
tos progos neprivalo 
nei vienas kiek tiek 
meną Ifetuvis darbo
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Kun. St. Yla, pabėgęs iš 
Lietuvos į Berlyną, pastarą ja
me mieste jau klebonauja, ar
ba, kaip sako kunigų spauda: 
“gavo iš vokiečių bažnytinės 
ir civilinės valdžios leidimą 
dirbti pastoracijos darbą lie
tuvių atbėgėlių tarpe.”

TOW’

Washington. — Preziden- Washington. — Preziden
tas Rooseveltas atidengė, 
kad jis greitu laiku turės 
pasitarimą su kongresmanu

Washington.—Prez. Roo
seveltas pasiuntė senatui 
užtvirtint jo skiriamą nau» 
ją ambasadorių -Francijai 
admirolą W. D. Leahy.Iki šiol nei vienas lietuvis 

artistas dar nebuvo užžengęs 
ant Carnegie Hall estrados 
koncertuoti. Jie buvo tam dar 
permaži, nepribrendę, nepri
augę. Vytautas Bacevičius bus 
pirmutinis, — pirmutinis, at
stovaująs lietuvių tautos ir vi
sos tarybinės Lietuvos kultūrą 
artistas!

Todėl 
praleisti 
įvertinąs 
žmogus!
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KRISLAI
Šiandien—
Ten, Kur Pasaulio Genijai 

Koncertuoja. . .
Menininkai Neklauso 

Kunigų.
Kunigas Yla Pastorauja 

Berlyne.
Rašo R. Mizara.

-------------- -----------

Darbo žmonių
Dienraštis 

Kaina $5.50 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.00

Metams

Tai šiandien, lapkričio 28 
d., Brooklyno ir apylinkės lie
tuviai pasidžiaugs savo talen
tingo tautiečio, prof. Vytau
to Bacevičiaus, genijališka kū
ryba ir josios interpretacija.

Šiandien jie išgirs pilname 
gražume virtuozą - pijanistą, 
kuris savo gabumais ir išsila
vinimu žavėjo ir stebino Pa
ryžiaus, Brusselio, Buenos Ai
res, Montevideo, Rio de Ja
neiro, Rygos, Kauno ir kitų 
sostapilių muzikos mylėtojus.

šiandien jie išgirs kol kas 
vienintelį lietuvių pijanistą, 
kuriam pasaulyje yra nedaug 
lygių.

Kiekvienas, kuris tik atsi
lankys į garsiąją Carnegie 
Hall,—ten, kur koncertuoja 
pasaulio genijai, Rachmanino
vas, Rubensteinas, Heifitzas ir 
kt. virtuozai—jis pasidžiaugs 
stebėtinu pijaninio meno gro
žiu, kurį atidengs vertingas 
mūsų tautos sūnus, kompozi
torius ir pijanistas Vytautas 
Bacevičius.

Kunigų s p auda, fašistų 
spauda ir socijalistų spauda 
prof. Vytautą Bacevičių iš
dergė dar tuomet, kai jis bu
vo sulaikytas Ellis Islande. Tos 
rūšies spauda jį boikotuoja ir 
įsako savo pasekėjams prof. 
Bacevičiaus koncertan neiti.

Boikotuoja — už ką ?
Už tai, kad prof. Bacevi

čius stovi su tarybų Lietuva, 
su josios menininkais ir moks
lo vyrais, ištikimai dirbančiais 
naująjai Lietuvos kultūrai.

Tokia savo elgsena kunigų 
ir fašistų spauda stumia nuo 
savęs visus kultūringesnius 
žmones.

šitų žodžių rašytojas galė
tų įvardinti eilę muzikų, dir
bančių katalikų tarpe, kurie 
jau turi įsigiję į prof. Bace
vičiaus koncertą tikietus, ku
rie ten bus, nepaisant klerika
lų ir fašistų spaudos riksmų. 
Jų neįvardinu tik todėl, kad 
tuos menininkus paskui galė
tų fašistai ir kunigai aštriai 
pulti.

Aš žinau vieną vargoninin
ką, kuris smarkiai buvo susi- 
rėmęs su savo klebonu dėl 
prof: Bacevičiaus. Klebonas 
sako: Neik į Bacevičiaus 
koncertą,” o vargonininkas - 
muzikas sako: “Eisiu ir savo 
draugus nusivešiu, nes tai re
ta proga man išgirsti didįjį 
lietuvių virtuozą. . .”

Kai žmogus pamąstai apie 
lietuviškų kunigų taktiką, ne
gali atsistebėti jos žioplumu. 
Jie boikotuoja prof. Bacevi
čių, kam šis užgiria tarybinę 
santvarką Lietuvoje. Bet tų 
pačių kunigų kontroliuojami 
chorai dainuoja dainas, ku
rioms muziką davė kompozi
toriai Šimkus ir Gruodis, nū
nai nuoširdžiai dirbą tarybų 
Lietuvai!. . .

Kunigėliai, kur jūsų logika, 
kur jūsų nuosaikutnas ?!

GRAIKAI ŽYGIUOJA PIR
MYN, BET ITALAI JAU 

STIPRIAU LAIKOSI *
Rooseveltas Naikins 
Viešus Darbus Var
dan Šalies Gynimo

vams, kad valdžia kuo 
griežčiausiai sumažins lėšas 
visiems kitiem tikslam ap
art ginklavimosi reikalų: 
nebus skiriama pinigų nau
jiems vieškeliams pravesti, 
miškams sodinti, prieplau
koms gerinti nei kitiem

Graikai Praneša:
Athenai, Graikija, lapkr.

27.—Nors italai atsiuntė 
daugiau jėgų į savo frontą, 
nors gilūs sniegai trukdo
graikus, bet graikai vis tiek tas Rooseveltas lapkr. 26 
žygiuoja pirmyn. j d. pareiškė laikraščių atsto-

Italija atsiuntė spiečius 
bombinių orlaivių ir naujus 
pėstininkų pulkus prieš 
graikus; stengiasi sustab
dyt graikų varomą ofensy- 
va. c

Anglų orlaiviai sėkmin
gai bombardavo italų prie
plauką Valoną, Albanijoj, 
ir, galbūt, nuskandino vieną 
italų laivą. '

Belgrad, Jugoslavija. — 
Pagal neoficiales žinias, tai 
italai keturiolikoj laivų per
gabeno dar apie 15 tūkstan
čių savo kariuomenės į Al
baniją prieš graikus.

Italai stipriai ginasi. Al
banai sukilėliai taip pat at
akuoja italus iš užnugario.

Nepatikrintai pranešama, 
kad italai traukiasi iš pa
jūrio miesto Porto Edda.

Anglai Nespėja Dasistatyt 
Sau Laivą Vietoj Tą, Ku
riuos VokiečiaųNuskandina

London., — “Aš neslėpsiu 
fakto, Jkad\naujai pastato
mi anglų laivai neatpildo tų, 
kuriuos vokiečiai nuskandi
na,” pareiškė, R. H. Cross, 
Anglijos laivų ministeris, 
kalbėdamas per radio lap
kričio 26 d.: “Mes labai no
rime gaut laivų iš užsienių, 
vyriausiai iš Amerikos, nes 
patys anglai nepajėgia da
sistatyt kiek reikiant nau
jų laivų.”

Cross pranešė, jog nuo 
birželio mėnesio kas savaitė 
vokiečiai vidutiniai nuskan
dina po 60,000 tonų Angli
jos laivų. Anglų laivyno vir
šininkai pastebėjo, kad Vo
kiečiai užbaigė ir paleido 
veikt du naujus karo laivus 
“Bismarcką” ir “Tirpitzą.”

Vienas Submarinas Sunai
kinęs 41,000 Tonų Anglijos 

Laivų

Berlin. — Vienas tik vo
kiečių submarinas koman
duojamas leitenanto Schep- 
kes nuskandino 41,400 tonų 
prekinių Anglijos’ laivų., 
kaip pranešė vokiečių vy
riausybė lapkričio 26 d.

Jis ten atnašauja mišias 
naujoje bažnyčioje Potsda- 
merstrasse. Ten sako ir pa
mokslus sugūžėjusiems smeto
niškojo režimo žvalgybinin
kams. Visi jie ten meldžiasi, 
kad Dievas sugrąžintų smeto
nišką režimą Lietuvoje, o su 
tuo—ir jiems šiltas viekas.

Visi be abejo, meldžiasi ir 
už Hitlerio sveikatą. Nes jie 
nesitiki, kad Dievas Lietuvon 
galėtų smetoniškąjį režimą su
grąžinai; jie daugiau turi vil
ties Hitleryje.

RUMUNIJOS ŽANDARAI 
SUŠAUDĖ 64 POLITI

NIUS KALINIUS

pradėti viešieji darbai turė
sią būt užbaigti. Šiaip kuo 
daugiausia pinigų turės eit 
ginklavimosi darbams.

Bus sumažintos išlaidos 
bedarbiam šelpti tiek, kiek 
jų bus paimta į karinius 
darbus, sakė prezidentas.

Jis pranešė, jog dabar 
viešus WPA darbus turi 1,- 
900,000 žmonių ir jog dar

Prezidentas su Die- 
su prieš Streikus 
Ginklų Fabrikuose

naujiem viešiem darbam, 
kurie tiesioginiai netarnau
ja šalies gynimui ir buvo 
atliekami kaipo PWA ir 
WPA projektai; tik jau

750 tūkstančių iki miliono 
bedarbių yra užsirašę tiem 
darbam, neskaitant bedar
bių, kurie gauna tiesioginę 
pašalpą.

WASHINGTONE SV 
ip DAVIMAS A

Washington, lapkričio 27. 
Amerikos valdininkai svars
to Anglijos prašymą sko
lint jai pinigų karui vest 
prieš Vokietiją.

Washington. — Demo
kratas senatorius George, 
pirmininkas senatinėą užsie
nių reikalų ' komisijos, pa
reiškė, kad “dar būtų ne
praktiška ir biskį peranks- 
ti” Jungtinių Valstijų kon-

ARSTOMA PASKO- 
NGLIJOS KARUI
gresui spręst, ar duot An
glijai karinių paskolų.

Įteikta kongresui jau ke
li sumanymai panaikint 
Johnsono įstatymą, kuris 
uždraudžia skolint Ameri
kos pinigus tiem kraštam, 
kurie nemoka senųjų skolų. 
Jeigu toks sumanymas, bū tų 
priimtas, tai atsidarytų An
glijai paskolos iŠ Jungtinių 
Valstijų.

Berlin, lapkričio 27.—Ofi
cialiai pranešama, kad ge- 
ležingvardiėčiai Rumunijos 
žandarai vidunaktį sušaudė 
64-ris politinius kalinius 
tvirtoviškame Jihlavos ka
lėjime. Jie nužudyti už tai, 
kad pirmiau persekiojo ru
muniškus nazius, geležinius Diesu, galva kongresinės 
gvardiečius. Tarp sušaudy
tų yra Morozovas, buvęs 
galva slaptosios ex-kara- 
liaus Karolio policijos; 
generolas Gabr. Marinescu, 
buvęs pirmininkas sostinės 
Bucharest© policijos ir vi
daus reikalų ministeris; lo- 
nas Gigurtu, buvęs kara
liaus Karolio ministeris pir
mininkas, ir kiti Karolio rė
mėjai.

Geležiniai gvardiečiai kal
tino juos, kad jie dalyvavę 
nužudyme Kornelijaus Z. 
Codreanu, buvusio Rumuni
jos nazių vado, dveji metai 
atgal.

(Pranešimas iš Budapeš
to, Vengrijos, sako, kad vi
si tie 64 politiniai kaliniai 
buvę nuvaryti prie Codrea
nu kapo ir ten sušaudyti.)

komisijos, tyrinėjančios “ne- 
amerikinius judėjimus.”

Valdžia nori suderint sa
vo agentų veikimą su Dieso 
tyrinėtojais prieš “penktą
ją koloną” fabrikuose gin
klų ir amunicijos.

“Daily Worker” dėl to ra
šo:

“Darbininkų streikai del 
sąlygų pagerinimo—štai da-

lykas, kurį Dies ir valdžia 
laiko didžiausiu “penkto
sios kolonos” veikimu ir la
biausia rūpinasi tuos strei
kus uždrausti ir nuslopinti.

“Prezidentas pasakė, jog 
dabar kasdien yra gvildena
mi įvairūs pasiūlymai, kaip 
suvaldyt ir panaikint strei
kus ginklų fabrikuose.”

Ar Anglai Sako Tiesą, ar 
Nori Apgaut Ameriką? 

Klausia Vokiečiai

VULTEE ORLAIVIU DARBININKAI 
ŽYMIA DALIM LAIMĖJO STREIKĄ

B ai s i ai Subombarduo
tas Bristolis, Svarbus 

Anglijos Miestas
London, lapkričio 27. -- 

Vokiečių orlaiviai, atlėkda
mi po vieną kas minutę, va 
kar naktį ir po pietų vėl 
bombardavo Bristolį, jau 
ketvirtą kartą, kaip prane
ša United Press, ameriko
nų žinių agentūra. Bristol 
yra svarbus pramonės mies
tas su prieplauka vakarinė- 
j e Anglijoje.

Bristol, Anglija, lapkričio 
27.—Kad anglų valdžia pa
lengvino cenzūrą, tai dabar 
jau galima’ pranešt apie 
nuostolius, kuriuos vokiečių 
bombininkai padarė Bristo
liui, rašo Associated Press, 
amerikonų žinių agentūra:

“Gatvės užverstos ir už
blokuotos aukštomis krūvo
mis griuvėsių, plytų ir ak
menų. Baisu ir pažiūrėti, 
kaip ištaškytos krautuvės 
ir apartmentiniai namai. 
Kai kurie buvę kelių aukštų 
pastatai dabar virtę tiktai 
lukštais. Iš vieno didelio 
bildingo teliko tik susisuki- 
nėję plieniniai jo rėmai ir 
balkiai visaip išsikraipę, iš- 
siraitę, kaip kad baisaus 
karščio ugnyje. ,

“Kai kurias miesto dalis 
vokiečiai taip sukriušino, 
kad iš jų liko tik smulkūs 
griuvėsiai ir šiukšlės.”

ORAS. — Šį ketvirtadie-
Tegu bus palaiminti dvasios nį apsiniaukę; vidutiniai 

ubagai! šalta.

Anglai Padarę Didesnį 
Žygį prieš Vokiečius 
Negu Jie prieš Anglus
London, lapkričio 27.— 

Keli vokiečių orlaiviai va
kar dieną buvo atskridę į 
pietinius ir rytinius Angli
jos pakraščius. Anglai nu
šovė keturis priešo orlai
vius, o anglų nežuvo nė vie
nas orlaivis.

London, lapkričio 27. — 
Naktį anglų orlaiviai bom
bardavo vokiečių prieplau
kas, laivastatyklas ir įvai
rius fabrikus. Vienas anglų 
orlaivių būrys mėtė bombas 
į kariniai svarbius punktus 
Berlyne.

; Nedidelis vokiečių orlai
vių būrys buvo atskridęs 
bombarduot Londoną, bet 
anglų priešlėktuvinės ka- 
nuolės greit nuvijo juos ša
lin. Vokiečiai spėjo numest 
tik penkias didžias bombas 
į vieną Londono apskritį.

/

Washington. — Senatas 
27 balsais prieš 25 nutarė, 
kad valdiškos įstaigos-ko- 
misijos negali daryt galuti
nų sprendinių kas liečia 
vykdymą darbo santikių įs
tatymo, algų-valandų įsta
tymo, sociales apdraudos įs
tatymo ir kitų įstatymų, 
kurie išleisti darbininkų 
naudai. Senato priimtas 
Walter-Logan sumanymas 
reikalauja, kad teismai 
spręstų priimt ar atmest pa
tvarkymus valdžios įstaigų 
dėlei unijų pripažinimo, 
darbo valandų^ algų ir kt.

Berlin. — Vokiečių laik
raščiai pajuokia pareiškimą 
lordo Lothiano, Anglijos 
ambasadoriaus Amerikai., 
Jis sakė, kad baigia išsekt 
Anglijos auksas ir pinigai, 
už kuriuos- ji toliau galėtų 
pirkt karo reikmenų iš Am 
erikos. Vokiečių spauda ra
šo, kad čia yra vienas iš 
dviejų: arba anglai slepia 
savo turtus ir vėl nori pasL 
pinigaut iš Amerikos, arba 
jie sako tiesą, ir taip prisi 
pažįsta, kad Anglija labai 
silpnėja. Bet, girdi, anglai 
būsią sumušti, vis tiek, ar 
jie gaus pinigų iš Ameri
kos ar ne. Vokiečiai pri
mena, kad Anglija praeitą 
karą laimėjo paskolomis iš 
Amerikos ir atsisakė jas at
mokėti.

Downey, Calif. — Po dvy
likos dienų streiko, susitarė 
darbininkai su Vultee Oriai-, 
vių Korporacija. Streikie- 
riai laimėjo pradinės algos 
pakėlimą nuo 50 iki 62 cen
tų ir pusės valandai; o kai 
kuriem bus pridėta net 40 
centų per valandą.

Streikas laimėjo algų pa
kėlimus penkiem tūkstan
čiam darbininkų ir tarnau
tojų.

Darbininkai, galų gale,

priėmė samdytojų reikala
vimą pasirašyt nestreikuot 
per 16 mėnesių. Tuo laiku 
ginčus tarp fabrikantų ir 
darbininkų spręs komisija, 
susidaranti iš dviejų korpo
racijos atstovų, dviejų dar
bininkų CIO unijos atstovų 
ir vieno bepusiško asmens.

Sutartis nustato 40 valan
dų penkių dienų darbo sa
vaitę; dviejų savaičių ap- 
mokamas atostogas ir algas 
darbininkams už legates 
šventes.

Landon Reikalauja Apribot 
Paramą Anglijai

Kansas City.—Buvęs re- 
publikonų kandidatas į pre
zidentus Alf. Landon užrei- 
škė, kad Amerika turi remt 
Angliją tiktai tiek, kiek lei
džia Amerikos bepusiškumo 
įstatymai. Jis priešingas 
taip pakeist šiuos įstaty
mus, kad Amerikos laivai 
galėtų plaukt į Angliją:

“Aš vėl pakartoju: jeigu 
mes siusime savo laivus į 
karo ruožą, tai bus karo pa
skelbimas iš mūsų pusės, ir 
mes turime tatai žinoti. Ta
da jau būtų mums, Jonuk, 
imk šautuvą. O mums tektų 
kariaut su Vokietija, jos 
talkininkais ir Japonija.”

Washington. — Chinijos 
ambasadorius dr. Hu Shih 
kalbėjosi su Amerikos vals
tybės ministeriu Kuliu apie 
daugiau pagalbos Chinijai.

Jungtinės Valstijos Pa
naujins Derybas Su 

Sovietų Sąjunga
Washington, lapkričio 27. 

—Iš valdiškų šaltinių suži- 
nota> kad Amerikos vyriau
sybė greitai panaujins pasi
tarimus su Sovietų ambasa
dorium Umanskiu ęlel pre
kybos ir santikių pagerini
mo tarp šių dviejų šalių.

Jungtinės Valstijos buvo 
pertraukusios tuos pasitari
mus, kai išgirdo, kad Sovie
tų komisarų pirmininkas ir 
užsieninis komisaras Molo
tovas važiuos į Berlyną. 
Amerikos valdžia bijojo, 
kad Sovietų Sąjunga nesu- 
megstų artesnių ryšių su 
Vokietija, Italija ir Japo
nija. Po to Amerika patyrė, 
kad pasilieka tokie pat So
vietų santikiai, kaip ir bu
vo, su vokiečiais, italais ir 
japonais.

Amerikos valdininkams 
patinka, kad Sovietai nepri
ėmė Japonijos pasiūlymų 
daryt nepuolimo sutartį su 
japonais. Washingtono val
džia taipgi įsitikino, kad So
vietai nespiria Turkiją su- 
traukyt sąjunginius jos ry
šius su Anglija, šiuomi Am
erikos valdininkai taipgi pa
sitenkinę.

Vokiečiai Sakosi Atau
šę Anglijos Bombinin- 

kus nuo Berlyno
Berlin, lapkr. 27.—Anglų 

bombininkai šiek tiek su
žeidė lėktuvų aikštę ir na
mus Berlyno skvernuos, kai 
praneša vokiečių vyriausy
bė. Bet, sako, vokiečiai 
priešlėktuvinėmis kanuolė- 
mis nuvijo šalin anglų or
laivius pirma negu jie galė
jo pasiekt vidurį Berlyno.

Vakar stambus skaičius 
vokiečių orlaivių vėl kelias 
valandas didžiomis bombo
mis sprogdino ir degino 
Bristolio prieplaukos pasta
tus, vakarinėje Anglijoje. 
Vokiečių lakūnai taipgi 
bombardavo kelis miestus 
vidurinėje ir pietinėje Ang
lijoje. Londone jie sukėlė 
smarkius sprogimus ir nau
jus gaisrus. Tuo žygiu vo
kiečiai nušovė tik du anglų 
orlaivius, bet iš savo pusės 
neprarado nė vieno.

Angly Orlaiviai vėl Bombar 
Javo Šiaurinę Italiją

Roma, lapkričio 27.—Ita
lai praneša, kad anglų or
laiviai bombomis sugriovė 
kelis namus Turine, šiauri
nėje Italijoje.

Turine yra dideli automo
bilių ir orlaivių fabrikai ir 
kariniai sandėliai.

■

Ml

>>

London. — Anglų valdi
ninkai jau nekalba apie of- 
ensyvą prieš vokiečius kitą
met; atideda ją iki 1943 ar 
1944 metų.

WtlKravrJ
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Du Laiškai—Vienas Jono, 
Kitas—Rožės

Štai, mūsų redakcijoje guli ant rašo- 
• irtosios deskos du laikraščiai—“Naujie

nos” ir “Vilnis”. Abu iš lapkričio 25 d. 
Abiejų paskutiniuose puslapiuose telpa 
po laišką: “Naujienose” rašo Jonas, o 
“Vilnyje” rašo Rožė.

fs “Naujienose” laiškas ilgas, užimąs vi
są špaltą, o “Vilnyje” Rožės laiškas labai 
trumpas—tik vienas paragrafas.

Naujienietis laiško rašytojas,—Jonas, 
—yra pabėgęs iš Lietuvos ir gyvena Hit
lerio valdomoj Vokietijoj, tikriau, Ryt
prūsiuose. Vilnietė laiško rašytoja—Ro
žė—gyvena Lietuvos sostinėje Vilniuje.

“Naujienų” bendradarbis, Jonas, mo
kytas vyras. Jis buvo smetoniškas valdi
ninkas—gal žvalgybininkas, gal kokis mi- 
nisteris, gal kokis kitokis ponas, kuris 
provokavo ar šaudė Suvalkijos valstie
čius. Kaipo mokytas, Jonas moka dailiai 
rašyti.

“Vilnies” bendradarbė, Rožė, nemoky
ta; ji žmona paprasto džianitoriaus arba 
namų sargo, todėl ji rašo trumpai, pa
prastai, kaip visi “nemokyti žmonės.”

Kad naujienietis Jonas buvo Lietuvoj 
kokis nors nevidonas, koks nors žvalgy
bininkas ar Suvalkijos ūkininkų 1935 
metais šaudytojas, tai liudija jo paties 
žodžiai:

“Jei būčiau nebėgęs,” rašo jis, “tai aš... 
būčiau buvęs suimtas, išvežtas ir sušau
dytas.”

Matote, kaip mokslikai parašyta! Jo
nas žinojo, kad jis būtų buvęs suimtas, 
išvežtas (nepasako kur) ir sušaudytas. 
Vadinasi, naujienietis Jonas buvo tiek 
nusikaltęs Lietuvos liaudžiai, kad jis jau 
žinojo, kokia bausmė jo laukė. Todėl 
jis, palikęs savo turtus, išnešė savo kuda
šių į hitlerinę Vokietiją ir ten rado šiltą 
prieglaudą.

Būdamas Rytprūsiuose, Jonas tikisi 
gauti pagalbos iš Berlyno, iš Hooverio ko
miteto ir iš Čikagos lietuvių. Jis nori į 
Ameriką atvykti, matyt, tikėdamasis čia 
surasti daug durnių, kurie, kaip Lietu
voje, jam pinigus dės, o jis juos mulkins 
ir šnipinės ir galabins.

Jonas surado šiltą atsiliepimą fašistų- 
socialistų spaudoje. Jam gražiai pasitar
navo ir buvusis smetoniškos Lietuvos 
konsulas.

Tokis tai yra “Naujienų” bendradar
bis. Tokis tai yra jų kankinys!

Paimkim dabar “Vilnies” bendradarbę 
Rožę, kuri nebėgo niekur iš Lietuvos.' 
Paimkim džianitoriaus žmoną. Ką ji sa
ko apie savo likimą?

Rožė rašo savo seserei, Zofijai Babe
lienei, gyvenančiai Roselande, Čikagoje. 
Štai jos laiškutis:

pasireiškia ne tik Europoje, bet ir pas 
mus, pas Amerikos lietuvius.

Lietuvos liaudies neprieteliai, žvalgy
bininkai, nekaltų žmonių kankintojai ir 
šaudytojai, kurie suspėjo, paspruko iš Lie
tuvos sykiu su “tautos vadu? Jie dabar 
rašo “Naujienose”, jie t. v. socialistiniam 
dienraštyj gauna pastogę ir užtarimą. 
“Naujienos” ragina Amerikos lietuvius 
jiems aukas duoti ir siųsti į Berlyną.

Visi dori Lietuvos žmonės, darbinin
kai, valstiečiai, intelektualai, ir net do- 
resnieji seno režimo valdininkai pasiliko 
Lietuvoje ir ten dirba, ten prisitaiko prie 
naujų sąlygų, persiorijentuoja, kurie ne
buvo susiorijentavę, ir stoja prie staty
mo naujo gyvenimo. Toki žmonės reiš
kia savo balsus per “Vilnį” ir “Laisvę”.

Dorasis Amerikos lietuvi, kuris dar 
nesi persiorijentavęs, su kuo Tu stovi? 
Su Jonais, buvusiais žvalgybininkais, pa
bėgusiais iš Lietuvos pas Hitlerį, ar su 
Rožėmis, džianitorių žmonomis, darbš
čiomis darbininkėmis, pasilikusiomis Lie
tuvoje ir dirbančiomis kūrybinį socializ
mo darbą?

Šitie du Jono ir Rožės laiškai Tau tu
rėtų padėti greičiau peršiorijentuoti ir 
pasisakyti.

1941 Metų Planas Lietuvoje
Sprendžiame, kad skaitytojas jau bus 

skaitęs vakar dienos “Laisvėje” tilpusią 
iš Kauno kablegramą. Ji labai įdomi ir 
daug pasakanti. Mūsų demėsį kreipia 
ypačiai paskutinioji kablegramos dalis, 
kur kalbama apie 1941 metų darbų planą.

Naujoji Lietuvos vyriausybė iš anksto 
nustatė 1941 metams planus, sulyg ku
riais bus Lietuvos ekonominis ir kultū
rinis gyvenimas vairuojamas. Pakarto
jame tuos milžiniškus žygius, kurie pa- 
simota padaryti 1941 metais:

“1941 metų plane nustatyta stambiai 
statybai Lietuvoje paskirti 250 milionų 
rublių, gydyklų statybai 25 milionus rub
lių; medvilnės gamyba padidinti 4 kar
tus, vilnonių audinių 2 kartu, žemės ūkio 
mašinų pustrečio karto, kalkių 5 kar
tus, plytų 2 kartus, mėsos gamybą 79 
procentais, žuvų 77 procentais, cukraus 
31 procentų; grūdų derlių pakelti 28 
procentais, runkelių 57 proc.

“Nutarta žemės ūkio mokslui 1941 m. 
išleisti 8 milionus rublių; atidaryti dar 
100 naujų mokyklų, 66 speciales mokyk
las, 71-ną naują vaikų darželį, 250 vasa
rinių vaikam aikštelių, 1020 vaikų lopše
lių; laikraščių tiražą (cirkuliaciją) pa
kelti 900 tūkstančių, žurnalų 75 tūkstan
čiais egzempliorių; išleisti du iki trijų 
milionų knygų.”

Tegu skaitytojas giliai pagalvoja, ko
kios didelės reikšmės šis planas turės 
Lietuvos žmonėms! Koks milžiniškas 
progresas bus padarytas per vienerius 
metus! Per vienerius metus tarybų Lie
tuva pažengs toliau kaip ji per 20 metų 
nužengė buržuazijai viešpataujant!

“Brangi sesele Zose: Širdingai dėkoja
me už $2, kuriuos radome laiške. Kai 
klausiate apie dabartinę valdžią, tai tiek 
mes galime pasakyti. Prie senosios val
džios su mumis nenorėdavo šnekėti. Mat 
mano vyras dirba už namų sargą, tai la
bai buvome paniekinti. Kai atėjo rusų 
kariuomenė ir įvyko perversmas, tai da
bar dėl biednų daug geriau. Mes turėjom 
mažą kambarėlį skiepe. Mažai oro irižą kambarėlį skiepe.

iesos. Dabartinė valdžia mums davė 2 
kajus—gražius rūmus ir kuknią. Da- 
r ir mes esame lygūs piliečiai su vi

sais.”
/

Mes pasirinkome šituos du laiškus kai
po pavyzdį tos padėties, kokia šiandien

----------- ____

Vilnius-Tarybų Lietuvos

—Siauru vingiuotu taku 
kopiame į aukštą žalią Pi
lies kalną, kuriame yra Ge
dimino pilies liekanos. Nuo 
.kalno vaizdas atviras į visą 
miestą.

Štai ir Vilnius — senoji 
Lietuvos sostinė.

Miestas guli tarp miškų 
ir kalvų toje vietoje, kur 
Vilnia įteka į Nerį.

Einame gatve iš karalių 
pilies į miesto rotušę. Užsi
sukimuose ir sankryžose
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Konstitucijos 120 str. sako,

Balsas, Garsesnis už Bombų 
Eksplozijas 1

Anglijos parlamente yra vienas komu
nistas atstovas, narsusis William Calla- 
cher. Aną dieną jis, atsistojęs parla- 
<nento tribūnoje, pareiškė, kad Anglija 
turi baigti šį baisų karą, kad jis nėra 
vedamas už demokratiją, bet už impe
rialistų interesus, kad Anglijoje turi įsi
steigti liaudies vyriausybė, kad Anglija 
privalo sukurt draugiškumą su Sovietų 
Sąjunga ir visais Europos žmonėmis.

Veikiausiai, kai Gallacher šitaip kal
bėjo, tai Anglijos imperializmo gynėjai, 
konservatoriai ir socialistai, šaipėsi ir 
kvatojosi. Jie veikiausiai manė, kad tas, 
ką Gallacher pasakė parlamente, nieko 
nereiškia. Juk jis tik vienas tėra komu
nistų atstovas parlamente, o jų daug!...

Mes manome kitaip. Mes manome, kad 
Gallacherio balsas, pareikštas už taiką 
Anglijos parlamente, yra garsesnis negu 
bent kokios bombos eksplozija, padaryta 
Londone ar Berlyne. Tas balsas didelis 
todėl, kad jis teisingas, kad jis yra taikos 
balsas, kad jis yra milionų žmonių balsas.

Jei ne šiandien, tai rytoj, tas balsas 
pasieks milionus žmonių—o Gallacherio 
žodžiai pasiliks anglų tautos istorijoje 
stambiomis raidėmis užrašyti žodžiai.

Nualinta kariaujančių kraštų liaudis 
trokšta taikos!

džiai atrodo tekstilės men
kutis fabrikas “Linas” ir . 
stiklo fabriko cechai.

Ligi pirmojo imperialisti
nio karo Vilnius buvo stam
bus prekybos ir pramonės 
centras. Miestas taip pat 
buvo svarbių geležinkelių 
šakų susikirtimo mazgas. 
Jis buvo geležinkeliais su
jungtas su didžiulėmis Ru
sijos rinkomis. Atplėštas 
nuo Rusijos, Vilnius pradė
jo merdėti: susmuko pra- 

staiga lyg iš po žemių iš-įmonė, nuskurdo prekyba. 
Štai maža, bet iškalbinga 
statistika: 1913 metais čia 
buvo 80 stambių urminių 
prekybos įstaigų, 246 dide
li fabrikai, 1929 metais — 
tik 30 firmų ir 151 įmonių, 
gi 1937 metais firmų buvo 
jau tik 14, o fabrikų 72...

Sostinės miestas! Taip 
sakoma apie Vilnių pasako
se ir dainose, kurias sukū
rė Lietuvos liaudis. Tas pat 
sakoma ir senuose metraš
čiuose. Tas pat sakoma ir 
valstybiniuose reskriptuose. 
Buržuaziniai Lietuvos val
dovai ilgus metus tvirtino: 
“Vilnius — mūsų valstybės 
širdis”. Tačiau Vilnius be
veik niekuomet neįėjo į va
dinamos nepriklausom. Lie
tuvos, susikūrusios 1918 me
tais, ribas. ■

Taip, Lietuvos sostinė vi
są laiką buvo svetimos vals
tybės teritorijoje... 1919 
metais lenkų karininkai nuo 
miesto vartų nuplėšė lietu
višką vėliavą, ir Vilnius lio
vėsi buvęs sostine. Tai bu
vo “lenkų karinių jėgų ko
voje su lietuvių teise perga
lės trijumfas”. Taip išsi
reiškė anais laikais vienas 
diplomatas.

Tarp Lietuvos ir Lenkijos 
buvo pasirašyta Suvalkų su
tartis, kuria, pagaliau, Vil
nius buvo pripažintas Lietu
vai. Tačiau lygiai po dvie
jų dienų pasirašius tą su
tartį generolo Želigovskio 
vadovaujama lenkų kariuo
menė užpuolė Vilnių ir jį 
pagrobė.

Vilniaus ginčas truko dvi
dešimt metų. Kai pereitų 
metų rugsėjo mėnesį Tary
bų armija vėl užėmė Vilnių, 
Tarybų Sąjungos vyriausy
bė pareiškė, kad “Vilniaus 
miestas, kuris lenkų buvo iš 
Lietuvos jėga išplėštas, turi 
vėl priklausyti Lietuvai, nes 
su juo iš vienos pusės yra 
susieta istorinė Lietuvos 
valstybės praeitis, iš kitos 
lietuvių tauta” (Molotovas).

Vilnius buvo grąžintas 
lietuvių tautai.

Atsimename dieną, kada 
Lietuvos liaudies parlamen
tas patvirtino Tarybų Soci- 
jalistinės Lietuvos Respu
blikos Konstituciją. Šios

Pro

dygsta bokštai, rūmai, kal
nai.

Štai kairėje kyšo cerkvės 
kupolas, kurioje pagal pa
davimą, caras Petras krikš
tijo Puškino protėvį Hani
balą. O priešais stūkso su 
gražiomis kolonomis rotušė. 
Ant sunkių grandžių kybo 
žibintai.

Ir vėl siaurutė gatvelė. 
Akmeninis tiltas. Pilki vie
nuolyno mūrai.

Napoleono aikštė,
retus geležinius vartus ma
tyti monumentinis pastatas, 
kuriame gyveno žygio metu 
į Maskvą Napoleonas. Prie
šais — universitetas. Tai 
nemažas miestelis, kurį su
daro mokslo įstaigos: bibli- 
jotekų ir laboratorijų pasta
tai.

Gedimino gatvė. Tai vieš
bučių, restoranų, krautuvių 
ir kino teatrų gatvė. Kairė
je garsusis Lukiškių kalėji
mas. Dešinėje, kitame kran
te, mažutė elektros stotis, 
ant kurios stogo moters sta
tula su žibintu rankoje.

Ir štai visiškai netoli cen
tro (bereikia tik truputį į 
šalį pasukti) siauručių gat
velių tikras labirintas. Čia 
gatvelės viena su kita su
jungtos niūriomis arkado
mis.

Viskas atrodo, tartum se
nose graviūrose: kurčios 
sienos, siauručiai langeliai, 
bokštai. Seni namai su sa
manotais stogais. Išklypę 
vartai. Štai krautuvėlė. Pu
siau užkaltoje faniera vitri
noje išdėliota sūris, batų te
palas, duona, actas, muilas, 
dešra...

Gatvės čia tokios siauros, 
kad į jas patekęs sunkveži
mis tikriausiai pasispraustų 
tarp sienų. Čia gyvena 
miesto neturtingieji. Beveik 
greta puikių vilų dar visai 
neseniai gyveno atskiras a- 
saulis. Prislėgtas, užmirš
tas.

—Mes juos perstatysime, 
—sako vilniečiai.

Lenkų plutokratai stengė
si Vilnių paversti tamsybių 
centru, kad būtų lengviau 
polonizuoti kraštą. Jie čia 
pristatė daug bažnyčių, vie
nuolynų, greta kurių skur-

kad nespuoDK-us muštine yra 
Vilnius. Šitas paskelbimas 
skambėjo tvirtai ir didingai. 
Susijaudinę deputatai su
stojo ir sukėlė milžiniškas 
ovacijas. Liaudies atstovai 
nutarė ligi 1941 m. gegužės i 
1 d. į Vilnių perkelti sos
tinę.

Laikinosios Aukščiausios 
Tarybos prezidijumo pirmi
ninkas Justas Paleckis kal
bėjo:

— Vilnių atvadavo Rau
donoji Armija. Lietuvos 
liaudis Vilnių atgavo iš ran
kų to, kuris vadovauja ga- 
lingajai Tarybų Sąjungai, iš 
rankų didžiojo mūsų užta
rėjo ir bičiulio — drg. Sta
lino. Su Stalino vardu lū
pose mes įeisime į Vilnių — 
Respublikos sostinę.

Vilnius ruošiasi tai iškil
mingai dienai. Neseniai in
žinieriai architektai, skulp
toriai ir menininkai sudarė 
miesto perstatymo planą. 
Nutarta rekonstruktuoti 
100 kilometrų gatvių, ištie
sinti kreivąsias, visokius 
skersgatvius ir takus, lygiu 
grindiniu išgrįsti gatves. 
Numatyta visa eilė naujų 
aikščių, o taip pat numaty
ta sutvarkyti senąsias aikš
tes. Krantinė bus išklota 
plytelėmis. Ruošiami penkių 
naujų tiltų projektai. Jie 
Vilnių jungs su keliais, ei
nančiais į Lietuvos giumą.

Mieste iš viso tebuvo trys 
maudyklės. Nutarta pasta
tydinti dar septynias. Prie
miesčiuose steigiamos mo
kyklos, ligoninės, sanitari
nės stotys, dešimtys gyve
namųjų namų.

Dvidešimt trys pramonės 
įmonės, kurios ilgai stovėjo 
be darbo, jau veikia. Inži
nieriai ir technikai dabar 
dirba metalo liejyklos tvar
kymo ir praplėtimo, mecha
ninių dirbtuvių ir plytinių 
organizavimo darbus, 
giama elektros stoties 
tyba.

Tai tik pradžia.
Neseniai tekstilės fabriko 

darbininkas mitinge pareiš
kė:

— Jūs norite žinoti, kas 
tai yra tarybinė valdžia? 
Penki šimtai darbininkų ga
vo pastogę, penkiolika tūks
tančių alkanų bedarbių ga
vo darbą ir duoną. Ir tai 
įvyko antrąją tarybinės val
džios valdymo dieną.

Tekstilės darbininkai plo
jo. O darbininkas kalbėjo 
toliau:

— Dirbti pripratusiomis 
rankomis mes * sukursime 
gražiąją Tarybinės Lietu
vos sostinę. Pamatysite...

Šitais žodžiais galima ti
kėti, nes Vilnius pasidarė 
Tarybų Socialistinės Lietu
vos Respublikos sostinė. Ne
keičiamai. Visam laikui”.

CVETLOVAS, “Pravda”.

DAIRIES

Vaizdas šią dieną Londono mieste: vokiečią bombomis aptaškyti pastatai.

WHM

lieka Mažiau Vieno Mėnesio 
Laiko

Ateivių registravimas 
baigsis gruodžio 26 d. ir vi
si nepiliečiai už nesiregis- 
travimą gali būti baudžiami 
pinigine bausme sumoje 
$1,000, šešiais mėnesiais ka
lėjimo, arba nubausti abiem 
bausmėmi.

Visi ateiviai, 14 metų am
žiaus ir daugiau, privalo 
asmeniškai registruotis.

Ateivius vaikus, neturin
čius 14 m. amžiaus, privalo 
užregistruoti jų tėvai ar 
globėjai.

Ateiviai paštuose regis
truojami. Nereik mokėti 
jokių pinigų už ateivių re
gistravimą. Saugokitės nuo 
raketierių.

Po užsiregistravimui, visi 
ateiviai, į penkias dienas, 
privalo pranešti pakeitimą 
jų pastovaus adreso. Reikia 
adreso pakeitimą pranešti 
Immigration and Naturali
zation Service, Washington, 
D. C. Tam tikslui blankos 
parūpinamos visuose paš
tuose.

Karas Nepanaikino Bedarbės

Bai- 
sta-

Jau antri metai liepsno
ja Antras Imperialistinis 
Pasaulinis Karas, Jungtinės 
Valstijos aktyviai remia 
Angliją, karo industrija dir
ba pilnais garais, armija di
dinama, bet nedarbas vis 
vien viešpatauja.

Smarkiai dirba plieno ir 
geležies fabrikai, nes tai pa
grindas karo industrijai. 
Amerikoj vien rugpjūčio 
mėnesį sunaudojo 4,000,060 
tonų seno metalo, kurį pir
miau siųsdavo į užsienius. 
Aviacijos, aliumino, laivų 
būdavo j imo ir mašinų ga
mybos industrijoj dirba per * 
200,000 darbininkų. Statyba, 
ypatingai karo reikmenims, 
eina visoj šalyj. Tik per vie
ną savaitę buvo pagaminta 
3,647,000 bačkų žibalo. Pa
kilo audinyčių ir kitų fab
rikų gamyba.

Visoj šalyj eina sąjūdis, 
industrija raginama apsigy
nimo reikalams dirbti, val
džia skiria didžiausias su
mas pinigų tiems reikalams, 
teikia didžiulę pagalbą ka
pitalistams atsteigti jų fab
rikus, kurie apgriuvo kri- 
zio laiku.

Bet tas įtemptas darbas 
per metus laiko sugėrė tik 
apie 1,500,000 buvusių be
darbių, o liepos mėnesį vis 
dar buvo 10,200,000 bedar
bių armija, pagal pačios val
džios davinius, gi ta armija 
tikrumoj yra didesnė.

Kodėl taip yra? Viena, 
todėl, kad darbdaviai neno
ri imti nelavintus, nepaty
rusius darbininkus. Jie įieš
ko išėjimo pagaminti tavo- 
rus su pagalba įvedimo nau-

= jų tobulesnių mašinų, dide
lės darbininkų paskubos ir 
kitokių būdų.

Būsią “Užšaldyta” apie 9 
Milionai Vengrijos Aukso
New York. Skaičiuo

jama, kad čionaitiniuose 
bankuose yra laikoma $8,- 
900,000 Vengrijos aukso. 
Numatoma, kad prezidentas 
Rooseveltas “užšaldys” tą 
auksą Amerikoj. Nes Ven
grijos valdžia pasirašė ka
rinę sutartį išvien veikt su 
Vokietija ir Italija. '*

Sofia, Bulgarija.—Čia su
prantama, kad Sovietai pa
tarę Bulgarijai nestot į Vo
kietijos - Italijos - Japonijos 
karinę “ašį.”



gruodžio 8 dieną, 735 
mount Ave., 2-rą 
pietų — visi nariai ir ne 
riai!

Po susirinkimo turėsime už 
kandžių ir gardaus alučio.

Bus šokiai prie geros muzi 
kos.

širdingai užprašo,
LDS 5 Kp.

Vienas po kito ima rody- toks persiorientavimo reiš- 
tis knygų rinkoje mūsų po- kinys yra natūralus ir visai 
etų kūriniai, kurie iki šiol 
negalėjo išvysti dienos švie-

Naujo Rašytojų Pasirodymo 
Belaukiant Lietuvoje

i JIS Kuopos Atžymi Jubi- 
lėjinę Sukaktį

alus” gana dažnai būdavo 
tampomi. Bet tas romanti
kų, lyrikų ir fantastų visai 
neturi gąsdinti. Literatūro
je visiems vietos pakanka. 
Žul Verne, Uelsas ir kiti 
prirašė nemaža fantastinių 
romanų, bet iki šiol dar nie
kas neišdrįso tvirtinti, jog 
jų romanai būtų ne literatū
ra. Tad rašytojas neturi 
savęs per prievartą versti 
prie tos temos, kuri jo šir
džiai ya svetima. Tada jau 
reikia širdį, visą vidujinę 
būklę perremontuoti, kas ži
noma nėra lengva.

Galima spėti, kad mūsų 
rašytojai dabar pasistengs 
pasakyti liaudžiai tai, apie 
ką anksčiau kalbėti buvo 
negalima. Praeitis nebus už-

suprantamas. Kas be ko, 
tarp dorų žmonių, nuošir
džiai norinčių gyvenamąjį 
momentą suprasti ir įsiti
kinti, jog vienintelis kelias 
ateitin eina per socializmą, 
atsiranda ir prisiplakėlių, 
tik algų ir gerų vietų besi
vaikančių. Bet tokius pri

siplakėlius mūsų visuomenė 
visada sugebės atskirti nuo 
nuoširdžiųjų ir juos tinka
mai įvertinti. Rašytojai nuo 

j įtarinėjimų nenuoširdumu 
lyra labiausiai saugūs. Juk
koks gi būtų rašytojas, jei- miršta. Bet mes norime dar 
gu jis rašydamas tik norėtų daugiau. Mes jau norėtume 
kam nors įsiteikti? Iš tokio literatūroje pamatyti šių 
rašytojo veikalo gautųsi ra- dienų ir artimos ateities 
šinys maža ką bendra turįs 
su grožine literatūra.

Tačiau gyvenamasai me
tas taip iš visų piliečių, o 
juo labiau rašytojų reika- 

tuo jauja mokytis. Be tinkamo

Borutos “Kryžių Lietuva” 
ir T. Tilvičio “Artojėlių” 
antruose leidimuose. Pasiro
dė ir visai nauji kūriniai, iš 
kurių labiausiai populiarus 
yra Salomėjos Neries “Poe
ma apie Staliną”. Dėmesio 
vertos ir J. Krumino “Ki
birkštys Naktį”. Naująjį 
mūsų gyvenimą, kaip mato
me, pirmieji pasveikino po
etai.

Beletristų ir dramaturgų 
pasirodymo tenka laukti. 
Tai visai suprantama. Vie
na, didesniam darbui reikia 
daugiau laiko ir, antra, mū
sų gyvenimas gabesniuosius 
rašytojus pakvietė prie val
stybės administracinio ir 
organizacinių darbo. Tad li
teratūriniam darbui 
tarpu ko mažiausiai laiko’susipažinimo su marksizmo 
lieka. Visi grožinės litera-| mokslu sunku įsivaizduoti 
tūros mėgėjai tikisi, kad 
mūsų vyriausybė ir partija, 
puikiai žinodamos sąlygas, 
reikalingas kūrybos darbui, 
rašytojams pamažu atleis 
daugiau laiko lavintis ir ra
šyti. Pragyvenimo klausi
mas, kuris iki šiol mūsų ra
šytojus labiausiai slėgė ir 
dėl kurio ne vienam gabiam 
ir darbščiam žmogui su lite
ratūra teko skirtis, turės vi
sai atkristi. Tarybų Sąjun
goje rašytojai dėl pietų ar
ba dėl nuomos mokesčio už 
kambarį sau galvos nekvar- v • sina.

Grožinei literatūrai plisti 
pas mus atsiveria dideli ir 
platūs galimumai. Skaityto
jai laukia naujo senų, mum 
gerai žinomų, rašytojų pa
sirodymo ir naujų, nežino
mų, iškilimo. Darbininkiš

žmones ir nuotaikas. Mes 
laukiame naujo ir įdomaus 
rašytojų pasirodymo.

J. Jurginis.

socialistinės šalies pilietis 
inteligentas. Tačiau moky
masis marksizmo rašytojo 
nevaržo kaip kūrėjo. Šia 
proga verta prisiminti įsi-

Už Planus Kapitonas Nuteis
tas 15 Metų Kalėti

Manila, Filipinai. — Ka
riuomenės teismas nuteisė 
filipinietį armijos kapitoną 
Rufo Romero 15 metų ka- 

dėmėtinus Lunačarskio žo-j lėti sunkiųjų darbų kalėji- 
džius:

“Kaip marksistui, mes ga
lime sakyti menininkui: būk 
tu marksistas, būk išsilavi
nęs marksistas, būk prole
taras, stenkis kiekvieną die
ną gyventi su proletarais,

•me už tai, kad jis nusibrai
žė Forto McKinley planus. 
Jis buvo kaltinamas, kad tu
rėjęs tikslą parduot tuos 
planus svetimai šaliai. Du 
trečdaliai teismo narių, 
dauguma jų amerikonai, 

Romerobet kada tu rašai, būk pats i balsavo, kad kap.
savimi, rašyk taip, kaip tau kaltas.
tavo talentas diktuoja, kadį Karinis teismas taipgi 
žodžiai lietųsi atitikdami, teis jp civilius filipiniečius,
tavo vidujinę harmoniją. Ir 
tik tokiu būdu, žinoma, me
nininkas pasidarys tikru 
menininku, t. y. duos stiprių 
emocijų vaizdus, veiks savo 
publiką ir tuo pačiu" pasi
rodys, kad jo vaizdai ir

kad jie padėję jam tuos pla
nus kopijuoti.

Susipešė Vokiečiai Belais
viai su Italais

koji spauda plinta, jos skil- emocijos bus persunktos ti- 
tys yra prieinamos visiems, kru klasiniu jausmu”.
prie profesinių sąjungų stei
giasi kursai, mokyklos. La-'čiausiai kils amžinasis te- 
vintis taip pat galima vi- mos klausimas, būtent: apie 
siems. Iš šitos naujai pasi-'ką ir kaip rašyti. Anksčiau 
reiškiančios darbo žmonių mūsų 
masės reikia laukti ir nau- vargindavo laikraščių 
jų debiutantų literatūroje, cenzentai su pačiais pigiau-

Bet anot priežodžio, nauji siais priekaištais. Mėgia- 
laikai, nauji ir papročiai, miausias priekaištis būdavo, 
naujose sąlygose iškyla ir kad tas arba anas vaizdas 
nauji reikalavimai literatu- negyvenimiškas. Atrodyda- 
rai. Gal būt ne vienas rašy-'vo, kad jam pakanka tik 
tojas, iki šiol į darbo žmo- teigti, o jau teigimas turi 
nes mažai tekreipęs dėme-Į atrodyti visa metrine sis- 
sio, taikęsis prie buržuazi- tema skersai ir išilgai išma
nęs visuomenės viršūnių, tuotas. Realizmas pas mus 
dabar sprendžia savo būti daugiausiai simpatijų turi, 
ar nebūti, t. y. rašyti ar ne- tad žodžiai “realus”, “nere-

Norinčiam rašyti grei-

rašytojus nemažai 
re-

Newfoundland© saloje, 
prie Kanados, iki šiol bu
vo sykiu laikomi vokiečiai ir 
italai karo belaisviai paimti 
anglų. Paskutinėmis dieno
mis jie pradėjo peštis vieni 
su kitais. Nes vokiečiai šai
pėsi iš italų kaip prastų ka
reivių; nurodinėjo, kaip 
graikai peria italam kailį. 
Vokiečiai belaisviai taipgi 
pajuokė italus kaip katali
kus.

Italai belaisviai dabar, to
dėl, bus atskirti nuo vokie
čių. Newfoundland© vy
riausybė perkels italus į Ka
nadą, o vokiečius paliks tose 
pačiose stovyklose.

Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimas šiuo metu mini 
10 metų sukaktį. Daugelis 
kuopų rengia jubiliejinius 
parengimus, kuriuose gra
žiai atžymi savo brangios 
organizacijos sukaktį. Tuo
se parengimuose nauji na
riai priimami be jokios įsto
jimo mokesties.

Niekas kitas negali taip 
branginti LDS jubiliejinę 
sukaktį, kaip tie, kurie per 
ilgus metus vedė kovą Su
sivienijime Lietuvių Ameri
koj prieš reakciją, prieš ei
linių narių teisių siaurini- 
mą. Tie kovotojai SLA 36- 
tam seime, kuris įvyko bir
želio 16 d., 1930 m., visu 
savo pasiryžimu gynė eili
nių narių teises. 208 delega
tai, dėlto, buvo policijos pa
galba išmesti iš seimo, kiti 
apmušti, areštuoti.

Išmestieji SLA 36-to sei
mo delegatai, birželio 18 d. ginimą už savo pasidarba-

Savo gražiais nuoveikiais 
Susivienijimas gali ir pasi
didžiuoti. 10 metų atgal 
LDS buvo tik gimęs dide
liuose skausmuose. Tais me
tais pirmieji jo budavotojai 
ne tik veltui turėjo dirbti, 
bet nemažai savo finansų 
pridėjo. Apie atlyginimą 
organizatoriams - vajinin- 
kams nebuvo nei kalbos. 
Net ir pašalpoms ir pomir
tinėms nebuvo pakankamai 
atmokėti. O šiandien LDS 
turi apie 9,000 narių ir fi
nansiniai geriau stovi, negu 
senieji susivienijimai.

Per pirmus devynius me
tus LDS išmokėjo pašalpo
mis 4,076 nariams $197,557, 
pomirtinėmis $129,815.46, 
LDS nariams bedarbiams iš
duota $5,011.43,, LDS orga
nizatoriams išmokėjo $2, 
161.35. Dabar mūsų veikė
jai - organizatoriai - vaji- 
ninkai jau gauna gerą atly-

tos auksines progos, kuri' yra 
visiems Phila. lietuviams.

Pora Žodžiu Apie LDS 5 
Kuopos Gyvavimą

Per tuos 10 metelių daug ši 
kuopa šmeižta ir purvinta 
per visokius žmones. O di
džiausią smūgį turėjo pernešti 
5 kuopą—tai 1935 gegužės 5, 
kada mūsų piknikas buvo per 
priešus įskųstas ir keli drau
gai buvo suareštuoti. Kuopai 
kaštavo visa byla $600.00. Ne 
vienas manė, kad 5 kp. žus ar
ba pakriks. Bet mes ir šian
dien dar gyvu o j am ir nuo 
arešto 5 kp. dar smarkiau pra
dėjo veikti, naujus narius 
traukti į LDS. Nuo 1937 m. 
iki 1940, per du motu, gavom 
virš 200 naujų, jauni] žmonių 
į kuopą.

Nežiūrint visokių šmeižtų ir 
užpuolimo ant 5 k p., mes 
triumfuojam.

Taigi, gerb. lietuviai, mes 
turim pilną teisę į tamstas at
sišaukti šios sukakties proga, 
kad tamstos ateitumėt į LDS 
5 kp. iškilmes gruodžio 8 d., 
kur būsite priimami be jokio 
įstojimo į visokius skyrius. O 
ypatingai “Laisvės” skaityto
jai- ir Literatūros D-jos drau
gai, visi pažangūs žmonės, ku
rie užjaučiate LDS,— būkite

Vokiečiai Pasipiktinę Italy 
Žygiu prieš Graikiją

Istanbul, Turkija.—Vie
nas turkas biznierius, sugrį
žęs iš Berlyno, pasakoja, 
kaip blogai vokiečiai žiūri į 
Italijos karą prieš Graiki
ją. Vokiečiai stato klausi
mą:

“Kodėl mes esame trau
kiami į šį besmegenį už
puolimą ant Graikijos? Ką 
mes iki šiol gavome iš tos 
vokiečių sąjungos su Itali
ja?”

London. — Anglų valdžia 
pripažino, kad nuo lapkri
čio 10 iki 17 d. vokiečiai 
paskandino 14 Anglijos lai
vų, 50,449 tonų įtalpos.

berašyti. Mes žinome na- 
maža gabių rašytojų, bet iki 
šiol buvusių reakcijos glo
boje ir jos ideologijos įtako
je. Kas gi atsitiks su jais? 
Čia reikia prisiminti vieną 
reiškinį. Praeities režime 
buvo s,u panieka žiūrima į 
visokius pėrsimetėlius, kai
lio keitėjus, pataikūnus. Tai 
buvo visiškai suprantama. 
Kai kas ir dabar bando nau
jai p e r s i o r i e ntuojančius 
žmones negražiais vardais 
pravardžiuoti. Bet tai yra 
arba nesusipratimas, arba 
blogos valios darbas. Juk 
reikia gi suprasti, kad per 
20 su viršum metų moky
klose, bažnyčiose, spaudoje, 
organizacijose buvo nuodi
jama žmonių sąmonė, ko
munistai ir Tarybų Sąjun
ga buvo apkalbami kvailiau
siais prasimanymais. Tad 
didelė dalis visų profesijų, 
dorų ir gerų žmonių buvo 
suklaidinta. Praregėti, nu
sikratyti praeities prietarų 
dabar jiems proga. Tai ši-

Naujas Amerikos Destrojeris-nakintuvas “Lud
low”, nesenai užbaigtas Bath, Me. valstijoj.

susirinkę į Meldažio svetai
nę, padėjo pamatą naujam 
susivienijimui. Išrinko Cen
tro Valdybą ir reikalingas 
komisijas. Išsiskirstė pilni 
entuziazmo darbuotis ir 
darbuotis, kol bus sudaryta 
tokia fraternalė organizaci
ja, kuri visada rūpinsis vi
sais savo nariais lygiai, ku
rioj vienybė ir brolybė žy
dės.

Pradžia organizacinio dar
bo, suprantama, buvo bega
liniai sunki. SLA reakciniai 
vadai dėjo visas pastangas, 
kad naujam susivienijimui 
pastojus kelią. Siuntė jie'vi
sokius melagingus skundus 
New York o apdraudos de- 
partmentui, kurio LDS Cen
tro Valdyba prašė išduoti 
čarterį. Tos visos kliūtys, 
betgi, sėkmingai atmuštos. 
Lapkričio 5 d., 1930 m. New 
Yorko apdraudos depart- 
mentas davė leidimą būda
vot! Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimą.

Gavusi leidimą, LDS Cen
tro Valdyba metėsi darban 
organizuoti LDS kuopas per 
visas Jungtines Valstijas. 
Pažangioji lietuvių visuo
menė visur prisidėjo prie to 
svarbaus darbo. Tuoj aus 
apie trys tūkstančiai lietu
vių patapo naujo Susivieni
jimo nariais. 

* *
Apie pusė dabartinio skai

čiaus kuopų susiorganizavo 
lapkričio ir gruodžio mėne
siuose, 1930 metuose.

Toms kuopoms, kaip ir 
pačiam mūsų Susivieniji
mui, šie 1940 metai todėl 
yra jubiliejiniai. Jos jau tu
ri 10 metų senumo. Turi sa
vo energingo darbo, visokių 
pergyventų sunkumų ir lai
mingų metų istoriją. Kiek
viena dešimtmetinė kuopa 
turi savo eilėse nemažai pir
mųjų pionierių, kurie atsi
davusiai dirbo organizaci
niame darbe. Kiekviena to
kia kuopa turi nuolatinių 
organizatorių - vajininkų, 
kurie kiekviename vajuje 
vis pasistengia įrašyti nau
jų narių.

i Šiuo metu tos kuopos iš
kilmingai apvaikščioja savo 
dešimtmetinę sukaktį. Susi-1 
kviečia į savo jubiliejinius 
parengimus tiek savo na
rius, tiek pašalinius lietu
vius ir aiškina jiems LDS 
istoriją, jo gražius darbus, 
taipgi ir savo kuopos nuo- 
veikius. Tuo pačiu metu 
jos įrašinėja naujus narius, 
būdavo ja savo kuopas ir sy
kiu savo Susivienijimą.

vimą.
Gražiai aprūpindamas sa

vo narius tinkama pašalpa, 
apdrauda ir kitokia pagal
ba mūsų Susivienijimas tuo 
pačiu metu rūpinasi ir kul
tūriniais darbais: leidžia 
savo laikraštį, knygas, pa
skaitas. Dauguma LDS 
kuopų rengia prakalbas, pa
skaitas, kultu rimus vaka
rus. Dalyvauja plačiame vi
suomeniniame veikime.* *

Vienas geriausių LDS lei
dinių yra lietuvių kalbos 
vadovėlis “Labas Rytas”, 
kurį parašė Lietuvos rašy
tojas Juozas Jurginis. Šis 
vadovėlis taip sudarytas, 
kad jis tinka tiek vaikams, 
tiek jaunimui, tiek ir suau
gusiems pasimokinti gražios 
lietuvių ■ kalbos. Jame yra 
daug angliškų paaiškinimų.

Lietuvių vaikų mokyklė
lės, iki šiol neturėję tinka
mo lietuvių kalbos vadovė
lio, negalėjo pastoviai pasi
laikyti. Dabar jau tas tru
kumas užpildytas, ačiū mū
sų Susivienijimui. Dabar 
tik reikia organizuoti ir pa
laikyti vaikų mokyklėles vi
sose didesnėse lietuviu ko
lonijose.

LDS Centro Valdyba kvie
čia visas savo kuopas, aps- 
kričius ir kitas draugijas 
organizuoti ir palaikyti vai
kų mokyklėles visur, kur tik 
yra lietuvių vaikų.

Minėdamos 10 metų su
kaktį, LDS kuopos privalo 
nepamiršti ir vaikų organi
zavimo, mokinimo jų lietu
vių kalbos ir dailės.

Minėdami 10 metų sukak
tį, visi LDS nariai turėtų 
dar su didesne energija ir 
pasišventimu darbuotis au
ginimui mūsų Susivienijimo 
ir viso to pažangaus judėji
mo, kuriame LDS dalyvau
ja. J. Gasifmas.

Philadelphia, Pa
Jubilėjinis Susirinkimas

10 metų kaip LDS 5 kuopa 
yra susitvėrus ir gyvuoja. Tu
rim už garbę tamstoms pra
nešti, gerb. lietuviai ir lietu
vės, kad mes rengiamės prie 
didelės šventės - iškilmės, ku
ri įvyks gruodžio 8 dienų. Bus 
visi nauji nariai priimami be 
jokio įstojimo nuo 2 metų 
amžiaus iki 60 metų į visokius 
skyrius. Taipgi ir į pašalpą ne
bus įstojimo mokesties.

Matote, auksinė proga įeiti 
į LDS! Tik gruodžio 8 dieną, 
bet ne vėliaus...

Taigi mes ir kreipiamės į 
visus lietuvius: nepraleiskite

Minint Lietuvos Nepriklausomybės 21 
Metą Sukaktuves, Platinkime Žmonėse 

Labai Svarbią Brošiūrą

LIETUVOS LAISVES
DRAUGAI IR PRIEŠAI

PARAŠE

KAINA TIK 5 CENTAI

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

ir Lietuvos žmonių laisvę.

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

Draugai literatūros platinimo agentai, siųskit 
kuoveikiausiai užsakymus.

“LAISVĖ”
BROOKLYN, N. Y.

Ko Nori 
Kunigas 
Coughlinas?

427 LORIMER ST.

Kaina 5c

Išleido 
“Laisvė” 

1939

Tuojau įsigykite šią knygelę ir težinokite kas yra 
tas radio rėksnys Kunigas Coughlinas. Knygele iš 32 
puslapių, kaina 5c. Platintojams, km:e ims 25 knygeles 
ar daugiau, kaina 3c už knygelę. Užsisakykite tuojau.

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

PARAŠER. MIZARA
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Laisvoji Sakykla rmimas daromas, kuris kai
nuosiąs apie tūkstantį dolerių.Parašė Senas Vincas

Viešnia Nuo Marso

t
i

J.

D

r

Visokiu Žolių 
bandelis

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, aprdšo apie 

r visokių žolių* ir šaknų, nuo 
jos yra reikalingos, 25c.

M. ŽUKAITIS
334 DEAN STREET

SPENCERPORT, N. Y.

Lapkričio 22 d. atsibuvo 
Liet. Svet. skaitlinga ir labai 
gražiai vaišinga “shower par
ty,” proga rengiamų sutuok
tuvių Vinco Greliausko su 
Matilda Valatkiute. Abu jau
nuoliai dalyvauja pirmeiviš
kame judėjime, aukšto ūgio, 
gražios išvaizdos.

Laimingiausio pasisekimo jų 
poriniam gyvenime 1

Matildos dėdė, Dr. Repšis 
su žmona, iš Cambridge, Mass, 
irgi dalyvavo bankiete. •

“tvėrybos” išėjusios galvos, 
padaryti ją lygia, glotnia ir 
gražesne galva. Reikia supras
ti artistiškumą ir kiekvienai 
skirtingai galvai skoningai 
pritaikinti kirpimą. Reikia 
diplomatiniai įkalbėti klijen- 
tui, koks kirpimas jo 
pritinka; taipgi reikia 
bizniško apsukrumo: 
parduoti kuodaugiausia

(Apysakaite) 
spjaudyti ugnim. Pįrmiausia pradėjo su
siremti tik po dvi sali ir nugalėtoja iš 
nugalėtosios gavus ir grobio ir lobio dar 
daugiau norėjo ir puldinėjo silpnesnius 
savo kaimynus. Pergalėtoja, apjakus sa
vimyla, užsidegus lokamstva, apsvaigus 
tik savo tautos didybe, silpnesnės tautos 
žmones pradėjo skaityti ne žmonėmis, 
dar ir už gyvulius žemesniais gyvūnais. 
Ar ne taip, mielasai, ir pas jus dabar de
dasi?”

Vaikinas nieko neatsakė. Tik dirstelė
jęs merginai į akis, patvirtinančiai link
telėjo galva ir atsidūsėjo. Mergina, vėl 
pasitaisius savo vietoj, tęsė savo pasa
kojimą:

“Ir taip... Pinigui griežiant, o pelnui 
šokant kruvino karo šokį, užsiliepsnojo 
karas ant- viso žemės kamuolio ir mūsų 
planeta paskendo vieno, neapsakomai 
žiauraus, brolžudingo karo gaisruose ir 
dūmuose.

“Tas karas, žudydamąs, viską griau
damas, degindamas ir naikindamas, tę
sėsi per 70 metų! Naikinimas tęsėsi tol, 
kol nebuvo iššauta paskutinė kulka ir du, 
paskutiniai kareiviai - broliai nenumirė 
pervėrę vienas antro krūtines durklais.

“Karui pasibaigus, ant žemės pavir
šiaus neliko akmens ant akmens, sienojo 
ant sienojo, visas žemės paviršius buvo 
išrausytas šovinių, apverstas griuvėsiais, 
nuodėguliais, karo pabūklais ir nepalai
dotų žmonių bei arklių kaulais.

“Karas, viską žudęs, griovęs ir degi
nęs per 70 metų laikotarpį, nepaliko nei 
vieno triobėsio, fabriko, kasyklos, alie
jaus svirties, gelžkelio^ laivo, orlaivio, 
elektros stoties ar bent kokios mašine
rijos sveikos. Paliko tik skeveldras, griu
vėsius, ant lazdelių kretančius senelius, 
karo našles ir karo nuotakas su mažiu- 
čiais ant rankų.

“žmones išžudė karo, ligų ir bado mir
tis. Nes neliko nei žagrės, dalgio, mati
ke, grėblio ar špato, kad nors mažas 
sklypelis žemės, nors špatu susikasus, 
būtų galima bent bulvių pasisodinti ant 
maisto. Visa gamyba ėjo karo reika
lams. Laukus arė eksplozijos, lavonais 
užsėjo, šrapneliais užakę j o. Moterys, gy
vendamos urvuose ir gimdė, ir marino; 
pačios mirė ir pasilaidojo.”

Marsietė, tiek atpasakojus iš savo že
mės istorijos, eidama per tokias baisias 
scenas, susijaudino ir pavargo. Ji kiek 
atsikvėpė, perkeitė savo kojas, pasipure- 
no plaukus, pažvelgė į vaikiną, atsidū
sėjo ir vėl pradėjo savo istorijos pasa
kojimą:

“Ir įsivaizdinkite sau, kokią didingą, 
ryžtingumu užartavotą rolę sulošė mū
sų moterys, paskutiniam karo šūviui nu
aidėjus ir paskutiniems gaisrų bei para
ko dūmams išsisklaidžius? Karo našlės 
ir karo nuotakos, pusnuogės išrėplioju
sios iš savo urvų, apie bent kokios maši
nerijos atgaivinimą ir paleidimą į darbą 
nei minties negalėjo turėti. Apie namų 
statybą, elektros stočių atgaivinimą, ne
galėjo būti nei kalbos.

“Pats pirmutinis ir tuojautinio išriši
mo reikalaująs klausimas buvo—kaip ap
siginti nuo bado? Klausimas gal būtų 
buvęs jau ir ne taip didelės svarbos, jei 
karas joms būtų palikęs bent kokius že
mės dirbimo įrankius. Juk žemę-maitin- 
toją karas nesugriovė ir nesudegino, nes 
neturėjo tokių pragaištingų pabūklų, kad 
ir pačią žemę galėtų sunaikinti. Tik su
darkė, sužalojo jos veidą, bet užtręšė 
žmogiena ir žmogaus krauju. Tačiaus su 
kuom tą žemę dirbti, kad iš paskutinio 
špato, dalgio, matiko ar kitokio ūkiško 
įrankio nukalta karo ginklai?

“Tos problemos prisiėjo išrišti vien tik 
moterims ir jos, pasiryžusios visas kliū
tis nugalėti, tėškė badui į veidą savo ko
vos pirštine ir stojo su juom į mirtiną 
kovą—žūt kovoj' ar nugalėt badą?! Se
nesnėms ir negalinčioms dirbti, tapo pa
vestas kūdikių auklėjimas, urvų ruoša 
ir pridabojimas neužgęstančių ugnelių, 
o jaunesnės stojo prie darbo. Jos rankio
jo nuo laukų karo pabūklų liekanas, lai
dojo žmonių kaulus, o iš ginklų, kaip mo
kėdamos, dūmė kalvių dumplėmis ir ka
lėsi žemdirbystei įrankius. Nusikalusios 
šiokius-tokius įrankius, kuriais varpė 
žemę, sėjo ar sodino sėklas, kokios dar 
buvo užsilikusios. O iš griuvėsių, iš nuo
dėgulių, nei kregždės, pradėjo lipdyti na
melius. i. % •

(Tąsa)
Taigi ji, nemažiau pasinėrus vaikino 

meilės gelmėse, negu vaikinas jos, vėl 
priglaudė savo lūpas prie jo lūpų ir gir
dė vienos antras saldžiosios meilės me
dumi. O kuomet meilės įkarštis tapo pri
gesintas ir tik ruseno juodviejų sielose, 
vaikinas pasiteiravo:

“Na ir pasakykite man, kokiu būdu, 
kokius įrankius bei priemones vartoda
mi, jūs žemės žmonės, panaikino karus 
ir įgyvendino tokius didingus, kiltus ide
alus, kaip tai—dorovė, lygybe, brolybė ir 
meilė visos žmonijos?”

Mergina patenkinančiai nusišypsojo, iš 
ko galima buvo išskaityti, kad ji tokio 
klausimo tik ir laukė. Paskui truputį ap
sitvarkė, patogiau įsitvirtino savo krės
le, kas davė suprasti, kad ji prisirengia 
prie kokio tai rimto bei ilgo pasakojimo 
ir pradėjo:

“Jau dabar jūs žinote, kaip iš mūs 
žmonių sąmonės tampa išrauta ir ant 
laužo sudeginta žmonijai nedėkingos 
piktžolės—savmyla, lokamstva, tik savo 
genties meilė ir privatiškos nuosavybės 
mitas.

“Tai pirmieji karo žvalgai ir kalviai, 
'kurie kala ginklus ir visomis dumplėmis 
pučia karo gaisrus. Turiu jums prisipa
žinti, kad aš, mūs istorijoj paduotomis, 
paskutinio karo baisenybėmis, nenorėjau 
tikėti. Nes mūs dabartinė karta, tokių 
baisenybių, nuožmybių ir tokių žmonių 
skerdynių nemačiusi, išauklėta visos 
žmonijos meilės lopšelyje, grožės darže
lyje, buvo abejinga ir statė sau klausimą 
—kaip tai civilizuotas žmogus galėjo da- 
sileisti prie tokios brolžudystės ir sudur- 
navoti visa žmonija? Kaip tai žmonės 
galėjo pavirsti žvėrimis?

“Tačiau jūs žemės tos šiurpulingos ir 
kruvinos karo scenos, kurias man teko 
matyti, mane ne tik įtikino, bet ir per
tikrino, kad tokia kraujuota katastrofa, 
tokis beprotiškas paties žmogaus suruoš
tas ciklonas—nušlavė mūsų žemės pavir
šių tūkstantis metų atgal, o jūs žemės 
žmonija gyvena tokios pat katastrofos 
išvakarėse.

“Kaip mūs istorija paduoda, tai pas 
mus prieš tūkstantį metų, kaip ir pas 
jus šiandien, tvarkėsi lygiai taip—kas 
galva, tai razumas, kas šalis, tai naro- 
das. Kiekviena, iš 150 tautų ant mūsų 
žemės kamuolio valdėsi kaip išmanė. 
Ant vienos tautos žmonijos sprando, 
riogsojo karūnuotas karalius. Kitos tau
tos žmones—po savo geležiniu padu lai
kė prislėgę koks nors akiplėša, save pa
sivadinęs “tautos vadu”. Buvo ir tokių 
tautų,’ar kaip jūs vadinate “šalių”, kur 
patys žmonės rinkosi valdininkus, kaip ir 
pas jus, kad daroma, bet...”

“Na, ir kas toliau?” Paklausė nekan
traudamas vaikinas.

“Priėjo prie tokios katastrofos, prie 
kokios jūs dabar einate ir, netrukus, pri
eisite. Visas mūs žemės kamuolys jau 
buvo išrėžytas gelžkelių bėgiais, apraz- 
gytas telegrafų ir telefonų vielomis; ap
statytas miestais, fabrikais, kasyklo
mis, aliejaus svirtimis ir po žemdirbystės 
plantacijas rėpliojo žemdirbystės maši
nos. Vandenynai buvo sujungti kana
lais, kuriais kursavo laivai, erdves raižė 
orlaiviai, o vieškeliais bėgiojo automo
biliai. Tas viskas buvo gera, gražu ir 
padoru, bet tik ne visai žmonijai. Kas 
turėjo, kaip jūs vadinate ‘pinigų”, tas 
galėjo turėti viską, o kas pinigų netu
rėjo, neturėjo nieko ir nebuvo laikomas 
žmogumi.

“Vieni džiaugėsi gerbūviu, paranku- 
mais, mokslu, kultūra, laisve ir didžiavo
si civilizacija. O milijonai žmonių, pri
lenkti po sunkaus darbo našta, supan
čioti nelaisvės grandinėse, neturėjo tei
sės nei strėnas nuo darbo atitiesti. Kuo
met turčiai dar labiau turtėjo ir tuko, 
milijonai biednėjo, skurdo ir badavo. 
Vieni, tokie pat piliečiai džiaugėsi lais
ve, kuomet milijonai žvangino nelaisvės 
retežiais. Kuomet turčiai gyveno palo- 
ciuose, milijonai nei tinkamesnio urvo 
negavo dykai, nes tai buvo keno nors pri- 
vatiška nuosavybė.

“Visa privatiška nuosavybė perėjo į 
turčių rankas, pinigas paliko įstatymų 
davėju, o pelnas jų pūdytoj u. Pinigas, 

, kad tik daugiau pelno atneštų, pradėjo 
skverbtis į svetimus kraštus, į svetimas 
rinkas, o svetimų šalių pinigai pradėjo 
nuo atėjūnų gintis karo pabūklais —

veidui 
turėt 

reikia 
viso-

300 
ko

Žinios iš Dirbtuves
Buvo kaip kada pasklydus 

mintis duoti žinių iš dirbtuvių 
laikraščio skaitytojams. Jų ir 
tilpo nemažai. Mes skaitėme, 
domėjomės sunkiadarbių žmo
nių darbais ir jų kova su vi
sokiais netikslumais ir prie
monėmis, kaip pagerinti savo 
būvį. Labai atydžiai sekiau tas 
žinias, bet nepatėmijau apra
šymo iš dirbtuvėlių, kuriose kio patarnavimo, viso ko kito, 
dirba nuo vieno darbininko iki kas tik
30 su viršum. Tai yra gana Bet labai dalikatniai, 
svarbios dirbtuvės, jose dar
bas komplikuotai sunkus ir ne
siduoda lengvai išaiškinti.

ši “dirbtuvė,” apie kurią 
kalbėsime, angliškai vadinasi 
barber shop. Lietuvių kalboje 
nežinau tinkamo pavadinimo. 
Plaukų kirpykla neatsako; 
bhrzdų skutykla taipgi ne. 
Yra tai tokia vieta, kur žmo
nės gauna keleriopą patarna
vimą skirtingų darbų, gauna 
pasidabinimą. Dirba joje dar
bininkai : barberiai, manikiu- 
ristės ir čeverykų valytojai.

Kalbėsiu apie barbenus ir 
jų darbą. Statistikos sako, kad 
91 nuoš. išlavintų barberių ne
dirba to amato. Tik apie 9 
nuoš., turintieji daugiau kan
trybės, pasilieka stovėti prie 
to įkiraus darbo.

Skaitau šypsenose, Sako,— 
“barberis tai toks žmogus, ku
ris karpo plauką ir valgo duo
ną iš to.”

Taip,. paviršutiniai žiūrint, 
tai tiesa. Atsimenu, Lietuvoje 
motulės karpydavo vargšų vai
kučių plaukus, nelyginant, a- 
vučių vilnas, rumbais - ram
čiais nuramtydavo, 0 būdavo 
gerai ir “gražiai.” Kaimie
čiams nebuvo nė galymybės 
gauti kitokius kirpėjus, kaip 
tik tai naminius, šiek tiek nu
simanančius tokį amatą, ir tai 
tik už “ačiū.”

Gyvenanti ir šioje šaly dau
gelis lietuvių tebesilaiko to se
noviško papročio, kurie apsi- 
karpo patys save ir dar pasi
didžiuodami sako; “apkirpau 
geriau, kaip barberis/’ žino
ma, yra kiek ir tiesos, jei ro
kuoti naujokus ir užsilikėlius 
barberius, dirbančius tam tik
ruose žmonių apgyventuose 
distriktuose.

Nekalbėsime apie prasčiau- 
sios rūšies dirbtuves, kur men
kiausiai apmokama darbinin
kams, ir žemiausia kaina dir
bantiems ar už pusdykiai dir
bančius naminius “barberius.” 
Kalbėsime apie atsakomingas 
dirbtuves, vidutiniškai apmo
kama kaina už darbą ir tinka
mą patarnavimą.

Kasgi iš mūs nenori būti 
gražiu ?—visi, nors ir ne visi 
yra gražūs, ne visi proporcijo- 
naliai ir tobulai gamtos su
tverti, kaip išvaizdoje, taip ir 
mintyse.

Kas supranta ir moka įžiū
rėti, tas gali matyti žmogaus 
veide, lyg kokiam misticiniam 
veidrody, žmogaus gyvenime 
pergyventų daugeriopų įvykių, 
kaip tai: minčių gilumą, sielos 
tyrumą, charakterį, sveikatin
gumo ar ligų požymius ir 
daug kitokių įvairių pobūdžių.

žmogus dabinasi daugiausia 
veidą - galvą, o paskum jau 
kitas dalis kūno. Mes, susitikę 
vieni kitus, žvelgiame pir
miausiai į veidą — galvą. Vi
sokį žmonių atvaizdai, piešia
mi artistų, žiūrima, kad bū
tų veidas-galva tinkama. Drą
siai galima sakyti, kad žmo
gaus veidas-galva — tai svar
biausia kūno dalis, grožės ir 
išminties požymis. Reikėtų 
žmogui gerbti-godoti tą visą! 
Bet taip nėra. . . Na, ir kada 
barberiui reikia dirbti - da
binti tokią svarbiausiąją dalį 
žmogaus kūno, galvą,. tai yra 
toks begaliniai komplikuotas, 
sunkus darbas. Kas nedirba 
tokio darbo, bus sunku supras
ti.

Pirmiausia reikia būti tek- 
nikiniai geram darbininkui: 
reikia būti geru įrankių aštrin- 
toju, reikia artistiniai, taktiš
kai dirbti, nes daug akių bar- 
bėrį tėmija; reikia būti savos 
rūšies skulptoriumi, kad iš gu
žuotos, duobėtos, kreivokai, iš

randasi dirbtuvėje, 
atsar

giai, kad patenkinti klijentą 
ir sykiu neprarasti jį, nes nuo
stolis bizniui. Apart visko, tu
ri būt skubus, produktyvis 
darbininkas; visokį darbą tu
ri atlikti į trumpiausią laiką, 
o svarbiausia — nevalia pa
gadinti, ba negalima pataisyti.

Barberis, turintis visas mi
nėtas kvalifikacijas, šiaip taip 
išsilaiko vidutiniško lygmalo, 
pasidaro neblogą pragyveni
mą, dirbdamas nemažiau 70 
valandų į savaitę.

Dasisiekti iki to laipsnio- 
barberiui, tai reikalinga ilgų 
metų intensyvios studijos; ne 
tik teoretinės literatūros ke
liuose klausimuose, bet dau
giausia artimai prisižiūrėti-pa- 
tirti patį žmogų praktikiniam 
jo'gyvenime,—jo mintis, bū
dą, charakterį, religinį ir po
litinį nusistatymą, ir dar ne
mažai kitko... Bet permen- 
kas atlyginimas už visą ‘ tai, 
per žemas įkainavimas visuo
meniniai tokių darbininkų.

Kitame rašinėly pakalbėsi
me apie darbo sąlygas ir pa
tyrimus, dirbant ant gyvo 
“materijolo.”

Lietuvių Ukėsų Kliubas jau 
antri metai iš eilės turi šaukti 
savo narius į specialį susirin
kimą, dėl nominuotų kandida
tų į valdybą. Mat, po regu- 
liario susirinkimo nominaci
jų, kas nors vis sukelia lyg 
kačių liarmą, kaipo nepasiten
kinimą; pernai buvo neva 
pirmininko vietai- kandidatas 
suspenduotas dėl užvilktų mo
kesčių, šiemet gaspadoriaus 
vietai neganėtinai kandidatų.

J. GARŠVA
Grabotius-Undertaker 

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

krikštynom, kitkam.
231 BEDFORD AVE., 

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

I. U.

Worcester, Mass
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Su reikalavimais kreipkitės:

(Bus daugiau)
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Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėje’*.

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7170

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-8622

i
i/i

Turime ir kambarių pernakvot 
arba savaitiniai išrandavot
JOSEPH ZEIDAT

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

Parašė Pranulis

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

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

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.

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.

BAR ir GRILL 

LIETUVIŲ RESTAURANAS 
Įdomiai {puošta lietuviška aludė 

ant Grand Street 
Rheingoid -?xtra Dry Alus.

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Žinių Žinelės

Savitarpinio lavinimosi mo
kyklai gerai einasi, susirenka 
gražus būrelis vyrų ir moterų 
mokinių. Dabar eina studija
vimas “Karolio Markso teori
jos sistemos.” Nors tai neleng
va suprasti, bet gražiai ir inte
resingai yra diskusuojama. 
Sekančios pamokos įvyks gruo 
džio 2 d.; lekcija yra visas an
tras skyrius minėtos knygos— 
“Materialistinis Istorijos Su
pratimas ir Klasių Kova.”

Lapkričio 17 d. atsibuvo 
Liet. Meno Sąjungos II Aps
kričio koncertas ir bankietas. 
Vietinis Aido Choras pasirodė 
labai gražiai, — sudainavo 
tris dainai gerai, armoningai. 
Kiti visi — solistai, solistės ir 
Norwoodo vyrų choras — ge
rai atliko savo užduotis. Gas- 
patinęs puikiai pasižymėjo 
įvairumu visokių valgių ir gė
rimų, vaišino visus atsilan
kiusius.

Publikos buvo apie pora 
šimtų.

Jau pora savaičių kaip ei
na kalbos, kad fašistinis ele
mentas, įpuolęs desperacijon, 
griebėsi juodžiausių veiksmų 
prieš pirmeiviškas įstaigas: 
pasidarė net peticijas, renka 
parašus eidami į namus, “au- 
za nuo auzos,” kad valdžia 
uždarytų Lietuvių Darbininkų 
Kliubą, kuris randasi 29 En
dicott St. Buvo manyta, k'ad 
tai tik gandai, netikėta, kad 
tokį juodašimtišką darbą da
rytų įtariami asmenys kaip 
Bernotaučia, Rauktis ir kiti. 
Bet, štaį, lapkričio 22 d., pasi
rodė vietinėje spaudoje ir ži
nia, kurią prisiunčiu “Laisvei” 
parodymui kaipo fakto fašistų 
“darbuotės.” Iš 15,000 esamų 
čia lietuvių, surinko vos 311 
parašų. Leidinių komisionie- 
rius labai skeptiškai žiūri į tą 
jų peticiją. Peticijoj' yra pilna 
melagysčių kas link Lietuvių 
Svetainės ir kitų dalykų.

Lietuvių Svetainė, kuri ran
dasi 29 Endicott St., nepaisant 
begėdžių fašistų skundų, re
montuojąs, puošiasi. Baigiama 
antru sykiu iš oro pusės ma- 
liavoti; ir viduje didelis page-

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

PHILADELPHIA, PA.
Telefonas Poplar 4110

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

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

1113 Mt Vernon Street

SVARBIOS KNYGOS

Saugokitės Vėžio
Parašė Dr. J. J. Kaškiauėius

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

Kaškiaučius pataria, kaip apsisaugoti nuo vėžio.
Knygelė 42 pusfQiN. 1( centų.
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Skaitytojų Balsai
Jų Patrijotiškumas. . .

Skaitant kaikuriuos laik
raščius ar kalbantis su kai- 
kuriais lietuviškais žmonėmis, 
darosi graudu ir nuostabu dėl 
jų savotiško nusiteikimo Lie
tuvos klausimais. Tie patys 
žmonės tik vakar dar pasako
jo trokštą apsigyventi Lietu
voje, ten žemę arti-akėti ir 
šienauti kaip kumečiai, bernai 
ar samdininkai, bet, štai, šią
dien, kai buvę bernai, kume
čiai ir samdininkai, tikri lie
tuviai, pradėjo žemę maitinto
ją arti ir šienaut, tai tūli “pa- 
trijotai” pradėjo šaukti nesa
vu balsu: “žiūrėkite, tie pra
keikti burliokai užpuolė Lie
tuvą, atėmė dvarus, drasko 
bažnyčias ir atima klebonų 
turtus ir žemes!”

Girdint ar skaitant tokias 
“žinias,” suprantama, plaukai 
ima stotis ant galvos!

Bet, kiek pamislijęs, atver
tęs kitą pusę lapo, pamatai 
ką kitą.

Prisimename mes, tie, ku
rie Lietuvoje buvome bernais, 
samdininkais. Buvome geri 
darbininkai, neprasti gaspa- 
doriai, dirbome ščyrai, krovė
me turtus lenkiškiems bajo
rams, patys gaudami vos lie
tuviškos duonutės ir žilų barš
čių.

Taip, Lietuvos bernai ir 
samdininkai buvo geri, ščyri 
darbininkai lenkiškiems bajo
rams. Jeigu taip, tai yra, jei
gu darbininkai savo parazi
tams ščyrai dirbo, tai jie da
bar, būdami savo žemių savi
ninkais, suprantama, dirbs 
šimtu nuošimčiu geriau!

Noriu tarti keletą žodžių 
apie vieną lietuvį patrijotą 
kunigą, Izidorių Linkų, kuris 
už lietuvybę, už mokinimą 
vaikučių lietuviškai skaityt, 
neteko parapijos bei kuniga
vimo teisių. Apsigyveno jis 
Betygalos parapijinėj koply
tėlėj ir gyveno “iš gerašir
džių žmonių.” Užbaigus jam 
savo bausmę, buvo iškeltas į 
Paliepių filiją ir čia jis grei
tai praturtėjo. Po kiek laiko 
buvo nukeltas į Šventybrastį, 
kur aš buvau pas jį už berną. 
Algos jis man mokėjo 25 rub
lius metams ir aš turėjau ne
šioti savo kurpes. Turėdavau 
gulėti arklydėj su arkliais, kur 
žiurkių niovynės naktimis 
miegot neleisdavo, turėdavau 
su šake jas nusivaikyti. į vir
tuvę apsišildymui turėjau tei
sę ateiti tik tris syk į dieną 
—ryte pusryčių, pietų ir vaka
rienės. Keldavome. ryte 5-se, 
o gulti eidavome kaip 9 vaka
re. Veik visą laiką tekdavo 
prabuvoti lauke arba arkliny- 
čioj prie arklių.

Grįžkime prie lietuvybės. 
Kiekvieną vakarą, kada tik 
ateidavau valgyt vakarienę, 
tai rasdavau kunigą skaitant 
lenkiškus pamokslus. Man tas 
taip įsikyrėjo, kad vieną kar
tą, neiškentęs, sakau: “Ar 
tamsta negali skaityti lietu
viškai ?”

Jis užsirūstino ir man at
kirto : “Jeigu aš skaitysiu pa
mokslus lietuviškai, tai ir tu, 
kučkaili, išmoksi pamokslus 
sakyt! O antra, aš ėjau moks
lus, man reikalinga aukštą 
kalba, reikia sueiti su aukštos 
kilmės žmonėmis!”

Neturėdamas drąsos dau
giau jam ką sakyt, pamislijau 
sau: tu pirma nukentėjai už 
lietuvybę, bet dabar, kai pali
kai turtingas, tau jos jau ne
reikia! Kolioji mane, vargšą, 
kuris turiu gulėt su gyvuliais, 
kai šuo daboti arklius, kanki
namas visokio brudo!

Žinoma man buvusioji Lie
tuvos santvarka su jos visais 
“pyragais”! Suprantama man, 
kodėl įvykusiu ten perversmu 
vieni džiaugiasi, o kiti ugnia 
spjaudo!

J. S. Rainys.

Vokiečių submarinas tor- 
pedavo prekinį švedų laivų 
“Anten”, 5,135 tonų. “An- 
ten” per radio šaukėsi 
ūmios pagalbos, lūždama? 
pusiau.

Philadelphia, Pa.
Lietuvių Rep. Susivienijimas 
Užbaigė Statytis Savo Namą

Lapkričio 23 dieną buvo 
įmūrytas paskutinio kampo 
akmuo su pritinkamomis ap
eigomis. Tai dar vienas dide
lis ir labai puikus namas pa
statytas Philadelphijos lietu
vių spėkomis. Tai visuomeninė 
įstaiga, į kurią galės susirinkti 
kaip seni, taip ir jauni orga- 
nzacijų nariai ir aptarti drau
gijinius reikalus, turės puikią 
vietą pasilinksminimams ir tt.

Philadelphijos šiaurinės Da
lies Lietuvių Republikonų Su
sivienijimas yra pašalpinė or
ganizacija. Ji gyvuoja jau 32 
metai; per tą laiką išmokėjo 
nariams pašalpų ir pomirtinių 
iki 120 tūkstančių dolerių. Tai 
buvo pirma pašalpinė drau
gystė Philadelphijoj, kuri pa
sirašė ir priėmė laisvą konsti
tuciją. f šią draugiją galėjo 
prigulėti laisvi žmonės, religi
jos niekas nevaržė, neigi po
litiškų įsitikinimų. Todėl, tuo- 
jaus susispietė daugiausia lai
svų, darbščių, vyrų, ir organi
zacija vis kilo.

šis kliubjas darbavosi ir ap- 
švietos reikale. Buvo įsteigtas 
knygynas, taip vadinamas 
“Keliaujantis Knygynas”, ku
ris daug veikė ir nemažai ap- 
švietos skleidė. Tai buvo la
bai tinkama forma skleisti 
knygas. Knygyno nariai, būda
vo, lankosi pas žmones su glė
biu knygų, palieka žmonėms 
savo keletą knygų, o jei ran
da pas juos jau perskaitytų 
knygų, paima ir neša pas ki
tus. Taip veikdami, knygyno 
nariai išrinko labai daug viso
kių knygelių, kurios buvo tam- 
sinimo tikslu skleistos per baž
nyčių viršylas, o jų vieton— 
paliko mokslinio, socialiu turi
nio knygas. Taipgi per keletą

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

RUOŠIA LIETUVIŲ LIAUDIES TEATRAS
PO VADOVYBE ALDONOS ŠERTVIETYTES

Sekmadienį

GRUODŽIO
•'L. W -■.v

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

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

SPECIAL RATES PER WEEK

Anastazija Buknicnč 
Vaidina veikale “Aš Numi

riau“ Kristinos rolėje.

December
1940 m.

Durys atdaros 4 vai. po piet 
Vaidinimas — 5 vai. Juozas Lazauskas

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

NEW NATIONAL HALL SVETAINĖJE
261-267 DRIGGS AVE.

Šokiams grajis

Jurgio Kazakevičiaus
Orkestrą

|žanga 75c ir 50c
Vien tik Šokiams 35c

Nikodemas Pakalniškis 
‘Kurčiam Žente’ vaidina Kazio rolėj.

BROOKLYN, N. Y.

VAIDINIME DALYVAUJA
A. BUKNIENĖ
N. PAKALNIŠKIS
J. LAZAUSKAS
S. LENGERDAITĖ
M. STAKOVAS
GEO. KLIMAS
P. GRABAUSKAS

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

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

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, senu
čiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi ke
pama roliai ir bandukės. Puikiausiai pasirinkimas skaniausiu 
kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake, Stollen 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolle.

Siunčiame duoną per paštą J kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant Jūsų pareikalavimo, sutelksime informacijas apie svorj ir kaina*.

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

..........~ .......... fe" H"* ' illl'ljl 'iiw.mCwIihhi.ui"*1 

žiemų laikydavo vaikučių mo
kyklėles, kur mokino lietuviš
kai skaityti ir rašyti. Tai vis 
svarbūs kultūriniai darbai 
kliubo atlikti.

Užėjus sunkesniems lai
kams, šis kliubas matė reika
lų paskleisti mintį, kad vienyti 
draugystes vienas su kitomis. 
Tai buvo pirmas vienybės va
jus netik Philadelphijoj, bet 
gal ir visoj Amerikoj. Atžaga
rei viski draugijų nariai, dau
giausia viršininkai, labai prie
šinosi tokiai įdėjai ir prakti
kai. Bet pirma vienybė su ga
na sena Vytauto Draugyste 
buvo įvykinta. Pasekmės buvo 
geros. Nuo tada pradėjo ir 
daugiaus draugijų vienytis ir 
dabar jau turime Philadelphi
joj visose miesto dalyse daug 
suvienytų draugijų.

Taigi dabar, įsigijus tokį 
puikų namą, Philadelphijos 
lietuviai galės dar daugiaus 
darbuotis naudai lietuvių vi
suomenės.

Užbaigiant budavoti namą, 
prie įmūrijimo kampinio ak
mens apeigų, buvo pakviestas 
vienintelis kliubo narys, kuris 
dar gyvena ir yra pasirašęs 
ant čarterio, tai d. A. Mileris 
(Malaškevičius) ; draugystės 
pirmininkas (taipgi senas na
rys) Jurgis Lukoševičius; Vi- 
ce-pirmininkas J. Sutkaitis; se
kretorius J. Rutkauskas, J. 
,'Ziekas, J. Biekšas, A. Lidei- 
ka, P. iZaleskas, R. Merkis, 
M. Tulcikis, P. Plungis, J. 
Deksnis, K. čeladinas ir kiti 
kliubo nariai, kurie pasakė 
atatinkamas prakalbėles prie 
užbaigimo namo.

Minėtas kliubo narnąs ran
dasi 1218—20 Wallace St., 
Phila., Pa.

Lietuviai, malonėkite ap
lankyti mūs įstaigą. Svečiai iš 
toliaus bus maloniai sutikti ir 
komitetas parodys' visą mūs 
įstaigą. O, vietiniai, kurie dar

nepriklausote,,, tai dabar labai 
tinkama pryga prisirašyti ir 
būti savininkais tos puikios lie
tuvių įstaigos.

R. M-kis. NOTARY 
PUBLIC

Telephone 
STagg 2-5043

PRANEŠIMAI IS KITUR
PHILADELPHIA, PA.

Lietuvių Moterų Birutes Kliubas 
turės paskaitas, bus arbatos ir už
kandžių. Sekmadienj, 1 d. gruodžio, 
3 v. v., 735 Fairmount Ave. Narės 
dalyvaukite, atsiveskite ir savo pa
žįstamas. — Sekr. (280-282)

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS

WILKES-BARRE, PA.
Sekmadienį, gruodžio 1 d. įvyks 

svarbios paskaitos ir prakalbos, pa
minėjimui 25 m. ALDLD gyvavimo. 
Paskaitą skaitys S. Jasilionis iš 
Binghamton, N. Y. Bus LPK Svet., 
325 E. Market St. Pradžia 1 vai. 
po pietų. Kviečiame vietinius ir iš 
apylinkėės dalyvauti. —ALDLD 12 
Apskritys. (280-281)

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

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

i

PITTSBURGH, PA.
LDS 160 kp. rengia puikią vaka

rienę apvaikščiojimui LDS 10 m. 
gyvavimo. Sekmadienį, 1 d. gruo
džio, 7 v. v., 1320 Medlay St. Bus 
galima tą vakarą įsirašyti į orga
nizaciją be įstojimo duoklių. To
dėl kviečiame lietuvius skaitlingai 
dalyvauti. — Kom. (280-281)

RESTAURACIJA
417 Lorimer St — Brooklyn — “Laisvės” Name

WORCESTER, MASS.
Lietuvos Sūnų ir Dukterų Broliš

kos Draugijos Komiteto rinkimai 
1941 m. bus slaptu balsavimu (ba
lotais). Prasidės sekmadienį, 1 d. 
gruodžio, 1 vai. po pietų iki 6 vai. 
vakaro ir susirinkimo dienoje, gruo
džio 3, nuo 6 v. v. Visi nariai virš- 
minėtų draugijų, esanti gerame, sto
vyje privalo balsuoti. Balsavimo 
vieta, Liet. Svet., 29 Endicott St. — 
J. Norvaiša, pirm. (280-282)

DETROIT, MICH.
LDS 21 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, gruodžio 1 d., 1 v. v. 
po pietų, 4097 Porter St. Visi nariai 
dalyvaukite, rinksime valdybą 1941 
m. — A. Gailušis. (280-281)

SO. BOSTON, MASS.
ALDLD 2 kp. susirinkimas įvyks 

lapkr. 28 d., Kliubo Svet., 376 W. 
Broadway, 8 v. v. Visi nariai daly
vaukite šiame susirinkime, nes yra 
daug svarbių reikalų aptarti. — 
Sekr. V. (279-280)

MONTELLO, MASS.
ALDLD 6 kp. susirinkimas įvyks 

pirmadienį, gruodžio 2 d., 7:3Q v. 
v. Nariai malonėkite ateiti ir atsiim- 
kite naują knygą. — Org.

(280-282)

NEWARK, N. J. .
LLD 5 kp. susirinkimas įvyks 29 

d. lapkr., 7:30 v. v., Jurginėj Svet., 
180 New York Avė. Visi draugai 
būkite šiame susirinkime ir pasiim
kite knygą. Nepamirškite ir už šiuos 
metus užsimokėti. — Sekr.

(279-281)

CAMDEN, N. J.
LDS ii’ ALDLD kuopų susirinki

mai įvyks sekmadienio vakare, 7 
v. v., pas J. Lastauską, 686 Central 
Avė. Visi draugai dalyvaukite susi
rinkime ir atsiveskite naujų kandi
datų į kuopas, nes ALDLD vajus 
dar tęsiasi ir‘galima įstoti į draugi
ją tik už 1 dol. •— Sekr. S. V.

(279-280)

HUDSON, MASS.
Labai svarbios prakalbos įvyks 

gruodžio 1 d., sekmadienį, ,2-rą vai. 
po pietų, H. L. Piliečių Kliube. Kal
bės B. F. Kubilius ir J. Skliutas. 
Kviečiame visus iš apylinkės ir vie
tinius lietuvius į šį susirinkimą.

(279-281)

CLEVELAND, OHIO
LDPD ruošia antrą sezono balių, 
lapkr. 30 d., Liet. Darb. Svet., 920 
E. 79th St., 7:30 v. v. Auka 25c as
meniui. Kviečiame visus dalyvauti ir 
linksmai laiką praleisti. (279-280)

PHILADELPHIA, PA.
LLD 10 kp. svarbus susirinkimas 

įvyks 1 d. gruodžio, Liaudies Namo, 
735 Fairmount Ave. Visi nariai kvie
čiami dalyvauti, pasimokėkite duok
les ir atsiimkite knygas. Taipgi tu
rime daug svarbių dalykų aptarti.- - 
Sekr. (279-280)

PATERSON, N. J.
LDS 123 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, gruodžio 1 d., 10 vai. 
ryto, S. Bakanausko Svet. Visi na
riai būkite laiku, nes turėsime val
dybą rinkti 1941 m. Taipgi turėsi
me visi nariai užsimokėti duokles už 
1940 m. — J. Matačiųnas, Sekr.

(279-281)

HARRISON-KEARNY, N. J.
LLD 136 kp. susirinkimas įvyfcs 

gruodžio 1 d., sekmadienį, 2:30 vai. 
po pietų, 15-17 Ann St. Visi draugai 
neatbūtinai susirinkime dalyvaukite, 
yra svarbių dalykų aptarti. — Val
dyba. (279-280)

r Penktas piwlapb

660 Grand Street

FRANK DOMIKAITIS

SKELBKITES “LAISVĖJE

Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas pienišku valgią 
ir dartovlŲ—virtu ir žalią.

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

namų darbo, kil basai Ir kepta paršlena; gaspadoriškal 
nuvirti kopūstai ir barščiai.

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

OPEN DAY and NIGHT

SS

WWW

GENTS’ DAYS
Wed., Th urs., Fri., Sat. and 

Sun. all day and night

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

Office Phone 
EVergreen 4-6971

Managed by

RHEA TEITELBAUM

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

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

t
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E.N.Y.—Richmond Hill

Šis užkampis Į metus sykį 
pasauliui pasirodo ir paskui 
vėl dingsta, kaip kokia kome
ta. Mat, sykį pasirodydamas 
pasidaro keletą desėtkų dol., j 
o kuomet tie doleriai i.šsieikvo. i 
ja, tai vėl priverstas pasirody-! 
ti. Juk čia gyvuoja Liet. Darb. 
Literatūros Draugijos 185 ir 
Liet. Darbininku Susivieniji
mo 13 kuopos. Dabar šios kuo-' 
pos rengiasi pasirodyti 7 d. 
gruodžio su savo metine vaka
riene bei bankietu. Jis rengia-1 
mas Buzelio patalpoj, kampas 
Crescent St. ir Atlantic Avo. į 
Gaspadinės tvirtina, kad vaka
rienė bus gera ir kurie atsi
lankys, tie nesigailės. žada

Žymūs Žmonės Prof. Vytauto 
Bacevičiaus Koncerte

Prof. Dobužinskis iš Metropo
litan Operos Bus Tarp Garbės 

Svečią
Teko sužinoti, kad V. Bace

vičiaus koncertas iššaukė di
delį susidomėjimą ne tik ma
sėse, bet ir žymiųjų žmonių 
tarpe.

Eilė virtuozų, dirigentų, mu
zikos kritikų žada atsilankyti 
į koncertą ir jau užsakė bi
lietus.

Tarp garbingų svečių kon
certe bus ir žymiausias daili
ninkas lietuvis prof. Dobužins

kis. Prof. Dobužinskis yra pa
saulinė garsenybė ir yra an
gažuotas Metropolitah Operoj 
Niujorke kaip dailininkas — 
dekoratorius. Jo kūriniai tapo 
nupirkti eilėj Amerikoj mu
ziejų.

Prof. Dobužinskis privačiam 
pasikalbėjime pareiškė jūsų 
bendradarbiui, kad jis labai 
aukštai vertina Vytauto Ba
cevičiaus virtuoziškumą ir jis 
su žmona atsilankys į koncer
tą. Rep.

Ateikit Pasidžiaugti

vakarienę duoti punktualiai 7 
vai. vakaro. Pavakarieniavę 
galės pasišokti.

Bet pageidaujama, kad ku
rie mano dalyvauti, išanksto 
tikietus įsigytų. Kaina $1.25. 
Galima gauti pas kuopų na
rius. Nes tik tuomet gaspadi
nės gali gerą vakarienę paga
minti, kuomet išanksto žino, 
kiek svečių dalyvaus.

Vakarienės Komisijai ir 
Gaspadinėms

Antradienį, 3 d. gruodžio, 
8 vai. vakare, pas Paukščius, 
101-54—110th St., Richmond 
Hill, įvyks komisijos ir gaspa- 
dinių susirinkimas. Nepamirš
kite dalyvauti. Kurie turite 
paėmę platinimui tikietų, taip
gi būkite arba atvirute praneš
kite viršui nurodytu antrašu, 
kiek tikietų esate pardavę, 
kad k omisija žinotų, kiek sve
čių turės.

V. Paukštys.

i Stasė Lengerdaite Vaidins
; Alenos Rolę “Kurčiame 

Žente,” Gruodžio 1
Sekmadienio vakare, 5 vai., 

Lietuviu Liaudies Teatras sta-
I *■ . .[to scenoje du veikalus. Viena- 
i me tų veikalų, “Kurčias žen
tas”, Alenos rolėje, vaidina 
Stasė (Stella) Lengerdaite. 
A m e r i kicčiams Lengerdaite 
yra dar mažai žinomas talen
tas. Vadovaujamoje rolėje ją 
mes matėme vaikale “Aušros 
Sūnūs.”

Dr. Stanislovaitis ir Šeima iš 
Waterbury Atvyksta į < 
Bacevičiaus Koncertą

Pranešama, kad- Dr. J. S. 
Stanislovaitis - Staneslow su 
žmona ir šeima atvyksta iš 
Waterbury, Conn., kad daly
vauti prof. Vytauto Bacevi
čiaus piano koncerte šį ketvir
tadienį, lapkričio 28-tos vaka
rą, didžiojoj Carnegie Hali, 
57th St. ir 7th Ave., New 
Yorke.

Lankėsi “Laisvėje”
Pereitą šeštadienį lankėsi 

S. Liudvinaitis iŠ Linden, N. 
J. Jis atsinaujino prenumera
ta metams. ♦

Mūs vajininkai dabar būna | 
tankūs svečiai ir po kiekvieno 
atsilankymo, pastebėjau, jų 
punktai smarkiai padaugėja. 
Padėkų Dienos proga lankėsi 
elizabethietis Antanas Stripei- 
ka, šeštadienį bayonnietis K. 
Čiurlys, o pirmadienį vėl bu
vo newarkiete K. Žukauskie
nė. Jie visi pasišventusiai dar
buojasi užrašinėdami “Lais
vę” ir visuomet pribūna su ge
romis žiniomis.

Stasė Lengerdaite
Vienok reikia pasakyti, kad 

ši jauna, tyki mergaitė daly
vavo scenoje dar Lietuvoj bū
dama. Lietuvoj ji vaidino vei
kaluose “Leitenantas Anta
nas”, “Du Broliai” ir kituose.

Ją matysime šį sekmadienį 
Alenos rolėje. Vaidinimas 
Įvyks New National Hali, 261 
Driggs Ave., Brooklyne. Po 
vaidinimui seks šokiai prie 
Jurgio Kazakevičiaus orkes- 
tros. Įžanga 75c. ir 50c. šo
kiams tik 35c.

Prof. Vytauto
Bacevičiaus

FORTEPIJONO

KONCERTAS
Įvyks Ketvirtadienį

Lapkričio 28 
(November) 

• •

Pradžia 
8:30 vai. vakare

Prof. Vyt. Bacevičius

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

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

BACEVIČIAUS IR KITŲ KŪRINIAI

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

Taip daktaras, taip jo žmo
na yra žymūs visuomeninin
kai: jisai per eilę metų buvęs 
SLA daktaru kvotėju, jinai— 
daug veikianti tenykštėj Tėvų 
-Mokytojų Sąjungoj.

Jie tad moka įvertinti ir sa
vo žymaus tautiečio Bacevi
čiaus išstojimą koncertuot 
Carnegie Hall, kuriam pa
gerbti jie keliaus tą tolimą ke
lionę.

Ateivių Pagalbos Direktorius 
Bus Bacevičiaus Koncerte
Amerikinio Ateiviams Gint 

Komiteto teikiamos ateiviams 
pilietybei gaut pagalbos direk
torius Irving Novick, pranešus 
apie prof. Bacevičiaus koncer
tą, rašo: “Malonu bus daly
vauti tokiam vakare.”

Amerikinis Ateiviams Gint 
Komitetas, kaip tik sužinojo, 
kad prof. Bacevičius tapo su
laikytas Ellis Islande atvyks
tant į šią šalį koncertuoti, su
prato, jog čia veikia blogos 
valios žmonių ranka, kadangi 
nei Amerikos valdžia nei kas 
kitas padoriais tikslais neno
rėtų taip žymiam menininkui 
užkelti vartus į Amerikos že
mę ir meną mylinčių amerikie
čių sielas. Komitetas be dve
jojimų teikėsi jį užtarti. O 
dabar, sako, “malonu bus” jį 
išgirsti. K. R'.

Maspethas Susirūpinęs 
Jaunuoliais

Maspetho Literatūros Drau
gijos ir Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo kuopos rengia 
šaunią pramogėlę šį šeštadie
nį, 30-tą dieną lapkričio, Lie
tuvių Piliečių Kliube, 60-39 
Perry Avenue, Maspethe, 8-tą 
valandą vakaro. Turėsime už
kandžių, gėrimų ir muzikos, ir 
visa tai kainuos tik 50 centų 
asmeniui.

Visas pelnas šios pramogos 
skiriamas jaunimo LDS kuope
lei. ši kuopelė yra dar jaunu
tė, kaip ir pats jaunimas, ir 
todėl finansiniai yra biedna. O 
jie daug ką norėtų įsigyt: jiem 
reikia “basketball” uniformų 
ir kitų sporto reikmenų. Todėl, 
kad paakstint jaunimą ir su
teikt jiem daugiau ūpo atsie- 
kimui jų organizacinių pasi- 
mojimų, mes, suaugusieji, pri
valome nuoširdžiausiai juos 
paremt. Mūsų atsilankymas į 
šią pramogėlę bus ta didžioji 
jaunimui parama.

Kviečia Maspetho suaugu
sieji ir jaunimas.

Komisija.

Ateinantį sekmadienį, gruo
džio 1 dieną, 5-tą vai. po pi et, 
New National Hali, 261 
Driggs Ave., Brooklyn, N. Y., 
bus lošiamos dvi juokingos ko- 
medijukės: “Kurčias žentas” 
ir “Aš Numiriau.” Rengia Lie
tuvių Liaudies Teatras, ir los 
jo aktoriai po vadovyste Al
donos šertvietytės.

Taigi, varde rengėjų aš jus 
visus ir visas kviečiu : Ateikit 
pasidžiaugti šiuo parengimėliu 
ir sykiu visu darbininkišku 
laimėjimu, kuris dabar yra 
laimimas pasaulyje. Į šitokį 
vakarėlį aš drąsiai jus visus 
kviečiu todėl, kad jį rengia 
mūsų darbininkiško judėjimo 
menininkai ir kad kiekvienas 
centas bus sunaudotas darbi
ninkiškam menui bei jų judė
jimui.

Taigi, ateinančioj nedėlioj, 
5 vai. po piet, sugužėkim vi
si į New National Hali, pa- 
remkim savąjį teatrą ir svei
kindami viens kitą pasidžiaug- 
kim abelnu darbininkų laimė
jimu; ir sykiu parodykim, kad 
mūsų galybė, visur kur, o ne 
kieno kito.

Meno Žvalgas.

Krikščionių Frontininkų 
Byla vėl Atidėta

Atrodo, kad Krikščionių 
Frontininkų teroristams daug 
lengviau atidėti bylą, negu 
kam kitam. Lapkričio 26-tą 
perklausinėjimas vėl atidėtas 
į gruodžio 11-tą. Gavimas lei
dimo atidėt perklausinėjimą 
gautas per mažiau nei minu
tę laiko, atidėjimo paprašius 
kaltinamųjų i patarėjui Leo 
Healy, buvusiam teisėjui. Nei 
valdžios prokuroras nei teisė
jas Inch tam nesipriešino.

Šis jau buvo 5-tas atidėji
mas nuo birželio 24-tos, kada 
5-kių iš 17-kos originaliai 
areštuotų ir patrauktų teis
man teroristų kaltė likosi ne
išspręsta “džiūrei” nesusitai
kius. Tie 5-ki yra: John T. 
Prout, buvęs kapitonas Nacio- 
nalėj Gvardijoj, kuris dabar 
taip pat teisiamas ir kariško 
teismo už išdavimą frontinin? 
kams kelių tūkstančių, šovinių 
valdiškos amunicijos iš Nac. 
Gvardijos sandėlių; John A. 
Viebrock, H. D. Bushnell Jr., 
Macklin Boettger, ir William 
Gerald Bishop.

Teisme frontininkai buvo 
prisipažinę, kad jie gavo iš 
Nac. Gvardijos amunicijos ir 
sprogimų per Prout’ą, ir pri
sipažinę, kad jie norėję iš- 
sprogdint “Daily Worker” 
įstaigą.

Frontininkai buvo areštuoti 
sausio 14-tą ir spaudoj tie 
areštai buvo aprašyti sieksni
niais raštais, išleistais iš tuo
metinio FBI viršininko Edgar 
J. Hoover raštinės.

IŠ originalių 17-kos kaltina
mųjų, Claus Gunther Ernecke 
nusižudė, kiti. du .laike bylos 
buvo paleisti dėl neturėjimo 
prieš juos gana įrodymų. Iš 
likusių 14-kos 9 buvo išteisinti, 
kadangi juos kaltinęs proku
roras Kennedy sakė “džiūrei” 
jog frontininkų “tikslai yra 
geri, tikri amerikoniški prin
cipai.” Po to kaltinamųjų ad
vokatas Healy atvirai gyrė už 
“gerą” pravedimą bylos.

Bay Ridge srities gyvento
jai darbuojasi nedaleist ten 
statyt išmatų naikinimo sto
ties, kuriai vieta jau numaty
ta .prie Shore Rd. ir statybai 
manoma išleist 17-^ką milionų 
dol. /

Bendras Ligoninių Fondas 
iki šiol gavęs aukų $116,847. 
Jis kas metai praveda vajų.

Fort Tilden,Rockaways, sta
tomos patalpos pastoviam ten 
laikymui tūkstančio karių. Ja
me įrengta ir 16 colių kanuo- 
lės. 1

Pirmi Draftnoti Rekrūtai 
Išvažiavo j Kempes

Pereitą pirmadienį iš nu
matytų išsiųst 237 rekrūtų iš
važiavo tik 74, kadangi kitų 
nespėjo perleist per medika- 
lius egzaminus ir kitus for
malumus, nors jiem buvo pri
sakyta pribūt ir pribuvo į savo 
lokalines tarybas 7 vai. ryto. 
Iš ten jie išsiuntinėta po armo
rer. Prie kai kurių jie drūčiai 
pašalo, kadangi dar rado ar
mor es uždarytomis.

Antradienį į kempes išsiųs
ta jau 261.

Tūli iš jų dar tapo armijos 
daktarų atmesti, kaipo nega
nėtinai sveiki, nors savo loka
linėse tarybose buvo priimi i. 
Aišku, jau jie huvo išėję iš 
darbų ir kai kurie iš jų buvo 
tokioje padėtyje, kad neturėjo 
kur ir ko grįžti, stačiai mal
davo, kad kartą paimti jau 
būtų ir laikomi per numatytą 
terminą.

Pirmadienį tokių, nepriimtų 
buvo 43 iš 237 pašauktų, o 
antradienį 101 iš 415-kos.

Kelrodis į Prof. Bacevičiaus 
Koncertą—Carnegie Hall
Carnegie Hall, kur bus 

prof. V. Bacevičiaus koncer
tas, randasi W. 57th St. ir 7th 
Avenue, New Yorke.

Arčiausia p r i v a ž iuojama 
BMT linijos Brighton Beach 
lokaliniu traukiniu. Išlipt 57th 
St. stotyje.

Važiuojant IRT, imt 7th 
Avė. — Broadway lokalinį 
traukinį Ir išlipt Columbųs 
Circle stotyje. Reikės eit 
Broadwe žemyn porą blokų ir 
biskį ant 57th St.

Independent Queens-Brook
lyn linija važiuojant išlipt 
7th Avė. stotyje ir trejetą blo
kų eit aukštyn numeriais. 
Grand Councourse ekspresu ar 
lokaliniu — išlipt 59th St. sto
tyje ir eit du bloku žemyn ir 
vieną ant 57th St.

ROBERT LIPTON
Jeweler : : Įsteigta 1892 

701 GRAND STREET 
Tarpe Graham & Manhattan Aves.

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

Prašė ir Veteranus 
Dirbti Rinkliavoj

Ispanijos pabėgėliams ir 
Tarptautinės Brigados vetera
nams šelpti ir pervežti iš 
Franci jos koncentracijos kem
pių į Meksiką šią savaitę pra
vedamojo] viešoj rinkliavoj 
at atsišaukta ir j amerikiečius 
Lincolno Brigados veteranus, 
kad ir jie pagelbėtų parinkti 
aukų. Sakoma, šimtai jų stojo 
darban.

Rinkliavoj taipgi dalyvauja 
ir daugelis kitų organizacijų, 
nes problema svarbi ir didelė, 
reikalinga daugelio žmonių 
darbo, reikalinga visų demo
kratijos draugų paramos. Su
šelpti maistu, vaistais ir dra
bužiais 150 tūkstančių pabė
gėlių, suteikti nors daliai jų 
pervežimą Meksikon, kur val
džia sutiko juos priimti lais
vais gyventojais, yra be galo 
didelis darbas.

Rinkliava prasidėjo 25-tą, 
baigsis 30-tą lapkričio.

Baigtuvėmis, gruodžio 1-mos 
popietį, ruošiamas didžiulis 
masinis mitingas Manhattan 
Center, 34th St. ir 8th* Avė., 
N. Y., kur kalbės kongresma- 
nas Marcantonio ir eilė kitų 
žymių kalbėtojų. Mitingo visos 
įplaukos skiriama pervežimui 
Ispanijos pabėgėlių nuo fašiz
mo į Meksiką.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Šv. Jurgio Draugijos prieš meti
nis susirinkimas įvyks gruodžio 4 d., 
7:30 v. v. 280 Union Avė, Nariai 
prašomi dalyvauti, nes bus rinki
mas puse valdybos sekantiems me
tams. —Ch. Nečiunskas.

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų.

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

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei-

Iš senų 
n a u jus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais. 
kalui esant ir 
p a d i dinų tokio 
dydžio, kokio pa- 

* geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

Kamp. Broadway ir Stone Ave., 
I prie Chauncey St., Broadway Line
1 Tel.: Glcnmore 5-6191

I
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CHARLES9 |
UP-TO-DATE P

BARBER SHOP |
K. DEGUTIS, Savininkas f

Prielankus Patarnavimas L
306 Union Avenue f

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

Gerai Patyrę Barberiai
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DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
Telefonas: Humboldt 2-7964

530 SUMMER AVENUE 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.
•

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

-į--------------------------------------------- (g
O--------------------------------------------------m

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

Mateušas Simonavičius
O’ Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

Vietos ir impor
tuotos degtines it 
vynai, geriausių 
bravorų alus ir 
člius. Kada būsi
te Brooklyne, už
eikite susipažinti.

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterims. Nede- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

426 SOUTH 5th STREET BROOKLYN, N. Y.
tilokas nuo Ilewes eleveiterlo 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 vandenio sistemą. 
Maloniai suteikiame aprokat^nus be jokio mokesčio.

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

Telefonas EVergreen 7-1661

Lietuviu Rakandui Krautuve
Parduodame įvairius rakandus labai nužemintomis 

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

Sets, Dinette Sets, Matrasai ir Springsai ~~

GRAND CHAIR CORPORATION
LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI 
PETRAITIENft ir ŠONAI, Biznio Vedėjai

409 ir 436 Grand St., Tei. ev. 7.8451 Brooklyn, N* Y.
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