
KRISLAI
Mokyklų Inspektorius Rašo 

' Motinai.
Jis Nukentėjo Dėl

"Jaunuolių Švyturėlio.” 
Ilgas ir Keblus Kelias. . . 
Jei 800,000,000 Žmonių

Jėga Susijungtų!
Rašo R. Mizara.

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.00 

Metams

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

A. Liutkuvienė gyvena Brid
gewater, Mass., o josios sūnus 
gyvena Raseiniuose, Lietuvo
je, ir yra mokyklų inspekto
rius. Inspektoriumi jį padarė 
tarybų vyriausybė, — prie 
smetoniškojo režimo jis buvo 
paneigtas, “pastumtas į šalį”, 
kaip sako žmonės.

šiomis dienomis gaunu nuo I 
A. Liutkuvienės laiškelį, ku
riame įdėta sekama josios sū
naus laiško ištrauka:

“Parašyk draugui Mizarai į 
‘Laisvę’, kad jo seniau išleis
tas mokiniams vadovėlis Jau
nuolių švyturėlis, dėl kurio ir 
aš nukentėjau nuo smetoniš
kos klikos, dabar ląbai tiktų 
naujai mūsų mokyklai. . . Pa
rašyk dažniau laišką, kurio aš 
visada laukiu...”
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Anglai Naikino 26
V okiečių Prieplaukas

Ir Lėktuvų Stotis

NAUJAUSIOS ŽINIOS
Graikai Išveja Italus iš 

Koritzos
Anglu Orlaiviai Daugmeniš- 
kai Bombardavo Hamburgą

Buvo taip. Kai Jaunuolių 
švyturėlis išėjo iš spaudos, tai 
A. Liutkuvienė pasiuntė jį sa
vo sūnui mokytojui. Pastara
sis, matyt, jį naudojo mokyk
lose ir prisiuntė motinai laiš
ką, išgiriantį paminėtąjį mo
kykloms vadovėlį. Laiškas til
po “Laisvėje”. Na, ir dėlto 
mokytojas Liutkus turėjo 
skaudžiai nuo smetoniškos kli
kos nukentėti!. . .

Bet kas prie smetoniškosios 
klikos kentėjo, tas šiandien 
Lietuvoje yra didžiai gerbia
mas. Kas buvo brutališkai dėl 
savo idėjų žeminamas, tas 
dabar yra aukštinamas. Vis
kas, vadinasi, up side down. 
Paneigtasis mokytojas Julius 
Liutkus nūnai yra mokyklų 
inspektoriumi!

Anglai Praneša:
I London. — Naktį pirmiau 
vokiečiai nušovė dešimt iš 
tų Anglijos orlaivių, kurie 
bombardavo kariniai svar
bius vokiečių pastatus, bet 
sekančią naktį anglų lakū
nai vėl įnirtusiai bombarda
vo Berlyno geležinkelių sto
tis, dvidešimt šešias vokie
čių prieplaukas ir orlaivių 
stovyklas, pradedant nuo 
Norvegijos ir baigiant šiau
rine Francija.

Bombarduodami Hambur
gą, Anglijos lakūnai vėl su
kėlė didelius gaisrus jame.

Anglų oro bombos, be 
kitko, padegė vieną elekt
ros dirbyklą viduryje Ber-

Anglai Sutiktų Pri
pažint Baltijos Kraš

tus Sovietiniais
stovi
Šiuo

lyno. Anglijos lakūnai taip
gi pleškino vokiečių gazoli
no fabrikus.

“Prieš Anglijos akis 
ilgas ir keblus kelias, 
metu Anglija remsis savo do
minijų ir, vyriausiai, Jungtinių 
Valstijų pagalba, . .”

šitaip rašo Raudonosios Ar
mijos organas “Raudonoji 
žvaigždė.” Laikraštis numa
to, kad imperialistinis karas 
gali ilgai užsitęsti ir dar įvyks 
didelių, baisių susirėmimų. Pa
sak įvairių kraštų spaudos 
pranešimais, ginkluotas susi
rėmimas tarp Jungtinių Vals
tijų ir Japonijos Ramiąjame 
Okeane yra tik laiko klausi
mas.”

Šitaip karo žinovai žiūri į 
šių dienų politinę ir karinę pa
dėtį. Ateitis yra tamsi. Dar ne 
vienas milijonas žmonių gali 
būti paklotas ir ne vienas mie
stas sunaikintas ir ne vienas 
kraštas pavergtas. įtūžęs im
perialistinis žvėris dar nėra 
parblokštas, jis dar gajus, jis 
dar gali daug žmonijai nelai
mių patiekti.

I tai atsižiūrėdama, Sovietų 
Sąjungos vyriausybė ir daro 

’viską, kad jai nereikėtų šitoj 
kruvinoj puotoj dalyvauti; 
kad nei vienas SSSR pilietis 
nežūtų kare, vedamame už iš
naudotojų klasės interesus.

Tuo tikslu Molotovas lankė
si Berlyne ir tarėsi su aukštai
siais Vokietijos vyriausybės 
vadais.

Na, o Maskvoje Anglijos 
ambasadorius ir Japonijos am
basadorius tebesitaria su So
vietų vyriausybės nariais. Wa
shingtone tarp Sumner Welle- 
so ir Umanskio pasitarimai 
tebesitęsia.

Kitais žodžiais, Sovietų vy
riausybė trokšta palaikyti tai
kius ryšius su visais kraštais. 
Ji sako kariaujančioms ša
lims: Jūs galite sau draskytis, 
bet palikite mūsų kraštą ra
mybėje, nes ne mes esame 
kalti, kad jūs šią skerdynę 
pradėjote — jus patys prisivi- 
rėte smalos ir dabar ją sriaub
kite.

London, lapkr. 16. — An
glijos užsienių reikalų mi
nisterija ; davė šitokius pa
siūlymus Sovietų Sąjungai, 
“jeigu Sovietai parodys 
daugiau palankumo Angli
jai”:

Anglija neprisidės prie 
jokio užpuolimo atkreipto 
prieš Sovietus; anglų vald
žia užtikrins, kad Sovietų 
Sąjunga dalyvaus taikos de
rybose, kai baigsis dabarti
nis karas; Anglija faktinai 
pripažins, kad Lietuva, Lat
vija ir Estonija yra So
vietų Sąjungos nariai.

Užsieninė anglų ministe
rija pabrėžia, kad Molotovo, 
Sovietų komisarų pirminin
ko, atsilankymas Berlyne, 
nedaro Anglijai jokio skir
tumo.

Bet anglų valdžia nesako, 
ką ji darys su 20 milionų 
dolerių Lietuvos, Latvijos ir 
Estonijos pinigų, kuriuos 
Anglija pasilaikė, kada Lie
tuva, Latvija ir Estonija 
nubalsavo įstot į Sovietų 
Sąjungą. Anglijos vyriausy
bė taipgi tyli kas liečia 24 
laiyus Lietuvos, Latvijos i£ 
Estonijos, kuriuos anglai 
užgrobė.

Sovietai jau. keliais atve
jais ‘ reikalavo sugrąžint 
tuos pinigus ir laivus kaipo 
nuosavybę Lietuvos, Latvi
jos ir Estonijos Tarybinių 
Respublikų.

Vokiečiai Praneša:
Berlin. — Vokiečiai nu

kirto žemyn šešis iš dvyli
kos anglų orlaivių, kurie 
paskutiniu’ žygiu atskrido 
bombarduot Berlyną. Prieš- 
orlaivinėmis kanuolėmis vo
kiečiai nušovė kitus šešis 
anglų orlaivius vakarinėje 
Vokietijoje. Anglai numetė 
tik kelias oro bombas į 
Berlyną, bet nepadarė jokių 
rimtesnių nuostolių.

Į Hamburgą, Bremeną ir 
kitas vietas šiaurinėje Vo
kietijoje anglai lakūnai 
taipgi numetė tik kelias 
bombas.

Lapkričio 14 d. vokiečiai 
su'naikino 20 Anglijos orlai
vių, o savo prarado penkis.

Vokiečiu lėktuvai bombo
mis nuskandino du preki
nius anglų laivus, viso 12,- 
000 tonų įtalpos; smarkiai 
sužeidė vieną karinį anglų 
laivą naikintuvą ir padegė 
kelis prekinius Anglijos lai
vus.

Italai Praneša, kad Nu
skandinę Stambų An

glų Karo Laivą
Roma. — Oficialės italų 

žinios skelbia, kad jų sub- 
marinas “Capponi” trimis 
torpedomis pramušė ir už
degė Anglijos karo laivą 
“Ramillies” rūšies, 29 tūk
stančių tonų įtalpos, ir tas 
laivas “beveik visai tikrai 
nuskendo.”

Athenai, Graikija, lapkr. 
17. — Pranešama, kad italai 
bėga iš Korįtzos miesto 
esančio Albanijoj už 10 my
lių nuo Graikijos rubežiaus.

Graikų kartuolės iš kalnų 
ir anglų orlaiviai žudo bė
gančius betvarkėje italų ka
rius. Pleška Koritza padeg
ta italų. Graikai paėmė 700 
italų į nelaisvę^

Vidurinėje dalyje graikų- 
italų fronto, graikai užėmė 
Albanijos miestelį Lgskovi- 
ką ir atgriebė Konįtžą. Pa
jūrio ruože kariniai graikų 
laivai bombarduoja besi
traukiančius atgal italus.
Italų orlaiviai degino grai

ku miestą Janina.

London, lapkr. 17. — Per 
visų naktį tuzinai anglų or
laivių bombardavo Hambur
gą ir kitas vokiečių prie
plaukas, geležinkelių cent
rus, elektros, geso ir žiba
lo fabrikus Vokietijoje ir 
kanuolių batarejas šiauri
niame Francijos pajūryje.

V okiečiai Bombomis
Supleškino Anglijos
Orlaivių Centrą

z.JSįęMjl

Vokiečiai Paskandino Savo 
Laivą Ties Meksika

Mexico City. — Keturi 
prekijai vokiečių laivai 
mėgino pabėgt iš Tampico 
prieplaukos, kur jie buvo 
nuo karo pradžios. Jiem ke
lią pastojo “nežinomos” ša
lies karo laivai ; tad vokie
čių jūreiviai paskandino 
vieną savo laivąr kuriam 
gręsė greitas pavojus, o 
trys kiti jų laivai skubiai 
sugrįžo atgal, į Meksikos 
prieplauką.

VOKIEČIAI DEPORTUO
JA PRANCŪZUS

Vjchy, Francija. — Vo
kiečiai pilnais traukiniais, 
per prievartą gabena fran- 
cūzils iš Lorraine, vokiečių 
užimtos lytinės • Francijos 
provincijos, į dar francūzų 
tebevaldomą šalies dalį ir į 
Lenkiją. Francijos valdžia 
žada dėl to susitaikyt su vo
kiečiais.

Vokiečiai Praneša:
Berlin. — Vokiečių lakū

nai sėkmingai bombardavo 
Londono prieplaukas, gele
žinkelio stotis ir fabrikus. 
Vidurinėje ir pietinėje Ang
lijoje jie bombomis pataikė 
į daugelį kariškai svarbių^ 
punktų.

Vokiečiai sodina minas 
jūrose aplink anglų prie
plaukas.

Vokiečių orlaiviai bombo
mis taip padegė ir sužeidė 
du prekinius Anglijos lai
vus, vieną 16,000 tonų, kitą 
9,300 tonų, kad jiedu laiko
mi sunaikintais.

Daug anglų orlaivių bom
bardavo Hamburgą, pažeidė 
vieną prieplaukos namą ii 

gaisras gjręR. užgesintas. 
Anglų ląkūnai bombomis, 
užmušė kelis žmones ir su
žeidė kelis, bet abelnai ma
žai nuostolių padąrė Ham
burge ar kitur.

Vokiečiai per naktį nušo
vė septynis anglų orlaivius, 
o anglai šešis vokiečių orlai
vius.

Roma. — Italų komanda 
pripažįsta, kad didelis skai
čius anglų orlaivių bombar
davo Italijos • karo laivyno 
stovyklą Brindisi, bet, sako, 
mažai nuostolių tepadarė.

4,000 Darbininkų Streikas prieš Vultee Orlaivių Korporaciją 
Sustabdė Didžius Orlaiviu Užsakymus Anglijai ir Amerikai

Korporacijai Užsakyta Pastatyt 80 Milioną Doleriu Vertės Kariniu Orlaivių Anglijai 
Amerikai; Iki Streiko Darbininkai Gaudavo tik 50c Valandai

ir

— ii ■ . Ji

Amerikoje šiuo metu eina 
didelis judėjimas už tai, kad 
Jungtinės Valstijos, Chiniją ir

Sovietų Sąjunga susitartų ir 
visos trys pradėtų griežtą ko
vą už taiką.

Jei taip būtų, tai pagalvo
kite, kokia taikos pusėje jėga 
susidarytų: arti 800,000,000 
žmonių jėga!

Prieš tokią jėgą, kovojan
čią už taiką, niekas negalėtų 
atsilaikyti. Tokia jėga galėtų 
padaryti pilną tvarką ne tik 
Ramiojo Okeano srityje, bet 
ir visame pasaulyje.

Deja, iki šiol mūsų krašto 
valdovai į tai dar vis per pirš
tus žiūri!

Downey, Calif. — Ame
rikos darbė ministerija šeš- 
tadienį atsiuntė du savo 
tarpininkus, kad sutaikytų 
4 tūkstančius streikierių su 
Vultee Orlaivių korporacija. 

■ Sidney Hillman, pirmi
ninkas Amalgameitų Siuvė
jų Unijos, vienas iš šalies 
gynimo komisionierių, mu
šė streikieriam telegramą iš 
Atlantic City, N. J., ragin
damas juos taikytis su fa
brikantais, netrukdyti gin
klavimosi darbo.

Vultee orlaivių darbinin
kai sustreikavo penktadienį. 
Reikalauja vidutiniai pakelt 
algą iki 75 centų valandai. 
Fabrikantai iki šiol mokėjo 
tik 50 centų už valandą.

Vultee korporacijos dar
bininkai priklauso Orlaivi- 
niam Skyriui Jungtinės Au
tomobilių Darbininkų Uni
jos, CIO. Jau daug mėnesių !• • • 1. *» •*

bas su samdytojais išgaut 
darbininkam daugiau algos 
ir unijinę sutartį su jais. Fa
brikantai ne tik atmetė 
šiuos reikalavimus, bet visai 
nutraukė derybas su unija.

Tik dabar, kai darbiniu- 
kai sustreikavo, tai samdy
tojai pranešė, kad jie sutik
tų panaujint derybas su 
unija. Sykiu jie žada mo
kėt po 55 centus valandai 
tiem darbininkam, kurie 
bus išdirbę daugiau kaip 
tris mėnesius, ir po 60 centų 
išdirbusiem virš šešių mė
nesių.;

Sustreikavus orlaivių ga
mybos darbininkam, rašti
ninkai taipgi neina darban; 
ir streikas paliečia viso 5,- 
200 žmonių.

iriki streiko dirbo dieną 
valandas pa-

Vultee korporacija turi 
užsakymus už 80 ; milionų 
dolerių pristatyt karinių or
laivių Anglijai ir Amerikos 
valjĮIM; jr Y»Hte0 fabrikai

naktį per 24 
roję.

Jungtinės 
(ir Orlaivių) 
Unijos direktorius Los An
geles srityje, L. H. Miche- 
ner’is pareiškė, jog Vultee 
korporacija įkalbinėjo dar
bininkam, vardan šalies gy
nimo, nereikalaut didesnės 
algos. Dėl to Michener’is sa
ko:

“Kompanija dangstosi pa
triotizmu, šalies gynimo 
obalsiu; tuo būdu jinai sten
giasi amžinai palaikyti že
mas algas šioj pramonėj. 
Bet mes to nepakęsime.

“Gerovė ir sveikata 2501 
tūkstančių žmonių (orlaivi- 
nėje pramonėje, įskaitant 
jų šeimas) yra lygiai svar
bus šalies gynimui dalykas, 
kaip ir bombinių orlaivių

Automobilių 
Darbininkų

Anglai Praneša:
London. — 500 Vokieti

jos orlaivių šeštadienio rytą 
ir iš nakties bombardavo 
Londoną smarkiau negu 
bet kada. Šiuo žygiu jie su
ardė bei sudegino Londone 
tris viešbučius, kelis teat
rus ir vienuolynus ir kele
tą ligoninių, bet mažai te
padarė karinių nuostolių 
anglams. Anglai nušovė 20 
vokiečių orlaivių, o vokie
čiai—du anglų lėktuvus.

London. — šimtai Vokie
tijos bombinių orlaivių nak
tį pirmiau beveik sunaikino 
istorinį Anglijos miestą Co
ventry, svarbų centrą orlai
vių ir automobilių fabrikų. 
Tai buvo 250 tūkstančių gy
ventojų miestąs. Vokiečių 
bombininkai užmušė bei su
žeidė daugiau kaip tūkstan-

tį Coventry gyventojų. Dau
guma jo žmonių, likę be jo
kios pastogės, bėga iš bu
vusio miesto.

(New Yorko Times rašo, 
jog Coventry “buvo, bet jau 
nėra.”)

Pagal daugį orlaivių ir 
automobilių fabrikų, Co
ventry buvo vadinamas An
glijos “Detroitu.”

šimtai 
naktyj 

milioną
a.

Sugrįžo iš Berlyno
Į Maskvą Molotovas,
Sovietii Preinjeras į

j respubliką.
Maskva, la’pkričio 16. — 

Vidurnaktį parvažiavo iš 
Berlyno V. M. Molotovas, 
Sovietų Komisarų Tarybos 
pirmininkas ir užsienių rei- 
.kalų komisaras. Stotyje jį 
pasitiko aukšti vyriausybės 
ir Komunistų Partijos va
dai. Sugrįžusį Molotovą 
taipgi pasitiko ir sveikino 
visas vokiečių atstovybės 
štabas ir atstovai Italijos, 
Rumunijos, J u g o s 1 avi jos, 
Chinijos, Slovakijos, Ven
grijos, Danijos, Japonijos ir 
Bulgarijos.
Molotovo Padėka Vokiečių 

Vyriausybei
Pasiekęs Sovietų-Vokieti

jos sieną, grįžtant iš Ber
lyno, Molotovas pasiuntė 
kancleriui Hitleriui šitokią 
telegramą:

“Apleidžiant man vokie
čių žemę, malonėkite priimt 
mano padėką už širdingas 
priimtuves, kurias jūs man 
suteikėte Vokietijoj.”

Tuo pačiu laiku Moloto
vas mušė sekamą telegramą 
von Ribbentropui, Vokieti
jos užsienių reikalų ministe- 
riui:

“Malonėkite priimt šir
dingą mano padėką už pla
čias ir šiltas priimtuves, ku
rios buvo suteiktos man ir 
mano draugams atmintino
se dienose mūsų pobūvio 
Vokietijoje.”

, Anglai Užginčija 
London. — Anglijos 

riausybė pareiškė, kad italų 
torpedos nepataikė į jokį 
“Ramillies” rūšies anglų ka
ro laivą.

....... ............... t. ■ .į

ORAS. — šį pirmadienį 
vidutiniai šalta, dalinai ap-

vy-

<^w

Vokiečiai Praneša:
Berlin. — Penki 

Vokietijos orlaivių 
mėnesienoj paleido 
svarų sprogstamųjų bombų
ir 70 tūkstančių svarų pa
degamųjų bombų į Angli
jos miestą Coventry. Numė
tė ir daugelį didžiausių 
bombų, sveriančių po visą 
toną ir dar 200 svarų, šiuo 
žygui vokiečiai sunaikino 
visas orlaivių ir automobilių 
dirbyklas Coventry.

Tuomi vokiečiai keršijo ; 
Anglijai už tai, kad anglų 
lakūnai bombardavo Muni- 
chą,(?kai Hitleris ir kiti na- 
zilfcfVadąi Munįęhe lųinęjo 
sukaktuves nuo pirmojo jų 
sukilimo prieš Vokietijos

1 i : tSįįįi

f

Coventry, Anglija..— Per 
10 ir pusę valandų vokiečių 
numetė tūkstančius oro 
bombų į Coventry. Sunaiki
no ligonines, bažnyčias, vie
šbučius, teatrus, bankus, 
krautuves ir “šimtus ant 
šimtų” namų. Daugelyje 
vietų visai negalima pažint, 
ar buvo kokia gatve ar ne.

Sovietai Užginčija 
Girdus apie Susita
rimus su Japonija

Maskva. — Amerikiečių 
žinių agentūra United Press 
paskelbė, būk Sovietų Są
junga susitarus su Japonija 
pasidalint, kokiose srityse 
Azijoje turės vyraut Sovie
tai, o kokiose japonai, ir 
būk Sovietų Sąjunga priža
dėjus sustabdyt pagalbą 
Chinijai prieš Japoniją.

Valdiška Sovietų žinių 
agentūra Tass sako, jog gir-Į 
dai apie tokias Sovietų su
tartis yra pliki išmislai.

New Yorko dienraštis 
World-Telegram išspausdi
no pranešimą, būk japonų 
ambasadorius Maskvoj Y. 
Tatekawa pasiūlęs Sovietų 
Sąjungai “visą Anglų Indi- - 
ją arba dalį jos, jeigu So
vietai įstos į trijų vals
tybių sąjungą” (Japonijos, 
Vokietijos ir Italijos). Japo
nų ambasadorius taip pat, 
girdi, siūlęs, kad Sovietai 
mainais už Anglijos Indiją 
užleistų Japonijai Rytini 
Sibirą. 7

Šis pranešimas vėl* yrd 
“kvailas išmislas”, kaip pa
reiškia Sovietų vyriai 
per Tassą.

1..f
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jau buvo sakyta.. Vienyb^—svarbus da
lykas. Mes visuomet stojome už tai, kad 
Amerikos unijistmįs darbininkų judėji
mas susivienytų į vieną didžiulį, tvirtą 
kūną. Mes norime, kad vienybė įvyktų 
ne tik tarpe ADF ir CIO, bet kad ir gele
žinkeliečių brolijos būtų įtrauktos. Bet 
toji vienybė nebus galima, jei ADF va
dai norės sunaikinti viską Vą, ką CIO 
unijos laimėjo, ką jos iškovojo. Kaip ži- j 
nia, p. Green ne kartą jau yra pareiš- : 
kęs, kad jis norįs vienybės tokios, kuria i 
einant industrinės unijos turi būti palai- j 
dotos. Aišku, tokios vienybės būti nega
li ir jos nebus. Vienybė tegali būti tik 
tuomet, kuomet bus palikta pilniausia 
teisė industrinėms unijoms veikti, kaip 
jos veikė CIO ribose.

Mes linkime, kad abiejų organizacijų 
suvažiavimai pasisakytų griežtai už tai- į 
ką, kad jiedu pasisakytų prieš reakciją, į 
už gerbūvio pakėlimą visiems darbo 
žmonėms. . ■; >

- r- ■ -     . ,

"LAISVĖS” VAJUS
Andai draugė Žvingilienė prisiuntė $8.00 už metinę 

“L.” prenumeratą ir prašė, kad ją siuntinėti kam nors 
Lietuvon, nes ji nežinanti jokių žmonių, kadangi jau 50 
metų, kai iš Lietuvos atvyko. Tai buvo gražūs darbas iš 
draugės Žvingilienės pusės.

Bet kam siųsti “Laisvę Lietuvon? Galvojome ir nu
tarėme. Perskaitę Lietuvos spaudoje, kad pavyzdingiau
siais tvarkytojais ir darbininkais pasirodė Makniūnų 
dvaro darbininkai (Makniūnų dvaras yra Merkinės vals
čiuje, Alytaus apskrt.), tai, ot, ir nutarėme už draugės 
Žvingilienės pinigus siuntinėti laikraštį Makniunuosna. 
Tegu gi pasidžiaugia tie Dzūkijos krašto stachanoviečiai.

Tiesa, dvaras dabar jau bus išdalintas, bet jojo “pa- 
kajai” visvien pasiliko ir ten gyvens žmonės ir mielai 
“Laisvę” skaitys.

Prof. Vytautas Bacevičius
Lapkričio 10 d., “Laisvės” | certo klausytojams ir pro- 

koncerte buvo nustebimas iš £---- - T'>----- 2
dviejų pusių. Amerikos lie
tuvių publika į pianą iki šiol 
žiūrėjo kaipo į paprastą in
strumentą ir piano muziką 
skaitė nuobodžia. Tačiaus, 
daug girdėję žmonės spau
doje apie genijų pianistą-

fesoriui Bacevičiui. Puikiai 
atlikta muzika, gražiai įver
tinta. ;

Dar kartą didžiojo New 
Yorko apylinkės lietuviai 
išgirs prof. Bacevičių jo 
paties koncerte, ketvirtadie
nį, 28 d. lapkričio (Novr
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Ragina LDS Kuopas Ruošti 
Jubilėjines Pramogas

Lietuvių Darbininkų Susivienijimo or
ganas “Tiesa” rašo:

“Nemažas skaičius kuopų išklausė 
Centro Valdybos pakvietimą rengti 10 
metų sukakties minėjimus. Rengdamos 
savo naudai parengimus, jos mobilizuoja 
visus savo narius gavimui naujų narių.

>

“Labai svarbu, kad šie jubiliejiniai pa
rengimai būtų visais atžvilgiais sėkmin
gi. Svarbu, kad juose būtų daug pašali
nės publikos, kuri galėtų kiek plačiau su
sipažinti su LDS tikslais.

i(Jubiliejinių parengimų programa tu
rėtų būt gerai sutvarkyta, kad ji galėtų 
padaryti gero įspūdžio į savo narius ir 
pašalinius. Visuose parengimuose bent 
vienas draugas turėtų nors trumpai pa
aiškinti LDS istoriją ir paagituoti paša
linius įsirašyti į LDS.

“Jubiliejiniuose parengimuose, kaip. 
jau pirmiau buvo rašyta, nauji nariai ga
lės įsirašyti be jokio įstojimo mokesčio, 
Tą progą kiekviena kuopa įurėtų išnau
doti.

“Kurios kuopos dar nieko nedarė su
ruošimui jubiliejinio minėjimo, tos dabar 
turėtų tai padaryti.
- “Mūsų organizatoriai ir kiti veikėjai, 
taipgi visi nariai, iš anksto turėtų kalbint 
savo pažįstamus, kaimynus rašytis į LDS 
ir nusivesti juos į savo kuopos jubiliejinį 
parengimą, kuriame jie bus galima į 
LDS įrašyti.”

Vienų LDS kuopų dešimties metų su
kaktis įvyksta šiemet, kitų bus sekamais 
metais. Mūsų nuomone, kiekviena LDS 
kuopa turėtų ką nors suruošti atžymė- 
jimui tokio gražaus jubilėjaus.

CIO ir ADF Suvažiavimai
Šiuos žodžius rašant, suvažiuoja iš vi

sų Jungtinių Valstijų organizuotų unijų 
atstovai į savo suvažiavimus.

Kongreso Industrinių Organizacijų 
(CIO) unijų suvažiavimas įvyks Atlantic 
City, N. J.

Amerikos Darbo Federacijos (ADF) 
suvažiavimas įvyks New Orleans, La.

s, Abu suvažiavimai x prasidės lapkričio 
,mėn. 18 d.

Nereikia nei aiškinti, kad abiejų orga
nizacijų suvažiavimai turės nepaprastai 
dideles reikšmės. Kodėl? Vyriausiai to
dėl, kad gyvename nepaprastą metą—me
tą, kuriame pasaulyje siaučia imperialis
tinis karas ir mūsų kraštas prie to karo 
yra labai skubiai ruošiamas.

Krašte siaučia nedarbas. Skurdas ne
sumažėjo. Bilijonai dolerių turto, kuris 
būtų galima sunaudoti bedarbiams šelpti 
ir bendrai darbo žmonių buičiai gerinti, 
yra leidžiama ginklavimuisi. Visur girdi
me tik “karas”, “karas”, tarytum jin įs
tojusi mūsų šalis savo varguomenei būvį 
pagerintų.

Todėl abiejų suvažiavimų tartas žodis 
šalies ir tarptautine plotme turės labai 
didelės reikšmės. Nes abi organizacijos 
—CIO ir ADF—vaidina didelį vaidmenį, 

Beabejo, abiejuose suvažiavimuose kils 
ir vienijimosi klausimas. Jį iškels, jei ne 

• kas kitas, pats prez. Roose vėl tas, kaip

v
i /. ■

Hillmanas Būsiąs Darbo 
Sekretoriumi?

Dienraštis “PM” skelbia, kad jis iš pa
tikimų šaltinių patyręs, jog Amalgamei- 
tų unijos prezidentas Sidney Hillman bū
siąs paskirtas Jungt. Valst. darbo sekre- 
toriumi-ministeriu. Esą, Perkinsiutė iš 
darbo sekretorės vietos pasitrauksianti, 
o prez. Rooseveltas paskirsiąs sekreto
riumi Hillmaną.

Tai labai galimas daiktas. Galimas dar 
ir dėlto, kad Sidney Hillman pastaruoju 
laiku buvo karščiausias prez. Roosevelto 
politikos rėmėjas. Jis andai pareiškė, jog 
darbininkai privalą pasiaukoti šalies gin
klavimui ... Darbininkai turį pasiaukoti 
tam, kad kapitalistai, kurių fabrikai dir
ba ginklus ir amuniciją gautų didesnius 
pelnus.

“Viską Ateme...”
Čikagos kunigų ’’Draugas” rašo, kad 

tarybų vyriausybė Lietuvoje “viską atė
mė iš Lietuvos žmonių;, namus,.,žemę, 
bažnyčių turtą, konfiskavo vienuolynų 
nuosavybę ir pačius vienuolynus likvida
vo, nusavino pramonę, prekybą.”

Kai kunigai meluoja, jei jie meluo
tų nors kiek logiškiau, tai, veikiausiai, 
ne vienas žmogus jiems ir patikėtų. De
ja, jie logikos nesilaiko; jiems jinai sve
tima.

Amerikos -lietuviai gauna iš Lietuvos 
laiškų nuo savo giminių, kurie džiaugs
mo ašaromis rašo, kad jiems tarybų val
džia viską davė f iš dvarų atėmė žemes ir 
atidavė bežemiams. Iš vienuolynų atėmė 
žemes ir atidavė bežemiams arba maža
žemiams. Fabrikus nusavino—padarė vi
sų žmonių nuosavybe. Prekybą nusavino 
ir pavedė pačiai valstybei,—visų žmonių 
kontrolei ir naudai.

Tiesa, tarybų vyriausybė atėmė iš kai 
kurių žmonių turtus, bet juos atidavė 
šimtams tūkstančių žmonių. Ir tos tiesos 
kunigai iš žmonių niekad negalės pa
slėpti, nepaisant, kaip jie bandys!

Nevyksta Jiems
L. Pruseika “Vilnyje” rašo:
“Chicagos lietuviai reakcionieriai, savo 

spaudoj ir per radiją, labai smarkiai gar
sino smetonlaižių prakalbas^ Jie laukė, 
kad tūkstantinė rhinia susirinks Lietuvių 
auditorijom

“Bet užvakar ten susirinko tik 70 as
menų . •..

“Bostone jie rengė bankietą pabėgė
liams sušelpti. Susirinko tik saujalė. 
Grand Rapids’e, iš kur tik ką sugryžau, jie 
buvo surengę prakalbas, kur p. Vileišis 
žmones išvadino kiaulėmis. Aukų surin
ko vos $20.00.

“Juo labiau jiems nesiseka, tuo dides
nėn desperacijon įpuola.”

Taip, ^melagiams Lietuvos liaudies 
šmeižikams nevyksta. Ir juo daugiau jie 
meluos, tuo labiau jiems nevyks.

Reikia tikėtis, kad neužilgo amerikie
čiai dar daugiau susilauks “svečių”
bėgėlių smetonininkų. Ir tie norės pini
gų. O kad jų gauti, turės meluoti ir 
šmeižti Lietuvą ir jos žmones. Bet ir 
naujieji “svečiai” gaus špygą!

pa-

M#

garsiojoje Carnegie sai 
Įėję, New Yorke.

Regisi, prof.' Bacevičius 
koncertų publiką didelėje ^us pirmas lietuvis muzi- 
didžiumoje sudaro darbi-: jkėlęs koją į šią pasau- 
ninkai, abejojo, ar jie su-,^niai Sai'sių koncertų salę, 
pras tą aukštą ir kompli-i Išreikškime savo džiaugs- 
kuotą muziką, kurią pirmu :ma, susilaukę iš lietuvių 
kartu Amerikos lietuvių is-, tarptautiniai garsios figū- 
torijoje jis įneša scenon. ’ ros muzikos istorijoje, as- 

Bet atėjo laikas, atėjo menyje pianisto-kompozito- 
punktas Bacevičiui skam- riaus Vytauto Bacevičiaus!

. , v. a. j j -m - cm nA 4- • v binti ir ve kas pasirodė. Skaitlingai dalyvaukime jonis’ šiemet duoda 10 savaičių uz $1.00, tai as manau,------ --  - - - - - - 6 J J
kad ir jūs tą padarysite, o naujas skaitytojas per 10 
savaičių pripras prie skaitymo ‘Laisvės’ ir be jos ne
galės apsieiti, užsiprenumeruos ant metų. Prisiunčiu 
jums $1.00, meldžiu naujam skaitytojui ‘L.’ kasdien 
siuntinėt per 10 savaičių. Ačiū. Draugiškai, W. Virbic
kas, Los Angeles, Calif.”

Dėkui, |drauge Virbickai. Laukiame ir daugiau pana
šių atsiliepimų iš kitų draugų skaitytojų. 

«• _  _  — —

O dabar paskaitykite sekamą laiškelį:
“Gerbiami ‘Laisviečiai’: >

“Negalėdamas gauti metinį skaitytoją ‘Laisvei,’ 
tai nors ant 10 savaičių vieną gavau. Dienraštis ‘Vii-

Šiuo metu draugė Žukauskienė mažai aukščiau punk
tais testo vi už draugą čiurlį — abu New Jersės žmonės. 
Pasivarė pirmyn ir Bakšys ir Philadelphijos vajininkai. 
Laukiame daugiau ir smarkesnio iš kitų vajininkų darbo.

Štai, kaip stovi dabar mūsų vajininkai:

K. Žukauskiene, Newark, N. J..............
K. čiurlys, Bayonne, N. J.........................
P. Bokas, Waterbury, Conn....................
J. Bakšys, Worcester, Mass. • •...............
Philadelphia Vajininkai......... . ..............
J. P. Martin, Pittsburgh, Pa. ... • •.......
S. Tvari jonas, Detroit, Mich...................
S. Petchūlis, Mar Lin, Pa............ ............
J. Jaskevičius, Hudson, Mass. .............. •
P. žirgulis, Rochester, N. Y.......... .  .. . .
J. Matačhinaš, Paterson, ^N. J. ........ 
Great Neck Vajininkai •......................
G. Shimaitis, Montello, Mass.....................
A. Klimas, Hartford, Conn. .....................
J. Mockaitis, Bridgeport, Conn................
ALDLD 20 kp., Binghamton, N. Y.........
S. Penkauskas, P. Tamošauskas, 
Keturių Kolonijų Kapitonai...................
Baltimorės Draugų Kolektyvas......... • •
ALDLD 136 kp., Harrison, N. J..............
F. Abekas, Chicago, IU............ ................
A. Balčiūnas, Brooklyn, N. Y..................
A. Valinčius, Pittston, Pa. ..................
J. Rudman, New Haven, Conn................
Grand Rapids Vajininkai........................
A. Balčiūnas, Brooklyn, N. Y. ...........
A. Gudzin, Schenectady, N. Y..............
B. E. Senkevičienė, Easton, Pa.........
S. Mason, New Haven, Conn.............• •.
O. Vilkaitė, W. Hartford, Conn..............
F. Gervickas, Athol, Mass.........................
John Grybas, Norwood, Mass..................
J. Burba, So. Boston, Mass......................
Math. Senkus, Greenfield, Mass. -----
F. Wilkas, Wilmerding, Pa........................
J. Ramanauskas, Minersville, Pa..........
A. Bakanauskas, Portland, Me. .
A. Sabulienė, So. Boston, Mass.
J. Mazurka, Worcester, Mass....
K, Romikaitis, Reading, Pa.......
J. Kalvelis, Bridgewater, Mass.'. 
S. Mažeikiene, Cleveland, Ohio • 
J. Žilinskas, Lewiston, Me. ..... 
J. Kazlauskas, Hartford, Conn,,
P. Šlekaitis, Scranton, Pa...........
A. Evans; Rochester, N. Y. .... 
P. Šlajus,’Chester, Pa. .............. .
Lucy Raunuve, Pittsburgh, Pa. . 
F. Norwich, Dorchester, Mass. ..
J. Urbon,{Pittsburgh, Pa. ...... 
S. Puidokas, Rumford, Me....; 
W. Naruševičius, Kenosha, Wis.
K. Kuzmickas, Harrison, N. J. .. 
V. Globiclį, Wilkes-Barre, Pa. .. 
J. B. Yusaitis, Bridgeport, Conn. 
S. Kuzmickas, Shenandoah, Pa... 
M. Valentą, Cleveland, Ohio •.. 
A. Pipiras! Pittsburgh, Pa. ... . ..
L. Prūseiką, Chicago, I1L.. . ..........
Mary Siekis,Gardner, Mass.... • •. 
A. Lipčiusj Eddystone, Pa........
J. V.. Stankevičius, Wilkes -Bar re, Pa 
El čeikienė, So. Boston, Mass. .......
J. Gaidis, Maynard, Mass............ • • • •

v V, Turauskas, Schuylkill Haven, Pa. .

r \ ( ”

Cleveland, Ohio

nKSNHRlwMNI

rėjo išgirsti jo skambinimo. i 
Gi prof. Bacevičius, in

formuotas, kad “Laisvės”
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Didžiulėje salėje, kietai pri- koncerte, Carnegie salėje, 
sikimšusioj e įmonių, sėdin-! ketvirtadienį, 28 d. lapkri
čių ir stačių, prof. Bacevi- čio. 
čiui skambinant, buvo taip 
tyku, kad musės skridimas 
salėje būtų buvę girdėt. Ge
nialus profesoriaus skambi
nimas piano užžavėjo klau
sančiųjų sielą. Šiuom kartu 
kaip niekad anksčiau, pia
no garsai publikai buvo 
taip švelnūs, taip malonūs, 
taip harmoningai jie jungė
si, kad klausydamas jautie
si tokių garsų lyg niekad 
negirdėjęs. Piano garsai 
Bacevičiaus mikliais pirš
tais tvėrė melodijas, ku
rios jaukiu gaivumu apėmė 
klausytoj aus širdį ir jo min
tys skendo lyg pasakiškuose 
opiumisto sapnuose. Žmo
gus menkai nusimanąs apie 
muziką, pripratęs girdėti 
piano solų iš paprastų pia
nistų, klausydamas Bacevi
čiaus, jei nematytum skam
binant, abejotum ar piano 
muziką girdi.

Prof. Bacevičiui pabaigus 
numerį programoje, iš pu
blikos • pylėsi gausūs aplo
dismentai ir jis vėl buvo iš
šauktas.

Po Koncerto būriais žmo
nių buvo apspistas prof. Ba
cevičius, sveikinamas ir 
komplimentuojamas už pa
rodymą savo genialumo kai
po pianisto. O savo malo
niu draugiškumu, paprastu
mu, prielankumu prie žmo
nių ir širdingumu pasikal
bėti su kiekvienu prof. Ba
cevičius darė gilų įspūdį 
žmonyse netik kaipo aukš
tas muzikas, bet ir kaipo 
inteligentas pilnoje to žo
džio prasmek.

Jau geroKai prasiskirs- 
čius publikai, prisitaikęs pa
klausiau profesoriaus, ką 
jis mano apie “Laisvės” 
koncerto publiką. Jautriai 
ir rimtai prof. Bacevičius 
prakalbėjo:

“Esu nustebintas ameri
kiečių kultūringumu ir drau- 
giškuriiu... Pietų Amerikos 
lietuviai skirtįngesni... Jų 
atsinešimas į meną ir asme
niškai. į/menininką netaip 
jautrus, kaip Čia ... Negalė
čiau tp pasakyti apie*Lietu- 
įvos žmoneš. Ten kultūrinis 
atsilikimas žymus... Poni
ja pasipūtus (krūtinę iškė
lęs ir galvą užvertęs parodė

Dėl smulkesnių informa-'* 
ei jų skaitykite prof. Bace
vičiaus Koncerto pasiskelbi- 
mą šioje dienraščio laidoje. 
Beje, plačiai apie Bacevi
čiaus koncertą rašo ameri
koniška spauda ir kitose i 
kalbose New Yorke leidžia
mi laikraščiai.

P. Buknys.

Wilkes-Barre, Pa.
Labai Didelės ir Svarbios

* Paskaitos
Rengia LLD 12-tas Apskri

tys, įvyks gruodžio pirmą 
dieną.

Paskaitą skaitys drg. J. Ja- 
silionis iš Binghamton, N. Y. 
Taipogi bus ir kitų kalbėtojų 
prie draugo Jasilionio paskai
tos. Šios paskaitos ir prakal
boj yra rengiama paminėji
mui 25-kių metų LLD gyvavi
mo.

čia bus pilniausiai išdėsty
ta viskas apie šią apšvietos 
organizaciją, kokių svarbių 
knygų ji yra išleidusi ir kito
kių kultūros darbų nuveikusi.

Paskaitos ir prakalbos bus 
Lietuvių Progresyvių Kliubo 
svetainėje, 325 East Market 
St. Pradžia lygiai pirmą va
landą dieną. Vietos ir plačios 
apielinkės lietuvius kviečiame 
skaitlingai dalyvauk Įžangos 
nebus.

Rengėjai.

Vilnius. — Vilniaus darbo 
birža kasdien daugiau bedar
bių aprūpina darbu. Prasidė
jus darbų sezonui miškuose, 
numatyta išsiųsti miškų dar
bams iki 3,000 darbininkų. Vi
so iki šiol Vilniaus darbo bir
ža aprūpino darbu 15,000 
darbininkų.

Klausimai ir

Klausimas:
Gerbiama Redakcija: Štai 

kokia mano problema, gal 
pagelbėsite ją man išrišti. 
Aš atvažiavau Amerikon 
nelegališkai 1926 metais. 
Dabar esu susimylėjęs su 
moteriške, kuri yra šios ša
lies pilietė. Jeigu aš su ja 
apsiženysiu, ar tada aš ga
lėsiu legalizuoti savo būvi-

profesorius). . . O darbo išsigelbėtii nuo depor-
ravimn t lc nnlzcrn onlrnii 

žmonės ten ekonominiai su
vargę, neigiami ir todėl kul
tūroje buvo atsilikę...”

Čia prof. Bacevičius .kal
bėjo apie tą Lietuvą; kurią sivedimas su'šios šalies pi- 
jis apleido apie du metai at- liete jūsų negali išgelbėti 
gal, prie Smetonos prie- nuo išdeportavimo. Jūs kaip 
spaudos.

/Baimė iš vienos pusės, gališkai atvykęs ir paeinąs 
kad piario muzika bus nuo-! po 1 deportavimo • įstatymu, 
bodi ir iš antros, kad pub-] Šitas įstatymas paliė&ia vi- 
lika aukštos piano muzikos^sus, kurie yra šion šAlin at- 
nesupras, virto nuostabumu vykę nelegališkai po liepos 

I ir džiaugsmu visiems kon-jl, 1924 metų.

tavimo? Iš anksto sakau 
dėkui. G. J.
Atsakymas:

Pagal įstatymą, jūsų ap-

buvote, taip pasiliksite nele-
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Pirmad., Lapkričio 18, 1940

Duiepro-Nemuno Kelias
Vidaus vandens keliai tu

ri labai didelės reikšmės 
krašto ūkiui. Taip buvo ži
loje senovėje, taip tebėra ir 
dabar — geležinkelių, auto
mobilių ir lėktuvų gadynėje. 
Natūralūs vandens keliai 
(upės) reikalauja, palyginti 
su geležinkeliais, tik nedi
delių lėšų jiems, sutvarkyti 
—išvalyti nuo akmenų, pa
šalinti seklumas, išreguliuo- 
ti vagą—ir užlaikyti. Dirb
tinių vandens kelių (kana
lų) įtaisymas normaliose 
sąlygose prilygsta dvivėžio 
geležinkelio įtaisymui, ta
čiau ir tokio kanalo užlaiky
mas jau nebereikalauja di
delių lėšų.

I^abai didelę pirmenybę 
turi vandens keliai prieš ki
tus tuo, kad juose naudoja
mos transporto priemonės 
(laivai, baidokai) yra žy
miai pigesnės už geležinke
lio garvežius bei vagonus ir 
sauskelių automobilius. Taip 
pat žymiai pigesnė yra ir 
transporto jėga, ypač pa
sroviui.

Todėl ten, kur turima rei
kalo su didesniais atstumais 
ir su masinėmis, skubaus 
transporto bei perkrovimų 
nereikalingomis prekėmis, 
vandens keliai su savo pi
giais tarifais toli palieka vi
sas kitas susisiekimo prie
mones.

Netenka po to stebėtis, 
jeigu visur tiek daug rūpi
namasi tinkamu sutvarky
mu natūralių vandens kelių 
ir įtaisymu dirbtinių. Vaka
rų Europoje kanalai yra iš
raižę skersai ir išilgai visą 
atskirų valstybių teritoriją. 
Dar labiau rūpinamasi vi
daus vandens keliais Tary
bų Sąjungoje. Maskvos — 
Volgos kanalas sukelia vi
suotinį nusistebėjimą. Ruo
šiamasi dar didesniems dar
bams ateityje: trečiame 
penkmetyje sutvarkytų vi
daus vandens kelių ilgis tu
ri padidėti nuo 102 iki 115 
tūkst. km. ir turi būti pa
siruošta kompleksinei Vol
gos, Doho, Dniepro ir kitų 
upių rekonstrukcijai; visa
me vandens kelyje nuo As
trachanės iki Maskvos (Vol
ga) turi būti nemažiau 2,6 
m. gylio; turi būti pradėta 
Volgos - Baltijos kelio re
konstrukcija.

Mums iš visų šitų vykdo
mų ir sumanytų vykdyti 
planų didžiausio susidomėji
mo sukelia tie, kurie gali 
paliesti ir mūsų vandens ke
lius. Galimumų tuo tarpu 
matyti trys: 1) Dniepro— 
Dauguvos—Neries — Ne
muno kelias, 2) Volgos — 
Dauguvos — Neries — Ne
muno kelias ir 3) Dniepro 
—Nemuno kelias.

Dauguvos sujungimu su 
Dniepru rūpinamasi jau nuo 
XVII a. pabaigos (nuo Pet
ro Didžiojo laikų). Yra pa
ruošta visa eilė projektų, 
tačiau nieko rimta įvykdyta 
nėra, išskyrus medžio pluk
dymui tetinkantį Berezos 
kanalą. Mums šis kelias la
bai didelio įdomumo neturi, 
nes jį visais atžvilgiais nu
konkuruoja Dniepro —Ne
muno kelias.

Taip pat yra buvę projek
tų sujungti Dauguvą su 
Volga. Jeigu šis projektas 
būtų įvykdytas, tai Daugu
vos baseine esančios terito
rijos gautų puikų vandens 
kelią į Maskvą ir visą tos 
srities pramonės rajoną. 
Tačiau mums iš to kelio 
naudos tebūtų tada, jeigu 
būtų įvykdytas ir kitas pro-1

jektas — Dauguvos sujun
gimas su Nerimi ir Neries 
vagos sutvarkymas iki v • cių.

Pastarasis projektas 
vo iškeltas daugiau 
prieš šimtą metų (1802 ir 
1824): Juo buvo siūloma su
jungti Dauguvą su Nerimi 
per Drują, Drūkšių ežerą, 
Dysną ir Žeimeną. Savo lai
ku tas projektas buvo at
mestas. Tačiau tai nereiš
kia, kad jis negalėtų būti 
įvykdytas dabar. Šis van
dens kelias būtų ypatingai 
svarbus Vilniui, o per jį ir 
Kaunui.

Yra taip pat buvę projek
tų sujungti Dauguvą su Ne
munu per Lielupę, Mūšą, 
Lėvenį ir Nevėžį. Šis kelias 
turėtų didelės reikšmės tik 
vidurio Lietuvai, * tačiau 
šiaip jau toji reikšmė būtų 
daugiau lokalinė.

Pats svarbiausias ir įdo
miausias, tai Dniepro—Ne
muno kelias. Jis jau lyg ir 
yra. Dar 1768 m. pradėtas 
ir 1804 m. baigtas Oginskio 
kanalas (arti 70 km.) jun
gia Dnieprą su Nemunu per 
Pripetį, Piną ir Jasioldą, iš 
vienos pusės, ir Ščėrą (Ne-, 
muno intakas ties Mostais), 
iš antros pusės. “Jungia” 
tačiau tik popieryje, nes ka
nalas yra užaugęs, šliuzai 
iširę ir visa sistema nebe
veikia.

Malonu 
kanalo ir 
st rūkei j a 
į planus. Labai svarbus 
Dniepro sujungimas su Vy
sla ir jūra per Pripetę, Pi
ną, Karališkąjį kanalą 
(apie 200 km.), Muchovcą 
ir Būgą neseniai yra baig
tas—juo. jau. plauko laivai iš 
Kijevd^KJij^uvos Brastos. 
Taigi jau galima'im- 
tis ir Ūniepro—Nemuno Ke
lio rekonstrukcija. Berods,1 
netrukus >upių tyrinėjimo 
reikalais žada ir atitinkama 
komisija apsilankyti.

Dniepro—Nemuno kelias 
mums nepaprastai svarbus 
tuo, kad jis sujungia su 
turtingąja Ukraina. Čia, 
tarp Dniepro ir Doneco, va
dinamame Donbase, yra 
milžiniški akmens anglies 
bei antracito ištekliai (apie 
90 mrd. t.), geležies bei 
mangano rūdų klodai ir ant 
šitos bazės susikūrusios di
džiulės metalo liejyklos bei 
metalo dirbinių fabrikai. 
Yra čia ir labai aukštos ko
kybės druskos kasyklos bei 
cemento fabrikai.

Tame pačiame rajone, tik 
dar arčiau Dniepro arba 
tiesiai prie upės, yra visa 
eilė didžiulių juodosios me
talurgijos, aliumini jo, sun-

žio-

bu- 
nei

tiktai, kad šito 
viso kelio rekon- 
jau yra įtraukta

ate

aptikta ties
Naugarduko

prekes: ak-

naf-

statybos ir kitų įmonių— 
kombinatų. Du trečdaliai 
ketaus ir pusė plieno paga
minama šitame rajone.

Paskutiniu metu pradeda 
aiškėti, kad Ukrainoje gali 
susikurti ir naftos pramo
nė, nes jau jos aptikta. Yra 
ir kalio klodų. Fosforitų 
klodų, tinkamų superfosfa
to pramonei 
Nemunu prie 
(Gudijoje).

. Visos šitos 
mens anglis,
nas, druska, cementas, 
ta, trąšos,—ir yra kaip tik 
tai, kas geriausiai tinka ve
žioti vandens keliais. Pi
giais vandens keliais atga
bentos žaliavos pasidarytų 
pigesnės ir teigiamai pa
veiktų gaminių savikainą. 
Tas pats pasakytina apie 
kurą. Visa tai turėtu mil
žiniškos reikšmės mūsų 
pramonei ir žemės ūkiui.

Kiek Vandens kelias gali 
būti svarbus, parodo tik tas 
vienas faktas, kad prieš šį 
karą nafta iš Batumo prie 
Juodosios jūros buvo veža
ma tanklaiviais per Vidur
žemio jūrą, Gibraltarą, At
lantą, Kylio kanalą ir Šiau
rės jūrą į Klaipėdą. Šis ne
įtikėtinas ratas buvo vis 
dėlto pigesnis už daug kar
tų trumpesnį geležinkelį. 
Sutvarkius Dniepro — Ne
muno kelią, nafta galėtų 
būti nedideliais tanklaiviais 
lengvai atplukdoma iš pat 
Batumo į Kauną. Reikia 
manyti, kad ir kitoms pre
kėms frachtų santykis van
dens keliu ir geležinkeliu 
turėtų būti panašus.

Taigi mums belieka norė
ti, kad Dniepro—Nemuno 
kelias kuogreičiausiai virs
tų susisiekimo arterija. Su
tvarkius -dar ir Nerį (tai 
turės vykti paraleliai su 
Neries išnaudojįmtr elektri
fikacijos tikslams), .abu mū
sų didmiesčiai—-Kaunas ir 
Vilnius — žymiai pagerins 
savb ūkines perspektyvas, 
Drauge su jais; ir — visas 
kraštas.

JAU PLUKDOMA NAFTA 
Iš CHERSONO Į LIETU

VOS BRASTĄ
“Pravda” praneša, kad 

iš Dniepro žemupyje esan
čio Chersono uosto išplau
kė pirmieji naftinių tanklai
vių transportai į Lietuvos 
Brastą. Nafta plukdoma 
Dniepro — Bugo vandens 
magistrale (Dniepras—Pri
petė—Pina — neseniai baig
tasis kanalas—Muchovečas 
—Bugas). Tanklaiviai spe
cialiai statyti Chersono ir 
Zaporožės laivų statyklose. 
Taip pat šituo keliu jau ga
benami ir javai.

Lietuviškos Dekados Mas
kvoje Klausimu

Jau seniai iškeltas lietu
viškosios dekados Maskvo
je klausimas, laiko tokiam 
pasiruošimui labai nedaug, 
o tuo tarpu niekas, išsky
rus Daugnoros straipsnį 
“Darbo Lietuvoje”, tuo 
svarbiu klausimu plačiau 
nepasisako, atrodo, kad — 
ir nesirūpina.

Tiesa, Lietuvos TSR turi 
begales didžiojo persitvar
kymo darbo, kuris paima vi
sas talentingiausias jėgas, 
bet kadangi šis, dekados, 
reikalas yra labai svarbus, 
būtinas ilgo darbo (laiko 
atžvilgiu), tai reikia tuč 
tuojau, nedelsiant nė vienos 
dienos, imtis organizacinio 
darbo. Atrodo, kad kito ke
lio nėra kaip tik sudaryti 
specialų tam tikslui organą.

Todėl; pirmasis klausi
mas, kuris ryškiausiai iš
kyla galvojant apie atei
nančio pavasario meno de
kadą Maskvoje, yra organi
zacijos tam reikalui klausi
mas.

Kokia ta organizacija tu
ri būti, pareis nuo to, kokio 
pobūdžio turės būti ta de
kada. Jeigu ji apsiribos tik 
scena, tai pasiruošimo de
kadai organizacija reikia 
sudaryti šiam reikalui ati
tinkančią, jeigu ji apims in 
kitas meno sritis—tapybą, 
skulptūrą, literatūrą, archi
tektūrą,—tai jos sąstatas 
reikės atatinkamai praplės
ti ir paskirstyti sekcijomis.' 
Bet vis dėl to be specialaus 
tam reikalui organo pradėti 
ruoštis negalima. Pagaliau 
tos organizacijos branduo
lys, kurį Švietimo liaudies 
komisariatas tuč tuojau tu
rėtų- sudaryti, galės imtis 
žygių, ir išsiaiškinti, visų 
pirma, kokios apimties ta 
dekada turės būti.

Kadangi žinoma, jog sce
nos menas tikrai dekadoje 
bus atstovaujamas, šį kartą 
apie tai ir terašoma.

Atvirai kalbant, nė vienos 
lietuviškos operos, kuri bū
tų tikrai lietuviška ir drau
ge būtų visai rimto dabar- 
tiniems laikams kultūrinio 
lygio, neturime.' Kiekvienas 
rimtas, muzikas ir net kiek
vienas bent kiek muzikalus 
ir kultringas eilinis pilietis 
tą faktą pripažins be jokių 
ginčų. Dar aiškiau, kad ne
turime baleto. Liaudies šo
kiai ligšiol pas mus dar te
bėra amatininkų, savamoks
lių, tam reikalui nepasiruo
šusių žmonių rankose ir dar 
visai primityviame stovyje. 
Kiek geresnėje padėtyj yra 
drama, kuri, gal ir su pa
taisymais, dekadai vieną ki-

kad šiuo metu Europoje žūsta

New Yorko miesto centre,—Times Square,—lapkričio 11 d., arba Karo Pa
liaubų Dieną, masės žmonių sustojo 11 v. ryto atiduoti pagarbą žuvusiems per
eitame kare ir... tuo pačiu sykiu—pagalvoti, 
žmonės antrą jam imperialistiniame kare...

* than any other ebhs 
n Bonds M) Nw Vodt stem"

tą veikalą galėtų paruošti. 
Drama iš bėdos gali išsivers
ti su esamu ar su portfe
liuose turimu “lobynu.” Žy
miai geresnėje padėtyj yra 
muzika—simfoninė ir ka
merinė, ir daina—solinė ir 
chorinė. Nedaug peikia ką 
bepridėti ir prie natūralios 
liaudies dainos, kad' ir ji 
būtų tinkamai kultūringai 
sutvarkyta.

Apie čia suminėtuosius 
atskirus dekadinius objek
tus ir pagalvokime. Daugelį 
jų tenka sukurti, padaryti. 
O juos sukurti nėra lengva 
ir paprasta. Svarbiausia, 
kad tas darbas, dirbant jį 
net moderniškiausiais būdais 
ir stachanovietiškiausiais 
tempais reikalauja nemaža 
laiko. Sakysim, operą su
kurti vargu beįmanoma 
greičiau kaip per septynis 
mėnesius. O tai ir yra tas 
laikas, kuris mus skiria nuo 
dekados datų, jeigu dekada 
turi įvykti gegužės mėnesį.

Kaip gi reikėtų veikti? 
Veikimui yra tik vienas— 
kolektyvinio o r g a n i zuoto 
darbo metodas. Apie jį čia 
trumpai ir reikia pasisaky
ti.

“Darbo Lietuvos” skaity
tojai jau bus pastebėję, 
kaip dirba kiti Tarybų Są
jungos teatrai, be ko kita— 
kaip dirba Kijevo operos ir 
baleto teatras, ruošdamas 
naujojo sezono programą. 
Taigi, ne kitas kelias lieka 
ir Lietuvos TSR valstybinei 
operai, dramai, baletui.

Sudarytasis dekadai ruoš
tis komitetas (ar kokia kita 
organizacija) tuojau turėtų 
pakviėsti ir pasodinti dirbti 
darbo rašytojus, kompozito
rius ir kitus reikalingus me
no darbuotojus, kurie ir tu
rės sukurti reikalingus de
kadai dalykus. Rašytojai, 
kompozitoriai turi turėti 
nuolatinį kontaktą su reži
sieriais, b a 1 e t m e isteriais, 
dailininkais.

Visų pirma reikia parink
ti temas, visiems be išimties 
veikalams. Juk veikalai turi 
atvaizduoti Lietuvos gyve
nimą, ne šiaip sau kas kam 
į galvą ateis. Veikalai turi 
turėti aiškias temas, kurias 
reikia tinkamai apsvarstyti 
ir tinkama forma parėdyti. 
Tai ir būtų antrasis komisi
jos uždavinys—temų supla
navimas.

Trečiasis komisijos užda
vinys parinkti temomssvar- 
styti ir realizuoti tinkamus 
kolektyvus. ’Operai, ir bale
tui visų pirma reikia para
šyti libretus. Tai yra rašy
tojų darbas, aptarus drau
ge su režisieriais, kompozi
toriais, baletmeisteriais ir 
kitais kolektyvo nariais. 
Aptarimas turi būti detalus, 
nuodugniai išnagrinėjąs te
mą, su planu ir t. t. Tas pla
nas tiek turi būti aiškus, 
kad rašytojas tiktai sėstų ir 
rašytų; ne be to, žinoma, 
kad savo darbe nuolat tar- 
tųsi, jei tiktai būtų reikalas, 
atsirastų naujų idėjų.

Esant libretui—kompozi
toriai gali imtis komponuo
ti. Kadangi libreto planas 
yra detalus, tai kompozito
rius laisvai galės planuoti 
jau iš anksto visą kūrinį.

Čia itin bus svarbūs daili
ninkų darbas, nes tie visi 
veikalai turės būti lietuviš
ki: lietuviškos dvasios, lie
tuviško pavidalo. O mūsų 
dailininkai šioje srityje, 
vertinant pagal praeitį, ne* 
buvo stropūs. Choreografi-

nes formos taip pat nėra 
susilaukusios tinkamo išstu-
dijavimo, bent pagal turi
mąją v medžiagą, nebekal
bant apie choregrafinę kū
rybą, kuri pas mus ir prad
menų tinkamų neturi.

Visas šis didžiulis darbas 
būtų neįprastas mūsų me
nininkams, bet jis yra ge
resnis ir tinkamesnis, negu 
palaidas darbas, kuriame ir 
rašytojas ir kompozitorius 
labai dažnai paklysta, be 
reikalo eikvoja energiją ir 
kūrybai brangų laiką.z Tie
sa, tai bus panašųjį vadina
mąjį “užsakomąjį darbą”, 
bet kuris didelis meno kū
rėjas tokio darbo nedirbo: 
Bethovenas, Čaikovskis, -Do
stojevskis, Šubertas, Verdis, 
Mykolas Angelas, Leonardo 
da Vinčis ir daugybė kitų 
garsiausių pasaulio meno 
kūrėjų. Tiktai jų darbas 
skyrėsi nuo šio—kolektyvi
nio—< 
niausią dirbo pagal savo 
planus, kuriuos ne visuo
met sugebėjo tinkamai su- 
kompanuoti. Kolektyvusis 
darbas turi tą pirmenybę, 
kad jis pradedamas dirbti 
nuo idėjos parinkimo, nuo 
plano, iš anksto nustato aiš
kias darbo gaires, neklaid- 
žiojamus kelius.

Čia verta suminėti ir tuos' 
rimtuosius mūsų meno dar
buotojus, kurie galėtų tan 
svarbian darban būti įkin
kyti.

Rašytojai: V. Krėvė, P. 
Cvirka, S. Neris, L. Gira, 
K. Binkis, Marcinkevičius, 
Petrulis ir k. Kompozito
riai: vyresnieji—J. Gruodis, 
St. Šimkus, vidurinieji— 
Jakubėnas, Banaitis, jau
nesnieji — Nabažas, Račiū
nas, Pakalnis ir kt.

Čia neliečiamos visos ki
tos dekados organizavimo 
darbo detalės, kurias turės 
išdirbti ir nustatyti deka- 
dinis komitetas. Pav., jei 
bus reikalingas choras, tai 
jis taip pat reikia suorga
nizuoti, nes juk netinka vi
sur kišti geriausį ir vienin
telį operos chorą. Choras 
turi būti suorganizuotas 
skyrium. Gero choro pavyz
džiu gali būti kad ir pagar-

sėjęs raudonarmiečių prof.
Aleksandrovo vadovauja-
masis. Jis turėtų būti kom- 
binuotesnis: su kanklėmis, 
skudučiais, dūdomis ir ki
tais liaudies instrumentais. 
Panašiai galima būtų pasi
sakyti ir apie liaudies šo
kius, liaudies dainas liaudiš
kai dainuojamas.

Ketvirtasis dekadinio ko
miteto uždavinys—tinkamai 
pasiruošti išvykai, suorga
nizuoti pačią kelionę, buvi
mo Maskvoje programą, pa
sirodymus ir t. t. Tai yra 
taipgi labai svarbus uždavi
nys, nes pasirodymas be 
formos netinkamas dalykas, 
kuris gali sugadinti kartais 
ir neblogą sceninį įspūdį.

Tiesa, Maskva pažadėjo 
tiems reikalams pagalbą, 
kas labai svarbu, bet visų 
pirma patys turime tinka
mai susiorganizuoti, kad ir 
Maskvos atstovų akyse ne

darbo tuo, kad jie daž- pasirodytum kažkokiais be-
jėgiais. Maskvos meno at
stovai galėtų būti tiktai ek
spertais, patarėjais, o mes 
patys turime nudirbti visų 
darbą taip, kaip reikia. O 
darbas skubus.

■fr i

Washington. — Jungtinės 
i Valstijos paliuosuoja dalelę 
šioj šalyj “užšaldytų” Fran
ci jos pinigų, kad už juos ga
lima būtų pirkti maisto ir 
kai kurių kitų reikmenų gy
ventojams francūzų ♦salos 
Martinique.

Ši sala randasi netoli Am
erikos Panamos Kanalo. Ji 
turi 380 ketvirtainių mylių 
plotą į 250,000 gyventojų.

Amerikos valdžia “užšal
dė” du bilionus dolerių 
Franci jos aukso ir kitų pi
nigų, kai vokiečiai nukaria
vo Franci ją.

Neseniai Amerikos admi
rolas Greenslade lankėsi 
Martinique saloje ir atrado, 
kad jos gyventojams trūks
ta maisto, gyduolių, popie- 
ros, paprasto gazolino ir ki
tų kasdieninių reikmenų. 
Tie dalykai bus perkami iš

I
a
■i
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įį»
Jungtinių Valstijų ir apmo-
kami Franci jos pinigais 
liuosuotais iš “užšaldym

SVARBIOS KNYGOS
K

TUOJAUS ĮSIGYKITE ŠIAS KNYGAS: 
Pasaulinės Parodos ir New Yorko Miesto

PAVEIKSLŲ ALBUMAS
žurnalinio formato knyga, 56 puslapių, trijų spalvų 
spaudos viršeliai, augštos rūšies popieros, daug moks

linio tūrinio ir informacijinių raštų. Kaina 25c.

Parašė Pranulis

Tikrai jaudinančios poezijos knygelė. Išleido 
dienraštis “Laisvė”. Kaina 15 centų.

Ko Nori Kun. Coughliiias?
Parašė R. Mlzara

Dažnai girdime tą kunigą fašistiniai rėkaujant 
radio. Ko jis nori ir kas jis yra išaiškina ši knygutė.

Puslapių 32. Kaina 5 centai.

per

Saugokitės Vėžio
Parašė Dr. J. J. Kaškiaučlus

Vėžys išsmaugia daugiau žmonių negu kitos ligos. Vėžys 
yra žinomas kaipo nepagydoma liga. Bile žmogus neži
nodamas kaip apsisaugoti gali gauti vėžį. Daktaras 

Kaškiaučius pataria, kaip apsisaugoti nuo vėžio.
* Knygelė 42 YMna lt eentų.

Su reikalavimais kreipkitės:

“LAISVES” ADMINISTRACIJA,
427 Lorimer St. Brooklyn, N
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Ketvirtas puslapis Pirmad., Lapkričio 18, 194Ū
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Viešnia Nuo Marso
(Tąsa)

Storulis, kiek pasičiūdijęs po aslą su 
savo meiluže, vėl susėdo už stalelio ir jo 
girtos akys, tingiai pakrypusios į vieną 
šoną, užkliuvo už viešnios veido. Kiek 
pavėpsojęs, storulis, pasišaukė patarnau
toją ir pakuždėjęs jai į ausį vėl įdėbė akis 
į viešnios veidą. Patarnautoja atėjo prie 
mūsiškių ir patyliukais prakošė: “Tas di
delis liurbis judviem fundina, ką norėsi
te?”

“Man galite atnešti stikliuką degtinės, 
o ji nieko negeria,” atsakė vaikinas.

“Bet jis fundina... Nepriimsite, tai 
liurbis įsižeis.”

“Jei taip, tai atneškite dvi degtines.
Jei ji negers, aš už ją išgersiu.”

Netrukus stovėjo du stikliukai degti
nės, vienas ties juo, antras ties marsiete. 
Mažas stikliukas marsietės akį patraukė, 
nes ji manė, jog tai labai geras ir ska
nus gėrimas. Juk pas marsiečius geriau
sios vaisių ar uogų sunkos marsietis ant 
syk daugiau neišgeria, kaip degtinės di
dumo stikliuką.

Mat marsiečiai, taip išsitobulinę visa
me kame, kad nieko nevalgo tiesioginėje 
maisto formoje. Pas juos, kaip javų, dar
žovių, vaisių, taip ir iš mėsos—išimama 
geriausios, maistingiausios sultys, iš ku
rių daroma tam tikro dydžio pilės ir tik 
tas piles jie valgo. Marsietis, suvalgęs 
vieną mėsos pilę, javų pilę, daržovių pilę 
ir išgėręs degtinės dydžio stikliuką uogų 
ar vaisių sunkos, būna sotus per 24 va
landas laiko.

Pas juos virimas ar kepimas, teršimas 
gyvenamų kambarių oro; puodai, skau- 
rados, lėkštės, šaukštai, peiliai ir kiti na
mų ruošos įrankiai jau atgyvenę savo 
dienas ir ant amžių užmiršti. Marsietei 
nereikia kvaršyti galvos, ką ji pagamins 
savo šeimai, pusryčiams, pietums ar va
karienei? Jai nereikia tris kartus ant 
dienos išgramozdyt iš savo vietų sūdynus, 
apkraustyti jais stalą ir vėl suvalyti, su
mazgoti, sudėstyti į vietas ir, po poros 
valandų, vėl imti ir krauti ant stalo.

Pas juos ir gyvuliai ir paukščiai nei 
ketvirtos dalies tiek nesuvalgo, kaip mū
siškiai. Bet jie kaip gyvulius, taip ir 
paukščius nemaitina tiesioginio maisto 
formoje. Vienus maitina antraeiliu žmo
gaus maisto atliekalu. Kitus maitina su 
išmašinuotu geriausiu maistu. O tų visų 
maistų liekanomis tręšia žemę ir tokiu 
būdu, neužsėja, neužteršią savo dirvonų 
piktžolėmis, kaip mūsų farmeriai, kad 
nuo piktžolių negali apsiginti.

Tad pas marsiečius pilvo klausimo pro
blema, galima sakyt, jau galutinai išriš
ta. Pas juos, kaip žmonių, taip ir kitų 
gyvūnų pilvai, visai mažyčiai. Marsiečio 
pilvas nei kiek ne didesnis už mūsų viš
tos skilvį. Tos tai priežasties dėlei, mar
siete negalėjo atsistebėti šito penimio pil
vo didumo ir jo nutukimu, kokio ji, kaip 
gyva esti, dar nebuvo mačiusi. Juk pas 
juos žmonės visi vienodi—gražiai nuau
gę, liesi, sveikai raudoni, vikiais ir links
mi. O čia?—krutanti taukinė!

Ji pasiėmė stikliuką degtinės ir many
dama, kad čia jau tikrai bus pagal mar- 
siečių skonį skanus gėrimas, veik pusę 
susipylė sau į burną! To jai ir užteko. 
Degtine ji užspringo ir užsikosėjus, įpū
tė degtinės sau į nosį ir kvėpavimo stem
plę ir tik vaikino sugriebta, nenuvirto 
nuo krėslo... Jos lūpos bei veidas, stai
ga nubalo, oda pasišiaušė ir apsipylė ma
žais spuogeliais, tarsi nuplikytos vištos. 
Ji alpo, blaškėsi rankomis ir gaudė orą, 

.kaip žuvis išmesta ant sausžemio.
Atbėgo patarnautoja ir įstaigos savi

ninkas, sukišo nosis ir pašaliniai. O sto
rulis, pagriebęs savo meilužę už rankos, 
spruko pr duris, sėdo į automobilį ir nu
zvimbė. Viešnią išvedus ant tyro oro ir 
įdavus truputį vandens, ji pradėjo atsi
gauti. Spuogeliai pranyko, o lūpos ir 
veidas pradėjo atgrįžti į skaistumą.

. Juodu susėdę į automobilį, valandėlę 
važiavo tylėdami. Ji nesurado žodžio pa
smerkti žemės gyventojų durnumą. O 
jis nedrįso ją kalbinti, nes nežinojo nei 
ką sakyti, nei kaip teisintis. Pagaliaus, 
mergina atėjus į save, pirmoji prabilo: 
<fIr kam jūs tokią cholerą geriate ir ko
kiu išrokavimu?”

“Todėl, kad paliktum girtais ir, su
prantama—durnais.” '

“Ar tai nuo šitos tručiznos jūs žmo
nės taip nutunka, kaip tas taukinė, ku
ris mane būt nunuodijęs?”

(Apysakaitė)
“Ir taip ir netaip. Vieni nutunka, o kiti 

sudžiūsta, suvysta, kaip kempynė.”
“Na ir kur jūsų protas, kad išdirbinė- 

jate tokius nuodus ir nuodijate žmones. 
Juk šuniui įpylus tokio gėrimo, bema
tant pasiustų... Kur mokslo vyrai, dak
tarai, kad prieš tokius nuodus nekelia 
protesto ?!”

“Tai kad ir jie geria. O antra vertus, 
tokie gėrimai, neša milžiniškus pelnus 
jų gaminimo savininkams, o į valdžios, 
valstijų bei miestų iždines suplaukia mi
lijonai dolerių taksais.”

“Na, o tą žmogų pritrenkiantį triukš
mą, ar jūs vadinate muzika? Tai ne mu
zika, bet perkūnija, kuri žmogų gali ant 
amžių padaryti kurčiu.”

“O ne. Mes turime ir gražios muzikos, 
gražios meliodijos, gerų dainininkų ir 
muzikų. Bet čia,... kokia vieta, tokia 
muzika, tokios dainos ir tokie šokiai.”

“Tokiam šokiui aš nerandu tokio že
mo būdvardžio, kad jį būtų galima pa
vadinti.”

Taip besikalbėdami, juodu įvažiavo į 
kiemą ir atėję stubon, vakarienę jau ra
do ant stalo. Tarnas sėdo prie vakarienės, 
o viešnia griežtai atsisakė nuo valgio. 
Ji atsisėdus kitame kambario šone, tė- 
mijo į valgytojus ir negalėjo suprasti, 
kur tas visas maistas pas žmogų gali 
sutilpti ?

Tarnui pavalgius, juodu nuėjo pas jos 
lėktuvą. Paukštis stovėjo sparnus su
glaudęs ir kaklą ištiesęs, tarsi pasiren
gęs skristi. Juodu susėdo orlaiviu greta 
vienas kito. Mergina paspaudė mygtu
ką ir lėktuvas pradėjo, tarsi bitė apie 
ausis sukdamosi zirgzti. Paukštis išskėtė 
savo plieninius sparnus ir kaip raketa 
šovė tiesiai į aukštą. Iškilęs tam tikron 
aukštumon, sustojo ir uodo dainelę niū
niuodamas, stovėjo vietoje.

Saulė jau metė paskutinę rausvą at
švaistę ant medžių viršūnių ir iš aukšto 
į tai žiūrint matėsi žavinga, romantiška 
gamtos scena. Viešnia, atsikvėpus iš pat 
krūtinės gilumos, pareiškę: “Ot. čia, tai 
jaučiuosi,kaip namie... Tykiu, ramų, ža
vinga... Gamta spinduliuoja grože, ap
linka puošiasi romantika. Dabar supa
žindinsiu jus su mūsų muzikos meliodi- 
jomis.”

Tai pasakius, iš paukščio pasparnės iš
sitraukė deimantais nusakstytą gitarą, 
suderino jos stygas, pradėjo skambinti, o 
kartu ir dainuoti. Ji dainavo nesupran
tamais Tarnui žodžiais, bet jo sielą, jaus
mus prie kokio tai didingo, kilto, gra
žaus idealo keliančia meliodija.

Viešnios balsas glaudžiai sujungtas su 
gitaros stygų akordais, tai pakildamas, 
tai vėl nusileisdamas, daugiau buvo pa
našus į lakštingalo balsą, negu į mergi
nos. Jos lūpos \ bei veidas dar gražiau 
pražydę savo natūraliame grožyje, dvel
kė malonia šypsena ir iš šalies žiūrint 
prieš saulėleidžio atšvaistę, atrodė per
matomas. Vaikinas taip susižavėjo, kad 
vėpsojo į gražuolės veidą, kaip hipnoti
zuotas. Žemiškas vaikino instinktas gun- 
dino apkabinti merginos liemenį, prisi
glausti prie jos ir tirpti nei vaškui meilės 
šildytuve. Bet atsiminęs viešnios perspė
jimą, kad pas marsiečius ne vaikinas 
pradeda romansuoti, o mergina—-nusilei
do tame užmanyme ir laukė, kada mer
gina apsikabins jį.

Mergina padainavus vieną dainelę, 
žvilgterėjo į jai į veidą vėpsantį vaikiną, 
kuris atrodė tarsi atidaromis akimis mie
gotų. Ji nusišypsojo, nusiėmė nuo gal- 

. vos raudoną kepuraitę, papureno savo 
aukso spalvos plaukus ir paklausė: “Na, 
o kaip patinka mūsų muzikos meliodi
ja?”

“Oh,” lig iš miego nubudęs, oktelėjo 
jis ir dadėjo: “Tokios žavingos meliodi
jos, tokios dainininkės balso, mūs žemės 
žmogaus ausis dar nėra girdėjusi. Jeigu 
jūs eitumėte į mūsų operas, auksu jus 
apipiltų operų savininkai!”

Mergina atydžiai pažvelgė vaikinui į" 
veidą, tarsi tirdama jo žodžių teisingu
mą, nusišypsojo, atsidūsėjo ir ir įterpė: 
“Gaila. Bet marsiečiai už pinigus savęs 
neparduoda.”
i Tai pasakius, atidarė saldainių didu
mo dėžutę, pasiėmė vieną į popierėlę įvy
niotą piliukę sau, o dėžutę pašliejus vai
kino link, tarė: “Medžiu, pakaštavokite 
mūs maisto. Tai maistas, padarytas iš 
paukštienos.”

(Bus daugiau)

MESE

PALYGINKITE...
Metai laiko atgal, tik su

grįžęs iš Lietuvos, rašiau 
savo įspūdžius, kokius pa
tyriau per penketą mėnesių 
ten besilankydamas. ;

Apart kitų dalykų, minė
jau gretimai mūsų kaimo 
vieną naujakurių kaimelį— 
Pakrikštes... Tas kaimelis 
susideda apie iš 16 gyven
tojų; jis ten susikūręs tik 
virš desėtko metų—ant pa
livarko žemės.

Iš tų šešiolikos gyvento
jų, prie senos Lietuvos vy
riausybės tik dviem gyven
tojam riegręsė varžytinės ir 
tik tiem dviem neklabeno 
policija durų...

Visokių “griekų” jie užsi
traukė nuo Smetonos vy
riausybės ant savo skurdaus 
gyvenimo. O didžiausia rūs
tybė tai buvo—nesumokėji- 
mas tų didžiulių už žemę 
mokesčių...

Na, o apart tų—buvo vėl 
visokie patvarkymai, įstaty
mai, įsakymai, reikalavimai, 
kurių buvo devynios galy
bės! Ir išeinamosios turėjo 
būt gražios, ir triobėsiai tu
rėjo atrodyt “kultūringai” 
ir tt. Bet kaip tas ūkininkas 
maitinas, kuo jis apsiren
gęs ir kiek jis miega,—val
džiai tas buvo nesvarbu!

Pasižiūrėjus ant minimo 
kaimelio gyventojų — bile 
jautriam žmogui galėjo iš
siristi per skruostus iš, akių 
ašara.

Bet taip metai po metų 
bėgo ir vienus varžė, kiti 
tas ūkęs pirko ir visi skur
do ir visi pusbadžiai, api
plyšę ir nedamiegoję gyve
no.

Bet štai, skaitome naujos 
valdžios laikraščius, atėju
sius iš Lietuvos ir randame 
žinias, kad apie tokius 
Dzūkijos smiltynuotus kai
mus jau net ir Tarybų Sei
me pakeltas klausimas, ir 
seimo žmonės kalbas, kas su 
jais daryt, kad sako, ūki
ninkas turintis 30 ir dau
giau hektarų žemės tegali 
tik vieną karvutę ir vieną 
arkliuką teišlaikyti. Ir kitas 
sutinka tuos 30 hektarų ati
duoti bile kam, kad gautų 5 
ąr 4 hektarus geros žemės.

Žemės parceliavimo komi
sija Merkinės valsčiaus ir
gi tuo klausimu susirūpino.

Ir dabar atėjo iš Dzūki
jos žinios, kur pranešama, 
kad Pakrikštių kaimo gy
ventojai dėlei nukentėtosios 
pereitos vasaros nepapras
tos sausros, buvo sušelpti.

Valdžią davė Pakrikštių 
kaimo gyventojams už pu
sę kainos rugių sėklai...

Tai matote, senos vyriau
sybės buvo vienintelė rū
pestis išjieškot mokesčiai, o 
jeigu ne—išvaržyti... Arba, 
surast priekabę, kad dar už
krovus kokių naujų mokes
čių!. ..

O ši nauja vyriausybė, 
pasak “Vienybės” ponų, 
“kuri baigia Lietuvos žmo
nes šaudyti ir išvežti į Si- 

susirūpino šiems
nelaimės patiktiems ir su- 
vargusiems žmonėms pagel
bėti.

birą,” -

Senoji vyriausybė buvo 
paskleidusi obalsį: “sumū- 
rinkime Lietuvą!” Bala ži
no, kokie ten buvo ir įsta
tymai išleista, kad pagelbėt 
ūkininkams, kurie statosi 
puikius pavyzdingus mūri
nius namus.

Bet medžias buvo bran
gus, o plytos, kaipo priva
čių žmonių gaminamos, ir
gi buvo labai brangios. Pa
prastas ūkininkas, kurio sū
nus nebuvo valdininkas, ar
ba negavo kokios pagalbos 
iš Amerikos ar kitur—mū
rinio namo nepajėgė staty
tis !

Statės tik dvarininkai, 
valdininkai, pramonininkai, 
ir, tokiu būdu, tik tokie 
žmonės gaudavo iš valdžios 
ir paramą!

Nauja valdžia pirmiausia 
s u s i r ū pino nacionalizuoti 
privatiškas pramones, po
draug ir plytnyčias, ir su
rado reikalo kiek galint su- 
mažint kainą plytų, kad jos 
būtų prieinamos kiekvie
nam ūkininkui, kuriam yra 
reikalas statytis naują na
melį.

Tai ot, kur ponų akimis 
žiūrint, ir yra šios valdžios 
“blogumas!”

Great Neck. N. Y
Pir-
Prie
pas-

Mūsų Įvykiai
Lapkričio 3 d. įvyko 

myn Choro koncertas, 
šio jkoncerto buvo dėta 
tangų, kad kuo meningiausiai
kuo linksmiausiai pavyktų. 
Pirmyn- Choras šiuomi koncer
tu apvaikščiojo savo meno 
darbuotės ir dešimties metų 
gyvavimo sukaktį.

Tačiau koncerto programa ir 
ūpo nuotaika labai nukentėjo 
dėl tos žinios, kad Aidbalsių 
grupės dalį su vadove Brone 
Šalinaite, vykstant pas mus iš
pildyti programą, kely ištiko 
automobilio nelaimė ir tapo 
skaudžiai sužeisti ir nuvežti į 
ligonbutį. Dėl to įvykio kpncer- 
to programa turėjo nukentėti.

Pirmyn Choras giliai apgai-| 
lestauja visų sužeistųjų, juo 
labiau skaudžiau sužeistųjų. 
Gaila B. šalinaitės ir mūsų 
ęhoristo ir automobilio kėra- 
votojo jaunuolio J. Adamso.

Vienok publikos buvo skait
lingai. Programoj dalyvavo, 
apart Pirmyn Choro, vado
vaujamo G. Kazakevičiaus, so
listė Ruth Simon iš Brooklyno. 
Gražiai sudainavo. Andry 
Hamsky akordion solo. Taip
gi Aidbalsiai, surinkę išblaš
kytas jėgas, sudainavo po va
dovyste A. Žilinskaitės. Taipgi

buvo sulošta “Gyvenimas ir 
Viltis.” Lošė Ig. Urbonas ir A. 
Laurinaitė.

Tarp programos Pranas Pa
kalniškis, LMS Centro sekre
torius, pasakė trumpą kalbą.

Po programos tęsės links- 
mūs šokiai ir vaišės', prie Geo. 
Kazakevičiaus geros orkestros.

Visiem programos daly
viam, taipgi ir publikai, Pir
myn Choras taria širdjngiausį 
ačiū!

Parengimas davė 
Chorui pelno.

Neseniai buvali Čia rašęs, 
kad sunkiai sirgo Petro Kur
tinaičio moteris. Liūdna pra
nešti, kad jau pasimirėi 1 d. 
lapkričio tapo pakavota West
bury L. L kapinėse, su bažny
tinėm apeigom. Paliko didelę 
šeimą ir dar mažų vaikučių, 
nors velionė mirė būdama 48 
metų amžiaus.

Reiškiu gilų apgailestavimą 
jos šeimai.

Pirmyn

Lapkričio 4 d. LAP Kliubas 
buvo suruošęs skaitlingą ma
sinį susirinkimą - diskusijas, 
apkalbėjimui, už kokios par
tijos kandidatus piliečiai tu
rėtų balsuoti. Apart diskusan- 
tų buvo ir kalbėtojų. Nuo re- 
publikonų kliubo buvo kalbė
tojas, kuris čia sutiko daug 
kritikos. Kad republikonų kon
trolėj Nassau County taksai 
užkelti aukšti. Kitas kalbėto
jas buvo adv. J. W. Andziu
laitis - Anssel. Reikia pasaky
ti, kad adv. Andziulaitis blai
vai, pamokinančiai ir kritiškai 
pakalbėjo, lietuviškai ir ang
liškai. LAP Kliubas bei visi 
greatneckiečiai adv. Andziu
laitį yra labai pamylėję. Jis 
čia tankiai dalyvauja- ir daug 
pamokinimų suteikia kliubie- 
čių publikai.

L. A. P. Kliubas rengia dėl 
Padėkavonės Dienos (Thanks
giving Day) balių, kur bus 
duota dovanų 2 kalakutai 
(turkeys), šis balius tradici
nis. Kasmet įvyksta su gera 
orkestrą šokiams. Kliubas vi
sus užkviečia dalyvauti. Įvyks 
šeštadienį, 23 d. lapkričio, 
Kasmočių sve tainėje, 91 
Steamboat Rd.

F. Kl-ton.

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

530 SUMMER AVENUE 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

Minint Lietuvos Nepriklausomybės 21 
Metų Sukaktuves, Platinkime Žmonėse 

Labai Svarbią Brošiūrą

LIETUVOS LAISVĖS
DRAUGAI IR PRIEŠAI

TTT
PARAŠE

KAINA TIK 5 CENTAI

Knygelė pilna istorinių davinių ir faktų, įrodančių, 
kas kovojo ir kovoja už Lietuvos nepriklausomybę 

ir Lietuvos žmonių laisvę. f

Kiekvienam masiniam mitinge, kiekvienam parengi
me turi būti platinama ši brošiūra.

Draugai literatūros platinimo agentai, siųskit 
kuoveikiausiai užsakymus.

“LAISVE”
427 LORIMER ST. BROOKLYN, N. Y.

Lietuvių Kalbos Gramatika
SUTAISĖ DR. D. PILKA

Su angliškais paaiškinimais, pritaikyta Amerikos lietu
viams, patartina naudoti vaikų mokykloms. Galima gau
ti iš “Laisves” adm., 427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

“Laisve” duoda gerą nuolaidą kainoje mokykloms.

Gramatikoje pilnai išdėstyta visos kalbos dalys ir pagrindinės rašybos 
taisyklės—žodžių darybą, linksniavimas, asmenavimas, sintaksė, sky- 

riamųjų ženklų nurodymas ir apie 1,500 veiksmažodžių 
angliškas žodynėlis.

Kaina $1. Prisiuntimą apmokame.
Kartu su užsakymais prašome prisiųsti ir mokesti. 

Kreipdamiesi adresuokite:

427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y.“Laisvė”

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)Užsakykite “Laisvę” į Lietuvą

Vardas

PaStas

Apskritys

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

1113 Mt Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

Liūdėsio 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.

Lietuvos žmonės labai mėgo skaityti “Laisvę,” bet 
Smetonos valdžia “Laisvės” neįsileisdavo. Dabartinė val
džia sukriušino cenzūros retežius ir “Laisvė” jau eina į 
Lietuvą. Užrašykite ją savo draugams ir giminėms. 
“Laisvės” kaina į Lietuvą $8.00 metams, $4.00 pusei 
metų. Antrašą, kam užrašote, prašome rašyti sekamai:

<« •>

Gatvė ar kaimas

Prašome aiškiai įrašyti antrašą į čia paduotą blanku- 
tę ir prisiųsti kartu su mokestim “Laisvės” Administra
cijai, 427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.
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LAISN1U0TAS GRABORIUS

Los Angeles, Calif fU!IVllWIUtHAH*NIWIIUIRAW»Išimto my- 
“Laisvės” 

kaip tai, 
Stamford,

J- * UN

Vokiečių bombanešiai skubi lėkti į Angliją daužyti josios miestus ir žudyti 
žmones. Anglų bombanešiai nei kiek neprasčiau pasirodo Vokietijoj...

Montello, Mass
Balsavimai Už Komunistus, 

Tautiškos Ašaros, Mirimai
Per prezidentinius šalies 

rinkimus, Brocktone už komu- 
Pistus balsavo 120, o *už so
cialistus, tik 67. O kiek balo
tų už komunistus nepriskaitė, 
sunaikino, tai niekas nežino. 
Nekurie lietuviai prie balotų 
dirbę išsireiškia, kad suradę 
balotų negerai balsuotų.

Lapkričio 4, Kazimiero Pa- 
šelpinio Kliubo susirinkime, 
tarp kitko, skaitė laišką nuo 
Worcester smetonininkų šelpi
mo komiteto, šaukiantį į kon
ferenciją. Laišką svarstant, la
bai verkšleno G. Samsonas J. 
TreinaviČius ir L. šemeta. Bet 
kaip reikėjo gaut delegatus, 
tai niekas nenorėjo apsiimti.

Šv. Roko Pašalpinės Drau
gystės susirinkime lapkričio 6 
d. nedrįso nė pasirodyti su lai
šku. O Lietuvių Piliečių Kliu
bo susirinkime skaitė tokį 
laišką, šaukiantį į Worcester 
smetonininkų konferenciją. 
Kliubas laiško visai nesvarstė, 
padėjo po stalu.

Tas parodo, kad Montellos 
lietuviai darbininkai geriau 
supranta savo klasės reikalus, 
negu vvorcesteriečiai.

L. šemeta išdavė raportą iš 
Brocktono Lietuvių Tarybos, 
kur atstovaujama 6 organiza
cijos. Sako, pakėliau klausi
mą, kad Lietuvą užvaldė ko
munistai, reikia siųsti į Wash- 
ingtoną protestus, sako, nega
vau pritarimo.

Matomai, tas komitetas ne
sikiša į kitos šalies reikalus. 
Gerai ir daro.

Mirė St. Tamošiūnas, su 
viršum 50 metų amžiaus. Sir
go paraly.žiaus liga per kele
tą metų. Tas sugadino ir jo 
nervus. Per du sykius buvo iš- 
veštas į proto ligoninę, nors 
jo Šeimyną to nenorėjo, užlai
kant namie turėjo daug nu
kentėti. Tapo religiniai palai
dotas lapkričio (Nov.) 4, 
1940. šešiems šv. Roko Pagel- 
pinės Draugystės palydovams 
įnešus jo kūną į bažnyčią, ku
nigas įsako per graborių, kad 
jie nusiimtų Draugystės žen
klus, nes ji nėra košerna. O 
tie po vadovyste J. Kaniauskio 
pakilo ir visi išėjo lauk. Dabar 
iš šitokio kunigo elgėsio visi 
Montellos lietuviai juokiasi.

Reikia priminti, kad šitokis 
kunigo elgęsis nėra pirmas.

pavaduos nusenu-

tos nuomonės, kaip 
kad wilkesbarriečiaiDabar prasidėjo rudeniniai 

parengimai. Spalių 26 d. atsi
buvo vakarienė darbininkiš
kiems reikalams. Surengė 
LLD 6 kp. Moterų Apšvietos 
Kliubas ir Liuosybės Dailės 
Ratelis. Liko pelno $18.10.

Lapkričio 9 surengė nepa
prastą vakarą LDS jaunuolių 
skyrius, po vadovyste Vasario, 
Lapinsko, T a m u 1 e v ičiaus, 
Bartkytės ir kitų. Buvo šokiai 
su dainomis ir užkandžiais. 
Publikos buvo vidutiniai. Ma
noma, atliks ir pelno.

Lapkričio 10 d. vakarienę 
surengė Vienybės Pašelpinės 

Draugystės Komitetas. Buvo 
nariams priverstinai tikietas, 
tai ir žmonių buvo nemažai. 
Vakariene visi likos užganė
dinti. Nuo vakarienės numato
ma nemažai ir pelno.

Žolynas.

Hartford, Conn
Lapkričio 11 d. Lietuvių 

Literatūros Draugijos kuopa 
laikė savo mėnesinį susirinki
mą. Narių suėjo gražus būre
lis, bet iš tokios didelės mūsų 
kuopos, tai nedaug dalyvavo. 
Visi šaltai rišo visus pakeltus 
svarbius klausimus. •

Turiu pasakyti, kad tai yra 
labai prasta mada įsigyvenusi 
pas mūsų tūlus draugus ir 
drauges nesilankyti į susirin
kimus šitoj labai svarbioj va
landoj. Nariai neatsilankę į 
susirinkimą, pasilieka neinfor
muoti, kas yra veikiama ir 
kas yra nutarta, veikti, kad 
mūsų darbininkiškas judėji
mas progresuotų ir ant toliau.

Nedėlioj, lapkričio 24 d.’ 
Laisvės Choras, stygų orkes
trą ir Literatūros Draugija 
šaukia platų special} susirin
kimą choro svetainėje, 2-rą 
vai. po pietų. Visi nariai, 
draugai rėmėjai ir prieteliai 
yra kviečiami dalyvauti. Tai 
bus labai svarbus susirinki
mas. Vienas tokis susirinki
mas buvo šauktas spalių 31 
d. Bet daug gerų draugų sako, 
kad jie visai nežinojo, kad to
kis susirinkimas buvo šaukia
mas, tai ir nedalyvavo.

Tas pirmas ir šitas specialia 
susirinkimas yra šaukiamas 
tuo tikslu, kad Laisvės Choras 
ir stygų orkestrą sumanė įsi
gyti savo pastovius kambarius 
—tai yra, dabartinę svetainę. 
To namo savininkas pranešė, 
kad jis parduos tą namą ir 
kad choras ir orkestrą turi iš
eiti nuo naujų metų. O kad 
nenori išeiti, tai turi pasipirkti 
tą namą.

Anksčiaus buvo manyta, 
kad choras gaus pasiranda- 
voti sau kambarį naujame 
Amerikos Lietuvių Piliečių 
Kliubo name. Bet dabar pasi
rodo, kad kliube tokių kam
barių nesiranda ant paranda- 
vojimo. Manoma, kad už ko
kių 5 metų kliube pasidarys 
daug daugiau kambarių, kada 
ta baksų dirbtuvė išsikraustys. 
Bet dabar mes negalim laukti, 
kol kada bus proga pasiran- 
davoti kambarį kliube ir tik 
valuk to paleisti ir • apleisti 
mūsų menišką judėjimą. Tai 
yra neleistinas dalykas.

Jau atsiranda žmonių, ku
rie jau bando skleisti kirši
nančias kalbas, kad Laisvės 
Choras ir stygų orkestrą ir 
kitos progresyvės organizaci
jos jau skiriamos ir nenori ko
operuoti su kliubu. Tai yra ne
pageidaujamos mintys ir ne
siskaitoma su faktais. Visos 
progresyvės organizacijos su 
mielu noru rėmė ir ant toliau 
rems kliubo svetaine kaipo 
visų lietuvių draugišką užei
gą ir puikią svetainę.

W. Brazauskas.

Cleveland, Ohio
Rengiamės Atžymėti 25 Metų 

Jubilėjų
Amerikos Lietuvių Darbinin

kų Literatūros Draugija, savo 
25 metų gyvavimo laikotarpiu 
sulošė labai žymią rolę lietu
vių išeivijoje, išleisdama daug 
svarbių mokslinių ir lengves
nio tūrinio knygų ir tuomi pa
darė didelę pažangą tarpe 
Amerikos lietuvių visuomenės. 
Todėl ALDLD 15-tas Apskri
tys pasibrėžė atžymėti 25 me
tų jubilėjų su prakalbomis, 
koncertu ir šokiais.

Kalbėtojum yra pakviestas 
šios organizacijos . Centro se
kretorius D. M. šolomskas, 
kuris, kaipo rašytojas ir tė- 
mytojas pasaulinių įvykių, ga
lės daug ką pasakyti apie da
bartinį Lietuvos persiorganiza
vimą ir apie abelnus pasauli
nius įvykius. Koncertinę dalį 
programos išpildys: Lyros 
Choras, po vadovybe Alices 
Brazaičiutės, Rusų Darbininkų 
Choras, solistai Elenora Ste- 
phanienė-Verikiutė ir Petras 
Jenulaitis; klasiškų šokių šo
kikė Ruth šilinaitė ir kiti.

Šis Literatūros Draugijos ju- 
bilėjinis apvaikščiojimas įvyks 
gruodžio 8 d., Lietuvių Sve
tainėje, ant Superior Ave.

—J. N. S.

Wilkes Barre, Pa.

beargu- 
kalbėjo 
sutverti 
Wilkes-

nuomonės, 
būtų labai 
taipgi kal- 
kurios yra

Vieną vakarą sumaniau nu
eiti pas vieną savo pažįstamą 
truputį paplepėti ir praleisti 
vakaro laiką. Nuėjus pas jį at
radau du jos kaimynus, Joną 
ir Petrą besikalbant, 
montuojant. Juodu 
apie reikalingumą 
progresyvišką chorą 
Barre. Jų abiejų 
kad W. B. choras 
naudingas ir jiedu 
bėjo apie kliūtis, 
pastoję choro tvėrimui kelią.

Jonas argumentavo, kad 
vargiai būtų galima kas nors 
padaryti, nes nėra mokytojo 
ir kad nekurie lietuviai daini
ninkai yra nusenę, o kiti at- 
oukę, bebalsiai, didžiuma už
siima. girtavimu ir tt. Bet Pe
tro kitokia nuomonė. Jis sako, 
kad mokytoją surasime, jeigu 
tik jos ar jo tikrai jieškosime 
ir nereikia bijotis, kad nebus 
kam dainuoti, nes W. B. turi 
gražaus lietuviško jaunimo ir 
jaunimas 
sius.

Aš irgi 
ir Petras,
turi stengtis nugalėti visas 
kliūtis ir sutverti chorą, žino
ma, W. B. nėra tokių galingų 
spėkų, kaip didmiesčiuose, bet 
visgi yra spėkų, tik bėda, kad 
niekas jomis nesirūpina, nie
kas jų nebando surinkti, su
traukti į vieną vietą. Pažiūrė
kime, kitų tautų ir rasių> žmo
nės turi savo chorus. Rodos, 
rusų čia ne daugiausiai, o jie 
turi savo chorelį. Negrai, 
jų čion tiek mažai, tik apie 
penki ar šeši šimtai, o turi di
delį ir gerai išlavintą maišy
tą chorą ir taipgi moterų ir vy- 
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rų atskirus chorus ir ne vieną, 
bet kelias geras orkestras.

O kasgi yra su mumis lietu
viais? Juk lietuviai turi ger
kles ir balsus taip, kaip ir 
svetimtaučiai ir svetimrasiai 
žmonės. Lietuviai irgi yra dai
lės mylėtojai ir kodėl daile 
tiek mažai rūpinamasi? Aš iš
reiškiu savo pageidavimą, kad 
jaunuomenė ir senesnieji, ypa
tingai tie, kurie dalyvavo bu
vusiuose choruose ir turi prak
tikos daugiau, kad pergalėtu
mėte kliūtis, kurios stovi jums 
ant kelio ir kad greitoj atei
tyje sutvertumėte chorą ir sa
vo dainomis linksmintumėte 
W. B. publiką taip, kaip pir
miau buvo, kai chorą turėjo
me. Šermukšnė.

10 d. lapkričio čia mes tu
rėjom gražų parengimą. Tai 
buvo kalakutų pietūs, suruoš
ti per Los Angeles Lietuvių 
Organizacijų Bendrą Komite
tą užbaigimui ir pagerbimui 
atsibuvusios lietuvių rankų 
darbo parodos Los Angeles 
County Muziejuje.

Šiam parengime dalyvavo 
muziejaus viršininkas Dr. 
Woodword ir jo pagalbinin
kai. Pietūs buvo vieni iš pui
kiausių. Kada mes tarėm 
rengt, tai turėjom ginčų dėl 
kainos. Mat, čia yra paprotis 
nuo pereitos bedarbės laiku 
daugiau neimt, kaip 50c. šį 
sykį įžanga 'buvo 75c. Nekat- 
rie manė, kad bus prastos pa
sekmės. Bet išėjo visai kitaip. 
Svečių prisirinko daugiau, ne
gu pereituose panašiuose pa
rengimuose.

Bet ir pietūs buvo visai ki
tokį. Po Joe Mason (Mozel- 
kio) komanda, valgiai ir stalai 
buvo tikrai artistiškai sutai
syti. Patarnavimas prie stalų 
ėjo po Igno Levano komanda. 
Jis, mat, senas veiteris. Viskas 
buvo puikioj tvarkoj. Gelton
kasės lietuvaitės buvo apsiren
gusios tautiškais kostiumais. 
Atrodė, kad Kaune kur nors 
susirinkę esam hnt bankieto.

Pirmininkavo Povilas Pupis. 
Programa susidėjo iš kalbų, 
dainų ir muzikos. Visi savo už
duotis atliko kuo puikiausia.

Komisija pridėjo daug dar
bo prie šio parengimo. Reikia 
jai širdingai padėkavoti už 
pastangas ir triūsą.

Pas mus rinkimai praėjo ga
na įtemptais nervais. Visai 
mažai ženklelių ar kitokių ap
garsinimų žmonės nešiojo. Nei 
rooseveltiniai, nei vilkiniai 
nenorėjo pasirodyt, už ką jie 
stovi ir ką jie mano. Bet kas 
keista, kad po rinkimų tuojau 
ant rytojaus daug daugiau vi
sokių “stikers” pasirodė ant 
automobilių stiklų. Pasirodo, 
kad daugelis turėjo apgarsini
mus ant sėdynių, bet bijojo 
pasirodyt viešai, nes daugelis 
villkinių žiūrėjo į roosevelti- 
nius kaipo į kokius socialistus, 
nors ir vienas ir kitas tas pats 
kapitalistų atstovas.

Dabar viskas pradeda ateiti 
vėl į normališką taiką ir visi 
pradeda užmiršti, ką vienas 
ant kito, kalbėjo.

Mes lietuviai didelėj didžiu
moj gyvuojam su dideliu ūpo 
pakilimu. Perversmas Lietuvoj 
pridavė daugiau energijos žiū
rėt į ateitį su vilčia geresnio 
gyvenimo dėl mūsų brolių Lie
tuvoj.

Kuo mes lietuviai,, gyvenda
mi apie Los Angeles, galim 
pasididžiuoti, tai gamta, čia 
mes nesirūpinam šiltais drabu
žiais, anglim ar malkom ant 
žiemos. O kas svarbiausia, tai 
kad nereikia einant šluostyt 
nosis ir trint ausis, kaip kad 
rytuos reikėdavo daryt. Mes 
čia beveik kas dieną ir kiek
vieną dieną einam atvėpusiais 
kalnieriais ir džiaugiamės ma
lonios saulės spinduliais.

Noriu priminti visiem lie
tuviam, kad antrą nedėldienį 
gruodžio turėsime gražų pa
rengimą dėl spaudos. Bus val
gių, muzika, šokiai ir dainos, 
South San Pedro ir Florence. 
Būkite visi ir visos, nes bus 
nepaprastai žingeidus paren
gimas. R-ka.

Pastaba New Yorko ir 
Apylinkės Žinių 

Rašytojui
Į iii

NOTARY 
PUBLIC

Telephone 
STagg 2-5043

Apie “Laisvės” koncertą, 
kuris atsibuvo lapkričio 10 d., 
draugas Re p. geriau būtų pa
daręs, jeigu būtų sėdėjęs ir 
ramiai tylėjęs, o davęs progą 
kam kitam už jį apsukresniam 
aprašinėt. Nes kas link apra
šinėjimo artistų, pats savo 
klaidas pradėjo taisyt. Antra 
jo klaida, kad jis vienus iš ko
lonijų atvažiavusius į “Lais
vės” koncertą maloniai pa
gerbė, o kitus, tur būt jam at
rodančius negražiai, pastūmė 
už savo nugaros, net ir tokius, 
kurie atvažiavo už 
lių (nes "juos pati 
Redakcija kvietė), 
draugai Burbai iš
Conn., V. Jakštys - Senas Vin
cas su dukrele ir žentu iš 
Paulsboro, N. J. Iš Easton, Pa., 
buvo dvi mašinos, B. Lūšis su 
moteria ir S. Kulaitis su mo
terį a ir abudu Slankai.

Tai dar ne viskas, buvo jų 
ir daugiau. Tiktai Rep. reikė
jo nesnaust, pasįteiraut ir vi
sus ligiai pagerbt, arba nepa- 
minavot anei vieno, tuokart 
Rep. būtų vyras buvęs.

V. J. Stankus.

MATTHEW P. BALLAS

660 Grand Street Brooklyn, N. Y.
Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos ,mylimiems pašarvoti dovanai

Liūdesio valandoj krelpkltčs pas mus. Patarnavimas bus 
užtikrintas Ir už prieinamą kainą.

SKELBKITES “LAISVĖJE

Dabar nustatyta 
kainos ir jokia spe- 
malkomis nebebus

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

namų darbo, kilbasal ir kepta paršiena; gaspadoriškai 
nuvirti kopūstai ir barščiai.

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St — Brooklyn — “Laisves” Name

Siunčiame duona per paštą | kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant Jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorj.tr kaina*.

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

WHOLESALE AND RETAIL
Beer. Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
L 859 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 10 Fourth Ave., Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be sonsumed off 
the premises.
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 Law 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 beer 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 selh 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 nremises.

KARL AUGUST KATI’
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 873 
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, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Countrol Law at 400 Nostrand Ave., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises.

WILLIAM DUGGAN
400 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1362 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 df Brooklyn, County 
of Kings, to bs consumed on the premises, 

DORIS AMMAR 
Nile Restaurant

324 Thatford Ave., , Brooklyn, N. ¥• ■

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

Kaunas. —r šiemet iš anks
to į malkų sandėlius privežta 
labai daug malkų. Apskritai, 
šiemet malkų trūkumo, kaip 
pereitą žiemą, nebebus. Anks
čiau, kai malkų prekyba buvo 
tik privačių pirklių rankose, 
dažnai stigdavo sausų malkų 
ir kainos būdavo dirbtinai su
keliamos, 
pastovios 
kuliacija 
įmanoma.

PRANEŠIMA) iš KITUR
PHILADELPHIA, PA.

Lietuvių Moterų Birutės Kliubo 
svarbus susirinkimas įvyks trečia
dienį, lapkr. 20 d., 8 v. vakaro, Liau
dies Name, 735( Fairmount Ave. Vi
sos dalyvaukite, nes turime labai 
svarbią paskaitą moterų reikalais. 
Tad būkite.

J. Shapren.
(272-274)

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

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, eeaH- 
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.

A »
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Gelbėdamas Vaikus, Tėvas 
Kritiškai Susirgo

William Bocca, 5 vaikų tė
vas, Bronx, 106 kartus davęs 
savo kraujo trims sūneliams 
gelbėti, pagaliau pats nuo to 
susirgo sunkia inkstų liga ir 
jau būtų miręs, jei geros valios 
žmonės būt neatsišaukę tuo 
patimi—savo krauju—jo gel-

TŪKSTANČIAI NEWY0RKIEC1U SVEI 
KINO SOVIETU SĄJUNGĄ 

/

Lapkričio 15-tos vakarą 
New Yorke įvyko Amerikie
čių Draugingumui su Sovie
tais Komiteto sušauktas masi
nis mitingas - prakalbos Man
hattan Center. Salė buvo pil-

bėti. Per dieną atsišaukė duot nutėlė publikos ir mitingas 
kraujo 75 asmenys. abelnai praėjo su dideliu pa-

Bocca trys vaikai, 12, 10 ir sisekimu ir entuziazmu.
5 metų, serga taip vadinama ~ ’
hemophilia. Jiem dėl mažiau
sio įsipjovimo nubėga krau
jas, nes negalima jo sustab
dyti, nestingsta. Tad kiekvie
name nelaimės atsitikime 
jiems perleisdavo tėvo kraujo.

sau-

aiš-
ma-

Atidarė Tunelį
Pereitą penktadienį atidarė 

Queens - Midtown Tunelį. Iš
kilmingose ceremonijose daly- i 
vavo majoras LaGuardia ir j 
kiti žymūs viršininkai.

Tunelio prakasimo 
buvo pradėta spalių 
1936 m. Statyba lėšavo 
lionus dolerių.

Menama, kad dar šiais me
tais juomi pravažiuos apie 
10 milionų mašinų ii’ žymiai 
palengvins trafiko kamšatį 
tiltais. Tačiau dėl esamos mo- 
kesties, bent pirmą dieną, 
pravažiavę neperdaugiausia.

Mašinai lėšuoja 25c., tre
kams nuo 25c iki $1, busams 
50c., motoriniams dviračiams 
15c.

Pravažiavimas pačiu tune
liu iš Queens Plaza, Long 
Island City, į New Yorko 41st 
St. imąs tik 3 minutes, tačiau 
anoj pusėj susidūrus su trafi- 
ku ne taip jau greit galima 
pasiskirstyt po miestą. Vienas 
važiavusis nuo 2nd Avė. ir 
47th St., bendrai imant, pra
leidęs nuo arti 10 iki 12 su 
virš minučių tuneliu, ir nuo 
arti 13 iki 14 su virš minučių 
tiltu, žinoma, tiltu gal 
ėmę ilgiau, jei tas tunelis 
būtų praretinęs trafiką.

Mirties Bučkis

darbai 
rpėn., 

58 mi-

būt 
ne-1

Murray Fershing, 40 m., 
leistas pataisoms iš kalėjimo, 
kur jis buvo nuteistas už 
brangumynų plėšimą, tapo de
tektyvų sušaudytas ta/emoj, 
75th St. ir Amsterdam Ave., 
N. Y., kada jį pabučiavo p-lė 
Dorothy Mori.

Kaip ta moteriškė pasakojo, 
jv susipažinus plėšiką prieš ke
letą mėnesių ir su juo išeidi- 
nėdavus, nežinodama jo re
kordo. Pereitą trečiadienį su
sitikus prie jos krautuvės jis 
pareikalavęs jos deimantinio 
žiedo, kurį atsisakius
jis pradėjęs pjaut pirštą, 
atidavus, 
buvęs neva susitaikymui 
bučkis 

Bnrvanis.

pa-

duoti, 
Ji 

Suėjimas tavernoj 
ir 

ženklu detekty-

Šunį Nuteisė Mirtin
Nieko rodos, nebūtų naujo, 

^ris kart įkandęs žmogų 
Brownie tapo nuteistas 

. Ypatinga tik tas, 
to šuns savininkė Mrs.

bylinėjosi teismuose 
metus laiko, kad šuo bū- 

ir galėtų kų ndrs 
ketvirtu kartu. New 
mat, galioja įstatymas, 
gali du kart prasikals- 

bausmės, bet už trečią—

Orlaiviu pas Šunį
Windsor, 14 m. ber- 

iš Washington valsti- 
buvo atskridęs New Yor- 
ateiimt savo šunį, kuris 

ai per klaidų atvažiavo 
3. traukiniu. Lėšas pa- 
turčius, miškų industri- 

magnatas Crombie.
Įdomu, ar tas ponas siunčia 

orlaiviais pagalbą, kada miš
ke medis prislėgia jo darbi
ninką? . . i

Antanas Bimba Išvyko 
Maršrutui Chicago j

Policistas Apdegė Išbandyme 
Gaisragesybos Tunelyje

Puikias prakalbas pasakė 
Studentų Unijos sekretorius 
Herbert Witt, darbuotoja už 
Taiką Julia Church Kolar, Dr. 
Thomas L. Harris, Muriel 
Draper, ir Dr. Ward, Union 
Theological Seminarijos profe
sorius. Pirmininkavo Corliss 
Lamont. Dar vienas kalbėto
jas, kunigas, pravedė rinklia
vą, kurioj surinkta arti $700 
komiteto darbui, nors jau atei
dami kiekvienas buvo susimo
kėjęs mažiausia 25c. įžangos.

Neįmanoma čion atžymėti 
visas tas puikias prakalbas, 
kurios, bendroj sutraukoj, šau
kė amerikiečius nevilkinant 
užmegsti draugiškesnius ry
šius su Sovietų Sąjunga ir Chi- 
nija, nelaukiant, kad ameri
kiečiai pamylėtų sovietinę, ar 
sovietų žmonės pamylėtų am
erikinę vidaus santvarką, nes

tas nėra būtina ir niekad val
stybių su valstybėmis santi- 
kiuose nėra laikoma būtinybe, 
kad šalys galėtų kooperuoti 
dėl bendro abiejų šalių 
gurno.

Kalbose taip pat buvo 
kinta, kad Washingtone,
tomai, esama nemažai įtakin
gų žmonių, kurie bevelytų 
Amerikoj įvesti hitlęrizmą, ne
gu veikti kooperatyviai su So
vietų Sąjunga už abiejų šalių! 
saugumą ir taiką. Ir ypatin
gai Dr. Ward pabrėžė, kad J. 
V. draugingumas su Sovietų 
Sąjunga bus atsiektas tik ta
da, kada Amerikos gyventojai 
privers Washingtono politikie
rius tą įvykdyti.

Priimta rezoliucija, kurioj 
reikalaujama įsteigt draugin
gumą tarp Jungtinių Valstijų 
ir Sovietų Sąjungos bendram 
abiejų šalių saugumui ir ge
rovei. Taipgi priimtas sveiki
nimas Sovietų Sąjungai jos 23 
metų sukakties proga.

Gauta telegramos nuo The
odore Dreiser ir kongresmano 
A. S. Sabbath, taipgi kahle- 
grama ’nuo George Bernard 
Show. Rep.

Pereitą trečiadienį norėta iš
bandyti/ kaip veikia gaisrage
sybos aparatas Queens - Mid
town Tunelyje. Policistas C. 
Cahalene metė užžiebtą deg
tuką į aliejumi sumirkytus 
skudurus mašinoj visai nema
nydamas apdegti, bet didžiulė 
liepsna taip smarkiai šovė link 
jo, kad nespėjo pabėgt, jam 
apdegino veidą ir plaukus. 
Iššaukta tunelio gaisragesiai 
ir gaisras chemikalais užge
sinta į mažiau minutės laiko.

Tunelis atidaryta važiuotei 
lapkričio *15-tą.

Išvyksta Kariuomenėn

ŠĮ VAKARĄ PRELEKCIJA
Pirmadienį, lapkričio 18 d., 

7:30 vai. vakare, “Laisvės“ 
Svetainėj, 419 Lorimer St., 
atsibus labai svarbi prelekci- 
ja, pamoka apie naują Lietu
voj santvarką.

Drg. D. M. Šolomskas aiš
kins Tarybų Lietuvos Konsti
tuciją. Prie to, jis nesenai su-

Ateivių Spauda N. Yor
ke Lošia Svarbių Rolę

buvo
Ta-

Lapkričio 15-tos vakarą, 
istorinėj Fraunces Tavern, 
Pearl ir Broad Sts., New Yor
ke, Parenkamosios Tarnybos 
Svetimkalbių Divizijos vedėjas 
Benjamin T. Anuskewicz buvo 
sukvietęs penkių dešimtų sve
timkalbių laikraščių atstovus, 
taipgi keletą desėtkų svetim- 
kalbių divizijoms paskirtų 
pirmininkų į pokilį.

Pokilio tikslas, kaip 
pareikšta Parenkamosios 
rybos direktoriaus pulk,
thur V. McDermott, taipgi jo 
padėjėjo kar. William J. 
Walsh, ir svetimkalbiuose dar
bo pravedėjo kar. Anuskevi- 
čiaus kalbose, buvo atžymėti 
rolę svetimkalbių spaudos 
pravedime kokio nors plačiąją 
visuomenę liečiančio klausimo. 
Atžymėta, kad ir pravest re
gistraciją didžiąjame New 
Yorke, kur suregistruota 1,- 
006,774 vyrų, ir kur 62 nuo
šimčiu .gyventojų sudaro sve- 
timkalbiai Amerikos gyvento
jai, būtų buvę labai sunku be 
kooperacijos kalbinių laikraš*- 
čių, kurie teikė savo skaityto
jams visokias informacijastuo 
klausimu.

Svetimkalbių divizijos vedė
jui Anuskevičiui įteikta taurė.

Dalyviai buvo pavaišinti 
skaniais valgiais ir gėrimais, 
taipgi iššaukti painformuoti, 
kokį laikraštį jie atstovauja.

Puošniojoj Fraunces Ta
vernoj J. V. Respublikos įstei
gimo laikais George Washing
ton turėjo savo raštinę, čia 
buvo ir jo atsisveikinimas su 
kariais po laimėtų mūšių jiems 
grįžtant į savo šalis bei toli
mesnius J. V. kraštus. Istoriš
koji Tavernos dalis gausiai te- 
belankoma ir po šiai dienai, 
šiaip jau, aplink, yra naudo
jama kaip ir bile kuri pasitu
rinčiųjų linksmavimo įstaiga.

Ręp-

grįžo iš pietinių 
gal kiek 
įspūdžių.

Įžanga 
suteikta 
mus ir 
kusuoti.

pasakys
valstijų, tai 
ir kelionės

veltui. Busvisiems
atsakymai į klausi- 

leista publikai padis-

Kyiečja Rengėjai.

New Yorko Jūreiviai 
Remia Lewis’ą

įvy-Ketvirtadienio vakarą 
kusiame jūrininkų susirinkime 
Manhattan Center, N. Y., kur 
dalyvavo 3,200 Nat. Maritime 
Unijos narių, vienbalsiai pasi
sakyta remt John L. Lewis, 
CIO prezidentą, jo programoj 
remti bedarbius ir kovoti už 
išlaikymą Amerikos nuo ka
ro.
, Varde visų dalyvių, taip pat 
pasiuntė telegramą, kurioj 
prašė Lewis’a pasilikti CIO 
vadovybėje.

Buvęs Viršininkas Nuteistas 
už Raketierizmą

Samuel Shorr, buvęs Išve
žioto jų Lokalo 138 biznio 
agentas, nuteistas nuo 3 iki 
6 metų kalėjiman už grasini
mais išgavinėjimą ir bandymą 
gaut pinigų. Shorr prisipaži
no kaltu. Jis dar yra įkaitin
tas už nužudymą William 
Snyder, to lokalo prezidento 
1934 m. Bauda jam skirta 
lengva dėlto, kad jo liūdymai 
pagelbėję nuteisti Louis Bu- 
chaltęr ir Max Silverman, ki
tus raketierius.

Sugrįžo iš Chicagos
Penktadienį lankėsi “Lais

vėje”, Juozas Sakalas (Saka
lauskas). Jis ką tik sugrįžo iš 
Chicagos, kur išbuvo apie po
rų mėnesių darbuodamasis su 
LDS jaunimu. Chicagiečiai la
bai gražiai atsiliepė apie Juo
zo talkinimų ir, kaip girdėti, 
deda pastangas jį iškviesti at
gal ilgesniam laikui, šiuo tar
pu Juozas apsistojo Brookly- 
ne prigelbėti LDS Centre lai
ke J. Ormano buvimo marš- 
rūte. '

Dentisterijos technikų nau
jai sutvertos CIO unijos pir
mas atviras mitingas šaukiąma 
lapkričio 14-tos valcarą, Man
hattan Center.

A. Bimba, vienas “Laisvės” 
redaktorių, taipgi žurnalo 
“šviesos“ red., iškviestas Chi- 
cagon ir apylinkėn prakalbų 
ir organizacinių mitingų mar
šrutui, kur išbus apie trejetą 
savaičių. Išvyko 16-tą. Pirmos 
prakalbos surengta 17-tą.

Rašant spaudos ar organi
zacijų reikalais, draugai pra
šomi adresuot laiškus atatin
kamoms įstaigoms, kad 
vengt suvėlavimų.

Harry Mason, neseniai iš 
kalėjimo paleistas benamis, 
vėl pasodintas kalėjiman už 
įsibriovimą pro stoginį lanką 
dentisterijos 1 a b o r a torijon, 
1637 E. 17th St., "ir vagystę.

Du jauni vyrai sulaikyti dėl 
turėjimo 32 kalibro revolverio 
be leidimo. Gi pastaruoju, lai
ku apiplėštiems asmenims iš
siuntinėti pakvietimai 
pamatyti.

juos

Fe-

Įstatymai už Pinigus

Boilerių taisytojas A.
torchek pavojingai apdegė už
sidegus aliejiniam šildytuvui 
jam esant viduje. Kaip jis už
sikūrė, neišaiškinta.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

SO COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-3622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. '

Tel. Evergreep 8-7179

Juozas Padegimas, seniau 
veikęs su LDS ir Aido Choro 
jaunimu, lapkričio 18-tą iš
vyksta stot kariuomenėn su 
pirmuoju būriu draftuotų nau
jokų. Jisai draftuotas iš Wind
sor, Conn., kur jis gyvent) pa
staraisiais keliais metais. Jo 
brolis Stasys Padegimas jau 
apie pusmetis tarnauja kariuo
menėj liuosnoriu, randasi 
Washington valstijoj.

Juozas, atvykęs aplankyti- 
atsisveikinti čionai Brooklyne 
gyvenančią savo mamytę, už
ėjo valandžiukei pasimatyti 
su savo senu pažįstamu Jonu 
Ormanu, taipgi laisviečiais 
jaunuoliais. Deja, su Jonu ne
simatė, kadangi jis dabar va
žinėja vidurvakarinėse valsti
jose LDS jaunimo reikalais.

Užsidegus , troke gatvių va
lytojų surinktoms atmatoms, 
valytojai gaisrą nuvežė pas 
gaisragesius, kur užgesino.

žaidžiant netoli kūrenamo 
pečiaus, 5 * metų Elziukei 
Trumbull užsiliepsnojo sukne
lė ir kol motiną spėjo apge
sinti, 
degė.

mergaitė pavojingai ap-

C. Hurley, .21 m. vyrukas, 
sulaikytas ūžt apiplėšimą or
laivių linijų raštinės, 42nd St?., 
N. Y. Jį sulaikė taksės veži
kas.

.Sakoma, kad LaGuardia bū
siąs pašauktas į Roosevelto 
kabinetą, o vienas iš šių trijų 
—Cahill, Foley ar O’Dwyer— 
tapsiąs majoru.

UŽDARO ŠAPĄ

se-Viena iš dįdžiahsių ir 
niausiu moteriškų drabužių 
siuvimo firmų—C. H. D. Rob
bins Co., 1375 Broadway, N. 
Y., paskelbė, kad likviduoja 
biznį.

/Firmai dirbo apie 1,000 
darbininkų. ■

Manoma, kad toks staigus 
ištroškimas “pasilsio” tris bro
lius Lackritz ištiko dėl neto
liese esamų derybų už naujus 
kontraktus su unija.

Valgykite 
MEDŲ

NELAUKITE
kol gausite slogas; valgy
kite ftiędų, valgykite da

bar, kad negauti slogų.

Valgykite Medų Vietoj 
Cukraus

Sake Dr. J. J. Kašklaučlus

Kaina 75c Kvorta
. •. 4 ■ ’ i

“Laisvėje” galite gauti 
tikrų bičių medaus už ga- 
> na prieinamas kainas.
Kreipkitės j “Laisvės” ofi

sų ir apsirūpinkite su 
■: medum.

tikrų
> na

Edward S. Moran Jr., buvęs 
demokratų narys valstijos sei
melyje ~ Assembly — pripa
žintas kaltu Apeliacijų Teis
mo pereitų trečiadienį ir nuo 
pustrečių iki 5 metų kalėji
mo bauda patvirtinta.

Moran buvo nuteistas kalti
nimu už kyšius bandžius sei
melyje pravest Terminai tak
sių firmai naudingus įstaty
mus.

Nathan Goldman, to vardo 
spautftuvninkų firmos prezi
dentas, pereitą šeštadienį įkai
tintas suokalbiavime apsukt 
miesto iždą, trečiadienį rastas 
su peršauta galva kompanijos 
praustuvės kambaryje. Mano
ma, kad nusižudė.

. Tompkinsvillėj, Staten Is
land, laikys 40 įvairių kariškų 
laivų su 600 įgulos.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Sales d51 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

v ai

« 11 *o’ . —I*

ROBERT LIPTON
Jeweler :: Įsteigta 1892 

701 GRAND STREET 
Tarpe Graham & Manhattan Aves.

BROOKLYN, N. Y.
Tel. Stagg 18-2178

Pašto viršininkas Quayle vi
sus siuntinės iančius paštu 
•švenčių skelbimus bei prekes, 
kaip kalendorius, ragina pa
siųst anksti, kad užtikrint 
pristatymą laiku.

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)

Garsinkite savu bizni ^ien 
ražtyje “Laisvėje”.

BAR ir GRILL 
LIETUVIŲ RESTAURANAS 
Įdomiai {puošta lietuviška aludė 

ant Grand Street 
Rheingold -sxtra Dry Alus. 

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės

Turime ir kambarių pernakvot 
arba savaitiniai išrandavot
JOSEPH ZEIDAT

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

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

Iš senų 
n a u jus 

, lus ir 
sudarau 

į rikoniškais.
■ kalui esant ir 
Bpadidinu tokio 
v dydžio, kokio pa- 
P 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

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei-

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Išbalzamuoja ir laidoja ant vi- ' 
šokių kapinių; parsamdo 
mobilius ir karietas veselijom, 

krikštynom, kitkam.
231 BEDFORD AVE., 

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

F. W. SHAUNS
(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

LeVANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

J. LeVANDA—E. LeVANDA 
Tčvm ir Sūnui* Levandamkal

UNDERTAKERS

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

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

CHARLES9
UP-YO-DATE

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

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

Gerai Patyrę Barberlai

Matcušas Simonavičius
jfcgT Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

ir impor- 
degtinės i> 

geriausių

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

Kiekvieną subatą 
karsta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterims. Nede- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Howes eieveiterio stoties

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

Lietuvių Rakandų Krautuvė 
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 
PETRAITIENR ir SŪNAI, Biznio Vedėjai

409 ir 436 Grand St. Tej. ev. 7-8451 Brooklyn, N. Y.
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Lietuviui Kuro Komp
ĮDEDAME master-kraft oil burners 

i JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 
(Steam Boiler)

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir įdės tinkamą 
“burner” arba visų garo arba karšto vandenio sistemą. 
Maloniai suteikiame aprokaijnus be jokio ipokesčio.

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

Telefonas EVergreen 7-1661
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