypatos. Na ir ta taryba 
kalba visu Kanados lietuvių 
vardu.

Man atrodo, kad nekurie iš 
tos tarybos nenori dirbti sun
kesnio darbo, tai jieško pro
gų ‘tarp nesusipratusių lietu
vių. Vienas iš jų agentavo, 
afidevitus dirbo, kad atšaukti 
gimines iš Lietuvos, bet po 
kiek laiko dingo iš Toronto su 
afidevitais ir kitais dalykais, 
o paskui pasiskelbė per laik
raščius jau užmuštas automo
bilio nelaimėje Vakarų Kana
doj, apie Winnipegą, ką wi- 
nnipegiečiai veikiausiai gerai 
pamenat. Tai buvo kokie sep 
tyni metai atgal.

štai kokie žmonės tai tary 
bai vadovauja.

Jie skleidžia melagingas ži
nias apie Lietuvą. Su tuo jie 
tikisi patraukti savo pusėn 
tuos žmones, kurie nesupran 
ta, kas Lietuvoje įvyko.

Kas liečia Lietuvą, jie jai 
nieko gerą negali padaryti. 
Jie šaukia, kad vyriausybė 
atėmė iš fabrikantų fabrikus, 
o iš dvarininku žemes ir išda 
lino bežemiams ir mažaže--

miams. Jie pyksta, kam leido 
tiems skurdžiams išsirinkti at 
stovus į seimą. Jie verkia, 
kad konsulai neteko tarnybų. 
Jiems dabar tenka prašyti au 
kų, nes jie nenori darbo dirb 
ti. Vadinasi, jie nori, kad fa
brikai' būtų grąžinti fabrikan
tams, kad darbo žmonės ir vėl 
neturėtų jokių teisių, kad vals
tiečiai vėl atiduotų viską, kad 
būtų kuo misti dykaduoniams 
konsulams ir kitiems.

Jiems nepatinka, kad Lietu 
va, kad apsisaugoti nuo pavo
jų, įstojo į įvairių tautų są
jungą. Jiems nepatinka, kad- 
tas visas tautas atstovauja 
vienas konsulas. Tačiau tuc 
pačiu laiku mes matome kal
bant apie sąjungą tarp Angli
jos ir Amerikos. Taryba ir 
konsulai norėtų, kad Lietuva 
būtų viena, nes tuomet būtų 
lengvinus pasiglemžti jos žmo
nes ir paskui išnaudoti.

Kad įvairios tautos susidėjo sis ir toliau, tai Lietuvos žmo- 
į vieną sąjungą, tame jokioj nes bus labai patenkinti. Tai 
blogumo nėra. Jos visos skai
tosi lygios. Jos visos turi pil
niausias teises tvarkyti savo 
reikalus, kalbėti savo kalba, 
kelti savo kultūrą, laikytis 
vo papročių.

Tegul Sprendžia Patys 
Lietuvos Žmonės

Pirmiaus jūs, ponai, sakėt, 
kad reikia palikti Lietuvos 
žmonėms nustatyti, kas turi

kad jie

Gerbiami Clevelando ‘Vilnies* 
ir ‘Laisvės’ Dienraščių 
Vajininkai-kės!

V a j u s p r a s idėjo spalių 
(Oct.) 1 d., bet mūsų vajinin- 
kai da neišsijudino į darbą. 
Detroitiečiai iššaukė clevelan- 
diečius į lenktynes,
mus sumuš vajuje! Bet mes 
clevelandiečiai nepasiduosime 
detroitiečiams,. ba mūsų gera, 

: energinga ir patyrus vajininkė 
iei nrižad-.i i dr'gė Emilija Skleriene stoja į puzarfai ; darbą Jr .. pad-s djrbti Cor.

i letto apielinkėje. Taipgi pasi- 
i žadėjo vajininkauti P. Boika, 
j Jasiunas ir kiti draugai-gės.

Taip pat Literatūros 22 kp.

jau nesikraus milijonų ir ne
išnaudos darbininkų. Tuo pa

Praeitame susirinkime spalių
7 d. stojo da daugiau vajinin-

čiu laiku pakeltos algos darbi- Drau#č S. Stripeikienė ra-
ninkams, mokytojams ir ki
tiems darbo žmonėms.

Nacionalizuoti bankai ir pre
kybos įmonės. Įvedė nemoka
mą mokslą. Ligoninėse darbo 
žmonės gydomi veltui, arba 
su labai mažu atlyginimu. 
Bedarbiams buvo duota darbo.

Man atrodo, kad tarybinė 
■ Lietuvos valdžia atliko daug 
i gerų darbų. Jeigu ji taip elg-

sa-

kokią teisę mes turime bruk
ti Lietuvos žmonėms Smetoną 
ir jo pakalikus?

Jūs,1 taryba ir konsulai, no
rite, kad Lietuvon būtų su
grąžintas Smetonos režimas, 
kuris buvo pasirengęs atiduoti 
Lietuvą j Hitlerio globą. Jūsų 
darbai tarnauja Lietuvos žmo
nių priešams. O kad jūs tai 
darote, tai nėra abejonės. 
Vienas iš jūsų viešai pasakė,

portavo, kad ji jau gavo 2 
“Vilniai” skaitytojus ir pasi
žadėjo daugiau gauti. Zofija 
Mažeikienė taip pat pasižadė
jo padirbėti vajuje. Joe Vasi
liauskas nepagailės mus pav'a- 
žinėti pas žmones su savo 
“Pontiac” parinkimui vajuje 
prenumeratų. B a jisai tą pa
daro ne pirmą sykį, 
geras veteranas per 
metų pagelbėjime 
Už tai jam iš kalno 
didelį draugišką ačiū.

Aš nežinau tikrai, kaip 
kalinwoodiečiai vajuje, 
jie ir turėtų padirbėti, 
jiems neiškirstų šposą korle- 
tiečiai.

Drg. K. Valeika nuo Liet. 
Darb. Pašalpinės, kaipo jos 
korespondentas, agituoja susi
rinkimuose, kad nariai užsi
rašytų “Vilnį”, ir pats sten-

(Tąsa ant 4-to pusi.)

Tai yra 
daugelį • 

vajuose, 
tariame

stovi 
Bet 
kad

L.M.S. Antro Apskričio Metinis
Bankietas ir Koncertas

Sekmadienį, Lapkričio 17 November
LIETUVIU SVETAINĖJE 29 Endicott St. WORCESTER, MASS.

Pradžia Penktą Valandą Vakaro

riausiai ir teisingiausiai pata
ria plačiai visuomenei sveika
tos reikalais. Ir žmogus, kuris 
teisingai prisilaiko Dr. Kaš- 
kiaučio patarimų, neturi jokių 
nesmagumų su savo sveikata.

Kaip pirmesniais sykiais, 
taip ir šį sykį Dr. Kaškiaučius 
suteiks mums gerų, teisingų 
patarimų sveikatos reikale ir 
patars mums, kaip geriausiai 
apsisaugoti nuo įvairių ligų. 
Yra patartina kiekvienam vie
tos lietuviui tą dieną dalyvau
ti šiose prakalbose ir susipa
žinti su tais visais gerais pata
rimais, kuriuos mums Dr. Kaš
kiaučius papasakos. Tad visi 
laukime mūs brangaus svečio 
ir gero mūsų sveikatai patarė-

Dr. J. J. Kaškiaučiaus.
O. Girnienč.

jo

Norwoodo Vyrų Grupe, vadovystėje M. K. Bolio.

Programoje dalyvauja: Josephine Lattimer; Norwoodo Vyrų Grupė; Viktorija 
Mickevičiūtė, smuikininkė; Dolores Stoliulioniutė, pianistė; Seserys Lisevičiutės M 
Bedford; Norma čeponiutė, Y. U. A. iš Dedham ir Aido Choras,

Kviečiame visus Meno mylėtojus ir rėmėjus dalyvaut šiame puikiame mūsų
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Retvirtad., Lapkričio U, T54Ū

(Tąsa)
Juk pas marsiečius, jokio stulpo, jo

kios vielos ant žemės paviršiaus nėra. 
Nors pas juos elektra verda valgius, 
elektra apšildo mokyklas, teatrus, dirb
tuves, didžiausią budinką ir mažiausią 
gyvenamąjį namelį. Visa žemė apraizgy
ta vielų voratinkliais, bet visos vielos su
trauktos į tam tikras triūbas ir išraiz
gytos giliai po žemės oda. Keliai pas juos 
guminiai; automobiliai elektra varomi, 
jokio triukšmo nesukelia ir troškinan
čių dujų neišduoda. Pas juos viešpatau
ja tyla, ramumas, o tik paukštelių čiul
bėsią miškuose ir šalikelių medžiuose 
paįvairina tą didingos gamtos tylą, ža- 
vėja žmogaus sielą ir visa žemė, besi
maudydama saulės spinduliuose-dvelke- 
na tyru, nei dulkėmis, nei dūmais, nei pel
kių rūgėsiu nesuterštu, oru.

Juodviem įvažiavus į miestą, viešnios 
jautrią klausą užglušino dar jos klau
sai negirdėtas mūs miesto triukšmas. O 
jau automobilių gezolino dujų tvaikas 
stačiai draskė jos krūtinę. Jos lūpos iš 
tyrai raudonu pradėjo tamsėti ir vys
ti, kaip nuskintos rožės žiedas; veido 
skaistumas pradėjo pilkėti ir ji, tarsi žu
vis išmesta iš vandenio, godžiai gaudė 
orą ir tuom oru vėl springo.

Juk pas juos, kaip miestų gatvės, taip 
ir šaligatviai, nulieti iš kieto gurno ir 
jokio triukšmo neišduoda, jokios dulke
lės nesukelia. Joks popiergalis ant gat
vės neturi tiesos pasirodyti. Jų šaligat
vius dengia lapotų -medžių pavėsiai, po 
kuriais sėdi miestelėnai savo darbo va
landas atidirbę. Vieni šnekučiuojasi, kiti 
skaito laikraščius bei knygas, kiti groja 
ant kokio muzikalio instrumento, dai
nuoja ar klausosi radijaus, kuris randasi 
kiekvienam staliukyje po medžių pavė
siais.

Pas juos gatvės, tai ne gatvės, ne bul
varai, bet tiesiai nulieti grožės kaspinai. 
Viduriu bulvarų tarsi kareivių rikiuotė 
nusidriekusi eilė medžių, o po jų kojo
mis šypsosi žydinčių gėlių gražiai ap
dirbtos lysvelės, kurias ryškina tryš- 
kančio vandens fontanai. Medžiuose lai
pioja voveraitės ir čiulba gražiabalsiai 
paukšteliai. Gi šalimis šio grožės meno 
kaspino, jokio bildesio neišduodami, tik 
bitės dainelę niūniuodami—šmašeliuoja 
gražūs automobiliai. Jie patys pasidaro 
sau elektros jėgą ir patys ta jėga naudo
jasi. Jų automobiliaus kiekviena veikian
ti dalelė nėra apsivėlusi aliejum bei dul
kėmis. Visur švaru, gražu, sanitariška.

Jų budinkai stikliniai ir kiekvieno 
kvartalo piliečiai turi išsirinkę kvartalo 
tvarkos vedėją, kuris rūpinasi: tvarka, 
taika, švara ir žmonių gerove. Jis tvar
ko kvartalo žmonių reikalus, o žmonės 
tvarko patį vedėją savo pastabomis bei 
kritikomis kvartalų mitinguose.

Juodu įėjo į drapanų krautuvę ir vai
kinas, išsirinkęs kas jam buvo reikalin
ga, paitiesė penkdolerinę ant baro. Par
davėjas išdavė jam grąžos, ką susidėjęs 
į kišerių vaikinas išėjo iš krautuvės ir, 
įleidęs merginą į automobilį, pats atsisė
do. Viešnia visą tą prekybinę ceremoni
ją atydžiai tėmijus dabar pasiteiravo:

“Pasakyk man, mielasai, ką tu tam 
pardavėjui davei, ką jis tau davė atgal 
ir ką tas viskas reiškia?”

“Tai mūsų piniginis patarnavimas. Aš 
jam padaviau penkis dolerius, o visas 
pirkinys kainavo tik pusketvirto dolerio, 
tai jis man išdavė popierinį dolerį ir si
dabrinį pusdolerį grąžos. O kokie pas jus 
pinigai?”

“Parodykite man tą, ką jis jums išda- 
ĮĮjfe--

Vaikinas išsiėmė duotus jam pinigus 
ir duodamas merginai, aiškino: “šitas 
popierinis, tai doleris, o šitas sidabrinis 
—pušdoleris. Šimtas centų sudaro dolerį. 
Tai matote, kokie mūs pinigai?”

“Ar tai šitokį sklypelį popierio ir to
kį skrituliuką sidabro jūs ir vadinate pi
nigais?” ‘

“Suprantama. O iš ko pas jus pini
gus daro?”

! as mus tokią daikto, ką jūs vadinate 
pinigu, visai nėra ir nesuprantu, kokiems 
v h ims jis reikalingas?”

i ai kaip jūs galite gyventi be pinigų? 
Tas mus, kas neturi pinigų, tas neturi 
nu ko. Jis negali gauti nei drabužio, nei

(Apysakaite)
valgio, nei pastoges ir nei vietos badu 
numirti. O kas turi pinigų, tas viską tu
ri ir nieko nebijo. Ir jūs, nors tik į sve
čius pas mus atlėkus, jei neturite aukso 
ar sidabro, nieko negausite, nieko nema
tysite ir, neturėdama už ką gezolino nu
sipirkti savo lėktuvui, negalėsite sugrįžti 
ant Marso.”

“Aš tos loskos iš jūs ir neprašysiu. 
Mano orlaivis juo toliau ir greičiau 
skrenda, tuo daugiau sau darosi elektros. 
Maisto, drapanų ir kitų reikalingų daly
kų aš turiu pasiėmus ant dvidešimts me
tų. Bet pasakyk man, gerbiamasai, kas 
tuos pinigus ir kokiu būdu įsigyja?”

“Spekuliantai, bankieriai, fabrikantai 
ir kitokie vertelgos. Pavyzdžiui: farme- 
rių produktus pigia kaina supirkę speku
liantai, o miestelėnams pardavę daug 
brangesne kaina—lobsta, o farmeriai 
skursta. Ant kiek spekuliantai bagotėja, 
ant tiek farmeriai biednėja. Fabrikantas, 
juo mažiau moka darbininkams už darbą, 
tuo daugiau pelno už darbininkų padirb
tas prekes. Ant kiek fabrikantas bago
tėja, ant tiek jo darbininkai biednėja, 
skurdėja ir alkanėja.”

“Tai pas jus, jei aš teisingai suprantu, 
randasi dvejopi žmonės. O juos skiria 
tas, kad vieni visko turi, o antri nieko 
neturi. Vieni tunka lėbaudami, o antri 
badu miršta į juos žiūrėdami, ar taip?”

“Suprantama. Bet kaipgi pas jus? Ne
jaugi pas jus nėra nei turčių, nei betur
čių, nei darbo, nei'kapitalo; nei išnaudo
tojo, nei išnaudojamo?”

“Pas mus visi lygūs žemės-motinos sū
nūs bei dukterys, kuri lygiai visus mai
tina, dengia ir lygias vigadas visiems tei
kia. Mūsų ūkininkai darbuojasi tik tam, 
kad apdengti ir išmaitinti kaip save, taip 
ir miestelėnus. O miestelėnai, be jokio pi
nigo tarpininkavimo, aprūpina visukuom 
ūkininkus. Ir vieni ir kiti, po obalsiu 
visos žmonijos geroves atsimoka vieni ki
tiems net su kaupu ir, kaip vieniems, 
taip ir antriems, niekados ir nieko ne- 
stokuoja.

“Pas mus,” tęsė ji, “iš 150 skirtingai 
kalbančių tautų, jeigu viena tauta ko 
neturi, o kita—turi, jeigu ant vienos tau
tos žemės toks augmuo, vaisius ar javas 
neauga, o ant kitos žemėp auga, atpildo 
tuos trūkumus mainais ir be pinigo tar- 
pininkystės, klausimas išsiriša pats sa- 
vaimi.”

Tarnas norėjo pavežioti viešnią po mie
stą ir parodyti jai savo kai tūrinį pakili
mą, kaip tai miesto rotužę, teatrus, mu
ziejų, universitetą, ligonbučius ir kitokių 
įstaigų budinkus. Bet viešnia, pritroš- 
kus nuo suteršto oro, apglušus nuo jai 
negirdėto triukšmo, prašė kuogreičiausia 
važiuoti į laukus, kad atsikvėpti tyresniu 
oru ir duoti atsilsėti klausos organams.

Juodviem dar nebaigus išvažiuoti iš 
miesto, merginos žvilgsnis atsirėmė į 
dar jos gyvenime nematytą žmonių ju
desį. Jai paprašius, vaikinas sustabdė 
mašiną, o ji pradėjo tėmyti reginį, kurio 
nepajėgė suprasti.

Aplink didelį pastatą, tarsi kokią ka- 
raselija, ėjo aplink ir aplink išvargę, nu
dėvėtais drabužiais, kiaurais batais—vy
rai ir moterys, seni ir jauni. Moterys, 
vienos nešinos kūdikius ant rankų, kitos 
vedėsi jau paaugusius, o kiti bei kitos 
nešė iškabas su užrašais:

“Mes ne elgetos ir ne tinginiai! Mes 
norime dirbti ir reikalaujame darbo!”

“Jeigu neduodate darbo, tai duokite 
mums ant pragyvenimo!”

“Mes nemirsime badu, bet kovosime už 
savo teises, už savo reikalavimus—duo- 

' ną ir druską!”
“Jeigu WPA viršytos dirba ir gauna 

algas, tai kodėl mūs algoms neliko pini
gų šiame prodžekte?”

Viešnia nuo Marso pilnai suprato iška
bų reikšmę. Dabar jau suprato ir ką reiš
kia iki Šiol jai negirdėtas žodis—pinigas. 
Bet ji, nesuprasdama mūs tvarkos, neži
nodama, ką reiškia bedarbė, negalėjo su
prasti, ko ir nuo ko tie žmonės reikalau
ja? Todėl ji atsikreipė į vaikiną ir pasi
teiravo :

“Na ir ką tas viskas reiškia? Ko ir 
nuo ko jie reikalauja?”

(Bus daugiau)
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Vienas transporto (važiuotas) darbininkų unijos New 
Yorke narys apsikaišė savo nugarą unijiniais ženkle
liais ir ragina, kad visi nors po vieną ženkleli nešiotųsi.

Padėkos Žodis
State Sanatorium, Md.

Mes sanatorijos ligoniai lie
tuviai širdingai dėkavojam vi
siem draugam ir draugėm, ku
rie mus atjausdami mus ap
lankėt ir ačiū tiems, kurie 
mus apdovanojat su literatū
ra. Tai dėl mūsų buvo bran
giausia dovana. Da kartą ta
riame ačiū.

Daugiausiai del mūs pasi
darbavo draugė K. Petrikienė, 
iš Brooklyn, N. Y. Tai ta 
draugė, kaip tik apie mus iš
girdo, pirmutinė mus aplankė 
su laišku ir prisiuntė daug 
knygų visokio turinio. O iš 
Baltimorės mus aplankė šie 
draugai K. ir M. Grigaičiai; 
V. Kučiauskas ir O. Kučiaus- 
kaitė. Draugė O. Kučiauskai- 
tė atvežė, gerą pundą litera
tūros bei šiaip lengvų pasi
skaitymų ir palinkėjo dėl mūs 
tvirtos sveikatos. Taipgi ta
riame ačiū tam draugui ar 
draugei, kuris prisiuntėt šias 
knygas: audimo kietais apda
rais “Seno Vinco Raštai”, to
mas I, “Naminis Karas Pran
cūzijoj” ir anglišką “War” 
(“Karas”).

Bet tų trijų knygų siuntėjo 
vardas ir antrašas ant siunti
nio taip buvo išsitrynę, kad 
mes negalėjom jokiu būdu 
įskaityt. ,0 laiško tas geras 
draugas mums neparašė. Taigi 
dabar per dienraštį mes taria
me tam draugui ar draugei

širdingai ačiū.
Taipgi ačiū ir tiems drau

gams, kurie aplankėt mus su 
laiškais. Jūs rašėt, kad mus 
sušelpsite su -aukomis. Sakėt 
per prakalbas, ar per susirin
kimus duosit publikai įneši
mą ir parinksit dėl mūs aukų. 
Tai labai geras sumanymas ir 
mes iš kalno tariame jum 
draugiškai ačiū. Jeigu tik ne
pamiršit, o mum centas būtų 
labai reikalingas. Nusipirktu- 
me šiltesnę drapaną ar ką ki
tą.

Prie šio padėkos laiško tu
riu primint vieną peiktiną ir 
keistą dalyką kaslink dviejų 
brolių, čion serga vienas se
nelis lietuvis S. G. Suvargęs 
žmogelis taip, kaip ir mes vi
si. O tas mūsų neturtas labiau
sia mus vargina. Bet to lietu
vio senelio- brolis J. G. turi 
Baltimorėj didelę kriaučių 
dirbtuvę, pas kurį dirba vir
šaus šimto darbininkų. Tas ka
pitalistas brolis savo ligonį 
brolį amžinai pamiršo, nė su 
laišku, nė ypatiškai neatkrei
pia atydos į sergantį savo bro
lį. Panašiai kaip ta giesmė sa
ko : “Bagočius viskuom apte
kęs dėl brolio ronų apjakęs. 
Vienas brolis turtuose pasken
dęs, kitas sopuliuose vaitoja. 
Kad pasiektų, tai da su koja 
paspirtų.”

• Sakydamas, aš bagotas, tu
riu kriaučių dirbtuvę, turiu

gražų naują automobilių, man 
sarmata ten važiuoti, kur visi 
džiovininkai serga.

Tas senelis daug sykių ra
šė laišką savo tam broliui, 
prašė, kad sušelptų su centu, 
arba kad nors su laiškeliu ap
lankytų. Bet viskas veltui.

Tai matot, draugai ir drau
gės, ką mes galim tikėtis nuo 
kitų prietelių, kad tikras bro
lis išsižada savo tikro brolio. 
Neklysiu sakydamas, kad ne 
tik giminės mus pamiršta, bet 
ir geriausi mūsų draugai bai
gia pamiršti.

Brangūs draugai ir draugės!
Nemanykit, kad mes čion 

esam kokioj seminarijoj ar 
klioštoriuje. čion mūsų gyve
nimas apverktinas, ypač da
bar žiemos laike. Kurie slabm 
ligoniai, tik tie patalpinti li
goninėje, o kurie stipresni, tu
rim gyvent ir gulėt lauke ant 
tyro oro. Nors nuo lietaus yra 
pastogės ir po tomis pastogė
mis mes gulime, bet šiurpus 
vėjas glosto mus iš visų pusių. 
Tai mūsų džiovininkų toks 
gyvenimas. Tas šaltas ir tyras 
oras tai mūsų vaistai, ir tik 
tuomi oru mes ir gydomės. Ki
tokių vaistų dėl mūsų nėra.

Malonūs draugai ir drau
gės! Prašom jūsų nepamirškit 
mūsų vargšų ir ateityje. Kas 
turite perskaitytų knygų ar
ba šiaip lengvų pasiskaitymų, 
prisiųskit mums, žinokite, kad 
mes dalindamiesi jūsų siunti
niais jums ačiuojam. Per ko
kias prakalbas ar šiaip paren
gimus, paduokit publikai įne
šimą, gal kas mus atjaus ir 
paaukaus po kelis centus. No
rėtume nusipirkt šiltesnes dra-

panas arba ką kitą.
žinokit tai, geri draugai ir 

draugės, kad mes čia gaunam, 
tiktai guolį ir valgį veltui. O 
drapanas ir kitus mažiausius 
dalykus turime savo turėti. 
Bet kur juos gauti?

Malonūs draugai ir drau
gės! Spaudžiam jūsų dešines, 
su draugiškais linkėjimais pa
siliekam, sanatorijos lietuviai.

Peter Yankus,
State Sanatorium, 
Maryland, Pav. 6.

CLEVELAND, OHIO
(Tąsa nuo 3-Čio pusi.) 

giasi gauti skaitytojų. Ba “Vil
nis” yra Liet. Darb. Pašalp. 
organas, tai ir tikrai visi pa
šai pinės nariai turėtų užsipre
numeruoti ir skaityti visuome
ninį p o p u 1 i a r išką liaudies 
dienraštį “Vilnį,” nes “Vilnis,” 
kaip ir “Laisvė,” paduoda tei
singiausias iš viso pasaulio ži
nias ir interesingus ir naudin
gus aprašymus. Ir taipgi pa
duoda teisingas žinias apie 
Lietuvos įvykius.

Mes Clevelando ir apielin- 
kių vajininkai-kės atsišaukia
me į visus čionai plačiame 
Clevelande lietuvius: Ateina 
Kalėdos, jūs perkate visokias 
kalėdines dovanas — prezen- 
tus, tai būtų geriausia iš visų 
dovanų užrašyti “Vilnį” arba 
“Laisvę” savo draugams-gėms, 
frentams, giminėms čionai Cle
velande, visoje Amerikoje, 
kaip ir plačiame pasaulyje. O 
labiausia užprenumeruokite į 
mylimą Lietuvą savo broliams 
ir sesutėms, tai jiems bus di
džiausia ir širdingiausia dova
na. M. Valentą.

VILIJOS IR AIDO CHORAI PERSTATYS
MUSICAL REVUE

SU ŠOKIAIS
(Lietuviškas Muzikališkas Minstrel)

BRON® RASIMAVIČIUTfi 
CĮiorų Vedėja

MCJ21.C£ VENTA
103 Green Street

Įvyks Šeštadienį

Lapkričio
16

November ?
Pradžia 7:30 vai. vakaro

|žanga 50c Asmeniui

Waterbury, Conn.

Gerbiama Waterburio Publika! Tikrai naujienybč! Vilijos Choras 
iš Waterbury ir Aido Choras iš Torrington, Conn., perstatys pirmu 
kartu Waterburyje labai gražią “MUSICAL REVUE” (arba Muzi- 
kališką Minstrel). Abiejų chorų mokytoja, Bronė Rasiinavičiūtė- 
Rasins, muzikos žinovė, deda visas pastangas, kad įdėti gražiausios, 
širdį žavėjančios muzikos. Todėl Waterburio publiką nuoširdžiai kvie
čiame dalyvauti šiame muzikos vakare. Nebūsite apvilti, būsite pilnai 
užganėdinti, o kurie nedalyvausite, .tai smarkiai gailėsitės.

Kviečia Visus ir Visas, KOMITETAS.

(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

CHARLES J. ROMAN

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

1113 Mt Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

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

Kaina 5c

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

Išleido 
“Laisvė” 

1939

Ko Nori 
Kunigas 
Coughlinas?

PARAŠE

R. MIZARA

“LAISVES” ADMINISTRACIJA 
427 Lorimer $t.,. Brooklyn, N.
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Protokolas
Lietuvių Literatūros Drau

gijos 6-to Apskričio Konferen
cijos, kuri įvyko 27 d. spalių, 
1940 m., 735 Fairmount Ave., 
Philadelphia, Pa.

Konferenciją atidarė LLD 
6-to Apskričio pirmininkas d. 
V. Jakštys, kaip 11:15 vai. iš 
ryto. Į mandatų komisiją pa
skyrė dd. Valantienę ir Bulau- 
ką. Kol mandatų komisija at
liko savo užduotį, buvo pa
kviesti draugai pakalbėti. Kal
bėjo mūsų organizacijos rei
kalais d. Pivariūnas iš Balti
more, Md
Easton, Pa., ir Rainys ir 
lokiutė iš Philadelphijos.

Delegatų konferencijoj 
lyvavo 26 nuo 7 kuopų,
kuopos neprisiuntė delegatų. 
Delegatai atstovavo sekamas 
kuopas: 10 kp., Philadelphia, 
—10 delegatų; 13 kp., Eas
ton, Pa.—4 del.; 25 kp., Bal
timore, Md.—2 del. ir 2 jau
nuolės; 30 kp. Chester,—2 
del.; 133 kp. Camden, N. J. 
—1 del.;
phia—3 del.; 149 kp.—Phi
ladelphia—2 del.

Suteikiant sprendžiamą bal
są apskričio valdybai susida
rė 32 konferencijos dalyviai.

Rezoliucijų komisijon įėjo 
dd. Pranaitis ir Rainys.

Konferencijos pirmininku 
išrinktas d. V. Jakštys, sekre
tore B. E. Senkevičienė.

Pereitų metų konferencijos 
protokolas tapo perskaitytas 
ir priimtas vienbalsiai.

Apskričio komiteto 
dybos raportas 
ir d. Šmitienės, 
buvo sekamas: Visi komiteto 
nariai atliko savo užduotis. I 
laiškus kuopos neatsakė, ypa
tingai Readingas, kur buvo 
kadaise puikus veikimas, ne
duoda apie save žinių, nei de
legatų, nei raporto neprisiun
tė. Baltimore geriausiai su 
apskričiu kooperavo. Sekreto
rė pridūrė, kad šiais metais 
apskritį sudaro 9 kuopos su 
200 narių. Praeityje buvo 11 
kuopų. Bet nors kuopų skai
čius sumažėjo, narių bus ne
mažiau, bet gal dar ir dau
giau iki galui'metų, kada visi 
pasimokęs. Į pereitos konfe
rencijos tarimą ką nors su
rengti apskričio naudai, kolo
nijų kuopos nekreipė atydos. 
Tik Philadelphijos kuopos su
rengė parengimėlį. Janausko 
prakalbų maršrutas pavyko 
gana gerai.

Finansų sekretorė raporta
vo, kad balansas nuo 1939 
metų buvo $£3.25, konferen
cijoj įplaukė $22.42, iš viso 
randasi $45.67.

Philadelphijos kuopos gerai 
darbuojasi, tik viena mirus, 
tai West Phila.

Valdybos raportas priimtas 
vienbalsiai.

apie 35. Pilnai užsimokėjusių 
21. Surengta 3 parengimai, 
kurie bendrai pelno davė 
$33.87. Išaukota $19.55. Su
rengta trejos prakalbos, buvo 
gana pasekmingos. Laiko su
sirinkimus reguliariai, kur po 
kiekvieno susirinkimo įvyksta 
diskusijos bėgančiais klausi
mais. Priimta rezoliucija pa
sveikinimui Tarybų Lietuvos. 
Veikimas būtų daug stipresnis, 
jeigu ne stoka tinkamų svetai
nių parengimams. Pinigų ižde 
turi apie $17. Kuopa aukavo 
apskričiui $5.

149 kp., Frankford, Phila. 
—Narių turi 18, bet duokles 
pasimokėję tik 6 nariai. Ne
turėjo jokių parengimų. Vei
kia bendrai su Bendru Komi
tetu. Pagelbėjo Surengti “Lais
vės” naudai pikniką. Serijų 
pardavė už $30. Išaukavo 
įvairiems reikalams $33.48. Iž
de pinigų turi $89.72. Per va
sarą turėjo tik 1 susirinkimą. 
Veikimas silpnas.

133 k., Camden, N. J.—Na-

Jakštys raportavo iš Centro 
posėdžio, kad dar 72 kuopos 
skolingos už narines duokles. 
Toliau jis iškėlė nekurtas prie
žastis, kas priverčia nekurtuos 
nartus pasitraukti, nors laiki
nai—tai registracijos, reakci
ja ir senas amžius. Tačiau 
mūsų organizacija auga, nes 
narių gauta nemažai per va
jų. Nauja knyga nariai paten
kinti. Nutarta vienbalsiai už- 
girti kaip knygą, taip “švie
sos” turinį.

Rezoliucijų komisija skaitė 
rezoliucijas ir jos likosi pri
imtos :

a) Pasveikinimas Lietuvos 
Tarybų Valdžiai.

b) Jaunimo Klausime.
Pagerbtas ką tik miręs d. 

Deveikis, philadelphietis, dele
gatų atsistojimu ant 1 minu
tės.

Vėliau, 
d. Lipčius 
portą:

Kuopos
$9.20; Eastono auka $5.; Til
viko auka $10; Philadelphijos 
parengimas $13.77; Nuo 1939 
metų $23.25.

Viso randasi ižde $61.22.

7:30 vai. vakaro. Tai gi, kas 
gyvas, neapleiskite šios pro
gos. Waterburietis.

So. Boston. Mass.

dalyvauti, užtikrinam visiems gerą 
laiką ir tuo pačiu sykiu paremsite 
Bangos Chorą finansiškai, be ko 
choras negali veikti. Choras visuo
met smagius parengimus suruošia, 
todėl ir nepraleiskite šio parengi
mo. —Komisija. (269-270)

NOTARY 
PUBLIC

Telephone 
STagg 2-5043

pribuvęs iždininkas 
išdavė finansinį ra-

duoklių sumokėjo

141 kp. Philadel-1 turi pirma turėjo tik 
7. Gavo porą jaunuolių. Mi
tingai reguliarūs. Bandys veik
ti daug daugiau ateityje.

141 kp. Phila.—Narių turi 
28, užsimokėjusių 16. Ižde pi
nigų $14.18. Išaukota $6. Se
rijų parduota už $43. Naujų 
narių gauta 4. Veikimas nedi
delis.

25 kp. Baltimore, Md.—Na
rių turi 40. Juliaus Janonio 
motina yra garbės narė. Dar 
4 neužsimokėję už 1940. Tu
rėjo 2 parengimus ir 3 pra
kalbas. Išaukota $31.50; Ga
vo 1 naują narį. Baltimore su
rengė “Laisvės” naudai pik
niką, pelno - davė $50. Pinigų 
ižde turi $43.38. Dar bandys 
savo prižadą išpildyti ir su
rengti ką nors apskričio nau
dai. Veikimas gana geras.

Visi kuopų raportai tapo 
priimti. Sekė diskusijos-ap-1 
kalbėjimai visų silpnumų ir' 
kaip juos taisyti mūsų apskri
čio srityje.

Padaryta pertrauka 1/2 va
landos pietum. /

Antrą sesija tęsė diskusijas 
apskričio ir kuopų stovio. Iš
vada susidarė, kad reikia vei
kimas sutvirtinti, kur silpnas, 
kuopos turėtų daugiau koope
ruoti su apskričiu ir tt.

Jaunuolių klausimas.
nuolių visai mažai arba veik 
neliko. Nors sykiu buvo šau
kiama ir jaunuolių konferen- 
cija-pasitarimas, iš Philadel
phijos nebuvo nei vieno jau
nuolio. Tik iš Baltimore, Md. 
pribuvo dvi delegatės. Tapo 
perskaitytas 1939 metų jau
nuolių konferencijos protoko
las.

Jaunuolė Balsiūtė iš Balti
more, Md. raportavo, kad jų 
jaunimas myli kartu veikti su’ 
suaugusiais; jie jiems daug 
pagelbsti, tad jaunimas yra 
dėkingas. Nutarta daugiau 
kreipti atydos į jaunimą, tai
pogi nutarta šaukti plačią jau
nimo konferenciją apie pava
sarį.

Moterų Klausimas. Phila- 
delphijoje suorganizuotas mo
terų kliubas ir choras. Reik
tų ir kitose kolonijose daugiau 
atskirų moterų kliubų organi
zuoti, nes jie pagelbsti sueiti 
į draugiškesnius ryšius su ki
tų pažvalgų moterim. Nutar
ta, kad tokie kliubai-rateliai

val- 
(pirmininko 
sekretorės)

Jau-

Nutarta sekamą konferen
ciją laikyti Philadelphijoj, už 
ją gauta 11 balsų, Eastonas 
7, o Chester 3 balsus. Kon
ferencija bus šaukiama spalių 
mėnesį.

Apskričio komitetą sudaro 
sekamiems metams šie drau
gai: V. Jakštys, Šmitienė, Mu- 
lokiūtė, Pilėnas, Lipčius, Tu- 
reikienė ir Balčiūnas. Alter- 
natai—Griciūnienė ir LešČiu- 
vienė.

Nutarta visas priduotas bi- 
las apmokėti. Nutarta auko
ti $5 Centro Komitetui.

Draugas Smitas išdavė pla
tų raportą iš “Laisvės” nau
dai pikniko. Įplaukų buvo 
$2485.23, išlaidų —$1746.59. 
Pelno liko $728.64.

Knygų peržiūrėjimo komisi
ja iš d. Rainio ir Bulaukos 
ant vietos peržiūrėjo knygas 

I ir rado viską tvarkoje. Ra
portavo, kad apmokėjus vi
sas bilas ir aukavus kam nu
tarta, pasilieka ižde $39.22.

K o n f e rencijai baigiantis, 
kalbėjo d. Pivariūnas, kuris 
prisiminė, kad baltimoriečiai 
turėjo laimę turėti svečią-ko- 
votoją už Ispanijos paliuosa- 
vimą. Tas draugas norėjo da
lyvauti konferencijoj, bet iš
vyko Lietuvon. Jis prisiuntė 
kohferencijai savo geriausius 
linkėjimus.

Buvo iššauktas pakalbėti d. 
Lukoševičius, seniausias mūsų 
organizacijos narys Philadel- 
phijoje.

Konferenciją uždarė d. 
Jakštys 7:15 vai. vakare, 
kviesdamas delegatus daly
vauti bankiete, kuris buvo su
rengtas “Laisvės” pįkniko 
darbininkams, kartu ir dele
gatams.

Konferencijos Pirmininkas
—V. Jakštys,

Konferencijos sekretorė
—B. E. Senkevičienė.

Bostono Lietuvių Žinyčios 16- 
kos Metų Sukaktis

Gerbiamieji!
Lietuvių Žinyčia, E. Fourth 

and Atlantic Sts., So. Boston, 
Mass., švęs šešiolikos metų su
kaktį nuo jos įsikūrimo die
nos, lapkričio (November) 24 
d., 1940 m., 6 :00 vai. vakare, 
savo name.

Mes prašome visų lietuvių 
ateiti į šį parengimą, kuriame 
turėsime gražios muzikos ir 
dainų programą su skania va
kariene. Taip gi yra pakviesti 
geri kalbėtojai, kurie turės 
progos daug gero ir naudingo 
pasakyti.

Gal kam ir nėra žinoma, 
kad žinyčia yra pažangiųjų 
žmonių įstaiga, kuri ‘ viešai 
skelbia apšvietą ir užtarimą 
darbininkiškame gyvenime, ži
nyčios tikslas buvo ir yra gel
bėti savo žmones visais bū
dais. Iki šiam laikui daug lie
tuvių gavo visokius darbus, 
pagalbas, ir susirgusieji buvo 
gydomi veltui per daktarus ir 
ligonines. žinyčia visuomet 
užtarė darbo žmogų.

Visų pažangiųjų lietuvių 
yra moralė priedermė remti 
mūsų veikimą, kad jis gyven
tų ir bujotų, ir drauge užtartų 
už mūsų reikalus. Todėl pra
šome visų dalyvauti toj šven
tėj. Taipgi prašome ir nerengt 
savo vakarų toj dienoj.

Prof. B. F. Kubilius, 
žinyčios Ministeris.

Beverly Hills, Calif. — 
Viešbutyje čia nusinuodijo 
moteris apie 65 metų am
žiaus, kuri vadinosi Mrs. 
Inez Black. Ji paliko raštelį, 
kur sako: “Aš nusižudžiau 
todėl, kad man nusibodo gy
venti.”

Jos kambaryje viešbuty
je rasta $17,344 pinigų ir 
perlų, deimantų ir auksinių 
papuošalų bent už $20,000. 
Visa šį palikimų jinai už
rašė vaikų ligoninei Los 
Angeles’e. Tikras savižudės^ 
vardas nežinomas. Susekta 
tiktai tiek, kad pirmiau ji 
gyveno Chicago j e.

PRANEŠIMAI IS KITUR
ALDLD 3-čio Apskričio 

Konferencija
Trečio Apskričio konferencija 

įvyks lapkričio 17 d., 10 vai. ryto, 
New Haven, Conn. Prašome kuopų 
prisiųsti delegatus. Delegatai ren
kami sekamai: Vienas nuo kuopos 
ir vienas nuo 10 narių. Kviečiame 
ir svečius dalyvauti. Turėsime. daug 
svarbių dalykų aptarti. — O. Vi- 
sockienė, org. (269-271)

PHILADELPHIA, PA.
Lapkričio 16 d. čia įvyks IWO 

distrikto konvencija, .tai yra did
žiausios darbininkų pašalpinės orga
nizacijos. Po konvencijos vakare, 
8:30 v. v. bus interesingas persta
tytas teatras. “The Strange Case of 
Private Jones”; prie to, grajys IWO 
balalaikų orkestrą; dainuos rusų 
choras; kalbės žymūs kalbėtojai, 810 
Locust St. Raginami lietuviai daly
vauti. (269-270)

WILKES-BARRE, PA.
LDS 10 Apskr. antras metinis 

bankietas įvyks lapkr. 17 d. Pro
gresyvių Kliubo Svet., 325 E. Mai- 
ket St. Durys atdaros 4:30 po pie
tų, vakarienė 7 v. v. Turėsime vištų 
ir visokių prieskonių. Bankietas 
$1.00. Kviečiame draugus vietinius 
ir iš apylinkės dalyvauti. — O. 
Zdanienė. (269-270)

SHENANDOAH, PA.
Lietuvių Moterų Apšvietos Kliu- 

bas bendrai su LLD 17 kp. rengia 
didelį balių, lapkričio 16 d., lenkų 
gautos Parapijos Svetainėj, kampas 
Lloyd ir Chestnut Sts, Pradžia 8 v. 
v. Šokiams gros geri muzikantai, 
bus skanių valgių ir gėrimų. Tad 
draugai, malonėkite dalyvauti šiame 
parengime. Pelnas nuo šio parengi" 
mo skiriamas apšvietos reikalams. 
Įžanga 25c. ■— Rengėjai. (269-270)

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

sekmadienį, 17 d. lapkričio, Baka- 
nausko Svet., 62 Lafayette St., 3 
vai. dieną. Visi nariai yra raginami 
dalyvauti, tie kurie neužsimokėję 
už 1940 metus, užsimokėkite. Taipgi 
prašome ir naujų narių atsivesti. — 
J. Bimba, Sekr. (269-270)

PATERSON, N. J.
Didelis Balius ir Koncertas, ren

gia International Workers Order 
bendrai, rusų--ukrainų-lenkų draugi
jos. Įvyks šeštadienį, lapkr. 16 d., 
7.30 v. v., Washington Ballroom, 78- 
80 Godwin St. Programoje dalyvaus 
geriausi dainininkai, šokėjai iš New 
Yorko, Radischev Rusų Šokikų Gru
pė. Šokiams gros D. Sobęhuk Orke
strą. Įžanga 45c. Kviečia visus Ko
misija. (269-270)

PHILADELPHIA, PA.
Ateinantį ketvirtadienį, 14 d. lap

kričio, įvyks mūs visų organizacijų 
visuotinas susirinkimas . labai svar
biais klausimais-reikalais, 735 Fair
mount Ave., 8 vai. vak. Ant šio su
sirinkimo bus išduotas smulkmeniš
kai “Laisvės” pikniko raportas ir 
kiti raportai.

Ant šio susirinkimo padiskusuosim 
žiemos sezono veikimą. Draugės ir 
draugai, lankykitės ant susirinkimo 
nors sykį į mėnesį, išskyrus savų 
kuopų susirinkimus. — Veikiančio 
Kom. Sekr. • (267-269)

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

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei-

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street Brooklyn, N.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas bus 
užtikrintas ir už prieinamą kalną.

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. — Brooklyn — “Laisves” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs, lietuviško 

namų darbo, kilbasai ir kepta paršlena; gaspadoriškal 
nuvirti kopūstai ir barščiai.

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

Vasaros laika visada yra gražus pasirinkimas pieniškų valgių 
ir daržovių—virtų ir žalių.

SKELBKITES “LAISVĖJE
Office Phone 

EVergreen 4-6971
Inside Phone 

EVergreen 4-6485

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

OPEN

RHEA

DAY and NIGHT

Managed by

TEITELBAUM

Turkish Room, Russianr f Vapor Room,
II Room, Large Swimming Pool, Fresh Ar- I / 

tesian Water, Restaurant, Barber Shop, Ją
Sleeping Accomodations.

Admission 50c., day & night, Saturday night 75c.
SPECIAL RATES PER WEEK

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

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

Sun. all day and night

Waterbury, Conn

CLEVELAND, OHIO
Amerikos Lietuvių Moterų Kliu- 

bas stato scenon 3 aktų komediją 
“Trys Mylimos.“ Lapkričio 17 d., 
Liet. Svet., 6835 Superior Ave. Du
rys atdaros 4 v. po pietų, teatras 6 
v. v. Bus ir šokių. Bilietas iš anksto 
30c., prie durų 35c. šokiams 25c. 
Todėl kviečiame visus dalyvauti, ne
praleiskite progos nematę komediją. 
— Eva Simans (269-270)

Iš senų 
" n a u jus

Bk lūs ir 
sudarau 
rikoniškais.

į kalui esant ir 
| p a d i dinų tokio 
J dydžio, kokio pa- 

geidaujama. Tai- 
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

Kamp. Broadway ir Stone Ave., 
prie Chauncey St., Broadway Line

Tel.: Glenmore 5-6191

davė pelno $13. Pernai 
konferencijos kuopa tu- 

74 narius. Naujų narių 
37. Dabar turi suvirs 100

mokes- 
užrašų 
nebuvo 

tarp sa-

ELIZABETH, N. J.
“Bangos“ Choras ruošia “Social 

Party” sekmadienį, lapkr. 17 d. 
LDP Kliube, 408 Court St. Pradžia 
4 vai. vakaro. Šiame parengime bus 
valgyti ir muzika šokiams tik už 
$1.00 vyrams, -o moterims 50c. Pa
rengimo Komisija kviečia visus eli- 
zabethiečius ir iš apylinkės draugus

Gj------------------------------------------------ .m

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-8842
(įj------------------------- ------------------------E

Kuopų Raportai
10 kp. mažai turėjo paren

gimų, nes veik visą veikimą 
atlieka Bendras Komitetas. 
Tarpt. veikime dalyvauja 
sklandžiai. Pasireiškia apsilei
dimas dėlei trukumo veikėjų. 
Apskričiui surengtas išvažiavi. 
m as 
laike 
re j o 
gavo
nartų, pilnai pasimokėjusių 80 
narių. Išaukauta $25 įvai- būtų organizuojami, 
riems reikalams. Apšvietos 
srityj mažai pasidarbuota, bu
vo surengta pora, trejetas 
svarbesnių susirinkimų, disku
sijų bei prakalbų. Literatūros 
platinimas silpnas, parsitrauk
ta “Teisybė apie Lietuvą” 300 
egz. ir pasidalinta ant 3 kuo
pų. “Kaip tapti čiliečiu” 35 
kop. ir senų brošiūrų už $2.75. 
Pora gerų veikėjų mirė.

30 kp., Chester. — Užsimo
kėjusių narių turi 16, naujų 
gauta 2. Literatūros parduota 
už $7. Išaukota $39. Pinigų 
ižde $18. Kuopa surengė 1 
prakalbas d. šolomskui ir vie
ną vakarėlį. “Laisvės” pikni
ko serijų išplatino už apie 
$40. Veikimas vidutinis.

13 kp. Easton.—-Narių turi

“Laisves” vajus. Vajus ei
na ne apskričio vardu, bet kuo
pų. Tas duoda daugiau ini
ciatyvos kuopom darbuotis. 
Nutarta palikti taip, kaip yra.

ALDLD ir 25 metų Jubilė- 
jus. Skaitytas laiškas nuo d. 
šolomsko, rašytas d. Jakščiui, 
kur ragina, kad apskričio var
du būtų surengtas didelis ju- 
bilėjinis bankietas su koncer
tu. Laiškas priimtas. Po il
gokų diskusijų, nutarta, kad 
apskritys surengtų didelį kon
certą su kokiu perstatymu ir 
kad visos kuopos kooperuotų. 
Tam reikalui, eastonietis de
legatas, d. L. Tilvikas paau
kavo $10. Visas darbas pa
vestąja apskričio komitetui.

Centro Reikalai. Draugas

LDS 49 kuopos susirinki
mas atsibuvo 6 lapkričio. Na
rių susirinko pusėtinai skait
lingai ir pasimokėjo 
čius. Bet nepribuvus 
raštininkui, mitingas 
laikytas. Pasikalbėję
vęs draugai ir pasipirkę ke
letą knygučių “Teisybė, apie 
Lietuvą”, išsiskirstė. Labai ap
gailėtina yra, kad užrašų raš
tininkas apleidžia susirinki
mus, neprąnešdamas, kame 
priežastis, ar serga, ar turi 
kitą svarbią priežastį. Tai nors 
reikėjo priduoti užrašų knygą 
susirinkimui.

Waterburio Vilijos Choras 
ir Torringtono Aido Choras 
bendrai turės lietuvišką mu- 
zikališką “minstrel” po va
dovybe Bronės Rasimavičiutės. 
Buvau pasiklausyti pamokų 
abiejų chorų kartu. Labai gra
žiai sudainuoja. Po dainų bus 
šokiai prie geros muzikos.

šis parengimas įvyksta 16 
lapkričio (November), Venta 
Hali, 108 Green Str. Pradžia

Užsakykite “Laisvę” j Lietuvą
Lietuvos žmones labai mėgo skaityti “Laisvę,” bet 

Smetonos valdžia “Laisvės” neįsileisdavo. Dabartinė val
džia sukriušino cenzūros retežius ir “Laisvė” jau eina į 
Lietuvą. Užrašykite ją savo draugams ir giminėms. 
“Laisvės” kaina į Lietuvą $8.00 meftams, $4.00 pusei 
metų. Antrašą, kam užrašote, prašome rašyti sekamai;

Vardas ........         -
O

Paštas .....................  ...

Gatve ar kalinas ............................. . ....................................................

Apskritys ..... ........................... i............................ ........................... ...............

Prašome aiškiai įrašyti antrašą į čia paduotą blanku- 
tę ir prisiųsti kartu su mokestim “Laisvės” Administra
cijai, 427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

* , i *
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VARPO KEPTUVE
3640 Stagg St Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y. 
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniam,

į M

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

Siunčiame duonų per paštą J kitus mlesras, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, sutelksime informacijas apie svorj ir kainas.

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

BMhMMMI
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New Yorko Civili

puslapis

Tarp tolimųjų “Laisvės’ 
koncerto svečių buvo ir d. Jo 
kubonis iš Bridgeport, Conn, 
seiliau gyvenęs Waterbury.

Pilietinių Teisių Grupe 
prieš Trukdymą 

Mokslo

;;..................-‘j.-,-.'

Apylinkės gyventojai perei
tą sekmadieni buvo pakviesti 
aplankyti Queens - Midtown 
Tunelj. Juomi praėję 15,000 
žmonių. Važiuotei atidarys 
15-tą lapkričio.

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

680 SUMMER AVENUE 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.•
VALANDOS: 2-4 ir 6-8 
Nėra valandų sekmadieniais

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 COURT STREET 
, Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-8622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

Lietuviu Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 
(Steam Boiler)

Dramos Meno Festivalas

“AUŠROS SŪNŪS” 
Dalyvauja “Aidbalslai”

Vaidinimai prasidės punktuališkai,—prašome nesivėluoti.
------------- ---------- - --------- - . -

Juozas Kačerglus 
Vaidina Rusteikos knygnešio rolę 

dramoje “Aušros Sūnūs”
Muzikais Komedija “Kuprotas Oželis”; Dalyvauja 

Sietyno Choras iš Newark, N. J.
Taipgi 2-ras Veiksmas “Rudens Smuikai” ir 

1-mas Veiksmas “Tamsybės Galybė”

Sekmadienį, Lapkričio 17 November, 7:30 vai. vakaro 
“AUŠROS SŪNŪS” 

Dalyvauja “Aldbalsial” 

SHUBERT HALL 
MONROE STREET and BROADWAY 

. ' RROOKT.YN, N. Y. , '
Bilietų Kaina: 50c, 75c ir $1.00

JONO VALENČIO
JUBILĖJUS

25 Metų Darbo Dramos 
Mene 

šeštadienį,
Lapkričio 16 November

8 vai. vakaro

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

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

krikštynom, kitkam.
231 BEDFORD AVE., 

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

Mateušas Simonavičius
Gražiai įrengta Susiejimams įstaiga

426 SOUTH 5th STREET BROOKLYN, Nr Y.
Blokas nuo Hewes elevelterlo stoties Tel. Evergreen 4-9508

Vietos ir impor
tuotos degtinės i/ 
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.

h. J

BAR ir GRILL 
LIETUVIU RESTAURANAS 
Įdomiai {puošta lietuviška aludė 

ant Grand Street 
Rheingold ^xtra Dry Alus. 

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės

•
Turime ir kambarių pernakvot 

arba savaitiniai išrandavot 
JOSEPH ZEIDAT 

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

Pasilikt Vadovybėj Teatrališki Vakarai raštyje “Laisvėj e’*Mitingas Įvyks Rytoj Vakarą

na-

iNew

F. W. SHAUNS

Laisvės” Koncertas
Rašo ONA

Tel. Virginia 7-4499

kuris

Kliperis Negalėjo Skristi

pro-

pasi-

tikslą.

pusėtinai išlavintu bari- 
gerai atliko savo užduo-

veiksmais reikalauja 
daug laiko ir energi- 
labiau tos pareigos 
auklint liaudies, dar-

keturių veiksmų 
tad 

vieną 
pasi-

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. Stagg 2-0788 
NIGHT—HAvemeyer 8-1158

SUSIRINKIMAI
MASPETH, N. Y.

Ketverge, lapkričio 14-tą, 8 v. va
karo, Zabielskių svet, įvyks ALDLD 
138-tos kuopos mėnesinis susirinki
mas. Visi nariai prašomi dalyvaut.— 
Sekr.

fe

J. UVANDA-E. LeVANDA
Tėvas Ir Sūnus Levandauskal

UNDERTAKERS

ROBERT LIPTON
Jeweler : : Įsteigta 1892

701 GRAND STREET 
Tarpe Graham & Manhattan Avea. 

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

LeVANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

(SHALINSKAS)

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

Višniausko išėjo pa-lė

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto

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

l/V WW l/V i/VW l/VI/Vi/VI/VWi/VI/Vi/VWi/V l/V i/V WM WV MV l/V MV l/V 1/V win

Penki tūkstančiai pardavi
nėtojų unijos Lokalo 65-to na
rių, susirinkę į masinį narių 
mitingą pereitą pirmadienį, 
veik vienbalsiai priėmė rezo
liuciją, kurioje prašo John L. 
Lewis’a pasilikti CIO vadovy
bėj.

Tokius prašymus yra pa- 
siuntusios ir daugelis kitų 
New Yorko pažangiausių, 
veikliausių ir skaitlingų 
riais CIO unijų.

$20,000 Pasikeitė i 
$90,000,000

Federaliame Teisme 
Yorke, kur teisiama Howard 
C. Hopson, buvęs Associated 
Gas and Electric firmos virši
ninkas už naudojimą pašto 
suktiems tikslams ir suokal- 
biavimą, liudininkų buvo pasa
kojama, kaip $20,000 Hopso- 
no rankose pavirto į $90,000,- 
000.

K o m p a n i j os viršininkas 
Charles A. Dougherty liudijo, 
kaip Hopsono kontroliuojami 
direktoriai 300,000 šėrų pa
daugino į 2,300,000 šėrų, iš 
kurių 2,000,000 šėrų paskai
tė Hopsono nuosavybe, jo iš
pirkta po centą už šėrą. Pas
kiau užmokant valdžiai po 5 
centus taksų nuo šėro tuos 
vortinklinius Šerus “įpi 1 ietino” 
ir spaudoj, šėrų vertybių skel
bime spalių 5 d., 1929 m., tie 
šėrai buvę įvertinti po $60 
kiekvienas.

Brooklyno Atletų Klubo 
Vakarienė

Atletų Klubo Old Timers 
Party įvyks gruodžio (Dec.) 8 

. dieną, savo patalpose, 168
Marcy Ave. Tai bus antra to
kia pramoga šį metą. Tos va
karienės yra rengiamos ne su 
tikslu, kad padaryt pelno, bet 
dėl sutraukimo į Klubą tų visu , 
senų narių, kurie prigulėjo 
daug metų, bet paskutiniu 
laiku mažai atsilanko į se
niausią lietuvių klubą Brook- 
Jyne.

Tokiose pramogose prie val
gio ir gėrimo seni nariai turi 
progą susipažint su jaunes
niais nariais, pasikalbėt ir 
linksmai laiką praleist. Tikie- 
tus galima gaut pas komisijos 
narius ir klube, tat skubinkit
įsigyt, nes vėliau gali pritrūkt į tikrai rimtą dainininkę artistę, 
tikietų ir sėdynių į Old Timers Dorothy Bubniutė su savo 
Party, Klubietis. i mikliomis kojomis gražiai šo-

/ Sekmadienį
Lapkričio 17 November

Amerikos žymiausis tebegy
venantis autorius Theodore 
Dreiser, žymus veikalų rašė- 
jas Irwin Shaw, artistas-foto- 
grafas Paul Strand, taipgi žy
mus advokatas ir humanistas 
Darwin J. Meserole prisidėjo 
prie sąrašo rengėjų Amerikos 
su Sovietais Draugingumo 
klausimu masinio mitingo, ku
ris įvyks penktadienio vaka
rą, lapkričio 15-tą, Manhattan 
Center, 34th St. ir 8th Avė.,

Rengėjų sąraše jau nuo se
niau buvo profesorius Henry 
Pratt Fairchild iš New Yorko 
Universiteto, profesoriai Ro
bert S. Lynd ir Walter Rau- 
tenstrauch iš Columbia Uni
versiteto, Clifford T. McAvoy 
iš New Yorko Miesto Labda
rybės Dep-to, Rockwell Kent, 
paskilbęs artistas; Maxwell S. 
Stewart, žurnalo “Nation” re
daktorius, profesoriai II. W. 
L. Dana, George Marshall, ir 
kiti.

Tų ir daugelio žymių žmo
nių susidomėjimas Amerikos 
su Sovietais d r a u g i n g ūmo 
klausimu rodo, kaip jis šiuo 
laikotarpiu yra ypatingai svar-

Lietuvių liaudies dienraščio 
“Laisvės” koncertas, kuris 
įvyko 10 d. lapkr., buvo tik
rai žavingas, nes jame dalyva
vo ne tik vietiniai muzikai, bet 
ir garsusis artistas iš Lietu
vos Vytautas Bacevičius.

Koncerto eiga buvo labai 
pavyzdingai sutvarkyta, ir to
kiu būdu viskas buvo artistiš
kai atlikta.

Pirmas ant programos pasi
rodė Aido Choras po vadovys
te pa-lės Žilinskaitės, 
dainavo puikiai.

Višniauskas, kuris dainavo 
antras ant programos, irgi su 
savo 
tonu 
tį.

Po
Klimaitė. Ji su savo lyric sop
rano švelniu balseliu publikai 
labai patiko. Man regis, kad 
panelė Klimaitė dar yra jau
na dainininkė ir jei ji lavinsis 
toliau, lietuviai gali susilaukti 

bus. Ir tas primena kiekvie
nam, kaip svarbu yra tame 
mitinge dalyvauti. Dalyvauki
me ir išgirskime, ką jie min
tija šiuomi svarbiu momentu.

Mitinge kalbės retai galimi 
išgirst geri kalbėtojai. Vy
riausiu kalbėtoju bus Dr. Har
ry F. Ward, Teologinės Semi
narijos profesorius ir rašyto
jas, kurio vėliausia knyga 
“Demokratija ir Socialės Per
mainos” ką tik išėjo iš spau
dos. Taipgi kalbės Dr. Corliss 
Lamont, kuris yra kelis kart 
lankęsis Sovietų Sąjungoj ir 
parašęs, apart kitų, nemažai 
raštų supažindinti amerikie
čius su-Sovietų Sąjunga. Iš vė
liausių jo raštų tuomi klausi
mu yra knyga “You Might 
Like Socialism.” Taipgi kal
bės Dr. Thomas L. Harris, žy
mus autorius, prakalbininkas, 
buvęs religijos klausimais pa
tai’ė j as Harvarde, Julia 
Church Kolar, Muriel Draper, 
Herbert Witt, Isobel Soule.

Prakalbos įvyks lapkričio 
15-tą, 8 vai. vakaro, Man
hattan Center, 34th St. ir 8th 
Ave., New Yprke. Bilietų kai
nos 25c., 35 c., 50c. ir 75c.

KUBILIUS
ko klasiškus šokius. Aš jai 
patariu šokti tik “toe danc
ing”, nes man regis, kad mai
šyti toe ir tap, nėra prasmės. 
Neužmiršk pą-lė, kad gali būti 
“Jack Of many trades, bet 
master of only one”. Panelė 
Bubniutė turi daug talento ir 
nėra abejonės, kad ji/atsieks 
savo tikslą tinkamai šokių ša
koje.

Penktas ant programos kal
bėjo “Laisvės” redaktorius R. 
Mizara. Jo kalba buvo širdin
ga ir įvairi. Su nekurtais jo iš
sitarimais aš gal nesutinku, 
bet, abelnai imant, jo kalba 
buvo suprantama kiekvienam 
darbininkui žmogui.

Pavyzdžiui, jis ragino lietu
vius ištiesti viens kitam darbi
ninkišką ir draugišką pagal
bos ranką; dirbti vieningai dėl 
darbininkų gerovės ir taip to
liau. Čia už tokį puikų ir šir
dingą išsireiškimą reikia ištar
ti R. Mizarai bravo, nes mes 
visi žinome gerai, kad lietu
viams trūksta vieningumo. Mi
zara kalbėjo trumpai, bet jis 
pasakė daug gerų dalykų, už 
tad minia, kuri pripildė Labor 
Lyceum salę nuo apačios iki 
viršaus, jo kalbą sutiko griaus
mingais aplodismentais.

Po p. Mizaros kalbos išėjo 
į estradą artistas - pianistas 
Vyt. Bacevičius •— jis su savo 
žavingu piano skambinimu 
tikrai užkariavo publiką. Prof. 
V. Bacevičius skambino Schu
mann, Rachmaninoff,' Čiurlio
nio ir kitų pasaulio garseny
bių kūrinius, su tokiu švelnu
mu, su tokia ugnimi, kur kū
riniai to reikalavo, kad jis mū
sų visų Labor Lyceum susirin
kusių sielas sužavėjo. Nėra 
abejonės, kad artistas V. Ba
cevičius yra vienas iš geriau
sių pianistų muzikos pasauly
je.

Panelė Ramoškaitė, kurt 
dainavo man gerai žinomą 
ariją “Ernani involami” G. 
Verdi ir “Deimantas” Žilevi
čiaus, man regis, kad ji yra 
dramatiškas sopranas. Kadan
gi jos žemosios gaidos yra 
silpnos, tai aš tikrai negaliu 
pasakyti, kokį balsą ji turi. 
Bet su keliais metais studija
vimo balso ji galės būti gera 
dainininkė, nes ji nors dar su 
nenustatytu balsu, turi gerą 
medžiagą, iš kurios su laiku ji 
gali tapti tikrai pavyzdinga 
dainininke. Ji yra dar jauna, 
ir nėra abejonės, kad ji atei-

Teatras civilizuotų žmonių 
gyvenime yra aukštai vertina
ma kultūrinė įstaiga. Jis auk- 
kli žmonių pobūdį ir mokėji
mą viens kitą geriau pažinti, 
suprasti, užjausti, pagerbti. 
Jis šviečia abelnai, ir ypatin
gai tobulina grožinį žinojimą, 
skonį.

žmogus, kuris darbuojasi 
tvėrime ir kėlime teatro yra 
aukšto laipsnio švietėjas ir, 
gal būt, daugiausia pašven
tęs švietėjas, kadangi reika
las ne tik pačiam mokėti sa
vo pareigą, bet ir ją suderinti 
su kitu 
pašvęsti 
jos. Juo 
sunkios 
bo žmonių teatrą, kur viskas 
veikiama liuosu nuo dienos 
darbo laiku, kur praktikos ne
kartą turi vykti ankštose, šal
tose salėse, kur susiduriama 
su stoka scenerijų, patalpų 
scenos reikmenims ir nesu
skaitoma daugybe kitų įvai
riausių kliūčių.

Dvidešimts penki metai to
kios veiklos yra tikrai didelės 
svarbos nuotikiu ir dėlto ne
stebėtina, kad didelė grupe 
lietuvių menininkų ir šiaip vi
suomenininkų stengiasi Jono 
Valenčio Jubilėjų 25 metų 
dramos darbo padaryti, tikrai 
sėkmingu.

Jono Valenčio dramos dar
bo jubilejui paminėti yra su
sitelkęs didelis būrys gerų ak
torių - mėgėjų, kurie, pade
dami Sietyno Choro iš Newar- 
ko ir brooklyniečių Aidbalsių, 
šio šeštadienio vakarą ir sek
madienio popietį ir vakarą, 
lapkričio 16-tą ii4 17-tą, duos 
žavingą dramos, komedijos ir 
operetiškų kūrinių programą. 
Nėra abejonės, kad visi meno 
ir abelnai kultūros mylėtojai 
pasinaudos šia reta proga.
° šeštadienio ir sekmadienio 
vakarais programa bus ta pa
ti, vaidins 
dramą “Aušros Sūnūs,’ 
kurie negalės dalyvauti 
vakarą, galės ta proga 
naudot sekamą.

Sekmadienio popiečio 
grama bus skirtinga: vaidins 
antrą veiksmą iš veikalo “Ru
dens Smuikai”, vieno veiksmo 
muzikalę komediją “Kuprotas 
Oželis,” ir pirmą veiksmą dra
mos “Tamsybės Galybė.”

Visos programos bus Shu
bert Hall, Monroe St. ir How
ard Ave., Brooklyne.

Įžanga bile kuriai vienai' iš 
trijų atskirų programų, tai 
yra bile katrą vakarą, ar sek
madienio popietį, vienoda — 
50c., 75c., ir $1. Sėdynės nu- 
meriuotos, tad patartina bi
lietus įsigyt iš anksto.

tyje studijuos su visu 
šventimu meno srityje ir at
sieks savo užsibrėžtą
Aš linkiu jai geriausių' pasek
mių. Jos dainavimas publikai 
patiko ir už tad publika ją ap
dovanojo gausiais aplodismen
tais.

Paskutinis ant programos bu
vo dainininkas G. Doubrovsky 
—jis dainavo rusiškai. Iš jo 
scenos apsiėjimo, jis, man re
gis, gali/ būti profesionalas 
dainininkas, todėl jis savo už
duotį atliko kuopuikiausiai.

Aš netikėtai pakliuvau į 
“Laisvės” dienraščio koncertą, 
bet turiu pasakyti mieliems 
“Laisvės” skaitytojam, kad 
laikau sau už didelę garbę, 
kad turėjau progą išgirsti to
kią pavyzdingą ir turtingą 
programą.

Red. Pastaba. Gerbiama O. 
Kubilienė pati - yra žymi dai- 
nininkė-menininkė ir dar vis 
tębestudijuoja muziką. Prašo
ma, ji sutiko parašyti žiups
nelį įspūdžių, įytų mūsų kon
certe. Už tai i jai nuoširdžiai 
dėkuojartie.

Komitetas pareiškė, kad pri
ėmimas bile kokio plano, ku- 

.riuomi iš liaudies mokyklos 
vaikai būtų paleidžiami reli
ginėms pamokoms, būtų “pa
vojingu laužymu Amerikos 
principo, atskiriančio bažny
čią nuo valstybės.”

Viešose to klausimo disku
sijose švietimo Taryboj, lap
kričio 13-tos popietį, 110 Li
vingston St., kur sušaukta mi
tingas svarstyt veiklą ant 
Coudert - McLaughlin įstaty
mo, Mrs. Harry Mare Den
nett įgaliota perstatyt Civilių 
Laisvių Komiteto pažvalgas.

Coudert - McLaughlin įsta
tymas leistų mokyklų vedė
jams atleisti studentus iš liau
dies mokyklos pamokų vienai 
valandai per savaitę religinių 
pamokų.

Komitetas pabrėžė, jog jis 
priešingas ne dėl priešinimo
si religijos mokinimui, kaipo 
tokiam, bet kad toks atleidi
nėjimas iš mokyklos paskirs
tytų studentus. Komitetas 
sako.: “Neišvengiama pasekmė 
tokio plano būtų tokia, kad 
būtų iškelti rasiniai ir religi
niai skirtumai ir skiepijama 
netolerantiškumas ir nevienin
gumas šiuo kritišku momen
tu, kuomet nacionalė harmo
nija ir vienybė yra būtina pa
čiai apsaugai mūsų demokra
tijos.”

Komitetas dar nurodinėjo, 
kad įstatymas, kaip jis priim- 

privalomas tik priva- 
bet nė valstybinėms 
mokykloms. Kaipo 

jie nurodė, kad Buf- 

tas, yra 
tišk.oms, 
liaudies 
pavyzdį
falo Švietimo Taryba nuspren
dė, jog valstijinis švietimo ko- 
misionierius neturi galios įsa- 
kyt lokalinių liaudies mokyklų 
tvarkytojams atleist mokinius 
religinėms pamokoms.

“Tokiu ginčijamu klausi
mu,” pareiškė Civilių Laisvių 
Komitetas, “New Yorko Mies
to švietimo Taryba neturėtų 
pradėt veiklos iki visi ginčija
mi legaliai klausimai bus iš
aiškinti—išspręsti.”

V

Atlantic Clipper, tarp New 
Yorko ir Portugalijos skrai
dantis keleivinis, ir pašto or
laivis, pirmadienį buvo atidė
jęs išskridimą dėl inžino ne
galavimų, o antradienį — dėl 
blogo oro.

Lietuviui Rakandui Krautuve
Parduodame įvairius rakandus labai nužemintomis 

z 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. ^el. EV. 7-8451 Brooklyn, N. Y.

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.
496 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Telefonas EVergreen 7-1661




