
1 - . ........................... .......

KRISLAI
Pastaba vietoje.
Geras sumanymas.
Skaitytojams.
Atžymėjimai sukaktuvių.
Laukan ponus ir ubagus.

Rašo A. Bimba

Darbo Žmonių
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.00

Metams

Prašome visų “Lai
svės” skaitytojų gaut 
nors po vieną naujų 
skaitytoją savo dien
raščiui.

Keletas draugų atkreipė 
mano atydą j lapkričio 12 die
nos krislą apie žodi “repetuo
ja.” x

Sutinku su jais, kad galima 
kritikuoti patį žodį arba iš
reikšti nesutikimą su dirbimu 
naujų žodžių bei svetimi) žo
džių nešimu lietuvių kalbon, 
bet tonas kritikos turi būti 
draugiškas ir konstruktyvus. 
Gi minėto krislo tonas xne- 
•draugiškas, per daug smer
kiantis, ne konstruktyvus. Ir 
palyginimas nerimtas.

Atsiprašau Lietuvos kalbi
ninkus ir dienraščio skaityto
jus.

“Vilnyje” F. Abekas iške
lia labai rimtą, klausimą. Jis 
sako, kad mums reikėtų tuo
jau pradėt rinkt ir kraut isto
rinę medžiagą apie Amerikos 
lietuvius. Daug tos brangios 
medžiagos greitai išnyks, jei
gu ji nebus sužiūrėta. Istorikai 
paskui negalės jos gauti.

Pasiūlymas geras. Tuo dar
bu turės užsiimti Lietuvių Li
teratūros Draugija. Pirmiau- 
siame Draugijos komiteto su
sirinkime turėsime apie tai 
pakalbėti.

Nuo lapkričio 17 iki lapkr. 
30 man teks lankytis Chica- 
goje ir Wisconsine. Pažvel
giau į tų vietų dienraščio 
“Laisvės” skaitytojų surašą. 
Gana daugelio prenumerata 
pasibaigus ir neatnaujinta.

Prašau draugus apsirūpinti 
doleriais ir man esant jūsų 
mieste atnaujint savo prenu
meratą. Padarysite gero ir sau 
ir dienraščiui.

Pastebėjau, kad prakalbos 
rengiamos beveik kasdien. 
Tad aplankymui jūsų stubose 
laiko nebus. Būkite tokie geri, 
ateikite į susirinkimus ir maty
kite mane savo prenumeratos 
reikalais.

Iš korespondencijų matosi, 
kad Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo kuopos ruošia pra
mogas atžymėjimui savo or
ganizacijos dešimties metų su
kakties. O Lietuvių Literatūros 
Draugijos kuopos rūpinasi at- 
žymėjimu savo organizacijos 
dvidešimt penkių metų sukak
ties.

Tai bus daug ir gražių pa
rengimų šią žiemą. Geriausio 
visoms kuopoms pasisekimo. 
Tegul nei viena kuopa nepra
eis pro šalį savo organizacijos 
sukakties be vienokio ar kito
kio atžymėjimo.

Nesveikas paprotys kai ‘'ku
riose kolonijose chorus, solis
tus, muzikantus ir kitas meni
nes spėkas taupyti tiktai kon
certams ar šiaip specialiams 
parengimams. Keletas skam
bių dainų, arba smuikos ar 
piano švelnių melodijų masi
niam susirinkime (prakalbo
se) tinka taip, kaip sviestas 
prie duonos.

Prakalbų rengėjai kvieskite 
talkon savo menininkus.

Kur yra ponų, ten yra ir 
ubagų. Tai dvi kapitalizmo 
kraštutinybės.

Senojoj Lietuvoj buvo daug 
ponų ir daug ubagų. Abieji 
jie darė gėdą tam mažrfm 
kraštui.

Naujojoj Lietuvoje nebebus 
vietos nei ponams, nei uba
gams. Kurie galės, turės nau
dingu darbu duoną užsidirbti. 
O kurie darbui nebetinka, vi
suomenė tuos žmoniškai už
laikys.

Chicago.—- Jungtinių Val
stijų vyriausybe užgyre pla
ną lavint 4 tūkstančius ka
nadiečių į karo lakūnus or- 
laivininkystės mokyk 1 ose 
šioje šalyje.
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Unijos prieš Neteisingą Jų 
Veikėjų Draftavimą

San Francisco, 
Čionaitinės CIO 
Federacijos unijų tarybos 
rūpinasi, kad veiklūs uni- 
jistai nebūtų vienpusiškai 
imami į armiją.

Calif. — 
ir Darbo

AMERIKA RENGIASI 
UŽIMT FRANCUOS 
SALA MARTINIQUE

15.Washington, lapkričio 
—New Yorko dienraštis 
“Post” sužinojo iš Amerikos 
valstybės ministerijos at
stovo ir kitų šaltinių, kad ši 
šalis rengiasi užimt Franci- 
jos salą Martinique, Carib
bean Jūroje. Tai, girdi, to
dėl, kad kitaip ta, sala galė
tų paklifit į vokiečių ran
kas.

Mirė Egipto Premjeras, Be
skaitydamas Karaliaus 

Pareiškimą

Cairo, Egiptas.—Beskai
tydamas seimui karaliaus 
Farouko pareiškimą ištiki
mybės Anglijai, krito ir nu
mirė Egipto ministeris pir
mininkas Hasson Sabry Pa
ša.

PAGROBĖ JAUNĄ NUOTA
KĄ NUO NAMU IR IŠŽAGe

Cambridge, Mass. — Kai 
jauna nuotaka Jeanne G. 
Earle rengėsi sėst į savo 
automobilį prie savo namų, 
ją sustabdė nepažįstamas 
vyrukas, neva klausdamas 
apie kokią tai gatvę. Jinai 
pradėjo aiškinti, o jis tada 
atkišo revolverį, įsivarė ją į 
automobilį, prigrąsino tylėr 
ti, ir liepė jai vežt jį į Spot 
Pond mišką, kelios mylios 
toliau.

Ten nuvažiavus, jis išva
rė ją iš automobilio, surišo 
jai virve rankas ir kojas jr 
išžagė ją. Po to jis nupjaus
tė virves; vėl įsivarė ją į jos 
automobilį ir įsakė važiuot 
į Somerville. Ten'nuvažia
vus, jis iššoko iš automobi
lio ir nežinia kur paspruko.

Jeanne, 21-nų metų am
žiaus, yra žmona Harvardo 
Universiteto 1 teisių studen
to. Jiedu susituokė tik trys 
mėnesiai atgal.

Dar Tebėra 9 Milionai Be 
darbių Amerikoj, Nežiūrint 

Smarkių Karimų Darbų
Washington. — Veikian

tysis WPA darbų komisio- 
nierius Howard Hunter pri
pažįsta, jog dabar Jungti
nėse Valstijose yra 7 iki 9 
milionų bedarbių, nežiūrint, 
kad ginklų ir amunicijos fa
brikai veikia visais garais.

CIO unijų centras atrado, 
kad š. m. rugpjūtyje visoj 
šalyj buvo 9 milionai ir 792 
tūkstančiai bedarbių.

Milionas darbininkų pa
leista iš viešų WPA darbų, 
bet jie negauna užsiėmimo 
privačioje pramonėje.

Amerika Siųs Ang 
lam Viską, be Ko 
Pati Gali Apsieit

Boston, Mass. — Jungti
nių Valstijų - laivyno minis
teris Knox pareiškė konfe
rencijoj šešių Naujosios An
glijos gubernatorių, kad ši 
šalis siųs Anglijai ne tik 
daugius karo reikmenų, bet 
viską, kas tik pačiai Ame
rikai nėra būtinai reikalin-

Oficialiai Pranešimai apie Sovietų 
Komisarų Pirmininko V. M. Molotovo 

Pasitarimus su Vokiečių Valdžia
Sovietų Pareiškimas

Maskva. — Sovietų vy
riausybė lapkričio 14 d. iš
leido šitokį pareiškimą apie 
Molotovo pasitarimus su 
Vokietijos valdovais Ber
lyne :

“Būdamas Berlyne lap
kričio 12 ir 13 d. šių metų, 
pirmininkas Liaudies Komi
sarų Tarybos ir užsienių 
reikalų komisaras Moloto
vas turėjo pasikalbėjimus 
su valstybės kancleriu HiL 
leriu ir užsienių reikalų mi
nister iuvon Ribbentropu.

“Apsikeitimas nuomonė
mis įvyko atmosferoje abi
pusiško pasitikėjimo ir nu
statė tarpsavinį susipratimą 
visais svarbiausiais klausi
mais paliečiančiais Sovietų 
Sąjungą ir Vokietiją.

“Molotovas taip pat turė
jo pasikalbėjimą su valsty
bės maršalu Goeringu ir su 
Hitlerio pavaduotojum Na- 
cionalei Socialistinei Parti
jai, Hessu.”

Vokiečių Pareiškimas
Berlin. — Viačeslavas M. 

Molotovas, Sovietų premje
ras ir užsieninis komisaras

Taikos Mobilizavimo Tarybos Šaukia Ameriką 
Pasitraukt iš Ekonominio Dalyvavimo Kare

Atstovai mintįWashington.
Amerikiečių Taikos Mobili
zavimo Tarybų iš Washing- 
tono, Philadelphijos ir Bal- 
timorės lapkričio. 14 d. atne
šė rezoliucijas į prezidento 
Baltąjį Rūmą ir į valstybės 
ministeriją. Tos rezoliucijos 
yra nuo masinių taikos su
sirinkimų. Jos pareiškia:

“Mūsų valdžios vadai tu
ri rimtai atsižvelgti į tai, 
kad milžiniškaz dauguma 
amerikiečių yra pasiryžę iš
laikyti demokratines įstai
gas ir taiką.

“Praeitą savaitę šimtuose 
miestų ir miestelių visoje 
šalyje susirinkę daugelis 
tūkstančių Amerikos pilie
čių... aštriai smerkė pavo
jingus šios valdžios žings
nius, kurie, jeigu ir toliau 
bus daromi, tai beveik ne
išvengiamai įves mūsų šalį 
į karą; jie ypatingai smer- 
kė oficialius valdžios pareiš
kimus, kurie paneigia pačią košės, vietoj sviesto.

T

ga. Jis atsišaukė į Amerikos 
piliečius, kad jie turi būt 
pasiruošę bent kelis metus 
pasiaukot “šalies gynimui.”

Ministeris Knox smerkė
Hitlerį kaip “fanatiką, go
džiai trokštantį viešpataut 
visame pasaulyje.” 

traukiniu išvažiavo iš Ber
lyno lapkričio 14 d., grįžda
mas į Maskvą. Vokietijos 
valdžia išleido sekamą pa
reiškimą:

“Laike savo pobūvio Ber
lyne lapkričio 12 ir 13 d. š. 
m., V. M. Molotovas, pirmi
ninkas Sovietų Sąjungos 
Liaudies Komisarų Tarybos 
ir užsienių reikalų komisa
ras, turėjo pasitarimą su 
Vadu ir su valstybės užsie
nių reikalų ministeriu von 
Ribbentropu. Įvyko apsikei
timas nuomonėmis atmosfe
roje tarpsavinio pasitikėji
mo ir privedė prie susįtari- 
mo visais svarbiais klausi
mais, kurie paliečia Vokie
tijos ir Sovietų Sakingos 
reikalus.”

Su Molotovu išvažiavo at
gal 65 patarėjai, pagelbi- 
ninkai ir specialistai užsie
niniais ir ekonominiais rei
kalais.

Ribbentropas palydėjo 
Molotovą Anhalter stotin į 
traukinį. Pirm įeidamas į 
stotį, Molotovas peržvelgė 
karinę vokiečių garbės sar
gybą. Tuo tarpu buvo apie 
200 pašalinių žiūrovų.

apie bepusiškumą; 
kartu jie smerkė ir tą, jog 
be paliovos yra eikvojami 
mūsų šalies apsiginklavimo 
pabūklai, kuomet jie daug- 
meniškai siunčiami kaipo 
pagalba vienai iš kariaujan
čių šalių dabartiniame susi
kirtime tarp tų, kurie gru
miasi dėl viešpatavimo pa
saulyje.”

Taikos Mobilizavimo Ta
rybos bendrai reikalauja, 
kad Amerikos valdžia išlai
kytų pilietines teises ir pa
sitrauktų iš ekonominio da
lyvavimo šiame pasaulinia
me kare.

Trūksta Belgams Maisto
Bussels, Belgija. — Vėl 

sumažintas gyventojams 
pirkimas bulvių, duonos ir 
riebalų pagal korteles. Vi
dutinio belgo pusryčiai da
bar tai dvi riekutės duonos 
su biškiu’ “kenuotos” vaisių

Italija Gaus Daugiau Karo 
Medžiagų iš Rumunijos

Roma. — Atvykęs Rumu
nijos diktatorius generolas 
Ion Antonescu susitarė su 
Mussoliniu, kad Rumunija 
siųs Italijai daugiau žibalo, 
vario ir geležies.

VOKIEČIU LAKŪNAI 
UŽMUŠĖ BEI SUŽEI

DĖ 1,000 ANGLŲ

Coventry, Anglija, lapkr. 
15.—Desėtkai Vokietijos or
laivių per 10 ir pusę valan
dų mete didžiules bombas, 
sveriančias po 2,200 svarų, 
į šį Anglijos miestą su jo 
167,000 gyventojų, ir užmu
šė bei sužeidė tūkstantį an- 
glų-

Vokiečių bombininkai su
degino daugelį Coventry 
bažnyčių, bankų, teatrų, 
mokyklų, policijos stočių, 
viešbučių ir didelį skaičių 
šiaip namų. Sunaikino ir 
garsią šv. Mykolo katedrą.

VOKIEČIAI PRANEŠA: i
Berlin, lapkričio 15.—Vo

kiečių orlaiviai visai sunai
kino keturis automobilių fa
brikus, visas orlaivių dir- 
byklas ir Generalį Elektros 
fabriką Coventry mieste, 
Anglijoj. <

VOKIEČIŲ VALDŽIA UŽ- 
GIRIA ŠUNŲ MĖSĄ

Berlin. — Vokietijos vy
riausybė 1 išleido patvarky
mą, jog nuo naujų metų ga
lės būt pardavinėjama žmo
nėms valgyti mėsa šunų, 
meškų, lapių, vilkų ir kitų 
gyvūnų, kurie iki šiol buvo 
laikomi nevalgomais.

Kai kurie ragavusieji šu^ 
nienos sako, kad jos skonis 
esąs panašus į jauno paršo.

Iš VOKIEčIŲ-ANGLŲ 
ORO KOVŲ

London, lapkr. 15.—An
glai praneša, kad jų oriai • 
viai padegę didžiąją Berly 
no orlaivių stovyklą Tem- 
pelhof ir eilę Vokietijos ge
ležinkelių stočių ir prie 
plaukų. Sako, nušovę 19 vo
kiečių lėktuvų Anglijoj, o 
savo praradę 10 lėktuvų.

Berlin, lapkr. 15.—Vokie
čiai sakosi nukirtę 8 anglų 
orlaivius iš tų, kurie atlėkė 
bombarduot Berlyną.

Vokiečiai Ištraukia Savo 
Kariuomenę iš Suomijos

Stockholm, Švedija, lapkr. 
15.—Pranešama, kad po So
vietų komisarų pirmininko 
Molotovo' atsilankymo į 
Berlyną, vokiečiai ištraukią 
5 tūkstančius savo kariuo
menės iš Suomijos (Finlian- 
dijos).

Des Moines, Iowa.' — 46- 
se rinkimų apskričiuose lo- 
wos valstijoj šiemet buvo 
paduota 686 balsai už E. 
Browderį, komunistų kan
didatą į prezidentus ir Ja- 
mesą W. Fordą—į vice-pre- 
zidentus; tai dveja tiek kai]) 
1936 metais. x

.............

Metai XXX. Dienraščio XXII.

Auto., Skerdyklų ir 
Kasyklų Darbinin

kai už Lewisu
Milwaukee, Wis. — Allis- 

Chalmers lo-kalas Jungti
nės Automobilių Darbinin
kų Unijos, turintis 6,500 na
rių, priėmė rezoliuciją, kad 
John L. Lewis turi pasilikt 
pirmininku CIO unijų. Sa- 
ko:

“CIO priešai iš lauko pu-

Visai Mizernos Są- 
lygos Amerikiečių 
Armijos Stovyklose

New York. — Reporteris 
čionaitinio dienraščio “He
rald-Tribune” atrado, jog 
armijos stovykloje Upton. 
Long Islande, pusė visų lr- 
300 kareivių serga slogomis, 
o kai kurie ir influenza. Ji-? 
gyvena menkuose šėtruose 
tarp šalčio, lietaus ir purvo.

Detroit, Mich. — Laikraš
čio “Detroit News” reporte
ris, aplankęs Amerikos ka
rinę stovyklą Beauregarde, 
Louisianoj, praneša, jog ka
reiviai ten turi gyvent ne
sveikose, nešvariose kazer- 
mėse, pilnose blusų, blakių 
ir kitokio brudo. Jų gauna
ma duona taipgi supelėjusi.

Italai Sako, kad Anglai 
Perdaug Giriąsi

Roma, lapkričio 15.—Ita
lų valdžia pašiepia Anglijos 
pranešimą, kad anglų lakū
nai pavojingai sužeidę pus
tuzinį stambių Italijos karo 
laivų Taranto prieplaukoj. 
Italai sako, kad anglai oro 
bombomis sužeidę tik vieną 
karinį Italijos laivą. Jie pa
šiepia Angliją, kad ji, gir
di, perdaug aklai giriasi.

Rumunija Atšaukia Atsargi 
nius iš Mobilizacijos

Bucharest, Rumunija. -- 
Rumunų valdžia atšaukė vi
sus mobilizuotus į armiją 
atsarginius kareivius. Pasi
tiki, kad" vokiečiai apsaugos 
Rumuniją.

Audra Paskandino 69 Lai
vininkus Michigan Ežere

Detroit, Mich. — Michi
gan© ežero vanduo išnešė į 
pakraščius 21-ną lavoną žu
vusių per audrą laivinin
kų. Skaičiuojama, jog aud
ra paskandino 69 laivinin
kus su jų laivais.

62 Tūkstančiai Kaimiškų 
Knygynų Sovietuose

Maskva. — Sovietų Są
jungoje dabar yra 62 tūks
tančiai ir 170 kaimiškų kny- 
gyųų-skaityklų. *20,835 ko
lektyvių ūkių kliubai, apart 
skaityklų-knygynų, turi h* 
dramos ratelius.

sės-fabrikantai ir kariniai 
politikieriai—ir priešai iš 
vidaus, kaip kad Sidney 
Hillman (Amalagameitif 
Siuvėjų Unijos pirmininkas, 
apsigynimo komisionierius), 
veikia išvien, idant sukriu* 
šint CIO, ir tai tuo tikslu 
jie atakuoja Johną L. Lewi- 
są.

“Mes sveikiname J. L. 
Lewisą kaip drąsų ir teisin
gą vadą...

“Kai laike sėdėjimo strei
ko prieš General Motors au
tomobilių korporaciją prezi
dentas Rooseveltas grūmo
jo pašaukt kariuomenę ir 
iššaudyt darbininkus lau
kan iš fabrikų, Lewis buvo 
pasiruošęs pats ateiti į tuos 
fabrikus ir stot išvien su 
darbininkais iki galo.”

Chicago. — Du lokalai 
CIO Skerdyklų Darbininkų 
Unijos ragina, kad visaša- 
liškas CIO suvažiavimas 
Atlahtic City remtų J. K 
Lewisa ir jo unijinę politi
ką. Šie skerdyklų darbinin
kai savo rezoliucijose pa
reiškė, jog Lewis narsiai 
kovojo ne tik už unijistų 
teises, bet ir už visų pilie
tines laisves.

Washington, Pa. — Šio 
apskričio CIO industrinių 
unijų taryba atmetė įneši
mą, reikalaujantį, kad John 
L. Lewis pasitrauktų iš CIO 
pirmininkystės.

Graikai, Sakoma, Laimį
Visu Frontu

Athenai, Graikija, lapkr. 
15.—Graikų komanda tei
gia, kad jie laimį prieš ita
lus visu 120 mylių karo 
frontu.

Oro kovose graikai 
glai nukirtę 9 italų 
vius, o savo praradę 
tris.

ir an * ; 
oriai- 
tiktai

Italai Praneša:
Roma, lapkr. 15. -r- Per 

dieną italai nušovė žemyn 
12 anglų ir graikų orlaivių.

Kongresmanas Sabbath ir 
Angly Rašytojas Shaw Remia

Draugiškumą su SSRS
New York. — Jungtinių 

Valstijų kongresmanas A. 
S. Sabbath iš Illinojaus at
siuntė šitokią telegramą 
Amerikiečių Komitetui dė
lei Draugiškumo su Sovie
tų Sąjunga: ;

“Aš jaučiu, kad, Ameri
kos naudai, jūs einate tei
singu keliu reikalaudami 
susitarimo tarp Amerikos ir 
Sovietų.”

George Bernard Shaw, 
žymiausias Anglijos rašyto
jas, savo kablegramoje tam 
komitetui sako:

.'“Rusijos draugiškumas, 
reiškia pergales laimėjimą.”

ORAS.—šį šeštadienį šal
čiau ir apsiniaukę.
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• Pasmarkinkime “Laisves” Vajų
Dabar eina dienraščio “Laisvės” vajus 

už naujus skaitytojus. Jau nemažas bū
rys draugų ir draugių stojo darban, ne
mažai naujų skaitytojų gauta ir senų at
naujinta, bet imant atydon dabartinę pa
saulinę padėtį, tai dirbame dar neužtek- 
tinai.

Pasaulyj liepsnoja antrasis imperialis
tinis karas, apie kurį teisingiausias ži
nias paduoda tik mūsų dienraštis. Mes 
dažnai skaitome komercinėj spaudoj “ži
nias” su “visomis smulkmenomis”, kad 
tas ir tas “įvyko”, o vėliau pasirodo, kacį 
nieko panašaus nebuvo. “Laisvė” sten
giasi atskirti pelus nuo grūdų ir kuotei- 
singiausiai, kuogeriausiai perduoti žinias 
iš tos baisios žmonijos nelaimės.

Jeigu mūsų skaitytojai prisimins kelis 
metus atgal, tai jie atsimins, kad tik 
“Laisvė” ir visa darbininkiška spauda, 
teisingai savo skaitytojus informavo ir 
darė išvadas, kur link pasaulis eina. Ka
da mes rašydavome, kad kapitalistinis 
pasaulis ritasi prie baisaus karo, prie 
baisios žmonijos nelaimės, tai tais laikais 
daugelis kitų, o ypatingai socialistai, sa
kė:

“Tik ‘Laisvė’ baugina svietą karu. Ka- 
ro nebus, nes pasaulyje yra Tautų Lyga.”

Kada Muniche Chamberlainas ir Da- 
ladier išdavė Hitleriui ir Mussoliniui Če- 
choslovakijos respubliką, mes sakėme, 
kad tai reiškia priartinimą pasaulio prie 
dar didesnio karo. Bet tada kapitalisti
nė, klerikalų ir socialistų spauda šaukė, 
kad Chamberlainas ir Daladier “išgel
bėjo pasaulį nuo karo” ir jiems ant gal
vų taikos vainikus dėjo. Francija sugrio
vė su Sovietų Sąjunga bendro apsigyni
mo sutartį ir pasirašė su Vokietija 25 
kių metų taikos sutartį. Chamberlainas 
gyrėsi, kad tarpe Anglijos ir Vokietijos 
“ant "amžių užviešpatavo taika.” Mes sa
kėme, kad tai tik žmonių apgavimas. Ir 
mūsų nurodymai išsipildė. Neprabėgo ir 
metai laiko, kaip tarpe Franci jos, Angli
jos ir Vokietijos prasidėjo baisus karas

Taip buvo šiais klausimais, taip būvi 
ir daugeliu kitų. Kada Lietuvoj viešpa
tavo baisusis fašistinis Smetonos reži
mas, buvo teriojami mūsų tėvai, broliai 
ir seserys, kada mes šaukėme Amerikos 
lietuvius į pagalbą savo giminėms, rašo
me, kad Smetonos režimą Lietuvoj žmo
nes neapkenčia, kad jie trokšta iš tos 
vergijos išsilaisvint, tai Smetonos šalinin
kai juokus darė. Jie pasakojo, kad Lie
tuvoj būk “visi žmonės myli Smetoną— 
tautos vadą”, kad tik “keli bolšeVikėliai 
triukšmą kelią, bet ir tie jau uždaryti į 
kalėjimus.”

O kas pasirodė? Pasirodė mūsų tiesa. 
Lietuvos liaudis neapkentė fašisto Sme
tonos ir jo hitleriškos šaikos! Kaip tik
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Lietuvon įžengi Raudonoji Armija, visa 
Lietuvos liaudis—-darbininkai, valstiečiai, 
mokytojai, rašytojai, daktarai ir visi 
profesionalai, kam tik brangi Lietuva, 
laisvė, kultūra ir žmoniškumas, stojo už 
tarybinę santvarką, o iš Lietuvos, kaip 
žiurkės, bėgo Smetonos agentai, šnipai, 
žulikai, liaudies skriaudėjai! Ir jie visi 
bėgo pas Hitlerį prieglaudos j ieškoti.

Čia mes suminėjome tik kelis faktus. 
Jų galima būtų privesti šimtus. Tas dar 
kartą turi paakstinti visus “Laisvės” 
skaitytojus platinti mūsų dienraštį. Gau
ti kuo daugiau naujų skaitytojų. Atnau
jinti seniems, kurių jau prenumerata pa
sibaigus.

Yra daugelis pusėtinai stambių miestų, 
kur lietuviai teisingas pasaulines žinias 
gali gauti tik per mūsų dienraštį. Jo ne
gali pavaduoti nei radio žinios, nei kitų 
laikraščių žinios. Mūsų dienraštis turi 
rastis kiekvieno lietuvio stuboj. Skaity
kite jį ir skaitydami lyginkite su kitais 
laikraščiais, o jūs persitikrinsite, kad 
“Laisvė” yra nepavaduojamas žinių šal- 

1 tinis.
Skaitykite “Laisvę”, o gausite dau- 

' giausiai ir teisingiausių žinių iš Lietu- 
i vos ir viso pasaulio. Skaitykite “Laisvę” 

ir būsite pilniausiai painformuoti apie 
visus Amerikoje politinius, ekonominius 
ir kitus įvykius. “Laisvė” yra jūsų dien
raštis, jūsų geriausias informatorius!

Nevyksta Japonams Chinijoj
Tai jau ketvirtai metai, kai karas eina 

Chinijoj. Kada 1937 metais Japonijos im
perialistai užpuolė Chiniją, tai jie manė 
ją parblokšti per kelias savaites, o il
giausiai per porą mėnesių laiko. Jiems 
pavyko užimti, po didelių kovų, Shan- 
ghajaus, Cantono, Hankowo ir eilė kitų 
miestų. Jie okupavo nemažą dalį Chini- 
jos, bet vėliau “užklimpo” Japonijos armi
ją ir negali toliau pasivaryti.

Kad karas taip eis, tą numatė Chini- 
jos Raudonosios Armijos vadai. Jie nu
matė tris laipsnius Japonijos-Chinijos 
kare, būtent:

1) Chinija bus priversta trauktis prieš 
galingą ir mechanizuotą Japonijos armi
ją, gelbėti savo armiją, spėkas, užleisti 
Japonijai didelius žemės plotus. Chinijai 
būtų saužudystė muštis už miestus iki 
paskutinio kareivio, kol Japonijos ar
mija nėra pavargus.

2) Japonijos armija bus sulaikyta, ka
da ji įsibriaus giliau. Japonijos armiją 
laikys iš priešakio Chinijoš sumobilizuo-

. ta, pralavinta ir geriau aprūpinta armi
ja, o iš užnugario ją puls chinų partiza
nai, kurie ardys kelius, demoralizuos už
nugarį.

3) Chinijoš armija sutvirtės ir pereis 
iš pradžios prie lokalinių laimėjimų, tai 
yra, vienur kitur atims nuo japonų chi
nų miestus, mūšis daug maž ant tų pat 
plotų, o vėliau pereis į generalę ofensy- 
vą ir Japonijos armiją ištrenks iš Chini- 
jos.

Tokį karą numatė Che-Tech, buvęs 
Raudonosios Armijos vadas dar 1937 
metais. Mes dabar matome, kad dalykai 
taip ir eina. Iš pradžios Japonijos ar
mija varėsi pirmyn. Vėliau “užklimpo” 
ir veda kovą už tuos pat miestus. Tai 
japonai juos užima, tai chinai nuo japo
nų vėl atimą. Tuo kartu Chinijoš apsi
gynimo jėgos auga, kada Japonijos ar
mija tirpsta,, Chinijoš kariai vis geriau 
pralavinami, daugiau > įgauna pasitikėji
mo ir patyrimo, o Japonijos kareivių tar
pe reiškiasi nusiminimas. Pasakos, kad 
jie greitai karą laimės daugiau neturi 
pasisekimo. Žinoma, Chinijoš liaudis ne
ša baisius nuostolius, bet ji kas kart 
įgauna vis daugiau savimi pasitikėjimo. 
Japonijos-Chinijos karas dar gali būti il
gas, bet jis nežada .Japonijai laimėjimo.

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas:

Gerbiama Redakcija: Aš 
klausiu: Kas daugiau? Mes 
du draugai, vienas duosime 
$1,000 iš karto ir po $25 į 
mėnesį mokėsime, kitas 
duosime $500 ir mokėsime 
po $25 į mėnesį. Abu turime 
namukus ir neturime kam 
palikti. Draugai, kurie ne
turite kam palikti, dėkimės 
į fondą laisvų žmonių, kad 
tie fanatikai neturėtų juoko 
iš mūsų, neraišiotų rožan-

čiais negyvus. Jeigu jie pa
sigauna nors negyvą, suriša 
rožančiais ir nepabėgsi, nu
veža bažnyčkn, apsmilko ir 
pastato mus ant juoko. 
Pradėkime g< rą darbą tuo
jau, tai yra, ligi pavakario, 
kad būtų ūkė ir mes einame 
ir dirbame. Iš mažo pradė
kime, pada ysime didelį 
darbą. Susivieniję smetoni- 
ninkai, valįminkai, ponų 
palaikai, visi eina už ponus, 
o mes, draugai, eikime iš
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» Laiškai iš Lietuvos
Daugiau tuo tarpu neturiu 

ką rašyti. Lauksiu laiško nuo 
jūsų. Taipgi prašau kada nors 
parvažiuoti į Lietuvą pasižiū
rėti.

Juozas Bagdonas.

Da
nes

Lie- 
vis- 
bet

“Laisvės” Redakcijai. 
Gerbiamieji:—-

Lapkričio 7 d. gavau laiš
ką iš Lietuvos iš Daukšių, Ma
rijampolės apskričio, Suvalki
jos, nuo Juozo Bagdono. Ka
dangi J. Bagdonas per 2 kartu 
iš Lietuvos pribuvęs gyveno 
Minersville, Pa., ir labai ge
rai yra žinomas minersvillie- 
čiams lietuviams, tai kada ei
na toks klaidinimas lietuvių 
apie dabartinę laisvą Lietuvą, 
bus žingeidu pasiskaityti, ką 
jis rašo apie tai, kaip tikre
nybėj dabar yra. Todėl aš 
prisiunčiu tą laišką “Laisvei,” 
patalpinti, jei matot reikalą. 
O laišką vėliau man sugrąžin- 
sit. Aš jį noriu turėti po ran
ka, kaipo dokumentą, kad pri
siėjus reikalui, faktinai galė
čiau parodyt. (

J. Ramanauskas.

Laiškas
Daukšiai 20-IX-40. 

Gerbiamasis Juozuk!
Pamatęs laikraštyje jūsų 

sveikinimą mūsų Vyriausybei, 
kurią iškirpęs čia prisiunčiu, 
sveikinu Jumis ir jūsų gyveni
mo draugę. Taipgi sveikinu 
Vincą Ramanauską su jo šei- 

- ma. Atsiprašau, kad taip ilgai 
laiško neparašiau, nes maniau, 
kad jūs gal kur kitur gyvena
te į senatvę. O pasirodo, kad 
vis vargstate tose mainose.

Kas link mano gyvenimo, 
tai negaliu siųstis, nėra taip 
bloga, nei perdaug gera, 
bar, tikiuosi, bus gerai, 
tą atsiekėm, ko geidėm.

Dabar parašysiu apie 
tuvos gyvenimą, nors jūs 
ką matote iš laikraščių,
ne savo akimis tikrąjį gyveni
mą sovietišką. Pas mus dabar 
viskas keičiasi į kitas gyveni
mo vėžes. Nuvertus Smetoną 
ir jo visą giminę su jo pakali
kais, eina darbas tolyn. Da
bar visus smetonininkus kei
čia ant tikrų liaudies žmonių, 
net ir policiją senąją paliuo
savo.

Pas mus'dabar svarbiausias 
darbas tai žemės dalinimas 
bežemiams ir mažažemiams. 
Iš vjsų stambių ūkininkų, tu
rinčių virš 30 hektarų (60 
margų) atimama perviršis ir 
kitiems atiduoda.

Aš’taipgi į ęsu išrinktas pri
žiūrėti kaipo komisijos pirmi
ninkas, kad atimta žemė ne
būtų palikta neapsėta ir ne
aparta ant žiemos. Nors už tą 
darbą nieko mokėt negaunu, 
bet tiek linksma, kad daugiau 
nei buržujų, nei kunigų sau
valiavimo nebėra. Kunigus iš 
mokyklų su jų juodu mokslu 
prašalino ir iš jų žemę atėmė, 
palikdami tik po 3 hektarus, 
bet jie ir su palikta jiems že
me nesidžiaugia. Sako, ka^ iš 
to, kad ant tiek žemės nega
lės, negaudami iš valdžios al
gos, laikyti berno nei mergos, 
kaip iki šiol laikė. Jų linksmos 
dienos pasibaigė.

Pas mus, matote, ypač mū
sų apylinkei, tai labai daug 
tikinčiųjų, ir man su jais tan
kiai prisieina pasirokuoti. 
Bet dabar jau kas kita ir da
bar galima drąsiai įrodyti 
klaidingus kunigų mokinimus 
ir daugelis manim jau patiki.

. . .' Labai gražiai ir man
dagiai išauklėta Sovietų ka
riuomenė, neišgirsi jokį keiks
mo žodį vartojant, žmonės iš 
syk bijojosi Sovietų karių, bet 
dabar labai stebisi, kad geri 
(žinoma, tiek negeri, kad; be
dieviai). Jei važiuoja ūkiniri- 
kas ir arkliai baidosi jų auto
mobilių, tai jie sustabdo/ o 
mūsų ponai būdavo pirmiau to 
nepaisydavo. Dabar man šį lai
šką rašant, net pertraukęs iš
ėjau į lauką pažiūrėti, kaip 
lekia 12 Sovietų orlaivių labai 
greitai ir neaugštai. Pas mus 
labai daug Sovietų tankų, or
laivių ir gruzovikų. Jie pėsti 
neina, visur važiuoja automo
biliais, nes jie daug jų turi.'.'.

Hartfordietis K. Aksami- 
tauskas gavo sekamą laišką iš 
Lietuvos iš Gudelių kaimo.

Rugsėjo 22 d., 1940 m.
Mielas brolau, dėkojam už 

laišką ir gerus linkėjimus. 
Mep taipgi linkim jums svei
katos ir gero gyvenimo.

Kaip klausei, broli, apie da
bartinį mūsų gyvenimą, tai tu
riu pasakyti, kad palyginus 
su kitais kraštais, kaip girdėt 
per spaudą, tai pas mus visai, 
ramu, žinoma, tik neramu 
smetoniškiams. Jų pilveliai 
pliukšta ir padai kaista. Dar 
jie vis laukia Antaniuko iš 
Vokietijos, bet veltui.

O kaip mums, broli, ma
žiems ūkininkams, tai visai 
niekas nepasikeitė ūkiuose, nė 
valdžios dalykuose, nė kur ki
tur. Mažažemiai, kurie neturė
jo iki 8 ha., tiems prideda. 
Atėmė iš tokių, kurie, turi 
virš 30 ha. ir tai tokiems duo
da, kurie savo ūkį gerai tvar
ko.

Darbininkams įš dienos pa
gerėjo būvis, kuomet paėmė 
socialistinė valdžia vairą į 
savo rankas ir sukišo visus 
didragius ir kraugerius į ka
lėjimus. O kurie jiems buvo 
pritaringi, tuos pasiuntė na
mo iš tarnybų. Daug paliuo- 
savo policininkų iš pareigų, 
pasienio policiją paliuosavo 
tuojau, kaip užėjo Sovietai.

O Sovietų kariai labai yra 
mandagūs ir geri. Visai kas 
kita buvo, kai prisimenam di
dįjį karą. Sovietų kariai ne
piktžodžiauja ir negirtuok
liauja. Vienu žodžiu, kiek pa- 
tyrėm, yra išauklėti gerai ir 
nesavanaudžiai. Jau juos už 
degtinės bonką nenupirksi..

Sovietų valdžia mažai ką 
kišas į mūsų reikalus, nes mū
sų vyriausybė yra taipogi so
vietiška. Kunigų algas iš die
nos nuėmė, tūkstantines valdi
ninkų algas nukapojo, iš di
delio padarė mažą, o iš mažo 
didelį. Vienu žodžiu, kiek ga
limą, daro lygybę. Tai mūsų 
ponukai nerias iš kailio ir 
šnibžda, ar ilgai taip bus. Bet

kad 
kiek 
tuo-

jau turim tikėti, kad visuo
met taip bus. Kas nedirbs, tas 
nevalgys. Tai pas mus toks 
obalsis.

Antra, antstoliai nustojo' po 
kaimus važinėję, jau nemėto 
žmonių iš jų ūkių, kai buvo 
daroma prieš keletą mėnesių. 
Mes dabar ramūs.

žinoma, dar nespėjo viską 
sutvarkyti, nes tik palyginus 
kelios dienos,, kaip paėmė vis
ką į savo rankas. Buožės šau
kė, kad suskiai nesugebės 
tvarkyti reikalus. Bet dabar 
mato, kad jau viskas eina 
tvarkingiau kaip pas juos, ži
noma, negalim norėt visko, 
nes nesuspėjo jų pripuvusius 
kampus išvalyti, kur paliko 
Smetona pabėgdamas su savo 
sėbrais. Bet turipi tikėti, 
kai pagyvens tiek laiko, 
valdė mūsų buvę ponai,
met galės pasakyti, kurie to
liau nužengė.

Dabar nors reikėtų dirbti 8 
vai., bet įstaigos dirba ilgas 
valandas, todėl, kad daug 
darbo yra, kad nori sutvar
kyti ir parodyt buvusiems 
mūsų spekuliantams, kad gali
ma'buvo padaryt ir pirmiau, 
bet buvo valdininkas ant val
dininko ir mažai ką dirbo. Nu
eidavai kokiais reikalais į 
įstaigą, tai palauk tamsta, 
šiandien laiko nėra, ateisi ry
toj. Nežiūrėjo, kad tam žmo
gui yra 10 ar 20 kilometrų, 
jam sunkiau buvo parašyt 
penkis žodžius, negu kitam 
ateiti kelięliką kilometrų, ar
ba kelias dešimt.

Dabar to nėra, šalin krau
gerių gauja.

Šalin dykaduoniai. Tegy
vuoja mūsų TSRS!

Mes esam užtikrinti nuo bet 
kokių puolimų. Mes gaunam 
reikalingas prekes iš Sovietų 
Sąjungos. Netaip, kaip mus 
gązdino, su druska, su žibalu. 
Dabar turim visko ir esam vis
kuo patenkinti ir užtikrinti, 
kad tokių produktų mums ‘ne
truks, arba kitokių dalykų. -

Kai klausėt broli, kokia ma
no nuomonė, kas laimės karą, 
tai žinoma, pas mus yra taip: 
kas laukia vokiečių ir nepa
tenkinti šita valdžia, tai sako, 
kad vokiečiai sudaužys An
glus ir puls į rytus, sutriuš- 
kys Rusiją, tuomet bus viešpa
čiai vokiečiai. Bet turime tikė
ti, kad to nebus, o sužydės 
vieną kartą visas pasaulis 
raudonai ir nusikratys tuos 
visus karus nuo savo sprando

Rooseveitas Jau 1937 Me
tais Žadėjo Gint Kanadą

* i t ; ----- 1-------
į Ottawa, Canada. Šio 

kįr&što ministeris pirminin- 
kW MacKenzie King pasa
kė' seimui lapkričio 13 d., 
jog jau 1937 metų pavasarį 
jo pasikalbėjime su prezi
dentu Roose veltu buvo nu
spręsta, kad Jungtinės Val
stijos ir Kanada padarys 
sutartį išvien kariniai veikt, 
bendram abiejų šalių apsi
gynimui.

Prezidentas Rooseveltas 
tik 1939 metais viešai pra
nešė, kad Jungtinės Valsti- 
josx gins Kanadą nuo bile 
užpuolikų iš kitų pasaulio 
dalių.

Vengrija Palaiko Draugiškus 
Ryšius su Sovietais

Budapest, Vengrija. — 
Grafas St. Csaky, Vengri
jos užsienių reikalų ministe
ris, pareiškė seimui, kad 
Vengrija palaiko draugiš
kus santikius su Jugoslavi
ja ir Sovietų Sąjunga. Jis 
tikisi pagerint prekybą su 
Sovietais ir įsteigt tiesiogi
nį geležinkelio susisiekimą 
su jais.

Kas liečia Vokietiją ir 
Italiją, tai Vengrija stovi 
“petys petin su jomis,” kaip 
sakė Csaky.

ir tuos, kurie nepasitenkina 
savo gyvenimu ir trokšta gar
bės žudydami milijonus žmo
nių.

Dabar parašysiu broliui apie 
mūsų pačių gyvenimą. Tuom 
tarpu gyvenam neblogai, tu
rim ką pavalgyti ir apsirėdy
ti, esam sveiki.. .

Kitos navynos prastos. Oras 
labai netikęs, perdaug lietaus. 
Pusė yra, kur rugių neįsėjo ir 
dar daug vasarojaus yra ant 
Idiikų. Tai tiek šiuo tarpu ką 
galėjau brolau parašyti.

Liekam sveiki ir jums linki
me to gerb.

Su pagarba,
brolis

Petras.

Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėje**.

vieno. Darbininkų laikraš- i 
tyje matome, 1 kad vargo, 
žmonės palieka savo pasku-' 
tines sutaupąs ant vėjo. Ar' 
nebūtų geriau palikti ten, i 
kur pats ramiai gali baigti j 
savo dienas?

Laisviečiai.
Atsakymas:
, Veikiausiai šitie du drau
gai turi mintyję steigimą j 
prieglaudos ir žada įnešti;
gerokas sumas pinigų. Kiek'' didelis pasimojimas ir kelių 
pirmiau “Laisvėje” aiškino-! draugų aukos tokios priė
mė, kad senelių prieglaudos glaudos negalės įsteigti ir 
steigimą svarsto didieji su- palaikyti, čia reikia didelių 
sivienijimai./Juk tai labai | organizuotų spėkų. Griaudūs Verksmai, kad Gauti Dolerių. .



šeštad., Lapkričio 16, 1940
i1 n n i'ft1 urh Wf-m - rf i utft

il i t IE r At iu i> A hi r
Kai Tėvynėj Laisve Švinta

Kai tėvynėj laisvė švinta, 
Mano sieloj džiaugsmas dega, 
Rodos, kažkas ant krūtinės 
Man gražiausią gėlę sega.

Kai tėvynėj saulė teka
Ir tamsos miglas pravaro, 
Mano minčiai šviečias kelias,. 
Baimės kilpos nebekaro.

Kai tėvynėj naujos varsos 
Puošia lauką, puošia daržą, 
Aš žinau, kad mano broliam 
I*aimėn kelio nieks nevaržo.

Kai tėvynėj darbo žmonės
Kuria buitį savo naują, 
Mano širdžiai tartum neša , 
Tvirtą jėgą, tvirtą .kraują!

St. Jasilionis.

V. Sirijos Gira.

Daina
(Eilėraštis, laimėjęs dainų konkurso 

50 Lt premiją.)
Nuo Šešupės iki pat Kaukazo, 
Iki Suomijos granito kieto, 
Turim šalį didelę ir gražią, 
žemę laisvąją Sovietų.

Upės sraunios mūsų šalį juosia, 
Ir kalnynai mūsų dangij remia.
Jeigu reiks, mes atkakliai kovosim, 
Už Sovietiškąją žemę!

Kremliuj ugnys niekados negęsta, 
Raudonoji armija mus saugo.
Veda Stalinas didingą kraštą—
Ir Sovietų žemė auga!

Linksmos dainos mūsų žemėj sklaidos, 
Ir ugningas darbas nuolat verda, 
Ir po kraštą skamba didis aidas— 
Vado mylimojo vardas!

Nuo Šešupės iki pat Kaukazo 
Iki Suomijos granito kieto, 
Turim šalį didelę ir gražią, 
žemę laisvąja Sovietų.

(Iš “D. L.”)

J. Baršauskas.

Darbo Žmonijai
Tavo kelias — tolyn!
Tavo mintys — tolyn, 
Nors, tamsus debesy, 
Tu ilgai čia gludejęs esi.

Tavo jėgos apjuosia šalis,
Jos pasiekia giliausias gelmes 
Kaip ugnis, kaip žaibai—jos nulys, 
Per naktis, per audras, per žemes ...

Uždainuos tavo laimę laukai, 
Uždainuos su platforma nauja ... 
Per kovas daug jėgų netekai, 
Bet per jas sužydės ir nauja brolija!

' Mes Dėkojam Tau, 
Raudonarmieti!

A

(Sukakus 2 mėnesiams nuo žygio į 
smetoninę Lietuvą).

Sužaliavo pasvirnėj berželiai.
Ir svirne grūdų jau ėmė stigt.
Bet išėjom vidury birželio 
Raudonos Kariuomenės sutikt.
Ek, jūs brangios pirmosios sekundės!
Jus užmiršiu gal tiktai kape.\
Išklausyti darbo liaudies skundai— 
Mūsų brolių armija čia pat!
—Mes dėkojam tau, raudonarmieti!— 
Sušlamėjo žmonės lyg beržai u— 
savo kilnų kraują net pralieti, 
bet tik mus išlaisvint, tu ryžais!
Iš minios prasiskverbė mergaitė 
ir sušuko:—Dėkui, dėkui jums, 
kad jau nieks nebepajuoks bekraitės, 
kad vargdienių nieks nebeatstums!
Ir karys išlipo iš mašinos, 
prašė minią kelio neužsklęst,— 
mergina didvyrį apkabino, 
raudonąsias įteikė gėles.
Ir smagus įsėdo jis į tanką, 
dulkinas, įdegęs ir gražus, 
ir mergaitei dar pakėlęs ranką, 
nulėkė pro pasvirnės beržus*
Ei, beržai, berželiai, ar regėjot 
tokį džiaugsmą vargstančių žmonių?
Rūtomis, lejijomis riedėjo 
ilgos eilės plieno milžinų.

J. TVRMONTAS.

JONAS KAŠKAITIS.

Mūsų Tėviškės Atstovybėje—Paskui 
Dienraščio Koncerte

Buvo šitaip. Trečiadienio rytą, lapkričio 6 
d., gaunu laišką. Nelauktą, nesitikėtą laišką. 
Pakvietimas, .kad malonėčiau dalyvauti su 
žmona pokyly Spalių Revoliucijai minėti -— 
penktadienio vakarop, nuo 5 iki 7 vai., Tary
bų generalinio konsulato namuose, Niu Jorko 
mieste...

Na, bra, kas gi čia dabar? iškur ir kaip?
Mane, menką žemės vabaliuką, į tokią įžy

mią, aukštą vietą .. . Važiuot ar nevažiuot, 
nei šio nei to. Tai jau vely važiuojam. Bet 
dabar — kaip gi važiuot? Juk tai negi koks 
paprastas- susirinkimėlis, negi koks viešas mi
tingas kokioj salėj, čia bus kokių prašmatny
bių. Reikia gal kaip nors įsitaisyt juodas sur
dutas, maniškos, kad perdaug neišsidavus su 
kuklia šiokiadieniška išvaizda.

Maniškė ypač nerimastauja. Kad nebūtų 
sarmatos, kad nesukrypus ten kaip nors. Aš 
bandau ją įtikinti, kad nėra reikalo taip jau 
šiauštis. Juk tai vis viena turės būti darbi
ninkiška atstovybė, o ne kokie frakuoti, vak- 
suoti, šlifuoti, parfumuoti svieto didžiūnai.

Sujušimo buvo, ypač maniškei. Mat, kaip 
ant tų nebuičių, ant rytojaus, lapkričio 7 d., 
atšauna oro paštu laiškas iš Vašingtono, iš 
Tarybų ambasados. Ir gi kviečia dalyvauti iš
kilmėse Spalinei Revoliucijai minėti. - Tą pačią 
dieną, vakare, nuo 5 iki 7, Vašingtono mieste.

Čia jau, žinoma, nebegalima. Nebesuspėsi. 
Bet taip sau visa kas rankos mostu numoti 
irgi nei šio nei to, neišpuola.

Nutarėm bent telegramą mušti Tarybų am
basadoriui Umanskiui, kad taip ir taip, nuo
širdžiai dėkojam už pakvietimą, bet, deja, pri
būti negalime.

Gerai, čia jau atlikta. Bet va maniškė užėjo 
laikrašty aprašymą iš Vašingtono. Va, sako— 
žiūrėk. Ar ne mano teisybė? Sakiau, kad rei
kia pasipuošti. Tokių ten buvo visokių diplo
matų, atstovų, generolų, aukštų pareigūnų. 
Kas nors panašiai turės būti ir čia, Niu Jor- 
ke. Greičiau mesk viską, — važiuojam mies
tan įsigyti juodą surdutą...

šiaip netaip išsisukiau: nebesuspėsi. Visa 
kas tą pačią dieną. Kaip bus, kaip nebus, va
žiuoju savo kasdienine ruda eilinėle.

Bet čia man irgi minčių. Gal ten bus kokios 
prakalbos, perstatinėjimai? ... gal rusų, gal 
anglų, o gal lietuvių kalbomis? Gal vertėtų • 
kiek ir Čia pasirengt, bent mintis suorgani- 
zuot?...

Na va jau ir metas važiuot. Važiuojam ne- 
būton vieton. Nežinia, kaip ir kas ten bus. 
Išlipam iš pažeminto traukinio į viršų, į gat
vę. Penktoji alėja, prie Centralinio parko. 
Prietema, šiurpus rudens vėjukas be ceremo
nijų bando tave visą subaladot, supurtant. 
Pereinam kvartalą, štai ij- 61 gatvė rytų pu
sėj. Kažin, kaip čia numeriai eina, kuris čia 
galės būti namas?... O gi žiūrim: plevėsuoja 
sau ramiai raudona vėliava! Tuoj jaukiai krū
tinėj kniktelėjo: čia jau mūsų vieta!

Apsidairėm: namas išnašus, kelių aukštų, 
turtingoj didmiesčio sekcijoj. Suku rankeną 
— nksidaro. Paspaudžiu mygtuką: išeina 
jaunutis mandagus vaikinas juodai pasirėdęs, 
kviečia vidun. Laiptai. Kitos durys —ir įei
nam skoningai išpuošton didelėn priemenėm 

- Čia tuoj prie durų kitas žvitrus vaikinas ru
siškai paprašo paduot pakvietimą. Paduodu, 
ir jis rodo eiti pasidėti rūbus. O čia jau stovi- 
nėja, sukinėjasi keliolika svečių ir labai ma
lonių, mandagių patarnautojų.

čia tuoj taip ir atlyžtam, taip ir nurimstam. 
Matom: visur tokie svetingi, tokie mandagūs 
žmonės, nušvitusiais veidais, draugiška šypsą. 
Visa tokia jauki aplinkuma. Kėdės, sofos, sta
liukai, albumai su vaizdais iš Tarybų plačio
sios šelelės. Palei sienas įžymybių statulos, at
vaizdai, emblemos, velukai. Pasaulinės Paro
dos Sovietų paviliono modelis didingai stūkso 
ant marmurinio stalo. Iš priemenės kelios du
rys į šalutinius kambarius.

Mandagus-vaikinas tuoj kviečia į viršų: 
“požalui-sta, prochodite”. Vedasi ir mudu 
plačiais marmuriniais laiptais aukštyn, čia 
perstato mudu Tarybų generaliniam konsului 
ir jo žmonai, šiedu nedirbtinai, nuoširdžiai 
kviečia būti, kaip namie, ir priimti svetingu
mą. Kiekvienam dešines spaudžia ir visą laiką 
išstovi ties didžiojo saliono durim—asmeniškai 
svečius priiminėja, kalbina.

Konsulas Ėediušinas ir jo žmona—jaunyvi, 
metų 30 su viršum, abu augaloti, liekni šviė- 
siaplaukiai, juodai pasirėdę, 'bet be frakų, be 
nieko, taip tįk sau švariai ir pritinkamai. La
bai maloniais intelektualo veidais, / be jokio 
putnumo, be jokio išdidumo.

O čia jau—viršutinėj priemenėj šurmuliuo
ja būreliai sukviestų svečių.

Įeinam į didįjį salioną ir nustembam. Toks 
blizgėsis! Taip ištaigingai parengta! Dideliau- 
sias ilgas stalas, artistiškai staltiesėmis už
tiestas, .krante nukrautas visokia gerybe! Tar
pe aukštai iškilusių vazonų su didingai išsikė
tojusiomis gėlėmis stovi tortai, pyragai, keps
niai—ir čieli ir suraikyti, sukraustyti purpu
rinėse lėkštėse. Vaisių krūvos, saldainiai, paš
tetai, virtuvai—samavorai, stiklai, puodukai, 
blizganti ceramika...

Lyg apstublę, tokio didingo blizgesio apslo- 
binti, kukliai šliejamės kur palei sieną, nie
kad niekur pirma nematę tokio ištaigumo, 
tokio įvairiaspalvio tviskėjimo.

Lakstom akim palei būrius svečių, j ieško-' 
darni pažįstamų veidų. Deja, nesimato. Lyg 
kaip ir nedrąsu vienišiem, tarp daugybės, ne
pažįstamų, nors ir draugiškai nusiteikusių sve
čių. 

•>

Bet neilgai mums teko taip slapstytis. Tuoj 
prieina pilnu apvaliu veidu ir gražiai nuaugęs 
vyriškis: “Požalui-sta,” meldžiam, būkite ir 
jauskitės, kaip pas save namie. Vice-konsulas 
Klarinas—persistato save. Užkalbina taip šil- 
Tai, jaukiai, draugiškai, kad mum1 tuoj drąsiau 
pasidarė. — Sukvietėm čia į mūsų didžiąją 
šventę būrelį mūsų Tarybinių respublikų drau
gų. Bandėm daugėliau turėti draugų, išėjuo- 
nių iš Pabaltės respublikų. O, bus čia ir lietu
vių. —Suminėjo keletą laukiamų artimų ma
no draugų,—ir man da jaukiau pasidarė. Sako 
—kvietėm ir iš toliau, iš Čikagos, bet, dėl to
lumo, gal vargiai pribus. Imkite, kąskite, ra
gaukite, gerkite, vaišinkitės... “Požalui-sta, 
bud^e liubezny.”

Ir čia tuojau žvitriai besisukaliojančips mer
ginos, tai su gėrimais, su stiklukais, tai su už- ’ 
.kandžiais, buterbrodais, saldainiais, pyragai
čiais. Tik šveisk, ragauk drąsintos, stiprinkis. 
Štai tikra importuota rusiška vodka, laibučiai 
aukšti' stikliukai. Na kaip gi ne? Truktelė- 
jom po vieną. Kur tau: amerikoniška, kad ir 
pati geroji “viskė” iš gėdos pastalin turėtų 
slėptis. Nesulyginsi. Kaip matai akys nušvi
to. O čia va kokių vaisių mišinio sunkos pla
tūs smaugti stiklai. Negi atsisakysi gero daik
to. O va taip skoningai, taip patraukliai pa
tiekti buterbrodai—“sanvičiai”.

Kąsnojam su pagardom. Čia mus pakvie
čia į kampą, prie gėrimų stalo. Formaliai juo
dai pasirengę patarnautojai mandagiai ir sve
tingai kviečia, pilsto, duoda. Čia va rusiškas 
šampanas, neatsisakykite.—Na, kaipgi čia at
sisakysi. Smalsumas traukte traukia, nors pa
ragaut. Taip daug girdėtas, taip plačiai gar
singas šampanas, o da niekad mano niekur 
neragautas, nebandytas. Stukterėjom plačia- 
burnes taures. Na, bra, ir gira! Oho, nėr ko 
dievo griešyt. Regis, ir svečiai lyg pažįstami 
visi pasidarė.. .

O ant stalų tos visokios patrauklios gery
bės! Viena už kitą labiau prie savęs traukia. 
Ir geltonų pyragaičių, ir minkštų, ir džiovin
tų, sausainių, riestainių, rangytų, ir spalvuotų, 
ir bent keliais aukštais tortų, bapkų ir sal
dinių. . . Vis rusiško stiliaus. Dievaži, gal nie
kad taip daug tų visokių civilizuotų gardumy
nų nevalgiau, kaip dabar. Prisiėjo visus savo 
“principus” mandagiai užslopint ir daryt, kaip 
visi' daro. O daryt darė visi—ir da ir kaip.

Imkite vyručiai, imkite, draugučiai, minėki
me savo bendrą laimę, didelius pasiekimus!...

čia kaip tai iš netyčių tik žvilgt: ogi anapus 
stalo žydi į mus bent keli lietuviški veidai: A. 
Bimba, jo juodbruvė augalota žmona, R. Mi- 
zara su savo šmikščia Ievute—tai abu dzūkų 
tautos, J. Gužas su savo Eglaite (Sasna), da 
šviežias svečias iš Lietuvos R. Matusevičius,— 
ir ištolo pažinau, matęs “Laisvėj” atvaizdą, 
mūsų visai šviežią svečią, kompozitorių, pianis
tą, profesorių Vytautą Bacevičių!. ..

Oho, na tai jau greičiau savais pas savą. 
Vargais-negalais prasimušem pro labai tirštą 
publiką ir pasisveikinom. Visi nušvitusiais 
veidais.

Tuoj suėjom į pasikalbėjimą su prof. Bace
vičium. Koks jis simpatingas, malonus, man- 
dagus, nuoširdus! Iš pat pirmo pasimatymo, iš 
pat pirmų žodžių, kalbamės liuosai, lyg būtu
me buvę nuo seniai artimi draugai!

Jaunas, energingas, judrus, atviru įtikinan
čiu žvilgsniu, keliais trumpais ryškiais bruo
žais, kaipo įgimtas artistas, nupiešė savo pir
muosius įspūdžius Dėdėš Šamo šaly. Trejetą 
javaičių prisiėjo svečiui laukti, lyg kokiam 
^kaliniui, užu štangų Imigracijos biure, Kilis

Jono Valenčio Jubilejus
šiemet sukako, 25-ri metai, kai Jonas 

Valentis (brooklynietis) pradėjo dirbti dra
mos mene, arba, kaip mes sakome, scenoje. 
Jis dirbo sunkiai, dirbo įgudusiai, — vaidino 
ir podraug lankė dramos mokyklą, iki ją už
baigė.

. * JONAS VALENTIS
Savo 25-rių metų darbui apvainikuoti, ar

tistas Jonas Valentis paruošė porą vakarų. 
Lapkričio 16 d. vakare bus suvaidintas veika
las “Aušros Sūnūs.“ Lapkričio 17 d., sekma
dienio vakarą, tas pats veikalas bus pakarto
tas. Be to, lapkričio 17 d., sekmadienio popietį, 
Newarko Sietyno. Choras suvaidins “Kuprotas 
Oželis“ — muzįkalė komedija. Be to, tą patį 
popietį bus suvaidintas 1-mas veiksmas iš 
Levo Tolstojaus veikalo “Tamsybės Galybė“ ir 
2-ras veiksmas iš veikalo “Rudens Smuikai.“

Visi šities vaidinimai įvyks Shubert Hall 
(Monroe St. ir Broadway), Brooklyne.
. Meną mylinti Brooklyno ir apylinkės lietu

vių visuomenė yra kviečiama dalyvauti.

Mass. Valst. Meno Myle- 
tojy-Reniėjii Atydai

Draugės ir Draugai!
Kaip žinia, sekmadienį, lapkričio (Novem

ber) 17-tą, Liet, svetainėj, 29 Endicott St., 
Worcester, Mass., įvyks Liet. Meno Sąjungos 
2-ro Apskr. bankietas ir koncertas. Mes kvie
čiam Worcesterio ir jo apylinkių lietuvius, me
no organizacijų rėmėjus, kuo skaitlingiausiai 
dalyvaut šiame mūsų pokyly. Vakarienė ir 
koncertinė dalis programos bus puiki. Apart 
Worcester naminių talentų, turėsime šiuos sve- 
čius-menininkus: J. Lattimer (Latviūtė), se
seris Gicevičiūtes ir A. Neurus.

Pradžia 5 vai. vakaro.
Rengimo Komitetas. ,

Veifta/ę Rašytojų 
Domei!

Lietuvių Mjeno Sąjungą sa
vo gyvavimo laikotarpiu yra 
išleidus daug dramos veikalų. 
Jų turinis įvairus ir apima 
įvairius laikotarpius ir įvairių 
tautų gyvenimą. Dalis tų vei
kalų apima įvairius istorinius 
laikotarpius ir įvykius. Tačiau 
reikia prisipažint, kad per šį 
LMS gyvenimo laikotarpį la
bai mažai arba dar teisingiau 
pasakius, nieko nesukūrė iš 
Amerikos lietuvių gyvenimo.

Todėl Lietuvių Meno Sąjun
ga kviečia visus savo rašyto
jus rimtai susirūpint užpildy
mu šios spragos.

Kas parašys dramatinį vei
kalą iš Amerikos lietuvių gy
venimo (nuo šio pranešimo 
pasirodymo iki birželio mėn. 
1 dienos, 1941), gaus dideles 
pinigines dovanas. (Su tuo su
pratimu, jei veikalas bus tin
kamas naudojimui.)

LMS Centro Komitetas.

SVEIKINAM SOŪTH BOSTO
NO DRAUGUS MENININ

KUS, PRADĖJUSIUS
DARBĄ

Pastarojom dienom teko pa
tikimai sužinoti, kad pagaliau 
—po ilgokų vakacijų—So. Bo
stono menininkai tvarko cho
ro reikalus. Mes, apskričio ko
mitetas, šia linksma žinia 
džiaugiamės ip linkim jums, 
draugai, geriausių pasekmių. 
Daug gerų patyrusių daininin
kių - dainininkų jūs turit 
southbostoniečiai, tad nuošir
džiai pasistengkit, kad jūsų 
Laisvės Choras iždidžiai pasi
rodytų apskričio bankieto 
koncertinėje programoje 8-to 
gruodžio, nes apskričio komi
tetas pasitiki, kad jūs savo 
kolonijos spėkomis sudarysi! 
gražią programą. S.

saloj! Tai tau ir svetingumas ir laisvė “lais
vės šaly”...

Po ilgos ir keblios kelionės net iš Argenti
nos nėr tau laisvo įvažiavimo... žemų, nie
kingų elementų gerokai tėpterta, pasidarbuo
ta, kad sudarius kliūčių. Lietuvos priešai iš 
kailių nėrėsi, kad suniokojus (brangų talentin
gą tėvynainį. Įskundė jį Amerikos valdžiai, 
kaipo kokį pavojingą, negeistiną maištininką.

Ir tik nuoširdžios tikrųjų Lietuvos draugų 
pastangos padėjo paliuosųoti brangų belaisvį 
ir davė jam galimybės stebėtis didžiausiu pa
saulio miestu.

Iš visų malonių vakaro įspūdžių pažintis su 
kompozitorium buvo pati maloniausia.

Kalbamės, šnekučiuojamės būrelyj ir — vai- 
šinamės puikiais Tarybų patiekalais. Drg. Ma
tusevičius pareiškė, kad, vakaro pokiliui. užsi
baigus, garbingas pianistas mus visus da la
biau palinksmins, paskambins ant fortepijono! 
Tai vot ir bus pati pirmutinė proga mūsų nie- 
žintį smalsumą patenkinti, išgirsti muzikos iš 
po šitų genialingų pirštelių! • •

Vaikštinėjam, žvalgomos po plačius konsu
lato salionus. Visur tiršta šurmuliuojančių 
svečių, vos tik gali prasimušti. O tų vaišių, tų 
gerybių! Stalai nukrauti pilni netik didžiaja
me salione, bet ir'anapus priemenės, maželes- 
niam kambary. Visur rūpi pažiūrėti, na ir dą 
ir da paragaut kokio nematyto, prašmatnaus 
patiekalo. Kad jau balius, tai balius! Da tokio 
niekur niekad nebuvau matęs! Ir, su kuo tik 
kalbi, visi tą patį sako.

Ir visa kas/taip skoningai, taip artistiškai 
sudėstyta, supilstyta, sustatyta. Patarnautojai 
daugumoje savo amato žinovai, apsirėdę, lyg 
būtų kokių kunigaikščių tarnai, liokajai, kelne
riai. Mergaitės irgi'" grakščiai prijuostėlėmis 
prisijūosę, gėlėmis apsikaišioję. Akivaizdoj

(Tąsa ant 4-to pusi.)

Cleveland. Ohio
Lyros Choro Didelis .Koncertas

Įvyks lapkričio (Nov.) 24 
d., nedėlioję, Lietuvių Svetai
nėje, 6835 Superior Ave. Pra
džia 6 vai. po pietų.x Įžanga 
iškalno perkant tikietą bus pi
giau, o prie durių brangiau.

Dainuos Lyros Choras po 
vadovyste jaunuolės Alice 
Brazis. Bus kvartetai vyrų ir 
merginų. Taip pat bus solistų 
ir solisčių.

Kroatų orkestrą “Tambari- 
ca” skambins ant mandolinų.

žymus dainininkas iš WHK 
radio stoties dainuos šiame 
koncerte. Po koncertui tęsis 
šokiai iki vėlumos nakties prie 
geros orkestros.

Gerbiamieji Clevelando ir 
apielinkių lietuvai ir lietuvai
tės, seni ir jauni; atsilankyki
te į šį puikų, pirmutinį šiame 
sezone Lyros Choro koncertą. 
Mūsų visų lietuvių priedermė 
mylimą Lyros Chorą paremti, 
nes jiems reikalinga parama. 
Lyros Choras užtikrina, -kad 
jūs būsite patenkinti su jūsų 
muzikaiiška meno programa.

Užkviečia'visus Lyros Cho
ras. M. Valentą.

Pasitraukė Amerikos Amba
sadorius Francijai

Washington. — Buvęs iki 
šiol Amerikos ambasadorius 
Francijai, William C. Bul
litt įteikė prezidentui Roose- 
veltui atsistatydinimą (re
zignaciją). Nužiūrima, kad 
prezidentas skirs jį ambasa
dorium Anglijai, vietoj Jo
seph© P. Kennedy’o.

—i. Įfejuitilh



Ketvirtas puslapis

Mūsų Tėviškės Atstovy- 
T beje - Paskui Dienraš

čio Koncerte
(Tąsa nuo 3-čio pusi.)

taip tvarkingai ir puošniai nustatytų apysto- 
vų, savaime suprantama, svečiai irgi, be jokio 
raginimo, užsilaikė labai kultūringai ir tvar
kiai. Niekur, nei viename kampe, per visą va
karą, net iki 9 valandai, neteko nutėmyt kokio 
perdaug jau įsismaginusio ir iš paprastų man
dagumo vėžių išvažiavusio subjekto.

bra, nesugaudysi: visi prie jo taip lipte ir lim
pa! Ir bepigu jam, tokiam aukštai kultūrin
gam dailininkui: kalba bent šešiomis kalbo
mis—lietuviškai, ^lenkiškai, rusiškai, francū- 
ziškai, ispaniškai (argentiniška tarme), vokiš
kai, be to kuone visomis slavų giminės kalbo
mis. Tikras internacionalas viename žmoguje. 
Netik kompozitorius, bet ir filologas, lingvis
tas.

t;
E"r*'

Ot tai maloni, ot tai kultūringa, stačiai pa
vyzdinga publika! Pavyzdingam pokyly! Ir 
tokiam milžiniškam įvykiui atžymėti—didžią
ja! Spalinei Revoliucijai minėti!

Vis maniau sau: gal bus kokių kalbų, pra
kalbų—viešai visai publikai. Bet ne. Nebuvo. 
Vice-konsulas, paklaustas, paaiškino, kad čia 
visi svečiai ir be to, be prakalbų gerai žino 
ir supranta dalykų esmę. Tai tik tenka sau 
gražiai, draugiškai, nuoširdžiai pasisvečiuoti, 
pasivaišinti, susipažinti su įvairių Tarybų Są
jungos respublikų piliečiais bei draugais.

Ir išsipažinti lengva. Be jokių didelių per- 
statinėjimų bei formalumų, sau liuosai, drau
giškai pasiklaus! ko šalimais esamo svečio bei 
viešnios,—ir tuoj užsimezga jaukus pašneki- 
mėlis. *

Štai rateliu sustoję šnekasi su prof. Bace
vičium keli-žvitrūs bernaičiai. Tuoj perstato: 
toks ir toks, toks ir toks, ir liejasi klausi
mai, atsakymai. Šviesiaplaukis supratingu vei
du inžinierius chemikas pasakoja ką tai apie 
Maskvos universitetą, apie naujovinę jame 
tvarką. Kitas, irgi koks lavintas technikas, šį- 
tą prideda. Trečias—kalbininkas, filologas 
stebina bent kelių kalbų pavyzdžiais. Ir kiti 
nepasiduoda. Išeina be galo įdomi tarptauti
nių kalbų romantika.

^Palūkėjęs gerokai, patykojęs progos, šmakšt 
ir užklausiau: o kaip, profesoriau, ar skambin
site? Pamaigė pačiais—nežinąs, bet greičiau 
ne, nesąs pritinkamam ūpe. Tai mudu su ma
niške, atsisveikinę, atsidėkoję viėe-konsului, 
ir .kam arčiau pasitaikė ir nužingsniavom pla
čiais laiptais žemyn. Da gerai įsižiūrėjom į 
išgaubtą sienoje Lenino ir Stalino kameo, į 
Molotovo ir Kalinino didelius atvaizdus, akim 
apmetę visą tą taip jaukiai malonią ir artimą 
aplinkumą, prasimušėm pro labai, labai tirštai 
pritvinkusią publiką mažesniuose šalutiniuo
se kambariuose ir suradom savo sermėgą ir 
milinę, skrybėlę ir “kepeliušą”.

Tie patys mandagūs vaikinai atidarė vie
nas, kitas aukštas sunkias duris ir, palinkėję 
“spokoinoi noči”, išleido ant gatvės.

Važiuodami pažeminiu traukiniu, negalė
jom atsidžiaugti, atsigerėti visa kuo, ko ga
vom taip gausiai patirti. Stačiai jautėmės ap
salę ant širdies!. ..

Traukinys, da kitas traukinys, busas, ot ir 
vėl namie. Ir kaip skalsiai, kaip skaniai mie
gojau !

Na ir išlavinti tie Tarybų šalies jaunieji pi
liečiai! Kaip žirniais barsto, ryškia,'sklandžia

• rusų kalba. Jei nori vokiškai—visi jie tau 
liuosai važiuoja vokiškai, nei nekresteli. Fran- 
cūziškai, tai, bra, per nosį kad varo, kad gar
galiuoja, kaip tikri paryžiečiai. Na, susikalba 
gražiai ir angliškai, gal tik su truputį savin- 

Igu dialektu. Tai keturiomis kalbomis kalba 
visi: jų nesukirsi. žino apie ką ir kaip kalbėti. 
Oho, toli čia mūsiškiems amerikonukams, ku
rie koledžių išėję, tik angliška kalba tevažiuo
ja—ir tai kartais suklumpa, klausia, kaip “su- 
spėlioti” (paraidžiui suskiemeniuoti) kokį re
tesni žodį...

__Buvo čia jų, tų šaunių, mielų jaunikaičių, iš 
Amtorgo įstaigos. Patarnautojai, nurodytojai, 
rūbų priėmėjai ir padavėjai—-vis tai daugumo
je amtorgiečiai.

. ■ __ . ... . „. _________

Buvo ir mokinių, atvykusių čia pasižiūrėti, 
patikrint amerikinių metodų. Na ir, žinoma, 
paties konsulato skaitlingi darbuotojai buvo 
visi čia pat.

Ant rytojaus—lyg kad tave kas ant spren- 
žinų kilnotų. Toks linksmas, lengvas, gyvas, 
greitas jaučiuos. Tuoj norėjau griebtis plunks
nos ir duoti jausmams nusislūgti: per plunks
ną, lyg per saugumo valvą, bent dalį pritvin- 
kusio krūtinėj garo ant popierio išlieti. Bet 
deja: turėjau lūkurioti progos, dėl vienokių- 
kitokių ilgokų sutrukdymų... Tik vakarop 
kiek prigriebiau ir ant rytojaus, sekmadieny, 
besiruošdamas “Laisvės” koncertan, da .kiek 
drėkstelėjau savo kantria plunksna.

Ir žinote, ką? Gi čia pat, po to istorinio 
turtingo koncerto, čia pat Labor Lyceum, sve
tainėj sueinu su bent keliais ano garsingo ap- 
vaikščiojimo dalyviais, žinoma, visi, kaip vie
nas, vienu gaištu šaukia: Tai koncertas! Tai 
koncertas! Visa kas taip puiku!... Prisiminę 
užvakarykštį pokylį, irgi visi vienu gaištu tvir
tina: tai buvo maloniausia vieta, įspūdingiau
sios vaišės, kokių niekad pirma nebuvau ma
tęs!

kalbant latviškai, 
Gužienė atsiveda

Bet kaip gi eisi? Juk sakyta, kad prof. Ba
cevičius skambins, reikia dar lūkterėt. Dairaus 
po kambarius mūsų muziko. O jo taip greit,

Teko protarpiais išgirsti 
estoniškai, gudiškai. Dr-gė 
jauną gražią estonietę, jau kalbančią pusėtinai 
angliškai. A? iš Estonijos? Gal žinote Dor
patą?—užklausiau. Pasisakė žinanti. Aš čia jai 
tuoj vienu y pu išskaičiavau keletą gatvių, ge
ležinkelio stotį, universiteto rūmus, botaninį 
sodą, studentų bendrabutį, Ivanovską kalėj i- ■
mą: man teko jame pasėdėt, kartu su kitais 
studentais demonstrantais, policijos užpultais 
ir suareštuotais... Da ir keletą estoniškų žo
džių jai padeklamavau: Tava-tava! Teve-te- 
ve!... Ot ir pasidarėm pažįstami ir—drau
gai. O pažiūrėt—nesakytum, kad ne lietuvai
tė. Mėlynakė, gelsvaplaukė, pailgo būdo,—net 
ir nosų šnervutės ir tos lietuviškai pariestos,—

I nosų sparneliai plačiai išsipūtę.
Ar yra redaktorius dienraščio “Russkij Go

los?”—Yra, patvirtino abu kartu dd. Mizara 
ir MątuseviČius. Supažindė. Tikrai patrauklus 
tas drg. ’Krynkinas. Pasisakiau jam, kokie 
straipsniai man ypač patiko, Burliuko eilės už 
savaitę ir t.t. Nušvito visas—Būtinai užeikite 
į redakciją, susipažinsime arčiau... “Obiaza- 
telno pridite”.

Girdžiu—taip skambiai latviškai cieksi labai 
• drąsus, linksmas būrelis. Neiškentęs, ir aš 

įspraudžiau keletą latviškų žodžių.—Ei, runa- 
jat po latvišku?... Tuoj vienas smalsesnis 
smailom akim vaikinas užklausinėjo, kur ir 
kaip. Pasisakė pats esąs nuo Rygos, iš kai
melio netoli stoties, rodos, Torsberg ar kaip 
tai panašiai. Pasakiau, kad “macijaus lelg'a- 
voj” (Mintaujoj) gimnazijojišvardinau ke
lias gatves. Puikiai žino viską: buvęs ten daž
nai. O čia dirbąs vienoj vaistų gaminimo dirb
tuvėj chemiku.

Na, ir kur tu, žmogus, visas pažintis iš
skaičiuosi, nors ir labai trumpai prisiminda
mas? Bet štai vis laikas nežymiai slenka. Gal 
jau mes perilgai svečiuojamės? Užkvietimo 
kortelėj minėta, kad nuo 5 iki 7 vai., o čia jau 
arti 9. Juk negalima perdaug jau išnaudoti 
žmonių svetingumą jr gerą notūrą. Kažin, gal 
jau reikia ruoštis namo? Mūsiškių dauguma 

j pritarė teigiamai.

Ir da kas aršiausia—d. Matusevičius mane 
stačiai npstebino! Sako—o aš prof; Bacevičių 
jau nebe pirmą kartą girdžiu: jis mums tokį 
pūikų piano koncertą atskambino Tarybų kon
sulate...—Kada, kaip?—nedaviau jam ir už
baigt sakinio: juk sakėsi neskambinsiąs,. ta? 
mes ir išvažiavom, ilgiau nebelaukę.

—Ir labai gaila, kad išvažiavot. Mes jį gerai 
užkūrėm, įprašėm ir jis atlyžo ir mus visus, 
gal da kokio pusantro šimto užsilikusių svečių, 
stačiai sužavėjo! Net pats geųeralis .konsulas, 
giliai sujaudintas, gražią pasakė prakalbėlę...

Ot tai tau, kad norėjai! Ot ir nusiminimas: 
Ko labiausiai norėjau, negavau... Ir kam 
mums buvo skubintis išeiti? Reikėjo da palū
kėti: būtume ir mudu girdėję genijalaus pia
nisto muziką intymioj namų atmosferoj, tarpe 
vienodai nusiteikusių draugų...

Neką bepadarysi. Išmetinėk—neišmetinėk: 
jau pervėlu, jau praėjo... Gerai bent, kad šioj 
netaip jau patogioj Labor Lyceum salėj, su jos 
bloga akustika, vis dėlto teko ir man ir visai 
tirštai publikai pasigerėti, paragauti bent tru
putį mūsų didžiojo kompozitoriaus talento!

Tai čia buvo tik kruopelė, tik mažas įvadas. 
Pats didysis jo .koncertas bus lapkričio 28 d. 
Carnegie salėj. Ot ten tai bus! Ten tikrai 
išgirsime ir visi entuziastingai pripažinsime, 
kad nieko panašaus, taip didingo, taip žavingo 
da nebuvome girdėję iškylant iš fortepijono!

O kol kas gyvenu visas kupinas tų brangių, 
tų gilių, neišdildomų įspūdžių, įgautų aną va
karą mūsų tėviškės atstovybėje, apvaikščiojant 
23 metų sukaktį Didžiosios Spalinės Revoliu
cijos. Ir tie įspūdžiai da tampriau mane suri
šo su mūsų didžios tėvynės pasiekimais, su jos 
nuostabia pažanga. Tai viltis viso pasaulio, vi
so pasaulio švyturys!

ŠYPSENOS
KODĖL “DVASIŠKOS ASABOS” 

ŽLIUMBIA?

Kuomet “tautos vadas” apvogęs tautą 
Pas Hitlerį rado pastogę šiltą, v 
Prasmego fašizmas tad ant visados!
Džiaugias darbo liaudis laisvos Lietuvos.

Nuliūdo klebonai, dejuoja popai, 
Pravirko pilvoti stori vyskupai, 
Dūsauja vienuolių, minyškų pulkai, 
Verkšlena barzdoti žydų rabinai.

Rodos, nereikėtų taip strošnai liūdėti?’ 
Jie tur pilną laisvę poterius kalbėti. 
Tačiaus jie nepaiso dievo ir dangaus, 
Žliumb’, kad iš valstybės algų nebegaus.

Raguotis.

Lapk. 2 d. 7 vai. vakare 
LLD 42 kp. ir LDS 128 kp. 
bendrai buvo surengusios ba
lių su lošimu ir šokiais. Loši
mą išpildė norwoodiečių vyrų 
choras. Perstatė du veikalus: 
pirmas, Lietuvoj laivakortės 
pirkimas važiuoti į Ameriką, 
kuris gana gardžiai pa juokino 
publiką; antras, tai “Kauno 
Ponai”, kurie veisdavo buvu
sius Smetonos ministerius. Lo
šimas publiką gana gerai in
teresavo.

Publika reiškė panieką bu
vusiems fašistų ponams.

Po tam choras sudainavo 
kelias daineles, kurios sukėlė 
publikoj gerą ūpą ir džiaugs
mą, kad jau dabar tų ponų 
nėra. Dainavo Vilniaus Kalne
liai, Tautos vado gėdingas pa
bėgimas per beržyną į Berly
ną, ir keletą kitų. Publikai 
labai patiko ir savo delnų plo
jimu norėjo dainininkus grą
žinti ant estrados, bet dėl sto
kos laiko dainininkai negalė
jo publikos norą patenkinti.

Taipgi čia kalbėjo Komu
nistų Partijos sekretorė New 
Hampshire valstijos ir kandi
datė į gubernatorius. Apgai
lestavo, kad Komunistų Par
tija yra numesta nuo rinkimų 
baloto be jokios priežasties, ir 
liepė balsuotojam jos vardą 
įrašyti rinkimų dienoje ant 
baloto.

Toliau sekė šokiai iki 12 v. 
nakties. Publika . viskuo buvo 
mėginama patenkinti. Jeigu 
kas buvo negerai, tai draugės 
ir draugai, kaip vietiniai, taip 
ir svečiai malonėkite atleisti.

Oras tą vakarą buvo labai 
nemalonus, lytus pylė, kaip iš 
viedro. Rengėjai buvo nusi
gandę, kad reikės pasitenkinti 
tik prirengimo darbu ir nuos
toliais. Bet Vietiniai draugai 
ir draugės ir apylinkės sve
čiai atsilankė į parengimą ir 
padarė pavykusiu. Vietoje 
nuostolių, davė pelno aukščiau 
minėtom kuopom.

S. A. Radzevičius.

Hartford, Conn.
Trumpas Atsakymas 'A. 

Taraškai
“Laisvės” 267-tam numery 

korespondencijoje d. A. Ta- 
raška kaltina mūsų draugus 
ir veikėjus, kam mes perkame 
nuosavą namą. Jis sako, kad 
nebuvo platesnio pasitarimo. 
Draugas apsilenkia su teisy
be, nes spalių 31 dieną buvo 
šaukiamas visų LLD narių su
sirinkimas ir apie tai buvo 
pranešta per mūsų dienraštį 
“Laisvę.” Ir pats Taraška da
lyvavo tame susirinkime. Bu
vo, plačiai namo klausimas ap- 
diskusuotas ir prieita prie iš
vados, kad toks namas su 
kambariais dėl mūsų choro, 
orkestros ir kitų darbininkiš
kų organizacijų, yra reikalin
gas, be kurio mes negalim pa
silaikyti.

Antras dalykas, tai šitas na
mas nėra jokia svetainė, bet 
namas su keturiom familijom 
ir apačioj yra kambarys, kurį 
dabar Laišvėsį Choras renda- 
voja ir kur yra visas progre- 
syvis judėjimas.

.............. . m .1 m i į.-li

Draugas Taraška sako, kad 
yra ir bus begalinė hašta. Mes 
juk tą ir kalbėjome spalių 31 
dieną. Juk jūs patys žinote, 
kad tas namas buvo ant par
davimo ir savininkas davė no
tą, kad nuo naujų metų turi
me išsikraustyti. O ir pats pra
nešei, kad Kliubo Svetainėj 
nėra tokios vietos, kur choras 
bei orkestrą galėtų susirinkti 
tris sykius ant savaitės ir tu
rėti pamokas. Tai kas gi liko 
daryti dėl mūsų progresyviško 
judėjimo? Jūsų manymų, gal 
rėikėjo susidėti rankas ir at
siduoti ant “Dievo valios.”

Minite, kad neskaitlingos 
jėgos. Kodėl gi ne? Vot 
kame dalykas. Kada buvo 
šaukiamas LLD susirinkimas, 
tai kaikuriem nesvarbu ateiti 
ir svarstyti savus reikalus. Bet 
kada draugai pradeda kokį 
nors svarbų darbą, kuris riša- 
si su visu judėjimu, tai vaikš
čioja po pakampes ir kalba, 
kad tas gerai, o tas negerai.

Draugai, jeigu mes taip da
rysime, tai nebus mum ant 
naudos.

Sako, kad būtų gerai su
šaukti visų kuopų ir kitų gru
pių susirinkimą. Juk tas buvo 
daroma, bet nekurie nekreipė 
domės, o laikas jau trumpas, 
nes liko tik 7 savaitės kaip 
reiks išsikraustyti. Juk mes 
jau patyrę nuo praeitų metų. 
Koks tai buvo sunkus darbas, 
kada turėjom išsinešti nuo 57 
Park St.

O dabar biskį apie kliubą. 
Tas mūsų namas nekenks kliu--

Dr. John Repshis
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
278 Harvard Street 

kampas Inman Street 
Arti Central Skvero

CAMBRIDGE, MASS.
Tel.: TRObridge 6330

OFISO VALANDOS: 
2-4 ir 6-8 vakare 
Nedčliomia ir šventadieniais: 
10-12 ryte

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-8622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

®----------------------------- ----------- -- <

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

580 SUMMER AVENUE
Arti Chester Avenue

NEWARK, N.J.
•

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

į-------------------------- ------------------- Q]
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BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-3842
įj----------- ---------------------------------- D

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

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

1113 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

nW'.**' i < r?'-.

Seštad., Lapkričio 15, TWO

bui, o kliubas nekenks mūsų 
namui, nes kliubo svetainė di
delė, kur galima daryti kon
certus, šokius ir lošti teatrus. 
O šiame name choras, orkes
trą ir kitos organizacijos da
rys pamokas, mokinsis teatrus, 
rengs diskusijas, turės įvairių 
laikraščių, kaip tai, “Laisvę,” 
“Vilnį”, “Daily Workerį”, 
“Liaudies Balsą,” “Friday” ir
B

daugiau. O jeigu mes tuos 
kambarius prarastame, tai kur 
tada mes prenumeruotume tą 
visą mūsų spaudą?

Tai matote, Hartfordo pro
gresyviai lietuviai, kur-mūsų 
visas judėjimas sukasi, — ne 
apie girias, bet apie namus ir 
reikia žiūrėti ne į vieną pusę, 
bet į abi.

B. Mulerauka.

Lietuvių Meno Sąjungoj
Gaunami Šie Veikalai

L.M.S. leidiniai atžymėti žvaig
ždute (*).

MEILES RYKŠTE. Eilės ir juo
kai. Tragi-komedija trijų aktų 
formoje. Parašė Rokus Pokus. 
Suvaidinimui reikia 6 asmenų: 4 
v., 2 m. Kaina 15c.

FARMAZONAI. Trijų aktų ko
medija. Vertė Juozas Kačergis. 
Suvaidinimui reikia 15 asmenų: 
7 v., 8 m. Kaina 85c.

♦VIS PAMOKYTI. Dviejų veik
smų komedija. Parašė Ernest C. 
Duben. Vaidylų 10: 5 v., 5 m.

Kaina 85c.
KONTROLIS. Vienaveiksmė 

komedija. Iš A. Rudenchovo su
lietuvino J. Z. Vaidylų — du vy
rai ir dvi moterys. Kaina 25c.

AŠ NUMIRIAU. Vieno veiksmo 
juokai. Parašė J. Mesnickis. Juo
kų iki sočiai. Suvaidinimui rei
kalingi 5 vaidylos: 4 v., 1 m.

Kaina 25c.
BAUDŽIAVOS NUOTAKOS.

Penkių veiksmų drama iš bau
džiavos laikų Lietuvoj, su daino
mis ir šokiais. Parašė VI. Golu- 
bokas, vertė Pr. Kvederas ir Al. 
Marma. Suvaidinimui reikia 19 
asmenų, choro.

Atskiros kopijos kaina 35c.

♦PARTIZANAI. Vienaveiksmė 
drama iš Rusijos partizanų kovų 
su baltagvardiečiais. Parašė Jak 
Apuškin. Vertė Palanta. Suvaidi
nimui reikia 6 asmenų: 5 vyrų ir
1 moters. Kaina 20c.

♦PAVASARIO KOVA. Trijų 
paveikslų dramatinis etiudas, vai
zduojantis Sovietų Sąjungos že
mės ūkio kolektyvizacijos pirmuo
sius metus. Scenerijos paprastos. 
Suvaidinimui reikia 12 asmenų: 
10 vyrų ir 2 moterų. Kaina 15c.

♦KARO AUKOS. Keturių vei
ksmų drama iš Lietuvos darbi
ninkų gyvenimo laike Didžiojo 
Karo. Parašė Sodalius. Suvaidini
mui reikia 12 asmenų: 7 vyrų ir
5 moterų. Kaina 25c.

♦FABRIKANTAS IR DARBI
NINKAS. Trijų veiksmų drama. 
Parašė V. Kniazevas; vertė L-tė. 
Reikalauja 23 asmenų suvaidini
mui. Kaina 25c.

♦NELAUKTAS SVEČIAS. 
Vienveiksmis dramatinis vaizdelis 
iš revoliucijos laikų. Parašė M. 
Irčan. Suvaidinimui reikia 5 as
menų: 3 v., 2 m. Kaina 20c.

♦UŽ DIEVa IR TĖVYNĘ. Trijų 
veiksmų, dviejų paveikslų drama. 
Parašė Senas Vincas. Reikia 20 
vaidynų: 17 v., 3 m. Kaina 20c.

MES IR JIE. Liaudies drama 
dviejuose veiksmuose. Parašė V. 
Karpinskij. Vaidylų reikia 14: 
10 v., 2 m. Būna ir minia. K. 20c.

♦BEDARBIAI. Dviejų veiksmų 
drama. Parašė Jonyla. Vaidylų 
reikia 16: 13 v., 3 m. Kaina 25c.

♦PRADŽIA. Keturių veiksmų 
drama, parašė Jurata Juraitė. 
Vaidylų 17. 11 v., 6 m. Kaina 25c.

♦PRIEŠAI. Melodrama keturių 
veiksmų ir 5-ių atidengimų. Pa
rašė M. Volochov. Vaidylų 12. 25c.

♦ŠALIN RANKOS. Vieno veik
smo vaizdelis. Parašė J. Shapiro. 
Vaidylų 9. Kaina 20c.

♦MOTERIS GATVĖJE. Trijų 
atidengimų dramatiškas vaizdelis. 
Vaidylų 11. Taipgi dalyvauja mi
nios. Kaina 25c.

JĖZUITO SĄŽINE. Penkių ak
tų tragedija. Parašė ir išleido A. 
Žagaras. Vaidylų 19: 14 v., 5 m.

Kaina 25c.
Į RYTŲ ŠALĮ. Dramatinis vieno 
veiksmo vaizdelis. Parašė P. G. 
Vaidylų 7; 5 v., 2 m. Kaina 15c.

TROKŠTU MIRTIES. Trijų 
veiksmų drama. Parašė E. S. Ka
talikė. Vaidylų 17. Kaina 15c.

M AR AT AS. Vienveiksmė dra
ma. Parašė A. Amnuelis. Vaidylų 
5. Kaina 10c.

KUNIGAS MACOCHAS. 4 ak
tų, 6 atidengimų tragedija. Para
šė Kalnų Duktė. Vaidylų 17:

Kaina 15c.
NEPASIEKTAS TIKSLAS. Ke

turių aktų, septynių atidengimų 
tragedija. Parašė B. Skurdžius. 
Vaidylų 31: 28 v., 3 m. Kaina 25c.

PRAEITIES ŠEŠĖLIS. Keturių 
veiksmų drama. Vertimas iš ru
siško. Vaidylų 9: 6 v., 3 m. 25c.

PENKTAS PRISAKYMAS. 
Vien veiksme drama. Parašė Br. 
Vargšas. Vaidylų 7. Kaina 10c.

MOTINOS ŠIRDIS. Keturių 
veiksmų drama. Parašė Kalnų 
Duktė. Vaidylų 9: 5 v., 4 m. 25c.

KOMEDIJA—VODEVILIS— 
FARSAS

♦PUSSESERE SALOMĖJA. 
Trijų veiksmų komedija. Parašė 
Z. J. Suvaidinimui reikia 6 asme
nų: 4 v., 2 m. Kaina 50c.

♦KOMETOS LAUKIMAS. Far- 
sas-vodevilis viename veiksme. 
Parašė A. N. Andrejev. Vertė 
Pranas Balsys. Suvaidinimui rei
kia 6 asm.: 4 v., 2 m. Kaina 35c.

♦GYVIEJI NABAŠNINKAI. 3- 
jų veiksmų juokai. Suvaidinimui 
reikia 6 asm.: 4 v., 2 m. K. 50c

♦KAUNO PONAI. Vienveiksmis 
vaidinimas. Parašė Rl. Svyrūnėlis. 
Suvaidinimui reikia 4 asmenų: 2 
v., 2 m. Kaina 15c.

♦DRAMBLYS. Dviejų veiks/nų 
komedija. Parašė J. Skribliukas. 
Suvaidinimui reikia 11 asmenų:
6 vyrų, 5 mot. Kaina 20c.

♦GAILA ŪSU. Vieno veiksmo 
komedija. Paraše L. A. Dmuševs- 
skis. Vertė A. Vėgėlė. Suvaidini
mui reikia 5 asmenų: 3 v., 2 m.

Kaina 40c.
♦NEPAVYKUSI KOMEDIJA. 

Vieno veiksmo juokai. Sulietuvino 
E. Rucevičienė. Suvaidinimui rei
kia 5 asm.: 4 v., 1 m. Kaina 25c.

VIENAS IŠ MŪSŲ TURI AP
SIVESTI. Vieno veiksmo komedi
ja. Suvaidinimui reikia 4 asmenų:
2 v., 2 m. Kaina 10c.

BO.SIENE. Dviejų veiksmų ko
medija. Parašė Dilginis. Išleido 
W. Strygas. Suvaidinimui reikia
7 asmenų: 4 v., 3 m. Kaina 25c.

.KNYPKIS. Vieno veiksmo ko
medija. Parašė M. Gawalewicz. 
Sulietuvino St. Gr-nė. Suvaidini
mui reikia 3 asmenų: 2 v., 1 m.

Kaina 10c.
VARGŠAS TADAS. Dviejų ak

tų škicas. Vertė Trys. Suvaidini
mui reikia 4 asmenų: 2 v., 2 m.vienos kopijos kaina 20c.

Su užsakymais ir kitais reikalais kreipkitės sekamu adresu:

LIETUVIŲ MENO SĄJUNGA
46 TEN EYCK ST. BROOKLYN, N. Y.

OPERETES
♦KOVA UŽ IDĖJAS. Keturių 

aktų operetė. Parašė I. Togoboč- 
nyj. Iš ukrainų kalbos vertė P. 
Bukšnaitis. Vaidylų 12: 9 v., 3 m. 
ir choras. Viskas įvyksta kaime, 
kur valsčiaus raštinė. I ir II ak
tas — kaimiečio grįčioje; III ak
tas — valsčiaus raštinėje; IV ak
tas — mažažemio bakūžėje.

Kaina 85c. Balso ir piano parti
tūros kaina $15.

♦NEBAIGTA KOVA. Trijų vei
ksmų melodrama. Suataisė Senas 
Vincas. Vaidylų 13: 10 v., 3 m. 
Kaina 25c. Balso ir piano parti
tūra $10.

♦ALKIS. Trijų aktų alegoriška 
operetė. Parašė S. Zavis. Muzika 
bendrai rašė B. šalinaitė ir Lahn 
Adohmyan. Vaidylų 28: 24 v., 4 
m. Kaina 80c. Balso ir plano par
titūra $10.

♦INKVIZICIJA. Keturių aktų 
drama su dainomis. Galima vai
dint ir be dainų. Parašė Palanta. 
Vaidylų 25: 22 , v., 3 m. Veikalas 
vaizduoja kas dėjosi Krikščionių 
Demokratų valdomoje Lietuvoje., 
Muzika B. Šaknaitės ib Lahn 
Adohmyan. Kaina 25c. Balso ir 
piano partitūra $10.
- *SPARTAKAS. Keturių veiks
mų istorinis braižinys su dainomis. 
Parašė Mikas Rasoda. Suvaidini
mui reikalinga 16 asmenų: 13 v.,
3 m. ir choras. Kaina 25c.

Orkestracijos, balso ir piano 
muzika $10.

♦MEILES NUSKRIAUSTA. 
Vienaveiksmė operetė. Sulietuvi
no B. Šalinaitė ir A. Jeskevičiūtė. 
Labai graži partitūra. Vaidylų 15 
ir choras. Scena — teismo rūmai. 
Daug gražaus jumoro. Orkestra- 
ciją perkant, $12; nuomuojant — 
$5. Libretas eina kartu.

♦KAVOS KANTATA. Vienavei
ksmė operetė. Parašyta garsaus 
komp. J. S. Bach’o. Vaidylų rei
kia 4: 3 v., 1 m. ir choro. Įdeko- 
ravimas paprastas, pasiturinčio 
miesto gyventojaus svečių kamba
rys. Orkestracija su balso ir pia
no partitūra $15; nuomuojant $5.

♦TAMYLA. Penkių veiksmų 
melodrama, sutaisyta pagal F. 
Diušino romaną. Iš ukrainų kal
bos vertė M. Norvaiša. Dainas 
(išskiriant vieną) parašė J. N. 
Muziką paruošė komp. B. šalinai
tė. Suvaidinimui reikalinga 18 as
menų. Reikalingas choras, kuris 
sudaro publiką. Kaina (be muzi
kos) 80c. Balso ir piano partitūra 
$10.

VELNIAS STATINĖJE. Viena
veiksmė komedija-operetė. Iš uk
rainų kalbos vertė Pranas Balsys. 
Yra 8 dainos. Suvaidinimui reikia
4 asmenų: vienos moters ir trijų 
vyrų. Vienos kopijos -kaina 50c.

VEIKALAI TINKAMI VAI
DINTI VAIKAMS

GEROJI ONELE. Dviejų veik
smų vaizdelis. Parašė A. Bara
nauskas. Suvaidinimui reikia 13 
asmenų: 8 v., 5 m. Kaina 10c.

NEŽUDYK. Vienaveiksmis dra
mos vaizdelis. Pgrašė V. Putvins
kis. Suvaidinimui reikia 8 asme
nų. Kaina 10c.

♦DARBAS LAIMĖJO. Dviveik
smis žaismių veikalėlis. Parašė 
Whitehead. Suvaidinimui reikia 
14 asmenų: 10 v., 4 m.*Kaina 25c.

♦MES ALKANI. Vieno veiksmo 
vaizdelis. Suvaidinimui reikia 10 
asmenų. 5 b., 5 m. Kaina 15c.

♦MUSMIRES. Dviejų veiksmų 
operetinis vaizdelis vaikams. Pa
rašė A. D. Muzika A. Pociaus. 
Vadovaujančias roles turi 10 as
menų — mergaitės ir berniukai. 
Taipgi būtinai reikalingas vaikų 
choras. Knygučių reikalinga ne
mažiau kaip 10 (žodžių susimoki- 
nimui) ir 6 muzikos sąsiuvinių 
(dainų susimokinimui). Kaina 
bendrai už viską $5. Be muzikos,
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Chicagos Žinios

O. Vi-

Štai yra keletas iš daugelio rūšių

BALTIMORE CLUB
CANADIAN CLUBGREEN RIVER

License L-886

su-
no- 
lai-

materijolo, vietoje buvu- 
popieros. Tokiu būdu rei- 
imti maždaug atatinka- 
kainą. Kostumeriai išro- 

kad geriau naujus

OSO!

_____ —... .................

Mūsų šiaučių Vargai ir Bėdosapibūdina dalykus skirtingai:
Kiek man teko skaityti lie

tuviškų laikraščių, niekur ne
pasitaikė rasti jokios žinutės 
apie kurpių amatą, jų gyve
nimo aplinkybes ir supratimą 
apie darbo žmonių luomos 
užduotis.

Išrodo, kad tie šiaudeliai, 
tai jau suvis žemiausios kate
gorijos žmonės; arba kitaip 
įsivaizdinant, rodosi tų batų 
taisytojų suvis mažai yra, tu
zinas ar daugiau. Na, jeigu 
jau tik tokis skaitlius, tai ką 
dar čionai apie juos ir laik
raščiuose rašyti?

Bet šiaučių Chicagos mieste 
yra pusėtinai daug; priskaito- 
ma apie 7,000. Jie visi kala, 
odas pjausto, mieruoja, skubi
na, iš kailio neriasi. Nors ir 
bosas ant sprando nelipa, bet 
kiti net suserga nuo tokio sku
baus darbo, nervų ligas įgau
na ir kitokias negales.

Šiame amate yra visokių 
tautų. Iš visų mažiausias nuo
šimtis, tai gryno kraujo ame
rikonų. Mat jiem išrodo per
prastas vardas, “shoemaker.”

Lietuvių kurpių yra pusėti
nai daug; taipgi yra gerokai 
tokių, kurie galėtų ir į laik
raščius kartais šį-tą parašyti, 
bet nerašo.

Niekas nenori rašyti dėlei 
to, kad pavieniai dirba, jau
čiasi kiekvienas ant savęs po
nas, išnaudotojo jokio neturi.

Unija “shoemakers” šiokia- 
tokia yra, bet mažai kas prie 
jos priklauso, rodosi tik apie 
300. Kitus visus negali suor
ganizuoti, nes išrokavimas to
kis, kad nėra prieš ką kovo
ti, ar pats prieš save ? Duok
les mokėti, viršininkus unijos 
užlaikyti, tai viskas, ką šiau- 
čius gautų naudos iš unijos.

Tokis išrokavimas pas dau
gelį kurpių yra ir negalima su
siorganizuoti visiems. Bet pas 
daugelį yra minčių, kad tam 
tikras kurpių sąryšis, su ma
žomis duoklėmis ir be ponų 
palaikymo, būtų labai naudin
gas.

Kurie nesupranta šiaučių 
būklės, paviršutiniai žiūrėda
mi, mano, kad tai geriausias 
amatas. Ir daugelis net pavy
di to amato, žinoma, toki apie 
viską mažai supranta. O pas 
daugelį šiaučių yra ta mada, 
kad pasigirti: nors ir vos su
duria galą su galu, bet sakosi 
pinigą darąs kaip mėšlą. O tai 
klaida.

Tikrenybėj kurpių gyveni
mas apverktinas, skurdus ir 
niekam neturėtų būti pavydė
tinas. Dabartiniais laikais ypa
tingai, kas nori pasilaikyti nuo 
bankrūto, turi vyniotis kaip 
ungurys. Batai yra pigūs pirk
ti, nes darbininkai, kurie juos 
dirba yra kuo labiausia išnau
dojami, o materijolas dėl ba
tų taisymo kompanijų ranko
se ir kaip reikia gana brangus.

Kaip batai yra pigūs pirkti, 
taip jie bloga ir taisyt, kurpius 
turi sugaišuot daug laiko ir pri
dėti 
sios 
kia 
mą
kuoja, 
pirkti dar kiek pridėjus, negu 
taisyti senus.

Laikai blogi, žmonės pinigų 
neturi, derasi, kad kuopigiau- 
sia dirbtum, bėgioja nuo vie
no kurpiaus prie kito. Per 
šiuos blogus laikus tų šiaučių 
pridygo, kaip grybų iš po nak
ties, darbo visiems neužtenka, 
kiekvienas stengiasi patraukti 
prie savęs daugiau koštu me
rių, mažina “praisą,” stengia
si atlikti darbą kuogeriausia. 
Tai toki ir kitoki dalykai pa
daro šiaučius tikrais vergais.

Daugelis senesnių žmonių 
yra užsiinteresavę šiuo amatu 
ir daugelis užeina pas šiaučius 
ypatingai, kurie negauna dar
bų ir nesitiki jau gaut, pasitei
rauti, kokiu būdu galėtų tapti 
“šiūmeikeriu.” žinoma, žmo- 
neliai gauna visokių informa
cijų; daugelis batų taisytojų

vieni pasididžiuodami tuo 
amatu, o kiti užsigeidusį tapti 
šiūmeikeriu nugązdina, kad 
tai labai mechaniškas amatas 
ir sunku išmokti, ima laiko ir 
tam panašiai. •

Tikrenybėje yra taip: jeigu 
kuris žmogus gabesnis kiek ir 
apie viską paviršutiniai 
pranta ir paims tam tikrą 
ra (idėją), tokis į trumpą 
ką mokės batus taisyti.

Kad shoemakeriu kas mano 
būti, tai lygiai kaip į vergiją 
patekti. Tu turi būti prisirišęs 
prie to užsiėmimo ir niekur 
daugiau negali pasirodyti. 
Nuo 7 ryto turi būtinai atsida
ryti ir be jokių pertraukų iki
8 vakaro mažiausia, o dauge
lyje vietų kiekvieną dieną iki
9 arba ir 10 vakare. Neturi 
šiaučiai susitarimo nei valandų 
nustatymo.

Jeigu žmogus yra šiek-tiek 
matantis toliau savo nosies, 
tokis šiuo amatu nebus užga
nėdintas. Pradėti šiaučiauti 
reikia turėti šiek-tiek pinigų: 
mažiausia kokius $500, su ma
žai sunku įsigyventi.

Tai tiek galima parašyti 
apie šiaučių amatą ir jų būk
lę-

Labai pageidaučiau, kad ir 
daugiau shoemakeriu po tru
putį parašytų į spaudą.

Tamošiaus Sūnus.

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų.

PRANEŠIMAI iŠ KITUR
ALDLD 3-čio Apskričio 

Konferencija
Trečio Apskričio konferencija 

jvyks 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,
sockienė, org. (269-271)

WHOLESALE AND RETAIL
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
L 859 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
10 Fourth Aye., Borough of Brooklyn. Coun
ty of Kings, to be consumed off the pre
mises.
G. & S. DEPOT WINE & LIQUOR STORE 
10 Fourth Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11728 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1503 
Foster Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

JOHN HART
1503 Foster Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11690 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Ijiw at 4018 
Glenwood Rd., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

RICHARD JORDAN
4018 Glenwood Rd., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11680 has been issued to the undersigned 
to sell beei- at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 196 
Howard Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

MARTIN HORAN 
Horan’s Grocery

196 Howard Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11739 has been issued to the undersigned 
to sell beer at reail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 950 
McDonald Ave., Borough of Brooklyn. Coun
ty of Kings, to be consumed off the pre
mises.

BERNARD UNTERBERGER
950 McDonald Ave., Brooklyn. N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2798 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 292 
Stagg St.. Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed off the premises.

PHYLIS POST
292 Stagg St.. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11127 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 4101 
3rd Ave., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed off the premises.

KARL AUGUST KATT
4101—3rd Ave., . Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10961 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 373 
Crescent St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

SAMUEL SILVERMAN
373 Crescent St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 14194 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Bverage Control Law at 400 
Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, Coun
ty of Kings, to be consumed on the pre
mises.

WILLIAM DUGGAN
400 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1862 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1102 
Clarkson Ave-. Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

LOUIS NOGIN
1102 Clarkson Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2928 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 324 
Thatford Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

DORIS AMMAR 
Nile Restaurant

324 Thatford Ave., Brooklyn, N. Y.

"LAISVES” SPAUSTUVE
Daro visokius spaudos dar

bus organizacijom 
ir biznieriam

DAILY WORKER siunčia Alaną Max’ą, seną darbinin
kų reporterį, į Atlantic City, kad aprašytų istorinį C.I.O. 
Suvažiavimą. Kad nuodugniai suprastumėte tuos svars
tymus ir tarimus Atlantic City ir kaip jie atsilieps Ame
rikos darbininkų ateičiai, tai sekite Max’a DAILY 
WORKER’YJ.

M
Į New Orleans važuoja Louis Budenz duot iš ten tiesio
ginius pranešimus DAILY WORKER’IO skaitytojams 
apie veiksmus Amerikos Darbo Federacijos Suvažiavi
mo. DAILY WORKER’IO pranešimai iš to suvažiavimo 
New Orleans’e aiškiausiai įvertins visą jo eigą, “žiūrint 
į tai darbininkų akimis.”

i

Kad klausiniai dėlei savistovaus farmerių-darbininkų 
veikimo įgyja tokią svarbą amerikiečių gyvenime, tai 
DAILY WORKER siunčia Haroldą Preece, vidurvakari- 
nių valstijų korespondentą, į Denverį, kad aprašytų 
Farmerių Unijos Suvažiavimą. Jis nupieš DAILY W0R- 
KERTO skaitytojams tikrą paveikslą to, kas dedasi tarp 
organizuotų farmerių.

Daily Worker
Manhattan Liquor Store

DABAR YRA

I T V V D V IT g n nJut A JEl H I JHiMi JiM Joti Jm
Mes išstojome su žemiausiomis kainomis, kokias tik 

begalima suteikti savo kostumeriams

Kainos ant visų garsiųjų rūšių yra taip žemos 
kaip dar nebuvo nuo atšaukimo prohibicijos

GOLDEN WEDDING
SCHENLEY RED LABEL
THREE FEATHERS
SCHENLEY BLACK LABEL

OLD OVERHOLT
MT. VERNON 
GIBSON
OLD MR. BOSTON PINCH 

LOUISVILLE CLUB

Mes esame žinomi, kaipo patikimiausia likerių pirkimui krautu 
vė, ir todėl darome didžiausią biznį Brooklyne

Ateikite ir Persitikrinkite
Sunday Farm Brand Whiskey $ 1.39 už kvortą

MANHATTAN LIQUOR STORE
264Grand Brooklyn N.Y.
Kainos gali būt pakeičiamos 

be pranešimo
Mes pasiliekam teisę 

limituoti kiekį

NOTARY 
PUBLIC

Telephone 
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) * 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai 

f

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

M M MM M M M M M M MM M M M M.M.M.M M MM.M M fa I

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA
417 Lorimer St. — Brooklyn — “Laisvės” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europlško ir Amerikoniško stiliaus. Pulkus, lietuviško 

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

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

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

SKELBKITĖS “LAISVĖJE
Office Phone 

EVergreen 4-6971
Inside Phone 

EVergrecn 4-6488

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

OPEN DAY and NIGHT

Managed by

RHEA TEITELBAUM

Vapor Room, Turkish Room, Russian
Room, Large Swimming Pool, Fresh Ar
tesian Water, Restaurant, Barber Shop, 

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.rru After 11 p.m. for gents

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

Sun. ail day and night

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

Rūgšti rugius, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, ąenvi- 
čiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi ke
pama roliai ir bandukės. Puikiausia.: 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 Rolla.

Siunčiame duoną per paštą i kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant Jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svori Ir kaina*.

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



Iš Kur ir Kiek Ims 
Karinei Tarnybai

Sudaryt pirmajam 1,91' 
naujokų būriui Brook lynas 'tu 
rėš duoti 660 vyrų, New Yor 
kas su Richmond syk 
Bronx—430, Queens 467

Susiregistravusių iš tų dalių 
miesto buvo sekamai: Brook
lyno—369,105, New Yorko — 
260,487 ir Richmondo —21,- 
106, Bronxo—182,598, Queens 
—173,478; visam mieste 
1,006,774.

reakcinį Coudert Komitetą, 
kuris yra pasišovęs raganų 

, medžiojimu atbauginti moky- 
’ tojus nuo tikrojo unijizmo. 
’ Tuo tikslu komitetas yra pa- 

reikalavęs iš Mokytojų Unijos 
Lokalų 5-to ir 537-to narių 
sąrašų.

Mitingas buvo sušauktas gy- 
i irimo švietimo ir civilių laisvių 

" Dėlto, kad E. Rand sakęsis I reikalams aptarti. Mitingą 
esąs jaunikaičiu, o buvęs že-Į šaukęs Visuomenės švietimo 
nočiu; kad sakęsis aktorių, o Komitetas yra sudarytas ben- 
buvęs tik kalnierių modeliu;
žadėjęs mylėti, bet to visai ne
mokąs, jo žmona, naktiniam 
kliube skrybėlių užčekiuotoja, 
teisme pareikalavo iš jo per
skyrų ir po $100 per savaitę 
užlaikymui.

Sakęsis Esąs Viskuo

Šiandien ir Rytoj Įvyks 
Dramos Festivalas

Jono Valenčio darbo dra
mos mene 25-tai sukakčiai pa
minėti ruošiamasis 
Festivalas prasideda 

šeštadienį, 
ir tęsis rytoj,
po piet ir vakare, 

trys programos 
Hali, kampas 

roe St. ir Howard Ave. 
pat G^tes Avė. stoties),

Dramos 
jau šį 

lapkričio 
lapkričio

X.18OS
Shubert

> Toj pačioj popietinėj pro- 
bus gramoj dar bus suvaidinta 

Mon- 2-ras veiksmas romano “RU- 
(prie DENS SMUIKAI.” Vaidina 
Broo-Į Aldona šertvietytė, Jonas Va- 

klyne.' Bilietai bile kuriai iš lentis ir Sietyno Choras. Taip- 
trijų programų 50c., 75c., ir gi suvaidins 1-mą veiksmą 
$1. Sėdynės rezervuotos, 
dinimai prasidės žemiau 
rodytu laiku.

PROGRAMOJ:

Vai-
nu-

Lapkričio 16-tą, lygiai 
vakaro, brooklyniečiai 
riai ir Aidbalsiai suvaidins 
dramą “AUŠROS SŪNŪS.” Ta 
pati drama ir tų pačių aktorių 
bus pakartota lapkričio 17-tą, 
7:30 vai. vakaro. Aktoriai 
vo išvardinti vakarykščioj 
doj.

Lapkričio *7-tą, 4 vai.
piet, niuvarkiečiai aktoriai ir 
Sietyno Choras suvaidins mu
zikai? komediją “KUPROTAS 
OŽELIS.” Dalyvauja: Ona 
Stelmokaitė, Tęsė Stočkienė, 
Aldona Juodeškaitė, Elzbieta 
Skeistaitienė, Katrė Žukaus
kienė, Marė Paukštaitienė,

f

■

bu. 
lai

P°

DramosįMeno Festivalas
JONO VALENCIO

JUBILĖJUS
25 Metų Darbo Dramos 

Mene
šeštadienį, 

Lapkričio 16 November 
8 vai. vakaro 

“AUŠROS SŪNŪS” 
Dalyvauja “Aldbalslal”

Sekmadienį
Lapkričio 17 November

Muzikalė Komedija 
“KUPROTAS OŽELIS’ 
Dalyvauja Sietyno Choras iš 

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

l-mas Veiksmas “Tamsybes Galybė”

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

Dalyvauja “Aldbalslal”

SHUBERT HALL 
MONROE STREET and BROADWAY 

BROOKLYN, N. Y.
Bilietų Kaina: 5Oc, 75c ir $1.00

Vaidinimai prasidės punktuališkai,—prašome nesivėluoti.

Pereitą sekmadienį įvyku
siame masiniame mokytojų 
susirinkime, Manhattan Cent
er, N. Y., kur dalyvavo virš 
2,200 mokytojų, pasisakyta 

drai iš mokytojų liaudies, vi
durinėse, aukštosiose mokyk
lose ir WPA projektuose.

Pasaulio Parodos adminis
tracijos bildingas, turįs 120 
ofisų, irgi bus nugriautas.

Vanda Stočkaitė, Alma že- 
lionytė, Adelė Rūdaitė, Mari
jona Mitkienė, Robertas Žu
kauskas, Tadas Kaškiaučius, 
Juozas Sukackas, Arnoldas 
Mitkus.

ir ■ gi
dramos “TAMSYBĖS GALY
BĖ.” Šiame vaidina: Domicėlė 
Veličkienė, Uršulė Bagdonie
nė, Aldona šertvietytė, Aldo
na Juodeškaitė, Adelė Pakal- 

8 v. niškienė, Jonas Valentis, Ni- 
akto- kodemas Pakalniškis, Alber

tas Virbickas.
Lapkričio 17-tos vakaro 

7:30 programa ta pati kaip 
lapkr. 16-tos vakarą.

Kas myli teatrą ir dainą, 
tas atsilankys pasigrožėti šio 
Dramos Festivalo puikiomis 
programomis ir sykiu pagerb
ti dramos veteraną, kuris per 
25 metus daug pašventė lietu
vių meno auklėjime.

Sėkmingo Drhmos Festivalo 
ir ilgiausių metų 
darbuotės lietuvių 
kime jubileatui 
Jonui Valenčiui!

tolimesnės 
mene lin- 

menininkui

Tadas Kaškiaučius
Vaidina Piršlio rolę komedijoje 

"Kuprotas Oželis”

Pirmadienį, lapkričio 18 
dieną, 7:30 vai. vakare, “Lai
svės” svetainėj, 419 Lorimer 
St., atsibus labai svarbi pre- 

santvarkalekcija apie naują
Lietuvoj.

šolomskas
Lietuvos

Drangas D. M. 
dėstys Naujosios 
Konstitucijos punktus. Bus iš
aiškinta, kokias turi , teises 
Lietuva Sovietų Sąjungoj, bus 
išdėstyta, kokias^ teises turi 
Lietuvos darbininkai, valstie
čiai, inteligentai. Sužinosite, 
kas dabar Lietuvoj valdo ir 
tvarko fabrikus ir dirbtuves, 
kas nusako darbininkų algas 
ir sprendžia darbo sąlygas.

Organizacijos Prašomos 
Atsiust Atstovus

konfe-

5 W.

sau-

Nacionalis Negrų Kongresas 
šaukia visos valstijos 
renciją lapkričio 16 ir 17 die
nomis, Park Palace, 
110th St., New Yorke. Pirma 
sesija prasidės 11 v. ryto. De
legato mokestis $1.

New York valstijoj, kaip 
pažymėta konferencijos 
kime, gyvena apie pusė milio- 
no negrų, tačiau ir čia, ne vien 
tik pietinėse valstijose, negrai 
yra diskriminuojami. Kaipo 
pavyzdis nurodoma Harlemas, 
kiu- 50,000 negrų šeimynų su
moka apie 3 milionus dolerių 
už gasą ir elektrą, bet tos rū
šies šapose ir įstaigose jie 
teturi mažiau tūkstančio dar
bų ir tai tik prasčiausiuose ir 
sunkiausiuose darbuose. Nuro
doma ir teroras, kuriuomi 
juos nori išlaikyti pavergime 
ir pažeminime. z

Pareiškimas sako: “Atėmus 
negrų teises šiadieną, atims 
visų amerikiečių teises rytoj.” 
Dėlto “negrai turi kovoti prieš 
tuos blogumus; o darbo uni
jos ir visos progresyvūs gru
pės privalo bendrai pagelbėt.”

Ateities Žiedo Vaikų 
Mokyklos Reikalai

Pirmą pamoką pradėjo lap
kričio 9 d. Tai reikia pasi
džiaugti : pradėjom mokyklėlę 
su dideliu būriu mokinių, ber
niukų ir mergaičių. L. Kava
liauskaitė — gabi mokytoja 
lietuvių kalbos—rašybos.

Prašome lietuvių tėvų at
vesti savo sūnus ar dukteris į 
lietuvių kalbos,' rašybos, dai
nų, muzikos mokyklą, šešta
dienį, lapkričio 16 d., “Lais- 

419 Lorimer 
Y., prieš an- 

pietų, nes 
vai. praside-

vaikučius.

kurie mokiniai 
lankėsi, turi knygą 

atsineškite šį

vės” Svetainėje, 
St., Brooklyn, N. 
trą valandą po 
punktualiai 2-rą 
da mokinimas/

Vėliausiai atėję mokiniai 
būna pasilikę toli nuo pir
miau pradėjusių. Tokiu būdu 
mokyklos komitetas nori, kad 
visi, kurie gerai žino apie tos 
mokyklėlės vertę ir naudingu
mą, atvestų savo
Vėliaus uždarysime priėmimo 
sąrašą.

Pasarga, 
pernai
“Labas Rytas 
šeštadienį. Taipgi turėkite pai-/ 
sėlius, popieros sąsiuvinius. 
Kurie neturite knygos, gausi
te mokykloj už 25c. Iki pasi
matymo šeštadienį, 2-rą vai. 
po pietų.

Geo. Kuraitis,
Komisijos Narys.

Apeliacijų teismas pripaži
no, kad 1,774 akrai Jamaica 
Įlankos pievos ir balos pri
klauso miestui. Gerritsen 
Corp, norėjo įrodyt, kad tai 
jos nuosavybė ir byloj reika
lavo* $9,000,000 atlyginimo.

Earl Grimes, 29 m., sulai
kytas kaltinimu bandžius api
plėšt duonvežį Cartsonis.

Sužinosite, kodėl Lietuvoj 
visa liaudis, kaip tikinti, taip 
ir laisvamaniai, kaip darbinin
kai, valstiečiai, taip ir rašy
tojai, profesionalai taip karš-

Sužinosite ir tai, kodėl sme- 
tonininkai, buvę bankininkai, 
fabrikantai, žemvaldžiai, ir 
liaudies pavergikai bėgo iš 
Lietuvos ir taip baisiai ją kei
kia.

Ateikite visi ir visos! Įžan
ga veltui. Drg. D. M. šoloms- 
kas pasižadėjo tinkąmai pa
ruošti aiškinimą Lietuvos Ta
rybų Socialistinės Respublikos 
Konstitucijos ir santvarkos.

ALDLD 1 Kuopos Komisija.

Trys Daktarai Grįžta iš Med
žioklės su Didoku Briedžiu

Kaip žinia, dr. J. Waluk, 
dr. J. Misevičius ir dr. A. Pet
riką per ištisą savaitę medžio
jo briedžius Up-State (viršuti
nėje New Yorko valstijos da
lyje). Kas metai šiuo laiku jie 
ten išvykdavo, bet ne kas me
tai juos giliukis pasitikdavo.

šiomis dienomis sužinota, 
kad sekmadienį jie sugr.š ir 
sugrįš ne tuščiomis rankomis 
— parsiveš nušautą briedį. 
Pamatysime.

Mokytojai Išstojo prieš 
Šniokštus

Septyni kolegijų mokytojai 
pereitą trečiadienį atsisakė 
liudyt apie savo uniją reakci
niam Rapp - Coudert Komi
tetui, kuris yra įsteigtas šniuk
štinėti progresyvius ir vesti 
diskriminaciją ii’ dezorganiza
ciją tarp mokytojų.

Tie 7 švietėjai pareiškė, 
kad jie liudyt nestos ir kad 
savo bylą paveda savo unijos 
įsteigtam komitetui. Komiteto 
kovą remia* eilė žymių unijų 
ir kitų organizacijų bei atski
ri visuomenininkai.

Reakcininkai' pasimojo pa
versti mokytojus bebalsėmis 
ir be išminties papūgomis, kad 
jie patys mintytų ir moki
niams kaltų tik tą, kas at
eina reakcininkų be galo lėkš- 
ton ir siauron makaulėn, kas 
būtų jiems pelninga. Mokyto
jai nepripažįsta tokios kenuo- 
tos “išminties.” Jie sako, jog 
įvedimas patentuoto mintiji
mo būtų pabaiga demokrati
jai.

Pasipriešinusieji liūdyt yra 
šie profesoriai: Morris 
Schappis iš City College; Ho
ward Seslam, Frederick Even, 
Harry Slochower ir Herbert 
Morais iš Brooklyn College; 
Murray Young ir Elton T. 
Gustafson, Brooklyno Kolegi
jos instruktoriai. .

Julijona Žuliuvienė - Pra- 
sauskiutė Palaidota

Pereitą ketvirtadienį Alyvų 
kapinėse, Maspethe, palaidota 
Julijona žuliuvienė - Prasaus- 
kiutė, LDS 50 kuopos narė. Ji 
paėjo iš»Paažerio dvaro, Alvi
to parapijos, Vilkaviškio aps
krities. Paliko vyrą Joną ir 
sūnų—Praną, taipgi*brolį Pet
rą Prasauską su šeima, gimi
nių ir draugų...

Laidotuvėse susirinko 
žus būrys velionės 
draugų' ir prietelių. 
atsisveikinimo kalbą 
R. Mizara, LDS

Laidotuvėmis 
nosi graboriaus 
linsko) įstaiga.

gra- 
giminių, 
Trumpą 
pasakė

prez.
gražiai rūpi-
Shallins (ša-

P-lė Norina 
riškas 
Carlo ir 
jų operose,

na Qreco, jauna ly- 
anoi dainavus San 
ncinnati Kompani- 
šiemet paimta dai- 
ipolitan Operoj.

Drafto Priešai Nuteisti 
Metus Kalėti

besi 
The

Astuoni jauni vyrai, 
ruošią kunigystei Union 
ological Seminarijoj, pereitą 
trečiadienį nuteisti metams ir 
vienai dienai kalėjimo už pa
sipriešinimą draftui. Jie nesi- 
slapstė, bet viešai pareiškė, 
kad jie priešingi karui ir dėl
to nesiregistruos. Ir nuteisti 
jie pasakė:

“Registracija veda prie 
verstino kareiviavimo - kons- 
kripcijos, o konskripcija yra 
dalimi karo. Kai kam, mūsų 
atsinešimas gali atrodyt išdy
kimu, bet jeigu mes regQstruo- 
tumės, mes būtume neteisingi 
viskam, ką mūsų sąmonė ir 
geriausis instinktas liepia da
ryt.”

Juos teisė J. V. Distrikto 
teisėjas Samuel Mandelbaum. 
Nuteistieji yra': David Delin
ger ir George M. Hauser 
Denver; Joseph Bevilascqua 
Buffalo; Howard Spragg 
Malden, Meredith E. Dallas 
Grosse Pointe, William Lo
well iš Poughkeepsie; Donald 
Benedict iš Newarko, Richard 
J. Wichlei iš Binghamton. 
Juos tuojau išvežė kalėjimai!.

Teisme buvusios jų motinos, 
žmonos ir seserys verkė.

iš

F.’ W. SHALINS
(SHALINSKAS) 

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

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto

Tel. Virginia 7-4499

ROBERT LIPTON

Lietuviu Rakandų Krautuve
Parduodame įvairius rakandus labai nužemintomis 

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

Sets, Dinette Sets, Matrasai ir Springsai
GRAND CHAIR CORPORATION

LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI
PETRAITIENft ir ŠONAI, Biznio Vedėjai

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

Jeweler : : Įsteigta 1892

701 GRAND STREET
Tarpe Graham & Manhattan Avės.

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

Dėl neišaiškintų priežasčių 
anksti lapkričio 13-tos rytą 
kilęs gaisras apgadino 3 krau
tuves 1502-06 Mermaid Ave.

REIKALAVIMAI
Reikalinga viduramžė moteris at

likti pareigas prie lengvo namų dar
bo. Taipgi prižiūrėti senyvą mote
riškę. Dėl daugiau informacijų 
skambinkite: Virginia 9-4399.

(270-272)

J. GARŠVA
Grabo’rius-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

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Rei-

grupių ir pavienių.
Iš senų 
n a u jus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais. 
kalui esant ir 
p a d i dinų tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

- JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

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

Tel.: Glenmore 5-6191

Mateušas Simonavičius 
įFif Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

ir impor- 
degtinės ii 

geriausių

Vietos 
tuotos 
vynai, 
bravorų alus ir
ėlius. Kada būsi
te Brook! yne, už
eikite susipažinti.

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Hewes eleveiterlo stotiem
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LietuviŲ Kuro Kompanija
ĮDEDAME master-kraft oil burners 

Į JŪSŲ SENĄ ar naują šildytuvą 
(Steam Boiler)

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir įdės tinkamą 
“burner” arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. 
Maloniai suteikiame aprokav.mus be jokio mokesčio.

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

Telefonas EVergreen 7-1661

į pavienius namus; taipgi siunčiam ir j kitus miestus.
EVetffreen 4-8802. Sav. V. LUKOŠEVIČIUS
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GERIAUSIA DUON4 

<^a\SCHOLESBAKING 
fo A w Lr———'--------

532 Grand Street, Brooklyn
KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 

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

ir

BAR ir GRILL 
LIETUVIU RESTAURANAS 
Įdomiai Jpuošta lietuviška aludė 

ant Grand Street 
Rheingold 5xtra Dry Alus. 

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės

Turime ir kambarių pernakvot 
arba savaitiniai išrandavot
JOSEPH ZEIDAT

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

LeVANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated
•

J. LeVANDA—E. LeVANDA
rėvas Ir Sūnus Levandauskal

UNDERTAKERS
•

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

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

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

Kiekvieną subatą 
karšta vakariene. 
Atskiras kamba
rys, užejimui su 
moterims. Nedė- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

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




