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Hartforde tarp mūsų drau

gų buvo kilęs nesusipratimas 
dėl svetainių. Toks trynima
sis nėra sveikas ir buvo nuo
gąstauta, 
plačiau.

kad jis nesiplėstų

sekmadienį D. M. 
sakė kalba Hart- všolomskas 

ford e ir turėjo pasitarimus su 
“abiejų pusių” draugais. Su
grįžęs, jis sako, kad ginčai li
kviduojasi ir ateitis atrodo 
graži.

Vieną dalyką kiekvienas iš 
mūsų nūnai turime žinoti vi
sur: Šiandien, kai mūsų prie
šai padūkusiai kėsinasi mus 
pulti, tai jokiems “nesusipra
timams” vietos tarp mūsų ne
turi būti!

Jono Valenčio dramoje dar
buotės sidabrinio jubilėjaus 
vakarai nepasisekė taip, kaip 
jis ir jo draugai troško. Vie
na priežastis buvo ta, kad sve
tainė, kur viskas įvyko, stovi 
nepatogioje lietuviams vieto
je. Antra—net trys parengi
mai ant syk.

Mano nuomone, svarbiau
sias nepasisekimas yra idėji
nėje dalyko pusėje. Veikalas 
(“Aušros Sūnus”) momentui 
netinka: jis yra perdaug šo
vinistinis, jis turi ir anti-semi- 
tizmo dožą. Jis reikėjo reži- 
soriui taisyti.

Nėra abejojimo, kad pati 
veikalo autorė — Čiurlionienė 
-Kymantaitė—jį pataisys. Bet 
apdairus režisorius neturėjo to 
laukti, o pats privalėjo tą pa
daryti.

Man tiesiog nesuprantama, 
kodėl Jonas Valentis nestatė 
Tolstojaus “Tamsybės Galy
bė”, bet pasirinko šiuo metu 
tokį veikalą, kuris stebėto
jus erzina, kuris reikalingas 
griežto taisymo.

Fašistinė Francijos valdžia, 
pagaliau visiškai uždarė Fran
cijos Generalinę Darbo Kon
federaciją.

Kaip žinia, šią konfedera
ciją valdė > socialistai. Prieš 
karą socialistai su Blumu ir 
Daladieru priešakyje, pašėlu
siai puolė komunistus, skaldė 
darbo unijas, karštai rėmė 
tuos, kurie šiandien Franci ją 
valdo.

Socialistai ruošė dirvą fa
šizmui. Na, ir šiandien tas 
pats fašizmas smogė galutiną 
smūgį darbo unijų federaci
jai. O ištikimiesiems socialis
tams fašistai leidžia spausdin
ti laikraščius, leidžia veikti.

Socialistai vėrė peiliu dar
bininkų judėjimui ir demokra
tijai Vokietijoj. Jie tą patį pa
darė Austrijoj. Jie tą patį pa
darė Francijoj. Amerikos so
cialistai eina tuo pačiu k«liu.

Kai Vokietijoj, Austrijoj, 
Francijoj darbininkų judėji
mas atsigriebs ir atsistos ant 
savo kojų, aišku, jo socialistai 
daugiau jau nebevadovaus. 
Antrasis Internacionalas išsi
kasė sau duobę laike pirmojo 
imperialistinio karo; dabar jis 
palaipsniui smunka ton duo
bėn, iŠ kurios niekad nebepri
sikels!

Pereitą pirmadienį su ke
liais draugais ėjome palei Car
negie Hall.

Greta pijanisto Rubinsteiho, 
greta Heifitzo ir kitų didžiųjų 
artistų skelbimų, ant svetai
nės sienos stovi milžiniškas 
skelbimas ir mūsiškio virtuozo 
Vytauto Bacevičiaus.

Argi tai nesmagu matyti ta
rybinės Lietuvos artisto skelbi
mą ten, kur skelbiasi kiti pa
saulio virtuozai?

Lietuvis pijanistag-virtuozas 
Vytautas Bacevičius bus pir
mutinis lietuvis duodąs kon
certą Carnegie Hall, New Yor
ke. Nei vienas kitas lietuvis

Darbo žmonių
Dienraštis
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Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.00
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D. Federacijos Vadai 
Nežada Nuolaidų Dėl

Vienybės su CIO
Prez. Rooseveltas Ragina Darbo Federaciją j Vienybę 

CIO; Karo Ministeris Šaukia Darbininkus Pasiaukot
SU

New Orleans, La. —Am
erikos Darbo Federacijos 
pirmininkas Wm. Green 
pranešė Federacijos suva
žiavimui, kad prezidentas 
Rooseveltas vėl ragino- Dar
bo Federaciją panaujint de
rybas su CIO ir kaip nors 
apvienyt unijas šių dviejų 
organizacijų. Wm. Green 
pareiškė, kad Federacija 
esanti vienintelė “amerikie
čių darbininkų atstovė be 
jokių ‘izmų’.” Jis didžiavosi, 
kad šičia Darbo Federacijos 
suvažiavime viskas ramu, o 
girdi, “lermas” Atlantic Ci
ty, CIO suvažiavime. Green 
sakė, kad Darbo Federacija 
sutiktų panaujint derybas 
su CIO tiktai tokiais pasiū
lymais, kokius ji davė treji 
metai atgal, būtent:

Unijos, kurios apleido 
Darbo Federaciją 1936 me
tais, gali tuoj būt atgal pri
imtos į ją; o kurias iš nau
jų CIO unijų priimt į Fede-

Angly Orlaiviai Pa
darą 50 Karty Dau

giau Žalos Naziams
London. — Anglijos mi

nisters Arthur Greenwood 
pirmadienį sakė, kad anglų 
orlaiviai padarą 50 sykių di
desnius nuostolius Vokieti
jos fabrikam, negu vokiečių 
bombininkai — Anglijos fa
brikam.

Vokiečiai Padarę Anglam 
Nuostolių Southampton

Vokiečių Pranešimas:
Berlin. — Vokiečių orlai

viai bombomis padegė bei 
suardė įvairius kariškai 
svarbius pastatus South- 
amptone, didžioj anglų prie
plaukoj; labai pąžeidę ka
riuomenės stovyklą Lydde 
ir prieplaukų įrengimus ir 
geležinkelių bėgius New. 
Havene ir Hastingse. Jie 
taipgi sėkmingai atakavę 
karinius fabrikus vidurinė
je ir pietinėje Anglijoje.

Vokiečių bombininkai pa
skandino vieną prekinį an
glų laivą ir vieną minų dė- 
liotoją; sunkiai sužeidė ki
tą prekinį Anglijos laivą.

Anglų orlaiviai padegė 
vieną vokiečių geležies fab
riką ir plytų dirbyklą; bet 
vokiečiai greit užgesino gai
srus.

Chicago, lapkr. 19.—Kon
gresinė Dieso komisija kvo
čia suimtą tariamą vokiečių 
slaptos'policijos šnipą H. P. 
FassbenderĮ.

artistas ten nebuvo skelbia
mas, nebuvo koncertavęs. -Tai
gi atsiminkime: lapkričio 28 
d. bus mums istorinė diena. 

raciją ar atmest, • tai šis 
klausimas turėsiąs būt 
sprendžiamas per derybas.

Green pareiškė, jog Dar
bo Federacija nesutiks, kad 
“amerikiečiai jaunuoliai bū
tų siunčiami karan į užsie
nius,” bet jinai pageidauja, 
kad Anglija laimėtų karą. 
Green žadėjo kovot už iš
laikymą “ikšiolinių socialių 
laimėjimų” darbininkam.

Jungtinių Valstijų karo 
ministeris H. L. Simpson, 
kalbėdamas Federacijos su
važiavimui, ragino darbi
ninkus “pasiaukot šalies gy
nimui” ir sakė, kad Ameri
kai “greitai ateina toks iš
bandymas,” kurį anglai jau 
kelis mėnesius kenčia.

Suvažiavimui įteikta loka
lų rezoliucijos už 30 valan
dų darbo savaitę, prieš neg
rų darbininkų skriaudimą ir 
už apvalymą Darbo Federa
cijos unijų nuo rakętierių- 
vadų. - /

Japonija Siūlo Chi
nijai Taiką; Chinai

Jaučiasi Stipresni
Hong Kong. — Japonija 

vėl aplinkiniais keliais siū
lo Chinijai taiką; žada duot 
chinam lengvas sąlygas.

Chungking, Chinija, lapk. 
19. .
Chinijos vadas Chiang Kai- 
shek pareiškė: Jeigu japo
nai nori taikos su Chinija, 
jie turi visiškai ištraukt sa
vo kariuomenę iš Chinijos 
ir užtikrint, kad Japonija 
toliau- skaitysis su Chinija 
kaip lygus su lygiu. Kitaip 
gi, Chinija yra pasiruošus 
kariaut kad ir dar trejus 
metus, iki japonai bus iš
mušti iš Chinijos.

Chinai dabar gauna gink
lų paramos ne tik iš Sovie
tų, bet iš Anglijos ir Ame
rikos, ir jaučiasi stipresni.

Vyriausias karinis

Italai Pasitraukę Atgal 
Strategijos Sumetimais

Roma, lapkr. 19. — Itali
jos vyriausybė sako, kad jos 
armija strateginiais sume
timais kai kur pasitraukė 
atgal Albanijos - Graikijos 
karo fronte.

AMERIKA TURI PER 150 
MILIONŲ GYVENTOJŲ
Washington.— Gyventojų 

skaičiavimo biuras skelbia, 
kad Jungtinės Valstijos da
bar viso turi 150,362,326 gy
ventojus, priskaitant žmo
nes Alaskoje ir priklausan
čiose šiai šaliai salose.

ORAS. — šf trečiadienį 
šilčiau ir dalinai apsiniaukę.

MUSSOLINIS SAKO, “VIS 
TIEK SULAUŽYSIME

GRAIKAM NUGARKAULI”

Roma. — Mussolinis lapk. 
18 d. užreiškė: “Nesvarbu, 
ar per du mėnesius ar per 
dvyliką, mes vis tiek sulau- 
žysijįte Graikijos nūįkrkau- 
lį,” nors iki šiol “rupūs Epi- 
ro kalnai ir dumblini klo
niai neleido padaryt žaibiš
kų karo žygių” prieš Grai- 
kiją.

Pasak Mussolinio, italai 
Graikijos fronte turėjo tik 
šitokių nuostolių per pirmą
sias dešimt ikaro dienų: 
372 italai užmušti, 1,081 su
žeistas ir 650 nežinia kur 
dingę.

Jis pajuokė graikų prane
šimus, kad jie sunaikinę 
italų kalninių kareivių divi
ziją.

žada Sunaikint Angliją
Mussolinis tvirtino, kad 

vokiečiai ir italai jau “sau
joje turį” pergalę prieš an
glus, ir sakė, kad Anglija 
būsianti sunaikinta pana
šiai, kaip senovėje romėnai 
sunaikino Karthageną.

“Vokietijai nereikėjo net 
mūsų pagalbos,” pridūrė 
Mussolinis, girdamas kari
nius Hitlerio žygius. O da
bar vokiečių - italų blokas 
turi 150 rtiilionų žmonių 
prieš Angliją. Be kitko, 
Mussolinis priminė, kad 
šiuo laiku italai pasistatą 
keturis kartus daugiau ka
rinių orlaivių negu pirm ka
ro.

AMERIKA JAU PASIRINKO 7 KARO 
LAIVYNO IR ORLAIVYNO STOVYK
LAS ANGLU VALDOMOSE VIETOSE

Washington. — Jungtinės^- 
Valstijos jau susitarė su 
Anglija, kad Amerika savo 
pasirinktose vietose gali 
įsisteigt karo laivyno ir or
laivių stovyklas sekamose 
Anglijos valdomose salose 
netoli Amerikos: New- 
foundlande, Bermudoj, Ba
hamose, Jamaicoj, Antiguoj 
ir St. Lucijoj ir Anglų Gui- 
anoj, rytiniai - šiauriniame 
kampe Pietų Amerikos. Dar 
tebeina derybos dėlei kari
nės stovyklos Jungtinėm 
Valstijom Trinidade, kuris 
taip pat anglų valdomas, 
Pietų Amerikoj.

Minimas septynias pozici
jas Anglija 99-niem metam 
paršamdė Jungtinėms Val
stijoms mainais už tai* kad 
ši šalis davė Anglijai 50 se
nesnių savo karinių laivų 
naikintuvų.

Hamilton, Bermuda. — 
Šios salos gyventojai stebi
si, kad Anglija čia parsatn- 
de Jungtinėms Valstijoms 
tokią plačią vietą karo laivų 
ir orlaivių stovyklom.

ŠĮ KETVIRTADIENĮ 
“LAISVE” NEIŠEIS

šį ketvirtadienį “Laisvė’ 
neišeina, nes tai legale šven 
te Thanksgiving Day (Pa 
dėkų Diena);'

Lewis Šaukia CIO Vieningai 
Kovot už 52 Milionus Alka

nų ir už Piliečių Teises
Jis Pakartojo, kad Pasitraukia iš CIO Pirmininkystės; CIO Suvažiavimas 

Ir Daug Uniją Prašo ir Reikalauja, kad Lewis Pasiliktą Pirmininku
Atlantic City, N. J.—CIO 

unijų suvažiavime generalis 
jų pirmininkas John L. Le
wis jausmingoj savo kalboj 
lapkr. 18 d. pliekė tuos, ku
rie kelia vidujinius organi
zacijoj kivirČius ir taip 
stengiasi ją pakrikdyt. Jis 
atsišaukė vieningai vykdyt- 
CIO kovingą programą, 
idant sumušt “išnaudotojus 
darbininkų ir žmonijos.”

Lewiso pastaba prieš vi
dujinius ardytojus buvo 
taikoma ypač S i d n e y ’ u i 
Hillmanui ir jo sekėjams.

Lewis pakartojo pasiryži
mą pasitraukt iš CIO pirmi
ninkystės, kaip kad jis bu
vo žadėjęs padaryt, jeigu 
Rooseveltas vėl būtų išrink
tas prezidentu.

“Aš su jumis jau neilgai 
būsiu,” tarė Lewis apsiverk
damas, kai 500 delegatų su
kėlė svetainėje karščiausią 
demonstraciją, š a u k d ami, 
kad LeWis turi pasilikt CIO 
pirmininku. Demonstracija 
tęsėsi 45 minutes.

Lewis, kad ir pasitrauk
damas iš vyriausios CIO 
vadovybės, .vis tiek liekasi 
Jungtinės Mainierių Unijos 
pirmininku ir tęs kovą “pa-

Graikų Drąsuolių žygis į 
Italų Salą

Athenai.— šešiolika grai
kų nuplaukė valčia į vieną 
Dodecanese salą, užmušė 
tris italų jūreivius ir jų 
oficierių; paėmė į nelaisvę 
keturis kareivius ir parsiga
beno juos į Graikiją.

Italija Atsiprašo už Bom
bardavimą Jugoslavijos

Belgrąd, Jugoslavija. — 
Italijos valdžia atsiprašė 
Jugoslaviją, kad italų orlai
viai “per klaidą” dviem at
vejais mėtė bombas į Ju- 
gęslaviją. Tais žygiais jie 
užmušė 19 Jugoslavijos gy
ventojų, sužeidė 33 ir pada
rė medžiaginių nuostolių. 
Italija pasižada už visą tai 
atlygint Jugoslavijai.

Italijos Bombininkai Nuskan
dinę Angly Laivą

Roma, lapkr. 19. — Italų 
komanda praneša,, kad jų 
orlaiviai užklupę 13-ką An
glijos laivų ties Kretos sala7; 
Viduržemio Jūroj, ir nu
skandinę vieūą stambų an
glų laivą* pilną prikrautą
įvairių 

gerint žmonių būklę,” ta
riant jo žodžiais:

“Aš einu išvien su 52 ini- 
lionais susitraukusių pilvų 
šioje šalyje, ir aš stoju už 
juos, nepaisant, kokios jie 
būtų spalvos ar tikybos, ne
paisant pirmesnės jų vergi
jos ir neatsižvelgiant į nie
ką kitą.”

Lewis smerkė mokesčius* 7

reikalaujamus už balsavimo 
teisę rinkimuose pietinėse 
valstijose, kur tuo būdu ir 
kitais atimta balsavimo tei
sė dešimčiai milionų ir pu
sei negrų ir baltųjų piliečių.

Lewis tiesiog kirto suma
nymui Amalgameitų Rub- 
siuvių Unijos vadų iš New 
Yorko, kurie reikalavo už
draust “komunistams ir fa
šistams” užimt viršininkų 
vietas CIO organizacijoj. 
Jis užreiškė, kad jis pats 
nepritaria tom filosofijom, 
bet jis kaipo amerikonas

Orlaivių Kompanija
Siūlo tik po $20

Algos per Savaitę
Los Angeles, Calif. — 

Streikuojantieji Vultee Or
laivių Korporacijos darbi
ninkai reikalauja jau tik 65 
centų už darbo valandą. 
Samdytojai tebesiūlo po 50 
iki 55 centų valandai, tai 
$19 iki $20 savaitei. Korpo
racija sako, kad ji turėtų 
“bankrutuot,” jeigu išpildy
tų darbininkų reikalavimą. 
Darbininkai nurodo, kad ji
nai gaus 12 milionų dolerių 
pelno už turimus 84 milio- 
nus dolerių užsakymus iš 
Anglijos ir Amerikos.

Keturi Washingtono val
džios atstovai stengiasi su
laikyt streikierius šu sam
dytojais.

Streiko vadas L. Miche- 
ner peikia Sidney Hillmaną, 
Amalgameitų Siuvėjų Uni
jos pirmininką, vieną iš 
prez. Roosevelto komisionie- 
rių šaliai ginti. Sako, kad 
Hillmanaš palaiko orlaivių 
fabrikantų pusę.

Dauguma Vultee orlaivių 
darbininkų priklauso CIO 
unijai.

Darbininkai nubals avo 
siųst Michenerį į Atlantic 
City perstatyt streikierių 
reikalą suvažiavimui CIO 
unijų.

Graikai Užėmė Koritzą
i _ •

Athenai, Graikija, lapkr. 
19
jie, po žiaurios kovos durtu
vais, išviję italus iš Korit- 
zos, Albanijoj, 10 mylių nuo 
Graikijos rubežiaus.

(Jau praeitą šeštadienį

Graikai praneša, kad

būW pranešta, būk graikai jis nep; 
užėmę Koritzą, svarbų ka- kas. Ki
rinį italų centrų.)

pripažįsta lygią teisę visiem 
geriem unijistam.

S u v a ž iavimo svetainėje 
buvo iškabinta didžiulė vė
liava su įrašu: “Pirmyn su 
Lewi su ir CIO!” Delegatai, 
entuziastiškai demonstruo
dami, šaukė už Lewis ir ne
šė iškabas su obalsiais: 
“Mes norime Lewiso!” “Le
wis yra mūsų vadas!” “Le
wis Neturi Pasitraukt!” > 
“10 milionų narių iki 1944 
metų!” “Suorganizuot For
do Darbininkus!” “Suorga
nizuot Bethlehemo Plieno 
Darbininkus!” “S u o r gani- 
zuot Orlaiviu Darbininkus!”

Laike demonstracijos, mo
terys delegatės įteikė Le- 
wisui puikų gyvų gėlių bu
kietą.

Suplaukė tuzinai telegra
mų nuo įvairių CIO unijų, 
prašančių Lewisą ir toliau 
būt CIO pirmininku.

Lewis ragino suvažiavimą 
išsirinkt tokią vadovybę, 
apie' kurią visa CIO orga
nizacija galėtų apsivienyt. ,

Šiuos žodžius berašantį 
atrodo, kad nauju CIO pir
mininku galės būt išrinktas 
Philip Murray, dabartinis 
Plieno Darbininkų Organi
zavimo Komiteto pirminin
kas.

Suvažiavimas mušė tele
gramą Jungtinių Valstijų 
senato. prekybos komisijai 
su reikalavimu atmest bu
vusį kongresmaną Demp
sey, kurį prezidentas Roo
seveltas skiria į valdišką 
m a r i n i n k ystės komisiją. 
Dempsey yra Dieso tyrinė
jimų komisijos narys ir, 
kaip rašo Daily Worker, jis 
buvo streiklaužis.

Amerikos Kariniai Laivai 
Jau Tarnaują Anglijai

Tampico, Mexico, lapkr. 
19. — Vakar trys Jungtinių 
Valstijų kariniai laivai nai
kintuvai sustabdė - vieną 
Meksikos prekinį laivą ir 
viena Honduraso. Amerikos 
oficieriai akylai ištyrė tų 
laivų popierius ir kvotė jų 
komandierius. Manoma, kad 
Meksika dėl to užprotestuos 
Amerikai. Jungtinių Valsti
jų oficieriai žiūrėję, kad tie 
laivai neplauktų su kokiais 
patarnavimais Vokietijai.

Mexico City.—Tai Jungt. 
Valstijų kariniai laivai pra
eitą šeštadienį pastojo ke
lią keturiem prekiniam vo
kiečių laivam mėginusiem 
išplaukt iš Meksikos uosta 
Tampico. Vokiečių koman- 
dieriam tada atrodė, kad tai 
Anglijos kariniai laivai. Vo
kiečiai, todėl, patys nuskan
dino vieną savo laivą, idant 
jis nepakliūtų į priešo ran-

Kiti trys jų laivai sku 
biai sugrįžo į Meksiką.
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USA Komunistų Partija Nutraukė 
Afiliaciją Su Komunistą 

Internacionalu
Š. m. lapkričio 16 ir 17 dd. įvyko ne

paprastas Jungtinių Amerikos Valstijų 
Komunistų Partijos suvažiavimas. Jis 
buvo šaukiamas vienu svarbiu klausimu, 
būtent, kaip prisitaikyti prie to įstatymo, 
kurį kongresas išleido ir krašto prezi
dentas pasirašė, prieš taip vadinamas 
organizacijas, “pasidavusias užsienio 
kontrolei.” Tasai įstatymas vadinasi 
Voorhis Aktas. Jis įeis į galią su pradžia 
1941 metų. Įstatymas suteikia galią fe- 
deraliniam USA prokurorui persekioti 
bile organizaciją, palaikančią ryšius su 
kita organizacija kitoje valstybėje.

Komunistų Partijos vadovybė žino iš 
patyrimų, kad Jungt. Valstijų prokuro
ras pirmiausiai pulsis ant josios, t. y., 
Komunistų Partijos. Jis puls ją neva dėl
to, kad ji palaiko ryšius su Komunistų 
Internacionalu, ji formaliai palaiko ry
šius su kitomis komunistinėmis partijo
mis. Bet iš tikrųjų jis ją puls dėl to, kam 
ji organizuoja Amerikos žmones prieš 
karą, prieš karinę isteriją ir prieš reak
ciją šioje šalyje.

Todėl, kad neduoti prokurorui progos 
pulti komunistus, pasiremiant paminė
tuoju įstatymu, Komunistų Partijos va
dovybė — Nacijonalis Komitetas—ir su
šaukė šį suvažiavimą, patiekdamas dele
gatams visą reikalą apsvarstyti ir tarti 
savo žodį.

Išklausę generalinio partijos sekreto
riaus, Earl Browderio, pranešimą, dele
gatai nutarė nutraukti visokius organi
zacinius ryšius su Komunistų Interna
cionalu ir su bent kokia kitoje šalyje gy
vuojančia organizacija.

Nuo šio laiko USA Komunistų Parti
ja, vadinasi, nepalaiko jokių organizaci
nių ryšių su kitų kraštų komunistinėmis 
partijomis. Tačiaus, tai nereiškia, kad ji 
paneigtų patį tarptautiškumo principą. 
Ne, sako Browderis, Komunistų Partija 
to principo laikysis, nes jam “kiekvieno 
komunisto gyvybė yra besąlyginiai pa
švęsta.” Ten pat:

“šiam principui mes, kuomet tik rei
kės, su džiaugsmu paaukosime savo gy
vybes, nes tas suteikia gyvenimui pras
mę, daro gyvenimą išdidžiu, didvyrišku, 
vertu gyventi, o tai yra vienintelis už
tikrinimas visai žmonijos ateičiai.”

Jeigu Komunistų Partija nebūtų pa
dariusi to, ką padarė, tai veikiausiai ji
nai būtų buvusi priversta būti nelegale. 
Na, o ji nelegaluman eiti nenori. Kol jai 
savo principo išsižadėti nereikia, partija 
taikosi* prie sąlygų, kad lengviau ir pla
čiau savo žodį paskleisti Amerikos darbo 
žmonėse. Aišku, nurodė Browderis, nie
kas negali užtikrinti, kad ir tatai pada
rius, valdžia josios nepuls, kad jai neteks 
eiti palėpinin darban.

' Tenka priminti, kad ši Browderio kal
ba, kaip ir visos jo kalbos, yra labai ge
rai apdirbta ir kupina faktų. Josios iš
traukos tilpo didesniuose New Yorko 
angliškuose dienraščiuose, o ištisa kalba 
—“Daily Workeryj.”

Apibudinimui, kas yra tarptautizmas 
ir kas yra tikrasis anierikonizmas, Brow- 
fteris cituoja ne tįk LmcpĮną, bet ir gar
sų Amerikos rašytoją Mark Twainą. Jis 
nurodo istoriją Amerikos reakcininkų 
pasimojimų prieš civilines Amerikos 
žmonių laisves; jis kelia aikštėn faktus 
apie persekiojimą kitaip manančių žino-! 
nių — progresyvių žmonių—aiškiai ir at
virai.

Gal būt nedaug Amerikoje žmonių yra, 
kurie žino sekamus Lincolno žodžius apie 
tarptauti^umo principą:

“Stipriausias žmonijos simpatijos ry
šys, išimant šeimos santykius, turėtu bu- i 
ti tas, kuris vienija visus darbo žmones— 
visų tautų ir kalbų ir padermių.”

Browderis pažymi, kad Šitie žodžiai . 
buvo pasakyti 1864 metais, kuriais New

Karas

i Yorko Darbininkų Susivienijimo skyrius i 
padarė Lincolną savo garbės nariu. Ši- ; 
tie Lincolno žodžiai, nurodo Browderis,

I reiškė tą patį, kaip ir Markso ir Engelso 
i “Komunistų Manifeste” 1848 m. pasakyti 
! žodžiai: “Visų kraštų proletarai, vieny- 
' kites!” j

Browderis nurodė kitą įdomų dalyką. ' 
Jis, būtent, pasakė, kad einant Voorhis 
Aktu, ne tik prokuroras gali kibti prie i 

i Komunistų Partijos, kam ši palaikė or- į 
1 ganizacinius ryšius su Komunistų Inter- I 
* nacionalu. Jis gali taip jau kibti ir prie ' 
i Amerikos Darbo Federacijos, kuri palai

ko organizacinius ryšius su Tarptautine 
Darbininkų Sąjunga (“Amsterdamo In
ternacionalu”), ir prie Amerikos Socia
listų Partijos, kuri palaiko organizaci-

■ nius ryšius su Antruoju Internacionalu, 
| ir prie YMCA ir WYMA, ir Rotary, Ma

sonry, Kiwanis organizacijų, kurios pa- >' 
laiko ryšius su kituose kraštuos gyvuo- s 
jaučiais tos rūšies kliubais; ir net prie 
katalikų bažnyčios, kuri yra susirišusi 
su Vatikanu. Bet USA prokuroras, 
Browderio nuomone, prie tų organizaci
jų nekibs, kadangi jos nekovoja prięš ka
rą, nekovoja prieš reakciją; josios eina 
“pavėjui.” ,

Mums atrodo, kad šis USA Komunis
tų Partijos žygis nei kiek nepažeis pres- 
tyžo Amerikos komunisto, jojo partijos 
darbininkuose. Ideologiniai komunistai 
pasiliks tarptautiniam principui ištikimi, 
kaip buvo iki šiol, nors organizaciniai jie 
nutraukė ryšius su kitų kraštų komunis
tinėmis partijomis,
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“LAISVĖS” VAJUS Italijos ir Graikijos
Rytoj bus Thanksgiving Day—šventė. Daug žmonių 

nedirbs tarpšvenčiais—penktadienį ir šeštadienį.
Mes prašome mūsų draugus vajininkus per sekamas 

kelias dienas smarkiau pasidarbuoti, negu iki šiol, buvo 
darbuotasi. Mes ypačiai prašome tuos mūsų skaitytojus, 
kurie dar negavo nei vieno naujo prenumeratoriaus šia
me vajuje, atlikti savo pareigą. Atlikimas savo pareigos' 
reiškia gavimą bent vieno naujo skaitytojo—metinio ar
ba pusmetinio. Tai kiekvieno pareiga, tai kiekvieno už
davinys. ‘

D. Mathis-Matusevičius, iš New Yorko miesto, G. 
Kvietkus, iš Cambridge, Mass., ir J. Jasiūnas, iš Brook- 
lin, N. Y., savo pareigas atliko—jie gavo po naują skai
tytoją. Prašome visus kitus skaitytojus imti iš jų pavyz- 
dį. • *

Dienraštis yra mūsų visų dienraštis, šiandien jis yra 
reikalingesnis, negu kada nors buvo savo gyvenime. Dėl
to visi ir privalome darbuotis jam, kad jį sustiprinti.

J. Matačiūnas, iš Paterson, N. J., ir B. Ei Senkevičienė, 
iš Easton, Pa., prašo, kad vajus būtų prailgintas. Ką 
mano kiti mūsų vajininkai? Prašome greit atsiliepti.

Drg. K. čiurlys ir vėl atsistojo pirmoje vietoje*—jis turi 
1,576 punktus: Antra po juo—d-gę K. Žukauskienė, šiaip
gi vajininkų lenktynėse kol kas žymių pakaitų nėra.

Šiuo metu šitaip stovi mūsų vajininkai:
» Punktų

K. čiurlys, Bayonne, N. J. .. . .............. 1576 ”
K. Žukauskienė, Newark, N. J........ .  .1358 ”
Philadelphia Vajininkai ........................  982 ”
J. P. Martin, Pittsburgh, Pa............•*.... 961 ”
P. Bokas, Waterbury, Conn...................910
J. Bakšys, Worcester, Mass. • •................. 839
S. Tvarijonas, Detroit, Mich....................... 667
S. Petchulis, Mar Lin, Pa.........•...................513
G. Shimaitis, Montello, Mass.........ą......... 482
J. Jaskevičius, Hudson, Mass................. •• 440

P. Žirgulis, Rochester,
N. Y................................... 395

J. Matačiūnas, Paterson, 
New Jersey ............. .391

Great Neck Vajininkai 328
A. Klimas, Hartford, 

Conn............................... 254

Smagu
Vienas Amerikos spaudos korespon

dentas, kuris ilgai gyveno Londone ir 
jautė tą viską, ką jaučia to miesto mili
jonai gyventojų, atvyko į Airijos sostinę 
Dubliną. Kaip jis džiaugiasi, atvykęs į tą 
miestą. '' •

Negalėdamas tiesioginiai pasakyti apie 
pasibaisėtiną skurdą ir vargą, kurį jis 
matė Londone, jis rašo, ką jis rado Dub
line. O jis ten rado labai “navatnų” da
lykų: Vakarais miestas šviesus, Dubline 
galima gauti ir sviesto, ir sūrio, ir duo
nos, ir lašinių; Dubline galima ramiai 
naktimis miegoti,—nereikia mąstyti apie 
slėptuves nuo oro bombų. Dubline mote
rys ir merginos apsirengusios žmoniškai. 
Dubline galima bile kur ramiai be bai
mės nuvažiuoti, ir tt., ir tt.

Ką gi tas viskas pasako? Tus būtent 
pasako, kad Londono žmonės, kad visos 
Anglijos žmonės (žinoma, daugiausiai 
darbininkai) kenčia baisų visko trūku
mą, jie kenčia baisią baimę ir nežino, kas 
bus kitą valandą, kitą dieną.

Nereikia nei aiškinti, kad panašioje, o 
gal dar baisesnėje padėtyje yra ir Ber
lyno žmonės, ir kitų kariaujančių kraštų 
žmonės.

Tas viskas ir sako mums: koki mes 
esame laimingi, kad dar galime gyventi 
taip, kaip gyvena Dublino žmonės!
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Kokią Karo Naštą Velka 
Kanados Žmonės

“Liaudies Balsas” rašo:

“Kanados ministeris pirmininkas Mac
kenzie King, savo trijų valandų kalboje 
apie kariškas valdžios pastangas, perspė
jo Kanados žmones, jog priešaky dar 
tamsesnės dienos. . »

“Jis pasakė Kanados žmonėms, jog ka
ras, pagal spalio mėnesio išlaidas, kai
nuoja po vieną bilijoną, dolerių per me
tus.

“Konservą tyviškos opozicijos vadas 
Hanson, kritikuodamas liberalų valdžios 
karo politiką, pareiškė, kad karas kai
nuoja po $3,000,000 į dieną; kad defięi- i 
tas sieks $600,000,000. Paprastų išlaidų ■ 
Kanada turėsianti $450,000,000. Karo iš- , 
laidų $900,000,000. Viso $1,350,000,000 iš
laidų per metus.

“CCF opozicijos vadas M. J. Coldwell ; 
pareiškė, kad .dąrbininkai negauna jiems 
priklausančios dalies iš karo industrijos 
ir perspėjo, jpg didieji interesai naudoja- I 
si kiekviena proga taip, kad po karo Ęą-» . 
nada bus dominuojama finansinių ir in

J. Mockaitis, Bridgeport, 
Conn. . .  ................... 245

ALDLD 20 kp., Bingham
ton, N. Y. ............ 225

S. Penkauskas, „P. Tamošaus- 
Kas, Keturių Kolonijų Ka
pitonai  ....... 219

Baltimorės Drąugų Kolek
tyvas  ................. 204

ALDLD 136 kp., Harrison, 
New Jersey............ 194

B. E. Senkevičiene, Easton, 
Pennsylvania ............ 187

F. Abekas, Chicago, III. 184
A. Balčiūnas, Brooklyn,
J. Burba, S. Boston. Mass. 181

New York ..................... 178
A. Valinčius, Pittston, Pa. 177
J. Rudman, New Haven,

Conn. .................   176
Grand Rapids Vajininkai 162
A. Gudzin, Schenectady,

New York ..................... 154
S. Kuzmickas, Shenandoah, 

Pą............ ................... 133
S. Mason, New Haven, 

Conn, . ............... 132
O. Vilkaite, W. Hartford,

Connecticut ................... 128
F. Gervickas, Athol, Mass. 124
John Grybas, Norwood,

Massachusetts .............. 117
P. Šlekaitis, Scranton, Pa. 112
Math. Senkus, Greenfield,

Mass.................................... 110
F. Wilkas, Wilmerding, 

Pennsylvania ........ 110
J. Ramanauskas, Miners

ville, Pa.  .............. 108
A. Bakanauskas, Portland, 

Maine  ........ 107
A. Sabuliepe, So. Boston, 

Masą.................  102
J. Mazurka, Worcester,

Mass............,..................... 99
Senas Vincas, Gibbstown,

N. J. /. . . . . ...... Š9
K. Romikąitis, Reading, Pa. 80
J. Kalvelis, Bridgewater,

Mass. ........................ 66
S. Mažeikienė, Cleve., O. 61
J. Žilinskas, Lewiston, Me. 60

J. Kazlauskas, Hartford,
Conn.......................  58

J. Yasiunas, Brooklyn, 55
P. Šlajus, Chester, Pą. 55
F. Norwish, Dorchester,

Mass. .......................... 55
A. Evans, Rochester, N. Y. 55
J. Urbon, Pittsburgh, Pa. 50
S. Puidokas, Rumford, Me. 47
W. Naruševičius, Kenosha,

Wisconsin ..................... 46
K. Kuzmickas, Harbison,

New Jersey................... 44
V. Globich, Wilkes-Barre,

Pennsylvania .............. 44
J. B. Yusaitis, Bridgeport,

Conn. . .J . . /. 42
M. Valentą, Cleve., O. 30
A. Pipiras, Pitts., Pa. 22
L. Prūseika, Chicago, III. 22 
Mary Siekis, Gardner,

Mass. ............................... 22
A. Lipčius, Eddystone, Pa. 22 
J. V. Stankevičius, Wilkes-

Barre, Pa............................ 2
E. Čeikienė, So. Boston,

Mass.................................... 22
J. Gaidis, Maynard, Mass. 21 
V. Turauskas, Schuykill

Haven, Pa......................... 10

“Nežinomi” Lėktuvai Vėl 
Bombardavo Jugoslaviją
Belgrad, Jugoslavija. — 

Keturi “nežinomos” šalies 
orlaiviai lapkričio 17 d. nak
tį numetė apie 20 bombų į 
Jugoslavijos miestelį Kiše- 
vo, už 3Lnos mylios nuo Al
banijos sienos. Tai jau tre
čią kartą “kokios tai” ša
lies lėktuvai mėtė bombas į 
bepusišką Jugoslaviją. Ju
goslavai nužįūri, kad tai 
Italijos orlaiviai.

Berlin, lapkr. 18. — Vo
kiečiai teigia, kad jie artile
rijos šūviais iš šiaurinio 
Francijos pajūrio išblaškė 
prekinius anglų laivus, ly
dinius kąrįnių laivų.

Gaukite “Laisvei” nauju 
skaitytųjų,

dustrinių monopolių.
“Aš sakau,;kad šio parlamento parei

ga pakeisti’kryptį,” tęsė jisK “ir paliuo- 
suoti kaltininkus nuo* tolimesnės mūsų 
karo pastangų kontrolės. Kitaip Kana
dos žmonės pralaimės karą naminiame 
fronte.” < '

“Jis kaltino Valdžios radio korporaciją, 
kodėl neleidžia savo darbininkams orga
nizuot jsr taipgi kodėl neleidžia darbinin
kų, atstovams diskusuoti per radio savo 
problemas. Valdžia /niekad nekviečianti- 
opozicijos diskusuoti per radio karo reL

Italijos fašistai senai prie
kabiavo prie Graikijos, kad 
ją užpulti ir pavergti. Kiek 
savaičių atgal slaptai karo 
laivai ir orlaiviai užpuolė 
Graikijos karo laivus ir nu
skandino geriausį kruizerį. 
Žinoma, tatai jie neprisipa
žino, kad tai jų darbas. Pa
galiau paskelbė, buk grai
kai užpuolė italus Albanijoj 
ir Italija pradėjo karą. Bet 
tas karas neiną taip leng
vai Italijos fašistams, kaip 
jie manė.

Graikija ir Jos Jėgos
Graikija yra Balkanų val

stybė, pačiame jų pietinia
me gale. Didesnę Graikijos 
dalį sudaro Balkanų saus- 
žemis, o jos pietinę pusę 
daugybė salų ir salelių: 
Morea, Crete, Chios, Lem
pos, Skyros, Thason, Cerigo 
ir kitos.

Graikija užima 50,270 ke- 
tvirtainiškų amerikoniškų 
mylių žemės plotį ir turi 
6,800,000 gyventojų. Savo 
laikais Graikija buvo labai 
didelė ir galinga valstybė. 
Jos istorija prasideda 776 
metai pirm dabartinės metų 
skaitybos. Senovėj Graikija 
daug davė kultūrai ir moks
lui. Vėliau ji tapo dalimi 
Romos imperijos, o dar vė
liau Bizantijos. 1456 metais 
Graikiją pavergė Turkija ir 
ji buvo Turkijos nelaisvėj 
iki 1829 metų, kada Rusijos, 
Francijos ir Anglijos karo 
laivynai ir armijos sumušė 
Turkiją ir privertė paliuo- 
suoti Graikiją. Iškarto Grai
kija atgavo mažą žemės plo
tą, bet 1912 metais Graiki
ja, Bulgarija, Serbija ir 
Juodkalnija sumušė Turkiją 
ir didelius plotus Balkanuo
se nuo Turkijos atėmė, ką 
savo tarpe ir pasidalino. 
Laike 1914-1918 m. imperia
listinio karo Graikija “pa
skolino” savo teritoriją An
glijai, Franci jai ir jų talki
ninkėms karui prieš Vokie
tiją, Austriją, Bulgariją ir 
Turkiją. Jos Salonikų prie
plauka buvo svarbiausia tal
kininkų bazė. Už tai po ką- 
ro talkininkai atėmė nuo 
Bulgarijos Ageano, Jūros 
pakraštį ir jį perdavė Grai
kijai.

Graikija yra kalnuota, 
ypatingai dideli kalnai yra 
ant Albanijos ir Jugoslavi
jos sienų. Tie kalnai yra ge
riausias Graikijai pągelbi- 
ninkas apsigynime nuo Ita
lijos fašistų.

Graikija žemdirbystės ša
lis, teų sėja javus, bet auga 
ir kiti augmenys. Graikijoj 
yra daug didelių miškų, ku
rie užima 6,000,000 akrų 
plotį. Žemėj yra geležies, 
cino, švino. Iš javų ąuga ru
giai, kviečiai, avižos, mie
žiai, kukurūzai, tabakąs; iš 
vaisių — alyvos, lemenai, 
apelsiną?, mandarinai, obuo
liai, grūšios, fygos ir riešu
tai.

Graikijos santvarka dik
tatoriška, priešakyje su ge
nerolų J. Metaxas, kuris lai

kalus. Radio stotys neduodančios laiko 
net ir tokioms kalboms, kurios būna pra
leistos cenzūros.”

Tuosius baisius karo mokesčius, aiš
ku, turės vilkti ant savo nugarų Kana
dos žmonės. Kasdien toji našta vis sun
kėja ir sunkėja, ftuo pačiu sykiu* darbo 
žmonių civilinės teisės varžomos, gyve
nimas darosi skurdesnis, visa ateitis da
rosi tamsesne. Ir už ką? Už keno gi tai 
reikalus? Vyriausiai už. Anglijos impę- 

' rialistų ręįkąlus!

kosi fašistinių metodų. Dar
bininkiškas judėjimas žiau
riai persekiojamas ir tas 
susilpnins Graikijos apsigy
nimo jėgas.

Graikijos armija, taikos 
laiku, buvo 6,000 oficierių ir 
65,000 karių. Lavinti rezer
vai siekia 500,000 vyrų. Ar
miją sudarė 28 pėstininkų 
ir 4 raj tari jos pulkai; arti
lerijos skyriuje buvo 10 
lauko ir 2 sunkios artileri
jos pulkai. Tankų turi ma
žai, karo orlaivių nuo 150 
iki 250. Karo laivyną suda
rė: 2 kruizeriai; 12 naikin
tojų, 9 torpediniai laivai; 
6 submarinai ir apie 15 ki
tų mažų karo laivų.

Karo Eisena
Italijos fašistai yra kelis 

kartus galingesni už Grai
kiją sausžemyj, ore ir jūroj. 
Bet jie yra priversti vesti 
karą Afrikoj — Libijoj ir 

j Ethiopijoj prieš Angliją. Jų 
karo laivynas yra stambus, 
naujas, greitas, bet jis turi 
prieš save galingą Anglijos 
laivyną Viduržemio Jūroj.

Kas liečia Italijos armiją, 
tai dar ji niekur nepasirodė 
sugabiai. Savo laiku ethio- 
pai skaudžiai italus sumušė 
prie Adowa. Laike 1914- 
1918 metų karo Italija iš
stojo karan prieš Austriją 
1915 metais, kada Austrija 
jau buvo skaudžiai. Rusijos 
sumušta, o vis vien austrai 
su pagelba Vokietijos 1916 
metais labai italus sumušė 
Capporeto fronte, kur šim
tai tūkstančių italų pasida
vė į nelaisvę, metė ginklus, 
bęgo didelėj betvarkėj, išti
sos keturios armijos buvo 
sunaikintos arba sumuštos. 
Tik greita Anglijos ir Fran
cijos pagelba išgelbėjo Ita
liją nuo galutino susmuki
mo. Kada Italijos fašistai 
užpuolė Ispanijos liaudį, tai 
Ispanijos liaudies armija 
skaudžiai sumušė italų kor
pusą (apie 40,000) prie 
Guadalajara, kur tūkstan
čius italų išmušė ir daug 
suėmė į nelaisvę.

Dabartiniame kare dar 
niekur nepasirodė Italijos 
armija, laivynas ir oriai vy
nas su dideliais laimėjimais. 
Italija į karą įstojo, kada 
jau Franci j a buvo skaudžiai 
sumušta, o vis vien ji nega
lėjo įveikt Francijos karo 
jėgas ant Italijos sienos.

Italijos armija kare prieš 
Graikiją neturi pasisekimo. 
Vietomis turėjo su dideliais 
nuostoliais pasitraukti. Vie- 
toijiis italai įsiveržė į Grai
kiją, bet jų atsiekimai taip 
maži, kad jie dar nesugebė
jo užimti Yaniną, kaipo ke
lių centrą, o vietomis buvo 
atmesti atgal. Graikijos ar
mija naudoja aktyvaus ap
sigynimo taktiką, vietomis 
pereina į užpuolimą. Grai
kijai teikia iš oro pageibos 
Anglijos lėktuvai.

Italijos fašistai manė, kad 
jie nesutiks didelio pasi
priešinimo iš Graikijos pu
sės, bet apsiriko! Dabar 
prisipažįsta, kad Graikijos 
armija yra gerai išlavinta, 
organizuota ir ginkluota, o 
kalnai jai gelbėja prieš, už
puolikus. Graikija nebuvo 
nelauktai užpulta, nes ji tu
rėjo karinę sąjungą su An
glija, tai buvo gerai apsi
ginklavus ir prisirengus.

Bet iš to negalima daryti 
galutiną išvadą, kad Graį- 

(Tąsą ant 5-to pusi.)
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Karas nesą darbo žmonėms žaizdas, 
mirtį ir širdgėlą, karo taksus ir skurdą, 
sunaikinimą organizacijų ir asmens teisių. 
Mes, darbo žmonės, nenorime karo. Pra- 
neškim apie tai savo kongresmanams!

Lietuvių Literatūros Draugijos vajus 
prasidėjo vasario 1-mą, naujus narius ga
lime įrašyt su $1 mokesties už visus 
šiuos, metus. Gera proga gaut moterų na
rių ir sutveri motetų kuopas bei kliubus.

Trečias puslapis
MTiį iili i   i 1t n : ; -įW

Pavasario Rytas
(Pabaiga)

Tos mainierių lūšnelės pasi
liko jau gana toli, priėjau na
melius apgyventus žmonėmis 
kitokio amato. Nameliai buvo 
pastatyti toliau nuo kelio, to
liau nuo viens antro. Nedi
deli darželiai, gėlių daug ne
simatė. Bet už tai žolė gra
žiai žaliavo ir kur nekur me
deliai, jaunos obelaitės žydė
jo ir kvepėjo. Nameliai buvo 
kur kas didesni, aukštesni, 
gražiai ir gražiomis spalvomis 
apmaliavoti, su daugiau ir di
desniu langu. Tuose name
liuose gyvena mainų ofisų ma- 
nadžeriai ir kiti, kurie uždir
ba nebolgai.

Beeidama, besidairydama 
priėjau didoką namą, pastaty
tą arti prie kelio ir skirtingos 
išvaizdos, su užrašu ant du
rų : toks ir toks alaus darže
lis. Pro duris išėjo maudamo- 
si baltas pirštinaites graži, 
jauna, apie dvidešimts dviejų 
ar trijų metų mergina. Aukš
ta, laiba. Plaukai auksinės 
spalvos. Ir gražiai, artistiškai 
veidą apsipudravusi. Apsiren
gus juodai, su baltais padabi- 
nimais, atrodo tikra gražuo
lė ir turinti skonį aprėdalų pa
sirinkime. Nulipo trepais že
myn ir pasuko eiti į tą pusę, 
į kurią ir aš ėjau. Ir kada 
mudviejų akys susidūrė, aš pa
stebėjau, kad ji yra prieš 
laiką vystanti “gėlė”. Jos mė
lynos akys giliai įdubusios ir 
dingęs jose jaunystės blizgė
jimas, o aplink akis tamsios 
“rinkės”.

tEjome mudvi tiktai dvi vie
nos, o pro šalį automobily 
pravažiuoja daugybės. ®jome 
abi tuo pačiu greitumu, šalę 
viena kitos, karts nuo karto 
pasižiūrėdamos viena į kitą. 
Bet kadangi man anksčiau mi
nėtos merginos užkalbinimas 
buvo ne visai vietoj, todėl šios 
neišdrįsau kalbinti. Bet buvo 
nejauku eiti drauge ir nieko 
nekalbėti. Matomai, jinai jau
tėsi taip pat. Jinai šypsoda
mosi užkalbino mane: “Nice 
morning”. Ir taip mudvi pra
dėjome kalbą. Kalbėjome 
apie ryto malonumą, tolį atė
jimo ir kaip toli reikės dar 
eiti. Kalbėjome taipgi apie 
darbus, kur katra dirbame ir 
kaip mylimė savo darbus. Ji 
man išsireiškė, kad ji dirba 
smuklėje ir baisiai nemyli sa
vo darbo. Man užklausus, ko
kį darbą ji dirba, ji pažiūrėjo 
į mane ir jos veidas užraudo 
lyg kad būtų susigėdinus. Tru
putį patylėjus atsakė, kad ji j 
dirba smuklėje naktinį bjau-1 
rų darbą pardavinėdama savo 
“meilę” atsilankiusiems se
niems ir jaunimes vyrams.

Aš užklausiau, kas ją pri
vedė prie tokio gyvenimo. Ji
nai nutilo kalbėjus. Jos nu
vargusios akys prisipildė aša
rų. Gal būt mąstė, ar būtų 
verta atidengti savo praeitį ne
pažįstamai ypatai, o gal liūd
na buvo prisiminus pergyven
tus vargus, kurie ją nustūmė 
į šią bjaurią padėtį.

Apie už poros ar daugiau 
minučių ji vėlei prakalbėjo į 
mane ir pasipasakojo, kad ji 
yra gimus ir užaugus vakari
nėse valstijose. Jos tėvas mi
rė palikdamas ją šešiolikos 
metų, ir du jaunesnius broliu
kus ir su menka sveikata mo
tiną dideliame varge. Tai ji 
turėjo eiti darbo jieškoti, kad 
užlaikius šeimyną. Pas vieną 
turtingą šeimyną gavo darbą 
už tarnaitę. Darbas jai bu
vo labai sunkus ir mažai ap
mokamas, tik apie trys ir pu
sė dolerių savaitėje. Bet jinai 
visgi buvo linksma ir manė 
esanti laiminga, kad ji dirba,

I ir sykį į savaitę gauna kelis 
dolerius ir parnešus namo išdi
džiai motinai paduoda. Bet ar 
motinai užteko jos algos, ar 
jos motina su tais keliais do
leriais galėjo išmaitinti šeimy
ną ir dar jai aprėdalus nu
pirkti, ji to nežinojo.*

Pagaliau, vasaros metu, jos 
ponų sūnus parvažiavo iš kole
gijos pas tėvus praleisti vasa
ros laiką Tas jaunuolis pra-' 
dėjo ją vilioti, nuduodamas, 
kad jis ją myli, pasakodamas 
jai įvairius malonumus, priža
dėdamas, kad kaip užbaigs 
mokslą ir bus gydytoju, apsi
vesti su ja. Ji bus laiminga 
ir turtinga jo žmona. Ji įtikė
jo jo žodžiams ir be galo įsi
mylėjo. Tai buvo pirmutinė ir 
paskutinė jos meilė (jinai taip 
išsireiškė). Artinosi ruduo, ar
tinosi ir pabaiga jų meilei. Jos 
mylimas rengėsi išvažiuot at
gal į mokyklą. Jis ją ramino 
ir žadėjo rašyti kas dieną ir 
kas antra. Bet kaip išvažiavo, 
tai jis jai visai nerašė, nei 
vieno laiško ji negavo nuo jo.

Ji tik tada suprato, kaip 
bjauriai pasiliko apvilta. Išle
pintas turčius jaunuolis jos 
meilę išniekino. Ji mylėjo jį, 
tikėjo jam, ji sutiko su viso
kiais reikalavimais. Ji nė ne- 
pamislijo, kad tas puikus jau
nikaitis, taip gerai, taip pui
kiai mokąs apsieiti, taip mei
liai ir interesingai mokąs kak 
bėti paliks ją ant visados. Ji 
turės vargti su savo ir jo bū
siančiu kūdikiu viena. Ji bus 
visuomenės išjuokta, paniekin
ta kaipo nelegalė motina.

Dienos, savaitės ir mėnesiai 
bėgo greitai. Ir jos kaimynai 
jau savo liežuviais vanojo ją. 
Ji rengėsi pasisakyti savo po
niai, gal ji jos pasigailės, gal 
ji suramins ir kaip nors jai 
pagelbės. Bet ji apsiriko. Ir 
jai nereikėjo nei pasisakyti. 
Vieną vakarą jos ponia atėjo 
į virtuvę ir koliojo ją išvadin
dama paleistuve ir tam pana
šiai, ir pasakė, kad daugiau ji
nai jai nereikalinga, nes jinai 
jai ir jos namams gėdą daro. 
Mergina bandė pasiaiškinti, 
kad ponios sūnus ją suvylė. 
Bet ponia nė klausyti nenorė
jo, ji tik da labiau supyko už 
“šmeižimą” jos sūnaus. Ponia 
jai įsakė susirinkti savo daik
tus ir kuogreičiausia apleisti 
jos namus. Mergina susirinko 
savo skarmalus ir išėjo verk
dama į gatvę. Ji nežinojo nei 
kur eiti, nei ką daryti. Jautė
si, kad neturi nei vieno žmo
gaus, kuris jos pagailėtų bei 
išreikštų jai savo simpatiją. 
.. Parėjo pas motiną. Motina 
pamačius ją suprato priežastį 
jos parėjimo. Jinai nieko ne
slėpdama viską išsipasakojo 
savo motinai. Motina ją ba
rė, ir ramino, ir verkė. Ir tas 
įvykis taip paveikė ant moti
nos sveikatos, kad ji visai ap
sirgo ir už dviejų savaičių, po 
sunkios ligos, mirė. Už ketu
rių savaičių po motinos mirties 
stubos savininkas ją su jos 
dviem broliukais už neužsimo- 
kėjimą rendos išmetė iš stu
bos. Jeigu ne jos mielaširdin- 
ga kaiminka, tai jai būtų pri
siėję gimdyti kūdikis gatvėje. 
Biedna kaiminka jos pagailė
jo ir priėmė ją su jos dviem 
broliukais į savo mažą dviejų 
kambarių stubelę, kur ji ne
trukus pagimdė dukrelę.

Už trijų, savaičių, kada ji 
pasveiko ir sustiprėjo, ji pa
liko savo kūdikį ir broliukus 
pas tą kaiminką ir leidosi 
jieškoti darbo. Bet ji jieškojo 
pelningesnio darbo, negu ji 
turėjo pirma, nes ji suprato, 
kad su trimis ir puse dolerių 
jai nebus galima kūdikis ir jos 
broliukai užlaikyti ir apmo
kėti moteriai už jų prižiūrėji-

Moteris 
Kovotoja

Ši jauna chinietė iš Kwang- 
si Provincijos įstojus į Chini- 
jos Liaudies Armiją.

Kada liaudis žino kovojan
ti už savo šalies reikalus, ne
reikia jokios konskripcijos. 
Netik vyrai, bet ir moterys 
stoja armijon, ne vien tik 
praktikai, bet atviriems mū
šiams. Kiekvienas stojantis 
armijon Chinijoj žino, kad tu
rės e.it kariauti, bet stoja. 
Chiniečiai kariauja ketvirti 
metai prieš įsiveržėlę Japoni
ją- 

mą. Jinai išvaikščiojo šian ir 
ten, išjieškojo visur, bet nie
kur negalėjo surasti darbo su 
alga, kad užtektų užlaikyti jos 
šeimynai. Pagalios ėmė dar
bą kokį ji tik galėjo gauti.

Jinai gavo darbą nedidelėj 
valgykloj už patarnautoją 
prie stalų. Alga buvo maža ir 
su ja savo šeimynos užlaikyti 
negalėjo. Valgykloj dirbo ir 
kita mergina vardu Anna, 
daug suaugesnė ir daugiau šio 
bei to prityrusi (gal būt ir 
ji buvo panašaus likimo ver
čiama). Anna ją išsivesdavo 
vakarais į smukles ir kitokias 
vietas, kur vyriškiai susiren
ka. Jos su jais gerdavo alų ir 
degtinę. Kaip pirmiau minė
jau, jos alga buvo maža, o 
išlaidos didelės, tad jai labai 
reikėjo pinigų. Ir, Annai pata
riant, pradėjo dasidirbti su 
savo7 “meile”. Iš pradžių jai 
tas buvo baisiai nemalonu, bet 
laikui bėgant dalinai apsipra
to ir jai atrodė, kad toksai gy
venimas -— tokia “profesija” 
yra kur kas pelningesnė. Tad 
ji metė valgykloje darbą ir 
pradėjo užsilaikyti save ir sa
vo šeimyną yien tik iš parda
vinėjimo savo “meilės”. Bet 
kadangi ji nenorėjo, kad jos 
pažįstami, broliai ir jos mer
gaitė užaugus žinotų josios 
taip negarbingą' užsiėmimą, 
tai ji atvyko į rytines valsti
jas. V?

Man užklausus, ką ji mano 
daryti kaip nusens ir bus ne
tinkama tokiam užsiėmimui, ji 
trumpai patylėjus atsakė, kad 
ji nesitiki ilgai gyventi, nes 
ir dabar jos sveikata nėra per- 
geriausia ir abelnai tokios mo
terys ilgai negyvena, o jeigu 
kurios nenumiršta jaunos bū
damos; tai didžiuma jų nusi
žudo.

Mudviem beeinant ir besi
kalbant, priėjome miestą ir 
gatvę, kur reiks atsiskirti. At
sisveikinome, pasižadėdamos 
ir vėlei susieiti. Bet daugiau 
neteko sueiti, tik mano at
mintyje pasiliko ji ir tas bu
vęs pavasario rytas, kurio nie
kuomet neužmiršiu.

' Našlaitė.

Šeimininkėms
KEPTAS KALAKUTAS

Kalakutas (turkey), kaip ir 
daugelis kitų valgių, taisoma 
visaip, kadangi vieni mėgsta 
vienodus skonius, kiti kitokius. 
Kadangi visus kartu suminėt 
nėra Vetos, tad čion įdedame 
daugelio mėgstamą d. M. Va- 
lilionienės receptą kalakutui 
kepti.
KALAKUTAS SU KAŠTANŲ 

KEMŠALU

Paimk baltos 2-3 dienų se
numo duonos minkštimą ir iš
trink su rankom, kol neliks 
šmočiukų. Ištirpyk 3 šaukštus 
sviesto, supjaustyk 1 svogūną, 
paspirgink svieste ir sumaišyk 
su duonos trupiniais. Įdėk pu
sę šaukštuko “poultry seaso
ning” ir pusę puoduko smul
kiai supjaustytų salierų (cele
ry). I

Nulupk svarą kaštanų1 
(chestnuts), pavirink porą mi
nučių, nulupk ir plonąją žie
velę, užpilk vandens tiek, 
kad tik apsemtų, ir virk, kol 
bus minkšti. Į kemšalą dėk tik 
riešutus, o vandenį palik dėl 
palaistymo. Riešutus gali su
pjaustyti arba ir čielus dėti.

Vietoj sviesto galima vartoti 
pusę svaro “sosičių” mėsos, 
bet pirma reik paspirginti.

Kai sudėsi kemšalą, kala
kutą užsiūk ir kojas surišk, 
tai neplyš. Ištrink šlaunis ir 
krūtinę sviestu, apibarstyk 
druska ir kepk lengvame pe
čiuje. Kaip pradės kepti, lais
tyk kaštanų vandeniu, kurio 
padauginimui dar galima 
vandens dapilt ir gabalėlį 
sviesto įdėti. Vėliau galima ir 
šiaip vandens į blėtą po bis- 
kį įpilti ir tankiąi kalakutą 
palaistyti,

Jei neturi uždengiamos blė- 
tos, kad perdaug neparustų, 
galima uždengti pasviestuota 
vaškine popiera; sviestuotą 
pusę dėk prie mėsos ir pri- 
smeigk pagaliukais.

Kept apie 2 % (pustrečios) 
valandos, pagal didumą.

Kalakutas nuo 8 iki 12 sva
rų skaitosi mažas, nuo 12-16 
svarų vidutinis, virš 16-kos 
svarų didelis. Jų taip pat 
yra kelios rūšys gerumo, taip 
pat yra skirtumų šviežume— 
yra ką tik užmušti, visai, ne
šaldyti, kiti biskį šaldyti, dar 
kiti kietai įšaldyti ilgam lai
kymui.

Rožėms Sodinti Sezonas
_____ ____ , *

Rožių auklėjimo specialis
tai sako, kad geriausia rožes 
sodinti ar persodinti vėlai ru
denį, prieš' pat žemei užšą
lant. Tas duoda progą rožių 
šaknims gerokai sutvirtėti ir 
įsigyventi iki žemė kietai įšals 
rudenį ir anksti pavasarį. To
kia rožė jau bus pasiruošus 
maitinti pakankamą kiekį an
kstybų lapų ir žiedų.

Rožėm žemę geriausia pa
ruošti iš anksto, bet ne anks
čiau dviejų savaičių prieš , so
dinimą. žemė išvarpoma iki 
18 colių gylio. Vienai eilei už
tenka 16-kos colių pločio lo
velės. G. M.

Nauja Šukuosena—Paveiksle
Kad padrąsint nedrąsias 

moteris naujoms plaukų šu
kuosenoms, kurias jos bijotų 
išbandyti ant sūvej nežinoda
mos kaip atrodys, yra išrasta 
būdas paveiksle parodyt šu
kuoseną pirma, negu ji bus 
padaryta. Kaip?

Labai paprastai. Pasiunčia 
ar paduoda savp paveikslą tos 
srities ekspertams ir jie išbrai-. 
žo ant paveikslo naują šukuo
seną, kuri jiem, ekspertam, 
atrodo geriausia tinką prie tos 
rūšies veido. Sakoma, didžiu* 
ma iš tų ateinantikraja’m sušu
kavimui. "

Binghamtone
Iš Moterų Skyriaus Susirin

kimo pas d. M. Kulbienę 
Nors oras lapkričio 1-mą 

pasitaikė labai prastas, lietus 
lijo, bet draugių į susirinkimą 
atsilankė nemažai. Už tai ver
tos pagyrimo. Taipgi mes dė
kojame dd. J. K. Vaičekaus
kams, kurie pilną vežimą mū
sų nuvežė į virš minėtą susi
rinkimą.

Prakalbos apie Sveikatą

Nutarta kviesti Dr. J. J. 
Kaškiaučių pasakyti prakalbą 
sveikatos klausimu. Prakalbos 
atsibus 24 lapkričio. (Nov.). 
Lietuvių Svetainėj, 315 Clin
ton St. Pradžia 2:30 vai. po 
pietų. Įžanga dykai. Kviečia
me visas-visus atsilankyti.

LLD 12-to Apskričio konfe- 
rencijon, kuri atsibus gruodžio 
mėnesį, delegatėmis yra išrin- 
tos šios draugės: O. Kireilienė, 
K. Yozapaitienė, A. Maldai- 
kienė, J. K. Navalinskienė.

Nauja narė prisirašė Mar
celė Sedleckienė.

Ateinantis susirinkimas nu
tarta laikyti pas d. K. Yoza- 
paitienę.

Skaityta iš Įvairumų pusla
pio “Laisvėj” už lapkričio 1- 
mą tilpęs raštas “Valgymas ir 
Amžius,” taipgi laiškas iš Lie
tuvos rašytas I. II. Vėžiams 
nuo Franės Giknienės (Skre- 
bienės), prieš kiek laiko gy
venusios Binghamton, N. Y. 
Skaitė d. V. Zmitkaitė.

Po susirinkimo d. M. Kulbie- 
nė ir jos dukrelė Jenė vaiši
no mus su gardžia arbata, 
“keiku” ir “fruktais.” 'Ačiū 
joms už tai.

Moterų Skyriaus Kor-tė,
J. K. N.

“Shower Party” buvo su
rengta lapkričio 9 d. Nellei 
Simonaičiūtei, po No. 89 
Glenwood Ave. Dalyvavo 
daug viešnių. Nellie gavo 
daug gražių ir naudingų do
vanų, taipgi pinigų. Greitoje 
ateityje apsives su slavų tau
tos vaikinu ir važiuos į New 
Yorką apsigyventi. Draugai 
Simonaičiai yra dienraščio 
“Laisvės” skaitytojai. Linkiu 
jų dukrelei geriausio pasise
kimo žeriybiniame gyvenime.

J. K. Navalinskiene.

Kartais Pasitaiko
Neturtingas įsimylėjęs tur

tingą asmenį tankiausia vel
tui laiką gaišina ir save kan
kina, bet kartais pasitaiko ir 
vedybos. Taip aną dieną Mil
dred Jean Brewster’iute, kan
didatė prie to vardo firmos 
milionų, pabėgo su neturtin
gu jaunu aktorių Quibord ir 
apsivedė.

Milionięrius tėvas iš karto 
biskį pašturmavęs, bet pas
kiau leidęs dukrai vyrą parsi
vesti iš prasto kambario 141 
W. 94th St., N. Y., į tėvo 22 
kambarių palocių, Hacken
sack, N. J.

Jos “Didybė”
Be abejo, mes visos girdėjo

me, kiek daug Anglijos kara
liška giminė “pasišvenčia” sa
vų šalies gynimui. Aną syk 
karalaitės net mažesnį gimta
dienio pyragą beužsakiusios, 
ir tt.

O gyvenime štai kaip esa
ma: Dieną ir naktį kas nors 
budi prie karališkos šeimos, 
kad laiku perspėti apie oro 
atakų pavojų ir nukraustyti į 
patogias slėptuves. O kada jos 
“didybė” važiuoja pasipirkti, 
ji vežama šarvuotkariu ir pa
lydovų iškeliama už rankelės, 
kad nepAąlystų.

Y patingas pasiaukojimas!

Sezonui Prasidėjus
Dalis mūs kliubų bei drau

gijų jau turi žieminio sezono 
darbo programą, bet kai ku
rios kolonijos reikalauja para
mos iš paties Centro. Atsižvel
giant į tai, kad net iš kelių 
kolonijų pareikalauta, idant 
Centras nurodytų šaltinius, 
kaip būt lengviausiai galima 
susipažinti su Lietuvos istori
ja, ir atsižvelgiant į tai, kad 
studijavimas Lietuvos istori
jos, kaip ir kitų tautų istorijos 
studijąvimas, yra gan plati 
mokslo šaka, o mūs, ypatingai 
moterų, daugmos laikas yra 
labai apribotas, tai Centrali- 
nis Komitetas rūpinasi paruoš
ti eilę paskaitų iš Lietuvos is
torijos. Paskaitos planuojama 
paruošti gan suglaustoje for
moje, kad mūs draugės galėtų 
iš jų išsemti juo daugiausiai 
žinojimo apie savo gimtąją 
šalį.

Planuojama paskaitos su
formuoti į keturias dalis:

Pirma: Įžanga istorijos stu
dijavimui.

Antra: Prieš-istorinė Lietu
va iki Vytauto ‘laikų.

Trečia: Kokios sąlygos Lie
tuvą vertė daryt uniją su Len
kiją, priežastis Lietuvos vals
tybės silpnėjimo, iki įsikūri
mui Lietuvoje buržuazinės ne
priklausomybės.

Ketvirta: Lietuvos moterų 
atbudimas.

Mūs kliubai bei moterų 
draugijos turėtų rūpestingai 
ruoštis, idant šiomis paskaito
mis deramai pasinaudojus, nes 
tokių paskaitų priruošimas 
yra labai didelis darbas, tad 
turim žiūrėti, idant tasai įdė
tas darbas būtų deramai su
naudotas.

Pirmoji paskaita bus galima 
gauti pabaigoje šio mėnesio. 
Kitos kiek vėliaus..

Ruošiantis prie paskaitos, 
reikia stengtis plačiai išgar
sinti, idant sutraukus daug pu
blikos. Vyrus į tokias paskai
tas taip pat kvieskime. Drau
gė, kuri skaitys paskaitą, pati 
privalo kelis kart ją perskai
tyt, kad skaitymas prieš publi
ką eitų sklandžiai. Dėkim vi
sas pastangas, kad šia taip 
svarbia proga deramai pasi
naudotume, jog dabartiniu lai
ku, Lietuvos istorijos studija-

Moterims Cigaretai 
—Kada Liks

Spaudoj pranešama, jog 
Madride nustatyta, kiek ciga- 
retų valia vyrams surūkyti 
per savaitę. Bet moterims ci- 
garetų bus —kada vyrams ne
trūks.

Nesu šalininkė nei vyrų nei 
moterų rūkymo: niekam iš to 
naudos, tik visiems daug dū
mų ir smarvės. Tačiau kam 
tas svarbu, juk norisi lygiai 
rūkyt ir moterims ir vyrams. 
Jei galima pasakyti, kad mo
terims bus valia' rūkyt tik 
kai vyrams cigaretų netrūks, 
tai tas pats galima pasakyt 
apie valgį, drabužį, -darbus ir 
viską. Tai kur tada žmogaus 
teisės moterims? Kur proga 
gyventi ?

M.

Amžiaus 'Klausimas
—Dėlko tamsta nenori Ele- 

nutės leisti už Jono?
—Amžiaus klausimas, šir

dele.
—Bet Jonas atrodo pačia

me amžiuje.
—Taip, ir jis galėtų būti 

ĘlenUtėi labai xgeru vyru, bet 
aš nemanau, kad aš gana ae- 
na turėti ištekėjusią dukterį. 

vimas privalo būt mum vienu 
iš svarbiųjų klausimų; Mes ge
rai žinom, kad nevisiems Yra 
galimybių plačiau susipažinti 
su Lietuvos istorija, dažnai es
ti laiko stoka, o antra, ypa
tingai mums, Amerikos lietu
viams, ir su medžiaga yra la
bai sunku. Kur da randasi už
silikę Simano Daukanto, Dr. 
J. šliupo, S. Matulaičio bei ki
tų istorikų kūriniai, tai jie la
bai stropiai yra saugojami, tik 
kaip kam juos galima pasiek
ti. Literatūros D-jos Komitetas 
jau eilė metų kaip vis ruošėsi 
išleisti Lietuvos istoriją, bet vis 
tekdavo susitikti su įvairiomis 
kliūtimis. Dabar turime viltį, 
kad Tarybų Lietuva tąja spra
gą užpildys, bet pakol tai buš 
gyvenime realizuota, naudoki
mės paskaitomis.

Kurie kliubai bei draugijos 
turi ižde pinigų, pageidaujam, 
kad reikalaujant paskaitos 
prisidėtų su keliais doleriais, 
nes paskaitas parūpinant susi
tikta ir su išlaidomis, o mūs 
iždas mažutis.

Panaudotas paskaitas bus 
reikalaujama greitai grąžinti 
atgal į Centrą, nes tik kelios 
kopijos jų rasis.

Paskaitų reikalaukite pas 
Amerikos Lietuvių Moterų Ta
rybos sekretorę, K. Petrikienę,

221 So. 4th St., 
Brooklyn, N. Y.

Madas Reikia Rinktis 
Sulyg Savo Reikalo
Ruošiantis pirkti naujus 

drabužius ir kitas puošmenines 
reikmenis reikia pirmiausia 
pagalvoti, ar tas daiktas būti
nas ir ar pritaikomas prie jau 
turimųjų. .Nežiūrint, kaip 
gražus, ar pigiai būtų gauna
mas pirkinys, jis neduos gana 
naudos, jeigu jam neturi ata
tinkamos vietos.

Perkant visuomet žiūrėti į 
pamatinę drabužio vertę, o ne 
pagražinimus, kurie biskį pa
dėvėjus lieka beverčiais. Ne
sunku ir nebrangu uždėti 
naujus pagražinimus, . jeigu 
lieka ant ko dėti.

Turint biskį apdėvėtų, bet 
dar gerų drabužių, pirm per
kant naujus, verta apžiūrėti 
visokias naujoves pagražini
muose ir palyginus su turimo
mis senomis suknelėmis bei 
naujomis suknelėmis krautu
vėse pagalvoti, ar kuri senoji 
suknelė nepavirstų į naują už
dėjus kokią naujovišką graž
meną.

Lygiai svarbu ir susipažinti 
su drabužio valymo procesu ir 
pirm perkant išspręsti, ar mes 
turėsime tam finansinio ištek
liaus bei laiko.

Ir, svarbiausia, nors gera 
pasižiūrėti ir pasimokinti ma
dų iš aktorių (kurios, kaipo 
menininkės, nekartą turi gero 
skonio, ir turi geriausių pata
rėjų madų klausimais), ta
čiau niekad nesitaikykime sau 
drabužį sulyg to, ką dėvi ak
torės. Svarbu patėmyti, kaip 
ta ar kita mada išrodo ant 
mūsų amžiaus, išvaizdos ir 
stuomens moteriškės ir tada 
lengviau atspėti, kaip su ta 
mada atrodysime ir jausimės 
pačios.

P a r d k v ėjos gatavų dra
bužių krautuvėse turėtų būti 
kartu ir patarėjomis, bet tą 
retai randame, kadangi jos 
ten pastatytos kuo daugiausia 
parduoti, ne patarnauti. Vie
tomis brukimas prekių toks 
akyplėšiškas, jog pirkėją į 
baidyklę paverstų, kad tik 
parduoti prekę—ant ko ranką 
uždėjai, tą giria. Dėlto pačios 
turim gerai žinoti perkamos 
prekės tikslą-bei vertę. -

N. M.
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Parašė Senas Vincas

Viešnia Nuo Marso
(Apysakaitė)

(Tąsa)
• Kai tik orlaivis, nušvitęs kaip meteo

ras, nusileido ant kiemo, jį apspito seni 
ir jauni. O Tarnui iššokus iš orlaivio ir 
už rankos išvedus merginą, visi puolė ją 
sveikinti, spausdami jos ranką savo kie
tais delnais ir kol visi pasveikino, mer
ginos ranką kuotik neiškratė iš peties.

jimais ir neperstojo ploję tol, kol viešnia 
vėl neišėjo su smuiką rankose.

Laiškas iš Laisvos Lietuvos

Tai buvo šeštadienio vakaras. O kad 
varduves tinkamiau atžymėti, buvo su
ruošta ir koncertinė programa. Iš namų 
prieangio (porčių) buvo padarytas taip 
vadinamas “steičius”, scenerija buvo iš
puošta įvairių gėlių vainikais ir apšvie
sta į išskaptuotus arbūzus įstatytų žva
kių gelsva šviesa. Prieš sceną, po dide
liais medžiais, buvo pristatyta kėdės, us- 
lailai, dėžės, farmų ragažės, kad publi
ka turėtų ant ko atsisėsti.

Jos smuiką ir smičius taip pat tik dei
mantais žėravo, kas davė suprast, kad 
marsietės save nepuošia jokia gražna. 
Jos gitara ir smuiką buvo išpuoštos dei
mantais, auksu ir kitokia brangenybe. 
Bet ant merginos kaklo, rankų ar pirštų 
nesimatė jokios gražnos, kuomet tuom 
tarpu mūsų žemės merginos, nors ir ne
turtingos kaimietės, buvo apsikarsčiusios 
visokiais blizgučiais. Jų kaklai buvo ap
kabinėti karoliais, rankos—apyrankiais, 
pirštai—žiedais. Net ir suknelės, ir gal
vos nebuvo laisvos nuo blizgučių.

Būrys programos pildyto jų pasigriebė 
viešnią ir, nusivedę į priešsceninį kamba
rį, prašė dalyvauti,jų programos sąsta
te. Ji sutikus, atsinešė iš orlaivio smui
ką ir gitarą ir su visais artistais bei ar
tistėmis pradėjo rengtis prie programos 
pildymo. Visi stebėjo viešnią, jos muzi
kalius instrumentus, aprėdalus ir kiek
vieną jos pasijudinimą.

Ji prisidėjo smuiką prie peties ir pra
dėjo vedžioti smičium. Jos pirštai bėgio
jo stygomis ir graži dar negirdėta melo
dija kuteno apmirusią, nelaimių bei sun
kaus darbo užuitą kaimiečių sielą. Jie 
jautė, kad ši smuiką tai pravirkdama tai 
vėlei kokia tai pergale švelniu juoku 
kutendama jų jausmus ką tai nepapras
to jiems pasakoja... Ir kaimiečio siela 
vis labiau ir labiau rįžtasi eiti ten, kur 
tie muzikos akordai plaukia ir pamatyti 
ką tokio didingo, gražaus ir tyro...

Tarnas buvo gerai nusiteikęs ir, sesu
tės paprašytas būti programos vedėju, su 
mielu noru sutiko. Tarnas iki šiol, ar tai 
šiurkščios buities slegiamas, kuomet jo 
gražios svajonės subyrėjo, ar dėl kokio 
vidujinio slogučio, tankiausia būdavo už
sidaręs savyje. Net ir draugų jis mažai 
turėjo ir vengdavo maišytis jaunimo taiN 
pe. Bet šiandien jis paliko visai ne tas 
Tarnas ir jo sesutė ne mažai nustebo, 
kuomet jis sutiko būti programos vedėju. 
Jam išėjus į sceną, net visi kaimynai nu
stebo, pamatę Tarno tokį linksmą veidą 
ir pirmose jaunimo eilėse jį patį esantį. 
Jis, pasveikinęs kaimynus ir savo sesu
tę jos gimtadienio sukaktyj, užakcentuo
tai pareiškė:

Su paskutiniu smuikos akordu ir skar
džiu delnų traškėjimu, pasibaigė ir kon
certinė programa. Svečiai apsėdo net du 
ilgu stalus ir prasidėjo puota. Vieną sta
lą apsėdę seniai, antrą—jaunuoliai, pra
dėjo valgyti marsietę stebinančiu ėdru
mu. Jie rijo mėsą, duoną, vaisius; pylė 
alų, degtinę ir vis skubino, kimšo, rijo, 
net tampydami gerkles, tarsi lenktyniuo- 
dami, kad tik daugiau suryti bei išgerti, 
kad tik daugiau jo pilvui tektų, o ne jo 
kaimyno.

žemiau telpantį laišką gavo 
Stefanija Kleizienė, iš Maspe- 
tho, L. I., N. Y. Laiško auto
rius yra S. Kleizięnės jaunų 
dienų draugas, o dabar ma
joras Lietuvos kariuomenėje, 
—Jonas Laucevičius. Jis rašo 
laišką iš Vilniaus. Laiškas se
ka :

1940 m. rugsėjo 19 d. 
Mieloji Stefa!

Trumpą laiškelį neseniai iš 
Tavęs gavau ir labai nusi
džiaugiau, kad mūsų neuž
miršote. Turbūt jau gerai ži
nai, kad Lietuva virto Socialis
tine Tarybų valstybe sąjungo
je su SSSR. 'Galima tikėtis 
kad ir pas Jum yra žmonių, 
kurie visokių baisenybių pri
pasakoja apie Lietuvos naują 
gyvenimą, tuo tarpu mes gy
vename gerai laisvoje Lietu
voje. Mes gyvename taip pat 
kaip pirmiau; jokių permainų 
gyvenime neįvyko ir negali 
įvykti todėl, kad nieko nieka
da neišnaudojom, turtų nekro- 
vėm, su žmonėmis gražiai su
gyvenom. Socialistinis gyve
nimas žiūri teisingumo ir 
darbščius, sąžiningus žmones 
ne tik neliečia, bet skatiną, 
veikti Tėvynės labui.

Mūsų kraštas neturėjo pra
bangos ir didelio išnaudojimo, 
todėl socialistinės santvarkos

įvedimas nepadarys didelio 
sukrėtimo. Jeigu biskučiuką 
paspaus išnaudotojus, tai nie
ko dėlei to blogo neįvyks, už
tai pagerės liaudies gyveni
mas, užtai nuvargintos darbi
ninkų ir valstiečių masės susi
lauks šviesesnio rytojaus.

Aš tebetarnauju kariuome- 
menėje savo turimame laips
nyje kaip pirmiau, tik turbūt 
išsikelsiu į Vilnių, žmona gy
vens Kaune, savo namuke, o 
a§ karts nuo karto atvažiuosiu 
aplankyti.

Mieloji Stefa! Neklausykit 
visokių plepalų; aš Tau visa
da teisingai rašiau, tat tikėk 
man, kad gyvenam gerai; esa
me sotūs ir patenkinti.

<

P. S. Atsiprašau, kad šiuo 
tarpu trumpai terašau, nes 
šiuo metu esu Vilniuje ir la
bai užimtas tarnyba.

Jonas.

nes, kuri rengiama tikslu, kad 
apvaikščioti 10-metinę sukak
tį—jubiliejų Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimo.

LDS gimė labai sunkiose 
sąlygose. Jos priešai jai pra
našavo greitą mirtį. Bet, vie
toj mirties, ji augo, bujojo ir 
dabar švenčia savo 10-ties me
tų gyvavimo sukaktį! Ji daug 
naudos padarė kaip savišalpos 
reikale, taip ir bendrame mū
sų visuomeniniam veikime.

Taigi mūsų kuopa ir nuta
rė surengti šaunią pramogą- 
vakarienę su tinkama progra
ma. Tai bus sekmadienį, lap
kričio 24 d., š. m., 7-tą vai. 
vakare.

ši svarbi pramoga įvyks V. 
Meškiūno svetainėje, 134 W. 
Market St. •

Apart kitų prašmatnybių, 
bus ir šokiai prie geros mu- 
zikos-orkestros.

Prašomi visi ir visos!
Reng.

Trečiadienis, Lapkr. 20, 1940

Nazių Bombos Padarė '•» 
Didžias Eksplozijas

Londone
London. — Anglai atmušė 

daugumą vokiečių orlaivių 
nuo Londono, bet kelį prie
šo orlaiviai urasiskverbė, 
numetė kiekį sunkiausių 
bombų ir padarė didžias 
eksplozijas ir eilę gaisrų. 
Per dieną anglai nukirto 13 
vokiečių orlaivių, o vokie
čiai 5-kis anglų lėktuvus.

Vokiečių kanuolės per jū
rų siaurumą smarkiai bom- 
bardavo Anglijos prieplau
ką Doverį; anglų kanuolės 
atsišaudė.

Scranton, Pa.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
P. P., Great Neck.—Raši

nėlis spaudai netinka, todėl 
padėjome ten, kur patarėte.

Aleks. Beniušis, Newark, 
N. J.—Paminėtos knygos apie 

\Filipinų Salų darbo žmonių 
gyvenimą seniau neturime. 
Kreipkitės į viešuosius knygy- 
nua-skaityklas New Yorke ar
ba Newarke, ten surasite ir 
reikalingus faktus sužinosite.

London, lapkr. 17. — Vo
kiečių bombininkai naktį 
suardė bei, sudegino daug 
namų Londone.

London. — Anglija siun
čia ikšiolinį savo oro laivy
no komandierių Hughą 
Dowdingą į Jungtines Val
stijas; neskelbia, ką jis tu
rės veikt Amerikoj. Jo vie
ton Anglijoj paskirtas orlai- 
vyno vice-maršalas W. S. 
Dpuglas.

“Šis mano sesutės dvidešimts pirmų 
metų sukakties pokilis bus ilgai, ilgai ne
užmirštas. Nes į šį jos gimtadienio poki- 
lį atsilankė netik kaimynai/ draugai ir 
giminės, bet ii’ viešnia nuo kitos žemės 
kamuolio—Marso!”

Paskutinius žodžius vaikinas ištarė 
aukščiau pakeldamas savo balsą ir pirštu 
rodydamas į ryškesnę žvaigždę erdvėse 
žiburiuojančią. Jis išsižiojo vėl ką tai sa
kyti, bet jo balsą užtrenkė kietų nuo dar
bo delnų tratėjimas. Gi aplodismentams 
nutilus, vaikinas, lig ir pasididžiuoda
mas, pabrėžė:

“Ir turiu už garbę jums pranešti, kad 
mūsų koncertinėj programoj pasirodys ir 
žvaigždė marsietė!”

Čia vėlei, tarytum kokio triobėsio griu
vimas sutratėjo kietų delnų aplodismen
tai, o jiems nutilus, prasidėjo programos 
pildymas. Pirmiausia, programos vedė
jas iššaukė savo sesutę, kuri, paačiayus 
kaimynams už atsilankymą, sudainavo 
vieną dainelę apie seną farmerį ir pa
senusį arklį.

Paskui vienas po kito pasirodė jaunuo
liai bei jaunuolės. Vieni padainavo, antri 
pagrojo, treti paskambino. Bet publika, 
nekantriai laukdama marsietės, į savuo
sius mažai kreipė atdydos. Tik kada pir
mininkas, pąsistaipęs nei gaidys prieš 
giedojimą, užakcentavo, “Dabar iš eilės 
išeina viešnia nuo Marso!”, aplodismen- 

•*^tai vėl sutraškėjo ir supoškėjo. O kai pa
sirodė su gitara rankose marsietė, už
viešpatavo kapų tyla.

Iš viešnios veido dvelkė malonumas. 
| Jos lūpos šypsojosi tik ką pražydusio 

kvietkelio šypsena. O akys, žėrinčios 
giedro dangaus mėlyne, dar daugiau puo
šė jos visą kilnumą. Ji atsisėdo ant krės
lo, apsikabino rankomis deimantais iš
sagstytą gitarą ir, palietus pirštais jos 
stygas, uždainavo paukštelės balsu. Jos 
balsas, įpintas į gitaros akordus, švelniai 

. bangavo ore, ir klausovų sielas jaudino 
kokiu tai jiems nesuprantamu pasirįži- 
mu.. ; Kvietė prie kokios tai . didingos 
pergalės, viliojo kur tai toli, toli...

/ Jai baigus, klauso vai dar nesusivokė...
Jų ausyse dar vis girdėjosi tos žavingos 

* melodijos ir to stebėtino balso atgarsiai.
Tik po keliolikos sekundų klausovai, tar
si atbudę iš kokio tai gilaus užsimąsty- 
mo, užtrenkė Tai savo kietų delnų plo-

Marsietė, sėdėdama sale Tarno, prie 
jaunuolių stalo, nieko nei valgė nei gėrė. 
Ji tik pasiėmė kriaušę if, nulupus jos 
žievę, kramtė, čiulpė jos sunką, o lieka
nas ėmė iš burnos ir dėjo ant lėkštės.

Kada jau visų skilviai net su kaupu 
tapo prikimšti, prasidėjo ryškesnės kal
bos, gėrimas ir tabako deginimas. Atsi
rado ir muzikantai, pradėjo griežti ir 
jaunuoliai, susikibę poromis, sukiojosi 
antrame kambaryje. Muzika nebuvo to
kia perkūniškai tranki, kaip saliūne ir 
šokėjai nedaug gražiau šoko, negu anas 
storulis su savo meiluže. Bet visgi mar
sietės žiūrai ir klausai atrodė labai gimi
ningi. Tarnas išsivedė ir viešnią pašok
ti, bet jiems nesutariant, džiaugėsi kada 
muzikantai nustojo griežę.

Alutis putojo ąsočiuose, stikluose, ant 
geriančiųjų lūpų ir, galima daleisti, pil
vuose. Degtinėlės bonkelė, eidama aplink 
ir aplink, klonio josi ties kiekvienu daly
viu, kikeno bėgdama į stikliuką ir slėpėsi 
gėrikų užlūpiuose. Vienų veidai pragied
rėjo, kitų susikraipė ir išblyško; vienų 
akys pralinksmėjo, kitų paraudanavo, 
pabalo ir pasišiaušė plaukai.

Įkaušę jaunuoliai, pradėjo rodyti savo 
gabumus: kraipytis, darkytis, čiūdytis 
šokdami, o muzikantai trankiau griežti. 
Tranki muzika, išdarkyti šokiai, garsios 
dalyvių kalbos, gremėzdiškos dainos, ta
bako dūmai; alaus ir degtinės surūgęs 
pilvuose ir išriaugėtas pokas—kurtino, 
svaigino ir troškino viešnią nuo Marso. 
Jai rodėsi, kad ji su kiekvienu atsikvėpi
mu įtraukia į savo plaučius milijonus 
bakterijų ir tik bakterijomis, tabako dū
mais ir alaus su degtine rūgėsiu, išriau- 
gėtu iš žmogaus vidurių ji kvėpuoja. Jos 

| takis ėdė tabako dūmai ir ji to visko ne- 
; pakeldama, išėjo į prieangį, kur dar te

bebuvo išpuošta scenerija ir atsisėdo.
Bet ir čia ji jautėsi suvaržyta, nelais

va ir negalėjo kaip reikiant atsikvėpti. 
Jau esant vėlyvai išvakarei, iš pelkių ki
lo pilkas, tirštas rūkas. Oras darėsi per
sunkus ir dumblu dvokiantis. Todėl ji 
niekam nieko nesakiusi, sėdo į savo lėk
tuvą, iškilo jai atitinkamon aukštumon, 
'paliko lėktuvą laikytis ore, gulė į ten 
esančią lovelę ir kietai užmigo.

Šitokis viešnios pasielgimas Tarną įva
rė į didelį strioką. Jis iki viršgalvio jau 
pasinėręs marsietės meilėje tuoj jos ir 
pasigedo. O išbėgęs ant kiemo ir nera
dęs jos orlaivio, tiesiog.suvarijavojo! Jis, 
užvertęs galvą, j ieškojo jos erdvesę. O 
per miglą negalėdamas nieko matyti už
sikoręs ant galvijinės stogo klykavo, šū
kavo, bet viskas buvo veltui, marsietė ne
atsiliepė.

(Bus daugiau)

Mūsų Žinios
Pereito lapkričio 5-tos rin

kimuose mūsų mieste ir pavie
tė laimėjo demokratai. Tik 2 
republikonai pateko į valstijos 
seimelį. Dėl tokio nepasiseki
mo, dabar republikonai vaikš
to nosis nuleidę, nusiminę. 
Nuliūdę ir liętuviškieji politi- 
kieriukai iš republikonų divi
zijos. Džiūgavo ir ramino sa
ve, piršo savo kandidatus žmo
nėms; bet laimėjo, kaip !Za- 
blackas ant muilo. . . žmonės 
atsuko nugarą—balsavo, kas 
jiems patiko.

Korespondentams. — Su
mažėjus redakcijos spėkoms 
(A. Bimba išvyko apie trims 
savaitėms su prakalbom į va
karines valstijas), gal nesu- 
spėsime laiku išspausdinti vi
sas korespondentų korespon
dencijas, gal tūlos, neskubios, 
diena kita susivėlins. Visvien 
prašome dd. korespondentus 
rašinėti. Kiekviena greita ko
respondencija tilps laiku, o 
tos, kurios nėra skubios, jei 
vieną-kitą dieną susivėlins, sa
vo reikšmės visvien nenustos.

Mūsų mieste vagystės siau
čia, kai koks< amaras. Vagių 
perdaug priviso. Net miesto 
valdžia susirūpino tuomi. Tik 
vienos nakties metu, lapkri
čio 8, buvo net 15 vagysčių 
papildyta! O galo nesimato— 
kuo tolyn, tuo aršyn.

Būtų gerai, kad Scrantono 
policija griebtųsi griežtesnių 
priemonių tam vagišiavimui 
kelią užkirst, jei ne, tai kokį 
rytą išgirsime, kad pati Scran
tono policija išvogta. . .

Bėgiu dviejų savaičių čionai 
krito keturios aukos nuo kul-. 
kų Vienas italų tautybės vy
ras nušovė kitą savo tautieti 
gatvėje. Nušovęs .pasislėpė, 
dabar jieškomas.

Antras—lenkų tautybės, nu
šovė vaistininką, slovakų tau
tybės. žmogžudį policija su
ėmė. Suimtasis rėkė balsu, 
kad jis tai padaręs kaipo šios 
šalies gynėjas., žrriogžudys 34 
m. Vaistininkas buvo ramaus 
būdo žmogus.

Taikė Tėvui—Kliuvo Vaikam
Kai Dr. Rebhorn sūnus su 

dukteria ėjo sėstis savo tėvo 
lauke stovintin automobiliu, 
tai vos spėjus jiems praverti 
automobilio duris, sprogo 
bomba ir abu jaunuoliu vieto
je užmušė.

Dr. Rebhorn mūsų mieste 
yra žymi figūra: jis yra mies
tą vas daktaras, turi Šerų prie 
kelių ligonbučių ir dirba Glen 
Alden anglių kompanijai.

Spėjama, kad bomba buvu
si taikyta pačiam daktarui, 
bet kliuvo jo vaikams. Sugu
žėjo čionai visokie ekspertai 
ir deda pastangas sugauti pik
tadarį. Jo pagavimui sukelta 
$10,000.

Philadelphia, Pa.
Pastaruoju laiku Sovietų 

Sąjungos ambasadoj buvo su
rengtas bankietas, į kurį at
silankė arti tūkstančio šios ša
lies valdžios pareigūnų-diplo- 
matų. y

Maskvoje irgi veržėsi kapi
talistinių šalių diplomatai, tai- 
kindamiesi prie Sovietų dėlei 
einančio imperialistinio karo.

Tatai yra svarbu. Mes ži
nome, kad pastaraisiais lai
kais Sovietų Sąjunga išlaisvi
no apie 23,000,000 pavergtų 
tautų žmonių: Lietuvą, Latvi
ją, Estiją, Besarabijos gyven
tojus; dalį lenkų ių, žydų tau
tų. Šie, buvę pavergti, žmo
nės, išnaudojami, pasijuto 
laisvi, laimingi. Jų giminės 
gauna šimtais laiškų, kuriuo
se jie patvirtina savo laimėji
mus. Šių išlhisvintų tautelių 
žmonės, gyvenanti šioje šaly
je, bendrai-organizuotai ren
gia Rusijos liaudies Revoliu
cijos laimėjimo apvaikščioji- 
mą, kuris įvyks lapkričio 21 
d., Slavokų salėje, 510 Fair
mount Ave., 8 vai. vak.

Bus labai graži programa: 
rodys net keletą judžių iš So
vietų Sąjungos; bus dainų, 
prakalbų ir įvairių pamargi- 
nimų.

Nepamirškite ateinantį ket
virtadienį, lapkričio 21 d.

Lietuviai, dėkim visi pastan
gas kuo daugiausiai įtraukti 
lietuvių.

Įžanga tik 20 centų.
Visi platinkime tikietus. *

Reporteris.

Mūsų miestas turės šiemet 
dvi Padėkavones dienas. Vie
na bus lapkr. 21 d., sulyg 
Roosevelto p'atvarkymo, 28 to 
paties men. tai bus senoviško
ji, prie kurios mūsų valstijos 
gubernatorius patvarkė laiky
tis. *

Scranton, Pa.
Nors iš mūsų miesto šiuom 

tarpu yra mažai rašoma į lie
tuviškąją darbininkišką spau
dą, bet pats pažangusis vei
kimas pas mus varomas pir
myn sulyg mūsų išgalių.

Neperseniai turėjome šau
nią vakarienę 32 ‘kp., o jau ir 
vėl rengiamės prie kitos pra- 

.moKos—LDS 82Jkp. vakarie-

r—
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LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

1113 Mt Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

* • Telefonas Poplar 4110

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

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Sygjj

Užsakykite “Laisvę” į Lietuvą
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 $8.00t metams, $4.00 pusei 
metų. Antrašą, kam užrašote, prašome rašyti sekamai:

Vardas ......................................................................    —

Paštas ......................................................................................................——

Gatvė ar kaimas .............................  . -.................................................. -
/

Apskritys .................................-...............................................  -

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

Minint Lietuvos Nepriklausomybės 21 
Metų Sukaktuves, Platinkime Žmonėse 

Labai Svarbią Brošiūrą

LIETUVOS LAISVES 
DRAUGAI IR PRIEŠAI

PARAŠE

KAINA TIK 5 CENTAI

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

ir Lietuvos žmonių laisvę.

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.

_ ■ -rtr,.. . ■„ -j......... I- ..........  AX.------— I®
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DIDYSĄI “LIBERALAS” F, J. BAGOČIUS

Jersey City, N. J
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las sargas.dingsta karo dūmų I kai šeimynišką pramogą be į-

Dvi Juokingos Komedijos

Sekmadienį

GRUODŽIO
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malonu, kad atei- 
draugė Augučiūtė, 
jaunuoliai, duoda- 
kokios įstaigos ra-
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tik šeimininkes su-
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“Kurčias Žentas” ir “Aš Numiriau”

Garsinkite savu bizni dien
raštyje “Laisvėje”.

Jydzas Lazauskas
Veikale “Aš Numiriau” vaidina 
Andriaus Vabalo rolėje ir “Kur
čiam Žente” — Tamošiaus rolėj.

VAIDINIME DALYVAUJA
BUKNIENĖ 
PAKALNIŠKIS 

LAZAUSKAS 
LENGERDAITĖ

M. STAKOVAS 
GEO. KLIMAS 
P. GRABAUSKAS

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St — Brooklyn — “Laisvės” Name

3
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Vargiai yra Amerikoje lie
tuviška kolonija, kurioje ka
da nors nėra kalbėjęs adv. 
Bagočius. Per virš 30 metų 
Bagočius yra pasakęs gana 
daug kalbų. Didelėje didžiu
moje jis kalbėjo į lietuvius 
darbininkus. Kvietė juos vie
nytis, organizuotis ir kovoti 
už geresnį rytojų. Kam iš lie
tuvių nėra girdėti Bagočiaus 
numylėtini šūkiai,—kad “tik 
per kovą darbininkai sutrau
kys kapitalistinės vergijos re
težius’’, kad tik “socializmas 
panaikins skurdą, vargą, ir 
ašaras!!!”; kad tik “socializ
mas duos darbininkams švie
sesnį, geresnį ir laimingesnį 
gyvenimą”.

Lietuviai darbininkai pati
kėjo tiem Bagočiaus žodžiam, 
persiėmė ta idėja, ir gyveno 

. vflčia, kad kada nors darbi
ninkai atsikratys išnaudotojų, 
paliaus būti išnaudojami ir 
paliks pilnais savo likimo vieš
pačiais. •

Sūkuryje praeito karo, žlu
gus carizmui, Lietuva pasi- 
liuosavo. Bet ne po ilgam, su
sikūrė lietuviškas carizmas, 
dar “šaunesnis” už rusiškąjį, 
kuris spaudė ir išnaudojo lie
tuvį ūkininką ir darbininką 
dar mandriau už carišką jo či- 
novniščiną. “Lietuva laisva! 
Lietuva nepriklausoma!” Taip, 
Lietuva, bet ne Lietuvos liau
dis, ne Lietuvos artojas ir Lie
tuvos darbininkas! Laisvė bu
vo smetonijadai lupti devynius 
kailius Lietuvos liaudžiai!

Nepriklausoma? — Aš ma
nau, kad labai priklausoma 
Londono finansinei orbitai.

Ir va, naujas karas, nauji 
vėjai pučia. Smetonijados lais
vės ir nepriklausomybės anio-

debesyse, o su juo — ir “mū
sų” Smetona su švarkais ir li
tais dumia, kur akys veda, 
kur kojos neša. žybtelėjo 
Lietuvos liaudžiai nauja vil
tis, prašvito naujas rytas. Lie
tuvos liaudis sukūrė savo liau
dies valdžią, ir kad užkirtus 
kelią lietuviškos ir tarptautiš- 
kos buržuazijos intrygoms 
Lietuvoje ir užtikrinus sau ap
saugą, — prisijungia į šeimą 
Socialistinių Respublikų, į So
vietų Sąjungą ir kuria socia
lizmą.

Ką gi “mūsų” didysis libe
ralas Bagočius šiuo atveju da
ro? Aš pilnai tikiu, kad jis 
giliai savo širdyje buvo nuo
širdus Lietuvos patrijotas. 
Bet. . . Visą savo gyvenimą 
praponavęs ir mokinęs lietu
vius darbininkus socializmo ir 
kada socializmo pradai kuria
mi mūsų tėvynėje Lietuvoje— 
mūsų didysai “liberalas” susi
dėjo su visa juodąja oligarchi
ja, prakeikia visą tai, ką visą 
gyvenimą idealizavo, ir net 
važiuoja į Washingtoną su do- 
nosu bei maldavimu pas Su
vienytų Valstijų prezidentą, 
kad grąžintų Lietuvai preten
dentą į Lietuvos sostą Smeto
ną su Zosėmis, Jadvygomis, 
žvalgybininkais, etc.

Quo vadis, Fortūnatus?
Zavis.

Iš Susirinkimo
Lapkričio 10 d. įvyko Lie

tuvių Darbininkų Susivieniji
mo 133 kuopos susirinkimas.

Narių dalyvavo vidutiniai.
Iš tarimų galima pažymėti, 

kad nutarta suruošti draugiš-
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žangos, 
sineš valgių, o vyrų rūpestis 
su svetainės lėšomis, muzikan
tais ir gėrimais. Tai bus sa
vo rūšies atžymėjimas 10 me
tų LDS sukakties.

Įdomu
Pirmu kartu teko girdėti 

jaunuolę Augučiūtę duodant 
raportą iš konferencijos. Aš 
manau, kad ne tik mane, bet 
ir kitus nustebino dailus an
glų kalbos vartojimas, trum
pas ir aiškus raportas. Tačiau, 
būtų labai 
tyje ne tik 
bet ir kiti 
mi bent iš
portą, bandytų kalbėti lietu
vių kalba. Mokėt lietuvių kal
ba yra ne tik geras, bet ir 
girtinas dalykas.

Tokia Tvarka
Viena ypata man ypatiškai 

sake, kad, girdi, gavau laišką 
iš Lietuvos, kuriame rašoma, 
kad “mano žemę Lietuvos val
džia atėmė,’ atiduodama ki
tiem“. Išsikalbant paaiškėjo, 
jogiai minima ypata gyvenda
ma Amerikoje siuntė pinigus 
Lietuvon ir jos giminės jai 
nupirko gerą sklypą žemės. 
Sis dalykas, kiek man yra ži
noma, Lietuvos valdžios pa
tvarkytas sekamai: žmogus, 
gyvendamas Amerikoje, nega
li turėti žemes Lietuvoje. — 
Mat, jisai, gyvendamas Ame
rikoje, negali Lietuvoje žemės 
dirbti. Lietuvoje gali žemės 
turėti tik tie, kurie žemę dir
ba. Tad nėra ko pykti už tai 
ant Lietuvos valdžios. Jeigu 
Jūs, Drauge, gyventumėt Lie
tuvoje, tai dabartinė Lietuvos 
valdžia būtų nuo Jūs tų 30 
hektarų žemės neatėmus, bet 
dar reikalingą ūkiui pagelbą 
suteikus.
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Lapkričio 10 d. “Laisvės” 
koncerte teko tėmyti klauso- 
vus, kaip jie įvertina aukštes
nės rūšies dainas ir muziką. 
Nesu daininipkas, neigi muzi
kos žinovas. Tačiau, turiu pri
minti, kad, apart sunkesnių 
dainų ir muzikos, mūsų dai
nininkai, koncertuose turėtų 
skambinti ir dainuoti mylimas 
lietuviams paprastas, žinomas 
liaudies daineles. Pavyzdžiui, 
imkime, kad ir prof. Bacevi
čių, kuris paskutinį kurinį 
“Laisves” koncerte skambino 
visiems žinomą “Suktinį”; ar
ba kaip Biruta Ramoškaitė pa
darė su “Pamylėjau,” sukelda
ma lietuvių tarpe linksmumą. 
Aš nesakau, kad nereikia sun
kesnių dainų. Bet vieną ar ki
tą ir visiems paprastą dainelę 
sudainuoti—yra geras daly
kas.

Praėjusį pavasarį New Jer
sey valstijoj pasodyta 2,000,- 
000 įvairių medelių.

Jersey City miestas, pagal 
1940 metų sąskaitliavimą, tu
ri gyventojų 301,115. Per pas
kutinius 10 metų miestas gy
ventojų skaičiumi sumažėjo.

Taksų mokėtojų organizaci
ja nutarė prašyti naujai iš
rinktą valstijos gubernatorių 
Edisoną, kad ištirtų Jersey Ci
ty miesto finansų stovį. Taksų 
mokėtojų organizacijos virši
ninkų pasakymu, tas miestas 
eina jau arti bankruto. Pat
sai .miesto galva, Hague, kal
bėdamas Hoboken, N. J., pa
sakė, kad namai Jersey City, 
N. J., jau aptaksuoti 75 nuo
šimčiais daugiau, negu tų na
mų vertybė yra. Kuo tas vis
kas pasibaigs, ateitis parodys.

K. Biuras.
.—____ ____________________ j-------------------

RUOŠIA LIETUVIŲ LIAUDIES TEATRAS
PO VADOVYBE ALDONOS ŠERTVIETYTĖS

December
1940 m.

Anastazija Buknienė
Vaidina veikaje “Aš Numi

riau” Kristinos rolėje.

Durys atdaros 4 vai. po piet 
Vaidinimas 5 vai.

O

NEW NATIONAL HALL SVETAINĖJE
261-267 DRIGGS AVE BROOKLYN, N, Y.

-------------------------------------------------B

Šokiams grajis
N.

S.

D

Įžanga 75c ir 50c
Vien tik šokiams 35c

Nikodemas Pakalniškis 
'Kurčiam Žente’ vaidina Kazio rolėj.

Kelrodis: New National Hali randasi Greenpointo dalyje. Privažiuoti galimą Lorimer St., Crosstowu, 
Graham Ave. gatvekarais Jr 8th Ave. Subway, važiuodami Lorimer ir Crosstown karais išlipkite ant Man
hattan Ave. Nuo čia tik vienas blokas iki svetainei. Graham Ave. karai priveža prie pačių durą —išlip
kite privažiavę Eckford St. čianr svetainė. 8th Ave. Subway važiuodami išlipkite Nassau Ave. stotyje — 
apie trys blokai iki svetainės.

Jurgio Kazakevičiaus
Orkestrą

*• ‘•FT*

ITALIJOS IR GRAIKIJOS 
KARAS

(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 
kijai nėra pavojaus. Italijos 
ir Graikijos karas pasidaro
kaip ir atskiras karas. An
glija gali Graikijai suteikti 
pagelbą tik jūromis ir oru, 
sausžemiu ji neprieiną. Itali
jos fašistai prieš Graikiją 
turi bazes Albanijoj. Jiems 
Albaniją pasiekti yra ne
sunku per Otranto užlają, 
kur vargiai galės Anglijos 
karo laivai pasirodyti. Ten
ka numatyti, kad Italijos 
fašistai sugabens į Albaniją 
dideles karo jėgas ir tada 
užguls ant Graikijos iš saus- 
žemio, oro ir karo laivais 
puls iš jūrų. Graikiją galė
tų išgelbėti tik Jugoslavijos, 
Bulgarijos ir Turkijos tvir
ta pagelba, bet tarpe tų ša
lių nėra vieningumo. Tas 
karas gali užsitęsti gan il
gai, nes Graikijos žmonės, 
nors ir pavergti savos dik
tatūros, bet vis vien jie gi
nasi nuo Italijos fašistų, ku
rie Graikijos gyventojams 
reiškia dvigubą pavergimą 
klasinį ir tautinį.

Vai. Sūnus

PRANEŠIMAI B KITUR
CLEVELAND, OHIO

Lyros Choro Koncertas įvyks 
sekmadienį, lapkr. 24 d., 6 v. v., 
Lietuvių Svet., 6835 Superior Ave. 
Lyros Choras esąs po nauja moky
toja, Alice Brazis. Po programos tę- 

šokiai prie geros orkestros. Įžan- 
35c. Kviečia Komitetas.

(274-276)

PHILADELPHIA, PA.
Lietuviai, rusai ir Ukrainai rengia 

koncertą ir šokius, šeštadienį, 23 d. 
lapkr., Liaudies Name, 735 Fair
mount Ave. Kviečiame ir lietuvius 
dalyvauti. —Kom, (274-275)

SCRANTQN, PA.
LDS 82 kp. ruošia vakarienę, 24 

d. lapkričio, Meskiūno Svet.„ 134 
W. Market St. Pradžia 7 v. v. Įžan
ga 55c. Bus graži programa. Kvie
čiame dalyvauti. — Rengėjai

(274-276)

BRIDGEPORT, CONN.
LLD 63 kp. susirinkimas įvyks 

penktadienį, 22 d. lapkr., 407 La
fayette St., 7-30 v. v. Trečio Aps
kričio atstovai išduos raportus iš 
atsibuvusios konferencijos. Bus ir 
kiti svarbūs dalykai aptarti. — J. 
Mockaitis, Rašt. (274-275)

HARTFORD, CONN.
LDS 10 metų sukakties proga, 79 

kp. ruošia vakarienę. Įžanga $1.00. 
Šioje vakarienėje bus priimami na
riai be įstojimo duoklių. Įvyks šeš
tadienį, 23 d. lapkr., 8 v. v. Lais
vės Choro Svet., 155 Hungerford St. 
Bus orkestrą iš keturių muzikantų. 
Kviečiame dalyvauti. (274-275)

PHILADELPHIA, PA.
Ateinantį ketvirtadienį, 21 dieną 

lapkričio, rengia Rusijos revoliucijos 
apvaikščiojimą sekančių tautelių or
ganizacijos: lietuvių, rusų, ukrainų, 
lenkų, latvių estonų, žydų, 510 Fair
mount Avp., 8 vai. vak., Slovakų sa
lėje. Bus rodomi nauji judžiai iš Sov. 
Sąjungos; dainuos Lyros ir rusų 
chorai. Bus žymūs kalbėtojai ir šiaip 
pamarginimų. Lietuviai plačiausiai 
dalyvaukit. — Komisija.

(273-275)

BAYONNE, N. J.
LDS 26 kp. jaunuoliai, Shields 

rengia šaunų balių, Thanksgiving 
Eye, lapkr. 20 d. Pradžia 8 v. v., 
Liberty Hali, 329 B’way. Bus gerų 
užkandžių ir •gėrimų ir gros gera 
muzika, kuri tiks pasišokt jauniems 
ir suaugusiems. Įžanga 35c. Kviečia 
Rengėjai. (273-274)

SO. BOSTON, MASS.
ALDLD 2 įfp. moterų susirinkimas 

įvyks ketvirtadienį, lapkr. 21 d., 8 v. 
v., 376 Broadway. Šiame susirinkime 
B. Chubarkienė duos paskaitą apip 
Lietuvą. Bus užkandžių ir gėrimų. 
Todėl visos draugės dalyvaukite, at
siveskite ir naujų narių. (273-275)

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. Shupren. 
(272-274)

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

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

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

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

2 
3

SKELBKITES “LAISVĖJE
Office Phone 

EVergreen 4-6971
Inside Phone 

EVergreen 4-6485

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

OPEN

RHEA

DAY and NIGHT

Managed by

TEITELBAUM

Turkish Room, RussianVapor Room,
Room, Large Swiihming Pool, Fresh Ar
tesian Water, Restaurant, Barber Shop,

Sleeping Accomodations.
Admission 50c., day & night, Saturday night 75c.

SPECIAL RATES PER WEEK
LAIDIES’ DAYS

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

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

Sun. all day and night

36-40 Stagg St TeL Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y, 
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir P arena Yra Skaniau**

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, Čielų kviečių, čielų rugių, senvi- 
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 Cąke, Butter Cake, Bunke įr Spice Cake, Stollen 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

Siunčiame duonų per paštų 1 kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant Jūsų pareikalavimo, sutelksime informacijas apie svori Ir kalnas.

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



A

fieStas poslapio

New Yorko
Tarptautine 
Dailės Paroda

Lapkričio 19-tos “Laisvėje” Į 
jau buvo minėta, kad draugų 
estų organizacijos, su kuriomis 
bendrai veikiame Baltiko Kul
tūrinėj Taryboj, rengia savo 
laikraščiui “Uus Hm” bazarą 
šio mėnesio 22-24 dienomis, 
2061 Lexington Ave., N. Y.

‘Dabar teko ;

ną — D. Veličkienė, jo tėvą 
— K. Balčiūnas, berno suvil- 
tą našlaitę — A. Juodeškaitė. 
Sulošta vykusiai.

madienio popietį pamatyt “0- 
želio”; vakarais buvo po ma
žiau. Pasirodo, vakarus būt 
buvę galima bendrint į‘vieną. 
Nežiūrint, kas vaidina, lietu-

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

Kas Pirmadienis bus “Laisvėje” 
Prelekcijos ir Diskusijos

Literatūros Draugijos 1 kuo
pa nutarė laikyti kas pirma
dienis, “Laisvės” Svetainėje, 
vakarais, prelekcijas, prakal
bas ir diskusijas. Tas bus per 
visą žiemą. Tai labai geras 

i nutarimas, nes pasaulyj tiek 
sužinoti, kad i yra daug įvykių, kurie reika- 

greta bazaro, toj pat vietoj,‘ lingi aiškinti.
lapkričio 22-rą ir iki 29-tai ! Pereitą pirmadienį D. M. 
bus Tarptautinė Meno Paro- šolomskas aiškino naujos Lie- 
da, kurioj dalyvauja ne tik tuvos Konstituciją. Jis dėstė, 
pačių estų, bet ir kitų tautų kaip Lietuva tvarkosi, kaip ir
menininkai, tad ten išstatyta kas išrenka valdžią, sudaro
daug įdomių meno darbų— jos organus. Ir, koki Tarybi-
piešinių ir kitokių. Be abejo, nes Lietuvos santikiai su So-
meno mylėtojai pasinaudos ta vietų Sąjunga,, kokias ji turi 
proga. į teises, kodėl Lietuvai yra nau

dingiau iš ekonominio, politi
nio ir apsigynimo reikalo būti 
Sovietų Sąjungos nariu. Jis 

i išdėstė, pagal Lietuvos ir So
vietų Sąjungos Konstitucijas, 

I kad Lietuvos įstojimas į So
vietų Sąjungą yra liuosos va
lios darbas, kad Sovietų Są
jungos Konstitucija leidžia 
kiekvienam nariui būti arba 
išstoti iš Sąjungos, bile laiku, 
kada tik jis panorėtų, kad 
pasakos apie Lietuvos paser
gimą yra paikos ir tuščios.

Sekamą pirmadienį bus aiš-

Atidarymo vakarą, lapkri
čio 22-rą, dainuos ir lietuvių 
Aido Choras, vadovybėj Aldo
nos Žilinskaitės, grieš latvių- 
estų koncertų orkestrą, taipgi 
kalbės Dr. Marius Hansome iš 
Rochdale Institute. Paskiau 
šokiai. Įžanga atidarymo va
karą, 22-rą, 40c.

Pikietuoja 5 Woolworth 
Krautuves

Ofisų ir Profesionalų Darb. 
Unijos Lokalas 16-tas veda 
pikietą prie 5-kių žymesniųjų 
Woolworth firmos krautuvių 
New Yorko mieste protestui 
dėl firmos atsisakymo sustab
dyti ėmimą Gluchin Corp, pre
kių, kur minėta unija dabar 
yra užstreikavus. Protesto pi- 
kietas būsiąs praplėstas ir j 
kitas vietas, kur tos prekės 
naudojamos.

Laimėjo Algų Pakėlimą
Jungtinės Mažmenomis Par

davinėtojų Unijos Lokalas 
830-tas paskelbė pasirašęs su 
firmomis dvimetinę sutartį, 
kuria 530 darbininkų gauna 
algos pakėlimą, kurio bendra 
metinė suma siekianti $30,000. 
Padengia 30 
krautuvių.

Tuo tarpu 
veda streiką
Radio Krautuves ir tikisi ne
užilgo susilaukti taipgi sėk
mingos užbaigos.

Sutartyje įrašyta uždaros 
šapos sąlygos, 40 vai. savaitė 
ofiso darbininkams ir 48 vai. 
pardavinėtojams, taipgi 2 
vaitės atostogų su alga.-

Davega firmos

unija dar tebe- 
prieš 23 VIM

Vieša Padėka

sa-

Ačiuojam draugams.ir drau
gėms, kurie atlankė bei už
uojautos laiškus atrašė dėl 
baisios auto nelaimės ištiktos 
mūsų dukrelės Aldonos.

Ch. ir O. Nečiunskai.

Iš Dramos Meno 
Festivalo

Lietuvos. Konstituciją 
paminėjo kelis įspū- 
kelionės j pietų vals- 
Floridą ir kitas ir sa- 
įspūdžius pateiks pla-

kinam a toliau Lietuvos Kons
titucija, būtent: apie piliečio 
teises, darbus, vakaciją, moks
lą ir kitas Lietuvos gyvenimo 
šakas ir gal būti bus paimtas 
kas iš bėgamų klausimų.

Šolomskas pirm pradedant 
aiškinti 
trumpai 
džius iš 
tijas — 
kė, kad
čiai “Laisvėje”.

Baigdamas kalbą kvietė są
moningus darbininkus prie bu
drumo, kad būti sargyboj nau
jos Lietuvos reikalų. Jis kri
tikavo per dvi dienas Brook- 
lyne loštą “Aušros-Sūnūs” vei
kalą, kuris yra tendehcinis, 
šovinistinis, iškraipąs istoriją, 
kursto tautą prieš tautą ir vi
sai netinkamas sąmoningiems 
darbininkams vaidinti. šo
lomskas kritikavo mūsų drau
gus ir drauges, kurie prisidėjo 
prie “Aušros Sūnūs” suvadi- 
nimo nereikalaudami veikalą 
griežtai pertaisyti; tuo jie pa
rodė neužtektinai darbininkiš
ko budrumo. Lankykite kas 
pirmadienis prelekcijas ir dis
kusijas. Buvęs.

Minios Žmonių Lanko I Kaltina, Kad Įstatymas
Chaplino Judi Apverčiamas Savaip

Judis “The Great Dictator’’ 
baigia šeštą savaitę Capitol 
Teatre, New Yorke, ir vis dar 
skaitlingai tebelankomas, nors 
jau 750,000 žiūrėtojų jį matė. 
Gale pereitos savaitės tiek 
daug dar prisirinkdavo, kad 
eilės turėjo grįžti nuo durų. 
Rodoma po 7 kartus per die
dą ir visada yra žiūrėtojų. Ju
dis rodoma ir Astor Teatre.

kontraktą, kurį unija turi 
New Yorko miestu ant IRT 
BMT subvių. Dokumentas 
atitinkamu skundu įteiktas

Platina Darbininką 
Laikraštį

Yorkvillės viena kuopa, kaip 
rašoma “Daily Workeryje”, 
nusitarus to laikraščio sek
madieninės laidos paskleisti 
savo teritorijoj mažiausia 25 
kopijas. Jie visi pasidarbavo 
gauti adresus, paskui skaity
tojus, o dabar visi bendrai pa
rems vieną laikraščių i namus 
pristatytoją, kad tiems žmo
nėms užtikrinti gavimą laik
raščio.

-Mr. Schlager, pienvežis, su
grįžęs namo 7:30 vai. ryto, 
482 Bergen St., suuodė gasą 
ir apžiūrėjęs kūdikius rado 
jau prisvaigintus. Jų motina, 
būdama virtuvėj, smarvės ne
pajutus.

Prof. Vytauto 
Bacevičiaus 

' FORTEPIJONO 

KONCERTAS 
Įvyks Ketvirtadienį

Lapkričio 28 (November)
Pradžia 8:30 valandą vakaro

Transporto Darbininkų Uni
ja, CIO, kaltina John Delaney, 
Transportacijos Tarybos virši
ninką, kad jis be paliovos lau
žo 
su 
ir 
su
ir majorui LaGuardijai. Jis sa
kęs, “pažiūrėsiąs” į tą padėtį.

Nežiūrint, uog Transporta
cijos Taryba visur subvėse iš
kabinėjo bauginimus, kad dar
bininkams streikuoti neleis, 
Delaney bandė nuduoti, kad 
nesą streiko pavojaus, jeigu 
“neskaityti” darbininkų rezo
liucijose pasmerkimo Tarybos 
laužymo sutarties. O tokios 
rezoliucijos buvo priimtos ke
turiuose darbininkų mitinguo
se pereitą savaitę New Yorke 
ir Brooklyne.

Majoras buvo sušaukęs su 
Delaney pasitarimus po to, 
kaip jis gavo laišką nuo Aus- 
tin-Hogan, unijos lokalo pre
zidento New Yorke, prašant, 
kad majoras tarpininkautų.

Delaney klausimą buvo ar
gumentavęs su civilės Tarny
bos komisionieriumi Paul J. 
Kern, kuris palaikė uniją, sa
kydamas, kad Tarybos pasta
tytiem Kent Avė. šapoje 6 vy
ram darbai duoti laužant 
Wicks Aktą, kad Tąrybos 
bandoma įstatymas iškraipyti 
savaip unijos nenaudai.

Moterims
Liet. Mot. Apšvietos 

bo susirinkimas šį ketvirtadie
nį neįvyks.

Kliu-

Valdyba.

Šiandien Pradės Rodyti 
Naują Sovietą Judį

I CARNEGIE HALL
WEST 57th ST., ir 7th AVE., NEW YORK, N. Y

Artkino pastangomis, pirmu 
kartu New Yorke pradedama 
rodyti naujas Sovietų judis 
“The Great Beginning”, kuris, 
sakoma, savo istorija, vaidini
mu ir fotografija prilygsta 
garsiausiems iš seniau matytų 
sovietinių judžių, kaip “Cha
payev” ir kitiems.

Lapkričio 16-tą ir 17-tą įvy
ko Dramos Meno Festivalas, 
suruoštas Jono Valenčio drau
gų jo 25-kių metų .darbo dra
mos mene sukakties proga, 
Shubert Hall, Brooklyne. 
Abiejų vakarų programose su
vaidinta S. Čiurlionienės 4 
veiksmų drama “Aušros Sū
nūs,” o 17-tos popietį—kiti 
trys atskiri dalykėliai.

Iš tų trijų 17-tos programoj 
buvo, taipgi S. Čiurlionienės 
parašyta vienaveiksmė kome
dija “Kuprotas Oželis”. Ko
medija pilna jumoro, kurį 
Newarko aktęriai-mėgėjai ir 
Sietyno Choras sugebėjo gra
žiai ir gyvai perduot publikai, 
visu vaidinimo laiku buvo 
smagaus klegesio, buvo ir 
ašarų bei šiaip pasigrožėjimo 
solistų, grupių ir choro harmo
ningai išpildytomis dainomis.

Veikalas pašiepia 55 metų 
našlį, kuris būdamas šlubas ir 
plikas užsigeidė parsivesti 
jaunuolę žmoną, suaugusiems 
vaikams pamotę, nes jam “se
nė nusibodus per 30 metų.” O 
jauna peršamosios motina nei 
pati nežino kam besimpati- 
zuoti—jaunam kaimynui ar 
turtingesniam šlubiui. Troški
mas turto ir garbės nugali mo
tiną, bet grakšti jos duktė su
sitaria su jaunu meilužiu ir, 
pagaliau, praveja senį jau bai
giant įsipiršti.

Labai sėkmingai vaidino- 
dainavo dukters rolę Ona 
Stelmokaitė, . jaunuolio-meilu- 
žio — Robertas Žukauskas, 
motinos — Tęsė Stočkienė, 
piršlio — Tadas Kaškiaučius, 
senio — Juozas Sukackas. Ma
žesnėse rolėse vaidino-šoko- 
dainavo Sietyno Choro jauni
mas, ir visas choras.

Sietynas turėtu dar 
kur “Oželį” parodyti: 
gražiai susimokinta, tiek < 
triūso įdėta. Ir ne veltui.

• Greta “Oželio”, 17-tos po- 
pietinėj programoj dar buvo 
2-ras veiksmas Surgučevo ro
mano “Rudens Smuikai” ir 1- 
mas veiksmas Tolstojaus dra
mos “Tamsybės Galybė”.

Pirmasai vaizduoja smagu
riaujančią su svetimu, vyrą 
apgaudinėjančią mieščionką, 
kurios vyras galop sužino ir 
prisieina išsikirti su meilužiu. 
Aktas pilnas meilės kančių ir, 
regis, jos buvo užakcentuotos 
gyvenimo rudenį priėjusios po
nios, bet publikoj mažai prie- 
jautos ta trilypė meilė teiš- 
šaukė. Vaidino Aldona šert- 
vietytė ir Jonas Valentis, už- 
scenyje dainavo Sietyno Cho
rai.

“Tamsybės Galybė” irgi ei
na apie vagišiaujamą meilę, 
tik čia kaimietė antroji liguis
to ir senyvo ūkininko žmona 
lenktyniuoja už samdytą ber
ną su podukromis, taipgi kai
mynų merginomis. O bernas 
jas gaudo, kur tik sugriebda
mas ir pasivydamas, gi atliku
sias be gailesties veja šalin, 
nesitraukiančias nustumia. 
Berno motina; trokšdama tur
to, būsimai marčiai jau įkalba 
“miltelių” senio arbatai, kad 
senio greičiau nusikratytų, jos 
sūnus atsisėstų gaspadoriumi. 
Vaizdas pilnai atitinka var
dui; vietomis juokingas.

Senį vaidino N. Pakalniš
kis, jo žmoną — U. Bagdonie
nė, močekos užguitą tipišką 
mergšę — A. šertvietytė, kitą 
mergšę — A. Pakalniškienė, 
išdykusio berno 
t is, jo tikrai raganišką moti-

loštas per abu vakarus, yra 
šovinistinis, netinkamas tautų 
niekinimu neužsiimančių žmo
nių scenai. Norint toliau lai
kyti scenoje, reikėtų jį gero
kai apravėti. Nesinori many
ti,. kad gerb. J. Valentis būtų 
jį parinkęs tendencingai, tad 
reikia tikėtis, kad tokių ne
apsižiūrėjimų ateityje bus iš
vengta. Lošėjai taipgi turėtų 
kooperuoti su režisieriais pa
rinkime veikalų, kadangi ir jie 
savo dalyvumu ima dalį at
sakomybės už tą, ko veikalas 
mokina, kaip lygiai ir už per
statymą. .

Suvaidintas, bendrai imant, 
neblogai, nors buvo vietomis 
lyg ir tuštumų, lyg neturėji
mo ką veikti, ir šiokių tokių 
perdėjimų. Iš. atskirų aktorių 
buvo ir labai įspūdingai pasi
rodžiusių, kaip kad Kačergius 
tėvo rolėj, Lengirdaitė-motinos 
rolėje, taipgi gerai vyko uba
gei — U. Bagdonienei, dukte
riai — E. Šertvietaitei-Willis 
ir tūliems kitiems mažesnėse 
rolėse. Kitose rolėse vaidino 
J. Valentis, K. Balčiūnas, P. 
Pakalniškis, K. B. Kriaučiū
nas, N. Pakalniškis, taipgi 
Aidbalsiai.

Visiems veikalams 
riavo Jonas Valentis,
šiam ir Sietyno Chorui diriga
vo Bronė Šalinaitė-Sukackienė. 
Jei neklystu, ji sumokinus ir 
solistus.

Publikos daugiau buvo sek-

režisie-
Aidbai-

Jaug

daug

J. Valen-

pVi v>*eU

ROBERT LIPTON
Jeweler : : Įsteigta 1892 

701 GRAND STREET 
Tfcrpe Graham & Manhattan Avės.

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

PROGRAMOJE: CHOPINO, RACHMANINOV’O, ČEREPINO, 
MANUEL DE FALLA, SKRIABINO, ČIURLIONIO, 

BACEVIČIAUS IR KITŲ KURINIAI

Bilietus galima gauti “Laisvės” raštinėje, Carnegie Hath.' 
kasoje ir pas platintojus. Prašome išanksto įsigyti bilietus.

10 vai. ryto, lapkričio 20-tą, 
Miami Playhouse, 6th Ave., 
netoli 47th St., New Yorke, 
jžahga iki 1 vai. savaitės die
nomis tik 20c., sekmadieniais 
it* šventadieniais, taipgi popie
riais ir vakarais brangiau.

DABAR RODOMA
Artkino Naujas Šaunus Sovietinis Judis

Psichologinė drama 
naujosios Rusų 

moteries.“Didžioji Pradžia
Lenfilm veikalas. Nuolat rodoma nuo 9:30

20c Iki 1 P. M. Šiokiomis dienomis

MIAMI PLAYHOUSE “ “

viškų teatrų lankytojų dar vis 
nesiranda tiek, kad pripildytų 
sales iš eilės trims 
moms.

Streikuoja

progra-
Rep.

Mažmenomis ir Urmu Par
duotuvių Unijos Lokalas 65- 
tas užstreikavo $. Blechman 
& Sons, 555 Broadway, New 
Yorke. ši didžiausia urmo 
parduotuvė mieste. Streikuo
ja už sutartį su unija. Dar ne
priklausiusieji unijai 65 darbi
ninkai prisidėjo prie 135 uni- 
jistų.

v.

SUSIRINKIMAI
EAST NEW YORK IR 

RICHMOND HILL, N .Y. 
Trečiadienį, 20 d. lapkr. 8 v.

Bazelio patalpoj, kampas Crescent 
St. ir Atlantic Avė., įvyks ALDLD 
185 kp. susirinkimas. Visi nariai 
kviečiami dalyvauti. Iš Centro at
siųsta knygų, kurias galėsite atsi
imti. Taipgi artinasi mūsų metinė 
vakarienė, kuri įvyks 7 d. gruodžio, 
reikės prisirengti. — V P.

(273-274)

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familljų, ves- 

grupių ir pavienių.
Iš senų 
n a u jus 

-lūs ir 
sudarau

■ rikoniškais. Rei- 
įkalui esant ir 
[padidinu tokio 

■r dydžio, kokio pa- F geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

- Kamp. Broadway lr Stone Ave., 
prie Chauncey St., Broadway Line

Tel.: Glenmore 5-6191

tuvių, kitokių
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

BAR ir GRILL
LIETUVIŲ RESTAURANAS
Įdomiai {puošta lietuviška aludė 

ant Grand Street 
Rhcingold ^xtra Dry Alus.

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės

Turime ir kambarių pernakvot 
arba savaitiniai išrandavot
JOSEPH ZEIDAT

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

Brooklyn, N. Y.
Tel. Triangle 5-^622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

TeL Evergreen 8-7179

J. GARŠVA 
Grabotius-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalzamuoja ir laidoja ant vi
sokių kapinių; parsamdo au*> 
mobilius ir karietas veselijom, 

krikštynom, kitkam.
231 BEDFORD AVE., 

BROOKLYN, N. Y.
Telephone: E Vergreen 8-9770

F. W. SHAUNS
(S HALIN S KAS)

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 
rėvaa ir Sūnus Levandauskal

UNDERTAKERS

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. Stagg 2-078S
NIGHT—-HA vemeyer 8-1158

CH4RLES’
UP-TO-DATE

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

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

Gerai Patyrę Barberlal

Mateušas Simouavičius
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

ir impor- 
degtinės ir 

geriausią

Vietos 
tuotos 
vynai, 
bravorų alus ir
elius. Kada būsi
te B rook lyne, už
eikite susipažinti.

nuo 1 valandos

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterims. Nedė-

426 SOUTH Bth STREET
Blokas nuo Hewes elevelterlo stoties

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

Lietuviu Rakandu Krautuve
Parduodame įvairius rakandus labai nužemintomis 

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

Sets, Dinette Sets, Matrasai ir Springsai
GRAND CHAIR CORPORATION

LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI 
PETRAITIENfi ir ŠONAI, Biznio Vedėjai

409 ir 436 Grand St. Teit ev. 7-8451 Brooklyn, N. Y*

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 
f ' (Steam Boiler)

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

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




