
Dr. J. J. Kaškiaučius kriti
kuoja mus, kam mes perma- 
žai kreipiama dėmesio į mū
sų meninių jėgų auklėjimą.
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KRISLAI
Vietoj Pastaba.
Ką Dabar Sakys Kunigai?
Smetonininko Balsas iš Ber

lyno.
Penki Nauji Skaitytojai.

Rašo R. Mizara

Darbo žmonių
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.00

Metams

; Prašome visų “Lai 
sves” skaitytojų gaut 
nors po vienų naujų 
skaitytojų savo dien
raščiui.

Pavyzdžiui: ruošiame koncer
tą arba kokį nors veikalą per
statyti, garsiname spaudoje, 
garsiname, ragindami žmones 
dalyvauti koncerte. Bet ką pa
darome po koncerto? Ogi 
.šiaip sau šabloniškai, paviršu
tiniškai lepteliame vieną kitą 

’ žodį—ir viskas.
Nieko gilesnio apie jį, nieko 

platesnio neparašome, tary
tum tai būtų mažiausios kul
tūrinės svarbos dalykas.

Reikia pilniausiai sutikti su 
gerb. dr. Kaškiaučiaus pasta
bomis. Privalome išmokti gi
lėliau dalykus įžiūrėti. Priva
lome ne tik apie formą—dai
navimą bei vaidinimą—para
šyti plačiau, išsamiau, bet ne
turime pamiršti ir turinio. 
Apie jį neprivalome gėdytis 
pasakyti savo žodį.

Iš Ispanijos pranešama, kad 
ten žmonėms grūmoja badas. 
Sekamą žiemą, jei iš niekur 
pagalbos neateis, tai daugelis 
žmonių gali badu ten išmirti. 
Vargas Ispanijoje neapsako
mas.

Jei Ispaniją valdytų darbo 
žmonės, tai kunigai tuojau 
pradėtų šaukti: “Aa, ten ba
das todėl, kad bedieviai val
do!”

Bet šiandien kunigai to pri
mesti Ispanijai negali. Gen. 
Franko yra “Dievo prisiųstas”, 
kaip sakydavo kunigai. Popie
žius už budelio gen. Franko 
laimę meldėsi, katalikų kuni
gai prašė Dievo padėti gen. 
Frankui sutriuškinti respubli
ką ir šalį valdyti.

Na, Frankas ir valdo! šim
tai tūkstančių žmonių — res- 
publikiečių — sukišta į kalė
jimus ir koncentracijos stovy
klas. Milijonai žmonių badui 
žiūri į nasrus. O gen. Fran
ko tuo pačiu sykiu šalį nau
jam karui ruošia.

Ir už šį budelį Vatikano po
piežius meldėsi, jį laimino, 
jam visaip padėjo!

Vienas pabėgęs iš Lietuvos 
Vokietijon smetonininkas (pa
sivadinęs J. Daugailiu) šitaip 
rašo Čikagos kunigų “Drau
ge” :

“Kai rengiausi vykti į Vo
kietiją, kai kurie pažįstami 

* kalbėjo.—Ten gi duonos nė-
< ra, žmonės pusbadžiai gyve

na.—
“Pagyvenus gi Berlyne, su

sidaro kitoks vaizdas. Kas 
manytų, kad Vokietija turės 
greit palūžti dėl maisto sto
kos, suklystų...”

Jeigu čia nėra užhitlerinė 
agitacija, tai atleiskite, tuo
met aš nežinau,' kas yra agi
tacija !

Ir visas rašinys pro ir pro 
hitlerinis. Mes jau ne kartą 
nurodėme, kad lietuviški sme- 
tonininkai ir kunigai tik Hit- 
leryje turi viltį, tik su jo pa
galba mano sugrąžinti Lietu
von Smetoną,—Lietuvą “išlais
vinti”, kaip jie sako; Dėlto 
jie taip hitlerinę Vokietiją 

k garbina.
Na, o jiems padeda “de

mokratai” ir socialistai. Visi 
jie šiandien pučia į vieną triū- 
bą!

Įvestas Karinės 
Apgulos Stovis

Turkijoje
Istanbul, Turkija. — Tur

kų valdžia lapkr. 22 d. įvedė 
karines apgulos stovį Euro
pinėje Turkijoje ir tose Ma
žosios Azijos vietose, kurios 
prieina prie Bosforo ir Dar- 
danellų, tai vandens siauru
mų tarp Juodosios ir Vidur
žemio Jūrų. Karo stovis pa
skelbtas vienam mėnesiui.

Sugrįžęs iš Berlyno, Vo
kietijos ambasadorius Tur
kijai Franz von Papenas 
davė kokius tai vokiečių pa
siūlymus Turkijai. Už kelių 
valandų po to ir liko įves
tas karo stovis. Ką vokiečiai 
siūlė, to kol kas neatiden
gia nei Vokietija nei Tur
kija.

Turkų spauda rašo, kad 
Turkija nepradės karo, bet 
tvirtai ginsis, jei kas užpuls 
Turkiją arba kliudys jos 
nepriklausomybę ar čielybę.

Turkų laikraščiai ir radio 
grūmojančiai įspėjo Bulga
riją neprisidėt prie Italijos 
karo prieš Graikiją.

Prancūzu Valdžia Pavarė 
Daug Profesorių

Vichy, Franci j a. — Pran
cūzų vyriausybė išmetė 
daug aukštų viršininkų- 
profesorių iš universitetų ir 
akademijų, kad jie buvo nu
sistatę prieš dabartinę fa
šistų valdžią arba veikė iš
vien su komunistais.

Tam tikras skaičius mo
kytojų liko pavaryti iš vie
tų dėl to, kad atsidarius 
mokyklom pirmą dieną jie 
nepašventė pirmosios pamo
kos dėstyt programą Petai- 
no, ministerio pirmininko, 
kaip kad reikalavo Petaino 
valdžia.

Italai Belaisviai Dainavo 
“Raudonąją Vėliavą”

Athenai, Graikija. — Kai 
tūkstančiam italų belaisvių 
buvo pranešta, kad graikai 
atėmė iš italų Koritzą, tuo
jau daugelis belaisvių prie
šingų fašizmui pradėjo de- 
m o n st r u o t, dainuodami 
“Raudonąją Vėliavą” (Ban
dera Rossa), kovingą revo
liucinę dainą.

Fašistai belaisviai mėgino 
juos sustabdyt. Fašizmo 
priešai tada užpuolė fašis
tus savo tautiečius ir entu
ziastiškai pėrė jiem kailį, 
kaip praneša United Press, 
amerikonų žinių agentūra.

GRAIKAI PAĖMĖ TŪKSTANČIUS ITALŲ Į NELAISVĘ 
IR PAGROBĖ DAUGIUS GINKLU IR AMUNICIJOS

Athenai, Graikija.— Tūk
stančiai žmonių džiaugs
mingai demonstravo, kai 
graikai užėmė Koritzą, di
delį karinį italų centrą Al
banijoj, už 10 mylių 
Graikijos rubežiaus. 
monstrantai šaukė: 
giuokime į Romą!”

Sakoma, jog Koritzos sri
tyje graikai paėmę 28 tūks
tančius italų kareivių ir 
oficierių į nelaisvę. ‘įį

Graikai pagrobę nuo bė
gančių italų 135 kanuolės, 
80 tankų, 1,500.motorinių ir 
paprastų dviračių, 250 au
tomobilių, daug kulkasvai

nuo
De-

Orlaivių Kompanija
Atmetė Streikieriy

Pasiūlymą Taikytis
Downey, Calif. — Vultee 

orlaivių korporacijos strei- 
kieriai buvo jau susitarę su 
samdytojais kas liečia algų 
pakėlimą; tada bosai parei
kalavo, kad darbininkai pa
sirašytų sutartį, kad per 
dvejus metus jie nestrei
kuos dėl jokios priežasties.

Darbininkai per savo CIO 
unija žadėjo dėt visas pa
stangas, kdd be streiko iš- 
rišt bet kokius būsimus 
ginčus; jie ketino ilgoką 
laiką iš anksto pranešt kom
panijai ir Patariama jai Ša
lies Gynimo Komisijai, jei
gu kada negalima būtų su
sitaikyt ir darbininkai tu
rėtų skelbt streiką.

Šį darbininkų pasiūlymą 
užgyrė majoras Si d ney 
Simpson, karo ministerijos 
atsiųstas tarpininkas; bet 
fabrikantai griežtai ‘atmetė 
pasiūlymą.

Tai tik dėl to dabar ir 
tęsiasi streikas apie 4,000 
darbininkų.

Sofia, Bulgarija. — Ne
oficialiai pranešama, kad 
Sovietai patarė Bulgarijai 
nedaryt sąjungos su Vokie
tijos, Italijos, Japonijos ir 
Vengrijos “ašim.”

ANGLIJA PRAŠO KARO PA
SKOLŲ Iš AMERIKOS

Lewis Sako, Visom 
Nuomonėm Duot Lai-

džių ir šovinių, gazolino,1 nelaisvę 200 kareivių ir sep- 
drabužių ir įpusto.

Graikai išviję iš Koritzos 
bent 72 tūkstančius italų 
kariuomenės. (Italai sako, 
kad tik apie 30 tūkstančių.)

tynis oficierius; pagrobę du 
tankus, vieną didelę kanuo- 
lę, 13 kulkasvaidžių, devy
nis trokus ir daug šovinių.

svę CIO Unijose
--------------- -----------------------------0

Belgrad, Jugoslavija. — 
Pranešama, kad graikai 
nuo Koritzos nužygiavę jau 
25 mylias toliau ir užėmę 
kitą italų karinį centrą Po- 
gradecą.

Athenai. — Graikai per
kirto italam vieškelį tarp 
Santi Quaranti ir Argyro- 
kastron, Albanijoj.

Graikų ir anglų orlaiviai 
bombarduoja ir iš kulkas- 
vaidžių šaudo bėgančius su
mišime italus. Per kelias 
paskutines dienas jie nukir
tę žemyn bent 40 italų or
laivių.

800 italų karių pabėgo į 
Jugoslaviją, kad ištrūkt nuo 
graikų.

Graikija išleido specialį 
paštaženklį (štampą) su žo
džiu “Koritza.”

Graikai sako, kad italai 
bėgdami apiplėšę miestelius 
ir kaimus ir žagę moteris.

Bitolj, Jugoslaviją, -r Sa
koma, kad graikai atėmę iš 
italų miestelius Zavezda.

ALBANAI ŽUDO BĖGAN
ČIUS ATGAL ITALUS
Bitolj, Jugoslavija. — An

glų^ orlaiviai sėja Albanijoj 
lapelius su buvusio kara
liaus Zogo atsišaukimais su- 
kilt prieš italus. Albanai už
puldinėja ir žudo .italų ka
rius bėgančius nuo graikų 
karo fronto.

Vokiečiy Orlaiviai Vėl 
Naikino Angly Did
miestį Birmingham

London. — Vokiečių or
laiviai vėl sprogdino ir de
gino Birmihghamą, svar
biausią fabrikų centrą An
glijoj, virš miliono gyven
tojų miestą.

Valdiškas anglų praneši
mas sako, kad vokiečių la
kūnai, bombarduodami du 
miestus vidujinėje Anglijo
je, padarė “gąpa daug nuo
stolių? ’

Berlin. — Vokiečiai tei-
Cernovska, Sulin ir Glom- gia, kad 500 jų orlaivių per- 
boe. Ties Presba ežeru jie! eitą antradienį numetė mi- 
nukovę 57 italus ir paėmę įdioną svarų bombų j Bir-

Sovietai Neužgyrė
Vengry Sutarties 

Su Fašisty “Ašim”
Maskva. — Sovietų vy

riausybė užginčijo praneši
mus paskleistus vokiečių ir 
amerikonų 1 a i k r a ščiuose, 
būk tai “su Sovietų Sąjun
gos paspirčia ir pilnu užgy- 
rimu” Vengrija padarė po
litiniai - karinę sutartį su 
fašistų “ašim” — Vokieti
ja, Italija dr Japonija. Tie 
pranešimai “nėkiek nesutin
ka su faktais,” sako Tass, 
valdiška Sovietų žinių agen
tūra.

minghamą.
Lapkričio 23 d. vokiečių 

komanda skelbė, kad vokie
čių bombininkai paskutiniu 
žygiu sukėlė milžiniškus 
gaisrus Birminghame, kurie 
buvę matomi per 175 my
lias.

Vokiečių orlaiviai bombo
mis sunaikinę kelis trauki
nių kiemus Anglijoj.

Kingston, Jamaica.— Per 
potvinius Jamaica saloje 
prigėrė 80 žmonių. Medžia
giniai nuostoliai siekia mi- 
lioną dolerių.

Sullivan, Indiana. — De
šimt mainierių skaudžiai 
apdegė per eksploziją Dug
ger Domestic angliakasyk- 
loje.

300 Vokiečių Orlaivių 
Atakavo Birmingham?

Kiek Vokiečių Bombininkai 
Užmuša Anglų

New York.. — Anglijos 
ambasadorius Amerikai lor
das Lothian pereitą šešta
dienį sakė, kad vokiečių or
laiviai per dieną vidutiniai 
užmuša 200 anglų ir sužei
džia 300.

ANGLAI NUŠOVĖ 7 ITA
LŲ ORLAIVIUS

London. — Anglai nukir
to žemyn septynis iš 20 Ita
lijos orlaivių, kurie atskrido 
bombarduot Angliją. Anglai 
taip pat nušovė keturis vo
kiečių orlaivius, o iš savo 
pusės neprarado nė vieno, 
kaip kad jie pranešė lapkr.

Gener. Prokuroras Kaltina 
Komunistus už Streiką

Washington. — Jungtinių 
Valstijų generalis prokuro
ras Jackson tvirtina, kad 
tai Komunistų Partijos na
riai bei rėmėjai, girdi, su
kurstę streiką prieš Vultee 
orlaivių kompaniją ’Dow
ney, Calif., ir kad jie truk
dą baigti streiką. Jackson 
sako, kad Federalis Tyrinė
jimų Biuras susekęs ten ko
munistų veiklą.

Amerikos karo ir laivyno 
ministerijos “galės dėl to 
daryt tinkamus ten žings
nius, kad apgint valdžios 
reikalus,” kaip pareiškė ge- 
neralis prokuroras Jackson.

Didelis Unijistu Streikas 
Prieš Aluminum Fabriką

“Vilnis” praneša, kad A. 
~ Bimba pirmutinėse savo pra

kalbose Čikagoje gavo “Lais
vei” penkis naujus skaityto
jus. Be to, susirinkę į prakal
bas žmonės sumetė $20 aukų 
Apšvietos Fondui. Vadinasi, 
prakalbos buvo pilniausiai pa
sekmingos. Jos įvyko ne pa
čiame Čikagos centre, ne Brid- 

- geporte, kur išeina “Vilnis”, 
bet North Sidėj. A

. A. Bimba grįžš iš kelionės 
ĮSz tik už pusantros savaitės.

L. Pruseika rašo “Vilnyje”: 
“Wilkes-Barre, Pa., klerika

lų ‘Garsui’ labai patiko p. Stil- 
sono kalba. Tas eks-socialis- 
tas, eks-komunistas, eks-sklo- 
kininkas jau pučia į vieną dtt- 
dą su klerikalais, apie kuriuos 
net ‘Naujienų’ šmokas anuo
met pasakė, kad jie ‘nei ne 
krikščionys, nei ne demokra
tai.’

“Štai kodėl padoresni socia
listai bėga nuo tos klikos.”

CIO

unijų ju-

atsišaukė
unijose

Atlantic City, N. 
Vienbalsiai išrinktas 
pirmininku, Philip Murray . 
pasižadėjo įvykdyt CIO su
važiavimo nutarimą — pra- 
vest “kuo didžiausią šios ša- ‘ 
lies istorijoj vajų už darbi
ninkų organizavimą” į pra
monines unijas. * U

John L. Lewis, iki šiol bu
vęs CIO pirmininkas, suju
dinančiai atsišaukė į senes
nius vadus padėt jauniem 
darbininkam ir darbinin
kėm pakilt į veiklius pryša- 
kinius vadus CIO 
dėjimo.

Sykiu Lewis 
nepersekiot CIO
žmonių turinčių skirtingas’ 
politines pa žiūras, bet 
“duot balsą visiems išreikšt 
savo nuomones ir vartot sa
vo protą ir supratimą, kai 
tenka spręst dienos kiauši
nius.”

CIO suvažiavimas išrinko 
šešis vice - pirmininkus, ir 
vienas iš jų yra jaunas vy
ras Joseph Curran, pirmi
ninkas kovingos Visašališ- 
kos Marininkų Unijos.

Užbaigiamojoj suvažiavi
mo sesijoj buvo priimta pa
žangi CIO veikimo progra
ma/ kuri, be kitko, reikalau
ja gint pilietines žmonių 
laisves ir rūpintis, kad “or
ganizuoti darbininkai galė
tų vaidint nepriklausomą, 
savistovią politinę rolę.”

Federacijos Taryba Atsisako 
Išmest Raketierius

New York. — Jau beveik 
“išsibaigia Anglijos auksas” 
ir būtinai reikia piniginės 
pagalbos iš Amerikos, pa
reiškė anglų ambasadorius 
lordas Lothian, parskridęs 
iš Anglijos lapkr. 23. Angli
ja jau išmokėjo Amerikai 
bei pasižadėjo išmokėt 4 bi- 
lionus dolerių už karo orlai
vius, ginklus, amuniciją, lai
vus ir kitus reikmenis; o 
Anglijai reikia jų daugiau 
ir daugiau; bet Amerikos 
“kareivių tai anglam tikrai 
nereikia,” kaip sakė lordas 
Lothian.

Jis tvirtino, kad Anglija 
laimės karą, jei gaus tinka
mos pagalbos iš Jungtinių 
Valstijų.

Berlin. — Vokiečiai pra
neša, kad jau trečią sykį jų 
orlaiviai bombardavo Bir- 
minghamą,, didį anglų pra
monės miestą? 300 orlaivių 
numetė į jį 350 tonų sprog
dinančių bombų ir daugelį 
tūkstančių padegančių bom
bų. Jie taipgi bombardavo 
Londoną, Bristolį ir South- 
amptoną. Gaisrai naktį esą 
matomi beveik visoj Angli
joj.

RUMUNIJA ĮSTOJO I FA
ŠISTŲ ŠALIŲ “Ašį”

Berlin. — Rumunijos mi- 
nisteris pirmininkas gen. 
Antonescu, lapkr. 23 d. pasi
rašė karinę, politinę ir eko
nominę sutartį su “ašim” 
keturių fašistinių kraštų — 
su Vokietija, Italija, Japoni
ja ir Vengrija.

Tokią sutartį pasirašyt 
atvažiuoja ir Slovakijos mi- 
nisteris pirmininkas V. Tu
ką.

New Kensington, Pa. — 
Sustreikavo 6,500 darbinin
kų prieš Aluminum kompa
nijos fabriką. Streikas kilo 
todėl, kad fabrikantai atsi
sakė išmest iš darbo vieną 
unijos priešą. Jis nemokėjo 
unijai duoklių, o kai darbi
ninkų komiteto narys parei
kalavo sumokėt užvilktas 
duokles, tai anas išsitraukė 
peilį, grūmodamas unijistų 
atstovui.

Streiko pikiete dalyvauja 
po kelis šimtus iki tūkstan
čio darbininkų.

Fabrikas dabar daugiau-^ 
šia dirbo dalis kariniam^ 
Amerikos ir Anglijos orlai
viams.

Vokiečių Kanuolės Bom
barduoja Londoną

New Orleans, La.—Green 
ir kiti vyriausi vadai Ame
rikos Darbo Federacijos pa
siruošę atmest sumanymą 
Davido Dubinskio prieš ra
ketierius viršininkus įvairių « 
atskirų unijų. Dubinsky, 
pirmininkai Sukniasiuvių 
Unijos, reikalauja, kad Fe
deracijos Pildomoji Taryba 
išbrauktų tokius unijų vir
šininkus, kurie ima iš sam
dytojų kyšius, suka sau uni
jų pinigus ir tt. Bet Greeno 
vadovaujama Federacijos 
taryba sako, kad jeigu ji 
pati mėtytų laukan tuos ra
ketierius, tai, girdi, laužytų 
savivaldybę vietinių unijų. 
Todėl taryba siūlo dabarti
niam Darbo Federacijos su
važiavimui šitokį sumany
mą:

Federacijos taryba darys 
“pilną moralį spaudimą” 
unijoms, kad jos pačios pra
šalintų raketierius savo va
dus.
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Vokiečių di-

London. — Anglų lėktu
vai bombomis pleškino Vo
kiečių orlaivių stovyklą ties 
Bordeaux, Francijoj; taip 
pat bombardavo vokiečių 
sųbmarinų ir laivų stovyk
las.

Vokiečiai Įspėja Kitas 
Balkanų šalis

Berlin. — Vokietijos spau
da persęrgėjo Bulgariją, 
Turkiją ir Jugoslaviją, kad 
jos taipgi turi įstot į Vokie
tijos, Italijos ir Japonijos 
sąjungą, “kol dar nepervė- 
lu.” •

Berlin.
džiosibs kanuolės iš šiauri
nio Franci jos pajūrio sėk
mingai bombardavo kariš
kai svarbius punktus pieti
niai - rytiniame Londono 
pakraštyje, kaip praneša 
vokiečių komandą.

Stabdo Keleivinių Orlaivių 
Budavojimą

Washington. — Valdiška 
šalies gynimo komisija rei
kalauja, kad orlaivių kom
panijos sustabdytų budavo
jimą keleivinių-prękinių lė
ktuvų, o statytų tiktai karo, 
orlaivius Amerikai ir Angli
jai.

? 4/; ‘
Jff - ■ j. . 1 Į /»•* "l z ' "f’*1' ’ '"‘M 1 4"

ORAS. — šį pirmadienį 
būsią lietaus.
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KĄ RODO ŠIEMETINIAI 
RINKIMAI

Ištraukos iš Pranešimo, Kurį Earl Brow- 
deris Padarė Susirinkimui Visašališko 

Komunistų Partijos Komiteto 
Užpereitą Sekmadienį

Lapkričio 6 d. vadai republikonu ir 
demokratų partijų sušuko, kad rinki
mam praėjus, tai tuojau reikia viešai su
degint visus jų vajaus, dokumentus ir

greičiau. Norman Thomas (socialistų 
kandidatas į prezidentus) dar greičiau 
pasiskubino: jis dar pirm lapkričio 5 d. 
vidunakčio per radio atsišaukė tatai pa
daryt, kai tik demokratų bosas Flynn 
pranešė, jog prezidento rinkimus laimė
jo kandidatas trečiam terminui. Tai to
dėl, kad rinkimų kampanija paskutinė
mis dienomis išsprūdo iš jų rankų, pasu
ko į gana nemalonų jiem visiem kelią, ir 
jie tuomet pasijuto bekalbą tokius daly
kus, kuriuos jie po rinkimų nori užmiršt 
tuojau ir visiškai.

Komunistų Partijai nėra jokio reikalo 
panašiai nusimaudyt po rinkimų. Savo 
vajuje mes neturėjome dalykų, kurių 
mums reikėtų gėdytis;mes nenorime, 
kad mūsų bet kas būtų užmiršta; pas 
mus nebuvo tokių kalbų ar dokumentų, 
kad po rinkimų mes nebūtume pasiruošę 
juos apgint lygiu ar dar didesniu įsitiki
nimu.

Karolis Marksas jau daugiau kaip 90 
metų atgal aprašė vieną žymų reiškinį, 
kurį matėme paskutiniam laikotarpyje 
šiemetinės rinkimų kampanijos. Įvade į 
Komunistų Manifestą Marksas sakė:

“Ar yra kur tokia opozicijos partija, 
kad jos priešininkai nebūtų apšaukę 
ją komunistine? Kur yra Opozicija, 
kuri nebūtų atgal drėbus smerkiantį 
prikišimą Komunizmo prieš pažanges
nes opozicines partijas lygiai, kaip ir 
prieš reakcinius savo priešininkus?”

Wendell Willkie, be abejo, nežinojo, 
kad jis raidė raidėn sekė šią Markso tie
są, kuomet jis kaltino Rooseveltą komu
nistiniais palinkimais. Rooseveltas lygiai 
nežinojo, kaip jis įrodė Markso genijų, 
kuomet jis kaltino Willkie kaipo įieško- 
toją sąjungos su komunistais. Jų nežino
jimas pamatinių politinių įstatymų, ta
čiau, tik pabrėžia gilią teisybę Markso 
padarytos išvados iš panašaus reiškinio 
beveik šimtas metų atgal, būtent, jog 
“Komunizmas jau visų pripažintas,... 
kad jis yra jėga pats savaimi.”

Tai buvo tiesa 1848 metais, ir tūks
tantį kartų tiesa 1940 m.!

Net pirm republikonu ir z demokratų 
partijų suvažiavimų jau buvo aišku, ir 
mes tatai pažymėjome, jog vis tiek kas 
laimės rinkimus, prezidento vietą užims 
Karo Partijų Sąjunga, Wall Stryto at
stovas.

Po kandidatų nominacijų į preziden
tus, Willkie viešai patvirtino šį faktą: jis 
kalbėdamas Elwoode pakabtojo pačius 
Roosevelto žodžius kaipo bendrą karinę 
platformą vieno ir antro; jis pakartojo 
ir Roosevelto prižadus kas liečia naminę 
politiką.

Pirmoje rinkimų vajaus dalyje, iki 
spalių 2 d., buvo griežtai laikomasi tos 
sutarties. Po jos priedanga buvo perva
ryti du dideli ryžti žingsniai linkui mi
litarizavimo ir karo: tai įstatymas dėlei 
verstino kariuomenėn ėmimo ir dėlei są
jungos su Anglijos Imperija.

*'•1^
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Bet sutartis tarp karo sąjungininkų 
jau pradėjo braškėti: žmonių minios, gi
liai ir baisiai nekęsdamos karo, darė 
spaudimą abiem tom partijom ir jų va
dam.

firmas ryškus pralūžimas karinėje 
buržuazijos sąjungoje—ką jie vadina 
“tautine vienybe”—įvyko dėlei verstino 
kareiviavimo, kai kongrese du trečdaliai 
republikonu atstovų ir trečdalis viso At
stovų Rūmo, įskaitant demokratus, bal
savo prieš verstino kareiviavimo suma
nymą. Šiuomi jie išstojo prieš savo ofi
cialius vadus ir prieš didžiausią spaudi
mą daromą iš viršaus, o nusileido kylan
čiam minių spaudimui iš apačios.

Įmainymas 50 karinių laivų-naikintuvų 
Anglijai už karo laivų stovyklas ir su
darymas Bendros Apsigynimo Tarybos 
su kariaujančia Kanada nebūvo persta
tyti kongresui net po to, kai šie veiks
mai buvo atlikti. Jie buvo įvykdyti tik 
kaip įsakymai karinės diktatūros. Taip 
Rooseveltas padarė todėl, kad jis bi
jojo, kad gali išsivystyt šalyje stiprus 
tam pasipriešinimas... jis pasirodė bi
jąs ne tik žmonių, bet ir kongreso.

Nuo to momento pasikeitė rinkimų 
kampanijos kelias ir pobūdis. Buržuazi
jos sąjunga iš karto buvo suplanavus di
dį vajų, kad sukurt karinę isteriją žmo
nių masėse, kad išrinktam prezidentu 
lapkričio 5 d. būtų duotas įgaliojimas 
traukt šalį į karą. Tas planas suiro, ir 
tada rinkimų kampanija pasuko į kitą 
kelią.

Willkie pajuto, kad jo kandidatūra vi- 
siškai*sudyla. Tad jis savo kalboj Cleve- 
lande ūmai permainė taktiką (visai ne
pakeisdamas savo programinių pasiža
dėjimų), ir jis aiškiai atsišaukė į tuos 
balsuotojus, kurie nusistatę prieš karą.; 
čia jis jau kaltino Rooseveltą už plana
vimą įvelt šią šalį, į karą ir pasižadėjo 
išlaikyt Ameriką nuo karo, jeigu jis bus 
išrinktas prezidentu.

Politinės Willkio galimybės tad pakilo 
staiga ir dramatiškai, nors dėl tos jo kal
bos ir atsimetė nuo jo kai kurie pradi
niai Willkio rėmėjai.

Taikos klausimas pasidarė taip pavo
jingas viltims kandidato į prezidentus 
trečiai tarnybai, kad Rooseveltas, paga- 
liaus, buvo priverstas pakeist savo pla
nus ir pats pradėt sakyt kalbas'/rinki
mų kampanijoj. Čia Rooseveltas jau ne
galėjo toliau kurstyt karo ūpą, o buvo 
priverstas eit į lenktynes su Willkie, 
lenktyniuot su juom prižadais taikos.

Tokiu būdu kampanija parodė faktą, 
kad joks kandidatas į prezidentus nega
lėtų laimėt rinkimų su* programa trau
kiančia į karą, kol kitos didžios partijos 
kandidatas atsišaukia į minias kalbėda
mas už taiką, nors jo atsišaukimai būtų 
paviršutiniausi ir demagogiškiausi.

Abiejų kandidatų prižadai taikos buvo 
vyliūgiški; tai buvo nusileidimai mi
nioms, jų išveržti iš dviejų kandidatų 
prieš abiejų norą.

Bet kad minios privertė juos pripa
žint minių troškimą taikos, kaip parodo 
pakeitimas karo demagogijos į taikos de
magogiją, tai jau ir šis faktas yra didis 
laimėjimas darbininkams, žmonėms.

Paviršutiniai ir vienpusiški aiškintojai 
tvirtina, kad lapkričio 5 d. rinkimai pa
rodę dar negirdėtą demokratų ir repub
likonu partijų sustiprėjimą miniose, kad 
visos mažosios partijos abelnai gavo, ma
žiau balsų negu bet kada naujaisiais lai
kais.

Taį būtų didžiausia klaida priimt tokį 
argumentą už gryną pinigą. Nes minių 
ištikimybė dviem senosiom partijom dar 
niekada nebuvo tokia silpna kaip dabar.

Demokratų partija ilgai pasilaikė krū
voj tik todėl, kad Naujosios Dalybos 
Rooseveltas buvo įgijęs įtaką miniose. 
Kai Rooseveltas apleido Naująją Daly
bą, o jūs vieton pasirinko ginklavimąsi, 
militarizmą ir karo politiką, tuomi jis 
toli nuo savęs atstūmė minių jausmus, 
kurios entuziastiškai sekė jį 1936 me
tais; ir minios 1940 m. balsavo už jį su 
nenoru, su abejojimu ir tiktai todėl, kad 
Willkie sakėsi vykdysiąs tokią pat po
litiką, ir buvo aišku, jog Willkie veidmai
niavo, kada jis paskutinę minutę pasi
skelbė, būk jis stojąs už taiką.

Jeigu republikonai būtų turėję kandi
datą, priešingą verstinam ėmimui į ka
riuomenę, stojantį prieš eikvojimą iste
riškai didelių sumų pinigų kariniams 
tikslams ir prieš bendradarbiavimą su 
Anglija, tai net toks .senos mados nepa- 
žangus republikonas kaip senatorius 
Taftas būtų gražiai laimėjęs rinkimus

"LAISVES" VAJUS
Ketvirtadienį, padėkų šventėje, aplankė.“Laisvės” įs

taigą drg. Gavėnavičius iš So. .Boston, Mass. Jis atvežė 
dvi naujas prenumeratas ir vieną atnaujintą. Jis atrodė 
linksmas ir energingas žmogus. Rimtai stojęs į vajų dar 
galėtų įkopti į dovanų skyrių.

Taipgi atsilankė drg. F. Lideikis iš Great Neck, N. Y. 
Jis atvežė pluoštą naujų ir atnaujintų prenumeratų. Drg. 
Lideikis stipriai pareiškė, kad iki pabaigai vajaus jis bus 
pirmoje vietoje kontestantų surašė. Lideikio pagelbinin- 
kas yra P. Beeis.

Šiuom kartu matome žymių pasikeitimų punktuose. 
Kontestas eina sekamai:

K. čiurlys, Bayonne .... 
K. Žukauskienė, Newark 
J. P. Martin, Pittsburgh 
J. Bakšys, Worcester .... 
Philadelphia Vajininkai .
P. Bokas, Waterbury „.. 
S. Tvari jonas, Detroit ... 
S. Petchuliš, Mar Lin ...
J. Jaskevičius, Hudson ..
G. Shimaitis, Montello .

Groat Neck Vajininkai ............ 418
A. Klimas, Hartford .................... 400
P. žirgulis, Rochester .................. 395
J. MataČiunas, Paterson .......  391
ALDLD 20 kp., Binghamton .....  877
S. Penkauskas, P. Tamašauskas,

4 kolonijų kapitonai .................. 329
J. Mockaitis, Bridgeport .......... . 245
Baltimorės Draugų Kolektyvas 204
A. Balčiūnas, Brooklyn ..........
ALDLD 136 kp., Harrison ...
B. E. Senkevičienč, Easton ...
J. Ramanauskas, Minersville 
F. Abekas, Chicago ..............
J. Burba, So. Boston ............
J. Rudman, New Haven ....
A. Vallnchus, Pittston ..........
J. Gavėnavičius, So. Boston .
Grand Rapids Vajininkai ....
A. Gudzin, Schenectady ......
V. Padgalskas, Mexico ......
V. T. Jokim, New Britain ....

Žilinskas, Lewiston ..........
Kuzmickas, Shenandoah . 
Mason, New Haven ........

O. Vilkaitė, W. Hartford ......
F. Gervickas, Athol ...............
John Grybas, Norwood ........
P. Šlekaitis, Scranton ..........
F. Wilkas, Wilmerding ..........
Math. Senkus, Greenfield ....
A. Bakanauskas, Portland ....
A. Sabulienė, So. Boston ....
F. Mazurka, Worcester ........
Senas Vihcas, Gibbstown ....
K. Romikaitls, Reading ...........
J. Kalvelis, Bridgewater ......
S. Mažeikienė, Cleveland ......
J. Kazlauskas, Hartford ....
A. Evans, Rochester ............
F. Norwaish, Worcester ......
P. Šlajus, Chester ................
J. Jasiunas, Brooklyn ...........
J. Urbon, Pittsburgh ............
S. Puidokas, Rumford ..........

Punktų
1723 99

1358 99

1123 99

1073 99

1026 99

. 910 99

. 667 99

. 612 99

. 528 99

. 482 99

Liūdna Ateitis Graikijos

j.
s.
s.

. 200 

. 194 

. 187
184 

. 184 

. 181 

. 176 

. 177 

. 172 
. 162 
. 154 
. 140 
.. 138 
. 136 
. 133 
. 182 
.. 128 
. 124 
. 117 
. 112 
. 110 
. 110 
. 107 
. 102 
. 99 
.. 89 
. 80 
. 66 
. 61 
. 58 
. 55 
. 55 
. 55 
.. 55 
.. 50 
.. 47

W. Naruševičius, Kenosha ....
J. Marg&itls, Windsor ............
V. Globich, Wilkes-Barre ......
K. Kuzmickas, Harrison ..........
J, Yūsaitis, Bridgeport ..........
M. Valentą, Cleveland ..........
Mary Siekis, Gardner ..............
E. čeikienė, So. Boston ..........
A. Lipčius, Eddystone ..........

Pruseika, Chicago ..............
Pipiras, Pittsburgh ............
Stankevičius, Wilkes-Barre 
Galdis, Maynard ..............
Buknys, Brooklyn ..............
Turauskas, Schuylkill ........

A.
J.,
J.
P.

46
44
44
44
42
30
22
22
22
22
22
22
21
20
10

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
Pačiam Buvusiam, Nashua, 

N. H. — Apie Haverhill’io 
parengimus įdėjome pirmes- 
nio korespondento prisiųstą 
korespondenciją. Ačiū už pa
rašymą.

Rumunija Prisidės prie Vo- 
kiečiy-Italu “Ašies”

Berlin, lapkr. 22. — Pas 
Hitlerį atsilankė Rumunijos 
ministeris pirmininkas I. 
Antonescu. Nėra abejonės, 
kad Rumūnija prisidės prie 
Vokietijos - Italijos - Japo
nijos “ašies.”

Graikija atrėmė pirmas 
Italijos fašistų atakas. . 
Raudonosios Armijos pulki- i 
ninkas Popov daro karo ap
žvalgą “Krasnaja Z vėzdą” 
laikraštyj.

Iš pradžios Italijos karo 
jėgos iš Albanijos įsiveržė į 
Graikiją. Bet ten ne vien 
buvo sulaikytos, bet priver
stos trauktis. Graikija bū
dama Anglijos talkininke 
rengėsi prie karo, gavo 
ginklų ir amunicijos nuo 
Anglijos ir turėjo po gink
lu apie 20 divizijų, tarpe 
300,000 ir 400,000 kareivių. 
O kada anglai iškėlė savo 
jėgas ant Greta salos ir an
glų karo laivai paėmė tą 
salą globoti, tai dar iš ten 
apie 40,000 graikų karių pa- 
liuosavo prieš italus. Grai
kija turėjo paruošus apie 60 
sausžemio orlaivių, ir kita 
tiek jūrinių, nors metai lai
ko atgal jos karo oriai vy
ne buvo tik 150 karo orlai
vių. Ji buvo paruošus ba
zes, kaip Finliandija. Tie 
orlaivių laukai, paruošti 
bombų ir žibalo rezervai 
tuojaus pasitarnavo Angli
jos karo orlaiviams.

Italijos fašistai nesitikėjo, 
kad jie sutiks taip galingą 
ir tvirtą pasipriešinimą 
Graikijoj. Italija į Albaniją 
buvo sutraukus ne daugiau 
14 divizijų (nuo 210,000 iki 
300,000 karių). Reiškia, 
Graikija galėjo išstatyti 
skaitlingesnę armiją už 
Italiją.

Italai iš pradžios pasiva
rė pirmyn. Bet jie ne vien 
buvo sulaikyti, bet atmesti 
atgal. Jie nustojo nemažai 
kareivių, karo ginklų ir 
amunicijos. Jie buvo pri
versti prisiųsti generolą So- 
ddu, armijos štabo viršinin
ką, kad išgelbėti situaciją. 
Italai pradėjo trauktis. Bet

valstijų, kurios visada remia demokratus.
1936 metų rinkimuose Rooseveltas ga

vo 62 procentus visų balsų, o šiemet jo 
balsai nupuolė iki 55 procentų, bet de
mokratų partijos ir Roosevelto įtaka mi
niose kur kas žemiau nusmuko.

Republikonu partijos dvasia ir ryšiai 
su miniomis buvo tokie prasti, kad šios 
partijos suvažiavimas Philadelphijoj 
ūmai ir su išgąsčiu pabėgo nuo visų jos 
žinomų senųjų vadų ir pasirinko nežino
mą asmenį Willkie, kuris buvo demokra
tas visame pirmesniame savo politinia
me veikime; o jį pasirinko būtent todėl, 
kad politiniai jis buvo tik tuščias lapas 
popieroš, ant kurios galima būtų pa
kviest kiekvieną balsuotoją pasirašyt sau 
receptą ir balsuot už jį.

Šiuose rinkimuose daugiau, negu bet 
kuriuose kituose naujaisiais laikais, 
žmonės žymia dalim balsavo už “mažes
nįjį” iš dviejų blogumų; tokiu būdu ir 
gautieji buržuazijos kandidatų balsai bu
vo labiau “prieš” negu “už”. s

Kiek žinoma balsų paduotų už Socia
listų Partijos kandidatą į prezidentus 
Normaną Thomasą, tai balsai aiškiai ro
do gana pilną jos susmukimą ir bankru- 
tą. New Yoįrko mieste jo gautas balsų 
skaičius stovi žemiau negu “įrašytų” bal
sų skaičius į komunistų kandidatams, 
nors balsų įrašymas buvo begaliniai sun
kus. Taip neišvengiamai atsiliepė buvu
sieji andai ištikimi N. Thomaso sekėjai į 
šią jo kampaĮniją, kuri buvo dviveidiška, 
nusidėvėjus, įzūikiška, pataikūniška.

Komunistų Partija buvo atkirsta nuo 
rinkimų daugiau kaip pusėje visų valsti
jų; jos kandidatai atmesti ir Nęw Yor
ke; Illinojuj 4r Ohio valstijoj, didžiau
siuose komunistų jėgos centruose. Tai 
Komunistų Partija neturėjo net fižinės 
galimybės išAiierųot savo įtaką miniose 
bąlsais, atiduodamais jos kandidatams. 
Atsižvelgiantį į tai, kokie oficialiai ir ne
oficialiai žingsniai bauginimo ir pries- 
paudos buvo, daromi prieš Komunistų 
Partiją, galima tiktai spręst, jog komu
nistų įtaka miniose buvo išaugus daugelį

daugumoje valstijų apart tų pietinių | kartų didesnė negu 1936 metais.

Visada buvo sunku gaut komunistam 
balsų ir net dar sunkiau išgaut, kad ko- 

- munistiniai balsai būtų suskaityti. 1
Bent kiek parodyt, kokios įtakos mū

sų Partija turi turėti miniose, kad gautų 
šimtą tūkstančių balsų prezidentiniuose 
rinkimuose, paduosime palyginimui ši
tokį pavyzdį:

Leiskime, kad p. Willkie ir jo partija, 
net su visa savo piniguočių ir turčių pa
rama, nori dalyvaut rinkimuose, bet yra 
šalies valdžios įstatymas, kuris uždrau
džia viešus darbus ar pašalpą visiem re- 
publikonam; teismai atima pilietybės 
popieras iš kiekvieno, kuris pasirodo bu
vęs republikonu tada, kai ėmėsi piliety
bės popieras; leiskime, kongresmanų ko
misija daro viešus inkvizitoriškus tar
dymus, kad susekt slaptus republikonus 
ir išVyt juos iš viešų ar privačių darbų 
ir užvest prieš juos visokias teismiškas 
bylas, kokios tik galimos; leiskime, re
publikonu partija turi rinkt piliečių pa
rašus, kad galėtų išstatyt savo kandida
tus rinkimams; bet laikraščiai viešai 
skelbia vardus pasirašiusių kaip juoduo
sius sąrašus; valdžia šimtais sukemša į 
kalėjimus žmones, kurie darbuojasi už 
republikonu partiją, o tūkstančiui tokių 
darbuotojų užpuldinėjami, ir ,mušami; 
leiskime, republikonu kandidatas į gu
bernatorius Vienoj valstijoj nuteistas 15 
metų kalėti už tai, kad jis gavo piliečių 
parašų savo partijos kandidatams, nes 
republikonu partija yra “Lincolno parti
ja;” leiskime, ši partija, galų gale, lieka 
išmesta iš balsavimų sąrašų daugumoje 
valstijų; jos rėmėjams nėra jokios vilties 
bėt ką sau laimėti, o tik pasiaukoti ir 
kentėti. Prie viso to pridėkime dar tūks
tantį kitų didelių ir mažų persekiojimų 
(kaip kad tie, kokius komunistai turėjo 
kentėti šioje rinkimų kampanijoj).

Jeigu visa tai būtų prieš juos daroma, 
kiek jūs manote galėtų gaut balsų p. 
Wendell Willkie ar p. Rooseveltas? O 
prieš komunistus buvo visa tai daroma.

Tokios- sąlygos, tačiau, tikrai įrodo, 
kaip giliai Komunistų Partija yra įlei
dus šaknis miniose.

dėl tų graikų laikinų laimė
jimų netenka džiaugtis—ra
šo pulkininkas Popov. Tie
sa, kad graikai uždavė ita
lams medžiaginį ir moralį 
smūgį, bet tas smūgis nėra 
taip didelis, kad jis išgelbė
tų Graikiją nuo sunaikini
mo. Mussolinis užtektinai 
turi jėgų, kurias sutrauks, 
o jeigu jo jėgų neišteks, tai 
gaus iš Hitlerio ir Graiki
ją nugalės.

Amerikinėj spaudoj grai
kų “pergalės” tiksliai, ten- 
denciniai yra išpučiamos. 
Tikrumoj, ten kovos neda- 
ėjo prie generalių jėgų su
sirėmimo. Iš pradžios italų 
pirmosios eilės įsigavo de
šimts ar daugiau ameriko
niškų mylių į Graikiją, o 
kada pradėjo trauktis, tai 
graikų vėl pirmosios jėgos 
“maršuoja” ir vis tas de
šimts mylių neįveikia.

New Yorke, kur yra apie 
60,000 graikų gyventojų, tai 
E. Polack apsilankė progre
syvių graikų laikraš. ““Elef- 
teria” redakcijoj, kur re
daktorius Demetris Kristo- 
fordes sakė, kad tie ameri
konų spaudoj šauksmai apie 
“graikų pergales” yra pana
šūs į “finų pergales”. •

Jis apkaltino, kad už ka
rą kaltas ne vien Mussoli
nis, bet ir Graikijos diktato
riška Metaxas valdžia ir 
Anglijos valdonai, kurie vis- 

• ką darė, kad tik Graikiją 
įstūmus karan, nes ir maža 
šalis vis vien Anglijai yra 
pagalba. Kol ją nugali Mu
solinis ir Hitleris, tai An
glija atsikvėpsta ir mano, 
kad vis arčiau toji valanda, 
kada, jai Amerika ateis pa- 
gelbon.

Laike pereito karo Ang
lija, privertė Graikiją ka
riauti jos pusėj. Po karo vi- * 
sas laikas Anglija darė įta
ką į Graikiją. Kada Graiki
joj liaudis sukilo, įkūrė res
publiką, tai Graikijos kara
lius Jurgis su savo žmona 
ir artimais pabėgo ant An
glijos karo laivo ir paskui 
į Londoną. Kada generolas 
Metaxas su fašistinės dikta
tūros pagelba 1935 metais 
vėl atsteigė Graikijoj kara
liaus sostą, tai karalius Jur
gis su savo artimais parva
žiavo. 1936 metais visos 
Graikijos liaudies laisvės 
buvo užsmaugtos ir pilnoj 
žodžio prasmėj įsigalėjo ge
nerolo Metaxas fašistinė 
diktatūra.

Pereitais metais Anglija 
pririšo prie savęs karo su
tartimi Graikiją, kuri turi 
padėti Anglijai Viduržemio 
Jūroj. Italijos įstojimas ka
ran prieš Angliją tai buvo 
tik dienų klausimas, kada 
Graikija bus įtraukta. Ang
lija stengėsi užimti Graiki
jos salas, įkurti ten karo 
laivyno bazes prieš Italiją, 
o Italijos fašistai mano 
praplėsti savo teritoriją 
Graikijos lėšomis. Už tą ka- - 
rą lygiai atsako Anglijos, 
Italijos ir Graikijos valdo
nai, bet kenčia Graikijos 
liaudis.

Vai. Sūnus.

Pershing Būsiąs Amerikos 
Ambasadorius Francijai

Washington. — Praneša
ma, kad prez. Rooseveltas 
skirs generolą J. J. Per- 
shingą ambasadorium Fran
cijai. Pershing ragina Ame
riką visais būdais remt An
gliją prieš Vokietiją.

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų.
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Kaip Susipažinti su Dia 
lektiniu Materializmu

aiškino 
pasaulį 

Ne pasyviai stebėti 
ateina

Revoliucinė proletariato kova 
dėl savo politinės valdžios ir 
laisvės tuo pačiu metu yra ir 
kova už visų darbo žmonių, už 
visos žmonijos išsilaisvinimą iš 
bet kurio jungo, išnaudojimo ir 
priespaudos. Šios galingosios 
kovos praktika visai nėra at
skiriama nuo visos filosofijos 
raidos teoretiškosios viršūnės— 
dialektiškojo materializmo. Ko
kia yra šio mokslo socialinė es
mė ir reikšmė? Jau 1848 m. 
mokslinio socializmo kūrėjas, 
Karolis Marksas, atsakė į šį 
klausimą taip: “Taip pat, kaip 
filosofija randa proletariate sa
vo medžiaginį ginklą, taip pro
letariatas filosofijoje randa sa
vo dvasinį ginklą... Filosofija 
negali realizuotis, neišlaisvinda
ma proletariato; proletariatas 
negali išsilaisvinti, nerealizuo
damas filosofijos.” Savo tezė
je apie L. Feuerbacho filosofi
ją K. Marksas griežtai pasmer
kė įprastąjį mintytojų atsiji- 
mą nuo realaus gyvenimo, nuo 
tikrovės ir jos kovų, nuo tikro
jo žmogaus gyvosios praktikos. 
“Filosofai tik įvairiai 
pasaulį, bet reikia tą 
pakeisti,
pasaulį, bet jį pakeisti 
naujoji filosofija, kuri yra pri
sisunkusi ir pagavusi didžiųjų 
žmonijos pažinimų gausius tur
tus. Teisingai ir pagrindinai iš
aiškindama gamtos ir visuome
nės raidos pagrindinius įstaty
mus, adekvatiškai atvaizduoda
ma realiąją tikrovę, marksisti
nė filosofija — dialektiškasis 
materializmas — duoda galimy
bių darbininkų klasės avangar
dui — komunistų partijai pa
keisti ir pertvarkyti pasaulį.

Po K. Markso ir Fr. Engelso 
mirties šią filosofiją toliau ug
dė VI. Leninas ir J. Stalinas, 
pritaikydami ją naujųjų laikų 
praktiškiesiems ir teoretiškie- 
siems reikalavimams, pratur
tindami ją imperializmo ir pro
letarinių revoliucijų periodo di
džiausiais patyrimais. Ypatin
gai du veikalai yra reikšmingi 
ir būdingi mūsų laikų filosofi
jos raidai. Tai yra Lenino kny
ga “Materializmas ir empirio
kriticizmas,” parašyta 1908 m. 
rugsėjo mėn., ir Stalino veika
las “Apie dialektinį ir istorinį 
materializmą,” parašytas 1938 
m. rugsėjo mėn. ir įeinąs kaip 
dalis į “Sovietų Sąjungos Ko
munistų (bolševikų) partijos 
istoriją.”

šias knygas turi gerai supra
sti kiekvienas darbininkų judė
jimo sąmoningas dalyvis. Dar 
daugiau. Be šių knygų pasinau
dojimo, be marksizmo — leni
nizmo metodologijos nebegalės 
išsiversti nė vienas mūsų kraš
to mokslininkas.

Vis tiek, kas jis bebūtų — is
torikas, kalbininkas, kritikas ar 
chemikas, inžinierius, biologas 
ar matematikas — visiems in
telektualiniams darbininkams 
reikia apsišarvuoti materialis
tinės dialektikos metodu.

Be šios filosofijos gilesnio su
pratimo ir persiėmimo lėkštūs 
ir beverčiai yra miesčioniškų 
profesorių dažnai stori veikalai 
apie tautos ūkį, meną, etiką ir 
religiją. Be šios filosofijos net 
didingi gamtininkai įklimpsta 
ir nugrimsta į idealizmo reak
cionieriškos metafizikos balą. 
Knygoje “Materializmas ir em
piriokriticizmas” Leninas, pa
siėmęs plačią ir konkrečią me
džiagą, išanalizavo naujųjų 
laikų revoliuciją, gamtos mok
sluose'ir įrodė, kad toji krizė, 
kuri pastebima gamtos suprati
me per pastaruosius 40 metų, 
yra nugalima tik dialektinio 

• materializmo pagalba, kad gam
tos mdkslai savo nesuklastuo- 
toje raidoje gimdo naujus dia
lektinio materializmo pažini
mus. Tačiau buržuazinių pažiū
rų ir prietarų paveikti, girdė
dami, kaip visose mokyklose 
garbina idealizmą ir koneveikia 
materializmą, kaip patentuotie
ji “filosofai” šmeižia ir “griau
na” materializmą ir dialektiką, 
gamtininkai kapitalistiniuose
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kraštuose ar nesugeba, ar neno
ri suprasti ir “priimti” mate
rialistiškosios dialektikos ir to
dėl —nors jie būtų ir geriau
sių norų — nuslysta į vulgarų
jį idealizmą.

Materialistinės dialektikos pa
grindus išaiškina Sovietų Są
jungos Komunistų (bolševikų) 
partijos istorijos ketvirtasis 
skyrius, kurį parašė pats J. 
Stalinas. Skyrius yra tik kokių 
28 puslapių, tačiau šis vienas 
skyrius “Apie dialektinį ir isto
rinį materializmą” yra daugiau 
vertas už daugelį storų knygų, 
nes Stalinas sugebėjo čia trum
pai ir koncentruotai, giliai ir 
sistemingai apžvelgti visas le
ninizmo filosofijos problemas.

Stalinas yra iškėlęs į dar ne
matytas aukštumas proletariato 
filosofijos reikšmę. “Dialektinis 
ir istorinis materializmas yra 
komunizmo teoriškoji atrama, 
marksistinės partijos teoriškieji 
pagrindai. Šių pagrindų žinoji
mas ir jų įsisąmoninimas yra 
kiekvieno mūsų partijos akty
vaus veikėjo pareiga” (Istorijos 
trumpojo kurso 108 pusi.). Ten 
pat toliau skaitome, kad “dia
lektinis materializmas yra mar
ksistiškai — leniniškos partijos 
pasaulėžiūra. Dialektiniu mate
rializmu jis vadinamas todėl, 
kad jo priėjimas prie gamtos 
reiškinių, jo gamtos reiškinių 
tyrimo metodas, šių reiškinių 
pažinimo metodas yra dialektiš
kas, o jo gamtos reiškinių aiš
kinimas, gamtos reiškinių su
pratimas, jo teorija yra mate
rialistiška. Istorinis materializ
mas yra dialektiškojo materia
lizmo dėsnių panaudojimas vi
suomeninio gyvenimo tyrimui, 
dialektinio materializmo dėsnių 
panaudojimas visuomeninio gy
venimo reiškiniuose, visuome
nės tyrime, visuomenės istori
jos tyrime.”

šitokiais žodžiais pasaulio 
proletariato vadas, strategas ir 
taktikas, o tuo pačiu metu ir di
džiausias mūsų laikų teoretikas 
J. Stalinas puikiai yra pabrė
žęs ir filosofijos partiškumą. 
Filosofinės minties aukščiausio
ji viršūnė — dialektinis mate
rializmas — nesutraukomais 
ryšiais susietas su Komunistų 
partijos programa, proletaria
to kovos strategija ir taktika, 
su bolševikų partijos generaline 
linija ir visa šios partijos kas
dienine eiga ir darbu. Todėl ir 
3-jo Komunistinio Internacio
nalo programoje pasakyta: “Gi
nant ir propaguojant Markso ir 
Engelso dialektinį . materializ
mą, panaudojant jį, kaip tikro
vės revoliucinį supratimo me
todą, šios tikrovės pakeitimo 
tikslu, Komunistinis Internacio
nalas aktyviai kovoja su visais 
teoriškojo ir praktiškojo opor
tunizmo pasireiškimais.”

Komunistų judėjimas padarė 
galą vienai kenksmingiausių jų 
2-jo Internacionalo tradicijų bei 
dogmų — teorijos atitraukimui 
nuo praktikos. Reformistinių 
socialistų pasitraukimas nuo 
dialektinio materializmo, mar
ksizmo teorijos paniekinimas, 
rėkianti nesandara tarp žodžių

Vaizdas iš CIO unijų konvencijos, Atlantic City mieste.

buvo 
jėgą

ir darbų, bjaurus biznierišku- 
mas ir siauras prakticizmas ir, 
pagaliau, galutinas politinis ir 
moralinis bankrotas, — visa tai 
charakterizuoja visišką 2-jo In
ternacionalo žlugimą, šis opor
tunizmo liogeris turėjo tokį va
dą kaip K. Kautskis, kurį deja, 
daugelis socialistų laikė prieš 
pasaulinį karą savo didžiuoju 
mokytoju. Šis “marksizmo apa
štalas,” tiesa, marksizmą daž
nai pavadindavo dialektiniu 
materializmu, tačiau iš tikrųjų 
nuolatos su šia filosofija kovo
jo. Jis net nesigėdino pavadinti 
dialektiką “revoliucine... me
tafizika.” Dar toliau ėjo tokie 
idealizmo čempionai, kaip O. 
Baueris, broliai Adleriai, Kran- 
holdas, kuris socializmą stengė
si sutaikyti net su religija. 2- 
me Internacionale dar 
“teoretikų,” kurie per 
stengėsi atsistoti aukščiau idea
lizmo ir materializmo “viena
šališkumų” bei sukurti kažko
kią naują, visai “nepartyvę ir 
neutralią” filosofiją. Leninas 
savo knygoje “Materializmas ir 
empiriokriticizmas” įrodė, kad, 
taip pat kaip visuose kituose 
vadinamuosiuose “dvasios mok
sluose,” ir filosofijoje nėra ir 
negali būti jokio neutralumo ir 
nepartyviškumo, ir .kad žmonės, 
besigirią savo filosofiniu nepar- 
tyviškumu, iš tikrųjų priklauso 
— vis tiek, sąmoningai ar ne
sąmoningai — filosofijos reak
cinei partijai, religinių kliedėji
mų “moksliškiems” grindėjams, 
kurie tikrumoje gina buržuazi** 
nes diktatūros išsilaikymą. Pa
ties 2-jo Internacionalo galuti
nis sugniužimas yra didžiausias 
įrodymas to, kiek nusikalstamas 
yra kiekvienas abejingumas te
orijai, nes — kaip teisingai pa
brėžė Leninas — “be revoliuci
nės teorijos negali būti revo
liucinio judėjimo.”

Griežtas nukrypimas nuo dia
lektinio materializmo buvo bū
dingas ir Bucharino, Rykovo ir 
Kamenevo samprotavimuose. 
Šie liaudies priešai ir Lenino 
partijos išdavikai krypo į ma- 
chizmo idealizmo pusę. Taip 
pat kontr-revoliucįniai trockis- 
tai reiškė idealistines pažiūras 
ir painiojo Markso dialektiką 
su Regelio dialektika, Markso 
jnaterializmą su Feuerbacho 
materializmu.

Šią metafiziką ir idealistišką 
kontrabandą, šį idėjų jukinį fi
losofijos fronte bolševikų par
tija likvidavo jau 1930 ir 1931 
metais, kaip tik pačiam Stali
nui vadovaujant. Raudonu siū
lu per visą Kompartijos istori
ją eina kova už Markso ir Le
nino filosofijos grynumą ir kon- 
sekventiškumą prieš visus mar
ksizmo priešus ir banalizuoto- 
jus. Vienas bolševikų partijos 
pagrindinis skirtumas nuo( visų 
kitų partijų yra tas, — ir tatai 
rodo, kad Kom. partija yra vi
sai naujo tipo partija, —kad 
visame jos raidos kelyje jos va
dai — Leninas ir Stalinas — 
ypatingai teisingai sprendžia 
visus klasių kovų klausimus, vi
suomet panaudodami materialis
tinę dialektiką, ■ nuolatos ginda
mi ir plėsdami šią pasaulėžiū
rą, visuomet vadindami ją par
tijos filosofija. Stalinas savo 
rašinyje “Apie dialektinį ir is
torinį materializmą” galutinai 
išaiškina ir marksizmo santy

kius su Hėgelio ir Feuerbacho 
mokslu. Marksas ir Engelsas 
išlukšteno Hėgelio dialektikos 
racionaliuosius grūdus, atmes
dami visas idealistines sėlenas 
ir pabiras, kurios buvo užgulu
sios jo dialektikos vertę ir jėgą. 
Taip pat moksliškojo socializmo 
kūrėjai elgėsi ir sw L. Feuer
bacho materializmu, atmesdami 
jo mokslo idealistines ir etines 
piktžoles ir pakeldami dialekti
ką ir materializmą į aukštesnį 
laipsnį, tokiu būdu . sukurdami 
visai naują ir perdėm moksliš
ką pasaulėžiūrą.

♦
Primindamas daug svarbių 

faktų, tiek iš gamtos mokslų, 
tiek ir iš visuomenės istorijos, 
Stalinas “Sovietų Sąjungos Ko
munistų (bolševikų) partijos 
istorijoje” dialektinį materializ
mą nėra išreiškęs abstrakčiai 
dogmatiškose ir nejudriose for
mulėse, bet kaip gyvą ir nuola
tos augantį ir progresuojantį 
mokslą, tokiu tad būdu perdėm 
kritiškai ir tikrai revoliucinie- 
riškai.

Didvyriškoji proletariato ko
va už komunizmą, šiurkščioje 
pasaulio pertvarkymo praktika 
yra dialektinio materializmo 
pagrindas. Šią praktiką leniniz
mas yra įtraukęs į savo pažini
mų- teoriją ir padaręs teisybės 
objektyviu mastu, nes kaip tik 
praktika mums rodo galimybę 
atskirti iliuzijas nuo tikrovės, 
klaidatakius nuo kelio į aukš
tesnę socialinę santvarką, nu
krypimus nuo partijos generali
nės linijos. O šios revoliucinės 
praktikos apibendrinimas — 
dialektinis materializmas — ro
do mūsų veiklai aiškią perspek
tyvą, žadina mumyse naujų jė
gų gyventi ir kovoti. Lenino ir 
Stalino mokslas teikia mums 
galimybių “suprasti išorinių 
įvykių vidinį sąryšį, numatyti 
įvykių eigą ir suprasti ne tik 
tai, kaip ir kur link rieda įvy
kiai dabartyje, bet ir tai, 
ir kur link jie turi riedėti 
tyje” (Partijos istorijos 
pusi.), štai, kodėl kaip 
marksizmo teorija, sužavėdama 
darbo liaudies mases, jau yra 
tapusi nenugalima materialine 
jėga, kuri visą pasaulį pertvar
kys

kaip 
atei- 
369 
tik

naujais pagrindais.

Detroit. Mich
Laike Ophilijos Palevičiū- 

tės astuonių metų gimtadienio 
sukakties, dukrelės Dr. M. D. 
Palevičiaus ir jo žmonos, 
draugų sueigoj, gražiai besi
kalbant ir linkint mergaitei 
smagiai augti, prisiminta ir 
ApšVietos Fondas. Į tą 
dą paaukavo:

Dr. Palevičiaus šeima 
J. J. Butkus $1; Juozas 
gas, P. Krakaitis ir Makne- 
vičius po 50 centų. Viso $4.50.

Aukos aplaikytos Literatū
ros Draugijos centre ir per
vestos į Apšvietos Fondą. Šir
dingai tariame ačiū.

D. M. š.

fon-

$2;
Gu-

Coventry, Anglija.— Vie
noje broliškoje duobėje čia 
palaidota 200 iš tų anglų, 
kuriuos užmušė vokiečių 
bombininkai.

Lawrence, Mass

Nuovadoje 
ablavukas 

balsu : “Ke
lt omunistai ! 

komunis-

Puola Isterijoj
Smetonos pastumdėliai čio

nai apsirgo nervų liga. Jie bė
ga skųstis net policijai, kam 
vietos lietuviai pritaria sme- 
tonizmo nusikratymui Lietuvo
je ir prielankiai atsineša link 
dabartinės Lietuvos santvar
kos.

Prieš keletą savaičių “mū
šų” apgailos verti smetonlai- 
žiai sukėlė muštynes miesto 
darže ir tapo nugabenti poli
cijos nuovadom 
vienas smetoninis 
ėmė rėkti nesavu 
munistai! Jie visi
Lietuvos valdžia — 
tai!” Policija, matomai, nega
lėjo suprasti to ablavuko is
terijos, tai pašaukė gydytoją 
išegzaminavimui.

Negalėdami tie gaivalai į- 
kąsti liežuviais, tai griebiasi 
įvairių provokacijų per social- 
fašistinį “Keleivį”. “Keleiviui”, 
tatai, aišku, labai patinka. 
Ypač neriasi iš kailio už sme- 
tonizmą sklokos likučių “fed- 
feibelis” M. Stakionis. Iš jo 
juokus daro net patys socia
listai. “Naudojame mes tą 
sklokutį saviems reikalams, 
nes jis neturi kur glaustis”, 
sako socialistai, žinoma, pa
žangiečiai tokio talkininko so
cialistams nepavydi. Tegu] jie 
jį sau pasilaiko!

šūkauja “mūsų” nelaimingi 
smetonininkėliai būk jie turį 
remti 
džią” 
jie esą pasitikį “atstovui 
driui, kuris dabar turi vištų 
farmą ir tik “amerikoniškas” 
vištas tegali atstovauti.

Vietos lietuviai iš jų juo
kiasi, sakydami: “Ištikrųjų, 
reikalingi paekzaminavimo!”

Beržo Lapelis.

teisėtą Lietuvos val- 
(suprask: Smetonos),

Bu-

Hartford, Conn.
Pavyzdingas Pokilis

Lapkričio 10 d., Lietuvių Pi
liečių Kliubo svetainėje, buvo 
surengtas baliukas dėlei drau
gų Juozo ir Marcelės Pil
kauskų, paminėjimui 25-kių 
metų sukaktuvių jų vedybinio 
gyvenimo.

Draugai Pilkauskai per dau
gelį metų veikė darbininkiš
kose organizacijose ir abel- 
nai darbininkų judėjime, tai ir 
svečių atsilankė skaitlingai— 
virš šimto.

Buvo giminių ir draugų ir 
iš kitų kolonijų.

Šio pokilio rengėjos buvo 
šios draugės: O. Rudzinskie- 
nė, M. Krikščiuvienė, M. Mar- 
gaitienė ir Stakevičienė ir N. 
Urboniukė. Draugės, kurios tą 
dieną padėjo gaminti valgius, 
buvo: O Visockienė, A. Ber
notienė ir M,. Kelenienė. Iš 
vyrų: P. Krikščius ir J. Ber
notas.

Rengėjos ir gaspadinės už
sitarnauja padėkos už puikių 
valgių pagaminimą.

Svečiam pietaujant, O. Ru- 
dzinskienė pasakė kelis žo
džius apie tikslą šio pokilio, 
ir paprašė svečių ką pasakyt, 
kalbeles. Po to, rengėjos įtei
kė Pilkauskam gražų sidabro 
kavai virti setą. Paskui, nuo 
giminių daug brangių ir gra
žių dovanų įteikė.

Keli draugai pasakė po ke
letą žodžių, visi palinkėdami 
Pilkauskams geros kloties ir 
sveikiem sulaukti da 25-kių 
metų ir paminėti sukaktuves.

Vietinis Dr. Shupas irgi ke
lis žodžius pasakė gerų linkė
jimų.

Draugas J. A. Šamu lėnas, 
palinkėjęs geros kloties Pil
kauskams, priminė svečiams, 
kad kiek paaukoti dėl dien
raščio “Laisvės” reikalų.

Draugai Pilkauskai paačia- 
vo už suruoštą jiems taip gra
žų poRilį, už dovanas Mr už 
širdingus visų linkėjimus. 
Taipgi ir jų dukrelė Aldona 
dėkojo visiems už taip gražų 
jos tėvelių pagerbimą.

Dienraščio “Laisvės” para
mai aukojo šie dalyviai:

Pilkauskų šeima $2.

Po $1: F. Ramanauskas, 
Dr. Shupas, A. Klucienė ir G. 
Kailis; po 50c: J. A. Samulė- 
nas, O. Samulęnienė, M. Mar- 
gaitienė, J. ir O. Rudzinskai,
J. Aukštikalnis, M. Vaitiekus,
K. Mičuta, W. Mikelkų fami
ly, J. Bernotas ir A. Bernotie
nė ; po 25c: J. Giraitis, O. 
Rimkienė, .Vince Puidienė, A.

Lietuvių Meno Sąjungoj 
Gaunami Šie Veikalai:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MARATAS. Vienveiksmė dra
ma. Parašė A. Amnuelis. Vaidylų 
5. Kaina 10c.

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

Kaina 15c.
NEPASIEKTAS TIKSLAS. Ke- 

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

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

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

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

KOMEDIJA—VODEVILIS— 
FARSAS

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

♦KOMETOS LAUKIMAS. Far- 
sas-vodevilis viename veiksme. 
Parašė A. N. Andrejev. Vertė 
Pranas Balsys. Suvaidinimui rei
kia 6 asm.: 4 v., 2 m. Kaina 85c.

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

♦KAUNO PONAI. Vienveiksmis 
vaidinimas. Parašė Rl. Svyrūnėlis. 
Suvaidinimui reikia 4 asmenų: 2 
v., 2 m. Kaina 16c.

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

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

Kaina 40c.
♦NEPAVYKUSI KOMEDIJA. 

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

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

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

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

Kaina 10c.
VARGŠAS TADAS. Dviejų ak

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

.Su užsakymais ir kitais reikalais kreipkitės sekamu adresu:

LIETUVIŲ MENO SĄJUNGA
46 TEN EYCK ST. BROOKLYN. N. Y.
... . ......... ..................................................................... ............. .
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Ambrtis, A. Dagilienė, J. Pi
kelis, A. Kelenas, P. Krikš
čius, O. Visockienė, M. Krikš
čiuvienė, M. Tamkus, M. Va- 
levičia, Giedraitis, J. Rimkus, 
J. Margaitis ir M. Urbonienė.

Viso $15.00.
Varde “Laisvės”, aukavu

siems tariu ačiū !
Ten Buvęs.

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

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

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

Kaina 35c.
KONTROLIS. Vienaveiksmė 

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

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

Kaina 25c.
BAUDŽIAVOS NUOTAKOS.

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

Atskiros kopijos kaina 35c.

I

OPERETCS
♦KOVA UŽ IDĖJAS. Keturių 

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

Kaina 35c. Balso ir plano parti
tūros kaina $15.

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

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

♦INKVIZICIJA. Keturių aktų 
drama su dainomis. Galima vai
dint ir be dainų. Parašė Palanta. 
Vaidylų 25: 22 v.. 3 m. Veikalas 
vaizduoja kas dėjosi Krikščionių 
Demokratų valdomoje Lietuvoje. 
Muzika B. Šalinaitės ir Lahn 
Adohmyan. Kaina 25c. Balso ir 
piano partitūra $10.

♦SPARTAKAS. Keturių veiks
mų istorinis braižinys su dainomis. 
Parašė Mikas Rasoda. Suvaidini
mui reikalinga 16 asmenų: 13 v.,
3 m. ir choras. ’ Kaina 25c.

Orkestracijos, balso ir piano 
muzika $10.

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

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

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

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

VEIKALAI TINKAMI VAI
DINTI VAIKAMS

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

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

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

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

♦MUSMIRĖS. Dviejų veiksmų 
operetinis vaizdelis vaikams. Pa
rašė A. D. Muzika A. Pociaus. 
Vadovaujančias roles turi 10 as
menų — mergaitės ir berniukai. 
Taipgi 
choras, 
mažiau 
rimui) 
(dainų
bendrai už viską $5. Be muzikos,

būtinai reikalingas vaikų 
Knygučių reikalinga ne
kaip 10 (žodžių susimoki- 
ir 6 muzikos sąsiuvinių 
susimokinimui). Kaina



Ketvirtas puslapis

Parašė Senas Vincas

Viešnia Nuo Marso
(Tąsa)

Ji, truputį palėkus, vėl turėjo apsistoti 
ir pažvelgti į Vokietijos žydų minias, 
pręto netekusių hitlerininkų teriojamas. 
Hitlerininkai žydus, kaip senus, taip ir 
jaunus, moteris ir kūdikius spardė kojo
mis, plakė nagaikomis, grūdo šautuvų 
drūtgaliais ir šaudė be jokio susijaudini
mo. Ji matė, kaip jie daužė žydų krautu
vių bei gyvenamų namų langus, degino 
jų bažnyčias ir gujo iš prieglaudų vos 
parėpliojančius senelius bei seneles.

Pasukus žiūroną į kitą pusę, mergina 
matė, kaip hitlerininkai bruko iš Vokie- 

. tijos žydus, tarsi galvijų kaimenes, varė 
per gronyčią serginčios sargybos šeren- 
gą, o tie, šautuvų buožėmis stuksėdami 
į jų nugaras—bruko į svetimos žemės te
ritoriją. Bet čia juos, kaip bandą galvijų, 
bėgančių nuo gaisro pasitiko anos teri
torijos sargybiniai ir šautuvų drūtga
liais grūdo juos atgal. Nuo šios nuožmios 
scenos bėgdama marsietė užbėgo ant ki
tos, tai chinų-japonų skerdynės.

Į šitą žmonių skerdynę mergina ilgai 
žiūrėti neturėjo ištvermės. Nors ir čia 
ją puolė japonų orlaiviai, bet ji neprisi
leido jų prie savęs. Ji žaibo greitumu 
perskriodus erdves ir radus ramesnę vie
telę, kur snaudė milžiniški miškų plotai, 
blizgėjo plačios upės, ir žmonės, kaip.ma
žučiai vabalėliai knibždėjo milžiniškuose 
dirbamos žemės plotuose—apsistojo erd
vėse ir atsikvėpė daug tyresniu, tarsi 
marsiečiams artimu oru.

Čia ji jautė ką tai nepaprasto, jai ar
timo, jaukaus ir laisvesnio. Čia ji atsi
kvėpus tyresniu oru ir kiek atsipeikėjus 
visame-kame atsigrįžo į savo sankeleivį 
ir pasiteiravo:

“Kam ir už ką tas visas brutališkumas, 
ta kraujuota beprotystė? Kam žudyti 
kitą ir pačiam žūti? Kodėl negali pri
klausyti visa žemė, jos turtai ir viskas, 
kas yra, žmonėms, o žmonės—žemei, jos 
turtams ir visa-kam? Pas mus nėra nei 
ežių, nei rubežių ir mes nežinome, ką 
reiškia žodžiai—čia mano, o ten tavo.

Pas mus nėra kareivių, jokių unifor
mų, nei ginklų žmones žudyti. Mes nei 
draskūnus žvėris nežudome taip bruta- 
liškai, taip žiauriai, kaip jūs kad vieni 
kitus žudote. Vietos ant žemės jūs net 
perdaug turite ir vietoj, kad padaryti tą 
žemę gražia, kad dirbti visos žmonijos 
gerovės labui, jūs kaip bepročiai, kaip 
laukiniai žvėrys—pj aūnatės, griaunate ir 
deginate!”

Boston, Mas?

Lo-
au-

(Apysakaitė)
Tai pasakius ir atsiminus savo prasi

žengimą ji vėl pradėjo jaudintis ir at
gailauti, kam jai reikėjo susitepti iki šiol 
nesuteptą sąžinę svetimos žemės žmo
gaus krauju? Jai dabar rodėsi, kad ant 
žemės jokių pasilinksminių, jokios gro
žės, jokio meno žmonės nežino. Kad tik 
koks pragaištingas žmonių dejonių, per
sekiojimų, savitarpinio žudymosi, ašarų 
ir kraujo klonis...

Jai rodėsi, jog tie didžiuliai vandeny
nai, upės, ežerai susideda tik iš žmonių 
ašarų, maišytų su krauju.,. Ir ji iš to 
susijaudinimo, susikrimtimo, veik neži
nodama nei ką daro—nusileido ant aukš
tos kalvos, pabučiavo savo sankeleivį ir 
pareiškė:

“Lipk ant savo žemės ir likis sveikas 
ant visados. Aš negaliu pakęst to visko, 
kas pas jus dedasi ir lekiu, iš kur esu 
atlėkus! Sudie?’

“Gražuole,” suvaitojo vaikinas: “Ne
žudykite manęs! Jūs mane paliekate sve
timoj žemėj, už tūkstančių mylių ir, pla
čiųjų vandenynų nuo mano tėviškės... 
Ar jūs žinote, kad aš, negalėdamas su 
šios šalies žmonėmis susikalbėti, turėsiu 
numirti iš bado? Ar jūs žinote, kad šios 
šalies žmonės palaikę mane už svetimos 
šalies šnipą gali sušaudyti?”

Mergina, išgirdus tai, net sudrebėjo. 
Per jos kūną perėjo siaubas... Juk ji 
kad ir nesužiniai vėl būtų sutepus savo 
sąžinę dar viena šios žemės auka ir dar 
kartą nusidėjus savo dievams—dorovei, 
sąžinei ir žmoniškumui.

Ir ji, lig ir atsiprašydama už tokį ne
apgalvotą pasimojimą, pakėlė vaikino be
jėgę ranką, palindo jam po pažaste ir 
pridėjus ausį jam prie krūtinės, klausėsi 
jo širdies sąjūdžio... Mergina alpo iš su
sijudinimo, nes tos visos kraujuotos sce
nos, iškrikdė jos nervyną, sukrėtė širdį, 
išjudino jausmus, pažeidė protą ir pris-

O vaikinas, nemažiau buvo išsimėtęs 
taipgi. Jį siege ir baime ir meile. Jis ne 
tiek bijojo palikti svetimoj šalyj, kiek 
bijojo, kad mergina, į kurią jis iki ausų 
įsimylėjęs, neišmestų jį iš savo orlaivio, 
o kartu ir iš savo širdies. Netekimas 
merginos jam atrodė baisesniu negu mir
tis...

Jo širdis daužėsi krūtinėje, kraujas 
tvinksėjo gyslose ir jo tarsi suparaly
žiuoti pirštai konvulsiškai gniaužė mer
ginos petį.

(Bus daugiau)

New Britain, Conn

Pirmadienis, Lapkr. 25, T940

va- 
pil-

se-

Įspūdžiai iš LDS 1-mo Apsr. 
Konferencijos

Lapkričio 17-ji. Gražus, jau
kus rytas.

Mes, būrelis delegatų, sku
binamės, kad greičiau pasie
kus konferencijos vietą—So. 
Bostoną.

Važiavome keturiese.
Draugas čiulada iš pat 

well’io jau paspaudė savo
tomobilį, kad skubiai riedėtų. 
Viskas tik liekasi, liekasi...

Bešnekučiuojant, štai jau ir 
Bostonas. Bet kol per jį per- 
siritom, kol pasiekėm vietą, 
radom konferenciją jau pra
sidėjusią.

Delegatų ir svečių apypilnė 
salė. Visi, matyt, jau per pus
amžį persiritę darbininkai bei 
darbininkės. Veidai jų rim
ti, dalykus riša draugiškai; 
jokių “kas aš“ bei užsipuldi
nėjimų nėra.

Daug svarbių ir naudingų 
tarimų perleista. Pavyzdžiui, 
iš apskričio iždinės paskiria
ma apšvietos reikalams $60. 
Dienraščiams “Laisvei“ ir 
“Vilniai“ po $10; Lietuvos ap
švietos reikalams $40. Ir kur 
gi rasi, manau sau, kitą tokią 
pašalpos organizaciją, kuri 
būtų taip duosni apšvietos- 
kultūros reikalams?

Žymėtina, kad draugių'mo
terų reprezentacija šioje kon
ferencijoje buvo graži, nemen
ka. Jos lygiai su vyrais su
maniai rišo organizacijos pro
blemas.

sitęsė. Baigėsi su perrinkimu 
apskričio valdybos.

Konferencijai užsibaigus, di
džiuma delegatų nuėjo žemu- 
tinėn svetainėn, kur buvo va
karienė Literatūros Draugijos 
25-kių metų sukakčiai atžy
mėti. Ir mes, lowell’ieciai, tu
rėjome laimės būti toje gar
bingoje iškilmėje.

Stalai papuošti gėlėmis, 
zomis. Svietelio gražaus, 
na salė.

Pirmininkas pakviečia
nesnius veikėjus pasakyti kal
beles, išsireikšti.

Kalba A. Kupstis. Jis per
bėga šios garbingos organiza
cijos atsiradimo istoriją, sumi
ni jos tvėrėjus ir pirmuosius 
auklėtojus. Prisiminė ir apie 
d. L. Pruseiką, kaipo pirmuti
nį jos pirmininką ir auklėtoją.

Reikšmingą ir tinkamą kal
belę pasakė prof. Kubilius. 
Jis kvietė darbininkus telktis 
šion organizacijon, šviestis, 
kad pažinti kapitalizmo pra* 
gaištingumą, kuris gimdo 
rus ir t.t.

Trumpai išsireiškė J. 
biliūnas ir Dr. Borisas.

Graži nuotaika ir pasiten
kinimas matėsi visuose.

Viršutinėj salėje žmonės 
linksminosi koncertu ir šo
kiais, bet mes, lowell’ieciai, iš- 
siskubinom, nes rytdiena ne 
šiokia — darban reikės eiti...

Gaila buvo skirtis su bos
toniečiais: mandagūs, svetin
gi draugai.

Vėl d. čiulada “šeria” sa
vo automobilį, o šis mus ke- 
turius neša per didįjį Bosto-

Konferencija ėjo tvarkiai ii’ ną, per tamsius laukus namų 
sklandžiai, tai ilgai ir nėnu- link. Griaustinis.

Džiaugiasi Nariai šių Metų 
Knyga

Šiemet Literatūros Drau
gijos narįai gavo didelę, la
bai naudingą, gražiai at
spausdintą ir apdarytą kny
gą “Istoriją.” Jau pradeda
me gauti narių ir valdybų 
atsiliepimus. 

»

Drg. L. Bekešienė iš Ro
chester, N. Y., rašo: “Kny
gas gavome, sušaukėme su
trinkimą atvirutėmis. Na
rių atėjo nemažai. Knygą 
išdalinome ir dar 11 pasi
mokė j o duokles. Knyga vi
siems patinka, nes visi už
siinteresavo ją skaityti.”

Drg. F. Kavaliauskienė iš 
Tacoma rašo: “Knygas ap
teikiau ir išdalinau tiems, 
kurie pasimokė j ę duokles. 
Pasimokė j o ir A. Rubliaus- 
kas, kuris yra bedarbis, bet 
šiaip-taip sukrapštė duoklę, 
nes supranta, kaip tai svar
bi organizacija. Knyga na
riams labai patinka.”

Drg. J. Urbonas iš Chica- 
gos, sekretorius didžiulės 
19 kuopos, kuri šiemet jau 
gavo 58 naujus darius, ra
šo: “Apteikiau knygų 3

naują Lietuvoj santvarką.
Apie laisvą, naują Lietu

vą greitai išeis labai svarbi 
knyga, kuri vadinsis: “Nau
joji Lietuva Faktų ir Doku
mentų šviesoj.” Ją paruošė 
“Šviesos” redaktorius Anta
nas Bimba. Tai didelė kny
ga, kuri turės apie 200 pus
lapių. Knygoj rasite visus 
faktus, kaip Lietuvoj įvyko 
perversmas, kas sudarė val
džią, visus nutarimus, įsta
tymus naujoj Lietuvoj ir 
Tarybų Lietuvos Konstitu
ciją. Knyga verta mažiau
siai $1, bet mes pavienį nu
merį parduosime už 35 cen
tus, o kas pirks nemažiau 5 
knygų, tai tik po 25 cen
tus už knygą. Visos ALDLD 
kuopos ir knygų platintojai 
siųskite užsakymus, nes 
greitai knyga bus gatava. 
Newarko kuopa jau užsisa
kė 25 egzempliorius, 
bus sekamas?

Kas

Atsteige Kuopą
St. Louis mieste, iš prie

žasties seno sekretoriaus 
neveikios, buvo pakrikusi 
mūsų 58 kuopa. Dabar, pa
stangomis drg. J. Skers-

baksus, širdingai ačiū. Ku- tono ir su pagalba draugų 
riems iš narių jau išdalinau, iš E. St. Louis 49 kuopos 
tai labai džiaugiasi, kad ge- atsisteigė 58 kuopa, 
ra ir graži knyga.”

Drg. S. Meisonas, 28 kuo-|J^ar\ab kurių ^duoklės pali- 
pos sekretorius rašo: “Kny-! 
gą jau baigiu skaityti, nes

susi
tvarkė ir prisiuntė duokles.

♦ 146—Chicago 
162—Toronto
13— Easton
14— ‘Minersville
20—Binghamton .. 
39—Scranton.......
42—Nashua .........
51—Middlefield .. 
90—Youngstown .

141—Phila. .............
187—Chicago .......
218—Scottville .... 
212—Bayonne .......

12—Pittston .......
31—Lewistone ....

129—Spring Valley ....
Daug kuopų yra gavę

2 ir po 1 naują narį. Visi ir 
visos padirbėkime, gaukime 
naujų narių.

Mokėkite Duokles
Dar daug yra narių, ku

rie nepasimokė j o savo duo
kles. Dar yra kuopų, kurios 
nei vieno cento už 1940 me
tus neprisiuntė duoklių. 
Draugai ir draugės, tai la
bai negerai! Atminkite, kad 
centras parūpino knygą, ge
rą ir brangią knygą, išleido 
už 9 mėnesius “Šviesą” ir 
jau dabar ruošia paskutinio 
kvartalo “Šviesos” laidą. 
Tas visas darbas pareikala
vo daug pinigų. Už knygą 
dar mes turime skolų. Mo
kėkite duokles ir siųskite 
jas į centrą.

D. M. šolomskas, 
ALDLD CK Sekretorius,

46 Ten Eyck St.’, 
Brooklyn, N. Y.

Gardner, Mass

3
3
3

Po

Simpatijos Bankietas
Prieš kiek laiko Lietuvių 

Am. Piliečių Kliubo patalpoje 
Jono ir Benediktos Vaitiekų 
giminės ir draugai suruošė 
jiems kalakutų vakarienę jų 
20-ties metų porinio gyvenimo 
sukakties proga.

Svetainė buvo puikiai išde- 
koruota. Svečių dalyvavo apie 
120.

Draugai Vaitiekai ilgai gy
veno Gardneryje, tai vietos 
lietuviams jie labai gerai ži
nomi, nes abu energingai vi
sados darbavosi ir darbuojasi 
vietos lietuvių organizacijose 
ir jų parengimuose.

Apart vietinių, giminės ir 
draugai dalyvavo iš Hartfor
do, New Londono ir Waterbu
ry, Conn. Taipgi buvo iš Mass, 
valstijos sekamų vietų: Wor
cester, Leominster, Eastham
ton, Northamtoh ir Hudson.

Svotais buvo Juozas ir Kos- 
tancija Aukštikalniai, pamer
gė ir pabrolis—Ona šablova ir 
J. Damulis.

Pati pramoga 
ta iniciatyva ir 
tos draugų bei 

Jubilijantams 
gražių dovanų.

buvo suruoš- 
rūpesčiu vie- 
draugių.
įteikta daug

Belgrad, Jugoslavija. — 
Trys tūkstančiai sukilėlių 
Albanijoje užpuldinėja iš 
užnugario italus, kuriuos 
graikai muša iš pryšakio. 
Albanų sukilėlių komandie- 
rius yra Gas Saban Beg.

pos sekretorius rašo: “Kny- k- pas seną sekretorių, ant- 
gą jau baigiu skaityti, nes fV ^ar^u s.um°kejo jas. Lm- 
parėjęs iš ligoninės vis darp<iu kuopai augti ir veikti, 
neatgavau sveikatą, tai tu
riu laiko. Knyga man labai 
patinka, tai labai svarbus 
istorinis veikalas.”

Drg. Senas Vincas rašo, 
kad šešto Apskričio (Phila- 
delphijos) konferencija už- 
gyrė knygą.

Panašių atsiliepimų gau
name iš < 
Daugelyj kolonijų jau įkūrė 
Literatūros Draugijos na
riai apšvietos ratelius ir 
“Istoriją” studijuoja. Tai la
bai geras pavyzdys. Gal būt 
didžiausias lavinimosi rate
lis yra Brooklyne.

Aukos Apšvietos Fondui
L i t e r a t ūros Draugijos 

Centro Komitetas sudarė 
specialę komisiją, kuri rū
pinasi apšvietos ir organiza
cijos reikalais. Apšvieta yra 
labai svarbus darbas. Jis 
reikalauja nemažai finansų. 
Tiems reikalams negalime 
naudoti narines duokles. 
Apšvietos reikalams, kaip 
tai leidimui tepelių, įvairiais 
klausimais brošiūrų, tai rei
kalingos aukų. Eilė kuopų 
ir apskričių jau parėmė tą 
didelį darbą.

Drg. E. Mulokiūte pri
siuntė ALDLD 6-to apskri
čio konferencijoj paaukotus

SVARBIOS KNYGOS
Maršrutai ir Jubilėjus
Detroito 52 ir 188 kuopos 

turėjo didelį Literatūros 
Draugijos 25-ių metų jubi- 
lėjaus parengimą, kuris bu
vo sėkmingas visais atžvil
giais. Eilė kuopų turėjo 

i taip pat parengimus. Brook- 

nors vėliau turėti tokis pa
rengimas. Iš Scrantono d. 
P. Šlekaitis praneša, kad 39 
kuopa ruošia jubilėjų sau
sio 12 dieną, 1941 metais. 
Drg. S. Jasilionis apsiėmė 
duoti prelekciją apie Drau
giją, o P. Šlekaitis aiškins 
apie 
knygas. Rengkite ir dau
giau panašių parengimų.

Dabar prasidėjo prakalbų 
maršrutai. Visa eilė draugų 
leidžiasi į ilgesnius prakal
bų maršrutus. Rengkit pra
kalbas, gerai jas garsinkite, 
stenkitės kuo daugiau su
traukti žmonių.

daugelio kuopų..b™ yra rengiamasi kada .. . .. ~ _ l riAuc vo han ri’iv’Ckri rnlric na.

Draugijos išleistas

TUOJAUS ĮSIGYKITE ŠIAS KNYGAS: 
Pasaulinės Parodos ir New Yorko Miesto

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

linio tūrinio ir informacijinių raštų. Kaina 25c.

Parašė Pranulis

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

Ko Nori Kun. Coughlinas?
Parašė R. Mizara

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

Puslapių 32. Kaina 5 centai.
Sustreikavo Union Mfg Co. 

Darbininkai
Pereito mėn. paskutinėmis 

dienomis Stanley Works ma
šinistai ir plumeriai, organi
zuoti į AF of L, išėjo į strei
ką, reikalaudami didesnės mo- 
kesties. Bet bėda su jais, kad 
jie tik vieni toj didžiulėj dirb
tuvėje organizuoti. Jiems, ro
dos, padeda spėkos tik iš lau
ko, todėl kova sunki. Yra vil
ties, jog jie laimės, nors kom
panija kieta, kaip titnagas ir 
nesiduoda įveikti.

Kas kita su Union Mfg Co. 
darbininkais: Jie organizuoti 
į CIO! šie išėjo šimtu nuo
šimčių į streiką lapkr. 18 d. 
Jie laiko pikietą prie dirbtu
vės per 24 vai. kasdieną; 
taipgi jiems karštai pritaria 
organizuoti draiveriai, nieko 
neįveža į dirbtuvę ir iš jos. 
Pas CIO darbininkus - strei- 
kierius didelis ūpas. Išrodo, 
kad jiems daug lengviau ves
ti kovą už algos pakėlimą, 
negu vienai grupei — Stanley 
Works. Tačiau ši kova turėtų 
susilieti tarpe AF of L ir CIO, 
kad laimėjus didesnę riekę 
duonos, su sviestu, nes kompa
nijos glemžiasi didžiausius 
pelnus, o darbininkam nume
tama tik trupiniai.

Linkėtina, kaip Amerikos 
Darbo Federacijos, taip ir CIO 
vedamom spėkom laimėti pir
mus streikus tose dirbtuvėse.

Apie streiko progresą bus 
parašyta vėliau daugiau.

Kaip Eina Mūsų Vajus
Rudenį vėl reikia pasmar

kinti vajų už naujus narius, 
kuris baigsis su sausio 1 
diena. Su lapkričio 20 diena 
sekamai kuopos stovėjo.
Kp. Miestas Kiek naujų 

narių gavo

Saugokitės Vėžio
Paraše Dr. J. J. Kaškiaučius

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

Kaškiaučius pataria, kaip apsisaugoti nuo vėžio.
Knygele 42 pusV’QH ’SJXtna lt centų.

Su reikalavimais kreipkitės:

“LAISVĖS” ADMINISTRACIJA
427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y.

52—Detroit ................ .'
19—Chicago ...............

116—Chicago .................
10— Philadelphia .....

104—Chicago ... • •....... i
22—Cleveland .............

190—Cleveland ...........
79—Chicago ...............
79—Chicago .........

1— Brooklyn .............
11— Worcester ...........
85— Haverhill .............

147—Brooklyn .. ...........
2— So. Boston ...........

123—Gary ... • •.........
17—Shenandoah ••....
67—Livingston ...........
86— Chicago ...............

188—Detroit ................
62—Stoughton ...........

133—Camden .. .............
34—Rumford .............
66—Grand Rapids .... 
92—Cicero ............. . . .

145—Los Angeles .. • <..

Drg. O. šemberiene pri
siuntė ALDLD 14 kuopos 
duoklių ir $5 aukų Apšvie- 
tos Fondui. •

Drg. O. Giraitienė, iš 
Hartford prisiuntė $6 aukų 
nuo ALDLD 68 kuopos Ap
švietos Fondui.

Visiems aukavusiems ta
riame širdingai ačiū. Ap
švietus Fondui labai reika
linga pinigų. Siųskite aukas 
Literatūros Draugijos cen- 
tran, o mes pervedame į 
fondą.

Platinkite Knygą apie 
Lietuvą

Kada Lietuvos liaudis iš
silaisvino, tai kiekvieno są
žiniško lietuvio nudžiugo 
širdis. Bet yra ir Amerikoj 
Smetonos agentų, hitleriš
kai nusistačiusių žmonių, 
kttrie-skleidžia- -melus-prieš

58
37
33

ka-

Ku-

1113 Mt Vernon Street
S

&

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

PHILADELPHIA, PA.
Telefonas Poplar'4110

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

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

• •
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CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)



Pirmadienis, Lapkr. 25, I54G ' Penktas puslapis 
'virwwiu .lagsggggągT I.wnua . . .......... ... , ■■■■ TT-amggBgMeeMMgamMMnaMl

Youngstown, Ohio
L.D.S. 9 Kp. Veikla

L.D.S. 9 kuopos minėjimas 
10 metų nuo kuopos susiorga- 
nizavimo sukakties įvyks šeš
tadienį, lapkričio 30 d., Baž
nytinėj Svetainėj, 923 Shehy 
Street.

Pradžia 7 :30 vai. vakare.
Tą dieną galėsime prirašyti 

savo pažįstamus į L.D.S. ant 
visų skyrių be jokio įstojimo.

Taigi nariai ir narės, imki
mės už darbo: jieškokime 
naujų narių ir atsiveskime į 
minėtą parengimą!

Bus gera šokiams muzika- 
grajys Victor Griniaus orkes
trą, L.D.S. nariai 
son, Ohio.

Daug yra narių 
kietų platinimui iš
dvi narės reikalavo daugiau 
tikietų—tai Marcelė Karis ir 
Liudvisė Waikutiene.

šitam parengime turėtų da
lyvauti ir 4-to apskričio L.D.S. 
veikėjai.

Mes, youngstownieciai, nori
me paaiškinti
siems plačiau, supažindinti su 
L.D.S. tikslais. Mūs Susivieni
jime gali visi prigulėti lygiai, 
be skirtumo tikybos bei poli
tinių pažiūrų. Mūsų 9 kuopoj 
yra net valdyboj parapijonų.

Komisija rengiasi gerai sve
čius priimti ir pavaišinti.

Kviečiame visus narius pri
sidėti su savo darbu!

Rengimo Komisija.

iš Thornp-

pasiėmę ti- 
kalno. Jau

parengime vi-

L.D.S. 9 kuopos mėnesinis 
susirinkimas įvyks gruodžio 1 
d., 2 vai. po pietų pas drg. 
Danielius, 125 So. Pearl St.

Bus rinkimai valdybos 1941 
metams. Nariai ir narės! šeš
tadienio vakare, Nov. 30 d., 
pasišokę, ant rytojaus būkite 
susirinkime. Beje, organizato
rius sakė pavaišins minėtame 
susirinkime.

L.D.S. 9 kp. pirm.,
Frank J. Madison.

džių. su juom pasikalbėjimo, 
visas puslapis pripėckota! Ap
art visokių nesąmonių, dar ir 
“kacapas“ man prisegtas.

Nesuprantu, kaip tai gali 
gali būti žmogus tokis begė
dis, rašyti tą, ko jam neesu 
sakęs! Kybą ten dar sapalio- 
ja, būk aš galėsiąs būti priim
tu į “Lietuvos sūnus”, jeigu aš 
viešai per spaudą pareikščiau, 
kad atsižadu kokių ten jam 
baisių “kacapų“ ir būčiau 
“geras Amerikos pilietis.“

Jokių pareiškimų man ne
prisieina daryti, “brolau“ Ky
bą; nesulauksi jų! Kokiu aš 
buvau, tokiu ir pasiliksiu. Aš 
buvau ir būsiu laisvę mylintis 
žmogus; aš rėmiau ir remsiu 
visus padorius ir teisingus 
darbus. Aš nesivarteliojau ir 
nesivarteliosiu kūliais taip, 
kaip tamsta: buvai aidoblistu, 
progresistu, prakalbas sakei 
darbininkams, mokslą lankei 
ant Endicott St., Palmerio lai
kais buvai užžymėtas depor
tavimui ir sėdėjai ant “ašarų 
salos“, kol pažangūs žmonės 
tave iš ten išėmė.

Bet, kas šiandien iš tavęs? 
Šmeiži kitaip manančius žmo
nes, isteriškai jiems rodai lie
žuvį, tarytum keno papirktas.

Juozas Bakšys,
79 Seymour St., 
Worcester, Mass.

Easton, Pa.
Vieša Padėka

Nors keliais trumpais žo
džiais noriu išreikšti mano šir
dingą dėkingumą visiem drau
gam ir draugėm, kurie bei 
kurios mane atjautė laike ma
no ligos, širdingais laiškučiais 
ir asmeniškai aplankė mane li- 
gonbutyje ir namuose. . Tas 
daug prisidėjo prie mano pa
gijimo ir susiraminimo, ir už 
tai visiem esu labai dėkinga!

Mary Švėgžda.

Skaitytojų Balsai
GYVENIMO SIMFONIJA

“Karvė paturėjo veršį, ačiū 
tau, didysis Staline! Višta pa
dėjo kiaušinį, ačiū tau, didysis 
Staline !“ . . .

Taip rašo prieš-darbininkiš- 
koji spauda. Galima neapkęst 
asmens,—jam pavydėti,—ne
sutikti su jo idėja, tačiaus, 
kad visiškai nesuprast kasdie
ninio gyvenimo, ir save vadint 
redaktoriais, mokint svietą, 
tai jau perdaug.

Prie gero gaspadoriaus ir 
karvė ir višta geriau aprūpin
tos : O prie blogo,- ypač vals
tybinio gaspadoriaus, ūkinin
kas neištesi aprūpinti karvę 
nei pašaru nei bulium, nes 
dvikojai “buliai“, tą “pašarą“ 
prabaliavoja ramovėse. Ir ve, 
karvė lieka be veršio, o višta 
nededa kiaušinių, dėlto ir ne
lieka, “ačiū tau, didysis Sme
tona.“

Ištikro, galima pavydėti tam 
žmogui, kuris sugeba vado
vauti tokią didelę gyveninio 
simfoniją, ir moka harmonin
gai vesti prie gerovės. Kad 
ir visiškai nesuprasdams tos 
vadovybės dėsnių, reikia skai
tytis nors su esamais faktais. 
Tiems, kurie to nemato, ne
supranta ir nenori suprasti, 
kaipo pavyzdį galima prily
ginti kad ir tokį: Muzikos me
ne ne visų ausys vienodai iš
lavintos suprasti genijaus auk
štąjį išsilavinimą. Paprastam 
darbininkui armonikos garsai 
arba kaimiečio smuiką geriau 
suprantama, negu Arturo To- 
skaninio vadovaujamas simfo
nijos orkestras. Tačiaus, jie 
Toskaninio nesmerkia, bet su
teikia jam užsitarnautą garbę. 
Arturo Togkanini nėra savi
ninkas jokio orkestro taip, 
kaip Juozas Stalinas nėra sa
vininkas Rusijos žmonių, ta

čiaus juodu moka vadovauti 
geriau už kitus, vienas muzi
koje, o kitas socialistinio gy
venimo kūryboje.

Didžiuliuose orkestruose vi
si muzikantai gerai išlavinti 
savo mene, juos vadovauja pa
tyrę vadai, tačiaus, kada A. 
Toskanini atsistoja prieš to
kius orkestrus, ir muzikantai 
ir klausovai pajunta visai ką 
kitą. Tas pats ir su kasdieni
nio gyvenimo simfonija. Kiek
vienas žmogus moka gyventi 
atskirai, savotiškai, tačiau tas 
gyvenimas pakrikęs, nesude
rintas, be harmonijos, dėlto, 
kad pasaulyje nėra tinkamos 
vadovybės.

Pagalvokite!
Vinco Sūnus.

UCENŠES
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine, Liquor 
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2974 lias been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 107 
of the Alcdhoiic Beverage Control Law at 
93 Church Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kongs, to be consumed on the 
premises. 
ABRAHAM GOLDSTEIN & EDNA STRUM IV 

(D-b-a G. & S. Delicatessen)
93 Church Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3000 lias been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1301 W. 7th Str., Borough of Brooklyn, 
County of Kongs, to be consumed on the 
premises.

IDEAL RECREATIONS, INC. 
1301 W. 7th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3014 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
328 Tompkins Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings ,to be consumed on the 
premises.

GEORGE HILCKEN
328 Tompkins Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2835 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
bf the Alcoholic Beverage Control Law at 

Halsey Street, Borough of Brooklyn, 
Kings ,to be consumed on the

NOTARY 
PUBLIC

Telephone 
STagg 2-5043

966
County of 
premises.

966 Halsey
II. E. WITTMER

Brooklyn, N. Y.St.,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 14202 lias bee'll issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 3011 Beverly Rd., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JACK & JIM, INC.
3011 Beverly Rd., Brooklyn, N. Y.

BAR ir GRILL 
LIETUVIŲ RESTAURANAS 
Įdomiai {puošta lietuviška aludė 

jmt Grand Street 
Rheingold •sxtra Dry Alus.

Didelis pasirinkimas visokių į
! Vynų ir Degtinės•
J Turime ir kambarių pernakvot 
; arba savaitiniai išrandavot 

JOSEPH ZEIDAT
; Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

MATTHEW P. BALTAS
(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 prieinamų kalnų.
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FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. — Brooklyn — “Laisvės” Name

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

Iš senų padarau 
n a u jus paveiks- 
lūs ir krajavus 
sudarau su ame- 
rikoniškais. Rei- 

ĮK"‘ kalui esant ir
p a d i dinų tokio 
dydžio, kokio pa-

pogi atmaliav°ju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

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

Tel.: Gleninoro 5-6191

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

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

krikštynom, kitkam.
231 BEDFORD AVE., 

BROOKLYN, N. Y. 
Telephone: EVergrecn 8-^770

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-8622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreep 8-7179

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

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

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

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

SKELBK1TES “LAISVĖJE
Office Pilone 

EVergreen 4-6971
Inside Phone 

EVergreen 4-6485

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

OPEN DAY and NIGHT

Worcester, Mass.
Kybą Meluoja ir Nerausta

Mūsų mieste išeidinėja te
kis lapas, kuris vadinasi 
“Amerikos Lietuvis“. Nenorė
čiau apie jį ką nors rašyti, 
jeigu jis neperžengtų visokio 
padorumo ribas.

Dalykas štai kame. Prieš 
kiek laiko čionai įvyko rusų 
prakalbos. Kalbėtojum buvo 
“Rusky Golos’o“ redaktorius 
Krinkin. Prakalbos buvo lai
komos Lietuvių Svetainėje, 29 
Endicott St.

Ryšyj su tomis prakalbo
mis, tūlas “L. Lapinskas“ pa
skelbė “Amerikos Lietuvio“ 
špaltose, kad “prakalbų pir
mininku buvo Juozas Bakšys.“ 
Paėmęs “Am. Lietuvį“, skai
tau ir manau sau: “gal tas 
žmogus iš proto kraustosi?“

Lapkričio 9 d. užėjau pas 
to, atsiprašant, laikraščio bo
są Kybą ir paklausiau jo, ko
dėl jis tokias nesąmones apie 
mane skelbia. Paaiškinau jam, 
kad prakalbose buvau, bet 
joms neesu pirmininkavęs. Kai 
aš įėjau svetainėn, tai jau 
prakalbos buvo prasidėjusios 
ir vietos tebuvo tik ties du
rimis. Pasibaigus prakalbai, 
ir prasidėjus klausimams, aš 
apleidau svetainę, nes man 
ten nieko naujo nebuvo: kal
bėtojas geras, puikiai riša bė
gamus klausimus, vartoja hu
morą. Tai maž-daug tokio th 
po kalbėtojas, kaip kad L. 
Prūseika. Tai viskas. Neteko 
su tuom kalbėtojum nė susi
pažinti, nė kalbėti. O “Am. 
Liet.“ parašyta, būk aš ten 
pirmininkavęs ir esu pavadin
tas kacapu...

Išklausęs mano pareiškimo, 
Kybą sako: “Tai visgi nela
bai gerai, kad to ten nebuvo, 
o mano reporteris rašė. Tai, 
Juozai, aš atšauksiu tą sekan
čiam numeryje...“

Pamaniau sau: “visgi Kybą 
nėra tokis blogas žmogus; 
jam reporteris parašė ar pa
sakė (veikiausiai pasakė), tai 
ir įdėjo nebūtų dalykų savo 
gazieton. . . Pataisys klaidą— 
tuščia jo.“

Paimu sekantį numerį, žiū
riu... o gi iš mano kelių žo-

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

RUOŠIA LIETUVIŲ LIAUDIES TEATRAS
PO VADOVYBE ALDONOS ŠERTVIETYTĖS

Sekmadienį

GRUODŽIO
ld.

December
1940 m.

Anastazija Buknienė 
Vaidina veikale “Aš Numi 

riau” Kristinos rolėje.

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

Managed by

RHEA TEITELBAUM

T i Vapor Room, Turkish Room, Russian I l
\ 1 Room, Large Swimming Pool, Fresh Ar- I /

tesian Water, Restaurant, Barber Shop, Ja 
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., Fri., Sat. and 

Sun. all day and night

/><;L

u i

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

NEW NATIONAL HAL!< SVETAINĖJE
261-267 DRIGGS AVE
H------------------------------------------------------------- .

Šokiams grajis

Jurgio Kazakevičiaus
Orkestrą

Įžanga 75č ir 50c
Vien tik Šokiams 35c

Nikodemas Pakalniškis 
‘Kurčiam Žente’ vaidina Kazio rolėj.

BROOKLYN, N. Y.
------------------------------------------------------E

VAIDINIME DALYVAUJA
A. BUKNIENE
N.

s.

PAKALNIŠKIS 
LAZAUSKAS 
LENGERDAITE

M. STAKOVAS 
GEO. KLIMAS 
P. GRABAUSKAS

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

x, *4 
w

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.

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 Rolls.

Siunčiame duonų per paStų j kitus miesras, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime Informacijas apie svori ir kalnas.

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



šeštas puslapis

New Yorko^/^fcrZInios
Dėl Prof. Bacevičiaus 

Koncerto Bilietų
Kad brooklyniečiai lietuviai 

masiniai dalyvaus profeso
riaus Vytauto Bacevičiaus 
koncerte, lapkričio 28-tą, Car- 
negie'Hall, tas jau visiems aiš
ku. Kad atvyks svečių iš to-! 
liau, taipgi žinoma,

V i s i e ms dalyvausiantiems j 
koncerte, vietiniams ir iš to
liau, patartina bilietus įsigyti! 
iš anksto, kol dar jų turima ■ 
“Laisvės” raštinėj, kol gali- | 
ma pasirinkti geriausias vie- I 
tas sulyg savo ištekliaus. Pas-1 
kutinę dieną taip gerai patar
nauti nebebus galima, nes li
kusieji bilietai bent diena 
prieš koncertą turės būti su
grąžinti Carnegie Hali kason 
ir perkant prie durų nebus, 
kada rinktis.

Tiesa, kad Carnegie Hali 
taip įtaisyta, kad nėra tokio 
kampelio, iš kurio artisto ne
sigirdėtų. Ji tiksliai tam įreng
ta, kad garsai ir girdisi ir ma
lonų, nesugadintą skambesį iš
laiko. Ten ir balkono bilietais 
(kurie iš anksto neplatinami) 
įėjus programą girdėt galima, 
bet visgi toliau, tad ir ne taip 
aiškiai girdėsi, kaip parinkti- 
nėse vietose. Dėlto pirkimu iš 
anksto bilietų tik sau patar
nausite.

D a 1 y v a v u šieji “Laisvės” 
koncerte, kurie turėjo laimės 
bent trumpai išgirsti, kaip po 
genijaus muziko rankomis pia
nas skamba ir vaitoja, tarsi 
varpais gaudžia ir lakštute 
čiulba, lyg griaustiniu užgriau-- 
džia, tai vėl vos girdimai su
alsuoja ar švelnučiu šilku su
šlama—nelaukia pasirinkti bi
lietų, jie nori už vis geriau 
girdėti ir matyti artistą.

Koncertas, kaip minėta, 
įvyks šio mėnesio 28-tą, tad 
delsti su įsigijimu bilietų nėra 
kada. Jų kainos: $3.30, $2.75, 
$2.20, $1.65, $1.10. šių visų 
galima gaut “L.” raštinėj. Bal
kono bilietai iš anksto nepla
tinami, bus gaunami tik prie 
durų. Carnegie Hall randasi 
prie 57th St. ir 7th Ave., New 
Yorke.

^liestas parenduoja 250 bu
sy vežioti keleiviams vietoj 
Fulton, Putnam, Greene, Ga
tes, DeKalb, Third Ave., Ha
milton, Bay Ridge ir 15th St. 
gatve karių.

Prof. Vytauto
Bacevičiaus

FORTEPIJONO

KONCERTAS

Prof. Vyt. Bacevičius

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

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

BACEVIČIAUS IR KITŲ-KORINIAI

Bilietus galima gauti “Laisvės” rastinėje, Carnegie Hali 
kasoje ir pas platintojus. Prašome išanksto įsigyti bilietus.

Nustatoma Minimum Mokes- 
tys N. Y. Valstijos Vieš

bučiu Darbininkams
Valstijos industrijos komi- 

sionįerės Friedos S. Miller pa
tvarkymu, su lapkričio 25-ta 
New Yorko valstijoj įeina ga
llon minimum mokestis dir
bantiems viešbučių darbuose.

Naujasis patvarkymas pa
liečia 31,000 darbininkų, iš 
kurių daugelis yra moterys ir 
jaunimas.

Visgi tas minimum, be galo 
menkas. Taip, pavyzdin, į sta
lus padavėjoms nustatoma 26 
centai per valandą, lovų klo
jimo ir abelnai kambarių pri- 
ruošimo darbuose 33c, ir įvai
rių kitų darbų darbininkams 
po 36c tuose viešbučiuose, kur 
darbas būna per visus metus.

Iš to menko minimum dar 
atrokuojama už valgius. Val- 
gantiems vieną valgį įstaigoj 
atrokuojama po 3 centus nuo 
valandos, jei du ar daugiau— 
po 6 centus.

Užmiestyje mok esti es ska
lės dar mažesnės — po 24, 21 
ir 18 centų per valandą iki 
kovo mėnesio, 1941 m. Po to 
pakeliamos iki 25, 22 ir 19 
centų per valandą iki kovo 
1942 m., o po. to įsakoma su
lyginti su * mokamomis New 
Yorko mieste.

Kur išmokama savaitinės 
algos, gyvenantiems ir val- 
gantiems viešbutyje nustatyta 
ne mažiau $10 už 45 vai. ar 
mažiau darbo, ir $13 jeigu 
darbininkas turi tik kambarį, 
be valgio. Tačiau rezortų vieš
bučiuose leista mokėti ir po 
$6 duodant valgį ir kambarį.

Minimum, nors toli perma- 
žas, tačiau Viešbučių ir Kliu- 
bų Darb. Unijos Lokalo 6-to 
buvo remiamas, kaipo žings
nis į geresnį būvį už buvusį, 
kadangi buvo daug vietų, kur 
minimum buvo daug mažes
nis ir už tą dabar gausimąjį. 
Dabartinis minimum būsiąs 
žymiu pakėlimu algų dideliam 
skaičiui moterų ir jaunuolių.

Unijos finansų sekretorius 
Michael J. Obermeier sako, 
kad nuo pačios unijos ir dar- 
biinkų priklausys to patvar
kymo įvykinimas, kadangi ir 
geriausi patvarkymai tan
kiai pasilieka tik ant popie- 
ros, jei iš pačių darbininkų 
nėra spaudimo.

{vyks Ketvirtadienį

Lapkričio 28
(November)

• •

Pradžia
8:30 vai. vakare

Brooklyno Doky Darbininkai 
Reikalauja, kad AF of L

Išvytų Raketierius
Brooklyniečiai dokų darbi

ninkai, Int. Longshoremen’s 
Association nariai, telegrafa
vo Amerikos Darbo Federaci
jos konvencijai, šiomis dieno
mis vykstančiai New Orleans, 
užgiriant vajų prieš raketieriz- 
mą ir nurodant, kad ILA “yra 
puiki vieta pradžiai”.

Telegrama, pasirašyta per 
Peter Mazzie, Brooklyno ILA 
Eilinių Narių Komiteto pirmi
ninką, įpėdinį jauno kovoto
jo Pete Panto, kuris buvo ra- 
ketierių nužudytas už bandy
mą išravėt iš industrijos ra
ketą, buvo adresuota tiesiog 
AF of L prezidentui William 
Green.

Telegramoj sakoma:
“Brooklyno ILA Eiliniai Na

riai širdingai užgiria pastan
gas prašalint raketieriškas į- 
takas iš AF of L. Tikime, kad 
ILA yra puikiausia vieta pra
džiai. Raketieriška vadovybė 
šešiuose Brooklyno lokaluose 
jau turinti ryšius su Murder, 
Inc. Joseph P. Ryan, Emil Ca- 
marda pasilaiko kontrolėj ne
leidžiant nariams demokratiš
kai išsireikšti. Jie atsisako 
svarstyt narių reikalavimus 
unijinių samdymo salių ir ko
voja prieš narių pastangas iš
valyt raketierius. Žinomi kri
minalistai skiriami delegatais. 
D i s k r i m inacija, kick-back, 
gengsterizmas valdo.”

Eilinių Narių Komitetas bu
vo sutvertas .prieš trejetą mė
nesių, kada nariams šešių Red 
Hook srities lokalų nepavyko 
gauti Ryano paramos praša
lint iš vietų prievarta pasilai
kančią Brooklyno viršenybę. 
Dabar nariai ir duokles mo
ka tam komitetui kol vadovy
bės klausimas bus išrištas.

DVI KOMEDIJOS...
Kada jūs skaitysite šį straip

sniuką, tai bus likę tik penkios 
dienos iki gruodžio 1-mos die
nos. . . Ilgų maldų neverta ra
šyti, kas ten bus? Kaip ten 
bus ?.. .

Skaitykite ve ką:—
Dvi juokingos komedijos, 

garsių rašytojų parašytos, ne
ilgos,—bus suvaidinta gruod
žio 1-mą dieną, Brooklyne...

Dabar tėmykite atydžiai 
antrašą:

New National Hali (Svetai
nėje), 261-267 Driggs Ave., 
privažiuoti galima Lorimer 
gatvekariu (visai arti už 
Greenpoint parkučio, kuriame 
randasi naujos maudynės) ; 
taipgi galima 8th Ave Subwe 
—išlipant Nassau Ave stoty j. 
Be to, galima privažiuoti Gra
ham gatvekariu—išlipti ant 
Eckford Str. (

Vardai komedijų :
“Aš Numiriau” ir “Kurčias 

Žentas”.
Su vaidintojais šių komedijų 

susipažinsite atsilankę į šį pa
rengimą, ir jie patys save at- 
sirekomenduos vaidindami.

Šias komedijas’ vaidint mo
kina Aldona šertvietytė, o 
vaidintojai yra ve kokie:

A. Buknienė, N. Pakalniš
kis, J. Lazauskas, Stella Len- 
gerdaitė, M. Stakovas, Geo. 
Klimas ir P. Grabauskas.

Visi vaidintojai yra po kiek 
kartų atsižymėję lietuviškuo
se vaidinimuose savo gabu
mais ir visi patyrę vaidinto
jai.

Po vaidinimui prie G. Ka
zakevičiaus orkestros galėsim1 
smagiai pasišokti.

Beje, nepavėluokite ant vai
dinimo !—prasidės lygiai 5'-tą 
valandą vakare.

Mylintis Teatrą.

Perlūžęs nuo sunkumo ang
lių trokas mirtinai suslėgė 
vairuotoją ir sužeidė padėjė
ją prie New York Avė. ir Em
pire Blvd.

Iš Dariaus ir Girėno 
Komiteto Veiklos

Piliečių Kliube, Brooklyn, 
N. Y., spalių 10 ir lapkričio 
14 dienomis buvo Fondo Ko
miteto su keletos vietinių miš
rių draugijų bei kuopų atsto
vais posėdžiai, pasitarimai 
ruošiamam koncertui ir šo
kiams Dariaus-Girėno pamink
lo pastatymo naudai, kuris bus 
vasario (February) 2 d., 1941 
m., sekmadienį, Grand Para
dise salėje, 318 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y. Pfadžia 4 
vai. popiet. Įžanga 50c; re
zervuotos vietos 75c; šokiams 
35c. Jau yra apsiėmę dainuo
ti vietiniai artistai-menininkai 
ir chorai. Apie galutiną pro
gramą pranešime vėliam

Draugijoms, kurių antrašus 
turime, bus išsiuntinėti laiš
kai su prašymu užsisakyti 
koncertui tikietus. Tikimės, 
kad visos draugijos mielai tam 
pritars.

Pramogos gerovei, apart 
Fondo Komiteto yra išrinkta 
ir komisija.

Bus renkami ir pasiskelbi- 
mai. Taigi, prašome vietinių 
verslininkų papuošti vakaro 
programą savo gražiais skel
bimais.

Teikėjui šios žinios teko ap
lankyti jauną lietuvį Joseph 
C. Stelmoką, brooklynietį, ku
ris iš profesijos yra industri
jos dailininkas. Teko susipa
žinti su jo pagamintais vaiz
dais buvusiai Pasaulinei Paro
dai, kurie traukė lankytojų 
žvilgsnį. Dabar jaunas daili
ninkas iš savo liuoso noro ga
mina projektą Dariaus ir Gi
rėno paminklui, taikomą sta
tyti viešam parke prie kelio. 
Projekto išvaizda su lakūnų 
biustais.atrodo gana simboliš
kai. Bet pastebėjau, kad la
bai mažas. Dailininkas staiga 
pasistojo ant stalo ir sako: 
žiūrėk į mano galvą, o pa
minklas bus dar dvi pėdas 
aukštesnis ir turėtų būti pa
dirbtas iš kieto akmenio ir 
bronzo su istoriniais užrašais, 
ir kad vienų lakūno biustas 
nulieti iš bronzos atsieitų apie 
šeši šimtai dolerių.

Nuoširdus dailininkas p. 
Stelmok taipgi mano paga
minti antrą projektą, tinkamą 
statyti Lituanicos Aikštėje, 
Brooklyne. Ir jei suspės pa
daryti, tai būsimam koncerte, 
vasario 2 d., bus rodomi pu
blikai.

Tai jau antras dailininkas 
stengiasi pagauti publikos sko
nį; pirmas projektas yra nu
pieštas dailininko p. Subačiaus 
ir buvo jau kelis kartus išsta
tytas sueigose.

Fondo Koresp. J. Š. f

Visokių Žolių 
Sandėlis

Ramunių, Liepos žiedų, čio
brelių, šalavijų, šaltmėčių, 
Gumbažolių, Puplaiškių, Truk- 
žolių, Debesylo, Devinmečių, Se- 
nesų ir daugybės kitokių žolių.

25c Pakelis arba 6 už $1.00
Trajankos 60c—3 pakeliai $1.50
žolių knygelė, aprašo apie 

300 visokių žolių ir šaknų, nuo 
ko jos yra reikalingos, 25c.

M. ŽUKAITIS
334 DEAN STREET 

SPENCERPORT, N. Y.

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau draugės, katra mylėtų 

šeimynišką gyvenimą. Ėsu 50 m. 
amžiaus. Pageidauju, kad ir draugė 
būtų tarp 40-50 amžiaus. W. Bar- 
kausky, 309 S. 4th St. (Apt. 7) 
Philadelphia, Pa.\

(277-279)
--------- - - •

Pajieškau draugo Stanislovo Gar
bačiausko. Pirmiau gyveno Waterbu
ry,. Conn. Girdėjau, kad gyvena 
Brooklyn, N. Y. Tegul jis pats atsi
šaukia, arba kas žino, kur jis gyve
na, meldžiu pranešti. Robert Golbin, 
46 Birch St., Waterbury, Conn.

(277-279)

Pagelbėkite Pasiųsti 
Pagelbos Laivą!

Nikelis, dešimtukas tam, 
kas dar nebadauja, kas dar 
nors kiek dirba, jo gyvenime 
nepadarytų didelio skirtumo, 
tačiau tie nikeliai ir dešimtu
kai daro visą skirtumą tarp 
gyvenimo ir pražūties šimtui ir 
penkiom dešimtim tūkstančių 
ispanų.

Tie 150,000 ispanų tapo be
namiais ir bešaliais fašistams 
(su pagelba taip vadinamų 
demokratijų) sukriušinus Is
panijos respubliką. Jie kentė 
subrukti kempėse ir darbo sto
vyklose Franci jo j, visuomet 
grasinami grąžint Ispanijon, 
kur jų laukė mirtis Franco bu
delių naguose. O dabar, fa
šistams įsigalėjus ir Franci jo j, 
jiems tas pavojus gręsia dvi
gubai, taipgi nemažiau graso 
ir bado šmėkla karo nuterio- 
toj Europoj.

Meksika yra pasižadėjus 
priimt neribotą skaičių tų pa
bėgėlių, bet kyla jų perve
žimo klausimas, kuris karo 
laiku yra be galo apsunkintas 
ir brangus. Amerikinis pabė
gėliams gelbėt komitetas pa
galiau yra gavęs visą kas rei
kalinga, taipgi pasamdęs ir 
laivą pervežt pirmiems dviem 
tūkstančiam iš tų 150,000, bet 
tas lėšuos $300,000. Be to lai
vas nesijudins iš vietos. Dėlto 
atsišaukė į visuomenę padėti 
aukomis .

Didžiajame New Yc?ke tam 
tikslui yra skelbiama vieša 
rinkliava pradedant šiuo pir
madieniu, lapkričio 25-ta, bai
giant lapkričio 30-ta. Rinklia
vai gautas leidimas ir aukos 
bus renkama visur.

Reikia tikėtis, kad lietuviai, 
taip gražiai rėmę didvyriškas 
Ispanijos kovas prieš fašizmą 
praeityje, prisidės vieni auko
mis, o kiti darbu ir aukomis 
prie gelbėjimo tų kovotojų.

ROBERT LIPTON
Jeweler : : Įsteigta 1892 

701 GRAND STREET 
Tarpe Graham & Manhattan Avės.

BROOKLYN, N. Y.
Tel. Stagg 2-2178

Iš Estą Bazaro ir 
Dailės Parodos

Pereito penktadienio vaka
rą toko dalyvauti atidaryme 
estų darbininkų organizacijų 
surengto savo laikraščiui “Uus 
Hm” tri-dienio bazaro, 2061 
Lexington Ave., N. Y. Jame 
turėta gera, tik (kaipo baza- 
rui) perilga programa, užsi
tęsusi per apie 3 valandas.

Programoj dalyvavęs mūsiš
kis Aido Choras skaitlingai 
susirinko ir šauniai sudainavo, 
tad buvo audringomis ovacijo
mis sutiktas ir reikalautas 
daugiau ir daugiau dainuoti.

šiaip daiktų bazare pirmą 
vakarą nebuvo daug (jie daug 
leidžia stambių piniginių do
vanų) bet jau paveikslais tai 
labai turtingas — didokos sa
lės sienos keliomis eilėmis ap
kabintos paveikslais, kurių vis
gi labai daug piešta pačių es
tų artistų, nors nemažai buvo 
ir svečių artistų kūriniai — žy
dų, japonų, chimečių ir kitų.

Paveikslų tūli paskolinti tik 
parodai, bet daugelis leidžia
mi ant bilietų ir šiaip par
duodami.

Taipgi buvo gerokas skai
čius skulptūrų.

REIKALAVIMAI
Reikalinga vyro dirbti ant mažos 

ūkės, prižiūrėt paukščių. Su atlygi
nimu susitaikysime. Rašykite. S. 
Powell, R. D. 2, Mount Airy, (Lam
bertville,) N. J. (277-279)

IŠRANDAVOJIMA1
Pasirandavoja fornišiuotas, garu 

šildomas kambarys vienam vyrui. 
Privažiuoti galima Jamaica Linijos 
traukiniu iki Crescent St. stoties, 
pereikite Liberty Avė. ir už dviejų 
blokų rasite namą. Broadway gatve- 
karis taipgi priveža iki Crescent St. 
Prašome kreiptis pas: Mrs. M. 
Banks, 14 Sheridan Ave., Brooklyn, 
N. Y. (277-279)

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)

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)

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

Vietos ir impor
tuotos degtinės i# ' 
vynai, geriausių 
bravorų alus ir 
ėlius. Kada būsi
te Brooklyne, už
eikite susipažinti.

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterims. N ede
momis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

426 SOUTH Sth STREET BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewe® eleveiterio stoties Tel. Evergreen 4-9508
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Lietuvių Kuro Kompanija .
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 
(Steam Boiler)

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661
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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 
PETRAITIENfi ir ŠONAI, Biznio Vedėjai

409 ir 436 Grand St. »peit ev. 7-8451 Brooklyn, N. Y* 
—— - ■    ... ..---------------p.-   ;—  j į ,

Pirmadienis, Lapkr. 25, 1946

LeVANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated 
•

J. LeVANDA—E. LeVANDA 
rėvas Ir Sūnus Levandauskai

UNDERTAKERS 
•

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

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

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
f K. DEGUTIS, Savininkas

Prielankus Patarnavimas
306 Union Avenue

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

Gerai Patyrę Barberial

g-------------------------------------------------

DR. J. J. KAŠKIAUČ1US
Telefonas: Humboldt 2-7964

580 SUMMER AVENUE 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.
•

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

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-3842
0

F. W. SHALINS
(SHALINSKAS)

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

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto

Tel. Virginia 7-4499




