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KRISLAI
“Laisves” ir ALDLD 

Vajus.
Mokėkite Duokles.
Anglų Knygos Jaunimui.
Prof. Bacevičiaus 

Koncertas.
Dalyvaukime Koncerte.

Rašo D. M. š.

Darbo žmonių
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.00

Metams
Į f

Prašome visų “Lai* 
svės” skaitytojų gaut 
nors po vienų naują 
skaitytoją savo dien
raščiui.

Dabartiniu laiku “Lais
vė” ne vien iš viso pasaulio 
patiekia daugiausiai ir ge
riausių žinių, bet ir iš Lie
tuvos. Todėl, kiekvieno ‘Lai
svės’ skaitytojo yra būtina 
pareiga gauti nors po vieną 
naują skaitytoją.

Dirbant die nraščiam 
“Laisvei” ir “Vilniai” reikia 
neužmiršti ir Literatūros 
Draugijos vajaus. Literatū
ros Draugija šiemet mini 
savo 25-ių metų jubilėjų. 
Ta proga yra nupiginta me
tinė duoklė naujiems na
riams ir 
įstojimo.

jie priimami be 
Pasidarbuokime!

Literatūros Drau-
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Graikai Penkiose Vie
tose Pralaužė Spragas

Italų Fronte
Pranešimas:
Graikija.— Nuo-

t O Šaukia Vengt Ka
ro, Užtikrinti Gyve

nimą ir Teises

Šiemet 
gijos nariai gavo labai gerą, 
gražiai atspausdintą ir ap
darytą knygą “Istoriją.” 
Daugelis jau parašė į cent
rą trumpų atsiliepimų. Visi 
džiaugiasi ta knyga. Toji 
knyga yra išversta į 73 kal
bas, jos išleista arti 20 mi- 
lionų kopijų įvairiose kal
bose. Jau tas vienas faktas 
pasako, kad tai labai svarbi 
ir reikalinga ne vien skai
tyti, bet ir studijuoti knygą.

•Literatūros Draugijos 
Centro Komitetas savo par
eigas jau atliko. Knyga pa
rūpinta ir nariams išsiunti
nėta. “Šviesos” paskutinis 
numeris už 1940 metus jau 
spaudoj ir neužilgo bus ga
tavas. Bet dar yra pusėti
nai daug narių, kurie nors 
ir gavo “Šviesą,” nors jiems 
pagaminta ir knyga, bet jie 
duokles dar nesumokėjo. 
Tas apsunkino centrą ir už 
knygą mes dar turime sko
lų. Draugai, mokėkite duok
les ir greitai jas siųskite į 
centrą. Atlikite savo orga
nizacinę pareigą.

Literatūros Draugija ap
rūpina anglų kalboj knygo
mis čia gimusius narius, 
kuriems angliškai yra leng
viau skaityti. Ir šiemet ang
lų kalboj nariai gauna kiek
vienas $3 vertės knygų, jei
gu jis jas turėtų pirkti 
knygų krautuvėj. Literatū
ros Draugija tik todėl gali 
taip pigiai, už $1.50 nario 
duoklę, duoti tas knygas, 
kad ji turi ryšius su dide
lėmis knygų spaustuvėmis 
ir gauna didelę nuolaidą. 
Įrašykite jaunuolius į Lite
ratūros Draugiją.

Profesoriaus Vytauto Ba
cevičiaus koncertas jau vi
sai netoli. Jis įvyks ketvir
tadienį, lapkričio 28 dieną, 
8:30 vai. vakare, didžiulėje 
koncertų svetainėje — Car
negie Hall. Gerbiamas mu
zikas žavės ne vien lietu
vius, bet ir kitų tautų kul
tūriškus žmones, kurie myli 
muziką.

Bet ir muzikas Vytautas 
Bacevičius ne visiems patin
ka. “Vienybėj” ponas Tys- 
liava dūksta, kam Vytautas 
draugauja su lietuviais, da
bartinės laisvos Lietuvos 
draugais, reiškia, su tais 
lietuviais, kurie Amerikoj 
sudaro milžinišką didžiumą 
lietuvių gyventojų ir taip 
protauja, kaip visa laisvos 

į Lietuvos liaudis. Jis net rie
bių žodelių nesigaili.

Graikų
Athenai,

lat atakuodami italus, grai
kai pralaužė penkias spra
gas priešo linijose, ir tuomi 
suardė pietinį italų frontą 
nuo jūros iki Viosa upės.

Italai sparčiai traukiasi 
atgal. Graikai žygiuoja pir
myn netaip skubiai, bet 
nuolat; jie rūpinasi sutvir- 
tint atimtas iš italų pozici-

Federacijos Valdyba 
Priešinga Trumpinimui 

Darbo Savaitės
New Orleans, La.—Dau

gelio unijų atstovai suvažia
vime Amerikos Darbo Fe
deracijos reikalauja įvest 6 
valandų darbo dieną, 30 va
landų savaitę.

Bet Federacijos pirminin
kas Wm. Green ir kiti aukš
tieji vadai yra prižadėję 
Rooseveltui, kad darbinin
kai “pasiaukos šaliai ginti”. 
Tai šie vadai visaip manev
ruoja, kad palaikyt bent 40 
valandų darbo savaitę.

Davidas Dubinsky, pirmi
ninkas Sukniasiuvių Unijos, 
ir kai kurie kiti spiriasi, 
kad turi būt iššluoti rake- 
tieriai iš Darbo Federacijos. 
Bet vyriausi jos vadai šal
tai žiūri į tuos reikalavi
mus.

Atidarant Darbo Federa
cijos s u v a ž i a v i mą, Wm. 
Green su pasididžiavimu už- 
reiškė, kad čia viskas “ra
mu.” Bet tikrumoje nėra to
kios ramybės ar santaikos.

jas.‘ Graikų raiteliai ir or
laiviai kapoja bėgančius 
italus.

Graikai pagrobė nuo italų 
dar penkioliką kanuolių, ta
me skaičiuje septynias di
džiąsias; graikai taip pat 
užgrobė penkis italų tankūs, 
dikčiai gazolino ir maisto.

Graikų pėstjninkai ir rai
teliai dabar grumiasi linkui 
Argyrokastrono ir tikisi 
jį užimti. Argyrokastron su 
tvirtove yra svarbiausia ita
lų karo stovykla Albanijoj, 
apart Valonos uosto.

Atrodo, kad graikai visiš
kai apsupo italus Empire, pa
jūrinėje graikų provincijo
je, ir italai ten negauną jo
kių reikmenų. Tik gal Itali
jos karo laivai mėgins pri
statyt ten saviškiams mais
to ir šovinių.

Besitraukdami atgal, ita
lai sudegino graikų mieste
lį Gomenitsą ir sušaudė ke
lis jo piliečius.

Graikijoj dabar jau visai 
nėra italų karių, apart tų, 
kurie paimti į nelaisvę ar
ba visomis -pusėmis apsupti 
kalnuose.

Graikai užėmė Delvinaki 
miestelį Albanijoj.

Graikai tikisi trumpu lai
ku užimt Koritzą, kurią 
nuolat bombarduoja kanuo- 
lėmis iš kalnų. Daug italų 
kariuomenės jau išsikraustė 
iš Koritzos miesto.

Graikam labai padeda ko
vot ginklai, kuriuos jie pa
grobia nuo italų.

CIO Unijų Veikėjas Philip Murray, kuris išrinktas už
imti John L. Lewiso vietą.

Philip Murray — Naujas 
CK I 1 Urmininkas -

Atlantic City, N. J., lapkr. 
22. — Industrinių Organi
zacijų (unijų), CIO, suva
žiavimas išrinko Philipą 
Murray CIO pirmininku, 
vietoj Johno L. Lewiso. Pa
starasis išpildė savo priža
dą, kad jis pasitrauks is 
CIO pirmininkystės, jeigu

Lewis pats prašė ir ragi
no Ph. Murray apsiimt į 
CIO pirmininkus.

Murray iki šiol buvo Plie
no Darbininkų Organizavi
mo Komiteto pirmininkas ir 
CIO vice-pirmininkas. Jis 
yra ateivis iš Škotijos. Savo
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liks išrink- laiku Murray buvo* anglia- 
tas prezidentu. kasis.

CIO REZOLIUCIJA PRIEŠ DIKTATŪRAS 
“PERŠVELNI" AMALGAMEITŲ VADAMS

Anglai Stengiasi Pagerinti 
Santikius su Sovietais

London, lapkr. 22. — An
glijos užsienių reikalų mi- 
nisteris Halifax pareiškė, 
kad yra vilties padaryt pre
kybos sutartį su Sovietais. 
Anglai jau sutiktų pripa
žint Sovietam Lietuvą, Lat
viją ir Estoniją.

London, lapkr. 22. — Dėl 
blogo oro, tik keli vokiečių 
orlaiviai naktį buvo atskri
dę į Angliją, bet anglai juos 
greit išvijo.

London, lapkr. 22. — An- 
lų lakūnai sako, kad penkio
lika jų orlaivių sumušė 60 
Italijos orlaivių Libijoj. An
glai nukirtę žemyn 10 italų 
orlaivių.

Italai Praneša:
Roma. — Italai atmušė 

graikus, kurie puolė italų 
apsigynimo linijas Graiki
joj. Graikai ypač smarkiai 
atakuoja italus Koritzos sri
tyje; tai reiškia, italai ten 
pastojo kelią graikams no
rėjusiems greitai užimt Ko- 
ritzą, kaip sako italų ko- 
marida.

AMERIKA—ANGLIJOS VIL
TIS PRIEŠ VOKIEČIUS

Atlantic City, N. J.—CIO 
unijų suvažiavimas ketvir
tadienį padarė tokį nusilei
dimą vadams Amalgameitų 
Siuvėjų Unijos, kad išnešė 
rezoliuciją, kuri sako:

“Mes stipriai atsisakome 
priimt bet kokią ' politiką, 
plaukiančią iš... diktatūrų 
ir svetimų filosofijų, kaip 
kad nazizmo, komunizmo ir 
fašizmo. Jom nėra vietos 
šiame didžiame darbininkų, 
judėjime...

“CIO turi organizuot ne
organizuotus darbininkus ir 
būdavot ir stiprint mūsų 
unijas. Mes turime darbuo
tis už didingesnę ir geresnę 
Ameriką.

“Visiem mum yra vietos 
šiame didžiame judėjime 
darbuotis už šiuos kilnius 
idealus ir sveikus tikslus.”

Paskutinis sakinys reiš
kia, kad komunistai bei jų

šalininkai nebus urmu šluo
jami iš CIO, kaip kad rei
kalavo Sidney Hillman ir ki
ti Amalgameitų vadai.

Rezoliucijų komisijos pir
mininkas Thomas J. Ken
nedy, leisdamas rezoliuciją 
balsavimui, pareiškė, jog 
čia nereikia jokių diskusijų. 
Nes šioj rezoliucijoj nėra 
nieko naujo: ji tiktai vėl 
patvirtina “CIO ir pirminin
ko Johno L. Lewiso politi
ką, ir ši rezoliucija visai ne
siūlo ėst raudonuosius, pra
dėt raganas medžioti ar 
leistis į isteriją.”

Gustavui Strebeliui ir ki
tiem Amalgameitų Siuvėjų 
Unijos vadams suvažiavime 
ši rezoliucija nepatiko; ji
nai atrodė jiem peršvelni 
kas liečia komunistus; todėl 
jie ir Jungtinės Audėjų Uni
jos vadai susilaikė nuo bal
savimo už ją.

Atlantic City, N. J. — Pa
dėkų Dienoje suvažiavimas 
CIO priėmė rezoliuciją prieš 
Amerikos traukimą į karą. 
Rezoliucija sako:

“Ši šalis turi vengt viso
kių susipynimų su svetimo
mis šalimis, kurie galėtų 
įvilkt mus į bet kokius ka
rus užsieniuose. Organizuo
ti darbininkai turi be pa
liovos budėt, kad išvengt to
kių įvykių kaip 1917 me
tais ir kad užtikrint mūsų 
šaliai taiką ir saugumą.

“CIO Pildančioji Taryba 
1940 m. birželyje aiškiai 
pareiškė, kad mes ginsime 
laisvąsias šios respublikos 
įstaigas, kur Nepriklauso
mybės Pareiškimas ir Kon
stitucija suteikia mums di
džiausią demokratiją pasau
lyje — žmonių valdžią, žmo
nių reikalams ir pačių žmo
nių sudaromą. Ir šitokią po
litiką <nes stipriai iš naujo 
patvirtiname.

“Industrinių Organizacijų 
Kongresas (CIO) ir milio- 
nai jo narių su savo šeimo
mis yrą pasiryžę saugot ir 
gint šią šalį ne tik nuo už
sieninių priešų, kurie drįstų 
mus tiesioginiai užpult; jis 
taipgi pasiryžęs gint šią ša
lį nuo tų jėgų pačioje šaly
je, kurios pelnus savo pini
ginių įstaigų ir fabrikų sta
to aukščiau už gerovę mi- 
lionų paprastų žmonių.

“Darbininkai tiki, jog ša
lies gynimas reiškia štai ką 
—sukurt tautą stiprių, svei
kų ir gerai mintančių žmo
nių, turinčių darbo su tinka
momis žmoniškomis algo
mis ir giliai įsitikinusių, kad 
demokratinis kelias tai ge
riausias gyvenimui kelias. 
Darbininkai tiki, jog šalies 
gynimas reiškia nuolatinį 
augimą ir plėtojimąsi galin
gų industrinių unijų, kurios 
saugotų ir apgintų reikalus 
ir būklę savo narių ir su
teiktų jiem ekonominį sau
gumą.

“Darbininkai tiki, jog ša
lies gynimas reiškia budriai 
saugoti ir ginti visų nau
dai brangiąsias mūsų pilie
tines teises — laisvę žodžio,

laisvę spaudos, laisvę susi
rinkimų ir laisvę religijos.

“Darbininkai yra įsitiki
nę, kad jeigu būtų nepaiso
ma šių pamatinių principų 
ir jeigu mūsų šalis tiktai 
statytų si daugiau kareivi- 
nių-arsenalų ir orlaivių, tan
kų ir kanuolių, tai tuomi 
netarnautų pamatiniams ša
lies gynimo reikalams, bet 
dar kenktų jiems.”

Valdžia Turi Neduot Už 
sakymy Priešams Dar

bo Unijų, Sako CIO

savo
rei-

vy

Atlantic City, N. J.—CIO 
unijų suvažiavimas 
priimtoje rezoliucijoje 
kalauja, kad

“Jungtinių Valstijų
riausybė turi neduot darbų 
užsakymų nei paskolų tiem 
fabrikantam, kurie laužo 
Šalies Darbo Santikių Komi
sijos patvarkymus bei dar
bo įstatymus, ir nepirkt iš 
tokių fabrikantų aukso ir 
sidabro.

“šis suvažiavimas smer? 
kia valdininkus už tai, kad 
jie davė valdiškų darbų už
sakymus ir paskolas desėt- 
kam p r i e š d a r bininkiškų 
k o r p o r a c i jų, tokių kaip 
Bethlehem Plieno Kompani
ja, Fordo Automobilių Kom
panija ir Phelps - Dodge 
Korporacija, kuomet šios 
kompanijos atsisakė pildyt 
šalies darbo įstatymus ir ne
duoda savo darbininkams 
teisės organizuotis į tokias 
unijas, kokias jie patys pa
sirenka.”

John L. Lewis, ikšiolinis 
CIO pirmininkas, savo kal
boj karčiai smerkė valdžią 
už tai, kad jinai davė mil
žiniškus karinius užsaky
mus Fordui ir kitiem fabri
kantam, kurie atvirai laužo 
įstatymus išleistus darbi
ninkų naudai.
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GRAIKAI ATĖMĖ KORITZĄ 
IŠ ITALULondon, lapkr. 22. — An

glijos karalius Jurgis VI 
su džiaugsmu pranešė sei
mui, jog anglam plaukia vis 
daugiau ginklų ir amunici
jos iš Jungtinių Valstijų. 
Sakė, kad Anglija, be kitko, 
gaus iš Amerikos 26 galin
giausius bombinius orlai
vius, kuriais galės naikint . ir keturiais kitais anglų ofi- 

cieriais buvo priverstas 
sileist Sicilijoj, Italijos 
loj. Italai paėmė juos į 
laisvę. ,,
• Vieni sako, kad žvalgybi
niai italų lėktuvai prispyrė 
šiuos anglus nusileist Sici
lijoj, kiti daleidžia, kad jie 
galėjo paklyst audringame 
ore ir taip nutūpt Italijos 
saloje. Jie skrido į Anglijos 
salą-tvirtumą Maltą.

Maršalas Boyd buvo vice- 
komandierius anglų oro lai
vyno Viduriniuose’Rytuose.

vius, kuriais galės naikint 
vokiečių fabrikus ir prie
plaukas. Karalius teigė, jog 
Amerikos ryšiai su Anglija 
“tokie širdingi, kad ir ne
galėtų būt širdingesni.” Tai 
anglai su Amerikos pagalba 
tikisi laimėt karą.

Kunigų “Amerika” dar 
toliau eina, ji net iki to da- 
sikalba, kad atkalbinėja lie
tuvius nuo paramos profe
soriaus Bacevičiaus paren
gimui. Tai labai negražiai 
daro! Vienok, mes pasitiki
me, kad tikri lietuviai, lie
tuvių liaudies sūnūs ir duk
ros, neklausys tų ponų, o 
masiniai dalyvaus Vytauto graikai iki šiol laimėjo prieš 
Bacevičiaus koncerte. , italus. * 4

Pranešama,London.
jog italų,vyriausybė pašali
no 60 savo oficierių iš Al
banijoj, fronto. Sako, prasti 
jie būvę komandiėriai, kad

Italai Suėmė Angly
Oro Laivyno Maršalu

Roma. — Bombinis lėktu
vas su Anglijos oro laivyno 
maršalu Owenu T. Boydu

nu-
sa-
ne-

Orlaiviu Darbininkai
Išgauna Daugiau Algos
Downey, Calif. — Vultee 

Orlaivių Korporacija dali
nai nusileido streiku o j an- 
tiem savo darbininkam. Ji 
sutiko pridėt po 12 centų ir 
pusę algos per valandą. 
Jungtinė Automobilių Darb. 
Unija (CIO) vadovaujanti 
streikui priima šį priedą 
darbininkam. Korporacija, 
be to, žada duot jiem apmo
kamas atostogas (vakaci- 
jas) ir apmokėt sirgimo lai
ką iki penkių dienų per me
tus. ,. / •<

K o r p o racija reikalaują, 
kad unija pasirašytų vien- 
nus metus nestreikuot. Dėl 
šio reikalavimo dabar eina

VOKIEČIAI JUOKIASI Iš 
DIESO RAPORTŲ

Berlin. — Vokiečių valdi
ninkai sako, kad verti tik 
“trijų nusijuokimų” rapor
tai Amerikos tyrinėjimų ko
misijos pirmininko Dieso 
apie tariamą veiklą vokiečių 
agentų ir Vokietijos amba
sados ir konsulų Amerikoj.

Didelė dauguma ameriko
nų laikraščių dabar yra at
viri kariniai Anglijos agen
tai, bet Dies jų nemato, 
kaip pastebi vokiečių spau
da.

Graikai Praneša:
Athenai, Graikija, lapkr. 

22. — Jau įžengė graikų ka
riuomenė į Koritzą, vieną iš 
svarbiausių karo punktų Al
banijoj, 10 mylių nuo Grai
kijos rubežiaus. Italai bėga 
linkon Malik ežero. Graikų 
raiteliai ir pėstininkai štur
muoja kitas italų pozicijas.

Italai Praneša:
Roma, lapkr. 22. — Italų 

kariuomenė pasitraukė iš 
Koritzos; begindami Ko
ritzą, jie turėjo “žymių nuo
stolių,” bet graikų nuosto
liai taipgi dideli.

derybos tarp unijos ir fab
rikantų.

ORAS. — Šį šeštadienį 
būsią lietaus.

Istanbul, Turkija, lapkr. 
!. — Turkų spauda ir ra-

dio persergėjo Bulgariją 
neit talkon Vokietijai kare.
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Jau Reikės Amerikos Vyrų . . .
Iki šiol komercinėje Amerikos spaudo- 4 

je buvo skelbiama: “Gelbėkime Anglijai 
laivais, amunicija, ginklais, orlaiviais ir 
maisto produktais. Amerikai nereikės 
siųsti į Angliją savo vyrų, nes Anglija 
jų turi užtenkamai...”

Bet štai, koks supuolimas. Pereitą tre
čiadienį buvo pašaukti pirmutiniai užsi
registravę Amerikos vyrai į verstiną ka
riuomenę. Tą pačią dieną New Yorko 
vienas dienraštis, “Post,” išspausdino ko
respondenciją savo korespondentės iš 
Londono (Helen Kirkpatrick), kurioje 
sakoma, kad pavasarį Anglijai reikės 
Amerikos vyrų! Esą, Anglija pavasarį 
turės daryti Europoje užpuolimus “ant 
Hitlerio” ir todėl jai pritruks savų vyrų; 
ji nori amerikiečių.

Toji pati korespondentė rašo, kad An
glijoje “visi nori,” kad Amerika įsikištų 
į karą tiesioginiai. Iki šiol iš Anglijos ki
tokį “pageidavimai” ateidavo: Londonas 
skelbdavo, kad Anglija nenorinti, kad 
Amerika stotų į karą su Vokietija,—An
glijai užteksią, girdi, savo vyrų: Angli
ja norinti tik šiaip sau pagalbos iš Ame
rikos.

Ir matysime, už kelių dienų arba sa
vaičių ši propaganda, kad Amerika 
skelbtų Vokietijai karą ir siųstų savo vy
rus į Europą, padidės. Anglijos imperia
listų agentai ją skleis ir skleis, bandy
dami Amerikos žmones užnuodinti savo 
nuodinga propaganda.

Prieš prezidentinius rinkimus tos rū
šies propagandos spauda drovėjosi skelb
ti. Dabar jau pradėjo.

Greitu laiku matysime, kaip viskas bus 
užkinkyta karui ir tik karui.

Amerikos darbo žmonės privalo prieš 
tai griežtai kovoti ir daboti, kad jų kraš
tas nebūtų įveltas į imperialistinį karą, 
kad jiems nereikėtų siųsti savo sūnus į 
Europą.

Didžiausias Submariną Skaičius 
Pasaulyje

Maskvos “Izviestijos” rašo apie Sovie
tų Sąjungos submarinus. Prieš dešimts 
metų, lapkr. 19 d., 1930, sovietai pasi
statė pirmą submariną. Caristinė Rusi
jos valdžia jiems paliko 15 submarinų. 
Iš n viso, Vadinasi, tebuvo 16-ka submari
nų.

Šiandien, rašo tas pats laikraštis, So
vietų Sąjunga turi didesnį submarinų ♦ 
skaičių negu kuri kita valstybė pasaulyj. 
Ir visi nauji, moderniški, ne senesni kaip 
dešimties metų.

f

Sovietų vyriausybė gerai žino, kad ji 
yra apsupta imperialistinių kraštų, ku
rie norėjo, nori ir norės ją sunaikinti. 
Dėlto ji stiprina savo apsigynimo jėgas, 
dėlto šiandien yra aukojama milžiniškos 
sumos pinigų apsigynimo laivynui staty
ti, tvirtumoms, tankams ir ginklams.

Jei Sovietų Sąjungai pavojus iš kapi
talistinio pasaulio negręstų, aišku, tuo
met tos išlaidos, kurios dabar skiriamos 
apsigynimo reikalams, būtų sunaudotos 
tiesioginiam savo piliečių būvio gerini
mui. Jeigu šiandien, kai reikia ginkluotis, 
kai reikia stovėti sargyboje savo krašto 
reikalų, socialistinio krašto gyventojų 
būvis gerėja negirdėta sparta, tai galima 
sau įsivaizduoti, kaip jis gerės tuomet, 
kai nereikės ginkluotis.

wm

100,000 piliečių parašų po peticija, reikalaujančia iš-

įteikėjai prezidentui peticijos pakelyje sustojo ties 
Jungt. Valstijų prokuroro Jacksono raštines durimis. . .

Francūzijos Tragedija

M. J. Olginas
Prieš metus laiko (lapk. 24, 1939) mirė 

žymus Amerikos darbininkų judėjimo 
vadas, M. J. Olginas. Su Olgino mirtimi 
mūsų krašto darbo žmonės ir podraug vi
so pasaulio darbininkų klasė nustojo uo
laus, didelio veikėjo. Olginas buvo ne tik 
žydų dienraščio “Freiheit” (“Laisvės”) 
vyriausis redaktorius. Jis buvo žymus 
kalbėtojas ir rašytojas. Jis parašė origi
nalių ir išvertė iš kitų kalbų daug svar
bių veikalų. Jis buvo žinomas, pagaliau, 
ne tik Amerikoje, bet ir plačiajame pa
saulyje kaipo literatas, visuomenininkas, 
kalbėtojas.

Olginas nemažai laiko buvo praleidęs 
ir Lietuvoje, Vilniuje, ten veikdamas 
darbininkų tarpe.

Tai buvo didelis vyras, darbininkų 
masių mylimas ir gerbiamas veikėjas. 
Todėl visai natūralu, kad šias liūdnas

Daugiau Budrumo
Gyvename tokį laikotarpį, kai pašau-4 

lyje verda antrasis imperialistinis karas. 
Kraštai, kurie nėra tiesioginiai įsivėlę į 
tą karą (kaip mūsų kraštas, pavyzdžiui), 
juose bandoma pernešti karo isteriją, 
kiršinti tautą prieš tautą, kad tuo būdu 
greičiau patį kraštą įtraukus į karą.

Amerikos lietuviai nuo to nėra laisvi. 
Fašizmo agentai ir tarp jų veikia. Jų pir
mutine priemonė kovai prieš pažangiąją 
visuomenę, prieš taiką mylinčiąją visuo
menę yra šovinizmas ir anti-semitizmas. 
Jie tą ir bando visur kaišioti, tuomi ban
do nuodinti Ąmerikos lietuvius. . ,

Pastebėtina, kad tie patys, elementai, 
kurie prieš tūlą laiką šmeižė ir niekino 
lenkų tautą, dabar apie ją mažiau tepri
simena. Šiuo metu jie vyriausiai bando 
niekinti ir purvinti rusų tautą ir žydų 
tautą. Jie tatai daro ir per spaudą, ir 
nuo estradų, ir iš sakyklų. Ir tam nėra 
išimtis nei fašistai, nei klerikalai, nei so
cialistai.

Svarbu priminti tai, kad tie patys ele
mentai bando išnaudoti tam pačiam tiks
lui ir meną. Ateityje reikia tikėtis dar 
didesnių jų “pasirodymų” tąja kryptimi.

Tas viskas deda ant mūsų visų pareigą 
daugiau budėti, daugiau praplėsti akis, 
daugiau pramatyti ir daugiau prieš tai 
kovoti, šovinizmas ir anti-semitizmas yra 
bjauriausios rūšies nuodai, daranti iš 
žmogaus žvėrį. “Laisvė” niekad netolera
vo šovinizmo, “Laisvė” niekad netolera
vo ir netoleruos anti-semitizmo.

Mūsų dienraštis visuomet pripažino vi
soms tautoms lygią teisę gyventi, jis nie
kad nedarė jokiai tautai išimties, neda
rys ir ateityj. Mes žmonijoj matome skir
tumus ne tautose, bet klasėse. Mes žino
me, kad kiekvienoj tautoj yra milijonai 
gerų žmonių ir saujelė niekšų, išnaudo
tojų, fašistų, sužvėrėjusių elementų. Ne
padaro tam išimties ir lietuvių tauta, ir 
amerikonų tauta, ir bent viena kuri kita 
tauta.

Tuo būdu mes raginame visi^ mūsų 
skaitytojus budėti. Mes juo labiau ragi
name visus mūsų veikėjus stovėti sargy
boje, kad nepasiduoti į bučių sąmonin
gų šovinistų ir anti-semitų, kurie yra nie
kas kitas, kaip tik sąmoningi ar nesąmo
ningi Hitlerio agentai! •

Dies Platina Ablavas prieš 
Komunistus ir Vokiečius
Chicago. — Kongresma- 

nas Martin Dies, galva kon
gresinės komisijos “tyrinėt 
ne a m e rikinius veikimus,” 
siunčia septynis savo agen
tus, sako, užgrobt doku
mentus vokiečių ir komu
nistų organizacijų Detroite, 

. dviejuose rytinių valstijų 
miestuose ir viename pieti
nių valstijų mieste. -

Chicagoj Dieso agentai 
užgrobė dokumentus penkių 
vokiškų ir komunistinių, or
ganizacijų.

Naziai Gauną Daug Pinigu 
Iš Amerikos, Sako Dies

NumatomaBerlin.
kad Rumunija, Slovakija ir 
Bulgarija taipgi prisidės 
prie Vokietijos - Italijos 
“ašies.”

Washington. — Amerika 
turi savo oficierių kariniuo
se Anglijos laivuose. Jie ten 
esą kaip femytojai.

Chicago. — Kongresinis 
tyrinėtojas M. Dies sako, 
kad 'Chicagos naziai surin
kę $13,500 neva sužeistiems 
Vokietijos kareiviams, bet 
“tikrumoj tie pinigai ėjo į 
Hitlerio karo mašiną.” Jis 
tvirtina, kad Hitleris aplin
kiniais kėliais gaunąs “ste
bėtinai daug” pinigų iš 
Amerikos. »

ėmė panika. Bėgliai iš Bordo 
traukė į pietus, Ispanijos sie
nos link. Liaudis tikrai dar nei 
nesuprato, kas darosi. Ji kla
jojo pakeliais, slapstėsi grio
viuose ir šnibždėjo “išdavi
mas”, “išdavimas”. Bordo vy
riausybė liaudies bijojo. Vy
riausybė užmiršo pamestą ka
riuomenę, bet labai rūpinosi 
žandarais. “Kryžiaus nešėjai” 
šiuo metu saugojo ne Franci- 
ją, bet patys save. Bordo vy
riausybė nepanorėjo išleisti iš 
Francijos neklusniuosius. Bor
do uoste sulaikydavo ne tik 
garlaivius, bet ir burinius ir 
motorinius laivelius. Aviacijos 
benzinas buvo padarytas ne- 
naudotinu, kad lėktuvai nega
lėtų pakilti ir išlėkti į už
draustus kraštus. Lavalis su
šaukė parlamento atstovus ir 
senatorius. Iš 800 tautos at
stovų susirinko tik 80, o šie 80 
vienbalsiai pareiškė Lavaliui 
savo pasitikėjimą. Laikraščiai 
tai pažymėjo kaip “tautos va
lios išreiškimą”.

Birželio 24 dieną pasirašė 
karo paliaubas su Italija ir 
tuo pačiu laiku įsigaliojo ir 
paliaubos su Vokietija. Pete
lio vyriausybė birželio 25 die
ną paskelbė kaip “tautos ge
dulo dieną.” Patsai maršalas, 
visi jo ministerial, generolai 
ir biržos vyrai nuėjo į kated
rą. Sukalbėję maldas, minis
terial 
nūs. 
zoną, 
šąląs
kalboje per radiją francūzų 
tautai atvirai, net ciniškai, pa
reiškė, kad nereikia pasitikė
ti valstybės, bet savo ir savo 
vaikų jėgomis. “Kryžiaus ka
ras” buvo baigtas apgailėtinu 
valstybės bankrotu.

te Paryžius buvo ir smegenys, 
ir širdis, ir nugarkaulis. Fran
cūzų kariuomenės didesnioji 
dalis nuo apsupimo išsigelbė
jo. Mažino linija laikėsi, lai
vynas buvo dar nepaliestas ir 
kolonijos neprieinamos. Sirijos 
kariuomenė ir kolonialės da
lys liko rezerve. Daugis dar 
manė, kad vyriausybė neka
pituliuos taip greitai. Visi bu
vo įsitikinę dėl reikšmės, ku
rios turėjo turėti maršalo Pe
telio paskyrimas vyriausybės 
galva. Vienas antras atsiminė 
Peteno vaidmenį Ispanijos res
publikos sužlugdyme ir tai, 
kad pirmame imperialistinia
me kare Petenas neslėpė savo 
antipatijų vienai sąjunginei 
valstybei. Stambioji buržuazi
ja galėjo patikėti Petenui ir 
vidaus politiką: maršalo mo
ralė buvo paprasta—kovoti už 
dievą ir viešpatį. Maršalas bu
vo reikalingas ir kaip priedan
ga, kaip miglos užuolaida. 
“Verdeno stipraus gynėjo” 
pirmasis karinės galios žyg
darbis buvo tas, kad jis sayo 
seną pažįstamą, Franko amba
sadorių Lekeriką paprašė būti 
tarpininku sudarant karo pa
liaubas.

Vokiečių kariuomenė nesi
liovė veržusis į pietus. Vienas 
miestas po kito save paskelbė 
“atviru miestu”. Nepaisydami 
perspėjimų ir uždraudimų, gy
ventojai nuolat bėgo ir prie 
jų kasdien prisijungė milijo
nai naujų’benamių. Vidurinė
je ir pietinėje Francijoje pa
kelėmis klaidžiojo daugiau 
kaip 10 milijonų bėglių.

Po Bordo bombardavimo 
šio miesto burmistras pradėjo 
savo draugus Lavalį, Pomarę, 
Frosarą perkalbėti mainyti 
rezidenciją. Kada vyriausybė 
per radiją paskelbė, kad iš 
miesto išvyks, miestiečius ap-

pradėjo krauti čemoda- 
Bordo įėjo į okupuotą 
Prieš išvykdamas, mar- 
Petenas atsisveikinimo

jau buvo be vežimėlių, vaikus 
nešė ant rankų, o mantą irgi 
jau kažkur išmėtė. Birželio 
14 dieną, kada vokiečiai jau 
pradėjo įžygiuoti nuo šiaurės, 
vėl mačiau žilagalvius ir ligo
tus, beskubančius priemiesčių 
linkui. Mieste valdžios jau ne
buvo Laikraščiai neišėjo. Ra
dijas transliavo tikybines pa
maldas, priešingus vienas ki
tam paraginimus paryžiečiams 
(raginimus vyriškiams tuoj iš
vykti iš Paryžiaus, o tuoj po 
to vėl raginimus likti), trans
liavo klasišką muziką. Nuo 
ministerijų rūmų išvykdavo 
nežinia kuria kryptimi sunk
vežimiai su visokia manta. 
Moterys su mažais kūdikiais 
ant rankų' bėgiojo tuštėjan
čiais skersgatviais. Kada Pa
ryžius buvo jau bemaž tuš
čias, prie sienų pasirodė pla
katai, kuriais Paryžius buvo 
skelbiamas “atviru miestu”. 
Paskutinį akimirksnį pamestos 
sostinės kariniu gubernato
rium paskirtas generolas Den- 
cas. šitas gubernatorius krei
pėsi patetišku atsišaukimu į 
likusius Paryžiuje žilagalvius 
“nesipriešinti vokiečių armi
jai”.

Birželio 13 dieną vėl degi
no naftą. Lauke lijo. Nuo de
gėsių suodžių lietus buvo juo
das. Tuščiose gatvėse dvokė 
atmatos. Viskas užrakinėta. 
Mieste galėjo būti likę ne 
daugiau, kaip. 10% visų gy
ventojų. Birželio 14 dienos 
rytą į Paryžių įžygiavo pir
mieji vokiečių kariuomenės 
avangardai. Tie ėjo tuščiomis 
Paryžiaus gatvėmis ir ne vie
nas karys bus statęs sau klau
simą: “Nejaugi tai yra Pary
žius?”

Paryžius klaidžiojo keliais 
ir laukais link sutvirtintos Lu- 
aros. Fontenblo, Etanas, Or
leanas ir žiena buvo perpil
dyti bėgliais. Vokiečių lėktu
vai apšaudė kelius. Bėgliai 
rėpliojo žeme, slapstėsi grio
viuose ir granatų duobėse. Ne
buvo maisto, trūko vandens. 
Kai kuriuose miestuose bėg
liai išdaužė sandėlius ir krau
tuves. Tie, kas pakliuvo Pa
ryžiun ligi birželio 11 dienos, 
išsiveržė į pietus. Kiti traukė 
pėsti ar važiuoti, nežinodami, 
kad jų priekyje jau vokiečiai. 
Pasiekę Luarą, daugis bėglių 
metėsi į upę, norėdami ją per
plaukti (nes visi tiltai buvo 
jau sunaikinti), bet upės kai
riame krante bėglius sulaikė 
jau vokiečių sargybiniai. Fran
cūzų karinės dalys, kurios iki 
paskutinės dienos liko Pary
žiuje, pasijuto apsuptos. Prie
šakyje traukia vokiečiai, Již jų 
milijonai moterų ir vaikų bėg
lių, o už šitų kareivai, ku
riuos pametė jų vadai.

Paryžius reiškė FrdncŪzijai 
daugiau, negu sostihė. šitame

Įdomios Iljos Erenburgo 
Reportažo Serijos

Uja Erenburgas viename iš 
savo vaizdingų reportažų apie 
Francijos targediją grįžta prie 
tų lemtingų dienų, kada Fran
cijoje pasipylė bėglių srovės ir 
kada vokiečiai įžygiavo į 
ryžių.

Birželio 10 dienos rytą 
jęs į gatvę, Paryžiaus jau 
pažinau, rašo Erenburgas. 
Langai ir vitrinos geležinėmis 
užuolaidomis. Durys ir vartai 
užrakinti. Visi automobiliai 
traukia viena kryptimi. Visi 
juda į pietus ir vakarus. Ilgo
je vilkstinėje matyti ir puoš
nūs limuzinai ir visokiausių 
pasenusių modelių automobi
liai. Jie visokios išvaizdos: 
vieni paprasti automobiliai, se
ni autobusai, sunkvežimiai, 
treti reklaminiai automobiliai. 
Tai truko tris ištisas dienas ir 
naktis, šimtai ir tūkstančiai 
automobilių išvyko iš miesto 
nenutraukiamomis vilkstinė
mis. Tbs eilės traukia pama
žu, į dieną padarydamos vos 
20 — 30 kilometrų. Kai ku
rie gudruoliai davėsi aplinki
niais keliais, manydami galė
sią greičiau pajudėti, bet ir 
tie keliai - užsitvenkė tūkstan
čiais tokių pat gudruolių maši
nų, 

z

Birželio 10 dieną iš Pary- 
* žiaus dar ėjo visi traukiniai. 

Bet jau niekas nebežiūrėjo bi
lietų. Į vagonus veržte veržė
si. Stoties rajone policininkai 
vos-ne-vos galėdavo atlaikyti 
keleivių spūstį. Birželio 11 
dieną ėjo jau tik kai kurie 
traukiniai. Prie Liono, Orlea
no, Monparnaso stoties dešim
tys tūkstančių žmonių išlaukė 
dvi tris dienas. Policininkai 
tikina mases: “Traukinių dau
giau nebus,” bet keleiviai vis- 
vien kažin ko laukia. Pava
karėj Paryžių dengė tamsi 
migla, pasidarė tamsu, kaip 
naktį. Mat, degė naftos re
zervuarai. Gyventojai nesilio
vė bėgę iš miesto.

Vyriausybė tylėjo. Nei vie
nas net nežinojo, kur ji yra. 
Paryžiuje '"birželio 11 dieną 
išėjo . francūziško laikraščio 
“Paris Soir” paskutinis nume
ris. Tame numery optimistai 
buvo įdėję nuotrauką, kaip 
Senos upėje maudosi šunys. 
Po nuotrauka buvo toks para
šas: “Paryžius lieka Paryžius.”

Birželio 11 dieną prie bė
gančių automobilių eilės prisi
jungė ir dviratininkai. Jauni 
ir.seni, su vaikais ir be jų, ant 
dviračio ir ant kupros. Pava
karėj žmonės ėmė bėgti jau ir 
pėsti. Pradžioje pėstieji dar 
stūmė’prieš save vaikų vežimė
lius ir kitokias smulkias susi
siekimo priemones, kuriomis 
bėgliai su savjmi vežėsi vai
kus, senelius, ' šunis ir kitą__ __T,_______________ —
mantą. Sekančią dieną bėgliai I griežtai centralizuotame kraš-

Iš

Pa-

išė- 
ne-

Spangiausias Tas, Kuris 
Atsisako Matyti

A. ■ B. Strimaitis rašo 
“Vienybėje”:

“Atėjo neprašytas burlio
kas, gražiai, tvarkingai be
gyvenančius ramius lietu
vius žmones durtuvais pri
vertė atsisakyti tos laisvės, 
kurią Lietuvai civilizuotas 
pasaulis pripažino.”

- Tegul atsako Strimaitis 
į šiuos klausimus:

Ar civilizuotas pasaulis 
buvo paliepęs tajai “tvar
kingai, laisvai” Lietuvai 
glūdoti karo stovyje per iš
tisą josios amželį?

Ar karo stovis per visą 
tą laiką užtikrino Lietuvai 
laisvę, ar pavergimą, ka
riuomenės ginklams grasi
nant už bent vieną . laisvą 
žodį, netinkamą žmonių 
išnaudotojams?

Ar sušaudymas tų ramių 
žmonių už reikalavimą po
ros litų pakėlimo mokesties 
už ūkio produktus yra A. 
B. Strimaičio skaitoma ci
vilizuoto pasaulio pripažin
ta Lietuvos priederme?

Tegul “Vienybė” su Stri
maičiu ir kitais smetoninin- 
kų bendro fronto nariais 
pasako, dėl ko “laisvos, ra
mios” Lietuvos ne tik pa
prasti žmonės, bet ir Vytau
to Didžiojo Universiteto 
profesoriai bijojo savo tei
sių žodį išreikšti viešai?

Dėl ko “laisvosios” Lietu
vos šnipai sekiojo ramius 
piliečius, it kokius piktada
rius? Dėl ko juos daug ar
šiau bausdavo už ląisvą žo
dį, negu piktadarius už pik
tą darbą?

Ar tai už tokią Lietuvą 
ponai Strimaičiai, Jankaus
kai, Michelsonai ir kompa
nija kovojo per ilgus me
tus?

Tas jų gailestis Lietuvos, 
tie jų raštai visai ką kitą 
liudija, o ne Lietuvos lais
vę. Liudija tai, kad iš

p0 spausdintų eilučių kyšo 
ragučiai velniukų, kurie po 
priedanga atbudavojimo 
Lietuvos, po priedanga Lie1- 
tuvos laivyno, po priedanga 
resourcino, po priedanga 
bingolų, — laikydami lietu
vio patrijoto vardą aukš
tai iškėlę, braukė iš lietuvių 
tūkstančius dolerių į savo 
ilgus delmonus!

Dabar jie neteko savo 
globėjų, kurie buvo pasigro
bę Lietuvos šalies valdžią į 
savo rankas — dabar pabė
go pas Vokietijos nacius; 
jie nemoka paslėpti savo 
kartaus nusivylimo, kad ne
liko jiems melžiamosios 
karvutės.

Jie, kad galėtų, savo ra
gučiais išbadytų visus ra
mius lietuvius, kurie dabar 
pasitenkina turį laisvę ir že
mę Lietuvoje.

Tiems poneliams 
tinka ta patarlė:

“Spangiausias yra
kuris atsisako matyti. Kur
čiausias yra tas, kuris at
sisako girdėti.” B.

visai

tas,

Roma. — Italų politikai 
sako, jog Ispanija sandar- 
bininkauja su Vokietija ir 
Italija; bet šiuo tarpu Ispa
nija dar susilaikys nuo atvi
ro karo prieš Angliją. Nes 
anglų laivynas galėtų užblo- 
kaduot Ispanijai gavimą 
maisto ir kitų reikmenų per 
jūras iš užsienių.

Boston, Mass. — Antra
dienį kilo gaisras pusiau- 
užbaigtame kariniame Am
erikos laive naikiAtuve. Lai- 
vastatyklos viršininkai spė
ja, kad gabalas netyčia nu
kritusio įkaitinto metalo 
padegė šiukšles. Per pusę 
valandos ugnis visai užge
sinta. Nuostoliu būsią tik 
$500. Tai jau antras gaisras 
Bostono laivastatykloj per 
3 paskutines dienas.



M IE N AS
Pasakė Man

(“Viennese Refrain” muzikai).
Pasakė man gūdi tyla nakties:
Svajojimais kas kelią sau nuties, 
Apviltas bus, nes svajų pastatai
Sugriūva greit, taip greit, kaip tu matai.
Klausiausi aš lakštingalo dainos,
Daug reiškiančios ir taip darniai žvainos! 
Bet kas iš to ?—tik atdusiu giliu 
Dainos aidams atjausti tegaliu. . .
Mylėjau aš—ir mylimas buvau,
Bet nūn juntu, kad meilė gęsta jau. . . 
Sakykit man, kur žvelgti išeities, 
Kad meilei aš rasčiau daugiau ugnies?

St. Jasilionis.

Geltoni “Aušros Sūnūs”
Jonas Valentis, paminėjimui savo 25 me

tų sukaktį dramos darbe, suruošė kaip ir 
festivalą dramatinių vaidinimų. Jis davė 
Čiurlionienės keturių veiksmų dramą “Auš
ros Sūnūs” ir ištraukas iš veikalų “Rudens 
Smuikai” ir “Tamsybės Galybė.” Sietyno 
Choras vaidino trumpą muzikališką daly
kėlį—“Kuprotas Oželis”. Valentis režisavo 
visus veikalus ir pats vaidino visuose persta
tymuose, išskiriant “Kuprotą Oželį.” 
• Jonas Valentis yra uolus teatro, ypač vai
dybos meno, studentas. Jis studijuoja sce
nos meno techniką jau gana ilgą laiką, ži
noma, nei vienas teatro darbuotojas, taip 
pat ir Valentis, negali sakyti, kad visas te
atro mokslas jau baigtas. Mokyklos moks
las baigiasi, tai praktikos mokslas praside
da. Ypač tada prasideda gilesnis mokslas, 
visuomeninis, socialinis mokslas—filosofija, 
istorija, politika, žodžiu sakant, teatro sri
tyje nėra galo lavybai, mokslui.

Jonas Valentis teatro mene yra žinomas 
kaipo vaidyla (aktorius) ir režisierius. 
“Komevilio Varpai”, “Ant Bedugnės Kraš
to”, “Iš Meilės”, “šešėliai” ir keli mažesni 
veikalai Valenčio vadovybe statyti scenoje.

Kaip žinoma, Jono Valenčio buvo ruoš
tasi prie šio jubilėjaus gana iš anksto. Vai
dintojai parinkti geriausi. Kaip tai: J. Ka- 
čergius, U. Bagdonienė, A. šertvietytė, E. 
Šertvietaitė, S. Lengerdaitė, K. Kriaučiūnas, 
N. Pakalniškis, P. Pakalniškis, A. Pakalniš
kienė, pats J. Valentis ir kiti. Tai Brookly- ' 
no lietuvių neprofesionalės vaidybos geriau
sios jėgos.

“Aušros Sūnų” vaidinimas išėjo gerai, bet 
ne taip gerai, kaip tikėtasi iš tų jėgų ir di
delio ruošimosi. Bendrai, vaidinimas ėjo 
perlėtu tempu. Aidbalsių dainos jautėsi 
kaip kur nevietoje pridėtos. Jaunimo šokis 
nevykusiai išėjo. Antrame veiksme dainos 
už scenos taip pat nelabai tiko. Jas girdėjo 
publika, bet scenos dalyviai jų “negirdėjo”, 
nejautė. Dainavimas su veikalu nesujungtas.

Gerai vaidino Kačergius, Bagdonienė, 
Šertvietaitė-Willis, Lengerdaitė vadovaujan
čiose rolėse. Valentis vaidino rolėje jaunuo
lio Jurgio, o Elena šert'vietaitė-Willis vaidino 
Rožės, Jurgio sesers rolėje. Gi Kazys Bal
čiūnas vaidino Albino, Rožės meilužio pri- 
simetėlio rolėje. Tačiaus išrodė, kad Jurgis 
ir Rožė (broliai) — meilužiai, o Albinas ir 
Rožė — brolis ir sesuo. Aiški, smarki, nors 
ir perjauna, buvo Lengerdaitė Rusteikienės 
rolėje. ‘

Tačiaus pilnesnį vaidinimo įvertinimą, 
manau, duos spaudos reporteriai, šio raši
nio tema—pats veikalas.

Reikia atvirai išsitarti, kad veikalo “Auš
ros Sūnūs”, kaipo vyriausio kūrinio Jono 
Valenčio dramos festivalui, pasirinkimas yra 
labai blogas. Čiurlionienės veikalas smeto
niniai tendencinis. Jame yra visi politiniai 

’bbalsiai, kurie dabar “gražina” Lietuvos 
priešų spaudą.

Veikalo turinys būtų reikšmingas, turėtų 
istorinės reikšmės Lietuvai, jei būtų tinka
mai sukurtas. Jame paimta lietuvių tautinio 
atgimimo pradžia; ’pradžia' kovos už Lietu
vos nepriklausomybę, kuomet Rusijos caras 
buvo uždraudęs lietuvių spaudą, knygas. 
Veikalas duoda Rusteikos charakterį, kuris 
per daugelį metų kontrabanda (slapta) ne
šė knygas iŠ “Prūsų” Lietuvon. Kačergius 
gerai vaidino Rusteiką. Betgi ir labai gerą 
turinį sudarko autorės siauras šovinistinis 
nusiteikimas.

Čiurlionienės keturių veiksmų dramoje 
skelbiama šovinizmas. Rusteika ir jo. sūnus 
kovoja ne prieš carizmą, bet prieš rusų tau
tą. Ne tvarka,, ne carizmas, bet veikale daž
nai minima “maskoliai”, “rusai” kaipo lie
tuvių priešai, jie “dumi” ir kitoki.

Taipgi veikale žydi “pažibos” kaip kad 
“žydbemiai”, su “žydberniais” ir t.t. Pa

čiame veikalo aukštume prisiekaujama, jog 
mes lietuviai kovosim tol, kol nei viena ru
siška koja nestovės ant Lietuvos žemės.

Čiurlionienė, matomai, turi gilios pagiežos 
prieš kitataučius. Pavyzdžiui, jos charak
teris Albinas. Jis prisimeilina prie knygne
šio duktės Rožės. Iš jos jis išgauna apie 
Rusteikos slaptus knygų sandėlius ir vėliau 
jį išduoda, su žandarais ateina Rusteiką ir 
jo sūnų suimti. Albinas yra niekšas, išda
vikas lietuvių. Bet pirmiaus jau Čiurlionie
nė išaiškino, kad šis Albinas nuo tėvų yra 
giminingas rusams. Vadinasi, net susiarti
nimas su rusais padaro išgamą.

Paliesta ir bažnyčia. Įbėga sužeistas šat- 
kus (kurį vaidino Pranas Pakalniškis) ir 
praneša, kad “maskoliai” be niekur nieko 
užpuolė bažnyčią, šaudė žmones, draskė, 
mušė. Bet kodėl? Dėl ko jie tai darė? Va
dinasi, rusai tik kaipo rusai drasko baž
nyčias, išniekina Lietuvos moteris, pavergia 
lietuvius. Tačiaus mes žinome, kad Lietuvos 
bažnyčia neblogai sugyveno su caro valdžia. 
Bažnyčia buvo persekiojama tik tiek, kiek 
ji auklėjo lietuvių nusiteikimą prieš cariz
mą. Lietuvoj persekiojimai, spaudos drau
dimai buvo politiniai, o ne tik iš pamėgimo.

“Aušros Sūnuose” neparodyta nei tai, kad 
Čiurlionienės laiko švietėjai būtų reikalavę 
Lietuvai nepriklausomybės bei demokratinės 
santvarkos. Tačiaus Jurgio lūpomis veikale 
reiškiama troškimas Lietuvos su karaliais, 
kunigaikščiais. Autorė trokšta tokios Lietu
vos, kur viešpatavo baudžiava, vergija.

Ketvirtame veiksme įvyksta susikirtimas 
žandarų su Rusteikais. Rusai žandarai nu- 
kauja jaunąjį Rusteiką. Vadinasi, žiūrėkite, 
kokie tie rusai. Jie šaudo lietuvius. Na, o 
kas čia pamanys, kad dabar kitoki rusai 
Lietuvoj.

Dabartiniu istoriniu momentu, kuomet So
vietų Armija yra Lietuvoje, o iš fašistinės 
spaudos visu choru rėkiamą, skelbiama, būk 
“rusai atėmė lietuvių laisvę”, kad “žydai 
užvaldė Lietuvą, kad slegia Lietuvos kul
tūrą ir žmonių laisvę,” tai šis veikalas jiem 
talka, čia, ant scenos, matai lygiai tą pa
čią propagandą, tai net nei negalima pajusti,- 
kad čia vaizduojama ne šių dienų, bet ca
ro laikų “rusai”, “maskoliai”.*

Šiuo momentu negalima vaizduoti rusus, 
“maskolius”, kaipo lietuvių priešus, šių die
nų rusai, kurie atėjo Lietuvon, yra tie knyg
nešiai. Jie padėjo žmonėms išsilaisvinti, jie 
atnešė knygas, kultūrą, meną lietuvių tautai.

Be to, šia proga noriu pasisakyti, jog 
aš nesutinku su tais draugais, kurie mano, 
kad teatras gali būt aukščiau organizuoto 
judėjimo. Taip pat teatras gali tik kolek
tyviai pasireikšti. Rašytojas, muzikas, dai
nininkas gali veikti kūrybiniai vienas, kai
po solistas. Kuomet režisierius, aktorius ga
li pasirodyti tik su grupe, kolektyviai. Tad 
ir veikti reikėtų kolektyviai, organizuotai. 
Veikalus reikia pasirinkti taip pat bendrai, 
nes režisierius ne sau veikalą renka, bet 
visuomenei.-

Rodos, būtų buvę geriau, mandagiau ir 
naudingiau, jei ir Jono Valenčio darbų pa
minėjimą būtų ruošus organizacija — Lie
tuvių Liaudies Teatras, o ne jis pats. Mano 
manymu, Jonas Valentis ir kiti teatro mė
gėjai turėtų veikti Lietuvių Liaudies Teatro 
organizacijoj, joje vadovauti. Menininkai, 
artistai geriausia gali pasireikšti, . sėkmin
giausia visuomenei pasitarnauti, kuomet jie 
veikia savo rūšies organizuotam judėjime, 
o ne kaipo individualai.

V. Bovinas.

Apie J. Valenčio Jubi- 
lejii ir Jo Lošimus

Jono Valenčio 25-kių metų jo veikimo 
mene jubilėjus jau praėjo. Tapo sulošta 

, šie veikalai: “Kuprotas Oželis”, “Aušros 
Sūnūs” vienas veiksmas iš “Rudens Smui
kai” ir vienas veiksmas iš “Tamsybės Galy
bė” Rengė jis pats su savo draugais. Publi
kos buvo mažai. *

Visi veikalai tapo sulošti, abelnai sakant, 
gražiai. Newarko lošėjai, tai tikrai reikia 
pagirt už tokį gerą išsilavinimą. Jie tiesiog 
žavėjo žiūrėtojus.

Rašant apie suloštus veikalus, reikia pa
sakyti ir apie jų tinkamumą. Veikalėlis 
“Kuprotas Oželis”, tai labai tiko ir jis ga
lima lošt bile kada ir bile kur. Jo prasmė 
tinka ir dabartinei gadynei. Nieko blogo 
negalima sakyti ant veikalų “Rudens Smui
kai” ir “Tamsybės Qalybė.” Bet jau hiekąip 
negalima ištylėt nieko nesakius ant veikalo 
“Aušros Sūnūs”. Mano supratimu jis jau 
netinka dabartinei gadynei ir jis reikia mest 

' į gurbą. Jame, mat, tik ir skamba tokie žo-

JONAS KAŠKAITIS.

Mūsų. Meno Prošvaistes 
" t

Wilkes-Barre, Pa.
Tai žengiam pirmyn. Ir aukštyn ir pla

tyn. . . Apsidairius, kaip būdavo mūsų me
no dirvonuose prieš kelioliką metų ir kaip 
yra dabar, tenka tik pasidžiaugti mūsų gro
žiniais pasiekimais. Visose meno šakose pa
daryta gražios pažangos!

Atsimenu, kaip būdavo Bruklyno padan
gėje (o panašiai būdavo ir kitų lietuviškų 
kolonijų padangėj) 1906 metais ir truputį 
vėliau, da prieš Miko Petrausko atvykimą.

šiaurinio meškino siaubas, ypač, 1905 me
tų revoliucijai praūžus, įsisiūbavusi nuožmi 
reakcija atbloškė šiton šalin užuvėjos jieš- 
koti daugybę lietuviško jaunimo, Tai buvo 
mūsų pirmtakūnai, mūsų pionieriai.

Atsivežė jie su savim šiokių tokių gabu
mų, šiokio tokio prasilavinimo. Ir pradėjo 
pasirodyti viešai, ką gali. Vystė toliau savo 
gabumus.

Būdavo tada daug prakalbų, pamargina
mų deklamacijomis ir viena kita dainele. Be 
fortepijonų, be dirigentų, be niekur nieko. 
Įžymiausiu tada dailininku buvo Leonas 
Ereminas. Tikru žemaitišku narsumų ir pa
stovumu ėmėsi jis organizuot ir mokyt cho
rą.

Galinga ir garsi tada buvo 19-toji socia
listų kuopa. Kuopiečiai Tautiškam Name 
(dabartiniam Ukrainų Name, 101-103 
Grand St.) atvaidindavo kokį spektaklį, kaip 
“Kaminkrėtis ir Malūnininkas”, “.Vienas iš 
Mūsų Turi Apsivesti”... Sudroždavo kokią 
revoliucinę arba liaudies dainušką, padekla
muodavo. Paskui pašokdavo, pasivaišinda
vo ir vėl namo savais reikalais. ,

Nebuvo tada, kaip kad dabar yra, kokių 
solistų, aukštai lavintų dainininkų, muzikų, 
šokikų.

Na, ir ėjo taip laikas. Ir žengė po tru
putėlį pirmyn mūsų kultūrinis judėjimas ir 
meniškos jėgos. Atvažiavo tuometinis muzi
kos korifėjus Mikas Petrauskas. Sumanus, 
aukštai lavintas, energingas dzūkas. Jis 
daugiausiai ir padėjo pakelti mūsų tarpe 
dainą, muziką, meną. Ant scenos pradėjo 
rodytis gabus vaidila Juozas Kačergius, ta
lentingas suvalkietis.

Ir žiūrėkite, iki ko daėjo. Imkime kad 
ir štai ką tik įvykusį Bruklyniškį “Laisvės” 
koncertą. Juk tai buvo puiki meniška paži
ba, meistriškai subalansuotas, sąlydus, har
moningas koncertas. Toks pilnai, gražiai iš
laikytas koncertas, kad su juo galima būtų 
drąsiai bliksterti kad ir pačioj prašmatnio
joj didžmiesčio salėj, tokioj, kaip Carnegie 
Hall, Town Hall, Metropolitan Opera House.

O tatai reiškia, kad mūsų meniškos jėgos 
jau spėjo aukštai palipėti ant Parnaso kal
no, jau spėjo pasivyti, o kai kur net 
ir aplenkti kitų kultūringų tautų dailininkus.

Tas taip gi reiškia, kad ir pati mūsų pa
žangioji publika gerokai sukultūrėjo ir mo
ka1 įvertinti ir įkainuoti aukštesnį meną. Ne- 
besitenkina kokiais antraeiliais arba trečia
eiliais dailiškais patiekalais. Pasidarė su
manesnė, kritingesnė. Išmoko pritinkamai, 
di^piplinuotai, ramiai užsilaikyti laike per
statymų. Gerokai subrendo!

džiai: “maskolius vykim iš Lietuvos. Kovo
sim patol, kol neliks nei vieno maskolio 
Lietuvoje”. Kiršyti tautą prieš tautą dabar
tinėj gadynėj jau nebetinka. Antra, veikale 
perdaug dievobaimingumo ir poterių.

Jonas Valentis rengdamas šitą jubilėjų su 
savo keletos draugų pagelba, nepadarė jo
kio didelio “Hit”! Brooklyn© publika jo 
jubilėjaus neparėmė. Tas turėtų būt pa
moka J. .Valenčiui ir visiems. Pasirodo, kad 
publika remia tik tokius parengimus, kurie 
yra rengiami draugijų ir visuomenes labui, 
o ne vienos ypatos. Aš manau, jei būtų . 
rengęs tą jubilėjų Valenčiui Liaudies Teat
ras, tai būtų buvę žmonių. Nes, mat, su 
Liaudies Teatru tai skaitosi kitos Visos or
ganizacijos. Bet, žinoma, tokio veikalo, kaip » 
“Aušros Sūnūs,” tai Liaudies Teatro drau
gai būtų neleidę lošti, nes jie būtų supra
tę veikalo ideologiją.

Sekmadienio programa taipgi buvo ne
žmoniškai ilga. Mat, kurie mes norėjom 
matyti jo visus lošiamus veikalus, tai tu
rėjom sėdėti nuo 4 po piet iki 12 nakties. 
Pertrauka buvo tik 25 minutės. Man rodos, 
kad rengiant bile parengimą, tai reikia žiū
rėt, kad visiems būtų gerai, o ne kaip užsi- 
moji.

Ant galo turiu pasakyti, kad aš sutinku 
su rengimu jubilėjų atsižymėjusiems veikė
jams, bet tik, kad rengtų draugijos, tarp 
kurių eši atsižymėjęs, o ne taip.

Meno Žvalgas. >

O tai labai daug reiškia artistui, vaidilai, 
solistui, muzikui, choristui, šokikui, dekla
matoriui, kalbėtojui, — bet kam išėjusiam 
ant tribūnos, ant scenos, ant pastolio prie
šais publiką. *

Mūsų artistai, mūsų menininkai padėjo 
išauklėti ir pakelti grožinį publikos skonį. 
Tai jie turi teisės tikėtis iš- jos ir gražaus 
užsilaikymo, ir kultūringo įvertinimo, ir, pa
galiau, medžiaginio palaikymo. Kitaip juk 
ir negali būti.

Tai grįžkime vėl atgal prie to istorinio 
“Laisvės” koncerto.

čia jau, vyručiai, pasitehkinti vien tik 
oficialiu, šablonišku reporterio litanijišku iš 
programos vardų išskaičiavimu, vieno kito 
paglostymu—toli gražu neišpuola. Skriaudų 
artistams, muzikams. Gerai. Publika, pil
nai patenkinta, puikiai meniškai pavaišinta. 
Ir ji mokėjo, kai reikėjo, skambiai delnais 
užakcentuoti.

Bet ką gi tolimesnė, nebuvusi koncerte 
publika žino? Kaip gi ji gali spręsti ten, 
toliau, kitose kolonijose, apie koncerto ge
rumą ar negerumą? Kaip gi ji galėtų rea
guoti į to koncerto pildytojus, artistus. Ar 
kviest vieną kitą jų pas save pagastroliuot ? 
Ar pamot ranka, girdi, tai nieko tokio...

Iš kur gi tolimesni dienraščio skaitytojai 
galėtų visa tai žinot, kad ne iš to paties 
dienraščio pranešimų. O pranešimais pas 
mus kažkaip pasigirti negalima.

Keista. Kažkaip čia pas mus, šioj palai
mintoj Amerikoj, šiame paskilbusiam demo
kratijos lopšyj, nedemokratiškai d-aroma. . .

žiūrėk, prieš kokį parengimą tai, jau už 
kelių savaičių, skelbia, bubnija: bus tas ir 
tas, bus taip ir taip, puikus teatras; cituoja 
eiles, garsina turinį, net ir menininkų- at
vaizdus,—kviečia visus būriais prigriūti sa- 
lėn, pasigrožėti, dvasiniai pasilsėti, įkvėpimo 
prisikvėpuoti. . .

O praėjo parengimas—ir taškas. Jau 
labai gerai, jeigu koks entuziastas teiksis, 
už kelių savaičių, keletą eilučių laikraštyj 
pranešti, kad va buvo geras parengimas, 
gerai pasisekė, publikos buvo daug, bet tu
rėjo būti da daugiau.

Bet dažniausiai ir tokių pėdsakų spaudoj 
neužeisi. Lyg kaip ir, visai nieko nebūta.

Iš viso to išeina nei šiaip nei taip. Kai 
paskui laikraštyj bile kada vėl užeini kokį 
besirengiantį koncertą ar spektaklį, arba kai 
gauni skambinantį plakatą, tai ir pamanai: o, 
tai nieko tokio... tik išpučia išanksto, iš- 
bubnija, kad daugau publikos sutraukus, o 
kai su patim teatru tai kažin, ar verta eiti... 
Juk apie tą patį teatrą vargiai ką matei, 
po to, kaip jis atvaidinta kitame mieste. Tur 
būt, visai nekaip teišėjo, kad apie jį kaip 
ir nieko nepranešta. . .

Ot ir matot. Ir tokis mūsų apsikulimas, 
beveik ir storžieviškumas, daro žalos mūsų 
meniškoms jėgoms, kliudo joms sklandžiai 
skleistis ir bujoti. Be atatinkamo platesnio 
įvertinimo, be užgyrimo, be padrąsinimo. O 
artistai, menininkai—žmonės jautrūs. Pasi
šventę jie, idealistai jie—tai visi žinome. 
Bet to da neužtenka. Ir idealistui gera žino
ti, kad jo pastangos nepaliko balsu šaukian
čiu tyruose, dykumose. Be atatinkamo, kad 
ir mandagaus atsiliepimo nejauku jam da
rosi. Atlyžta jam entuziazmas ir nusileid
žia kūrybiniai sparnai. Nebesinori paskui 
plasnoti po nesvetingas ir nedėkingas meno 
dausas.

Tai truputį panašiai galėjo išeiti ir po 
šio didelio “Laisvės” koncerto. Artistam^ s 
skurdu, Įaikraštyj išvydus tik keletą šablo- ’ 
niškų priminimų. Ir menką supratimą apie 
koncerto didingumą gauna laikraščio skai
tytojai, patys toje iškilmėje nedalyvavę.

O tuo tarpu koncertas buvo pavyzdingiau
sias. Visos jame meniškos jėgos pasirodė 
stebėtinai gerai.

Sklandų padarė koncertan įvadą Brukli- 
niškis Aido Choras. Balsai gražiai suderinti. 
Galėtum klausyti ir gėrėtis, nors ir kažin 
kiek. Geras choras, malonus klausyt ir gra
žus žiūrėt.

Bejonietis Višniauskas jau keliolika metų, 
kaip šauniai pasirodo savo tyru, lanksčiu 
baritonu.

Mūsų švelniabalsė lakštutė Aldona Kli- 
maitė dailiai, skoningai išpildė keletą su
dėtingų kūrinėlių. Klimaitę klausai, net
kvapą užimdamas, visas pavirtęs klausa. • 
Toks jos, kaip šilkas, kaip mašastas, švel
nutis balsas! Toks muzikalus koloraturo so
pranas! Ar ji dainuos lietuvišką liaudies 

Į dainą, ar kokį aukštesnį kūrinėlį, operos 
ariją, ji tartum plaukte plaukia laiveliu po

/Tąsa ant 4-to pusi.) • •

Naujo Choro Klausimu ' 
šiuomi noriu atkreipti šios 

apylinkės ne tik pavienių, bet 
ir organizacijų atydą į būti
ną reikalingumą naujo pirm
eiviško—-progresyviško choro. 

Tiesa, keli metai tam atgal 
buvo net du (Aido ir Dailės) 
chorai ir abu ilgoką laiką, išsi
laikė, bet politinis kvaitulys 
abu choru numarino!... Tai 
skaudi pamoka ateičiai. Bet 
dabar, veikiausiai, jau visi ži
nosime, kad griežtas ir neap-, 
galvotas politinis įkaitimas 
tankiai esti peilis po kaklu 
dailei.

Bet ar mes dabar galime 
pasitenkinti žiūrėdami per 
pirštus, kai mūsų jaunimas 
skęsta gatviniame “ameriko- 
nizme” (pulruimiuose, karčia- 
mose, ant kampų ir dar blo
gesnėse vietose) ?

Skaudu klausyti, kai jau
nuoliai nesusikalba su savo 
tėvais. Nes jiems trūksta lie
tuviško kultūriško išsilavini* 
mo. Mūsų apylinkėj tokio 
jaunimo labai daug yra. To
dėl visi privalome dėt visas 
pastangas, kad tą jaunimą 
suorganizuot, sutraukt į vie
ną didelį pirmeivišką, progre- 
syvišką chorą. Sužavėkime 
mūsų jaunimą lietuviškais, 
kultūriškais darbais.

Iš tokio choro būtų labai 
daug naudos ir kitoms orga
nizacijoms; choras galėtų jų 
parengimus puošt gražiomis 
dainomis, vaidinimais bei ope
retėmis. Tokius parengimus 
visi pamėgtų ir skaitlingai 
lankytų.

Norėčiau, kad šio rašinėlio 
skaitytojai suprastų mane tei
singai, jog aš čia ne agitaci
ją rašau, o tik grynus faktus 
apie būtiną reikalą.

Lietuvių Progresyvis Kliubas 
jau nutarė visais galimais bū
dais prisidėt prie suorganiza
vimo tokio choro. O ką jūs 
darysite ?

J. Vilkelis.
P. S. Pirmas choro tvėri

mo komisijos susirinkimas 
įvyks 23 d. šio mėn., 7 vai. 
vak., Liet. Prog. Kliube. Ku
rie tuomi įdomaujate,—kvie
čiami atsilankyti.

J. V.

GAISRAI2-JU0SE STA
TOMUOSE AMERIKOS

KARINIUOSE LAIVUOSE
Camden, N. J. — Antra

dienį po pietų čia užsidegė 
didis statomas Amerikos 
karo laivas “South Dako
ta,” 35 tūkstančių tonų įtal
pos. Dūmai aptroškino aš- 
tuonioliką darbininkų dir
busių viduryje laivo. Jie iš
gelbėti, atgaivinti ir kai ku
rie nuvežti į ligoninę.

Šešiem darbininkam grę- 
sė užtroškimas viename lai
vo kambaryje. Tad sveikie
ji darbininkai galingais 
švyturiais greitai išdegino 
dvi didžiules skyles plieni
nėje kambario sienoje ir per 
jas išėmė pustuzinį aptroš
kusių darbininkų.. Skyles 
padarytos po 15 colių ilgio 
ir pločio.

- Gaisras galutinai užge
sintas per pusantros valan
dos.

Kompanijos v i r š i ninkai 
sako, jog gaisras kilo nuo 
darbe' vartojamo švyturio 
ar nuo įkaitinto nito; taip 
gal ir užsidegė šiukšlės. 
Nuostolių mažai tepasida- 
rg- -

r



Ketvirtas puslapis

Mūšy Meno
Prošvaistes

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 
plyną ežero gludumą. Nekrypters, nebrakš- 
ters. Saldžiai, nuolaidžiai ir be pastangų, 
natūraliai vedžioja gaidas. Jos sidabrinia
me balse įjauti skalsų jaunatvės virbėjimą, 
jautrios sielos žaismę. Tai įgimtas ir gra
žiai išlavintas talentas, brangi gamtos do
vana. Kaip malonu ją turėti mūsų tarpe.

Jaunutė, lengvutė, kaip kalnų stirna, 
Darata Bubniutė bent dviem atvejais de
monstravo terpsichorinį meną, šoko, tai šo
ko! Lanksčiai, judriai, su dievina gracija 
ji skraidė, sukaliojosi po muzikos ritmu. Ne
abejotinas talentas — ir pačioj savo pra- 
žydimo pradžioj, žavinga jai lemta ateitis.

Jei daug kas piano barškinimą skaitė 
prasta muzika, tai šiame koncerte pilnai 
persitikrino, kad yra nepalyginamas skir
tumas tarpe barškinimo 
ko skambinimo. Iš pat 
tauto Bacevičiaus akordų 
piano poetas, šopenišku
vučiai pirštai sklaidė po išjudintą orą stebė
tiną, harmoningą garsų sąskambį. Fortepijo
nas giedote giedojo, siaudė, gaudė, trium
favo !

Mūsų genialus muzikas, dėl laiko trūku
mo, pasirinko tik trumpesnius gabalėlius. 
Ir, nors salėje akustika menka, (mat, tai 
negi koncertinė salė), publika persitikrino, 
kad tai esama tikro genijaus.

Sūkuringame Manuel de Falla’s “Ugnies 
šokyj” taip ir girdėjai liepsnų šokinėjimą, 
šniokštimą, šurmuliavimą. . . Tokia tai ža
vėtinai meistriška 
m as.

K. M. čiurlionies 
sugaudyti liaudiškų
plati, karšta genijaus čiurlionies siela tary
tum kilte kilo iš po miklučių genijaus Ba
cevičiaus pirštų. Sėdi, klausai, net kaklą pa
kreipęs. Nie nekrusteri, kad kaip nors ne- 
sukrikdyti skraidančių po orą muzikos ban
gų. Lyg apstulpęs, lyg suakmenėjęs. Ir, tik 
paskutinį kartą pirštams stukterėjus pianą, 
apsiblausęs išbundi iš sužavėto pasaulio, ku- 
rin tave buvo nusinešęs genijus pianistas 
savo meno magika.

R. Rachmaninovo “Melodie” ir R. Schu- 
mann’o “Grillen” tik da labiau užakcentavo 
ir pabrėžė gilų, galingą Bacevičiaus talen-

ir aukštai artistiš- 
pirmųjų prof. Vy- 
pajutai, jog tikras 
jautrumu, jo leng-

interpretacija, perdavi-

“preliude” galima buvo 
motyvų metmenis. Gili,

didumo 
po dides-

progą jį

kompozito-

štai jums, 
visapasauli-

i

Koncertui pasibaigus, ką tik užklausi, 
kiekvienas sakėsi, kad tai buvo kas tai tokio 
tikrai nebūto, nepaprasto.—Ir kas jis tokis, 
tas Bacevičius, kaip su juo da geriau susi
pažinti, — stebėjosi ne vienas.

Taip, brangučiai, profesorius Bacevičius 
yra mūsų tautos garbė, didelio 
žvaigždė, jau spėjusi pasišvaistyti 
nę pusę pasaulio.

Ir nebijokite—da turite vieną
giliau, išsamiau pažinti. Tai Carnegie Hall 
specialiame prieš plačiąją didmiesčio publi
ką pasirodyme, ketvirtadienio vakare, lap
kričio 28 d. Tai jau tikrai reikėtų didelio 
apsileidėlio, sukerpėjusio tinginio, kad ap
leisti šitą retą progą.

Drovu man būtų, jei kas paskaitytų šį 
pranešimėlį kokia paprasta agitacija. Toli 
būtų nuo teisybės. Vien tyro, gryno jaus
mo vedinas, geidžiu kiek išjudinti grožinę 
mūsų masių sąmonę. Tai tik paprasta pilie
tiška pareiga. Kad paskui daug kam ne
tektų apgailestauti taip lengvai, viebaniškai 
praleidus tokią retą progą.

Jei Labor Lyceum salėje gavote tik tru
putį paragauti Bacevičiaus talento, tai Car
negie Hali patogioj atmosferoj galėsite gė- 
rėtis-atsigėrėti mūsų brangaus 
riaus muzikiniais patiekalais.

Sakysite, perdedu. Visai ne. 
mielieji, keletas trupinėlių iš
nės spaudos. Pasižiūrėkite, kaip aukštai 
įvertina Bacevičių prašmatnūs muzikos žino
vai, kritikai.—

La Manana (Rytas) : Montevideo, Urugu
ay rašo:

“Jo tobula technika pasireiškė jo muzikos 
virtuozo patiekimu. Jis užsitarnavo klauso- 
vų užgyrimo. Jis sujungia didį grynumą ir 
didingą perdavimą.”

La Prensa (Spauda) : Buenos Aires, Ar
gentina—

“Bacevičius yra neišmatuojamų gabumų 
muzikos meistras ir didelių pajėgumų mu
zikinė asmenybė.”

Idiše štime (žydų Balsas) : Kaunas, Lie
tuva— •

“Bacevičius yra įstabus muzikos reiškėjas. 
Jis tai prirodė sudėtingo ir modernaus Mau
rice Ravel’io Concerto išpildymu. Jo tech
nika tobuliausia ir nepaprastai tyra.”

Jourhal da Mancha: Sao Paulo, Brazilija--
“Vytautas Bacevičius parodo didžių pa

jėgumų ypatybes. Jis buvo pilniausiai pub
likos suprastas; kada tik jis pasirodydavo, 
publika jam plojo, savo džiaugsmą reiškė.”

Sevodnia (Šiandien) : Ryga, Latvija—
“Bacevičiaus ritmas pastovus ir tvirtas, 

kaip Stravinskio ir Prokofjevo; jo muzi
ka sklidinai pilna, nepaprastai tyra ir lo- 
ginga. Jo skambinimas traukte traukia savo

žavingumu ir karščiu. Visais povyziais jis 
nuostabus muzikas.”

La Liberte: Paryžius, Franci j a—
“Jis pasirodė, kaipo nuostabiai puikus 

technikas.
Le Courier Musical (Muzikos žurnalas), 

Paryžius, Franci j a—
“Jo muzika įdomi, skambumas didingas. 

Bacevičius išreiškia stebėtiną muzikos sko
nį. Skriabin’as ir RavePis buvo jo, šito ta
lentingo artisto, puikiausiai perstatyti.

Tai čia tik žiupsnelis atsiliepimų. Bet ir 
to pakanka, kad įtikinus ir labai užsikirtu- 
sį netikėlį.

Tai visi būsime didžiajame Bacevičiaus 
koncerte! Atleiskite už išsisukimą iš kelio. 
Grįžtame vėl į “Laisvės” koncertą.

Po Bacevičiaus iš eilės žvitri ir nuosakiai 
skambi stojo prieš publiką Biruta Ramoš
kaitė. Kiek aš kartų ją girdėjau, visada bū
davau sujaudintas iki sielos gilumos. Tikrai 
turime kuo pasididžiuoti. Ramoškaitė—tai 
mūsų nuostabus sopranas! Galingu, dideliu 
ir muzikinio lankstumo pilnu balsu! Ką jai 
nepaduosi, išpildys artistišku tobulumu.

Kaip liuosai, kaip lengvai ji plaukioja 
po pačias aukštąsias operinių arijų notas! 
Kaip ištikimai ji perduoda sąjūdžių gilme- 
ną, emocijų jėgą! Ji nedainuoja, negieda: 
ji gyvena dainoje, pergyvena joje sielos vir
pėjimą! Ir savo galingu ūpo lankstumu už- 
elektrizuoja publiką.

Tvirtas, skambus ir tuo patim tarpu jau
dinančiai malonus jos balsas. Tokių brand
žių, operinio kalibro balsų, su tokiais gau
siais atspalviais ir kristaliniu tyrumu, ne
daug teišgirsi kad ir pirmos rūšies opero
je.

žinoma, Ramoškaitei jau senai vieta Mc- 
tropolitinėj Operoj. Ir ji ten bus. Kad no 
tas nenormaliai įtemptas, kariškai prišvinkęs 
laikas, taip nepalankus bet kokiam artis
tui, tai Ramoškaitė jau senai būtų prima 
donna.

Prieš keliolika metų, bent dviem busais, 
važiavom Klyvlandan į Lietuvių Kongresą. 
Visai be niekur nieko, laisva ir natūrali, kaip 
šilo lankštingelė, vienoje užkandžių pašiū
rėje pakelėje, žvitriai iššoko Ramoškaitė ’su 
jaunimo būrin ir, prisėdusi prie nedidelio 
pianuko, perbėgo per jį piršteliais ir paliejo 
po orą savo jaunutį sibarinį balsą. Tai pirmą 
kartą išgirdau tos talentingos mergaitės bal
są. Jį ir dabar atmenu. Padarė įspūdžio! 
Tame tai ir yra meno- jėga, bet kokios me
no šakos, kad jis padaro įspūdžio. Ir, kuo 
gilesnis įspūdis, kuo ilgiau jis užsilieka klau- 
sovų sąmonėje, tuo tikriau menas pasiekia 
savo tikslo. .

Prieš Ramoškaitę jaučiuos misikaltęs, kad 
kelis kartus pirma girdėjęs jos magnetmgą 
balsą, tik dabar suradau progos prisiminti. 
Šį ankstyvą pavasarį Niūvarke, Lietuvių Sa
lėje, Sietyno koncerte dainavo ir Ramoškai
tė. Kaip puikiai, kaip galingai ji daina
vo. Nuo jos stipraus tyro balso, regis, net 
lubos kilnojosi, net sienos drebėjo! Kur tau! 
Ji pilną su kaupu pripildytų Metropolitinės 
Operos milžinišką salę.

Jurgis Dubrovskis iškalbingai užbaigė tą 
istorinį “L.” koncertą. Operos dainininkas, 
turtingu basso balsu dainavo šaliapiniškai. 
Ir tas pačias šaliapino daugel kartų dai
nuotas: Pranašas, Kai karalius karan ėjo, 
Blusa. Kad ir ištolo palyginti su operos 
korifejum šaliapinu—tai jau ką nors reiš
kia. O Dubrovskis tikrai atsidavė šaliapinu. 
Gyvas, pilnas, skambus balsas. Girdi, jame 
netik gerklę, bet ir širdį ir protą. Ir niekad 
ateityj nenorėčiau praleisti progos išgirsti 
Dubrovskį. žinau, panašiai mano daugumas 
klausovų. Nuoširdžiai gyrė jo balsą, jo ar
tistišką perdavimą.

Man čia norisi padaryti da vieną mažu
čiuką išsisukimą. Tuo gal būt kiek paleng
vinsiu savo nusikaltimą prieš kitą lietuvai
tę žvaigždę dainininkę. Jau tiek kartų, per 
keletą metų, ją girdėjau, gėrėjaus jos gau
siu balsu, jos nudavimu—ir lig šiolei vat 
taip ir vaikščiojau tylom. Neradau progos 
nors kukliai užsiminti apie Metropolitinės 
Operos žvaigždę Oną Katkauskaitę (Anna 
Kaskas). , i

O ne, ji mums nėra nežinoma. Paėjusi, 
kaip ir jos talentinga sądraugė Ramoškaitė, 
iš to paties Hartfordo miesto, Ona Kat- 
kauskaitė dainavo tokiame pat “Laisvės” 
koncerte, prieš kelioliką metų,- alto (con
tralto) balsu. Daugelis, žinau, ją prisimins.

Dabar jau senokai Katkauskaitė dainuoja 
pačioj didžiojoj operoj. Gražiai apie ją at
siliepia muzikos kritikai. Karštai jai katu
tes ploja entuziastingi klausovai. Smarkiai 
ir skardžiai plojau ir aš. 1

Kokia puiki dainininkė! Kaip apvalus, 
lankstus ir skambus balsas kyla iš jos pilnos 
krūtinės! Kaip grakšti ji atrodo sekmadienių 
operiniuose koncertuose. Visai lietuviško ti
po mergina. Puiki ji Agnės rolėje čechiš- 
koj Smetanos operoj “Prodana Nevesta” 
(Parduota Nuotaka). Bent kelis kartus teko 
ja gėrėtis šioje rolėj—jaunikio motinos ro
lėj.

O vėl kaip gražiai ji dainuoja garsioje 
Musorgskio operoj “Boris Godunov”, caro 
Boriso slaugės tolėjo! Regis, tipiška šviesia
plaukė rusaitė, pasirėdžiusį senoviniais ru
siškais išeiginiais rūbais. Su caro vaikais 
žaidžia, jiems pasaką seka, juos apvelka, 
pamokina.

žvitriai atrodo ir maloniai dainuoja. KaL . TeL
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PHILADELPHIA

Jauni-
Choras

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

tikrai graži, mikli ko- 
ir nekebli. Pilna kun- 
Taip, kaip ją meistriš-

Teresč 
artistė, 
sviestu

ir orkestrai pra- 
visi svečiai pasi- 

ir šoko iki vėlu-

Liūdesio valandoje kreip
kitės prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą.
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kauskaitė Maskanio operoj “Cavalleria rus- 
tieana”, Lolos rolėje. Čia jau atrodo juod
bruvė judri sicilietė, flirtuojanti vežiko žmo
na. Savo pilno balso lankstumu ji puikiai 
pasirodo bile kurioj pritinkamoj- altui ro
lėj.

Tai matote. Turime puikių meniškų jėgų. 
Turime kuo pasidžiaugti ir pasigėrėti.

Gebai pasišokėjusių artistų surasime bet 
kokioj lietuvių kolonijoj.

Štai kad ir Jono Valenčio jubilėjiniai 
spektakliai, prieš keletą dienų matyti Bruk
line Shubert HK11. Gražiai pasirodė Bruk
lino ir Niūvarko dainininkai ir vaidilos. Bu
vo ko pasižiūrėti, buvo kuo pasigerėti.

Man teko išbūti Šuberto salėje, sekmadie
nį, lapkričio 17 d. arti astuonių valandų: 
nuo 4 po pietų iki arti 12 vai. vidurnakty, 
per visą eilę spektaklių. Ir įspūdžių parsi- 
jvežiau gerų.

Pat pirma vaidinta Ilijos Surgučevo “Ru
dens smuikai”, antras veiksmas. Labai įs
pūdingas spektaklis. Ir meistriškai atvaidin
tas. Ir profesiniai artistai vargu bau atvai
dintų geriau. Ir nestebėtina. Juk tai vaidi
no patys tie miklieji, įgudę artistai, išėję 
dramos kursus: Aldona šertvietytė—Barbo
ros rolėje ir pats jubiliatas Jonas Valentis 
—Viktoro rolėje.

Scena labai jaudinanti, gili savo psicholo
giniu turiniu. Tarp Barboros, kito vyro žmo
nos, ir tarpe advokato Viktoro tamprūs mei
liški ryšiai. Dalykai prieina prie liepto galo. 
Reikia kas daryti, kaip nors Barboros vyrą 
įtikinti, kad čia nieko tokio, kad visa tvar
koj. Ir čia nelengva atmegzti tas neatmez- 
gamas mazgas. Prisiėjo dviem jautriom sie
lom kentėti, kovoti, spręsti. Ir tą dvasinę 
kovą puikiai perstatė gabioji Aldona šert
vietytė ir Jonas Valentis. Regis, kad jie du 
nelošė, bet gyvento pergyveno tą jautrią 
dramingą sceną.

O užuscenyj, už to gražaus sodo, rudens 
ruduojančia lapija papuošto, kas tai dai
nuoja: tai Niūvarkiškio Sietyno skambusis 
choras. Išėjo puikiai, žavingai.

Po trumputės pertraukos, kad patys ar
tistai suspėtų įrengti naujas dekoracijas, 
sudrožta tas muzikalios komedijos šedevras, 
Sofijos Kymantaitės-Čiurlionienės “Kupro
tas Oželis.” Tas pats garsusis Oželis, kurs 
jau spėjo, pasmarkauti bent keliose koloni
jose. Ir verta jam pasmarkauti da bent ke
liose kolonijose. Tai viena iš pačių sma
giųjų, žibančių, kunkuliuojančių komedijų. 
Ir da taip gabiai, taip taikiai muzikos ir 
dainų rūbais Bronės Šalinaitės padabinta.

Mačiau tų pačių Sietyniečių “Kuprotą 
Oželį” savo mieste Niūvarke lošiant. Gabiai, 
šauniai sulošė. O šį kartą — da geriau! Vi-‘ 
soj komedijoj nerastum nė vieno netinkamo 
žodžio, ne savo vietoj. Visa kas regis birlc 
byra, savaimingai, spontaniškai, natūraliai.

Daug drąsiau ir liuosiau (ir jautriau) at
vaidino Onytės mylimojo Jonelio rolę Ro
bertas Žukauskas. Ir pati jaunuolėlė Onytė 
išėjo da žvitresnė ir mergiškesnė: Ona Stel- 
mokaitė įdėjo ton rolėn gražių gabumų.

Puikus buvo senyvas našlys. Juozui Su
kackui, kaipo jaunam, lieknam gražiam vy
rui, o nuduot atvaidint išgverusį senpalaikį : 
tai nelengvas darbas, reikalauju' tikrų ga
bumų ir sumanumo. Ir Sukackas juokdė 
publiką, kad net tau šonai braškėjo, bežiū
rint, nuo juoko.

Suktas ir vikrus pasirodė piršlys. Lyg tas 
čigonas, giria, siūlyte siūlo palamdytą ir 
apiplėkusį našlį. Tadas Kaškiaučius tą rolę 
suvaidino gąbiai.

Gabiai blyksterėjo ir Elzbieta Skeistai- 
tienė, Onytės krikšto motinos rolėje, ir Al-, 
dona Juodeškaitė—Aldutės rolėje, ir Katrė 
Žukauskienė—I Kaimietės rolėje ir Adelė

Airija Neįleis Angly Iftiro 
Laivų į Jos Prieplaukas

Dublin. — Airių Respub
likos ministeris pirminin
kas Eamon de Valera pa-

..........- " -—t- ..

Rudaitė — II Kaimietė, ir Vanda Stoč- 
kaite—I Mergaitė, ir Alma Želionyte—II 
Mergaitė, ir Mare Paukštaitienė—III Mer
gina, ir Marijona Mitkienė—IV Mergina, ir 
Milda Stasiuliene (Jonušoniūtė)—V Mergi
na, ir Juozas Sukackas — antroj rolėj—I 
Jaunikaitis, ir Lauras Duobinis—II 
kaitis, ir visas šaunus gyvas Sietyno 
—kaimo jaunimo rolėje.

Bet visos komedijos tūzas buvo 
Stočkienė, motinos rolėje. Tai įgimta 
Kad jau tau dėpters žodį, tai kaip
patepa. Ir balsas ir nudavimai, judesiai—to
kie natūralūs, kad geriau ir būti negali. 
Bravo, Stočkiene!

“Kuprotas Oželis” 
mediją. Ir neperilga 
kuliuojančio jumoro,
kai vaidina Sietyniečiai, būtų kuo pasirodyti 
bet kur, bile kolonijoje. Iš tikrųjų. Ir didelę 
klaidą padarys apylinkės miestai, jei jie 
nepasikvies pas save tą smarkuolį “Kuprotą 
Oželį.” Reikia ir da kaip reikia. Tai ko
medijų komedija ir da muzika ir dainomis 
išpuošta, išharmonizuota.

Paskui tuojau sekė Levo Tolstojaus dra
ma “Patamsio Galybė” (Tamsybės Galybė), 
pirmas veiksmas. Ir tas pirmas veiksmas to
kio gilaus padarė įspūdžio, kad stačiai gaila 
buvo, kad nesuvaidino visos ištisai dramos.

Ligūstas ūkininkas Petras nebegali suvai- 
kyt savo šeimynos. Jo žmona (antroji) Ani- 
sa vedžioja romansus su smalsiu bernu Ni
kita. Nikita nesnaudžia, moka apsisukt ir 
apie kitas mergeles bei moterėles. Ūkinin
ko nuo pirmos žmonos duktė Okulina irgi 
myli pabaikaut su lipšniu bernu. O jis su- 
vylė ir pametė našlaitukę Mariną.

Veiksmą dapildo Aniutka, antrojo šeimi
ninko duktė; Matriona ir Akimas—berno 
Nikitos tėvai.

Nėr ką daug sakyt: veikalas atvaidinta 
įspūdingai. Visi artistai pasižymėjo. puikiai 
savo rolėse. Nikodemas Pakalniškis—ser- 
guolis mužikėlis; Uršule Bagdonienė—ries
ta ir lipšni jo moteris; Aldona Šertvietytė ir 
Adelė Pakalniškienė—apsikūlusios, praktiš
kos ūkininko dukros; Jonas Valentis—veik
smo ašis—tas apysmarkis bernas, prie kurio 
taip limpa moterys; Domicėlė Veličkienė ir 
Kazys Balčiūnas—to berno tėvai—motina 
labai sukta, gudri, o tėvas—lėtas ir nuo
laidus; Aldona Juodeškaitė—suvilta ir pa
mesta berno našlaitėlė.

Būtų visai neteisinga, tiktai po tiek, po 
porą žodžių suminėjus kiekvienam vaidi
lai. Jei būtų daugiau vietos ir daugiau lai
ko, ištikro norėčiau nuodugniau ir pilniau 
apibūdinti kiekvieną vaidilą. Visi jie to 
Verti. Gal kada kitą kartą. Skubu, mat.

Paskutinis ir pilnas scenos veikalas—4 
veiksmų Sofijos Kymantaitės—Čiurlionienės 
drama iš Lietuvos gyvenimo apie 1893 me
tus.

Knygnešių šeimos gyvenimas. Kova dėl 
tautinio išlaikymo. Šnipai, žandarai. Visur 
esanti “ubagė”, kur vietoj almųžnos tarbose 
nešiojosi knygas ir dokumentus. Kražių gai
šiosios skerdynės -laikotarpis.

Visa tai sudaro turtingą foną dramai plės
tis. Drama išėjo irgi gerai. Nors ir įvar
gusi nuo ilgo sėdėjimo publika—godžiai se
kė dramos eigą.

Stebėtinai puikiai vaidino Juozas Kačer- 
gius—knygnešio Rusteikos rolėje, ir jo ne
drąsi žmona, Stasės Lengerdaitės asmenyje.

Gera buvo Elena šertvytaitė, Jonas Va
lentis, Kazys Balčiūnas, Pranas Pakalniškis, 
Kazys B. Kriaučiūnas, Nikodemas Pakal
niškis, Malvina Sukackytė ir kiti Aidbalsiai.

Kiekvienam ir kiekvienai išpuola pareikš
ti atitinkamos pagarbos — už gabumą, už 
pasišventimą menui.

Smetonos Šalininkams Nenuai
ri avė Suboikotuoti Laisves 

Choro Parengimą
Lapkričio 9 d. Laisvės Cho

ras turėjo surengęs L. P. G. 
Kliubo Svetainėj vakarienę su 
prakalbomis ir šokiais. Choras 
savo parengime turėjo svečių 
ne tik iš savo miesto, bet bu
vo privažiavę svečių ir iš kitų 
miestų, kaip tai: iš Lawrence, 
Mass.; iš Worcester, Mass.; iš 
Nashua, N. II.; iš Derry, N. 
H.; iš Hudson, N. H. ir iš 
Lewiston, Me. \

Pirmiausia visi svečiai buvo 
aptarnauti skania vakariene. 
Svečiams baigiant užkand
žiauti, prasidėjo prakalbos. 
Kalbėto juYn buvo drg. J. 
Skliutas, iš Worcester, Mass.

Kadangi minėtam parengi
me dalyvavo ir svetimtautis 
Mr. Lot F. McNamara, ir pra
šė pas parengimo pirmininką, 
kad jam pavėlintų keletą mi
nučių pakalbėti, tai jam buvo 
suteikta toji privilegija. Jis 
savo kalba atsikreipė į visus 
dalyvius parengime, kad visi, 
kiek kuris išgali, aukotų Rau
donajam Kryžiui. Jam užbai
gus kalbėti, pirm. A. P. Dam
brauskas perstatė antrą ir 
principal) kalbėtoją draugą J. 
Skliutą.

Jis savo sklandžioje kalbo
je, padarė trumpą peržvalgą 
iš A.L.D.L.D. ųuveiktų darbų 
apšvietos srityje, per josios 25 
metų gyvavimą ir kvietė visus 
lietuvius prisirašyti prie virš- 
minėtos apšvietos organizaci
jos. Antroj dalyj savo kal
bos, palietė Lietuvos klausimą 
nurodydamas, kam prie da
bartinės valdžios Lietuvoje 
negerai gyventi.

Kalbėtojas sakė, kad dabar 
Lietuvoje tik tiems negerai gy
venti, kurie prie fašistinės val
džios gyveno iš darbo liaudies 
kruvino prakaito. O Lietuvos 
darbininkai, tai džiaugiasi da
bartine valdžia.

Čia turiu pasakyti, kad drg. 
Skliutas jau gerokai toli pali
kęs pradinius kalbėtojus. Jis 
labai nuosekliai riša dienos 
klausimus. Kalbėtojams užbai
gus kalbas, 
dėjus groti, 
leido šokti 
mai.

Dar turiu priminti ir tai, 
kad Smetonos šalininkai dirbo 
išsijuosę tarp vietos lietuvių, 
kad kaip galima suboikotuoti 
virš minėtą Laisvės Choro pa
rengimą. Bet jiem tas nenusi- 
davė: parengimas buvo pasek
mingas kaip iš moralio taip 
ir iš materialio atžvilgio.

Ir tas visas kreditas pri
klauso draugėm A. Račkaus
kienei ir M. Yocumskienei, 
nes jos, būdamos gaspadinė- 
mis surengti vakarienę, beveik 
vienos dvi turėjo iš anksto iš
platinti tikietus. •

Laisvės Choras taria nuošir
dų ačiū visiems, kurie prisi
dėjote prie pasekmingumo 
choro parengimo.

Choristas.

kartojo, jog Airija griežtai 
atmeta Anglijos reikalavi
mą priimt anglų karo lai
vus į airių prieplaukas ir 
leist anglam naudot Airijos 
lėktuvų aikštes. De Valera 
sako, jei Airija išpildytų šį

anglų reikalavimą, tai pati 
būtų įvelta į karą, ir vokie
čiai ją baisiai sunaikintų.

’ Viena. — Numatoma, jog 
ir Bulgarija prisidės prie 
vokiečių - italų stovyklos 
prieš Angliją ir Graikiją.

(Tada vokiečių armija ga
lėtų per Vengriją, Rumuni-

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS.

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

ir j pavienius namus; taipgi siunčiam ir į kitus miestus.
Sav. V. LUKOŠEVIČIUS

Garsinkite slavu bizni fieh 
raštyje “Laisvėje”.

ją ir Bulgariją užpult ryti
nę Graikiją ir europinę Tur-

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS
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Norwood, Mass.
Pasižvalgius po Norwoods
Atėjus mašinų spartumui, 

suteikė abelnai biednesnei 
klasei žmonijos daugel progų 
pasižmonėti tolimesnėse lietu
viais apgyventose kolonijose, 
pasigrožėti jų gražia veikla, 
parengimais ir kartu aplanky
ti gimines.

Kai daugelis laisviečių vy
ko į “Laisvės” koncertų j 
Brooklyna, tai mes, žingeidu
mo dėlei, ta pačių diena atsi
dūrėme į Norwoodu. Tiesa, ta 
ryta pakilus anksti, turėjom 
galvose daug klapato, nes ne
galėjom pasirinkti vienos vie
tos iš dviejų gražių progų: 
važiuoti į “L.” koncertų, ar į 
LDS 3 kuopos dešimties me
tų sukaktį; o į abidvi vietas 
ukvata apsilankyti traukte 
traukė. Pagaliaus, nuspręsta 
vienu šūviu “paimti du zui
kiu”, — apsilankyti pas sa
vas gimines ir pasigrožėti su
kaktuvėmis !

Po tokio nutarimo, praėjus 
trim vai. laiko, radomės ant 
Jono gatvės prie mažo pasta- 
to-stubelės. Paspaudę guziku- 
tį prie durų, iššaukėme gyven
tojus, kurie, tartum į bala 
puolę, nustebo iš tolimos vie
tos pamatę nekviestus svečius. 
Bet už trumpos valandžiukės 
ir mums teko nusistebėti. . . 
Vos spėjus pakratyti dešines, 
besikeičiant žodis po kitam, 
telefono varpelis nedavė mum 
ramybės, o tų namų merginų 
girdėjom atsakinėjant ant pa
šaukimų vis su “ačiū, ačiū”!” 
Ir taip tęsėsi per kiek laiko. 
Mes vos stubos slenkstį per
žengę nesupratom iš karto, 
kas čia tokio nepaprasto yra. 
Tik už minutės kitos mums 
paaiškėjo, kad jaunuolės V. P. 
gimtadienio sukakties proga 
telefonu yra siunčiami pasvei
kinimai nuo jos geriausių prie- 
telių. Po to, pasirodė raudo
nų gėlių glėbis, “keiksas” ir 
1.1. Tas mus irgi nustebino, 
nes iš namų išvažiavome vie
nas sukaktuves pamatyti, o 
atsiradome dvejose.

==================SMS5SSaXEBSSSSS3S 

dainuotų, linksmintų publikų 
parengimuose.

Programai užsibaigus, d. J. 
G. darbavosi — verbavo nau
jus narius į LDS kuopų. Jo 
darbo vaisiai nebuvo veltui; 
iki apleidom svetainę, jis bu
vo gavęs du nauju nariu. Pas 
norwoodiecius ir literatūra 
gražiai parengimuose platina
ma. Kadangi buvo švenčia- 
ma-minima dešimties metų 
LDS kuopos sukaktis, tai pa- 
sidrųsinta ir paklausta apie 
kuopos stovį. Gauta atsaky
mas, kad sudėjus abiejų kitų 
pakraipų kuopas (SLRKA ir 
SLA), tai LDS kp. viena anas 
dvi viršinanti narių daugiu ir 
gražaus jaunimo skaičiumi. 
Čia ir vėl smagi buvo mums 
naujiena. Vadinas, kurie mo
ka veikti, tie gauna ir na
rių ir išauklėja didelę orga
nizacijų.

Dar niekur kitur nebuvo 
girdėt taip darant, kaip šičia. 
Vyrai su moterimis vaidini
muose kaip ir lenktyniuoja. šį 
kartų veik vieni vyrai sulošė 
veikalų ir dainas dainavo; o 
neužilgo, mums sakė, vienos 
moterys kitų panašių progra
mų išpildys. Tai puiku! Rei
kėtų visur kitur tokios lenk
tynės įvykdyti.

Iš šalies klausantis ir ak
tualiai nors trupučiukų pama
čius jų veikla, atrodė, kad 
pas juos nėra nei priešų, ju
dėjimui kenkėjų. Bet ne vi
sai taip pasirodė, kuomet pla
čiau pasikalbėta su keliais 
veiklesniais žmonėmis.

Esama keletą sklokos ir so
cialistų likučių, o apie kleri
kalus nėr nei kalbos: netoli 
svetainės matėsi stūksanti lie
tuviška bažnyčia. Sakoma, 
kaip tik iš Lietuvos Smetona 
išdūmė, taip greit tos trys sro
vės pradėjo klijuotis kovai už 
Smetonos sugrąžinimą į Lietu-
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vą ir patupdymą jo ant pre
zidentiškojo sosto.

Beje, reikia pažymėt, jog 
norvvoodiečių Vyrų Choras ga
lėtų nuvažiuoti net ir į Conn, 
valstijų su lošimais ir dainavi
mais. Ukvatninkai turėtų juos 
pasikviesti, nes išlaidos susi
darytų labai menkutės, o bū
tų daugiau įvairumo — lošė
jai iš tolimos vietos.

Svečias.

PRANEŠIMAI B KITUR
WORCESTER, MASS.

LLD 11 kp. susirinkimas įvyks 24 
d. lapkr., 29 Endicott St., 11 vai. ry
to. Visi draugai yra prašomi daly
vauti, nes yra svarbių dalykų apkal
bėti. — J. M. Lukas, Sekr.

; Valgykite ;
MEDŲ

NELAUKITE
kol gausite slogas; valgy- ; 
kite medų, valgykite da

bar, kad negauti slogų.

< Valgykite Medų Vietoj
! Cukraus
' Sako Dr. J. J. Kašklaučius

i Kaina 75c Kvorta

; “Laisvėje” galite gauti į
; tikrų bičių medaus už ga- !

na prieinamas kainas. I
' Kreipkitės į “Laisvės” ofi- I
' są ir apsirūpinkite su 
' medum. į
L----~~------------—i

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų.

l Penktas puslapi)

*

HARTFORD, CONN.
Sekmadienį, lapkr. 24 d., Laisvės 

Choro Svet., 155 Hungerford St., 
įvyks svarbus susirinkimas, 2-rą v. 
po pietų. Bus apkalbėta mūsų sve
tainės reikalas. Šiame susirinkime 
dalyvaus gerai žinomas veikėjas, P. 
Buknys, iš “Laisvės” Adm. Todėl 
kviečiame mūsų organizacijų narius 
ir geros valios žmones dalyvauti.

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 141 kp. ruošia “Košely- 

nos” Balių, sekmadienį, lapkr. 24 d. 
735 Fairmount Ave., 7 v. v. Bus ge
ra muzika šokiams. Kviečiame vieti
nius ir iš apylinkės dalyvauti. — 
Kom.

BRIDGEPORT, CONN.
LDS 74 kp. rengia kortų parę, 

šeštadienį, 23 d. lapkr. Liet. Svet., 
407 Lafayette St., pradžia 7:30 v. v., 
tai bus linksmas vakaras visiems. — 
Komisija. (275-276)

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
sis šokiai prie geros orkestros. Įžan
ga 35c. Kviečia Komitetas.

(274-276)

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

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

(214-276)

NASHUA, N. H.
ALDLD 42 ir LDS 128 kuopos 

rengia prakalbas, Lietuvos klausi
mu ir pasaulio įvykiais. Lapkr. 24

LeVANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated 
•

J. LeVANDA—E. LeVANDA
Tėvas Ir Sūnus Levandauskal

UNDERTAKERS 
•

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

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

d., 2 vai, po pietų, O’Donnell Svet., 
20 High St. Kalbės D. M. Šoloms- 
kas, ALDLD Centro Sekretorius iš 
Brooklyn, N .Y. Kviečiame visus at
silankyti ir išgrįsti svarbias pra
kalbas. — J. E. (275-276)

LINDEN, N. J.
LDS 135 kp. rengia 10 metų pa

minėjimo vakarėlį, lapkr. 24 d., A. 
Rupšio Svet., Wood ir 16th St. Pra
šome visų atsilankyti. Bus skanių 
valgių, šalto alaus. Vyram $1.00, mo
terim 50c. Pradžia 5 v. v. Kviečia
me ir tuos, kurie dar ne nariai, bus 
priimami be įstojimo duoklių tą va
karą. — Rengėjai. (275-276)

BAR ir GRILL 
LIETUVIU RESTAURANAS 
Įdomiai {puošta lietuviška aludė 

ant Grand Street 
Rheingold -sxtra Dry Alus.

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės

Turime ir kambarių pernakvot 
arba savaitiniai išrandavot
JOSEPH ZEIDAT

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker

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

krikštynom, kitkam.
231 BEDFORD AVE., 

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

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-3622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

NOTARY 
PUBLIC ■bb.

Mariniu :■ 
t

Telephone
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

FRANK DOMIKAIT1S
RESTAURACIJA 

417 Lorimer Sy— Brooklyn — 

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

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

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

“Laisvės” Name

Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas pieniškų valgių 
Ir dartovlų—virtų ir žalių.SKELBKITES “LAISVĖJE”

Office Phone 
EVergreen 4-6971

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

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

Bet čia jaunimo pasilinks
minimas. Mes, vyresni, nudū
linome stačiai į Lietuvių Na
mą pasidairyt, išgirst ką nau
jesnio. Spėjus įžengt į svetai
nę, jau radome ne mažą skai
čių prisirinkusios publikos, be
laukiančios LDS 3 kp. sukak
tuvių programos. Neilgai tru
kus pasirodė- pirm, su prane
šimais, kad programa prasi
dėsianti, o jų pildysiąs veik 
vienų vienas Vyrų Choras, va
dovaujant M. Boliui.

Pirmiausiai sulošta komedi
ja “Į Ameriką”. Tame trum
pam vaidinime vaizduota, kaip 
nepergudras žmogelis (bet gu
driai lošė), nuėjęs į kontorų 
pas laivakorčių pardavėjų ne
galėjo tinkamai susikalbėti ir 
laivakortę Amerikų pasiekti 
nusipirkti.

Antras iš eilės veikalas 
“Kauno Ponai”, šiame vaidi
nime daug tiesos pasakyta 
kas lietė buvusių Kauno po
niją. Jame ir dainos buvo pri
taikintos, kaip Smetona iš 
Lietuvos išdūmė pas Hitlerį 
ant burdo ir t.t. Kadangi šį 
veikalą lošiant moters rolę at
liko vyras, tai jis gana “drą
siai” vaidino. Girdėjau kai kas 
patylom prasitarė, kad toji 
“moteriškė” buvus per daug 
“drąsi”; tačiaus atsižvelgus 
abelnai į visų ponų gyvenimą, 
tai vargu jie tokia moterų 
drąsa būna pasitenkinę. Juk 
ponijoje didžiausias yra iš
tvirkimas.

Vyrų Choras tuo syk susi
dėjo bene iš septynių asmenų, 
bet labai gražiai sudainavo; o 
ypač daug naujų, pirmu syk 
girdėtų, dainų sudainavo. Tai 
garbė už tokį dainavimų!

Chorui už dainas ir komedi
jas publika gražiai atsimokė
jo nepavydėdama aplodismen
tų.

Protarpiais vietiniai drau
gai pakalbėjo, viėnas apie 
JLDS, antras kvietė sudaryt dar 
didesnį chorų. Jo (choro) 
pagražinimui prašė jaunimo ir 
moterų, kad į jį dėtųs ir sykiu

Dvi Juokingos Komedijos 
“Kurčias Žentas” iii “Aš Numiriau” 

RUOŠIA LIETUVIŲ LIAUDIES TEATRAS
PO VADOVYBE ALDONOS ŠERTVIETYTĖS

Sekmadienį

GRUODŽIO

Anastazija Buknienė 
Vaidina veikale “Aš Numi

riau” Kristinos rolėje.

December
1940 m.

Durys atdaros 4 vai. po piet
Vaidinimas —- 5 vai. 
ŠOKIAI- 7:30

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

NEW NATIONAL HALL SVETAINĖJE
261-267 DRIGGS AVE
H--------------------------------------------------------------

Šokiams grajis

Jurgio Kazakevičiaus
Orkestrą

įžanga 75c ir 50c
Vien tik Šokiams 35c

Nikodemas Pakalniškis 
‘Kurčiam Žente’ vaidina Kazio rolėj.

BROOKLYN, N. Y.
-----------------------------------------------------0

VAIDINIME DALYVAUJA
A. BUKNIENĖ
N. PAKALNIŠKIS
J. LAZAUSKAS
S. LENGERDAITĖ 

‘ M. STAKOVAS
GEO. KLIMAS
P. GRABAUSKAS

Kelrodis: New National Hali randasi Greenpointo dalyje. Privažiuoti galima Lorimer St., Crosstown, 
Graham Ave. gatvekarais ir 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 durų —išlip
kite privažiavę Eckford St. Čia ir svetainė. 8th Ave. Subway važiuodami išlipkite Nassau Ave. stotyje — 
apie trys blokai iki svetainės.

Managed by

RHEA TEITELBAUM

OPEN DAY and NIGHT

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

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

SPECIAL RATES PER WEEK
LAIDIES’ DAYS

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

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

Sun. all day and night

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

■į

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 Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake, Stollen 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolla.

Siunčiame duoną per paštą { kitus mlesvus, specialiai greitai pristato. 
Ant Jūsų pareikalavimo, sutelksime informacijas apie svorj ir kainas.

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



S'

.

šeštas puslapis
M

iii iii sasMS

NwYorkosfc^fe/ Žinios
Amerikoje šiuo tarpu randa

si pas buvusį, Lietuvos generalį 
konsulą Joną Budrį apie $10,- 
000. šiuos pinigus suaukavo 
Amerikos lietuviai dėl gelbėji
mo Vilniaus krašto. Į mūsų 
šalį šitai atvyko ponia Tubelie- 
nė, kuri, rodosi, dabar randasi 
New Yorke, taipgi ji yra “Vil
niaus Gelbėjimo Komiteto" pir
mininkė.

Ponia Tubelienė, nori suorga
nizuoti Komitetą Amerikoje iš 
jai prielankių ypatų, kad tas 
Komitetas darytų spaudimą ant 
Jono Budrio, kad jis tą $10,- 
000 pervestų josios prielankiam 
komitetui. Jonas Budrys, kiek 
girdėjome, jau sutinkąs tai pa
daryti. šis visas “švarus dėl lie
tuvių tautos darbas” yra palai
komas didelėje slaptybėje. Ant 
kiek teko mums sužinoti, tai 
apie šį sumanymą žino tiktai

Šį Vakarą įvyksta 
Jurginčs Balius

Šv. Jurgio Draugijos 56-tas 
metinis balius įvyks jau šį va
karą, šeštadienį, lapkričio 23- 

' čią d., Grand Paradise salėse, 
318 Grand St., Brooklyne. 
Įžanga 40c.

Kąip kas metai, taip ir šiam 
■ baliui paimta dvi didžiosios 

Paradise salės ir pasamdyta 
Adomo Jezavito dvi orkestros, 
kurios be paliovos grieš vie
na lietuviškus, kita ameriko
niškus šokius. Apart to, ši 
draugija ne tik savo senumu, 
bet ir tolerantiškumu, lygiu, 
demokratišku traktavimu visų 
narių, neklausiant pažiūrų, 
yra įgijus pagarbos Brook ly
no lietuvių visuomenėje, dėlto 
jos pramogos būna gausiai 
lankomos narių ir ne narių, 

/ visokių pažiūrų lietuvių. Tad 
ir šis balius laukiamas visų 
kaipo remtinas ir smagus pa- 
žmonys.

Šeštadienis, Lapkr. 23, 1940

Pabuskit!
“tyriausi lietuvių tautos didelį 
vyrai”: J. Tysliava, “Vienybės” 
red.; Kleofas Jurgelionis, “Tė
vynės” red.; Dr. M. J. Vinikas, 
SLA. sekr. ir kelis Bostono vy
rai.

Jeigu pasiseks poniai Tube- 
lienei tas viskas įvykinti, tai 
lietuvių “klopų” (darbo žmo
nių) sudėti ir sunkiai uždirbti 
$10,000 gelbėjimui Vilniaus 
krašto, atsidurs ten, kur ran
dasi josios švogeris ir sesuo— 
Vokietijoje.

žinoma, tuos $10,000 ponia 
Tubelienė apsiims nuoširdžiai 
nuvesti į Vokietiją, o komite
tas pasilikęs darbuosis, kad 
vėl kasą dapildžius.

Mūsų supratimu, lietuviai 
turėtų protestuoti prieš tą po
nios Tubelienės komitetą, nes 
jis neatstovauja Vilniaus Kraš
to lietuvių. Brooklyno Rep.

Liaudies Teatro Vaka
ras Jau Tik už Savaitės

f'*
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Vaikams Atidavęs Kraują, 
7 Tėvas Mirė

William Bocca, 37 m., 3421 
Wickham Ave., Bronx, mirė 
nusilpnėjęs dėl nuolatinio da- 
vinėjimo savo kraujo trims sū
neliams, sergantiems hemophi
lia—kraujo nutekėjimo liga, 
kurioje, kad ir nuo mažiausio 
įsidrėskimo pradėjęs bėgti 
kraujas negalima sustabdyti.

Trim berniukams tėvo krau
jo buvo perleista 106 kartus. 
Nuo to ir, be abejo, dėl trū
kumų gyvenime, (kadangi jis 
buvo ne koks turčius, bet tik 
-troko draiveris), nelengva bū
davo tankiai nuleidžiamą 
kraują atauginti, jis susirgo 
inkstų liga. Būdamas silpnas, 
pastaraisiais laikais ir dirbti 
nebegalėjo, tad šeima iš 7-nių 
gyveno su $55 pašalpos per 
mėnesį. Aišku, kokios tada 
beliko galimybės sutvirtėti. 
Paskutinėmis dienomis, pavo
jingai susirgus, 7-ni žmonės 
aukojo jam pačiam kraujo, 
buvo penkis syk perleista, bet 
jąu buvo pervėlu išgelbėti.

Liaudies Teatras . yra jau 
per eilę metų pasižymėjęs sa
vo veikla lietuvių teatro srity
je. Neužmiršo mūsų jis ir šie
met. Kada daugelis iš mūsų, 
vasarai baigiantis, važinėjo
me vakarais į Coney Islandą 
ar šiaip kur pavėsiauti, pasi
naudoti paskutinėmis progo
mis pabuvoti atvirame ore, tai 
mūs teatrininkai sukaitę prak
tikavo salėse, kad mums pa
teikt naujų veikalų pasigrožė
jimui rudens sulaukus.

Pasekmėj jų darbo, už sa
vaitės sekmadienį, gruodžio 1- 
mą, bus suvaidinta dvi puikios 
komedijos: “Kurčias .žentas” 
ir “Aš Numiriau”. Režisieriau- 
ja Aldona šertvietytė, jauna, 
bet jau daug kartų atsižymė
jus kaipo nepaprastai gabi ak
torė, taipgi gerai prasilavi
nus ir gabi režisierė.

Tas komedijas pamatysime 
gruodžio 1-mos popietį, New 
National Hali, 261-267 Driggs 
Ave., Brooklyne (Greenpoin- 
tės sekcijoj). Vaidinimas 5 v. 
vakaro. Paskui šokiai prie 
Geo. Kazakevičiaus orkestros. 
Įžanga 75c. ir 50c., vien 
kiams 35c.

SO

Šį Pirmadieni Prelek- 
cijos Nebus

Buvo garsinta, kad Tarybi
nės Lietuvos Konstituciją 
baigs aiškinti D. M. šolomskas 
pirmadienį, lapkr. 25 dieną. 
Pasirodė, kad tą dieną svetai
nė užimta, tai prelekciją nu
kelta į pirmadienį, gruodžio
2 dieną. Komisija.

Queens šeimų šelpimo įstai
ga išdavus pašalpų 6,844 as
menims, iš kurių 75 nuošimčiai 
buvę čiagimių, ir 45 nuošim
čiai iš tų kilę iš New Yorko.

Didžiojo trafiko valandomis 
pereitą sekmadienį suskaityta 
Po 1,440 mašinų pravažiavus 
naujuoju Queens-Midtown Tu
neliu.

Central Brooldyno Let 
Parapijono Laiškas
“Laisvės” redakcijos pra

šau patalpinti šį mano laišką, 
kad ir kiti žinotų, jog mes, 
C. Brooklyn© lietuviai parapi- 
jonai, esam išvadinami “ketur
kojais” ir “prakeiktais žemai
čiai”. O mes vis tylim ir no
rim surasti, kame to priežas
tis.

Dabar jau atradom, kad 
buvęs ponas P. pirma išdaužė 
mūsų dievaičius, iškavojo var
pelius ir išnešė Kryžmą iš al
toriaus ir pastatęs krogely 
(?) išgainiojo klapčelius ir 
pasistatė jų vietoj parapijo
nams nežinomus kitataučius, 
o tie išvogė pinigus. O klebo
nėlis dabar šaukia: jūs vagys, 
jūs bedieviai, jūs pinigus išvo
gei, nevien dievų nebebus, bet 
ir šventykla jau pranyks, tik
tai vyskupo pinigai sugrįš.

O aš noriu pasakyt, kad 
kai žemaičiai supyks, tai ir P. 
pranyks.

Utarninko vakare susišaukė 
mitingą jaunų vyrų ir mergai
čių. Mumis visus liepė tylėti, 
tik jis vienas kalbėjo. Iš pa- 
rapijonų nė vienas neturėjo 
progos prakalbėti. O mes ne
norim nė girdėti, kad ans mu
mis vergais nori padaryti, tik
tai šaukia pinigų. O jis lai
kų neatboja. Kad parapijonai 
be “šiušių” vaikčioja, tas jam 
nerūpi, o prie altoriaus atsi
stojęs keikia, net purslos le
kia, iš piktumo visas dreba, 
vis jam pinigų mažai yra. Mes 
žinom, kad jei ne kunigas bū
tų, nagaiką įdavus, būtų tik
ras senovinis kotas žmonėms 
kotavoti. O kad parapijiečiai 
nieko neduosim, tai P. kelnes 
pasiraitęs išbėgs. Ot, tai mū
sų gerasis: vadas! Pirma norė
jo žmonės tikėti, o dabar ne
nori nė žiūrėti.

“Laisvės” Skaitytojas.

Tūkstančiai Biednioky 
Laukė “Turkės”

Pusseptinto tūkstančio mies
to benamių ir šiaip biedniokų 
valandų valandas stoviniavo 
eilėse prie miestavos prieglau
dos Padėkų Dieną, kad gaut 
tradicinius kalakutienos pietus 
ir paskui vėl alkti iki nežinia 
kur gaus kitus. Tūkstančiai 
kitų po įvairias labdaringas 
įstaigas, senelių prieglaudas ir 
kitur buvo pavalgydinti. Varg
šų laimei, šiemet oras Padėkų 
Dieną buvo šiltas, nereikėjo 
drebėti laukiant savo eilės.

Puikieji turčių kliubai, kur 
ir visada linksmautojų netrū
ko, buvo perpildyti publika. 
Juose buvo ištikro gana to
kių, kurie labai ir dabai turi už 
ką dėkoti, kuo džiaugtis, nes 
karo pelnai daugybei jų pa
didino pelnus.

Šiandien ir Rytoj 
Estų Bazaras

T-as.

ku-

Olgino Paminėjimo 
Mitingas

Lapkričio 23-čios vakarą, 
Royal Windsor, 66th St. ir 
Broadway, New Yorke, ren
giama didžiulis mitingas pa
minėti metinę sukaktį nuo 
mirties M. Olgino, buvusio žy
maus darbininkų vado, žino
mo ir gerbiamo ne vien tik žy
duose, kur jisai daugiausia 
darbavosi, bet ir plačioj Ame
rikoj. Ir užrubežiuose, kur tik 
yra organizuotas darbininkų 
judėjimas, Olginas buvo žino
mas iš jo raštų, kurių jis yra 
parašęs įvairiais klausimais.

Mitinge kalbės Earl Brow
der, P. Novick, Max Stein
berg. Taipgi bus dainų ir mu
zikos meno programa. Įžanga 
40c ir 60c.

iždininkui. Jis,, gavęs aukas, 
tUojaUS pasiųs paliudijimui 
kvitą aukų siuntėjui, apie ku
rią prašome aukų rinkėjų teik
ti žinią savo aukotojams, ku
rie tuom žingeidauja. Iždinin
kas yra uždėjęs grynais pini
gais užstatą tame banke, kur 
gautos aukos dedamos, jo ir 
dviejų iždo globėjų vardais.

Surinkti pinigai niekam ne
naudojami, tik laikomi banke 
pastatymui paminklo. Apart 
to, aukojusių vardai ir suma 
visuomet skelbiama spaudoje 
ir tikimės, ateityje įvairūs 
laikraščiai patarnaus, o Brook- 
lyno, New Yorko, ir New Jer
sey apylinkėje pranešama per 
radio.

Taigi, atsikreipiame į ger
biamą lietuvių visuomenę ra
gindami remti aukomis fondą 
pastatymui paminklo Brook- 
lyne, pagerbiant mūsų didvy
rius lakūnus Darių ir Girėną 
su garsiaja jų Lituanica ir at
žymėti tragedijos vietą Soldi
no miške..

Daug Praranda Važiuotos 
Leidimus

Bėgiu dviejų savaičių New 
Yorko valstijoj už įvairius ne
tikslumus atimta ar suspen
duota auto vairuotojų leidi
mai 562 asmenims. Nemažas 
skaičius iš jų prarado leidi
mus dėl vairavimo neblaivia
me stovyje.

Praradusieji 60 buvo iš 
miesto ir 108 iš visos valsti
jos, suspenduotų 271 iš mies
to ir 123 iš valstijos. Brook- 
lyniečiai 29 prarado, o 127- 
niem suspenduota.

CHARLES’
UP-TO-DATE

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

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

Gerai Patyrę Barberial

0- 9

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

PADĖKŲ DIENOS 
VAIŠĖS

580 SUMMER AVENUE 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

Dariaus-Girėno Paminklo 
Reikalas if Aukos

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

Praeito trečiadienio vakarą, 
tai yra prieš Padekavones die
ną, S. Misiūnas, kurio kabare
tas yra po num. 473 Grand St., 
atsilankiusius vaišino skaniai 
sutaisyta kalakutiena. Taipgi 
tą vakarą grajino orkestrą šo
kiam.

Tame kabarete orkestrą gra- 
jina penktadienių, šeštadienių 
ir sekmadienių vakarais.

Svečias.

<s

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-8842

Visas aukas ir blankas pra
šome siųsti išrašant čekį ar 
Money Orderį vardu Darius
Girėnas Monument Fund, ad
resuojant Komiteto Iždinin
kui, Mr. John Spurga, Port 
Jefferson Station, Long Island, PARDAVIMAI

Parsiduoda restauracija su pilno
mis gėrimų laisnėmis. Kaina labai 
prieinama, lysas ant 3 metų, randa 
$50.00. Pardavimo priežastį sužinosi
te ant vietos. Kreipkitės R. L., 427 
Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

(277-279)

Šiuomi teikiame plačiai 
suomenei prisiųstų aukų iš 
lės keturioliktą paskelbimą, 
sulig .Spalių 19 d., 1940 m., 
per Fondo Komiteto iždinin
ką p. J. Spurgą.

Nuo Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimo penkto jubiliejinio 
Seimo, įvykusio rugpjūčio 26 
d., Brooklyn, New York, per 
centro sekretorių J. Siurbą ir 
iždininką Dr. J. J. Kaskevich, 
gauta čekis $15, su pareiški
mu, kad Seimas aukoja pa
statymui paminklo žuvusiems 
lakūnams Dariui ir Girėnui.

Mes kreipiame visuomenės 
domę, link šios stambios orga
nizacijos prielankaus atsiliepi
mo į Fondo Komiteto pasiųs
tą Seimui pasveikinimo laišką, 
kame gerbiamieji seimo dele
gatai teikėsi paskirti auką pa
statymui pąįninklo. Labai 
įkainuojame Šįam reikalui au
kas, o taipgi įvertiname orga
nizacijos simpatiją užbrėžtam 
garbingam tikslui, ir mūsų su
pratimu, pilną užgyrimą dar
bo pastatymui paminklo At
lanto nugalėtpjams didvyriam 
lakūnam Dariui ir Girėnui, 
Lituanicos Aikštėje, Brookly
ne.

Felix Smaidžiūnas, 1135 
Blake Ave., Brooklyn, N. Y., 
Dr. Martino Liuterio Draugi
jos narys, surinko nuo šių as
menų : aukojo po $1—V. Mi- 
lauckas, S. Shablauskas, F. 
Smaidžiūnas. Po 50c aukojo: 
John Baishtan, D. Friedland, 
A. Schneider. Smulkių $1.50. 
Kartu $6. Blankos numeris 
258.

M. Karaktinas, brooklynie- 
tis, švento Jurgio Draugijos 
Įgaliotinis, surinko smulkiais 
nuo pavienių asmenų $2.25. 
Blankos numeris 238. M. Sta- 
kovas, LDS 1 kuopos narys, 
Brooklyne, surinko ir patsai 
aukojo $1. Sako, blanka pa
mesta; numeris 135.

Stanley Aukštolis, 434 — 
55th Street, Brooklyn, N. Y., 
per A. Deikų, brooklynietį, 
aukojo $5. SLA 173 kuopa, 
Lowell, Mass., per sekretorių 
L. Petkevičių, aukojo $5 ir ra
šo: “pranešu Tamstom, kad 
mūsų kuopa aukojo tiek Da
riaus ir Girėnų paminklui pa 
statyti”,

šiame sąraše gauta aukų 
nuo organizacijų, draugijų, 
kuopų ir pavienių asmenų vi
so $34.25. Tai liudija, kad mes 
tikrai siekiam mūsų užbrėžto 
kilnaus tikslo. Visiems nuo- 
širdžiausiai dėkojame už gau
sias aukas ir pasidarbavimą 
paminklo pastatymo reikalu.

Ir dar kartą prašome orga
nizacijų, draugijų bei kuopų 
ir visų, kurie yra gavę Fon
do Komiteto aukų rinkimui 
blankas, įsitėmyti, kad tų visų 
blankų nustatytas laikas jau 

• yra pasibaigęs , su rugsėjo 
(September) 1d., bet dar ne- 
pervėlu jas visas grąžinti. Tai 
malonėkite parinkti ar paskir
ti iš draugijų iždo kiek aukų 
ir pasiųskite Fondo Komiteto

vi- 
ei-

Pam. Statymo Fondo Koni.

Ateivių Registracijai 
Liko Mėnuo Laiko

New Yorko mieste, kaip 
skelbia pašto viršininkas Al
bert Goldman, iki pabaigai 
pereitos savaitės užsiregistra
vo 301,270 nepiliečių ateivių.

Goldmanas įspėja, kad nuo 
gruodžio 14-tos visos atskirų 
apylinkių stotys, esančios su- 
siedijų pašto skyriuose bei 
mokyklose užsidarysiančios, 
tačiau Generalio Pašto Ofise, 
8th Avė. ir 33rd St., bus gali
ma registruotis iki gruodžio 
26-tos.

PARDAVIMAI
Parsiduoda Restauracija su labai 

gerais įruošimais. Apgyventa įvairių 
tautų ir aplinkui didelės dirbtuvės. 
Šiuom tarpu iš priežasties savinin
ko nesveikatos, restauracija yra už
daryta. Kaina labai prieinama. Pra
šome kreiptis laišku ar asmeniškai 
į “Laisvės” raštinę, 427 Lorimer St., 
Brooklyn, N. Y. (275-277)

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

o- <g

Dr. John Repshis 
(Repšys) 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
278 Harvard Street 
kampas Inman Street 

Arti Central Skvėro 
CAMBRIDGE, MASS. 

Tel.: TRObridge 6380
OFISO VALANDOS: 
2-4 ir 6-8 vakare 
Nedaliomis ir šventadieniais: 
10-12 ryte

F. W. SHALINS
grupių ir pavienių. 

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

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

Tel.: Glonmore 5-6191
Tel. Virginia 7-4499

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

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

(SIIALINSKAS)

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

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto

s

Kiekvieną aubatą 
karšta vakariene. 
Atskiras kamba
rys, užejimui su 
moterims. Neda
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

ir impor- 
degtinės i» 

geriausių

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

03 ii’iHHI
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Mateušas Simonavičius
Gražiai įrengta Susiėjimams {staiga

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Hewes elevelterlo stoties

Estų organizacijos, su 
riomis bendrai darbuojamės 
Baltiko Kultūrinėj Taryboj, 
yra suruošusios bazarą savo 
liaudies laikraščio “Uus Hm” 
naudai. Greta bazaro yra ir 
dailės paroda, kurioje išstaty
ta įvairių tautų dailininkų pie
šiniai, skulptūros ir kiti dai
lės kūriniai. Prasidėjęs lap
kričio 22-ros vakarą, bazaras 
tęsiama šiandien ir rytoj, 23- 
čią ir 24-tą. Kas vakarą šo
kiai. Kviečia ir lietuvius atsi
lankyti ir susipažinti, kaip pas 
juos vyksta bazarai.

Bazaras būna 2061 Lexing
ton Ave., prie pat IRT Lex
ington Ave. linijos, 125th St. 
stoties, N.,Y.

4b

Įvyks Šeštadienio Vakare

: Įsteigta 1892 O
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‘Policija atsišaukė į turinčius 
atliekamų žaislų atiduot juos 
policijai, Įciiri aptaiso ir šven
tėms atiduoda biednuomenės 
vaikams.

v 
m75Lapkričio 23, November 

Prasidės 6:30 vai. vakaro 

GRAND PARADISE BALL ROOM
318 Grand St., Corner Havemeyer St., Brooklyn, N, Y.

Šv. Jurgio Dr-gystės 56-tas
Metinis Balius

Gera Orkestrą Gros Lietuviškus ir Amerikoniškus
Kavalkus šokiams.

■ . ................ ■................................................. y

šv. Jurgio baliai visada būna skaitlingi ir linksmūs, tad
ir šis balius bus toks pat, ir todėl kiekvienam svarbu 
jame dalyvauti. Įžanga 40c.

ROBERT LIPTON
Jeweler

701 GRAND STREET
Tarpe Graham & Manhattan Area.

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

Lietuvių Kuro Kompanija
' ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 
(Steam Boiler)

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

Lietuvių Rakandų Krautuve
Parduodame įvairius rakandus labai nužemintomis 

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

Sets, Dinette Sets, Matrasai ir Springsai
GRAND CHAIR CORPORATION

LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI 
PETRAITIENE ir ŠONAI, Biznio Vedėjai

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




