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

Adomas Mickevičius 
Pagerbtas.

Kur Jis Gimė — Muzėjus.
Poetas, Kovotojas.
Prasikeiks.
Vienintelis, Kol Kas,

Apskritys.
Rašo R. Mizara.

Dienraštis 
Kaina $5.50 Metams 

Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $6.00 

Metams

Niekad pasaulyje didysis 
Lietuvos poetas Adomas Mic
kevičius nebuvo taip gražiai, 
taip iškilmingai pagerbtas,, 
kaip šiomis dienomis Sovietu 

, Sąjungoje.
Lapkričio 26 d., mat, suka

ko lygiai 85 metai nuo didžio
jo poeto mirties. Jis mirė 1855 
metais, septyniais metais vė
liau po pasirodymo “Komunis
tų Manifesto”.

Iki šiol lietuviški ir lenkiški 
ura-patrijotai daug ginčijosi 
dėl Adomo Mickevičiaus tau
tybės: vieni sakė — jis buvo 
lietuvis, kiti—lenkas.

Adomas Mickevičius rašė 
lenkiškai, bet jis ilgai gyveno 
Lietuvoje, Kaune, ir, lenkiškai 
rašydamas, poetas sakė: 
“Litwa, ojczyzna moja” (Lie
tuva, tėvyne mano). Mickevi
čius gimė Naugarduke. Toje 
vietoje, kur jis gimė, tarybų 
vyriausybė pastatys didelį 
muzėjų poeto atminčiai.

Ten tarybų Lietuvos poetai 
jieškos įkvėpimo savo poezijai 
kurti.

Jis buvo 
draugas 

laikų pa- 
žmonijos

Mickevičius buvo revoliucio
nierius, kovotojas prieš pries
paudą, už darbo žmonių lais
vę, už tautų laisvę, 
draugas Puškino, 
Markso, draugas tų 
šaulio pažangiosios
vadų ir rašytojų, štai, kodėl 
šis didysis poetas šiuo metu 
yra taip gražiai įvertinamas.

įlenki jos buržuazija, Lietu
vos buržuazija tik plepėjo 
apie Mickevičių. Na, o Sovietų 
Sąjunga jį pagerbė, kaip turi 
būti pagerbtas genijus, socija- 
listinei visuomenei dąug užsi
tarnavęs vyras!

• Gerb. daktare Kaškiaučiau: 
menu, jūs esate kompetentin
giausias parašyti apie šį didįjį 
poetą ir jo kūrybą “Laisvei” 
straipsnį.

Prašau!

Andai “Keleivis” rašė, kad 
jo bendradarbis ruošiasi su
grąžinti smetoniškąjį režimą 
Lietuvoje ir pirmiausiai pa
karti poetą Liudą Girą, kam 
šis apsikabino išlaisvintą iš 
smetoniško kalėjimo žydų tau
tybės politinį darbininkų kali
nį!

N Kitam numeryj to paties 
“Keleivio” bendradarbis, ma
tyt, nesitikėdamas, kad jis ga
lėsiąs kada nors matyti Lietu
voje smetoniškąjį režimą 
grąžintą, tai šaukiasi 
Maikio, kad perkūnas 
trenktų komunistus!. . .

Kada šitaip žmones
tai pasirodo, kad ne viskas 
gerai yra jų galvose. O laik
raštis, kuris tokius pliauška
lus talpina, yra nevertas laik
raščio vardo!

su- 
prie 
nu-

rašo,

Iš Lietuvos pranešama, kad 
naujuoju Ęltos direktorium ta
po paskirtas šaušas.

Kai Lietuvoje viešpatavo 
smetoniškas režimas, tai šau
šas bendradarbiavo “Laisvei”; 
parašė eilę gerų straipsnių. Jis 
yra talentingas rašytojas, ga
bus žurnalistas, todėl reikia 
tikėtis, kad savo naujose par
eigose šaušas pasirodys pui
kiausiai.

Pittsburghiškio SLA apskri
čio konferencija, įvykusi per
eitą sekmadienį, priėmė rezo-

tarybą pašalinti iš redakto
riaus pareigų KI. J urgelion į.

Atsirado nors vienas SLA 
apskritys, kuriam, pasirodo, 
ištikrųjų rūpi SLA reikalai.

Jeigu Jurgelionis kada nors 
buvo kiek tiek užsitarnavęs 
Susivienijimui, tai per pasta
ruosius kelis mėnesius jis tą 
viską kojomis sumynė.
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Angly ir Italy Gin
čas: Katrie Laimėjo

Jūros Mūšį?
Italai vėl Atakuoja Anglų 

Karo Laivus
Italai Praneša:

Roma, lapkr. 29. — Italų 
orlaiviai ir maži greiti kari
niai livukai vėl užpuolė 
Anglijos karo laivus Vidur
žemio jūroje.

Italai sakosi sužeidę kelis 
anglų laivus.

Italų naikintuvai bombar
davo Graikijos sala Korfu, 
arti Albanijos.

Anglai Praneša:
London, lapkr. 29.—Ang

lų laivyno ministerija skel
bia, kad jų karo laivai tre
čiadienį Viduržemio Jūroje 
sužeidė vieną didelį Italijos 
karo laivą, tris 
šarvuotlaivius ir 
tu vu s.

Italai sužeidė 
šarvuotlaivį “ 
užmušė septynis 
vius ir nušovė vieną anglų 
lėktuvą. Daugiau italai jo
kių nuostolių nepadarę an
glam šiame mūšyje. Anglai 
nukirto į jūrą du italų bom- 
binius orlaivius.

stambius 
du naikin-

tik anglų 
Berwicku”

jo jūrei-

Italai Praneša:
Roma. — Italų komanda 

pakartoja, kad kariniai ita
lų laivai Viduržemio Jūroje 
sužeidę du anglų šarvuotlai
vius, o italų orlaiviai bom
bomis apdaužę bei padegę 
vieną didelį anglų karo lai
vą, vieną jų lėktuvų išve
žioto ją ir vieną šarvuotlai
vį. Po to kariniai anglų lai
vai pabėgę.

Anglai šiame mūšyje rim
tai sužeidė italų naikintuvą 
“Lanciere”, 1,620 tonų, ir 
vienu šoviniu pataikė į ita
lų šarvuotlaivį “Fiume” 
10,000 tonų, bet šovinys ne
sprogo.

Vokiečiai Sužeidę 2 An
gly Naikintuvus, Nu

skandinę 4 Laivus
Vokiečių Pranešimas:

Berlin,, lapkričio 29. — 
Kariniai vokiečių laivai nai
kintuvai torpedomis sužeidė 
du anglų naikintuvus ir pa
skandino keturis prekinius 
anglų laivus ties pietine An
glija. Tarp sunaikintų laivų 
vienas buvo 9,000 tonų ir 
vienas 3,000 tonų. Visi vo
kiečių naikintuvai sveiki su
grįžo namo.

Anglų Pranešimas:
London, lapkr. 29—Leng

vieji kariniai anglų laivai 
pastebėjo, jog keli vokie
čių naikintuvai naktį ūka
noje stengiasi prašliaužt į 
jūrų siaurumą, Anglų Ka-j 
nalą. to mūšio, vokiečių 
naikintuvai pabėgo atgal į 
savo stovyklas. ’

Vienas anglų laivas tapo 
sužeistas, bet manoma, kad 
anglai sužeidė vieną ar dau
giau vokiečių naikintuvų.

BROWDERIS GAVO 11,265 ĮRAŠYTUS BALSUS NEW YORKE
New York. — Oficialiai 

paskelbta, kad Jungtinių 
Valstijų prezidento rinki
muose 11,265 piliečiai New 
Yorke įrašė savo balsus 
Earlui Browderiui, komu
nistų kandidatui į preziden
tus. Bet suprantama, kad 
Manhattan, centralinėj daly 
Didžiojo New Yorko, nėra 
paskelbti visi balsai įrašyti 
Browderiui. Ten komunis
tai neturėjo balsavimų tė- 
mytojų. Todėl balsavimų 
viršininkai ir galėjo užslėpt 
dalį balsų įrašytų Browde
riui, kaip teigia “Daily 
Worker.”

Teismai atėmė komunistų

kandidatui Browderiui teisę įrašymais balsavo 11,265 pi- 
tiesioginiai dalyvauti rinki- liečiu.
muose, ir jo vardo nebuvo Socialistų kandidato į
balsuojamose mašinose. Da- prezidentus, Normano Tho- 
lis Browderio rėmėjų neži-'maso vardas buvo visose
nojo, kaip ir kur galima bū
tų įrašyti jo vardą ir bal
suot už jį. O kurie ir ži
nojo, įrašymas buvo keblus. 
Atlapai, pro kuriuos galimą 
būtų įrašyti kAndidato var
das, buvo perdaug sunkiai 
atidaromi; kai kurie balsuo
tojai visai negalėjo pasiekti 
tokių aukštai 
pų.

O vis dėlto 
pažinta, kad

ęsančių atla-

ėficialiai pri- 
už Browderį

balsavimo mašinose, ir tai 
jis tegavo tiktai 12,059 bal
sus, nors už Thomasų buvo 
taip lengva balsuot, kaip už 
Rooseveltų ar Willkie.

“Daily Worker” tvirtina, 
jog komunistų kandidatas 
Browder tikrumoj gavo 
daugiau įrašytų balsų negu 
buvo reguliariai paduota 
balsų už Normanų Thoma- 
są, jeigu tik būtų paskelbti 
visi Browderiui įrašytieji! 
balsai.

Meksikiečiai Almazanistai Šturmavo 
Jungtinių Valstijų Atstovybę

Mexico City. — Penki ar 
šeši šimtai meksikiečių, ša
lininkai generolo Almazano, 
ketvirtadienį vakare užpuo
lė Jungtinių Valstijų amba
sadą; laidė akmenimis ir 
plytomis į amabasados-at- 
stovybės duris; dviem atve
jais jie puolė įsilaužti į am
basados rūmą ir vis šaukė: 
“Mirtis amerikonams (grin- 
gams)!” Sįugrąžipt Meksi
kai Texas'-valstiją!’* “Šalin 
Amerikos f
“Šalin Jungtines Valstijas!” 
“Tegyvuoja Almazanas!” 
“Šalin Wallace!”

Policija kartotinai bom
bardavo ašarinėmis bombo
mis riaušininkus, demons
trantus prieš Amerikos am
basadą ir revolveriais grū
mojo juos šaudyti; kelis 
smarkuolius areštavo ir, ga
lų gale, visus išblaškė.

Generolo Almanazo sekė
jai sukėlė šią demonstraci
ją prieš Ameriką todėl, kad 
prezidentas Rooseveltas at
siuntė Henry Wallace’ą 
naujai išrinktą Jungtinių 
Valstijų vice - prezidentą, 
kaip savo atstovą dalyvaut 
įkurtuvėse naujo Meksikos 
prezidento generolo Manu- 
elio Avilos Camacho. Įkur
tuvių ceremonijoj įvyksta šį 
sekmadienį.

Meksikos rinkimuose ge
nerolas Almazanas kandida

tavo į prezidentus prieš Ca
macho. Almazanas atstova
vo fašistus, dvarininkus ir 
katalikų bažnyčią.

Kada Almazanas prakišo 
rinkimus, paskui jis atsilan
kė į Jungtines Valstijas 
j ieškot stambiųjų kapitalis
tų paramos padaryt Meksi
koj sukilimą, nuverst jos 
prezidento Cardenaso val
džią ir paimt Meksiką į sa
vo rankas. Cardenas riiilęi- 

imperializmą!”imuose rėmė Camacho kan-
didatūrų į prezidentus.

Dabar demonstruodami 
prieš Jungtines Valstijas, 
almazanistai taipgi šaukė: 
“Užmušt Camacho!”

Kai Wallace, prezidento 
Roosevelto atstovas, auto
mobiliu važiavo per aikštę į 
Amerikos ambasadą, alma
zanistai briovėši užpulti jį. 
Bet policija ant motorinių 
dviračių budriai lydėjo Wa- 
llaceą ir atrėmė riaušinin
kus.

• šturmuodami Amerikos 
atstovybę, almazanistai ap
daužė tris amerikonus kari
ninkus, atstovybės narius, 
kurie buvo apsirengę paro
dinėmis oficierių uniformo
mis; almazanistai taipgi ap
kūlė porų Amerikos laik
raščių korespondentų-foto- 
grafistų.

Almazanistai šėlsta dėl to, 
kad Jungtinės Valstijos pri-

ANGLAI SAKO, ITALAM 
TELIKĘ TIK 2 SVEIKI 

KARO LAIVAI

London, lapkr. 29.—Ang
lai teigia, kad po to, kai jų 
bombininkai ir karo laivai 
apšlubino eilę italų karo lai
vų pirmiau Tarante, dabar 
Viduržemio Jūroj, tai ita
lam telikę viso tik du sveiki 
dideli karo laivai.

Athenai, lapkr. 29.—šeši 
italų kariniai laivai naikin
tuvai bombardavo šiaurinę 
dalį Korfu, graikų salos, ar
ti Albanijos.

Roma, lapkr. 29.—Italai 
teigia, kad viena jų oro 
bomba sužeidė didelį Angli
jos karo laivų mūšyje ties 
Maltos sala.

CHINAI SUSPROGDINĘ 
TRAUKINĮ SU ŠIM

TAIS JAPONŲ

Shanghai.-Chinų partiza
nų pakastos minos po Shan
ghai-Nanking geležinkeliu 
išnešė oran kariniai valdiš
kų japonų traukinį. Skai
čiuojama, jog su traukiniu 
žuvo šimtas iki 4 šimtų ja
ponų.

Tampico, Mexico, lapkr. 
29.—Iš čionaitinės prieplau
kos pabėgo du vokiečių pre
kiniai laivai.

London.—-Ruošiasi strei
kuot 400 tūkstančių Angli
jos darbininkų, dirbančių 
ginklus ir amuniciją. Reika
lauja pridėt uždarbio.

Grasina Amžinu Ka 
Įėjimu už Streikus 
Karo Pramonėse

H. W. Smitho {nešimas Kongresui Reikalauja Visai Uždraust 
Streikus, Naikint Unijas Fabrikuose Karinių Darbų

Washington. — Demokra- naikins nuosavybę fabri- 
tas kongresmanas Howard kuose dirbančiuose šalies 

;W. Smith lapkr. 28 d. įnešė'gynimo reikmenis;
’jungtinių Valstijų kongre-]blogai gamins tokius reik- 
sui sumanymą, kuris rėika-;menis arba kurie tiesiogi- 
lauja baust, kalėjimu net'niai ar netiesioginiai truk- 
iki gyvos galvos streikie-'dys tų reikmenų dirbimą, 
rius fabrikuose, atliekan- kaip kad sustabdydami dar- 
čiuose karinius darbus bą per streiką.
pagal valdžios užsakymus. I “šis sumanymas faktinaį 
Jeigu kongresas priimtų šį laiko streiką sabotažu ir ša- 
sumanymą, tai faktinai bū- lies išdavimu,”, kaip sako 

“Daily Worker.”
Jei kongresas priimtų tą 

įnešimą, tai tikrumoj panai
kintų Šalies Darbo Santikių 
įstatymą, kuris uždraudžia 
samdytojams stabdyt darbi
ninkus nuo įstojimo į tokias 

kelt kur kas didesnes, kerš-' reikalauti, kad j ieškantieji unijas, kokias darbininkai 
tingesnes demonstracijas šį!darbo “įstotų ar neįstotų” į pasirenka.
sekmadienį, kada gen. Ca-'bet kokią darbininkų orga-1 Rooseveltas Remias Suma- ■MZVZV La Z’X LvA A ZM A n r. I — / —   \ jKi *  * _ _ _ '

tų uždrausti streikai to
kiuose fabrikuose, kaip tei
gia United Press, ameriko
nų žinių agentūra.

Smitho įnešimas sako, 
kad tokiuose fabrikuose tu-

pažino generolą Camacho
kaip teisėtai išrinktą Meksi
kos prezidentą. Jie žada su- ri būt užginta samdytojams
1 1 J 1 1 _*1*1 1 Vi • 1 "j i • 1 S • • ■ V "I i • • •

macho buč įvesdinamas kai- nizaciją (uniją), šiuomi no- 
po naujas Meksikos prezi
dentas.

Graikai Sakosi Einą 
Giliau i Albaniją

rimą panaikinti unijų pripa
žinimų karinėse dirbyklose.

Kongresmano Smitho su
manymas taipgi siūlo, kad:

Turi būt uždrausta fabri
kantams šalies gynimo pra
monėje pakeist algas, darbo 
valandas Sir kitas sąlygas, 
jeigu jie 30 dienų iš anksto 
raštiškai' nepraneš darbo 
ministerijai apie tokius pa
keitimus.

Jeigu darbininkai rengia
si streikuot tokiuose fabri-

Graikų Pranešimas:
Athenai, lapkr. 29.—Grai

kai sumušė puikiausią italų 
kariuomenės pulką pietinia
me Albanijos frėnte, ir tas 
pulkas bėga atgal.

Kai kuriuose punktuose
graikai pažengė giliau Al- kuose, jie taipgi turi 30 die- 
banijon. ,

Anglų ir graikų lėktuvai 
nukirto žemyn septynis ita
lų orlaivius, o anglai-grai- 
kai prarado tik vieną savo 
lėktuvą.

Graikai neatėmė iš italų 
Argyrokastrono tvirtumos, 
kaip kad buvo, vakar prane
šama. Italai labai atkakliai

nų iš anksto raštiškai pra
nešt apie tai, išdėstydami 
savo skundus ir reikalavi
mus.

Tokiame atsitikime dar
bo ministerija paskirs tar
pininkų. Jeigu jam nepa
vyks sutaikyti darbininkus 
su samdytojais, jis ragins 
darbininkus ir samdytojus

■''j?.

reikmenis; kurie

nymų Uždraust Streikus 
Karinėje Pramonėje
Anot “Daily Workerio” 

korespondento, tai prezi
dentas Rooseveltas pats re
mia šį sumanymų. Spėja, 
kad kongresas ims jį svars
tyt po naujų metų.

Republikonas kongresma- 
nas Clare Hoffman įnešė iš
leisti įstatymų, jog kiekvie
nas darbininkas fabrikuose 
ginklų, amunicijos ar kitų 
karinių reikmenų turi pasi
rašyti, kad jis niekad neis į 
streikų.

Vokiečių Bombininkai 
Įnirtusiai Naikino Li- 

verpoolio Uostą

sania. j.Lėliai iawai aLivaiviiai :-----;----------------- -- ----------
gina šį svarbiausių karinį! pasiduot trečiųjų teismui.
savo centrų pietinėje Alba 
nijoje.

Jeigu jie nepasiduos trečių-

Šimtai Italy Lėktuvų 
Bombarduoja Graikus
Roma, lapkr. 29.—Trys i 

šimtai Italijos orlaivių ata
kuoja graikus.

Belgrad, lapkr. 29.—Neo
ficialiai pranešama, kad 
šimtai italų orlaivių bom
bardavo. graikų frohto lini
jas ir nukirto jiems susisie
kimus pietiniame Albanijos 
fronte.

GAL NAZIAI ĮSIKIŠIĄ 
RUMUNIJON

Bucharest, Rumunija, lap
kričio 29.r—hĮęoficijaliai pra
nešama, Įcąd drumfečiasi Ru
munijoj maištai dęl to, kad 
geležingvardiečių 
sušaudė 64 ikiJ

žandarai 
4 buvusio 

karaliaus Kamblio rėmėjų. 
Spėjama, gal Hitleris įsi
maišys į vidujinius Rumu
nijos dalykus “tvarką dary
ti.”

•

H r<w •''VaMm lt

Anglai Praneša:
London, lapkričio 28. — 

Vokiečių lakūnai naktį per 
kelias valandas smarkiai 

jų teismui, tai tarpininkas bombardavo Liverpoolį, di-
praneš prezidentui./ Tada 
prezidentas viešai paskelbs 
pranešimą su savo pastabo
mis ir išvadomis.
, Jeigu po to, kai darbo mi
nisterija įsikiš į ginčą tarp 

! darbininkų ir samdytojų, 
darbininkai išeitų streikan, 
tada prezidentas paskelbs, 
kad streikieriai trukdo ša-'tuvus. 
lies gynimą. Jei samdytojai --------
paskelbtų lokautą, uždary- Vokiečiai Praneša: 

i darni savo karinio fabriko ~......................
duris visiem darbininkam, į Daugiau kaip‘ šimtas Vokie-

delį prieplaukos miestų va
karinėje Anglijoje; padegė 
nemažai krautuvių, viešbu
čių, teatrų, darbininkų na
mų ir bažnyčių; bet užmušė 
tik devynis žmones.

Oro kovose anglai nušo
vė penkis vokiečių lėktuvus, 
o vokięčiai šešis anglų lėk-

Berlin, lapkričio 29. —

prezidentas taipgi turėtų 
paskelbti pareiškimą, kad 
jie trukdo šalies gynimą, 

e “Daily Worker” dėl to 
rašo:

“Nors čia minima žings-

tijos orlaivių bombardavo 
Liverpoolį ir padarė jam 
panašių didžių nuostolių, 
kaip kad pirmiau Coventry, 
Birminghamui’ir Bristoliui. 

Vokiečiai taipgi didžiau- 
nis prieš fabrikantus, kurie siomis bombomis naikino 
skelbtų lokautą darbinin- kariniai svarbius punktus 
kam, bet tai daroma tik dėl 
svieto akių... Dauguma fa
brikantų tik džiaugsis, jei
gu kongresas priims Smitho 
įnešinią dėlei tokio streikų 
taikymo, kokį jis perša.” 

t Sumanymas kalba apie 
kalėjimo bausmę iki gyvos 
galvos tiem, kurie gadins ar i

Londone.

Bucharest, Rumunija. — 
Vokiečiai atsiuntė daugiau 
kariuomenės į Bucharest^, 
Rumunijos sostinę.

ORAS. — Vidutiniai šal« 
ta, dalinai apsiniaukę.
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Stebuklai!
Dieso komitetas, sakoma, parašė “Rau

donąją knygą”. To “kūrinio” redaktoriu
mi yra tūlas Mathews, kuris kadaise la
bai gyrė komunistus, o dabar nuėjo Die- 
sui dirbti ir (už pinigus) komunistus 
pradėjo šmeižti.

Neesame tos knygos matę, bet, spren
džiant pagal iš jos paimtas citatas, pa
duotas komercinėje spaudoje, tai mes jos 
matyti nei nepaisome.

Kas gi ten yra sudėta? Ogi tūli Ko
munistų Internacionalo tėziai, rezoliuci
jos, taipgi yra pridėta tezių ir rezoliuci
jų USA Komunistų Partijos. Ten telpa 
ištraukų iš “Daily Workerio” ir Browde- 
rio kalbų.

Reikia atsiminti, kad tąją knygą išlei
do kaštais Amerikos žmonių, kurie su
dėjo juos taksais. Kaštų, vadinasi, pa
daryta daug, bet kiek iš to bus naudos? 
Nei jokios.

Juk tie visi dalykai, sudėti “Raudo- 
nojon knygon”, buvo savo laiku viešai 
Amerikoje atspausdinti ir pardavinėja
mi. Veikiausiai, kad kalbamų dokumen
tų dar ir šiuo tarpu galima gauti Ame
rikos knygų sankrovose arba skaityklose. 
Kas nori juos matyti, tas gali susirasti.

Kam tuomet toji knyga? Kam daryti 
stebuklus iš to, kas kiekvienam norin
čiam žinoti, yra prieinama ir atvira? 
Kam laužtis į atviras duris?

Tarybų Lietuvos Žmonėms
Pasiskaityti

Tūlas “Keleivio” bendradarbis, Jonas 
Melso, iš Bangor, Me., šitaip rašo Mi- 
chelsono organe:

“Viena žydelka (sic!—“L.” Red.) pri
siuntė savo seserei laišką iš Vilniaus, 
kurį dabar bolševikai turi užviešpatavę. 
Ji praneša baisias naujienas apie Lietu
vos padėtį. Sako, Vilniuje žmonės badu 
miršta. Nuogi guli ant gatvių. Ot, tai 
tau ir komunistai! Ot, ką jie padarė! 
Tegul juos perkūnas nutrenkia, tokius 
anarkistus!... ”

Apart melų, pirmiausiai šiame “Ke
leivio” bendradarbio rašiny j metasi į akis 
anti-semitizmas, žydų paniekinimas ir 

, didelis nepraustaburniškumas. “Keleivis” 
patapo bala, į kurią bile plūdikas ar kei
kūnas gali spjaudyti. O “Keleivis” tąsias 
seiles siūlo savo skaitytojams sugerti!

Žinoma, “Keleivyje” plūstis, spjaudyti 
teleidžiama tik tuomet, jei tatai taikoma 
komunistams.

Palikę keiksmus į šalį, paimkim pačią 
to rašinio esmę. K^ ji turi bendro su 
tiesa? Nieko! “Vilniuje žmonės badu 
miršta. Nuogi guli ant gatvių...” Kas 
tokiam kvailam pasakymui gali tikėti? 
Abejojame, ar atsiras bent vienas “K.” 
skaitytojas, kuris tam patikės. Kędėl gi 
Vilniaus žmonės turėtų mirti badu? Ko
dėl gi jie turėtų nusirengti ir eiti mirti 
gatvėse? Vilniuje, kaip ir kituose mies
tuose, tiesa, žmonės gyvena ankštai, bet 
jie gyvena būtuose, jie gyvena namuose. 
Tik vakar dienos “Laisvėje” skaitytojas 
bus skaitęs vienos darbininkės laišką, 
prisiųstą iš Vilniaus. Tarybų vyriausy-’ 
be, pasirodo, kelia biednuomenę iš skie
pų į namus, į žmoniškus butus.

Kodėl Vilniuje žmonės turėtų dabar 
badauti? Tuojau, kai tik įsikūrė tarybų 
Lietuva, visiems darbininkams, moksli
ninkams ir tarnautojams buvo pakeltos 
algos. Šiomis dienomis tarybų vyriausy
bė ir vėl algas pakėlė visiems, dirban
tiems fabrikuose, mokyklose, ir vaisty
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bes aparate, šiuo metu Lietuvos darbi
ninko ir tarnautojo alga yra didesnė pus
antro sykio tiek, kiek ji buvo prie sme
toniškojo režimo.

Taigi, miestų žmonės pinigų turi už
tenkamai.

Aišku, gal būt kai kas pasakys: jie tu
ri pinigų užtenkamai, bet ar jie gali nusi
pirkti už juos maisto? Ar iš viso Lietu
voje yra užtenkamai maisto?

Į tai atsako pats “Keleivis”. Tame pa
čiame “K.” numeryje (lapkr. 27 d.) tas 
pats socialistų laikraštis talpina, sakoma, 
gautą iš Lietuvos laišką, kuriame rašo
ma:

“O ūkininkų javai ir gyvuliai tai pigūs, 
ba niekas nežino, kas bus rytoj... ”

Javai ir gyvuliai pigūs, rašo “Kelei
vis”, žmonės pinigų turi, bet tų javų ne
perka, o miršta badu arba nusirengia ir 
“nuogi guli ant gatvių”!

Šiuos dalykėlius mes čia parašėme ne 
tiek tam, kad mūsų skaitytojams parody
ti “Keleivio” nepraustaburniškumą ir su
simaišymą, melus, bet tam, kad Lietuvos 
žmonės galėtų pasiskaityti, koki mela
giai ir kaip labai yra sugedę Amerikos 
lietuviai “socijalistai.”

“Daily Workerio” Pavienė 
Kopija Bus 5c.

Angliškas darbininkų “Daily Worker” 
dienraštis praneša, kad pradedant su se
kamu pirmadieniu, gruodžio 2 d., jo pa
vienių kopijų kaina pakils iki 5 centų. 
Iki šiol “D. W.” pavienės kopijos parsi- 
davinėjo po 3 c.

Ant pavienių kopijų kainos pakėlimo 
priežastis, sako dienraštis, yra tame, kad 
viskas brangsta, o “D. W.”, kaipo darbi
ninkų dienraštis, skelbimų iš didelių fir
mų gauti negalįs, nes jos jį boikotuoja. 
Prenumeratos kaina pasiliks ta pati: me
tams $6.00.

Nėra abejojimo, kad “Daily Workerio* 
cirkuliacijai šis kainos pakėlimas nepa
kenks, kadangi jį skaito daugiausiai pa
žangūs žmonės, kurie supranta’ dienraš
čio padėtį. Kas išgali užsimokėti 3 cen
tus už kopiją, tas galės užsimokėti ir 5 
centus.

Kalbant apie “Daily Workerj,” reikia 
.pabrėžti, kad be jo šiandien nebūtų gali
ma pilnai pažinti Amerikos darbininkų 
judėjimo. Niekas tiek daug iš darbi
ninkų judėjimo Amerikoje (ir visame pa
saulyje) žinių nepaduoda, kaip šis dien
raštis. Be to, šis dienraštis yra griežtas 
priešas karo ir reakcijos. Todėl jį skai
to kiekvienas, kuris nori susipažinti “su 
kita medalio puse.” Skaitydamas komer
cinę spaudą arba socialistinę spaudą, šian
dien angliškai skaitąs žmogus pilnai da
lykų nepažins, jei jis neskaitys “D. Wor
kerio.” Jį skaito ne tik darbininkai, bet 
ir intelektualai, rašytojai ir politikai. 
Net ir prez. Rooseveltas kadaise, kalbė
damas Brooklyne, prisipažino skaitąs 
“Daily Workerj.”

Prieš virš metus laiko miręs Amerikos 
Laikraštininkų Gildijos prezidentas, 
Heywood Broun, sykį rašė* kad jis būti
nai sekąs du dienraščiu: “New York Ti
mes” ir “Daily Workerį.” Velionis Broun 
tuomet smarkiai išgyrė “Daily Workerj”, 
kaipo nepavaduojamą informacijų šaltinį 
kiekvienam žmogui, kuris nori dalykų ei
gą visapusiškai pažinti.

Kam Nereikia Streikuoti!
“Vilnis” rašo:
“Kaip tik Amerikos Darbo Federaci

jos prezidentas Mr. Green gavo pakelti 
algą iki $20,000, jo galvoj subrėško min
tis, kad streikų jau nebereikia. Tą jo 
mintį dar labiau sustiprino svečio Wal
ter Citrine prakalba. Tas svečias, kaip 
žinoma, atvyko iš Anglijos, kaipo jos 
unijų ir valdžios atstovas pranešti ADF 
konvencijai, jog Amerika ir Anglija yra 
nedalomas vienetas, kiek tai liečia šį ka
rą.

“Amerikos Darbo Federacijos konven
cijoj labai daug šnekėta apie pasišventi
mą, pasiaukojimą šio karo reikalams. 

.Dąrbininkus mokina, kad jie turi pasi
švęsti. Bet vyriausiam pamokslininkui 
pakeliajna alga iki $20,000 į metus. Jam 
pasišvęsti nereikia. Jis gauna riebią na- 
grada tik už tai, kad kitus mokina pasi
aukoti^. .?

- “Jei kas sakys, kad tai ne veidmainys
tė, tai ittės norėtume žinoti, kas yra veid
mainystė.

“Kuomet CIO tik ką pasibaigusioie 
konvencijoje didžiausiu entuziazmu kal-
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Štai keturi jaunuoliai — vieni pirmųjų, pašauktų ver
stinai karinei tarnybai Amerikoje.

Atvirai Kalbant
Obuolį Kąsdamas, Perkan- romą, paliksime tik literati-

do ir Kirminą
Ponas Willkie prabirbinęs 

prezidentinius rinkimus, dėl 
džentelmaniškumo ar svieto 
akių, nors ir sveikino pre
zidentą Rooseveltą, linkėda
mas jam geros kloties, bet 
tas jo sveikinimas buvo toks 
“širdingas” ir lygiai toks, 
kaip žentas kad pasveikina 
pas jį. atvažiavusią apsigy
venti savo uošvę.

Gi sanryšyj su Willkies 
prakišimu, ne geriau jau
čiasi ir nuo Willkies obuo
lį gavęs, o su obuoliu ir kir
miną perkandęs, CIO gar
susis vadas, John Lewis. 
Man regis, kad John Lewis, 
bene tik bus didžiausią‘klai
dą padaręs savo gyvenime, 
kada jis ne tik agitavo už 
republikonų kandidatą, po
ną Willkie, bet dar pagrąsi- 
no savo rezignacija iš CIO., 
jei Rooseveltas laimės rinki
mus !

žmonės Virsta žvėrimis
Yra sakoma, kad ant mū

sų sieros žemelės rapojantis 
tas dvikojis ir beuodegis 
žvėriukas, kuris save vadi
na žmogum, progresuoja— 
žmoniškumo, dorovės, pra
kilnumo, apšvietos, kultūros 
ir kitų skaisčių idealų link. 
Bet dirstelėjęs į kraujuotas 
karo scenas, silpnesnių tau
tų teriojimus, begėdišką iš
naudojimą darbo žmonių, 
nenoroms gauni supratimą, 
kad pas mus grįžta dar ne
girdėtas žvėriškumas, nuož
miausias barbarizmas ir 
žmonės tampa bjauresni ir 
už plėšriuosius žvėris.

Vienok nors šiurpas ir 
nukrečia kūną, nors sudreba 
širdis ir suvaitoja siela apie 
tai tik pamislinus, bet prisi
minus vėlionies Janonio žo
džius, kad kiekviena kova 
reikalauja aukų, mes netu
rime nuleisti savo kovos vė
liavą iki šitos visos nedory- 
bės, tas žvėriškumas nebus 
nušluotas nuo mūsų žeme
lės veido ir paskandintas 
gelmėsę užmiršties!
Ar Ne Laikas jieskoti Nau

jų Literatinių Spėkų?
Rimtai pažvelgus į mū

sų literatų būrelį, atvirai 
turime prisipažinti, kad su 
kiekviena diena biednėjame 
ir jeigu nebus kas nors da-

niais elgetomis. Jau beliko
me tik ant 2-3 poetų, dar 
ant mažiau beletristų, nusi
gyvenome ant kritikų ir ne
turime nė vieno dramatur
go.

Su poezija dar vis šiaip- 
taip ritamės nei su tais 
girgždančiais ratais. Bet su 
grožinės literatūros origina- 
lės kūrybos kūriniais, ypa
tingai' per praeitus dvejus- 
trejus metus, visiškai sutin- 
gome. Veržiamės tik mažos 
vertės vertimėliais, bet ir 
tie, pasidėkavojant ameri
koniškai paskubos sistemai, 
ant greitųjų, atviriau sa
kant—ant užsakymo išver
sti, nustoja savo ir origina
liškos vertės.

Galima daleisti, kad mū
sų jaunojoj kartoj ir atsi
rastų vienas-kitas talentas, 
jei literatinis darbas būt 
daugiau a p k a i n u o jamas. 
Bet dabar, kuomet bendra
darbiams visai nieko, arba 
tik dėl mados primokama, 
naujų kandidatų į kūrybos 
darbą labai mažai randasi 
ir abejotina, kad rasis at
eityje.

Mes tikimės, kad karams 
pasibaigus, gausime gausios 
paramos iš Lietuvos litera
tų. Juk mes prieš Lietuvos 
literatus, atvirai kalbant, 
esame tik nykštukai. Bet 
juk ir Lietuvos literatai 
dvasia šventa negyvena ir 
mūsų vilties švyturėlis, ga
li visai užgęsti. Tai kas 
mums belieka daryti?

Mes turime auklėti lite
ratus jaunosios kartos tar
pe, jieškoti jų ir rasti. Tad 
ar nebūtų laikas pakelti 
klausimą, kad mūsų laikraš
čiai įsisteigtų tokį fondą, į 
kurį būt atidedamas tam 
tikras nuošimtis nuo paren
gimų ir priimamos nuo ge
ros širdies žmonių aukos. 
Gi į tokį fondą suplaukus 
šiek-tiek kapitalo, būtų ski
riamos premijos už geriau
siai parašytus kūrinius?

Tai rimtas ir visą mūsų 
spaudą, ypatingai spaudos 
ateitį, paliečius klausimas. 
Apie šį klausimą turėtų iš
reikšti savo nuomones mū
sų laikraščių redakcijos, 
bendradarbiai ir net laik
raščių skaitytoj ai.i J

Senas Vincas.

beta apie naujus > organizacinius vajus,* 
apie reikalingumą'organizuoti neorgani
zuotus ir apie tuos milionus Amerikos pi
liečių, kurie negali sudurti galą su galu, 
tai ADF konvencijoj, tuo atveju, viešpa
tavo tyla. b . :

f šeštadienis, Lapkr. 30, 13’40 |
.......... . Jll ■! . ..............

D. M. Šolomsko Prakalbų Maršrutas
Literatūros Draugijos Centro Komiteto sekretorius 

D. M. Šolomskas važiuoja su prakalbomis į Ohio valstiją 
ir vakarinę Pennsylvanią. Jo prakalbos įvyks sekamose 
vietose: ‘‘*'<1)

Penktadienį, gruodžio (December) 6 d., Scranton, Pa.
Šeštadienį, gruodžio (Dec.) 7 d., Binghamton, N. Y.
Nuo gruodžio 8 iki 14 kalbės Clevelande, Akrone, 

Youngstown ir kituose Ohio valstijose miestuose. Dienas 
paskirsto ALDLD 15-to apskričio valdyba.

Su gruodžio 14 diena maršrutas prasideda Pittsburgho 
apylinkėje. Dienas paskirsto ALDLD 4-to apskričio ko
mitetas. * —£

Kalbės Lietuvos, pasaulio įvykių ir Amerikos klausi
mais. Taipgi, bus kalbama ir apie Literatūros Draugijos 
25-kių metų jubilėjų. Rengkite prakalbas ir gerai gar
sinkite.

Laiškas iš Laisvos Lietuvos
Jurgis Raulinaitis, Lost 

Creek, Pa., gavo nuo pažįsta
mos moters iš Virbalio laišką, 
tai tas dalis išspausdiname; ku
rios paliečia visuomeniškus 
klausimus.

Virbalis, Spalių 1, 1940
Sveikinu tave, Jurguti, su 

laimingu gyvenimu su saule ir 
Stalino Konstitucija Lietuvai...
Sveikina ir Agutė ir linkime vi
so gero... Ir aš ant senatvės
sulaukiau laimės... Lietuvoje 
gerai, bet tiems, kuriems buvo 
gerai prie senos valdžios, tai 
jiems negerai prie naujos. Dar
bininkams stojosi kita žeme, 
purvą atsikrapštė nuo savo 
akių ir nuo fašizmo svaigalų 
ir dabar turi dirbti ir žiūrėti, 
kad sukurti-sau laimingą gyve
nimą.

Jurguti, mūsų šalį apiplėšė 
vagis Smetona, jis išvežė į už
sienį valiutą, auksą ir paliko 
mus plikus, tat turime vargti, 
kad sukurti naują gyvenimą, 
taip, kaip tas naujakuris ga
vęs gryną lauką turi pradėti 
gyventi, taip ir mes. Mes turi
me vargti, skursti, koį įgyven
dinsime naują savo lizdą. Mes 
turėjome basi, nuogi būti dėl 
prakeikto Smetonos režimo. Jis 
norėjo mus parduoti tam vaka
rų krokodiliui, kuris mus būtų 
taip suėdęs, kaip jis ryja vaka
rų šalis! Paskui patsai pabėgo 
pas tą savo globėją. Jurguti, 
štai tau įdedu vaizdą iš laik
raščio, kaip Smetona bėgo iš 
Lietuvos...

Man rašai, kad pas jus Ame
rikoj kalba visaip, kalba, kaip 
kam patinka. Taip ir pas mus 
yra vispkios propagandos, žinai, 
kad fašistai nekenčia darbinin
ko, nes fašistas nenori dirbti 
drauge su darbininku, tai jis ir 
šmeižia tą klasę. Dabar mūsų 
tėvynė šūkiais išrėdyta, plaka
tais, balsai girdisi šaukianti į 
naują gyvenimą, tas fašistams 
nepatinka. Kada mūsų širdis 
negalėjo atsidžiaugti iš laimės, 
kada mums krito džiaugsmo a- 
šaros, kada nuskambėjo dūdų 
orkestro “Internacionalo” gar
sai—darbininkų himnas, kada 
masė iškėlė raudonas vėliavas 
ir uždainavo: “Pirmyn draugai 
nužemintieji, žmonės pavergtie
ji... Kelk iš miego vargo bro
li... komunizmas tave šaukia”, 
tai kokio darbiniųko širdis ne
gali džiaugtis!

Taip, pas mus yra Raudono
ji Armija. Kada ji į Lietuvą 
įžygiavo, tai Smetona pabėgo. 
Jis važiavo per Kybartus au
tobusais ir mes matėme, kada 
jis Kybartuose sustojo pas te
lefonų punktą. Tada atvažiavo 
ten vokiečių kriminale policija, 
paėmė jo turtą, auksą, autobu
są, o jis Kibartuose buvo likęs 
pas Prapulenį, paskui naktį 
perėjo su visa savo šeimyna ir 
prieteliais į Vokietiją.

Nežinojome, kas kur darosi. 
Vieni sakė: “Rusai ateina”, kiti 
sakė :—“Vokiečiai ateina.” Bu
vo didelis bruzdėjimas tarp gy
ventojų. Kiti šaukė, kad “rusai 
ateina basi, nuogi, .kaip kokios

“Federacijos eiliniams nariams tas ne
patiks. Jie labai gerai supras, kad Gree- 
nui pakėlė algą ne už jo gerus darbus, 
bet už jo nuolankavimą kapitalui.

“Green’ui streikuoti nereikia. Jam jau 
pakelta alga...”

šlykštenos”. O kada atėjo Rau
donoji Armija, tai ji yra moto
rizuota, , mechanizuota, dikti, 
gražūs vyrai, kaip vienas. Kas 
suriko “Valio!” tai jie atsakė: 
—“Zdrasti tovariščy!”

Ir nužygiavo iki pat Lietuvos 
sienos, ir užstojo ją, kad dau
giau kapitalistai jos neperženg
tų ir sudarė punktą, kad niekas
iš Vokietijos ją neperžengtų. Ir 
jie labai sąžiningai sieną šau
go, kad iš ten neateitų vokiečiai. 
Jie užtvėrė spyglių sieną šešis 
metrus nuo rubežiaus ir elek- ♦ 
tros srovę per ją paleido, kas 
ranką prie jos pridės, tai nega
lės atitraukti. Nuo Rusijos, tai 
sargų nėra, gali važiuoti, kas 
nori į Rusiją ir atgal. .. Lie
tuvoj vidaus tvarka yra ge
riausia, nežinau, kaip bus to
liau. Dabar daug mitingų, vis 
svarsto. Daug yra kariuome
nės, kad fašizmas neturi jėgų 
nei pasikrutinti. Jis čypia, 
šnypščia, kaip gyvatė, bet nie
ko negali. Politkaliniai buvo 
paleisti tuojau, kaip tik rau
donarmiečiai įžygiavo į Kauną. 
Tada buvo daug šūkių' ir pra
kalbų. Kada kaliniai kalbėjo, 
tai reikėjo verkti.

Sudie, Jurguti. Lauksiu laiš- . 
ko. '

May dūlė Vaičiulytė. •

Ragina {vest Nuolatinę 
Verstiną Kariuomenės 
Tarnybą Amerikoje

New Orleans, La.—M. J. 
Warner’is, vyriausias Ame
rikonų Legiono komandie- 
rius, kalbėjo suvažiavime 
Amerikos Darbo Federaci
jos, kad reikia įvest pasto
vią karinę tarnybą Jungti
nėse Valstijose. Sako, “mes 
turime būt pasiruošę ka
riaut ir užsieniuose,” ne tik ' 
gint šią šalį tiesioginiai. *

Legiono komandierius 
sveikino Federacijos suva
žiavimą už tai, kad šis su
važiavimas “davė žinot, jog 
komunistai neturi jokios 
teisės balsuoti valdininkų 
rinkimuose šioje šalyje.”

Suvažiavimas, be kitko, 
reikalavo pagerint ir pra- 
platint bedarbių apdraudą.

Angly Lakūnai vėl Bombar
davo Vokiečiy Miestus ,i

Anglai Praneša:
London, lapkr. 28. — An- > 

glijos orlaiviai du kartu ; 
smarkiai bombardavo Col
ogne, karįniai svarbų Vokie
čių punktą, ir sėkmingai 
pleškino vokiečių prieplau
kas Hamburgą, Antwerpą, 
Le Havre ir Boulogne.

Berlin, lapkričio 28.—Vo
kiečiai sako, kad anglų bom- 
bininkai paskutiniu žygiu ;
nepadarė Vokietijai jokių 
karinių ar pramoninių nuo- < 
stolių.

Shanghai.—Prasidėjo mū
šiai tarp Sihmo ir Francijos 
kolonijos Indo-Chinos.



'h-e&as puslapis

Paskutinės L N. Tolstojaus 
Gyvenimo Dienos

Iš LMS Raštines

Prasivėrė langelis. Kažkas verkiančiu bal
su ištarė:—Mirė!

Stovėjusieji prie namuko nusiėmė kepu
res. Kažkas pašlijo. Jį laiku pačiupo ir Įve
dė vidun.

Buvo 6 valandos 5 minutės ryto. Pats niū
riausias rudens metas. Pilkoje priešaušrinė- 
je migloje neramiai drebėjo tamsūs šešėliai. 
Iš namuko linkui geležinkelio stoties platfor
mos leidosi bėgti žmogus. Iš kažin kur, lyg 
iš pačios žemės, išdygo žandarų figūros. Sar
gybos kambarėlyje sucirpė skambutis. Sto
ties telegrafininkas drebančiu balsu skaitė 
ką tik atneštą telegramos blanką: “Taikos 
saulė nusileido! Užgeso graži gyvybė! Rusi
ja neteko didžiausio sūnaus, pasaulis netek-) 
didžiausio piliečio!”

Mes stovime senovinio šviesiosios Polianos 
namo kambary ir klausomės vieno iš seniau
sių tos sodybos gyventojo Sergejaus Ivano- 
vičo ščegolevo pasakojimo.

...Tamsią ir šaltą lapkričio naktį didy
sis rašytojas išėjo iš savo namų, kuriuose iš
gyveno daugiau kaip 70 m. Išėjo ant visuo
met. Po keletos dienų jį čia atvežė užnituo- 
tame karste...

Tam įvykiui pašvęsta daugybė knygų, 
dienoraščių, atsiminimų. Reikia pripažinti 
tiesą šviesiosios Polianos sodybos—muzie
jaus vadovams: jie sugebėjo parinkti nema
žą dokumentų, kurie padeda atkurti atmin • 
tyje visą didžiojo rašytojo išėjimo ir mir
ties paveikslą.

Leninas rašė: “Levas Tolstojus mirė. Jo 
pasaulinė reikšmė, kaip menininko, jo pa 
saulinis garsas, kaip galvotojo ir pamoksli
ninko, ir tai ir kita, savotiškai, atvaizduoja 
rusų revoliucijos pasaulinę reikšmę” (t. XIV 
puslp. 400).

Ne be susijaudinimo skaitome Gorkio žo 
džius :

“Mirė Levas Tolstojus. Gauta telegram?, 
ir joje paprasčiausiais žodžiais pasakyta : 
mirė. Tai smogė į širdį, sustaugiau iš skaus
mo ir liūdesio, ir štai dabar, kažkokioj pu
siau apstulbusioj būklėj, aš jį persistatau to
kį, kokį pažinau, mačiau,— ir kankinančiai 
norisi apie jį kalbėti”. . .

Pažinęs jį supusios aplinkumos niekšybe 
ir dėl to skaudžiai kęsdamas, 82 metų am 
žiaus rašytojas nusprendė, pagaliau, galuti
nai baigti savo įprastąjį gyvenimą. Prieš ap
leisdamas šviesiąją Polianą Tolstojus rašė:

“...Vakar pravažiavau pro skaldančius 
akmenis—lyg mane būtų per “Šerengą” per • 
varę. Taip, sunkus ir kankinąs yra nepritek 
liūs, ir pavydas ir įpykimas prieš turtinguo 
sius, tačiau nežinau, ar tik ne labiau kan 
kinanti yra mano gyvenimo gėda.”

Savo laiške čertkovui Levas Nikolajevi 
čius skundžiasi: “Nejaugi taip ir teks numir
ti, nepagyvenus nors vienus metus ne tame* 
nedorovingame beprotnamyje, kur esu pri
verstas kiekvieną valandą kentėti, nepagy 
venus nė vienų metų žmoniškai, išmintin 
gai.. .”

Ir štai sprendimas padarytas. Drauge su 
savo ištikimu, atsidavusiu draugu gydytoju 
Makovickiu Tolstojus slapta apleidžia švie 
siąją Polianą. Sujaudinta ranka jis rašo 
žmonai: “...suprask ir patikėk, kad kitaip 
negalėjau pasielgti. Mano padėtis namuose 
darosi—pasidarė nepakeliama. Be viso kito, 
aš negaliu ilgiau gyventi tose ištaigingose 
sąlygose, kuriose gyvenau”.

Po dviejų dienų paaiškėjo: Tolstojus ke 
lionėje pavojingai susirgo. Jį paėmė iŠ trau 
kinio mažoje, užkampinėje Riazanės—Ura
lo geležinkelio Astapovo stotelėje ir paguldė 
stotelės viršininko Ozolino bute. Didžiojo ra 
šytojo gyvybė pavojuje.

Pirmieji sujudo saugumas, policija, aukš
tieji valdininkai. Jiems Tolstojus—ne didy
sis menininkas, ne kenčiantis rusų liaudies 
sūnus. Caro činauninkams ir ochranikams 
Tolstojus visų pirma—riaušininkas grafas, 
pavojingas ir nenuraminamas cariško melo 
ir smurto priešas ir aikštėn kėlėjas. Mirštąs 
Tolstojus nemažiau, o gal būt, dar labiau 
pavojingas, negu būdamas sveikas. ..

Terminuotai griebiamasi “priemonių.” į 
visas šalis lekia šifruotos telegramos. Į Asta
povo stotį kūlvertiniais skuba žandarų rot
mistrai, gubernatoriai, policijos departmento 
vice-direktorius.

Telegrafas vieną po kitos priima ir per 
duoda sekamus šifruotus įsakymus: “Pasiųs 
ti į Astapovo penkis žandarus”,* “Puskari
ninkiui Gricininui vykti į Astapovo. Paimti 
šautuvus su patronais”. “Puskarininkiams 
Sereginui ir Dykinui atvykti į Astapovo su 

šautuvais ir šoviniais”. Riazanės gubernato 
rius duoda įsakymą: “Imkitės žygių nepri
leisti apylinkės gyventojų' į Astapovo, kur 
guli sergąs Tolstojus. Visuose keliuose pa
statykite raitus sargybinių patrulius, kari 
grąžintų atgal einančius į Astapovo. Jei jis 
mirtų, būkite pasiruošę tenai pasiųsti visą 
sargybą”. Iš Tambovo skrenda paklausimas 
—ar nėra reikalingi tvarkai palaikyti mies
to ir kaimo sargybiniai. Iš Kičo atvyksta žan
darų skyriaus viršininkas. Rodėsi, kad visa 
valdinė Rusija yra pasišiaušusi prieš tą, ku
ris Astapovo stoties užkampyje pa lengvą 
skiriasi su gyvertimu.

Susikrutino ir bažnytinė klika. “Atskirtas- 
nuo stačiatikių bažnyčios” grafas Tolstojus, 
kuriam atskyrimo aktu buvo net uždrausta 
“bažnytinė atgaila,” staiga cariniams mra- 
kobėsams pasidarė aršiausių “dvasinių, rū
pesčių” objektu. Juodašimtinės “šventeny
bės tą momentą pamiršo, kaip Tolstojus re
agavo į savo atskyrimą. Tuomet jis rašė: 
“Aš įsitikinau, kad bažnyčios mokymas yra 
neteisinga ir kenksminga melagystė, o prak
tiškai yra pačių grubiausių prietarų ir raga
navimų rinkinys... Aš faktinai atsisakiau 
nuo bažnyčios, lioviausi vykdęs jos apeigas 
ir parašiau testamente savo artimiesiems, 
kad jie, man mirštant, neleistų prie manęs 
bažnyčios tarnų”. O dabar metropolitas An
tonijus iš Peterburgo telegrama maldauja 
mirštantį Tolstojų “įsiklausyti dieviškojo 
balso”, “šventenybė” savo laiške taip ir pa
rašė: “Nuo to momento, kai jūs atsiskyrėte 
nuo bažnyčios, aš be paliovos meldžiausi ir 
meldžiuosi, kad viešpats jus grąžintų bažny
čiai. Gal būt jis greitu laiku pašauks jus į 
savo teismą, todėl ir dabar aš jus maldauju, 
susitaikinkite su bažnyčia ir su rusų stačiati
kių tauta.”

Į Astapovo stotį atvažiuoja su “dovano
mis” Optino dykumos igumenas Varsonofi- 
jus ir ierodiakonas Panteleimonas. Dvasiniai 
komivojažeriai trepsi, bėgioja iš stoties bu
feto į platformą, iš čia į stoties viršininko 
namelį ir atgal, įkyriai kibdami prie visų 
Tolstojaus giminių ir atvažiavusiųjų. Popai 
stveriasi visokių kabliuku, norėdami išpildy
ti sinodo užduotį—“grąžinti Tolstojų į sta
čiatikių bažnyčios glėbį”. Kažin kas iš “cen
tro” užsako vagoną Tambovo vyskupui Ki
rilui atvažiuoti į Astapovo.

Nakties metu Varsonofijus slaptai su “do
vanomis” prišliaužia prie namuko, kuriame 
guli mirštantis Tolstojus. Tačiau vienuoliui 
nepasiseka įsiveržti prie ligonio. Jis gėdingai 
grįžta į stotį, kur jį priglaudžia žandarų po
licija.

Tomis dienomis Vladimiras lljičas Leni
nas rašė: “. . . švenčiausieji tėvai ką tik su
rengė ypatingai bjaurią niekšystę, siųsdami 
prie mirštančio popus, norėdami apgauti 
liaudį ir pasakyti, kad Tolstojus “padarė at
gailą” (Leninas, t. XIV, pusi. 402).

Kas 15—20 minučių skrenda telegramos 
į Petrogrado, Maskvos ir provincijos laik
raščius. Išleidžiami ekstra biuleteniai apie 
rašytojo sveikatos būklę. Iš viso krašto, iš 
giliausių užkampių siunčia jaudinančias te
legramas su patarimais, kaip gydyti rašyto
ją.

Prie ligonio patalo be pertraukos dežu- 
ruoja patys artimieji ir ištikimieji Tolsto
jaus draugai.

Prasidėjo 1910 metų lapkričio 20 (7) 
naktis. 1 vai. 10 min. korespondentai te
legrafuoja: “širdies silpnumo priepuolis, 
blogai”. Per 15 minučių “Russkije Viedomos- 
ti” korespondentas telegrama perspėja “Bū
kite pasiruošę”. Pašaukta į namuką vago
ne nakvojusi šeima. Lemiamasis momen
tas artėja. Visi stovi kieme. Neramiai žval
gosi į langą, už kurio gęsta didi, graži gy
vybė . . . Astapovo apsupo šaltas rūkas. Plat
formoj klajoja šešėliai. Kalbasi pašnibždo
mis. Nervingai žingsniuoja pirmyn ir atgal.

6 valandą 5 min. Tolstojus mirė.
žandarams triūso dvigubai padaugėjo. 

Rotmistras Savickis tuojau telegrafavo: 
“Tolstojus mirė. Sustiprinkite liniją”. Sa
vickiui į pagalbą skubiai siunčiama dar 15 
puskarininkių, žandarų karininkas telegra
ma reikalauja “parūpinti prityrusių cenzo
rių laidotuvių kalboms peržiūrėti”. Riaza
nės gubernatorius praneša vidaus reikalų 
ministeriui, kad jis asmeniškai peržiūrės vi
sus vainikus ant Tolstojaus kapo ir “paša
lins juostas su neatitinkamais užrašais”.

Stotyje triūsia vienuolis Varsonofijus. 
Jam dar ne viskas dingę. Reikia tik, kad 
kas nors iš šeimos patvirtintų, jog velionis

LEVAS N. TOLSTOJUS

Latvių Liaudies Dainius Janis Rainis
Rugsėjo 12 dieną visa Tarybų Latvija su 

pakilia nuotaika minėjo didžiojo latvių liau
dies dainiaus Janio Rainio 75 metų nuo gimi
mo ir 11 metų nuo mirties sukaktį. Ta nepa
prasta proga Latvijos TSR Aukščiausiosios 
Tarybos prezidiumas specialiu dekretu Janiui 
Rainiui suteikė Liaudies dainiaus pavadinimą 
už tuos didžius nuopelnus, kuriuos jis turi lat
vių darbo liaudžiai savo nemirštamomis daino
mis.'Rugsėjo 12 dieną latvių liaudis pavadino 
Rainio diena. Dabar, kai mes visi susijungėm 
bendron didžiojon darbo žmonių tėvynėn, Rai
nis įgyja didelę reikšmę ne tik latvių, bet ir 
kitų visų Tarybų Sąjungos tautų darbo liau
džiai.

Reikia pastebėti, kad Rainio kūryba ir jo 
vardas Lietuvoje visais laikais buvo labai ger
biami, jo kūriniai verčiami. Prie Rainio di
džiausių gerbėjų ir populiarizatorių lietuvių 
liaudies tarpe priklauso kaip tik Lietuvos 
TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo pir
mininkas drg. J. Paleckis ir mūsų žymusis kri
tikas drg. Kostas Korsakas. Bet dabar, kai 
Latvija ir Lietuva nusikratė Ulmanio ir Sme
tonos botago, kai Rainio žodžiui grąžinta tik
roji laisvė ir jo užsitarnauta pagarba, mes su 
didžiojo latvių liaudies dainiaus kūryba turime 
dar plačiau susipažinti ir išsiversti jo žymes
niuosius kūrinius.

*
Rainis yra latvių liaudies didžiausias poetas 

iš viso ir latvių proletariato dainos skyrium. 
Jis į latvių kalbą ir poeziją įvedė naują žodį 
“pamatškyra” (darbo klasė) ; tuo žodžiu jis 
apibūdino pagrindinę ir didžiausią Latvijos 
klasę, .kuri 1905 metų revoliucijoje taip stip
riai pasireiškė.

Iš pat mažens savo gimtojoje Latgalijoje 
Rainis susipažįsta su darbininkijos ir valstie
čių gyvenimu. Jame užverda darbo klasės at
stovo kraujas ir jis ta kryptimi nueina moky
mosi metais, kruopščiai studijuodamas revo
liucinę literatūrą. Rainio kūrybinė ir visuome
ninė veikla faktiškai prasidėjo su latvių laik
raščiu “Dienas Lapa,” kuris pradėjo eiti 1891 
metais. Nuo to laiko iki savo mirties 1929 m. 
rugsėjo 12 dienos Rainis pasilieka ištikimas 
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prieš mirdamas išreiškė pageidavimą susi
taikyti su bažnyčia.. Varsonofijus tuo reika
lu lindo prie visų šeimos narių. Godžiai 
žvelgė besikalbantiems į akis. Veltui. Nie
kas neranda galimu jo patenkinti. Į Asta
povo atvyksta Tūlos vyskupas Parfenijus. 
Sužinojęs, kad Tolstojus jau mirė, jis neišli
pęs iš vagono, grįžta atgal. “Dieviškoji mi
sija” neįvykdyta: Tolstojus mirė nepadaręs 
bažnytinės atgailos.

. . . Tolstojus palaidotas šviesiojoj Polia- 
noj, miškelyje “Senas draudinys”, palei pa
kriaušę. Ant kapo nėra jokių paminklų. 
Naujas, tartum tik vakar supiltas kaubu
rys. Kažin kieno rūpestingos rankos paso
dintos dangaus ašarėlės. Visą eilę metų 
kapą asmeniškai prižiūri Sergėjus Ivano- 
vičius ščegolevas. Aplinkui ramu, tik me
džiai rudeniškai šlama. Aukštyn į dangų 
stiepiasi ištikimas kapo sargas—susimąstęs 
dviejų šimtų metų senumo ąžuolas. ...

I. Rodinas. 

darbo liaudies poetas ir veikėjas. Redaguoda
mas “Dienas Lapa,” Rainis parašo per 400 
vedamųjų straipsnių, kurių dauguma liečia 
darbininkų ir jų judėjimo reikalus. Ištisus .ke
turis metus Rainis redaguoja “Dienas Lapa.” 
Tat jam atima daug laiko, jis savo eilėraščių 
tame laikrašty beveik nespausdina ir net nera
šo, užtat jis organizuoja mases. “Rainis buvo 
pavojingas latvių buržuazijai, buvo pavojin
gas ir tuometinei reakcinei valdžiai” sako lat
vių poetas Arvidas Grigulis, todėl 1879 m. jis 
areštuojamas Panevėžyje, nes ten jis buvo pa
tvirtintas advokatauti. (Iš profesijos Rainis 
buvo advokatas, o jo tikra pavardė—Pliekša- 
nas). Nuo to meto prasideda sunkūs Rainio 
kalėjimų ir ištrėmimo metai. Ištrėmime—Slo- 
bodsko miestelyje nuo 1898 m. iki 1903 m. pa
rašo eilėraščių knygą “Talas noskanas žila 
vakara.” Jis savo plunksna kovoja su Latvijo
je stipriu feodalizmu, fabrikantu kapitalizmu 
ir -caro reakcija. Tą dvasią jis išlaiko iki savo 
mirties, o ta kovos dvasia liko gyva Latvijos 
“pamatškyroje” iki Stalino Konstitucijos lai
mėjimo. Kovojantis Latvijos proletariatas 
niekuomet Rainio nepamiršo. .Prie jo pamin
klo, kuris yra netoli buv. “Brolių kapų” iš 
nakties dažnai būdavo randamos raudonos gė
lės. Rodos užpereitais metais per Rainio mir
ties sukaktį prie jo paminklo greta gyvųjų 
gėlių buvo padėtas raštelis su parašu: “No 
tiem, .kas neaizmirst.” (Iš tų, kurie nepamirš
ta). Sunkiosios Ulmanio reakcijos dienomis, 
kai visi Latvijos pažangieji rašytojai buvo iš
braukti iš kūrybinio ir beveik apskritai gyve
nimo, kai “vadonio” batlaižių ir grafomanų 
gauja stengėsi sufalsifikuoti visą Rainio kū
rybą ir priversti jį tarnauti Ulmanio tikslams, 
Latvijos darbo liaudis ir darbo inteligentija 
nenuleido rankų ir norėdama parodyti gyvąjį 
Rainį, slapta išleidinėjo jo poezijos rinkinius, 
kur Rainis kalbėjo neišcenzūruotas ir nesuul- 
manintas.

Buvusioje Latvijoje Rainis, kaip ir mūsų 
žemaitė, galėjo pasakyti, kad netokią Latviją 
jis įsivaizdavo, .kai dėl jos kovojo ir kentėjo. 
Politikoje jis buvo prisidėjęs prie latvių so
cialdemokratų judėjimo, greičiausia tikėda
mas, kad ir socialdemokratai, gavę valdžią į 
savo rankas, masių verčiami turės nueiti tuo 
keliu, kuriuo dabar eina Tarybų Latvija. Vis 
dėlto Latvijos Komunistų Partijos organas 
“Ciną” 77 nr. savo straipsnyje apie Rainį sa
ko: “Rainis didelė asmenybė. Jis yra vienas 
iš socialistinės kultūros grindėjų Latvijoje. 
Visą laiką, nebūdama laisva, Latvijos liaudis 
ir darbo klasė (pamatškyra), negalėjo matyti 
savo dainiaus visoje pilnumoje. Visuomet Rai
nis kokiu nors būdu buvo drumsčiamas ir jo 
reikšmė mažinama. Tik Tarybų Latvijoje, Sta
lino Konstitucijos saulėje, kur atsispindi tik
roji liaudies kultūra, visoje savo pilnumoms 
pasirodo darbo klasės dainius. Jis mokė kovoti 
už darbo liaudies idealus, nesusmukti reakci
jos metais. Rainis mokė Latvijos liaudį, .kokia 
gali būti tautinė kultūra sūvo forma ir socia
listinė savo turiniu.” J; Šimkus.

Vaidinimo sezonas jau čia 
pat. Kai kurie mūsų chorai 
iš kalno pasiruošė vaidybos 
sezoną pasitikti. Iš anksto pa
sirinko veikalus. Vieni jų su- 
simokino ir suruošė vaidini
mo vakarus, kiti tebeprakti
kuoja, dar kiti tebejieško tin
kamų veikalų vaidinimui.

Didžiuma mūsų chorų ‘ rei
kalauja operečių.

Reikia pasakyt, kad pasta
raisiais keliais metais Lietu
vių Meno Sąjunga operečių 
leidime sušlubavo. Seniau iš
leistų operečių atnaujint nela
bai kas imasi. Jos jau loštos 
vienur kitur ir, be abejo, mū
sų chorai norėtų ką nors nau
jesnio duoti savo publikai. 
Dabar LMS sąjungoj mažes
nieji mūsų chorai gali gauti 
tris vienveiksmes operetes: 
“Meilės Nuskriausta,” “Kup
rotas Oželis” ir “Velnias Sta-* 
tinėje”. Tiesa, šios operetės 

; nėra ilgos. Todėl galima būtų 
dvi vaidint vienu vakaru.

Kodėlgi tik operetes mūsų 
chorai vaidina? Nejaugi tik 
operetėse išganymas?

Mums atrodo, kad mūsų 
chorai turėtų lošt ne tik ope
retes, bet ir sunkesnius veika
lus, dramas, kurių yra daug 
daugiau, negu operečių. O 
bent kiek gabesnis režisorius 
pajėgs sunaudot chorą bile 
veikale. Jis sugebės įvairio
se vietose ir įvairiuose mo
mentuose įvesti atatinkamą to 
veikalo dvasiai dainą. Tas ne
kartą gyvenime buvo įrodyta.

Daug kartų yra geriau su- 
vaidint gerą veikalą be dai
nų, negu tuščio turinio, bever
tę operetę.

Trumpu laikotarpiu Jonas 
Velička (smuikininkas) pri
siuntė Lietuvių Meno Sąjun
gai pagaminęs keturias nau
jas dainas (kompozicijas). 
Labai gerai, kad mūsų drau
gai kompozitoriai neužmiršta 
Lietuvių Meno Sąjungos nors 
ir toli nuo jos gyvendami sten
giasi aprūpinti originalėmis 
dainomis.

šiais metais d. Jonas Velič
ka pirmasis pasirodė sl savo 
kūryba. Kas bus sekantis?

Šiomis dienomis gavome du 
scenai veikalus: Vieną iš De
troito, nuo M. Belaisvio, an
trą, nuo Seno Vinco. Abu au
toriai veikalams temas ėmė iš 
Amerikos lietuvių gyvenimo.

Tuo reikalu neseniai Meno 
Sąjunga šiame puslapyje bu
vo įdėjus paraginimą-pakvie- 
timą mūsų dramaturgam sem
ti savo kūriniam medžiagą iš 
Amerikos lietuvių gyvenimo. 
Tam darbui randasi gausingi, 
neišsemiami šaltiniai medžia
gos. Mūsų Mikas Rąsoda pa
rašė keletą beletristikos kny
gų iš čionykščio lietuvių gy
venimo ir turėjo gražaus pa
sisekimo. Kodėl mūsų dra
maturgai negalėtų pasekti Mi
ko Rasodos pėdsakomis.

(Meno tąsa telpa 4-tam puslapyj)

M. K. Sukackienė, LMS II 
apskričio darbšti veikėja pra
neša, kad pirmo apskričio ri
bose esantieji chorai smar
kiai rengiasi šio apskričio 
konferencijai, kuri įvyks 8 d. 
gruodžio, So. Bostone.

Gerai, draugai menininkai, 
ruoškitės. Labai svarbu, kad 
tokios kultūrinio pobūdžio 
konferencijos būtų skaitlingos. 
Į tokias konferencijas reikia 
kviesti dalyvauti ne tik dele
gatus, renkamus pagal choro 
narių skaičių. Tokiose konfe
rencijose turėtų dalyvauti bent 
didesnė dalis choro narių 
(ypač, kurie chorai randasi

(Tąsa ant 4-to pusi.)



Ketvirtas puslapis

LMS IV-to Apskričio 
Konferencija

Protokolas Lietuvių Meno Sąjungos 4-to 
apskričio metinės konferencijos, įvykusios 
sekmadienį, spalių 20, 1940, CIO svetainėje, 
21 Water St., Torrington, Conn.

Konferenciją atidarė organizatorius J. 
Baukus, 11 vai. ryte.

Tapo paskirta mandatų komisija, kurion 
įėjo Keistutis Shaliunas ir Biruta Babrauc- 
kiūtė.

Iki komisija sutvarkė mandatus, V. J. Va
laitis kalbėjo apie meno pravedimą mūsų 
valstijos ribose.

Mandatų komisija pranešė, kad delegatų 
yra išrinkta ir atvykę sekamai:

Waterburio Vilijos Choro 2; Hartfordo 
Laisvės Stygų Orkestros 3; Hartfordo Lais< 
vės Choro 5; Torringtono Echo Choro 5. Vi- 
so delegatų 15. Apskričio valdybos narių 6. 
Viso konferencijoj dalyvių 21.

Įnešta ir nutarta suteikti apskričio valdy
bai sprendžiamąjį balsą.

Prezidiumas išrinktas sekantis: Pirminin
kė — O. šilkienč, iš Hartfordo; Sekretore— 
J. Budeliūtė, iš Torringtono.

Į Finansų Komisiją įstojo: J. Stockonis, iš 
New Haven; B. Ramanauskiūtė, iš Hartford; 
E. Grigiūtė, iš Torrington; E. Dvilinskas, iš 
Waterbury ir J. šunta, iš Hartford.

Į Spaudos Komisiją įstojo: V. J. Valai
tis — lietuvių spaudoj rašyti; K. Shaliūnas 
—anglų skyriui rašyti.

Dienotvarkis pasiūlytas ir priimtas kaip 
skaitytas.

Protokolas pereitos konferencijos skaity
tas ir priimtas.
Valdybos raportai:

a) Organizatorius J. Baukus savo rapor
te išsireiškė, kad apskričio komitetas atliko 
daugelį darbų, alc dar yra ir daugiau kas at
likti. Jis ragino, kad apskričio komitetas 
būtų padidintas.

b) Sekretorė J. Budeliūtė išdavė raportą 
metinės veiklos apskrityje.

c) Iždininkas P. Bokas raportą neišdavė 
iš priežasties, kad neatsivežė knygų.

d) Organizacinio Komiteto raportas tapo 
išduotas per V. J. Valaitį.

Visi raportai priimti, išskiriant iždinin
ko raporto.

Įnešta ir nutarta perduoti knygas nau
jai apskričio valdybai sutvarkyti,-ir kad fi
nansinis raportas būtų išduotas per spaudą, 
ir po kopiją chorams.
Komisijų Raportai:

a) Chorų koncerto, įvykusio balandžio
14 d., Hartforde, raportą davė O. Visockie- 
nė.

Įplaukų buvo $327.61; išlaidų buvo $245,- 
12; pelno liko $82.53. Raportas priimtas.

b) Dainų Dienos raportas išduotas per P. 
Boką.

Įplaukų buvo $674.15; išlaidų buvo $495.-
24. Pelno liko $178.91. Raportas priimtas. '

Duotas įnešimas, kad sudėti koncerto ir 
Dainų Dienos pelnus į vieną iždą ir sekamai 
padalinti: LMS 4-tam apskričiui $50; LMS 
centrui $10; likusieji, kad būtų padalinta 
lygiai chorams ir orkestrai.

Duotas pataisymas, kad paskirti apskri
čiui $45, LMS centrui $5.

Priimta pirmas įnešimas, tai yra: paskir
ti 4-tam apskričiui $50, LMS centrui $10, 
chorams ir orkestrai padalinta lygiai po 
$50.

c) Dainų Dienos Gražuolės Rinkimo Ko
misija pranešė, kad kontesto laimėtojai nu
pirkta už $7 dovana. Kilo klausimas ar 
rinkti gražuolę ant ateinančios Dainų Die
nos.

Įnešta ir paremta palikti tą dalyką aps
kričio komitetui apsvarstyti. Įnešimas pri
imtas.

Nutarta pertraukti pirmą sesiją pietums, 
valandai laiko. Tad pirma sesija užsidarė 
12:45 vąl. po pietų.

Antra Sesija

Antra sesija atidaryta per pirmininkę O. 
Šilkienę 1:45 vai. po pietų.
Draugiški Sumanymai

a) V. J. Valaitis pranešė, kad laike pietų, 
aukų LMS centrui surinkta $5.80.

b) Įnešta ir paremta protokole įrašyti, 
kąd delegatai pasivaišino gerais pįetais, tor- 
ringtoniečių veltui surengtais. Įnešimas pri
imtas.

Kokiomis Sąlygomis Darbo 
Federacija laikytųsi su

CIO Unijoms
New Orleans, La.—Darbo 

Federacijos suvažiavimas 
užgyrė jos pirmininko Wm. 
Greeno pareiškimą, kad jos 
valdybą pasiruošus derėtis 
su CIO 4?lei vienybės įvyk
dymo tarp Federacijos ir

Chorų Raportai
a) Torringtono Echo Choras pranešė, kad 

turi 25 narius, $93 ižde; garbės narių apie 
15. Mokytoja, Bronė Ęasims, gera, taigi ir 
praktikos geros.

b) Hartfordo Laisvės Choras laiko prak
tikas sykį į savaitę, to susirinkimus—sykį į 
mėnesį. Turi 44 narius; garbės narių 10. 
Ižde $160. Choras ne tik ką surengęs dau
gelį parengimų per metą, alę ir dalyvavo 
LMS Išvažiavime Brooklyne, rugpjūčio 30- 
31 d., 1940.

c) Hartfordo Laisvės Stygų Orkestro j ran
dasi 12 narių; $60 ižde. Darbuojasi gerai, 
šiuom laiku turi narių gavimo vajų.

d) Waterburio Vilijos Choras turi naują 
mokytoją, Bronę Rasims. Rengia margumynų 
vakarą sykiu su Torringtono Choru. Moki
nasi teatrą — komediją. Narių yra 24; ižde 
$60.

e) Now Hąveno raportas: “Jei atsiras
tų kur mokytojas, tai ir choras vėl atgytų”.

f) New Britąių’ui irgi su mokytojais blo
gai. Ale, mažum galės ką nors suorgani
zuoti.

Visi raportai priimti.
Konferencija patarė tiems chorams, kurie 

negali rasti lietuviško mokytojo, pasijieškoti 
svetimtautį.

LMS C. K. Pirmininkas, W. Kubilius kal
bėjo apie dabartinius politinius įvykius, ir 
jų reikšipę mūsų menui.

LMS 9-to suvažiavimo raportas išduotas 
per delegatę J. Budeliūtę. Raportas priim
tas.
Nauji Sumanymai

1. Įnešta ir paremta rengti sekamą va
sarą Dainų Dieną Waterburyj. Kad V. Vi
sockis būtų chorų vedėju. Įnešimas priimtas.

2. Įnešta ir paremta rengti metinį kon
certą Hartforde. Kad programą sutvarky
tų Hartfordo Choras ir apskričio komite
tas. Įnešimas priimtas.

3. Įnešta ir paremta, kad į apskričio ko • 
mitetą įstotų nors du nariai nuo kiekvienos 
kolonijos. Įnešimas priimtas.

4. Įnešta ir paremta sekančią apskričio 
konferenciją laikyti 1941 metais, spalio me 
nesį, Waterbury, Conn. Įnešimas priimtas.

5. LMS 4-to apskričio valdybom išrinkti 
sekami asmenys:

C. Shalunas, New Haven; J. Baukus, New 
Britain; V. J. Valaitis, Westfield; J. Bude 
liūtė, Torrington; P. Bokas, Waterbury; J. 
Stockonis, New Haven; E. Dvilinskas, Wa
terbury; W. Brazauskas, Hartford; B. Ra
manauskiūtė, Hartford; I. Seluck, Hartford 
ir E. Truškauskienė, Torrington.

Konferencija užsidarė 4:30 vai. po pietų.
Konferencijai užsidarius, naujasai komi 

tetas pasiskirstė darbus sekamai:
Organizatorius — J. Baukus; Sekretorė 

—J. Budeliūtė; Finansų Sekretorius — C. 
Skalūnas; Iždininkas — P. Bokąs.

Organizavimo komisija: B. Rąmanauskįū' 
tė, V. J. Valaitis ir W. Bružauskas.

Konferencijai užsidarius, buvo rodomi ju- 
džiai, nutraukti Dainų Dienoje.

Įnešta ir paremta ant ateinančios Dainų 
Dienos vėl nutraukti krutamus paveikslus, 
ir kad būtų spalvuoti. Įnešimas priimtas.

O. Šilkienč, pirm.
J. Budeliūtė, sekr.

Mass, valstijos menininkai! Priimkit nuo 
mūs nuoširdų padėkos žodį!

LMS 2-ro apskričio komitetas ir mūsų 
įvykusio bankieto-koncerto rengėjai, taria
me šiltą padėkos žodį šiem artistams, mūsų 
koncerto programos dalyviams: Yvonai ir 
Robertui Neurams iš Dedham; Josephinai 
Salviūtei iš Bostono; Emai ir Birutai Gicia- 
vičiūtėm iš Bedford; Viktorijai Mickevičiū
tei ir Dolores Staliulioniūtei, vyorcesterietėm ; 
Norwoodo Vyrų Chorui ir jo vedėjui M. Bo
liui; Worcesterio Aido Chorui ir jo mo
kytojai Josephinai Korsakienei, ir akompa- 
nistei Anitai Hartman.,

Jūs, gerbiamieji, savo talentu puikiai pa- 
puošėte mūsų po.kilį ir atmintinai palinks- 
minot jo dalyvius.

Ačiū jums!
Nemažęsnė padėka priklauso ir dirbu- 

siem bankieto prirengime, skanaus maisto 
priruošime. ' ! i'OS

Jkainuojam mes ir mūsų gerųjų' kaimy
nų dalyvavimą bankiete ir koncerte. Ypač 
skąitlingas būrys norwpodiečių dalyvavę. O 
hudsoniečiai, tai niekad nepamiršta mūsų 
žymesnių parengimų. Cambridgių atstova
vo Dr. Ęępšys sū šeima ir draugais.

Dękojam visiems! Rengęjąi.

CIO unijų.
(CIO reikalavo priimti 

visas savo unijas į Darbo 
Federaciją. Greenas sutiko 
priimti tik tokias unijas, 
kurios buvo iš Federacijos 
perėjusios į CIO. Kas liečia 
kitas, didžiausias CIO uni
jas, tai Federacijos vadai 
žiūrėsią, katras priirptį, kat
ras atmest. 0 kurios iš di

9HP

Vieša Padėka

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

ir j pavienius namus; taipgi siunčiasi ir į kitus miestus.
Tel. EVerareen 4^8802. Sąv. V. LUKOŠEVIČIUS

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

džiųjų pramoninių CIO uni
jų ir būtų priimtos, tai Fe
deracijos vadai norėtų jas 
suskaldyti į mažesnes ama- 
tįnes unijas.)

Athenai, lapkr. 2&—Grai
kija atsišaukė į Ameriką 
kuo greičiausios pagalbos 
pripš “barbarus įsiveržė- 
liūs” italus.---------- :Z_ JL.

LAISS1

Iš LMS RAŠTINĖS

(Tąsa nuo 3-čio pusi.)
netoli tos vietos, kur konfe
rencija įvyksta), taipgi gali
ma ir reikia pakviesti LLD ir 
LDS organizacijų narius, ir 
tuos žmones, kurie domisi me 
no auklėjimu.

Pastaruoju laiku Lietuvių 
Meno Sąjunga išsiuntinėjo 
Lietuvių Literatūros Draugijos 
kuopoms laiškus, kviečiant— 
prašant “afilijuot” (įstot į 
LMS) pasimokant $3.00 me-., 
tams, arba paaukot pagal iš
galę. Ir štai, jau gavome po
rą laiškų su džiuginančiom 
pasekmėm.

Drg. Juozas Daubaras iš 
Athol, Mass., rašo:
“Brangūs Draugai ir Draugės!

“Aš gavau nuo Jūsų prane ■ 
Šimą apie Lietuvių Meno Są
jungos veikimą. Tai yra labai 
puikus dalykas, kad lietuviai 
organizuotai dirba kultūros ir 
apšvietos darbą. Taigi, aš, 
kaipo mylintis1 meną žmogus, 
pagal savo išgalę, aukoju $2 
meno plėtrai ir $1 siunčiu kai 
po metinę duoklę.

“O Jums, draugai meninin
kai, dar negalima atlyginti už 
Jūsų sunkų darbą prie da 
bartinio surėdymo. Mokintis 
ir talentams vystytis sąlygos 
sunkios, bet laikas bėga ir po 
valiai keičiasi.

Juozas Daubaras.”

Draugas V. Jančius iš Wor
cester, Mass., praneša:

“LLD 11-ta kuopa, įvyku
siam susirinkime lapkričio 24- 
tą dieną, nutarė prisidėt prie 
LMS. Šiame laiške, draugas 
sekretoriau, rasite čekį trijų 
dolerių vertės. Tai bus duok
lė metams.

V. Jančius,
LLD 11 k p. f in. sekr.

Tai dvi ankstyvosios kregž
dės, kurios įvertina meną ir 
greitai ištiesė pagelbos ranką. 
Jei visos kuopos taip įvertins 
meną ir pinigiškai parems, tai 
mūsų organizacija galės daug 
daugiau vertingo darbo atlik
ti. Pranas Pakalniškis.

Garsinkite savo bizni dien
raštyje “Laisvėje”.

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS.

Hartford, Conn.
Visko Po Biskį

Lapkričio 17 dieną buvo 
prakalbos. Kalbėtojum buvo 
d. D. M. šolomskas, kuris pa
sakė labai puikią prakalbą 
apie pasaulinę ir apie dabar
tinę Lietuvos padėtį.

Pertraukoje pirmininkas 
paprašė susirinkusiųjų sumes
ti kiek kas gali dėl padengi
mo lėšų. Taigi, aukojo seka
mi asmenys: Po 50c: J. Ma
linauskas, D. Navickas, ž. R. 
Yuška, O. Verketienė, J. Rau- 
linaitis, A. Taraška, M. Dagi
lienė, P. Gardauskas, M. Nug- 
šantaitienė, A. Linge, F. Ra
manauskas, J. Vasiliauskas ir 
P. Laurinskas; 30c—M. Ber- 
nett; po 25c— B. Muleranka, 
J. Veiverys, P. Kazlau, T. Ar
ms, A. Masaitis, L. Žemaitie
nė, R. Vaitkienė, O. Brazaus
kienė, S. Makavackas, J. Bru- 
seika, J. Barkauskas, A. Ra- 
zavičius, J. Stamskas, S. Ra- 
džius, J. Dagilius, F. Petrašiū- 
nas, Brauns, V. Staugaitis, J. 
Margaitis, H. Rastauskas, M. 
Sieliakienė, M. Sieliakas, tV. 
Kazlavienė, O. Visockienė, J. 
šilkas, Mankienė, Ramoškienė, 
M. Margaitienė, Plitnikienė, 
J. Aibavičius, Kempuda, J. 
Maziliauskas, O. Maziliauskie- 
nė, J. žamaitis, O. Šilkienė ir 
M. Yuškienė.

Su smulkiais viso surinkta 
$19.60.

Visiem aukotojams tariame 
ačiū!

Iš LDS Vakarienės
Vakarienė įvyko lapkričio 

23. Visi, kurie dalyvavo tame 
parengime, pilnai užsiganėdi
no, nes mūsų gaspadinės sutai
sė puikių ir gardžių valgių. 
Tai draugės Vasiliauskienė ir 
Vaitkienė, prigelbėjant drau
gėms O. Giraitienei ir O. Vil
kienei.

Kai kurie draugai pasakė 
atatinkamas kalbas, surištas 
su dešimts (10) metų sukak- 
čia kuopos gyvavimo. Aš ma
nau, kad gausime ir naujų na
rių į šį darbininkų susivieniji
mą.

Susirinkimas
Lapkričio 24 d. įvyko svar

bus susirinkimas, kuriame da
lyvavo gražus būrelis draugių 
bei draugų. Buvo plačiai kal-

LAIDOTUVIŲ ‘ 
DIREKTORIUS

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

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

1113 Mt. Vernon Street

beta, kokią gerovę mums neša 
nuosavus kambariai arba sve
tainė. Plačiai apkalbėta apie 
kliubo namą ir svarbą jo pa
laikymo. Taipgi svarstyta apie 
mūsų draugų perkamą namą 
ir jo svarbą.

Kaip pasirodė iš draugų iš
sireiškimų, tai abi įstaigos 
mums labai svarbios — Kliubo
a--------------------------------------—-------------------------------------e

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. 
Irčan. Suvaidinimui reikia 5 as
menų: 3 v., 2 m. Kaina 20c.

♦UŽ DIEVa IR TĖVYNĘ. 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. 
Karpinskij. 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
raše 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 SĄŽINE. Penkių ak
tų tragedija. Parašė ir išleido A. 
Žagaras. Vaidylų 19: 14 v., 5 m.

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

TROKŠTU MIRTIES. Trijų 
veiksmų drama. Parašė E. S. Ka
talike. Vaidylų 17. Kaina 15c.

MARATAS. Vienveiksmč 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

turių 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. 
Vienveiksmč 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

♦PUSSESERE 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. Verte 
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 15c.

♦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 40ę.
♦NEPAVYKUSI > KOMEDIJA. 

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

VIENAS IŠ MŪSŲ TURI ĄP- 
SIVESTI. Vieno veiksmo kpmedi- 
ja. Suvaidinimui reikia 4 asmenų:
2 v., 2 m. Kaina lQc.

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

KNYPKIS. Vieno veiksmo ko
medija. Parašė M. Gawalewicz. 
Sulietuvino S(. 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.

Su užsakymais ir kitais reikal

LIETUVIŲ MlPHILADELPHIA, PA.
Telefonas 1‘opiar 4110

šeštadienis, Lapkr. 30, TIRU, 

svetainė ir draugų perkamas 
namas.

Taigi prieita prie išvados, 
kad turime remti Kliubo sve
tainę kaip tik galim, o sykiu 
draugų namą, nes abi šios į- 
staigos yra lietuvių kultūros 
įstaigos.

B. Muleranka,
30 Squire St.

MEILES RYKŠTE. 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 35c.

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

Kaina 85c.
KONTROLIS. Vienaveiksmė 

komedija. Iš A. Rudenchovo su
lietuvino & 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 85c.

OPERETĖS
♦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 grįčioje; III ak
tas — valsčiaus raštinėje; IV ak
tas — mažažemio bakūžėje.

Kaina 85c. Balso ir piano 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 piano 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. Šaknaitės 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 25ę.

Orkestracijos, balso ir piano 
muzika $10.

♦MEILES 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. Ideko- 
ravimas paprastas, pasiturinčio 
miesto gyventojaus svečių kamba
rys. Orkestracija su balso ir pia
no partitūra $15; nuomuojant $5.

♦TAMYLA. Penkių veiksmų 
melodrama, sutaisyta pagal F. 
Diušino romaną. Iš ukrąirių 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. Pąrašė A. Bara
nauskas. Suvaidinimui reikia 13 
asmenų: 8 v., 5 m. Kąiąa 10ę.

NEŽUDYK- Vienąveiksmis 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 25ę.

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

♦MUSMIRES. Dviejų veiksmų 
operetinis vaizdelis vaikams. Pa- 
rąšė A. D. Muzika Ą. Jociaus. 
Vadovaujančias rolęs turi 10 as
menų — mergaitės ir berniukai. 
Taipgi būtinai reikalingas vaiku 
choras. Knygučių reikalinga ne
mažiau kaip 10 (žodžių susimoki- 
ijmui> ir 6 muzikos sąsiuvinių 
(dainų susimokinimųi). Ką(na 
bendrai už viską $5. Be muzikos, 
vienos kopijos kaina 20c.
ais kreipkitės sekamu adresu:

;NO SĄJUNGA



šeštadienis, Lapkr. 30, T940
. į. ■ .....................

Rochester, N. Y. taip gražiom gėlėm papuošti

Dirbk ir Tylėk. . .
Daugelis Rochester kriau

čių giriasi, kad yra organizuo
ti į ACW of A uniją šimtu 
nuošimčiu ir turi sąlygas ge
resnes, negu kitų industrijų 
darbininkai.

Aš pilnai sutinku, kad dar
bininkai turi būti organizuoti 
į unijas ir gint savo reikalus, 
bet ne taip kaip ACW unija 
gina juos.

Paimkim pavyzdį iš kitų in
dustrijų : ar jos organizuotos 
ar ne, kurios tik dirba val
džios darbą, tai gauna tokį 
pat užmokestį, kaip ir prieš 
valdžios darbo pradėjimą 
dirbti, o mes, kriaučiai, giria
mės turį radikališkiausią uni
ją ir geresnes sąlygas, kaip 
kitų industrijų darbininkai, 
bet kokį atlyginimą-užmokes- 
tį gaunam už valdžios Šime
lius, kuriuos dirbame ? Tai yra 
apgailėtina. Lavintas darbinin
kas sunkiai gali uždirbti 40c 
į valandą. O ką bekalbėti apie 
antraeilius darbininkus. . .

Ir neturim teisės pasiprie
šinti, nes mes esam organizuo
ti į “radikališkąją” ACW of 
A uniją.

stalai ir visko iki sočiai gas- 
padinės pagaminę, o jaunuo
lės ir jaunuoliai visko į stalus 
pristato, patarnauja. Ir pa
stebėjo man: “kai rengsit kitą 
parengimą, nepamirškit mums 
pasiūlyt pasipirkt po tikietą!”

Publikos skaitlingai daly
vavo bankiete ir, kiek teko 
nugirsti iš pasikalbėjimų, visi 
patenkinti yra.

Nors lapkričio 11 d. buvo 
atvykęs iš Brooklyn, N. Y., 
“Naujos Gadynės” čyfas, Stil- 
sonas, kuris savo prakalboje 
staipėsi, raižėsi, šaukdamas 
visa gerklia, kad niekas neitų 
į darbininkiškų organizacijų 
parengimus ir jų neremtų. Vi
saip niekino ir kai kuriuos 
net baugino išdeportuot į 
Maskvą, bet publika kitaip 
supranta dalyką. Pono Stilso- 
no plepalų neklauso!

šis bankietas buvo skaitlin
gas publika ir liks gražaus 
pelno.

Visiems ir visom dalyvavu
siems ačiū! Taipgi ačiū vi
siems darbininkams, o ypatin
gai gaspadinėms: M. Narbu
tienei, O. Zdanienei, P. JZaga- 
rauskienei ir Ev. Dingilienei.

J. V. S.

Unijos viršininkai turi gu
drią politiką: daugiau prasi
lavinusius darbininkus turi

Springfield, 111.
pasiėmę po savo skvernu, o 
kurių negali pasiimti — tuos 
išmeta iš unijos; jie daro vi
sus pasitarimus su bosais, ne
siklausus darbininkų. Ir kaip 
unijos viršininkai su bosais nu
taria, tai darbininkų nesiklau- 
sia, ar jie sutiks su tokiomis 
sąlygomis, ar ne. Kaip darbi
ninkai išdirba savaitę ar dvi, 
pamato kokias sąlygas pasira
šė mūsų unijos viršininkai su 
bosais, bet jaučiasi bespėkiais, 
kontrakto negalima laužyti, 
kurį pasirašė mūsų viršininkai

Rado Negyvą Petrą Mickevičių
Lapkričio 16 d. mirė Petras 

Mickevičius, 69 metų amžiaus. 
Velionį P. Mickevičių rado ne
gyvą gelžkelio kieme. Prie sa
vęs turėjo du viedreliu su an
glim; vienas viedrelis jau pri
rinktas anglių, o kitas tik iki 
pusės. Vargšas Petras sukniu
bęs ir miręs vietoje širdies su
stojimu plakt.

Velionis vargingai gyveno 
vienas. Mat, jo moteris pir- 
miaus mirė, ilgą laiką pasirgu-

si. O Petras per ilgą laiką ją 
prižiūrėjo. O antra, anglių ka
sykla, kurioje jis pelnydavo 
duonutę, nedirbo per tą ilgą 
laiką. Ir dabar dar nedirba, 
stovi uždaryta. Tai ta kasykla 
ne tik vieną velionį Petrą su
vargino nedarbu, ale ir daug 
darbo žmonių palietė.

Velionis P. Mickevičius pir- 
miaus skaitė “Laisvę”, pas- 
kiaus — “Vilnį” iki kasykla 
dirbo.

Lapkričio 16 d. mirė Nelė 
Brazaitienė, 48 metų amžiaus. 
Velionė paliko nuliūdime sūnų 
ir dukterį. Palaidojo su bažny
čios katalikiškom apeigom.

Ilsėkit šaltoj žemelėj!
:|: * *

Lapkričio 23 d. turėjome ju
biliejinį balių. Jį suruošė LDS 
vietinė 29 kuopa. Iš New Yor- 
ko buvo J. Orman, LDS Jau
nuolių sekretorius. Rodė pa
veikslus iš LDS Jaunuolių spor
to ir veikimo. Sako, balius ne
nusisekęs; mat, publikos ne
daug susirinko.

* * 5.1
Dabar mūsų mieste pc stu- 

bas daug radosi mokslainių, ku
riose mokinama, kaip tapti 
Amerikos piliečiais. Paskiria 
tam po dvi valandas dienos ar 
vakaro laiku dėl lavinimosi, o 
valdžia duoda mokytoją. Ran
dasi daug ir tokių, kurie suvis 
nieko nemoka: nei druko, ne 
tik pasirašyt vardą su pavarde. 
O čia išmokina.

4: * #
Sakoma, kad mūsų mieste 

randasi net 12,000 žmonių, ku
rie turi gyventi iš pašalpos bei 
WPA darbo. O vien senelių 
daug randasi, kurie jau gauna 
pensijas. Senelių daug vargs
ta ir gaunanti pensiją. Mat, 
vietos neturi, kur gyvent. Pen
sijos gauna nuo $13 iki $25 į 
mėnesį. Kas gauna 25 dol. tas 
“labai laimingas” ir gali šiokį

tokį kambarį pasirendavoti. O 
kaip tam renduot ir valgyt per 
mėnesį laiko su 13 dol.?

* * *
Kaip oras esti šaltesnis, tai 

anglies kasyklos dirba ir pilną 
laiką — 5 dienas į savaitę. O 
orui atšilus — 2-3 dienas te
dirba.

A. Čekanauskas.

LICENSES
NOTICE is hereby given that License No. 
HL 14 206 lias been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 168 Fulton St., &' 87 Cranberry 
St., Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to bo consumed on the premises.

EDWARD JOSEPH LUNA 
168 Fulton St., 
87 Cranberry St., Brooklyn, N. Y.

“pRANKimi^KnW
HAVERHILL, MASS.

LDS 136 kp. susirinkimas įvyks 
pirmadienį, 2 d. gruodžio, LPG 
Kliubo Svet., 324 River St., 7:30 v. 
v. Nariai kviečiami dalyvauti susi
rinkime, nes jau 15 mėnesių kaip 
kuopa turėjo susirinkimą. Šiame su
sirinkime rinksime valdybą 1941 m. 
Todėl nepamirškite dalyvauti. — A. 
Dambrauskas, Sekr. (281-288)

LMS 2-ro APSKRIČIO 
CHORAMS

Gerbiami Dainininkai! Sekmadienį, 
gruodžio 8, įvyks 2-ro Apskr. metinė 
konferencija. Būtinai pasistengkite, 
draugai-gės, prisiųsti atstovus su ra
portais jūsų veiklos, ir su gerais su
manymais ateičiai. Konferencija pra
sidės 11 vai. ryto, 376 Broadway, 
So. Bostone. Būkite skaitlingai ir 
laiku. — Sekretorė. (282-283)

ALDLD 2-ro APSKRIČIO 
KONFERENCIJA

LLD 2-ro Apskr. metinė konferen
cija įvyks sekmadienį, 12 d. sausio, 
Svetainėje, 62 Lafayette St., Pater
son, N. J. Pradžia 10 vai. ryto. De
legatai 'renkami sekamai: Vienas 
nuo 10 narių ir vienas nuo kuopos. 
Prašome pribūti laiku. — A. Lidei- 
kienė, sekr. (282-283)

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-

,„r .. ...... .  nr

vyje privalo balsuoti. Balsavimo
vieta, Liet. Svet., 29 Endicott St. —
J. Norvaiša, pirm. (280-282)

BALTIMORE, MD.
Vietinis Lyros Choras šaukia ex

tra susirinkimą 3d. gruodžio, 7:30 
vai. vak., Liet. Svet., 851 Holins St. 
Nariai ir pritarėjai yra kviečiami 
dalyvauti ir teikti savo žodį šiame 
reikale. Išgirskite daug naujo susi
rinkime. — J. Deltuva, org.

(282-283)

ROCHESTER, N. Y.
ALDLD 50 kp. ruošia prakalbas, 

pirmadienį 2 d. gruodžio, 8 v. v., 
Gedemino Svetainėje, 575 Joseph 
Ave. Kalbės A. Bimba, iš Brooklyn, 
N. Y. Kviečiame vietinuis ir iš apy
linkės dalyvauti. — Kom. (281-283)

PHILADELPHIA, PA.
Lietuvių Moterų Birutės Kliubas 

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

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-3622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

be darbininkų žinios. Jeigu 
kokį mažą pasipriešinimą pa
darysi, tai būsi apšauktu sa- 
botažninku.

Dirbk ir tylėk... Niekam 
galvos neskauda ar kriaučius
turi ką valgyti, ar ne!

Kriaučius.

Wilkes-Barre. Pa.
LDS 10-to Apskričio ban

kiete, lapkričio 17 d., skait
lingai dalyvavo draugai-gės 
su jaunuoliais šenadoriečiais. 
Jie išpildė pirmiaus duotą 
prižadą su kaupu.

Taipgi dalyvavo draugų ir 
draugių iš Scrantono, Pittsto- 
no, Plymoutho, Nanticoke, Ed
wardsville, Lee Park, Parsons, 
Hanover ir Lyndwood, Pa. Ir 
vietiniai draugai - gės ir sim- 
patikai, kurie iš anksto pasi- 

• pirko tikietus, ir dalyvavo 
bankiete.

Įvairi grupė: profesionalų, 
karčiamninkų ir amatininkų, 
kurie iš kalno pasipirko tikie
tus, bankiete dalyvavo ir 
drauge su visais linksminosi ir 
skaniai užkandžiavo vištiena 
ir gėrimais vaišinosi, žemiau 
talpiname jų vardus bei pa-
vardes: A. Valinčius, fotogra
fas; Rauduvė ir Rauduvienė, 
fotografai iš Pittston, Pa.;
Valinčienė, fotografė, vieti
nė; Ch. Liegus, graborius, vie
tinis;-Lizdas, pianų ir vargo
nų krautuvininkas, vietinis; 
G. Križenauskas, A. Scarnu- 
lis, P. šimokauskas, R. Kuns, 
J. Savage, G. Ruzgis, J. Mus- 
kauskas—karčiamninkai, vie
tiniai; V. Glaubičius, karčiam- 
ninkas iš Parsons, Pa.; Cibuls- 
kienė, karčiamninkė iš Han
over, Pa.; J. Grušelionis, rub- 
siūvis, vietinis, J. Zamaras, 
batsiuvis, vietinis; J. Zdanis, 
gasolino užveizda - pardavė
jas, iš Lyndwood, Pa.

Keturi biznieriai, pirkę ti
kietus, dėl tūlų aplinkybių ne- 
pribuvo; bet jie suteikė tikie
tus savo kostumeriams, ir tie 
pribuvo į bankietą.

Man teko kalbėtis su 
ta simpatikų, kurie 
kart dalyvavo mūsų parengi
me. Jie stebėjosi, kad nebuvo 
policistų, ir taip gražiai daly
vaujanti publika apsieina be 
jokių barnių. Ir sako, kad

kele- 
pirrpu

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

RUOŠIA LIETUVIŲ LIAUDIES TEATRAS
‘ i i ‘

PO VADOVYBE ALDONOS ŠERTVIETYTĖS

Penktas puslapis
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MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas bus 

užtikrintas Ir už prieinamą kainą.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

STASĖ LENGERDAITĖ 
los Alenos rolėje

Sekmadienį

GRUODŽIO

Decembe
1940 m.

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

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

NEW NATIONAL HALI. SVETAINĖJE
261-267 DRIGGS AVE.
g-------------------------- .------------------- n

Šokiams grajis

Jurgio Kazakevičiaus
Orkestrą

Įžanga 75c ir 50c 
Vien tik Šokiams 35c

į------------- ---------------------------------------------------------(Įj Nikodemas Pakalniškis
'Kurčiam Žente’ vaidina Kazio rolėj.

'S-

a

BROOKLYN, N. Y.
9

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

ta

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. .

MONTELLO, MASS.
ALDLD 6 kp. susirinkimas įvyks 

pirmadienį, gruodžio 2 d., 7:30 v. 
v. Nariai malonėkite ateiti ir atsiim- 
kite naują knygą. — Org.

(280-282)
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FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA
417 Lorimer St — Brooklyn — “Laisvės” Name 

•
GERIAUSIOS ROSIES VALGIAI

Gaminami Europiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs, lietuviško 
namų darbo, kilbasai ir kepta paršlena; gaspadorlškal 

nuvirti kopūstai ir barščiai.

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas pieniškų valgių
’ Ir daržovių—virtų ir žalių.
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SKELBKITES "LAISVĖJE”

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

; Office Phone Inside Phone
? EVcrgreen 4-6971 EVergrcen 4-6485

OPEN DAY and NIGHT

Managed by

RHEA TEITELBAUM

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
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

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

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

Siunčiame duoną per paštą 1 kitus miestus, specialiai greita! pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, sutelksime informacijas apie svori ir kainas.

VARPAS BAKERY 36-40 Stagg Street Brooklyn, UY.



geltas pusląpis ŠeStadienis, Lapkr.
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Ispanijos Pabėgėliams
Rinkliava Baigiasi

Pikietuotojai teis Gluckin Korporacijos darbaviete, N. 
Yorke. Jie yra nariais United Office and Professional 
Workers (CIO) unijos nariai; jie reikalauja pakelti 
darbininkams algas.

Prof. V. Bacevičius įspūdingai 
A tsi rekomen d a vo Koii cer te

Paskutinis Priminimas dėl Lietuviu Liaib 
dies Teatro Ruošiamo Vaidinimo

Dvieju Komedijy, ir Šokiu
Jau 

National 
dinimas 
tas.

Newrytoj, 5 vai. po piet (svetainė atdara 4 vai.),
Hali, 261 Driggs Ave., Brooklyn, N. Y., įvyksta vai- 
dviejų komedijų—“Aš Numiriau” ir “Kurčias Žen- 

Po vaidinimui seks šokiai prie J. Kazakevičiaus orkestro.
Veikalus režisuoja Aldona Šertvietytė. Vaidinime daly

vauja A. Buknienė, N. Pakalniškis, J. Lazauskas, S. Lenger- 
daitė, M. Stakovas, Geo. Klimas, P. Grabauskas. Protar
piais grieš Liet. Stygų Orkestrą. Bus užkandžių ir gėrimų.

Tiesa, kad šiuo laiku subėgo daug parengimų veik į 
krūvą, bet mes to negalėjome išvengti. Šis yra pirmas Lietu
vių Liaudies Teatro parengimas, prie kurio rengtasi gana iš- 
anksto. Lietuvių Liaudies Teatras yra jūsų visų liaudies orga
nizacija. Tad visi, kurie dalyvavome Jono Valenčio vakaruo
se, kurie klausėmės mūsų gerb. prof. V. Bacevičiaus koncerto, 
dalyvaukime ir Lietuvių Liaudies Teatro parengime. Paremki
me organizaciją ir jaunų žmonių darbą.

LIETUVIŲ LIAUDIES TEATRO KOMIT.
KELRODIS: New National Hali randasi Greenpointo da

lyje. Privažiuoti galima Lorimer St., Crosstown, Graham Ave. 
gatvekariais ir 8th Ave. Subway. Važiuodami Lorimer ir 
Crosstown karais išlipkite ant Manhattan Ave. Nuo čia tik 
vienas blokas iki svetainei. Graliam Avė. karai priveža prie 
pačių durų—išlipkite prie pačių durų—išlipkite privažiavę 
Eckford St. čia ir svetainė. 8th Ave. subway važiuodami iš
lipkite Nassau Ave. stotyje—apie trys blokai iki svetainės. 
Nuo Grand St. galima nueiti į 10-15 minutų.

Vytauto ’ Bacevičiaus kon
certas, įvykęs lapkričio 28-tos 
vakarą, didžiojoj Carnegie 
Hall, New Yorke, ilgai pasi
liks mūsų atmintyje. Jis bus 
atmintinas dėl mums suteiktos 
muzikališkos grožės ir dėlto, 
kad jis mums, lietuviams, bus 
davęs daug naujų draugų, su 
pagarba žiūrinčių į mūsų me
niškąjį lygį. Kadangi mažai 
kas žinojo ar tikėjosi, kad ta 
mažytė tauta turėtų tokį mu
zikos genijų. Kaip viena tur
tinga kitatautė ponia, pasaulį 
plačiai apkeliavus ir daug žy
miausių pasaulio muzikų gir
dėjus, atėjus po programos 
pasveikinti prof. Bacevičių, 
pareiškė:

“Aš tik norėjau pamatyti, 
kaip tie lietuviai atrodo, kas 
jie per žmonės. Bet dabar per 
ilgą laiką girdėsiu tik pianą ir 
pianą.”

Išsamią prof. Bacevičiaus 
programoj buvusių kūrinių ir 
jų išpildymo apžvalgą turėtų 
parašyt mūsų muzikai, meni
ninkai, kurių daugelis koncer
te dalyvavo. Tad čia tik trum
pai priminsiu, jog programoj 
turėjo kelių iš žymiausių pa
saulio muzikos kūrėjų kompo
zicijas, kaip Cesar Franck’o, 
Chopin, Tcherepnine, Rach
maninoff, De Falla, Scriabine, 
Debussy, Dohnanyi, taipgi lie
tuvių muziko K. M. Čiurlio- 

keletą savo kompozi-

susi- 
atei-

tarp

Ispanijos paliegėliams nuo 
Franco fašistų teroro pervesti 
Meksikon lėšoms specialė rin
kliava baigsis gruodžio 1-mos 
popietį su masiniu mitingu ir 
meniška programa Manhattan 
Centei*, 34th St. ii’ 8th Avė., 
New Yorke.

Kuriems nebuvo progos pa
sidarbuoti ar paaukoti rinklia
voje, tikimas, kad tie, sulyg 
išgalės atiduos savo d on į per 
savo organizacijas bei įstai
gas. Reikia priminti tiek, kad 
150,000 pabėgėlių, kurių skai
čiuje tebėra ir daugelis Int. 
Brigados veteranų, — tikrųjų 
kovotojų prieš fašizmą — pa
dėtis yra tragiška karo nute- 
riotoj ir badaujančioj Franci- 
joj. Nei vienas, kam išgalima, 
neturėtų liktis neparėmęs Is
panijos pabėgėlių.

Savo paliktoj notoj, Liver
more parašęs, kad jam “ne
vyksta gyvent. . . viskas atro
do juoda... negaliu ilgiau 
pakęsti.” Ko jis negalėjo pa
kęsti, smulkmeningai nesako
ma viešai paskelbtose notose, 
kurias, sakoma, adresavęs sa
vo žmonai. Ji buvo jo trečioji.

Milionierių rado svečių ap
tarnavimo prižiūrėtojas Mur
ray sudribusį kėdėj. Iš karto 
manęs, kad snaudžia, ketinęs 
nekliudyt, bet paskiau pama
tęs kraujo, tada pašaukęs po
liciją.

NEKILNOJAMA NUOSAVYBE 
(Pardavimui ar {mainymui)

GREENPOINT: Kampinis plytų 
namas, seno saliūno vieta; 4 aukštų, 
27x100; šešių 5|s maudynė. Nė jokių 
gadinimų. Morgičius $8,000, -- 5%. 
$12,500. {mainymui už šią nuosavy
bę, lotai, Queens’e, ar morgičiai.

Ford, 20 Palmetto St., Brooklyn, 
N. Y.

1 ®

ie atiduoda kreditą 
kurie darbavosi, ir 

darbą, 
išstoti

lietuviais svečiais menininkais, 
visuomenininkais, veikė jais. 
Vieni jų atėjo pasveikinti, ki
ti autografų gauti, treti 
pažinti, ketvirt kviesti 
ties programoms.

Gražu pažymėti, kad
atėjusių prof. Bacevičių išgirs
ti, ir pasveikinti buvo visokių 
pažiūrų žymių lietuvių meni
ninkų. Jie dar kartą parodė, 
jog nežiūrint sriovinių ai’ ko
kių skirtumų, mos visi galim 
sueiti, galim bendrai paremti 
tą, kas apeina mūsų visai tau
tai, kas gražu, kas kilnu. Su 
kuriais teko kalbėtis, jie sakė
si sužavėti Bacevičiaus talen
tu ir 
tiems,
tiems, kurie rėmė tą 
kad Bacevičius galėtų 
amerikoniškoj scenoj.

Pagaliau, salės sargams be
laukiant progos uždaryt kam
barius, būrelis sveikintojų, se
nų entuziastų ir naujų draugų, 
persikėlė į gretimai esamą 
Wellington viešbučio salioną, 
kur užtiesus ilgą stalą, gerb. 
artistui vakarieniaujant, dar 
tęsė pasikalbėjimus prie vėly
bų ar, geriau tariant, anksty- 

užkandžių ir kavos.
“L.” Rep.

bų

Turčius Nusižudė
Buvęs milionierius ir plačiai 

žinomas šaunioj, daug puotau
jančio,) “aukštojoj draugijoj” 
Jesse Livermore nusižudė per
eitą ketvirtadienį, nusišovęs 
viešbutyje Sherry - Nether- 
land. Jis buvo 62 metų.

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
&

išpildyta nepaprastai 
ir gyvai—įspūdingai..

Unija Laimėjo Dviejų 
Savaičių Streiką

K. Degutis, Savininkas 
Prielankus Patamavimąs 

306 UNION AVENUE 
Tarp Ten Eyck ir Maujer St«. 

Brooklyn, N. Y. 
GERAI PATYRĘ BARRERIAI

J. GARŠVA
G rabor ius-U n derta ker 

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

krikštynom, kitkam.
231 BEDFORD AVE. 

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

Kem Vėl Kaltintas už 
Paniekinimą Tyrėją 
Paul J. Kern, Civilės Tary

bos Komisijos prezidentas, 
pereitą trečiadienį antru kar
tu kaltintas už paniekinimą 
Miesto Tarybos įsteigto tyri
nėjimų komiteto, prieš kurį 
Kern seniau atsisakė stoti liu
dyti, o dabar tam komitetui 
vedant kitų kamantinėjimus 
Kern atsistojo ir pertraukinė- 
jo, pareikšdamas tūlus liūdy- 
mus esant neteisingais.

Kern atsisakė komitetui 
liūdyt prie uždarų durų, ta

i', , --.Čiau jis ne tik neatsisakė, bet 
dar reikalavo liūdyt viešame 
posėdyje, kur visuomenė galė
tų girdėti. Jis pareiškė slapty
bių neturįs.

Kėni pereitą trečiadienį po
sėdyje kelis syk perkirto ko
miteto advokatą Emil K. Ellis, 
kada tas klausinėjo tūlą Klei- 
nert, kuris savo liūdyme skun
dėsi, kad jam buvę neleista 

\ užimti butų komisijos virši- 
A ninkystėje • vietos dėl jo poli

tiškų ir religinių skirtumĄ nuo 
LaGuardia admin istracijos. 

Į Būtų komisionierius Wilson ir 
(Kern tatai nuginčijo. Dėlto ko

mitetas vėl įkaitino Kern už 
paniekinimą komiteto.

Ateities Žiedo Vaiką 
Mokyklos Reikalai

A. ž. V. Mokykla prasidėjo 
jau 4 savaitės tam atgal, kas 
šeštadienį gauname naujų mo
kinių. Turime skaitlingą būrį 
gražių mergaičių ir berniukų.

Mokyklos tvarkymo komite
tas, pasitarę, nutarė priimti 
naujus mokinius iki naujų me
tų. Taigi prašome dabar pasi
naudoti proga, atveskite savo 
sūnus ir dukteris šį šeštadienį, 
lapkr. 30 d., 419 Lorimer St., 
Brooklyne. Pradžia lygiai 2 
po pietų.

Dainį] ir muzikos mokytojo 
turėsime palaukt dar savaitę. 
Būsima mokytoja drg. Aldona 
Šertvietytė dabar užsiėmus 
mokinimu teatralės grupės lo
šėjus. Mokina du veikalus, ku
riuos turėsime progą pamaty
ti šį sekmadienį, gruodžio 1 d.

Dainų mokytojos laukiant, 
Lillian Kavaliauskaitė pradės 
sumokinti lengvą scenos veika- 
liuką. Pradėsime šį šeštadienį. 
Turime užkvietimą LDS 1 kuo
pos parengimui suvaidinti tą 
veikaliuką. Laikas neperilgas, 
iki gruodžio 21 d.

Komisijos Narys,
Geo. Kuraitis.

ANTRA SKAITLINGA SAVAITE
Artkino Naujas Šaunus Sovietinis Judis

Psichologinė drama 
naujosios Rusų 

moteries^,,/
P.M: Mokiomis dienomis

‘Didžioji Pradžia”
Lenfilm veikalu. Nuolat rodoma nuo 10:30 A.M. 20c iki

Specialė Įdomybė 
“PERGALĖS APVAIKŠCIOJIMAS LENINGRADE”

MIAMI PLAYHOUSE “i"““
—

nies ir 
cijų.

Visos 
jautriai
Už visas jis buvo karštai svei
kinamas ir, programą užbai
gus, iššauktas ir vėl ir vėl. 
Briediniams numeriams prof. 
Bacevičius pateikė taip pat 
labai įspūdingus kūrinius, 
kaip ir pačiai programai pasi
rinktuosius.

Baigiant programą, kas 
nors iš publikos atsiuntė du 
didelius bukietus krizantemų, 
dekoruotų ąžuolo lapais. Jeigu 
jie tuomi norėjo atžymėt me
nininko įkūnijamą muzikos ii' 
grožę ir jėgą, tai buvo pilnai 
priderinta prie padėties. Meno 
atžvilgiu koncertas skaitoma 
puikiai pavykusiu.

Apie prof. Bacevičių, kaipo 
žymų muziką, platūs atsiliepi
mai tilpo didžiojoj New Yorko 
amerikinėj spaudoj: “Post,” 
“Sun,” “Tribune,” “Journal- 
American,” “Times” ir kituo
se. Tai bus plačiau atžymėta 
sekamose “Laisvės” laidose.

Publikos buvo daugiau, ne
gu tikėtasi turėt pirmame, dar 
šioje šalyje neišgarsinto muzi
ko koncerte, ypatingai įvyks
tant paprastą vakarą ir supuo^ 
lant su daugeliu paskilbusių 
pianistų koncertų tą savaitę ir 
kai kurių net tą pat vakarą. 
Tačiau didžiulė salė, talpinan
ti apie 3,000 publikos, nebuvo 
pripildyta, ypatingai brangių
jų ir ložose vietų, daug buvo 
neužimtų, kadangi bent lietu- 
viškąjai ir abelnai darbinin
kiškai publikai jos buvo per- 
brangios — po $2.20 iki $3.30 
už sėdynę, kas pas mus nei iš
galima nei priprasta, kadangi 
lietuvių koncertams įžanga 
niekad nebūna aukštesnė $1 
asmeniui.

Bet. tai buvo turtingiausis 
publika koncertas iš bile ka
da rengtų vienam kuriam me
nininkui, su apie 1200 publi
kos, ir pirmas lietuvio meni
ninko išstojimas žymiausioj 
amerikinėj muzikos - dainos 
meno šventovėj — Carnegie 
Hall.

Publikoje matėsi svečių ir iš 
toliau. •

Programai pasibaigus, prof. 
Bacevičių sveikino garsusis pia
nistas Arthuro Ėubinstein su 
žmona ir kvietė jį atsilankyt 
pas juos artimešniam susipaži
nimui.

Po programos, Bacevičiaus 
kambarėliai užscenyje ir kori
dorius užsipildė kitataučiais ir

Visokių Žolių 
Sandelis

Ramunių, Liepos žiedų, čio
brelių, šalavij.ų, 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

LeVANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

J. LeVANDA—E. LeVANDA 
Tėvas Ir Sūnus Levandauskal

UNDERTAKERS

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. Stagg 2-0788 
NIGHT—HAvemeyer 8-1158

BAR ir GRILL
LIETUVIŲ RESTAURANAS
Įdomiai Jpuošta lietuviška aludė 

ant Grand Street 
Rheingold 5xtra Dry Alus. 

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės

Turime ir kambarių pernakvot 
arba savaitiniai išrandavot

JOSEPH ZEIDAT
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

DR. J. J. KAŠK1AUČIUS
Telefonas: Humboldt 2-7964

530 SUMMER AVENUE 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

fe

Prelekcija Pirmadienį

PARDAVIMAI
įtai- 
vie- 
tur- 
nie-

and 
2nd 
d ar-

Parsiduoda Grosernė su visais 
symais. Labai tirštai apgyventa 
ta, nėra kitų krautuvių, miestas 
tingas gyventojais, nes “slack” 
kad čionais nėra. Yra Centras-Rub
ber Co. Parsiduoda nepaprastai pi
giai. Pardavimo priežastį sužinosite 
ant vietos. Naudokitės nepaprasta 
proga, atsilankykite arba rašykite. 
Taipgi’ parsiduoda 5 kambarių na
mas ir krautuvė, apačioj prie krau
tuvės, yra kuknė, 4 karų garažius, 
viskas tvarkoj.

S. Urbelis, 36 Olive St., Nauga
tuck, Conn. (282-284)

po $1
po $1

1 - mos,

Suteikiam garbingas 'laidotuves ■

• $150 1
Koplyčias suteikiam nemoka- W 

mai visose dalyse- miesto v 
Tel. Virginia 7-4499 t

F. W. SHAUNS
I (SHALINSKAS)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite orest Parkway
’ WOODHAVEN, N. Y.

Wl IMI aa M
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Prabuvę streike porą savai
čių, Rose Picture Frame 
Mirror Works, Inc., 4620 
Ave., darbininkai grįžo 
ban išlaimėję streiką.

Jų unija, Elektristų, Radio 
ii- Mašinistų Lokalas 1224, pa
sirašė su firma sutartį, kuria 
duodama uždaros šapos sąly
gos, algos pakeliama 
per savaitę dabar ir 
daugiau nuo sausio
gauna savaitę atostogų su al
ga, keturis apmokamus šven
tadienius, laiką ir pusę už 
viršlaikius, 40 valandų darbo 
savaitę, taipgi sutiko visus iš
kylančius nesusipratimus rišti 
arbitracijos keliu. Sutartis pa
liečia 150 darbininkų.

Užgyrė CIO Konvenci 
jos Pravestą Programą

Didžiojo New Yorko Indus
trinių Unijų Tarybos posėdyje, 
įvykusiame lapkričio 28-tos 
vakarą, Fraternity Clubrooms, 
110 W. 48th St., N. Y., išklau
sius CIO Konvencijos raportą, 
priimta eilė rezoliucijų, užgi
nančių CIO politiką.

Tarpe kitų, priimta rezoliu
cija, pareiškianti Lewis’ui “šir
dingiausią padėką ir įvertini
mą už jo didžius darbus”, ku
riuos jis nudirbo CIO ir abel- 
nai unijizmo naudai.

Pirmadienį, gruodžio 2 die
ną, 7:30 vai. vakare, “Lais
ves” svetainėj, 419 Lorimer 
St., atsibus labai svarbi pre
lekcija. Drg. Šolomskas baigs 
aiškinti Tarybų Lietuvos Kon
stituciją ir kalbės kitais labai 
svarbiais klausimais. Prašome 
visus ir visas atsilankyti. Įžan
ga visiems veltui.

Rengėjai.

ROBERT LIPTON
Jeweler : : Įsteigta 1892

701 GRAND STREET
Tarpe Graham & Manhattan Avės.

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

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

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn
Kamp. Broadway ir Stone Ave. 

tarpe Gates Ave. ir Chauncey St.
Tel.: Glenmore 5-6191

Mateušas Si monąvičius
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

ir impor- 
degtinės i» 

geriausių

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

'4
426 SOUTH 5th STREET 
blokas nuo Hewes elevelterlo stoties

nuo 1 valandos

Kiekvieną z«ubatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba* 
rys, užėjimui su 
moterims. Nedė-

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

Lietuviu Kuro Kompanija
/DEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 
(Steam Boiler)

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661 1
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