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

Metai XXX. Dienraščio XXIL

tarybų respublika), susitikau 
valgykloje vieną brooklynietį 
lietuvį, buvusį biznierių.

—Kaip Jums dabar atrodo 
dalykai Lietuvoje?,—klausiu 

- jo.
—Nežinau nei kaip pasaky- 

ti, — atsakė. — Laiškų iš ten 
negaunu, laikraščių neskaitau. 
Bet šiandien So. Brooklyne 
girdėjau vieną ypatingą daly-

Tai per Kompanijos 
Apsileidimą Žuvo 
31-nas Angliakasis

Vokiečių Lakūnai iš Naujo 
Pleškino Southamptoną
Anglai Praneša: dusį septynių mylių aukšty-

London, gruod. 2 d.—Dar je. Daugelis vokiečių oriai - 
rūko gaisrai, kuriuos vokie- vių, mėtydami bombas, ta-

Graikai Paėmę dar 
7 Tūkstančius Ita

lų j Nelaisvę
ką.

—Ką tokį girdėjai? — no
ri mąstą va u.

Buvęs biznierius tęsė:
—Vienas žmogus man sa

kė šiomis dienomis gavęs iš

Cadiz, Ohio. — Trisde
šimt vienas angliakasis — 
sunkiadarbiai d u o n pelniai 
tipiškų amerikiečių šeimynų 
—guli sukriušinti po uolo-

kodėl įvyko tas sprogimas?

Lietuvos laišką. Rašę jo gi- mis ir griuvėsiais Neims 
minės. Laiško rašytojas, pa- ,k a s y k 1 o je, Pennsylvania- 
baigoje laiško, 4 sako: “Kai ’ 
perskaitysit šį laišką, atsargiai 
nupieškite nuo voko pašta- 
ženklį ir mums jį prisiųskite;

• mes norime matyti, kaip jis 
atrodo, pasiekęs Ameriką. . .”

Buvusio biznieriaus žodžiai 
mane suįdomino. Tuomet 
klausiau:

—Kam tas jiems paštaženk-
lis?

—Ogi, kai paštaženklį nu
plėšė, tai laiško gavėjas sura
do tokius parašytus po juo 
žodžius: “Mes mirštame ba
du”.

čių bombininkai buvo pada- čiau, skrido taip žemai, kad 
rę naktį pirmiau Southamp- vos nekliudė medžių viršū- 
tone, didžios anglų prie
plaukos mieste, o būriai vo
kiečių orlaivių iš naujo pleš
kino tą miestą per kelias 
valandas praeitą naktį ir 
šiandien iš ryto.

Vokiečių lakūnai tiksliai 
taikė savo sprogdinančias 
ir padegančias bombas į 
biznio centrą Southamptone 
ir ten daugiausia nuostolių 
padarė.

Oro kautynėse anglai nu
šovė 8-nis vokiečių lėktuvus, 
o vokiečiai 5-kis anglų lėk
tuvus. Bet visi anglų lakū
nai parašiutais išsigelbėjo.

Vieną Southamptono dalį 
vokiečių lakūnai kulkasvai- 
džiais apšaudė.

Anglai atmušė vokiečių 
orlaivius nuo Londono vi
durio, tai naziai bombarda
vo tik jo priemiesčius.

Anglai nukirto žemyn ir
vieną vokiečių orlaivį skri- laivius.

Graikų Pranešimas: |met, tarp Argyrokastrono
Athenai. — Graikai “grū- ir Koritzos. Italų kareiviai 

da” italų kariuomenę toliau I d a u g m e n iškai pasiduoda 
atgal visu frontu. Jie suėmė graikam.

Neoficialiai prane šama,

nių.
Dėl blogų oro sąlygų, pra

eitą naktį anglų lakūnai ne
skrido bombarduot vokiečių.

John L. Lewis, pirminin
kas Jungtinės Mainierių 
Unijos, neseniai parode, jog 
kasyklų kompanijos daro 
didelį spaudimą senatoriams 
ir kongresmanams, kad a1- 
mestų sumanymus, reika
laujančius tinkamai prižiū
rėt kasyklas ir įvest saugu
mo prietaisus jose.

į nelaisvę dar 7 tūkstančius
italų, o dar daugiau jų už- kad graikai užėmę Konis- 
mušė bei sužeidė. Dabar polį, svarbų pasieninį AL 
graikų armija randasi tik banijos miestelį, netoli Kor- 

Berlin, gruod. 2. — Vo-'už 45 mylių nuo Albanijos fu salos. Graikų nuostoliai 
kiečių orlaiviai iš naujo sostinės Tiranos, 
bombarduoja Southampto-| Graikai užėmė karui 
ną, siekdami sunaikint jį svarbius punktus apie Pre- 
taip, kaip Coventry.

Būriai vokiečių orlaivių 
vėl plačiai bombardavo Lon
doną, taip pat ir sekamus 
miestus: Southamptoną, 
Paddingtoną, Kensington^, 
Batterseą, Liverpoolį, Bir- 
minghamą ir Plymouthą. 
Visur vokiečiai turėjo gerų, 
pasekmių, o Londone užkū
rė didžius naujus gaisrus.

Per 24 valandas vokiečiai 
sunaikino 13 anglų orlaivių, 
o anglai tik du vokiečių or-

Vokiečiai Praneša:Ohio anglies kompanijos; 
tai todėl, kad kompanija ir 
valdininkai nesirūpino ap
žiūrėt kasyklą ir apsaugot 
ją nuo dujų sprogimo pavo
jų, kaip rašo United Press, 
amerikonų žinių agentūra.

Jungtinė Mainierių Unija 
stačiai pareiškė, jog tie 
mainieriai žuvo per kompa
nijos apsileidimą.

Dujos sprogo kasykloje 
pereitą penktadienį ir palai
dojo 31-ną angliakasį.

Sekmadienį iš kasyklos 
buvo išimta 11 lavonų.

Valstijiniai i n s p ektoriai 
ir kompanijos viršininkai; 
nieko neatsako į klausimą:!

AMERIKOJE ESĄ 4 MI- 
LIONAINEPIL1EČ1Ų 

SVETURGIMIŲ

VOKIEČIU IR ANGLŲ 
PREKINIŲ LAIVŲ 

NAIKINIMAS
Washington. — Pirmiaus 

manyta, kad Jungtinėse 
Valstijose esą 3 milionai ir 
600 tūkstančių nepiliečių 
sveturgimių. Dabar gruo
džio 1 d. registravimo ' di- 

i rektorius Earl G. Harrison 
paskelbė, kad jų būsią iki 

i4 milionų.
Nepiliečiai, Skubėkite Užsi

registruoti 
( - v i

Laikas nepilieciams atei
viams užsiregistruot baigia
si gruodžio (December) 26 
d. Visos registravimosi sto
tys bus atdaros tik iki gruo
džio 11 d. Paskui dauguma 
jų užsidarys ir liks tiktai 
didžiosios; centralinės sto- 

Lapkričio mėnesį Angli- Tvai.bus. ?aug?au keb,u' 
Juozas rašo tą pačią paša- joj buvę nukirsta 209 vo- m,i uzsnegistiuot.

kad “šiomis! kiečių orlaiviai ir 20 italų 
lėktuvų. Tuo tarpu priešas 
nušovęs 53 anglų orlaivius 
Anglijoj ir 43 Vokietijoj bei 
vokiečių užimtose žemėse. 

Per tą mėnesį anglai su
naikinę 59 italų orlaivius, 
italai 18 anglų orlaivių.

Žinoma, tai buvo nesąmonė. 
Niekas tokio laiško nebuvo 
gavęs. Niekas Lietuvoje -ne
mirė ir nemirs badu, kas no
rėjo arba nori dirbti. Tai bu
vo pasakaitė užbovyti tam
siems žmonėms ir apie naują
ją Lietuvą kvailybių paskleis
ti.

Anglai Nukirtę Virš 
3,000 Naziy Lėktuvą

“Bet kam gi čia ta kvaila 
pasaka kartojama?” gal ne 
vienas skaitytojas paklaus.

Kartojama tam, kad pereitą 
savaitę Juozas’Tysliava iš jos 
panorėjo padaryti “baisią ži
nią”. Jis savo Idikraštyje ra
šo kaip tik panašiai, kaip tas'014 Vokietijos orlaivių An- 
buvęs biznierius man sakė glijoje 
prieš kokius keturis mėnesius.

London. — Anglų spauda 
skelbia, kad nuo karo pra
džios iki gruodžio 1 d. jų 
lėktuvai ir priešorlaivinės 
kanuolės nušovę žemyn 3,-

NAUJASIS MEKSIKOS PREZIDENTAS 
SKELBIA AMERIKOS KRAŠTŲ VIENYBį.

Mexico City. — Sekma- kaip demokratijos idealas 
dienį buvo įvesdintas naujas 
Meksikos prezidentas gene
rolas Manuel Avila Cama-

naminiuose mūsų reikaluo
se ir stiprus mūsų prisiri
šimas prie tarptautinių san-

Anglai Praneša:
London. — Žuvo anglų 

submarinas “Triad,” 1,090 
tonų įtalpos, su 53 jūrei
viais, bet mažiukai anglų 
motorlaivukai - “uodai’ tor
pedavo ir, galbūt, nuskan
dino prekinį vokiečių laivą 
“Santos,” 5,943 tonų. Vienas 
anglų orlaivis praeitą penk
tadienį bombardavo ir, tur
būt, nuskandino kitą vokie
čių prekinį laivą, apie 8,000 
tonų, 

f

Vokiečiai Praneša:
Berlin. — Greitieji ingių 

motoriniai laivukai

maži.
Anglų ir graikų orlaiviai 

žmogžudiškai mėsinėja be
sitraukiančius atgal italus.

Graikai pasiekė svarbiau
sią kelią į Tiraną.

Naujai atsiųsta italų ka
riuomenė neatsilaiko, ypač, 
kada graikai durtuvais ją 
atakuoja. Italai rėkia, kad 
durtuvas tai barbariškas, 
laukinių žmonių ginklas.

Italų Pranešimas:
Roma. — Italai atmušė 

graikų atakas ir patys 
smarkiai atakavo graikus. 
Bet graikai panaujina ata
kas iš savo pusės prieš ita
lus.

Atkasė Sušaudytus Ru
munu Naziu Vadus

pataikė
cho. Meksikos kongreso at- tikiu su Šiaurinės, Centrali- torpedomis į vieną prekinį

ką, sakydamas, 
dienomis buvo gautas labai 
įdomus laiškas iš Lietuvos”. 
Tik Tysliava drovisi sakyti, 
ką anam žmogui/‘sakė”. Juo
zas “po nuplėštu paštaženk- 
liu” suranda ne “mes miršta
me badu”, bet “didesniuose 
Lietuvos miestuose prasideda 
badas...”

Gal už keletos mėnesių tą 
patį “laišką” pakartos, biskį 
iškraipęs, Grigaitis, paskui Mi- 
chelsonas, paskui Laučka, pas
kui Karpiukas. šiandien vis
ko galima tikėtis.

Bet tegu tatai bus visiems 
aišku, jog tai yra vienas di
delis melas!

Iki lapkričio 29 d. buvo
ne-, susiregistravę 3,286,574 

piliečiai sveturgimiai.

o

Jungtinių Valstiją 
Gyventoją Skaičius

Nušautas Vokietijos Oro 
Tūzas Majoras H. Wick

Nuo praeito

Tysliava suranda dar vieną 
žinią: “Tarybų Lietuvoje, sa
koma, steigiamos naujos psi- 
chijatrinės ligoninės...”

Jei tai tiesa, tai šią “staty
bą” galima išaiškinti Šitaip: .

Netekę šiltų vietų, dvari
ninkai, ir negalėdami engti 
žmones Tysliavos garbinami 
fašistai kraustosi iš proto ir jie 
reikalingi ūmaus gydymo.

Karpius verkia, kad lietu
viai'biznieriai nesiskelbia fa
šistų spaudoje, bet skelbiasi ir 
remia pažangiąją spaudą, 
liaudies leidžiamus laikraš
čius.

Tysliava guodžiasi dėl to 
paties.

Ką tas parodo? Ogi tai, kad 
Amerikos lietuviai biznieriai, 
su maža išimtimi, yra pažan
gūs žmonės ir supranta pa
žangiosios spaudos rolę mūsų 
gyvenime.

Toki biznieriai verti pa
sveikinti I

Washington. — Valdiškas 
gyventojų skaičiavimo (cen
sus) biuras kiek pirmiau 
buvo paskelbęs, jog šiemet 
balandžio 1 d. pačiose Jung
tinėse Valstijose buvę 131,' 
409,881-nas gyventojas, ne^ 

i skaitant Alaskos ir salų pri
klausančių šiai šaliai. Da
bar tas biuras atranda, kad 
gyventojų būsią kiek dau
giau negu tada paskelbta.

Berlin.
ketvirtadienio nieko negir
dėt apie garsųjį Vokietijos 
orlaivininkų tūzą, majorą 
Helmutą Wicką. Jis šiame 
kare viso nušovęs žemyn 
56-šis anglų orlaivius. Ma
noma, kad Wick žuvo oro 
kautynėse su anglais virš 
jūros siaurumos, Anglų Ka
nalo. Tame paskutiniame 
mūšyje jis taipgi ^nukirtęs 
vieną anglų lėktuvą. Tuo 
žygių daugiau anglų oriai- 
vių dalyvavę kautynėse ne-l . .. . „„ .
gu vokiečių. Wick buvo tik y? A „
25 metų aihžiaus.

CHINAI NUKOVĘ 12,658 
JAPONUS

Graikai Paėmę dar 5,000 
Italy į Nelaisvę

Chungking, Chinija, 
gruod. 2. — Pereitos savai- 
įtės gale chinai Hupeh pro- 

-irn —-i-’--
užmušė 12,658 japonų ka
rius, kaip skelbia chinų ko
manda.

Aihenai, Graikija, gruod. 
2. Per dieną graikai paė
mė į nelaisvę 5,000 italų ka
rių ir užėmė kelias ypatin
gai svarbias pozicijas Al
banijoj, kaip praneša graikų 
komanda.

Graikai vis dažniau pris
pirta italus durtuvais ir lai
mi tokias tiesiogines kovas, joj.

Berlin, gruod. 2. — Vo
kiečiai teigia, kad jų bom- 
bininkai padegė laivų sto
vyklas ir kitus svarbius pa
status Southamptone, An- 
glijoj.

London, gruod. 2. — An
glų orlaiviai bombardavo 
vokiečių prieplaukas Nor
vegijoj ir šiaurinėj Franci-

stovai karštai sveikino už
baigusį tarnybą prezidentą 
Cardenasą, naująjį prezi
dentą Camacho ir preziden
to Roosevelto pasiuntinį 
Henry Wallace’ą, naujai iš
rinktą Jungtinių Valstijų 
vice-prezidentą. Tuo tarpu 
30 tūkstančių armijos mies
te budėjo prieš fašistų - al- 
mažanistų planuotas riau
šes.

Prez. Camacho savo kal
boj, be kitko, sakė:

“Mūsų takams nušviest 
nėra skaistesnio švyturio

nes ir Pietinės Amerikos 
respublikomis. Tikrai mes 
laimingi, kad visi šie ame
rikiniai kraštai yra pasiry
žę išvien gintis nuo bet ko
kio užpuolimo iš svetur... 
Niekas neskiria mus vienus 
nuo kitų šiame Amerikos 
žemyne... Jo gyvenime 
mes kilniai trokštame pasto
vaus draugiškumo, ryman
čio aiit tarpsavinės pagar
bos ir ant proto pergalės 
prieš žvėrišką jėgą, ant 
ramaus 
prieš mechanizuotą karinį 
naikinimą.”

j vokiečių laivą, bet 
kandino jo.

Vienas pagalbinis 
čių šarvuotlaivis iki šiol su
naikino 79 tūkstančius tonų 
įtalpos anglų prekinių laivų.

nenus-

vokie-

Kareivis Netyčia Nušo
vęs Draugą Kareivį

Bucharest, Rumunija. — 
Geležingvardiečiai, rumu
niški naziai, atkasė grabus 
buvusio savo vado C. Z. 
Codreanu ir 13 jo draugų, 
kuriuos ex - karaliaus Ka
rolio žandarai sušaudė dve
ji metai atgal. Jų lavonai 
grabuose bus sudėti į gar
bingą patalpą. Codreanu la
vonas, perkeltas į auksinį 
grabą, buvo demonstraci
niai nešamas gatvėmis.

vo-

su- 
lai-

ANGLAI PLĖŠIA ŽMONES 
IŠ BRAZILIJOS LAIVŲ

Rio de Janeiro, Brazilija. 
—Vienas pagalbinis anglų 
šarvuotlaivis sustabdė Bra
zilijos laivą “įtapę”, 18 my
lių nuo Brazilijos krantų, ir 
pagrobė iš jo 22 keleivius, 
kuriuos anglai vadino 
kiečiais.

Karinis anglų laivas 
laikė prekinį Brazilijos
vą “Barque,” pakraštiniuo
se Brazilijos vandenyse.

Brazilija dėl to pasiuntė 
protestą Anglijai. Sako, 
kad‘pagal amerikinių kraš
tų nustatymą, pakraštinis 
300 mylių vandens ruožas 
yra laikomas bepusiška sau
gumo sritim, kurtoj jokia 
kita šalis neturi /teises, kliu
dyt amerikinių: t > respublikų 
laivų. :'

žada Atgriebt Transylvani- 
ją nuo Vengrijos

Bucharest. — Laike di
džios fašistų geležingvar- 
diečių demonstracijos sek
madienį, Rumunijos minis- 
teris pirmininkas Antones
cu “užtikrino,” kad jo vai- * 
džia sieks atgaut šiaurinę 
Transylvaniją, kuri buvo 
perleista Vengrijai rugs. 
30 d. Rumunija tada ją per- > 
vedė Vengrijai pagal Hitle
rio ir Mussolinio padiktavi- 
mą. Bet, pasak Antonescu, 

, ir Italija 
tiedu kareiviai susipykę ir “supranta Rumunijos troš

kimą atgaut šiaurinę Tran- 
sylvanią.”

Demonstracijoj dalyvavo 
100 tūkstančių geležingvar- 
diečių.

Fort Dix, N. J. —Milici
ninkas kareivis V. A. Di

bendradarbiavimo relli, 22 metų, kulka iš re
volverio nušovė savo asme
nišką draugą, kitą kareivį 
E. A. Zenobį, 19 metų.

Pirelli areštuotas; sako, 
kad juokaudamas šovęs, ma
nydamas, kad revolveris 
neužtaisytas.

Komandierius gen. Powell 
pareiškė, kad Zenobi nety
čia nušautas, atsitiktinai.

Anot kitų pranešimų, tai dabar Vokietija

VOKIEČIAI TORPEDAVO 
PENKIS ANGLŲ LAIVUS

New York, gruod. 2. — 
Šiandien čia buvo girdimi 
radio atsišaukimai pagalbos 
iš penkių prekinių Anglijos 
laivų. Keturis anglų laivus 
torpedavo vokiečių subma- 
rinai už 400 mylių nuo Ai
rijos. Penktas taip pat su
žeistas, (bet nežinia, ar oro 
bombomis ar torpedomis.

per peštynes Zenobi likęs 
nušautas.

Vokiečių Komandierius 
Siunčiamas j Rumuniją

Italai Sakosi Sumušę Anglus 
Rytinėj Afrikoj

Budapest, gruod. 2.— čio- 
naitiniai diplomatai girdėjo, 
kad Hitleris pasiuntė vokie
čių karo štabo galvą feld
maršalą gen. Wm. Keitelį į

Sovietai Užginčija “Sukili
mą” Besarabijoj

j

ORAS. *R ;Vis taip pat 
šalta. pabėgę.

,■/į : ' ■ jj"‘ V y1 j *

Maskva. — Sovietų vy- > 
riausybė griežtai užginčija 

Rumuniją “sukriušint” kru- .girdus paskleistus iš Rumu- 
vinas riaušes tenai. niios. būk žmonės sukilo

Roma. — Italų komanda, 
praneša, kad jie laimėję še 
šių Valandų mūšį ties Iregri, 
Rytinėj Afrikoj; nukovę 72 
anglus, sužeidę daugiau ir 
pagrobę tris anglų trokus 
su amunicija ir kitais reik■ |VįSųS įuos gyventojus, kurie mai apie sukilimą Bessara- 

[menimi^. Po mūšio anglai j nereikalingi miesto gynimui bijo j tai tik suŽiniMi pa-

nijos, būk žmonės sukilę 
prieš valdžią Sovietinėje 

London, gruod. 2. — An- Bessarabijoj, neseniai at- 
glų vyriausybė ragina iš- gautoje nuo Rumunijos 

jsikraustyt iš Southamptono provincijoje. Sako, jpraneŠi- 
I visus tuos gyventojus, kurie mai apie sukilimą Bessara-

ar karo darbam. dirbti išmislai;

A
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Naujas Bilius Darbininkų 
Judėjimui Smaugti

Kongresan yra įneštas sumanymas 
darbininkų judėjimui smaugti. Tasai su
manymas arba bilius taikomas, aišku, 
“apsigynimo pramonėms.” Bilių kongre
sui pasiūlė kongresmanas Smithas.

Jeigu šis Smitho sumanymas būtų pa
darytas įstatymu, tai Amerikos darbi
ninkai, dirbą “apsigynimo pramonėse”, 
negalėtų streikuoti. O jei kurie išdrįstų 
streikuoti, tai, einant šiuo sumanymu, 
būtų baudžiami visam amžiui kalėjimo.

Kuri pramonė šiandien yra apsigyni
mo pramonė ir kuri ne apsigynimo, nie
kas negali pasakyti. Kiekviena pramonė 
galima vadinti apsigynimo pramone, nes 
šių dienų gyvenimas yra tokis sudėtin
gas, kad negalima atrinkti jo gijos, ne
galima bent vienas siūlas ištraukti, kad 
nepadarius ženklo audekle.

Pasiremdami obalsiu “šalies apgyni
mas aukščiau visko,” reakcininkai viliasi 
pravesią tokį įstatymą, kuris uždraus 
Amerikos darbininkams streikuoti, už
draus jiems ir organizuotis, uždraus 
jiems bent kaip nors ginti savo. intere
sus nuo išnaudotojų, kurie .kraunasi ir 
krausis bilijonus dolerių iš tų pačių pra
monių, katros vadinasi “apsigynimo pra
monėmis.”

Dėlto darbininkai — visųpirmiausiai 
organizuoti darbininkai, — kai tik tasai 
bilius tapo pasiūlytas kongresui, suska
to veikti, suskato protestuoti prieš jo 
padarymą įstatymu. Visi, dalykus su
prantą unijistai, žino, ką reikštų tokio 
įstatymo pravedimas. Jis reikštų tą, kad 
darbininkai pasiliktų be balso, be teisių 
kovoti už savo interesus. Kapitalistai, 
remiami valstybės aparato, jiems užda
rytų burnas ir surištų rankas ir kojas.

Todėl visai natūralu, kad prieš tai dar
bininkai protestuoja, kad prieš tokį bilių 
jie turi dar stipriau sukrusti, negu iki 
šiol.

Kapitalistinėje sistemoje, kur viskas 
dirbama privatiniam pelnui, organizacija 
ir streikas yra vienintelis įrankis darbi
ninkų rankose savo reikalams ginti. At
imk tą—viską iš jų atimsi.

Bliovė, Jie Bliovė ir Vis Veltui
Kai Molotovas vyko į Berlyną pasita

rimams, Sovietų Sąjungos priešai (ir lie
tuviškus įskaitant) nežinojo, kaip gar
siau bliauti. Girdi, dabar tai jau ištikrų- 
jų Sovietų Sąjunga bus įjungta į fašistų 
ašį. Esą, Molotovo kelionė reiškia tą, kad 
jis atiduos Vokietijai Balkanus ir Tur
kiją, ir tt.

Mes tuomet sakėme, jog tai yra di
džiausia netiesa. Molotovas vyko į Berly
ną ne tam, kad kokią nors šalį Hitleriui 
atiduoti, ne tam, kad Sovietų Sąjungą į 
fašistinių valstybių ašį įjungti, o tam, 
kad pasitarti savo politikos reikalais — 
taikos reikalais. Sovietų Sąjungai rūpė
jo ir rūpi, kad karo liepsna būtų susiau- 

įrinta, kad ji būtų suvaldyta, kad ji ne
persimestų į visus Balkanų kraštus ir 
Turkiją.

Šiuo metu jau kiekvienam aišku, kad 
mūsų buvo tiesa. Jau visi rimtesni žmo
nės pripažįsta, kad Bulgarija ir Turkija 
šiandien, eidamos išvien su Sovietais, ga
lėtų išsaugoti savo teritorijas nuo impe
rialistinio karo liepsnos. Bet jos išsaugos 
tik tuomet, jei klausys Sovietų taikos po
litikos, jei klausys josios nurodymų ir di
rektyvų.

- Sovietų Sąjungos atstovas Washingto- 

ne Umanskis pradėjo pasitarimus su 
Amerikos valstybės departmento nariais. 
Sovietų ambasadorius Londonu, Maiskis, 
tariasi su Anglijos užsienio reikalų mi
nisterijos atstovais.

Berlyne ir Tokio Sovietų atstovai ta
riasi su tų kraštų vyriausybėmis. Sovie
tų diplomatai, vadinasi, dirba. Bet jie 
dirba taikai. Jie dirba tam, kad šis im
perialistinis karas būtų greičiau už
gniaužtas, o jei ne, kad jis būtų sulaiky
tas nuo plėtimosi.

“Aukso Gadynė . .
Clevelando fašistų laikraštis rašo, kad 

Smetonos šeimininkavimo laikotarpis 
Lietuvoje ateityje bus vadinamas “auk
so gadyne”, “nežiūrint kaip tautininkų 
opozicijos gaivalams tas nepatiktų.”

Dalinai reikia sutikti su smetoniško 
kavalieriaus Karpiaus mintijimu: Sme
tonos laikais Lietuvoje buvo aukso gady
nė. Kam? Aaišku, ne liaudžiai,'ne dar
bo žmonėms, bet smetonininkams. Plėšė
si auksą pats “tautos vadas”, gavo jo 
Vailokaitis ir Ko., gavo Lapenai, gavo 
Tūbeliai, gavo visi smetonininkai, čiulpę 
Lietuvos darbo žmonių kraują ir prakai
tą. Liaudis gi gyveno tik sunkų vargą ir 
skurdą.

Karpius turi tiesos tą gadynę vadinti 
“aukso gadyne” dar ir dėlto, kad jis pats 
yra gavęs iš Kauno aukso, kurį lydėjo 
ordinas.

Bet fašistams aukso gadynė Lietuvoje 
jau pasibaigė. Ji nesugrįš. Dėlto jie taip 
šėlsta. Dėlto jiems bendradarbiauja ku
nigai ir socialistai, trokšdami padėti su
grąžinti Lietuvon Smetoną ir fašistams 
“aukso gadynę.”

Parduos Mokyklas
Uruguajaus lietuvių laikraštyj “Dar

bas” rašoma apie lietuvių fašistų pasime
tus žulikystes S. Paulo mieste, Brazilijoj. 
Laikratis nurodo:

“Čia pasklido žinia, kad smetonininkai 
su ex-konsulu Polisaičiu ruošiasi parduo
ti lietuviškas mokyklas S. Paulo mieste. 
Pradžioje tam niekas netikėjo. Vėliau, 
vietos laikraščiai rašė, bet ir to neužte
ko; daugelis ranka numojo. ' /

“Aną dieną nuvažiavau į Parque dar 
Nacoes pas vietos lietuvius, kad patyrus 
visą tiesą.

“Jie tatai patvirtino. Girdi mokytojas 
Jurevičius net parašus rinkęs pas šio ra
jono lietuvius, kad kolonija sutiktų par
duoti mokyklas “Liet. S-gos Brazilijoj” 
vardu. Esą, ‘jei, mes nepardiįosime, tai 
Rusijos vyriausybė jas iš iūūs atims, 
kaip kad atėmė kitose valstybėse.’ Dėl to 
kilo įvairūs skandalai ir protestai. Bet 
smetonininkai vistiek varo šį niekšingą 
darbą.

“Tas pats yra ir su Villa Anastazijos 
liet, pradž. mokykla. Dar blogiau, kad 
tos mokyklos dokumentai padaryti vieno 
mokytojaus vardu: Tai visai lengvas par
davimas.

“Pardavimui išstatyta ir Bom Retiro 
skyriaus mokykla. Ji užregistruota Liet. 
S-gos Braz. vardu.

“Smetonos klapčiukai išpardavę šias 
mokslo įstaigas mano dar pratęsti tingi
niavimo laiką ir dar kiek paūžti, nes iš 
Lietuvos algoms kelias jau užsidarė. O 
prie darbo šiems ponams priprasti nėra 
taip lengva.

“Prie mokyklų statymo prisidėjo ir S. 
Paulo lietuviai. Todėl šis turtas ( yra vi
suomeniškas ir su juo taip elgtis koloni
ja neturėtų daleisti.

“S. Paulo lietuviai budėkite!”
Brazilijoje lietuviai fašistai elgiasi 

taip, kaip ir visur. Lietuvoje, kurie tik 
jų galėjo, plėšė, vogė pinigus ir bėgo į 
Vokietiją. Brazilijoj ir Argentinoje tie 
patys fašistai, buvę Lietuvos atstovai ir 
kiti, bando pasigrobti viską, ką tik gali 
savo asmeninei naudai.

i
Jungtinėse Valstijose fašistai daro tą' 

patį. Jie grobia vilniečiams surinktus pi
nigus. Jie bando pasigrobti kitokį Lietu
vos turtą Amerikoje. Iš patikimų šaltinių 
sužinojome, kad laivas, kiiris kadaise bu
vo pirktas Amerikoje ir už kurį buvo už
mokėta pinigai, paimti iš valstybės iždo, 
yra užrašytas ant vieno asmens vardo. 
Jis jį bandys, matyt, parduoti ir pasipi
nigauti.

Ateis laikas, įcai tas viskas bus smulk
meniškai surašyta ir paskelbta, šiandien 
tenkinamės tik trumpu tų vagysčių pri
minimu. z

Dešimtineiinę LDS 
Sukaktį Atžymint

Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimo dešimts metų 
gyvavimo sukakties proga 
buvo išleistas jubiliejinis 
LDS albumas “LDS Paveik
sluose.”

Šis albumas turi bent po
ros tūkstančių LDS dar
buotojų ir šiaip pasižymė
jusių LDS narių paveikslų. 
Tai gražiausias paveikslų 
rinkinys.

Albume telpa, apart pa
veikslų, taipgi labai daug' 
istorinių davinių apie LDS 

i gimimą, 10 metų gyvavimą 
ir gražų pasižymėjimą lie
tuvių visuomenėje.

Albumo įžangoj paduota 
platus analizas apie LDS 
gimimą. Jis vaizdžiai nu
piešia, kaip „208 progresy
viai delegatai SLA 36-to j o 
seimo drąsiai ir pasiryžu
siai kovojo prieš reakcinę 
SLA vadovybę, kaip jie bu
vo iš seimo policijos buožė
mis išmušti ir kitoj svetai
nėj susirinkę padėjo pama
tą naujam susivienijimui. 
Toliaus piešėjo Gresh-Griš- 
kėno piešiniai parodo figū
romis ir numeriais, kaip 
kasmet LDS augo nariais ir 
turtu: parodo, be to, kasme
tinį LDS išmokėjimą pašal
pų ir pomirtinių, kiek narių 
kasmet sirgo ir kiek mirė. 
LDS žemlapis parodo, ku
riuose miestuose ir valsti
jose randasi LDS kuopos.

Toliaus jau seka įvairūs 
paveikslai, bendrai su ata
tinkamais paaiškinimais, su
dėti į albumą taip, kad jie 
parodytų kiekvienų metų 
LDS augimą ir veikimą. 
Taipgi sek^ trumpos kiek
vienų metų^LDS veikimo is- 
torijukės.

Du specialiai puslapiai 
yra pašvęsti LDS moterų 
veiklai; du puslapiai paskir
ti Massachusetts jaunimo 
veiklai; vienas puslapis 
apie LDS daktarus ir vie
nas puslapis apie LDS slau
ges; du puslapiai apie mū
sų menininkus ir tt. ir tt.

Jubiliejinis albumas, to
dėl, pasidaro istoriniu do
kumentu, svarbiu kiekvie
nam visuomenės darbuoto
jui, kiekvienam LDS nariui. 
Jo kaina, palyginamai, ma
ža: tik 50 centų kopija.

Kurie norite jį įsigyti, ra
šykite užsakymą LDS Cent- 
ran (su užsakymu reikia ir 
pinigai prisiųsti), 419 Lo
rimer St., Brooklyn, N. Y.

J. G.

ŠYPSENOS
Išvengė Bausmės

Mokytojas: —Na, ar tė
vas tave nubaudė už blogą 
vakarykštį elgesį?

Vaikas: — Ne, jis sakė, 
kad jam labiau skaudėtų, 
negu man.

Mokyt.: — Tai tavo tėvas 
turi minkštą širdį.

Vaikas: Ne minkštą širdį, 
bet reumatizmą rankose.

Kodėl?
Jis:—Kodėl į visus mano 

klausimus tu atsakinėji 
nauju klausimu?

—Ji:—Ar iš tikrųjų aš 
taip darau?

Pas Gydytoją
Gydytojas (jaunai pa

cientei) : —Taip, taip. Jūs 
daug šokate. Ar po to žy
miai dažniau plaka širdis?

Pacientę:— Tąipriklauso 
nuo to, su kuo Šokau.

(Stirari^ota)

Antradienis, Gruodžio 3, 1940

Vaizdas iš italą-graiky karo: Italijos militariniai sunkvežimiai stovi prie upės, 
ant kurios graikai sunaikino tiltą.

Rašytojo Juliaus Butėno Laiškas
žemiau telpa jauno, bet energingo ir ta

lentingo Lietuvos rašytojo, Juliaus Butėno, 
laiškas, rašytas dr. A. Petrikai. Laiške kai 
kurie dalykai yra jau nusenę, kadangi laiš
kas rašytas net rugs. 4 d., tačiau bendras 
laiško turinys nenustoja savo vertės. Jis 
yra žingeidus ir daug pasakąs.—“L.” Red.

Mielas Dr. A. Petriką,
Tamstos laišką gavo Antanas Venclova, bū

damas Lietuvos Tarybų Socialistinės Respub
likos Švietimo Liaudies Komisaras—kaip se
niau švietimo Ministeris. Teisybė, likimas pa
sišaipė: buvęs šviet. ministeris Jokantas Venc
lovą buvo atleidęs iš mokytojo vietos, palikęs 
be darbo (už vieną eilėraštį, paskaitytą Vil
niuje per literatūros premijų įteikimą ir atsp. 
Prošvaistės IV kn.), o dabar Venclova atsisėdo 
jo vieton. . . .

Su manim irgi išėjo humoras: pabėgo Ju
lius Butėnas, bet ne aš. Tai buvo tikrai, kaip 
Sveikas intuicija nejautei, iš katalikiško lio- 
gerio žmogus.

Pats Venclova nepaprastai užimtas, kadan
gi dabar vyksta švietimo perorganizavimas so
cialistiniais pagrindais, tad jis prašė manęs 
atsakyti į jam adresuotą laišką.’

Paties laiškas rašytas rugpjūčio 19 d., o aš 
rašau rugsėjo 4 d. Gal būt, iki šiol esate gavę 
iš mūsų daugiau spaudos, iš kurios matyti ma
no veikimas Socialistinėje Lietuvoje. Aš iš 
karto naują Augrą pasveikinau ir prie darbo 
dėjausi. Net jokių atostogų dėl to neturėjau. 
Labai daug darbo. Dabar (jau nuo 1 d. rug
pjūčio) aš esu paskirtas organizuoti Liaudies 
Kovų Muziejų. Liepos men. daug rašiau Lie
tuvos žiniose. O kur visokie posėdžiai, pasita
rimai. . . Tiek to. Vienu žodžiu, prie darbo 
buvau iš pat pradžių pakviestas ir dirbu. Šiuo 
metu plačiau spaudoje reikštis neturiu net lai
ko. Daug, be to, per radiją šnekėjau, ypačiai 
liepos mėn., kai reikėjo užimti buvusias tau
tininkų pozicijas kultūrinėje dirvoje.

Kadangi man pavesta atsakyti į visą laišką, 
tai aš. pasisįcngstiT”paeiliui atsakyti į klausi
mus. Kaip sutiko naują vyriausybę, o dabar 
reikia pridėti—naują santvarką įvairūs žino
mi asmenys, ne taip lengva atsakyti. “Min-. 
ties” leidėjai nutarė dėtis prie socialistinės kū
rybos ir dirba kas ką gali. Visi menininkai— 
tiek Kipras Petrauskas, tiek kiti—aiškiai pa
sisako pasiryžę iš meilės dirbsią socialistinės 
Lietuvos gerovei ir menui .kelti. Prof. Kolupai
la paskirtas technikos fakulteto dekanu. Kiek 
aš pažįstu, visi senesnės kartos mokslo žmo
nės nuoširdžiai ir su viltimi žiūri į naująjį 
Lietuvos gyvenimą.

J. Jurginis iš Švedijos grįžęs ir turi aukštą 
paskyrimą Užsienių Reikalų Ministerijoje, ku
ri betgi likviduojama. Bet šis žmogus nepra
puls: gabus ir reikalingas. Jurgis Šaulys, dip- 
plomatas, matyt, kokią šunybę padarė užsie
nyje, nes jam atimta pilietybė ir teisė bet ka
da grįžti namo. Broliai Biržiškos tebedirba 
naudingą mokslo darbą ir kuo gali padeda jau
niesiems.

Jokių tūkstančių niekur neišsiuntė. Kad nė 
vieno nesušaudė, tai aš žinau iš pačių pati
kimiausių šaltinių, šitai rašau niekeno ne
verčiamas ir neraginamas. Aš pats truputį žiū
rinėjau Amerikoje leidžiamų dešiniųjų laik
raščių ir mačiau, kad ten vieni melai ir pra
simanymai apie įvykusią pas mus socialinę 
revoliuciją, kurią darbo žmonės sutiko su en
tuziazmu.

Visas švietimas perorganizuojamas. Bet, ži
noma, šiemet nepasiseks visko 100 nuoš. pri
derinti prie SSSR švietimo įstaigų, teks eiti 
palaipsniui. Tačiau žmonių orientacijoje bus 
jau šiemet daug šuolių padaryta. Iki šiol švie
timo įstaigose siautė klerikalai, kunigai, o 
dabar tikyba iš mokyklų, kaip mokomasis da
lykas, išmesta, o jos vieton įvestas politinis 
auklėjimas, rusų kalba (vietoj .lotynų). Aiš
ku, čia vyks didelė revoliucija, nes gimnazijo
se pirmiau socializmas, komunizmas buvo nie
kinami žodžiai, o dabar bus su pagarba taria

mi. Taip pat Lenino, Stalino bei Markso ir 
Engelso vardai.

Didelis dalykas visuotinė *turtų nacionaliza
cija. Jau pramonės įmonės, fabrikai, bankai 
suvalstybinti. Vyksta didžiulė žemės reforma, 
žemė dabar visos tautos nuosavybė, nebebus 
spekuliacijos objektas.

Teisybė, šituos dalykus sužinosite iš spau
dos, jeigu iš mūsų jos gaunate. Gal įdomiau 
bus kiti dalykai, kurių dar nepaliečiau. Ką 
veikia knygų leidyklos? Jos šiuo metu taip 
pat suvalstybinamos ir jungiamos į vieną ben
drą valstybinę knygų leidyklą. Pagrindu ima
mas Spaudos Fondas, kaip turįs geras patal
pas ir įrengimus.

Dėl spaudos, žurnalų tiek tegaliu pasakyti. 
Dienraščių dabar yra, žurnalų taip pat. Kol 
kas ir Kultūra susilaikė, svarbiausia, dėl to, 
kad Korsakas yra Eltos direktorius ir labai 
užimtas, kiti kairiųjų pažiūrų žmonės taip pat 
įkinkyti į įvairų valstybinį darbą, ir nėra, tie
siog, kam techniškai žurnalą sutvarkyti. Mat, 
kaip. “Dienovidis” senu pavadinimu, tur būt, 
nebeis. Bus kitas, didelis literatūros žurnalas. 

• Be to, netrukus išeis “Literatūros Laikraštis”, 
redaguojamas Petro Cvirkos. Apskritai, rei
kia pažymėti, jog visame Pabaltyje rašytojai, 
žurnalistai suvaidino didelį vaidmenį savo 
kraštų socialistinėje valstybinėje kūryboje. 
Tas pats ir Lietuvoje.

Visi jums žinomi vardai—dabar komisarai, 
direktoriai. Pavyzdžiui, A. Venclova—švieti
mo komisaras, L. Gira—šv. .vicekomisaraš, V. 
Žilionis—pradž. mokslo dep-to dir., P. Juode
lis—kult, reikalų dep. dir.,.K. Korsakas—Eltos 
dir. Kol kas tik Boruta,' Sal. Neris be didelių 
pareigų. Bet ir gerai, nes nebūtų kam litera
tūros kurti... Be to, patsai J. Paleckis—juk 
žurnalistas.

Dėl srovių santykių dabar naujoj santvar
koj. Mano sprendimas, gal būt, bus subjekty
vus, tačiau arti objektyvumo. Į socialistinę kū
rybą išėjo visos jaunosios kairiojo sparno pa
jėgos. Todėl valdžios aparate rasime ne tik 
grynų komunistų, bet taip' pat ir nemaža jau
nųjų varpininkų, kurie nebedaro jokių iliuzi
jų dėl kitokių galimybių. Visuomenei daro 
įspūdžio, kad į komisarų tarybą įeina, galima 
sakyti, daugumas jaunųjų jėgų—vis apie 30 
metų, kiek su viršum. Tatai liudija apie ener
gingą darbo našumą.

Literatūros, meno pasaulyje laukiama dide
lio derliaus. Nerasi rašytojo, dailininko, kuris 
nepritartų naujajai santvarkai, kadangi pui
kiai žino, jog Sovietų Sąjungoje jų reikalai 
ypatingai paisomi, tuo tarpu smetoniniame re
žime jie buvo stumdomi. Dailininkas, sakysim, 
turėdavo progimnazijoje mokytojauti už ma
žesnę negu sargo algą. Dabar rašytojams ir 
dailininkams paskiriami pabėgusių milijonie
rių namai, dvarai poilsiui. Antai, Kaune rašy
tojai ir menininkai įsitaiso puikiuose pabėgu
sio milijonieriaus Vailokaičio namuose. Čia bus 
klubas, skaitykla, darbo kambariai, kas neturi 
tinkamų sąlygų namuose.

Pas jus, kiek man žinoma, yra sudaryta ben
dra propaganda prieš mūsų dabartinę santvar
ką. Kaip priešingą argumentą galiu nurodyti, 
kad čia nemaža žymių ateitininkų ir katalikų 
ideologijos žmonių pasisako už socialistinę Lie
tuvą. žinomas ateitininkas dr. VI. Viliamas 
(geografas) labai karštai rašo “Darbo Lietu
vos” puslapiuose už socialistinę kūryba, tas 
pats minėtas prof. Kolupaila. Dar daugrau as
meniškai susitikę atvirai pasisako džiaugiąs! 
kapitalistinės santvarkos sulikvidavimu. Juk 
pas mus daugumas, didelis daugumas inteli
gentijos kilę iš neturtingo kaimo, tad kodėl ji 
priešintųsi? Buvę tautininkai spjaudosi ir 
Smetoną .keikia labiau už tuos, kuriems anais 
laikaiš nusibodo keikti, kurie šiandien užimti 
pozityviu darbu, žinoma, iš jų atsiranda ne
paprastai “raudonų”, tuo tarpu anksčiau bu
vusių nepaprastai reakcingų elementų. Aki
plėšiškumo netrūksta žmonėse.

Tautininkų statyti iš valdininkų surinktais 
pinigais gražūs aukšti Kaune “Pažangos” rū- 

(Tąsa ant 5-to puslapio)
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Only now, after the passage 
of many months, does the true 
scope and brutality of the 
present war seep in to ns.

With the approach of win
ter and the increased difficul
ty of obtaining food supplies 
starvation becomes an actual
ity in Europe—more danger
ous and more potent than the 
tons of bombs being dropped 
upon the centers of popula-

* tion.
Food is being rationed. 

Bread is scarce. Malnutri
tion is an actuality. What fol
lows next will be the dis
eases and epidemics that arise 
with weakened resistance. Eu
rope is rapidly become a camp 
of pestilence.

Famine, Pestilence, Death 
—these are the three other 
Horsemen that are now com
ing upon the scene, for the 
road has been paved by War.

The problem of feeding the 
starving children of France, 
Italy, England, Germany and 
the other nations that have

* been drawn into the vortex, 
is now before America.

Of course we are sickened 
by the monstrous viciousness 
that has been gradually ex
posed in little driblets of news 
coming from Europe. And of 
course we are horrified to 
know that bread and milk 
and food are political weap
ons used by each side in the 
war to hammer the other in
to insensibility. Starvation is 
a weapon.

Men suffer and men die. 
That is a terrible thing. But 
far more terrible and more 
portentious is the knowledge 
that in this war the young 
children who are only grow- 
ing to maturity will suffer and 
will die because of the poli
cies of their nations.

By any stretch of the ima
gination could the starvation 
of these innocent children be 
justified ?

By what conceivable right 
can the rulers of Germany 
and the rulers of Britain 
bring death in the form of 
starvation and cold to the in
nocent victims of war.

There are things to which 
we cannot close our hearts 
as we would our eyes. Use
less, senseless horrible death, 
is one of them.

The granaries of America 
are full, bursting with food. 
There is enough to feed our 
own shrunken bellies and 
enough to save millions of 
young men and women from 
starvation.

Must women, children and 
men die to insure the success 
of blockades? Must innocence 
be struck down instead of the 
forces that engineer this de
sperate gamble for world 
power and interest?

Time and time again the 
“noble”, “liberal” and “hon
est” bigshots of America have 
thwarted and misused the na
tural democratic sympathy of 
the American people.

In a time like this, with 
such powerful forces at work 
in the U. S. to dr&g us into 
war, the initiative to alleviate 
the incredible suffering in 
Europe must come, not from 
our pious committees, but 
from the men and women 
whose humanitarianism is 
equal to their democratic pa
triotism—the men and women 
of labor.

It is up to them to take the 
lead. Rather, it is up to us.

“Dr. Bronson’s, please. Fifi has a headache.”

Prf. Bacevicius Makes Debut 
in Piano Recital at Carnegie

by Charles Kwarren

THE NEW YORK piano debut of 
Prof. Bacevičiuj on Nov. 28 

was met with unusual success. 
Throughout the whole recital, when 
numbers were ended, Carnegie Hall 
resounded with the generous plau
dits of an enthusiastic audience.

His repertoire consisted of a 
choice variety of compositions that 
did away with dullness and held the 
absorbed interest of those present 
during the entire concert. Mr. Ba
cevičius’ imaginative conveyance to 
his listeners of the various inter
preted moods was admirably done, 
even though, on occasion, some of 
the scores lacked clarity. His mas
terful dexterity became obvious 
with the rendition Of Chopin’s Po
lonaise in A-fla.t major.

He began the concert with Cesar 
Franck’s Prelude, Fugue and Varia
tions and continued with Petite 
Suite by Tcherepnine, Melodie by 
Rachmaninoff, Prelude by K. M. 
Čiurlionis and de Falla’s Danse de 
Feu.

Tbe featured set of compositions 
consisted of Sonata No. 1, Opus 4, 
Meditation, Capriccio and Etude by 
Bacevicius; Etude No. 1, Opus 8 
by Scriabine; Cathedrale Engloutie 
by Debussy and Capriccio by Doh- 
nanyi.

Responding to the enthusiastic ap
plause of his listeners, Mr. Bacevi
cius played three encores.

Without doubt, Mr. Bacevičius es
tablished the fact in the minds of 
those who heard him that he is a 
good composer and one of the lead
ing pianists in the world.

In all fairness to Mr. B. it must 
be admitted that this writer entered 
the sanctimonious portals of Carne
gie Hall with dubious inclinations 
and an “I’m from Missouri” frame 
of mind, but right from the first 
rendition to the very end of the re
cital these negative attitudes were 
replaced by rapture and admiration.

It may be in place here to caution 
gome people against showing their 
ignorance by applauding in the 
middle of a composition. This pas
sive attitude is quite prevalent 
amongst the older generation of 
Lithuanians. Not only is it disturb
ing to those who are .interested in 
what’s going on, but it is also em
barrassing to the artist. No sooner 
is a softer note struck, than comes 
the slapping together Of hands. The

artist will signal you when he ends 
a score.

To follow are some excerpts from 
the New York papers commenting 
on Mr. Bacevičius debut here.

Critical Comment
Last Thursday in Carnegie Hall, 

Prof. Vytautas Bacevičius, Lithuan
ian pianist and composer, gave his 
first New York recital. He came to 
this country after a number of suc
cesses in Europe and South America. 
Following are excerpts from critical 
reviews in the New York press:

----- o------
“Mr. Bacevicius is a pianist and 

a composer of merit, equally profi
cient' and worthy of commendation 
in either case. His playing is sturdy 
and compact without being imagin- > 
ative or arresting. He commands į 
a tone quality that is generally 
clear and pleasing, but that is on 
occasion. Several short things, such 
as the Rachmaninoff Melodie or sec
tions of the Tcherepnine suite, he 
did excellently.” —New York Post.

“As a composer, Mr. Bacevičius 
possesses certain individuality in 
idiom and harmonizations ... In the 
works heard by this reviewer he 
was impressive in his grasp and in
tellectuality, a musician with a sense 
of form, receptive to moods and 
capable of communicating the ob
vious and inner meaning of the 
scores to his hearers with imagi
nation and atmosphere.” Grena Ben
nett, New York Journal and Am
erican.

“Three numbers by Chopin—end
ing with the A-flat Major Polonaise 
—showed genuine sympathy and a 
power to keep the line steadily in 
view through the masses of harm
onic and dynamic changes.” Pitts 
Sanborn, New York World-Telegram

“His playing was of an essentially 
friendly order, based on a funda
mentally agreeable tone and no 
startling feats of technic or flights 
of the imagination. Sometimes his 
rhythms were, so to speak, his very 
own. But he was sypathetic to the 
Music of Chopin, Scriabine, Rach
maninoff, Debussy and Dohnanyi, 
and he did his full duty by a prelude 
from the pen of K. M. Čiurlionis”. 
Oscar Thompson, New York Sun.

THE LOUDSPEAKER
BY MIKE O’PHONE

Week in the life of a columnist:—
Wednesday: Peacefully at home 

minding our own business instead 
that of others ...

Thursday: At Carnegie Hall with 
1,099 other people (mostly Lith
uanians) and wondering why the 
Liths have not until now produced 
anybody of importance in the field 
of art who proudly admitted he was

We hear that Italy is out to 
increase castor oil output.

Population must be restless
again.

What, Dumb?
Prof. Titl: “Mr. Gungl, what three 

words are used most among college 
students?”

Gungl: "I don’t know.”
Prof. Titl: “Correct.”

■MBMmča

To Lecture on 
Lith Culture

Brooklyn, N. Y.—A lecture will 
be held here Sunday afternoon on 
'‘Lithuanian Composers and Their 
Music”. The lecture will be given 
by Prof. Vytautas Bacevičius at 3 
p. m. December 8.

Following him another lecture will 
be given. R. Matusevich will talk on 
‘‘Lithuania’s Culture, Then and 
Now.”

Both lectures will be given in 
Lithuanian.

They are being held under the aus
pices of the LMS. The lecture pro
gram will begin at 3 p.m. Sunday 
afternoon. It will be held at Laisve 
Hall, .419 Lorimer St. in Brooklyn.

Bowling League 
Starts Off

DENVER, Colorado—John Orman, 
Secretary of the LDS National 
Youth Committee, arrives in Colo
rado this week to attend the ses
sions of the Amateur Athletic Union 
convention takihg place hero this 
week.

John Orman, on a two month tour 
of LDS youth branches throughout 
the country, has already covered 
quite a number of Lithuanian com
munities where Lith-American adults 
and youth have learned about the 
workings and operations of the LDS.

Following the AAU sessions and 
the meetings with Coloradoan LDS- 
ers and Lithuanians, Johnnie will 
return eastward. On his trip back 
to New York he will stop over to

NATIVE SON, by
Wright. Reviewed 
lie De Schaaf.

Richard 
by Nel-

Hull House

BROOKLYN WINS!
The Brooklyn Builders 

bowling team defeated the 
Maspeth Cavalcades, by tak
ing three games in last Sun
day’s match.

a Li th. Athletes by the score, yes, 
but artists none until Bacevičius ...

Friday:,At chorus rehearsal won
dering why it’s so difficult to find 
a girl without the usual semi-moro
nity behind the soulful eyes and 
soft delicate brow ...

Saturday: Studying in the day
time and at night taking a rest by 
wandering from oasis to oasis 
(waterhole, you know) and saying, 
"Gee, but those fellows and girls is 
small towns must have a heckuva 
swell time!”

Sunday: Enjoying two comedies 
performed by the Liaudies Teatras. 
Very good. We need more comedies 
and more funny situations, even 
though sometimes the humor is 
strained and forced. One Barber of 
Seville is worth ter^ Pagliaccis ...

Monday: Date nite.
Tuesday: Ditto.

NEW YORK, N. Y.—The Bowling 
League of the Metro LDS Council 
began this Sunday with a bang. This 
is being written before the games 
but elsewhere on this page you may 
find the results of the Maspeth- 
Brooklyn, Bayonne-Newark engage
ments.

Only four teams have joined the 
bowling league so far. Each team 
will bowl every other team three 
times, which makes a total of 27 
games each team is scheduled to 
play.

Just a word about forfeits. Every 
third Sunday is an open date. If 
any games are not played on the 
scheduled date, they must be played 
on the open Sunday.

Here is the schedule for the re
mainder of this month.

December 8—Newark at Maspeth. 
Brooklyn at Bayonne.

December 15—Open.
December 22—Maspeth at Bay

onne. Brooklyn at Newark.

Unemployment 
And Defense

WASHINGTON.—Unemployment, 
estimated at 9,115,000 for the month 
of September, will not be substan
tially cut by the national defense 
program, according to the current 
issue of the Economic Outlook, 
monthly survey published by the 
Unemployment Division of the Con
gress of Industrial Organizations.

“Fantastic” statements made dur
ing the Presidential campaign to 
the effect that unemployment would 
be cut by six million defense jobs 
are contradicted by evidence from 
U. S. agencies, according to the 
Outlook, which says:

“For example, the Secretary of 
Lal>or was reported by The New 
York Times as saying that between 
September, 1940, and September, 
1941, there would be an increase 
of approximately six million jobs.

“AH the government econoAiists 
with whom the Outlook checked 
this figure admitted it to be quite 
fantastic.”

These sources include the U. S. 
Bureau of Agricultural Economics, 
which reported that no more than 
2.5 million jobs could be expected 
by next year, and Mr. Howard Hun
ter, acting commissioner of WPA, 
who told the U. S. Conference of 
Mayors in Septembei’ that there 
were between 8,300,000 and 10 mil
lion jobless.

“These discrepancies in state
ments by responsible officials of the 
federal government emphasize the 
confusion created by the govern
ment failure to provide figures on 
the extent of unemployment,” the 
Outlook comments.

There have been attempts from 
time to time in various government 
agencies to establish an official es
timate of unemployment for the fe
deral government. Each time these 
attempts have been suppressed by 
the policy-making officials.”

According to the Outlook, the de
fense program cannot absorb more 
than a quarter of the unemployed 
in the next year. Constant techno
logical improvement, the annual in
crease in the working population 
and the fact that large increases in 
defense jobs depend on the amount 
of new plants required are cited in 
support of this estimate.

For example, though steel produc
tion is at its highest all-time level, 
employment is less by 35,000 than 
it was in 1929.

KAUNAS.—New Workers’ clubs 
have been opened recently at the 
Railopol, Kuckuriskiai and other 
factories of Vilnius. The Red Ban
ner Publishing House has put at 
the disposal of its workers and of
fice employees a splendidly equipped 
club for lectures, meetings, concerts, 
cinema shoves and other cultural 
activities.

The opening of clubs, libraries and 
other cultural (Institutions has be
come an almost daily feature in 
Soviet LitH6aril&;

JOHN ORMAN

A PWA teacher at the 
is rightfully proud of the fact that 
she had Richard Wright as a pupil 
in her class of Journalism. “Not 
that I could have taught him about 
Writing”, she admits modestly, “but 
I believe he came to the classes 
merely for companionship”.

She goes on reminiscently: “I re
member one time that he came to 
the class very down-hearted. I fin
ally withdrew from him the infor
mation that he had entered a short 
story contest. The publisher had 
sent him an enthusiastic letter re
garding his story, and had asked 
him to fill out a questionnaire, in 
order that they might be able to 
print a brief biography of the au
thor. On the questionnaire was in
cluded this seemingly insignificant 
question: Race—black or white. He 
had truthfully checked “black*-’. The 
manuscript was returned without 
any explanation whatsoever. He felt 
not bitter, but defeated. What 
chance had a person if his skin 
were black? What mattered the 
fact that your story was good, if 
you, yourself, were the stumbling 
block to its acceptance?

The teacher, who is one of the 
most encouraging people that it has 
ever been my good fortune to meet, 
persuaded him to forget the in
cident and to keep on writing.

When she learned 
“Native Son” had 
she was as thrilled 
book, had been her
gave us this brief story on Richard 
Wright the night she proudly 
brought his book “Native Son” to 

book seem a 
to me, and I 
same to you. 
“Native Son”, 
the power to 
suspense until

that his novel 
been published 
as though the 
very own. She

meet with groups and branches.
With him are the motion picture 

films of the LDS National Con
vention and Sports Meet held in 
August.

The tour, as remains, includes:
Denver, Colorado

December 3, 4, 5, Meetings with 
Lith groups.
December 6, 7, 8, AAU Conven
tion, Brown Palace Hotel in Den
ver.

Omaha, Nebraska
December 10, 11.

Chicago '
December 13, 14.

Grand Rapids, Mich.
December 15, 16. To meet with 
adult executive committee, and 
with youth regarding possibilities 
of beginning LDS youth activities.

Detroit, Mich.
December 17.

Ohio
December 18, 19, 20, 21 and 22.
Ohio to work out schedule for
Cleveland, Windsor, Akron and 
Youngstown.

Pittsburgh Area
December 23. Esplen-McKees
Rocks.

shall 
elec- 
con- 
that

jus- 
He 
the 

that

A Letter From 
Finnish Youth

Greetings from the native-born 
Finnish-Americans of New York 
City.

We met some of your representa
tives at the recent conference of 
Baltic nationalities held at the Es- 
thonian Hall in Harlem.

It appeared at this successful con
ference that of the youth of these 
nationalities, only the Lithuanian 
young people are well organized.

We look with respect to your or
ganization as a consequence. For 
several years the younger Finns 
have had exceedingly weak organi
zational connections.

It is in this light that we look 
to you for the possibility of what
ever help you -can spare in our ef
forts to revitalize native-born acti
vities in our national group.

We are undertaking the forma
tion of a young people’s social club, 
temporarily named the “Swing 
Club”, that will hold dances in the 
Roof Garden of the Finnish Hall 
at 15 W. 126th St.

Our first affair will be on De
cember 1st. Now we undersand you 
are going to hold something on this 
same date. However, there are 
many Sundays coming up, and we 
wonder whether it would be pos
sible for you to organize, a visit to 
the Roof Garden any Sunday after 
the opening date, from 3 to 7 in 
the afternoon.

We have a smooth swing band, 
of six pieces, playing for us. They 
are professional musicians, have 
played as a night club band.

We will have excellent program 
numbers to vary the evening.

The Roof Garden itself is one of 
the outstanding progressive hang
outs in all New York—beautiful 
murals all around, a hardwood floor 
surrounded by tables to which wait-

class. It made the 
little more personal 
hope it may do the 

But, to get on to 
Richard Wright has 
keep his readers in
the very end of the book is reached. 
In his book, there is an under
current of something sinister—
something inevitable. One does not 
read this. One feels it. It is there 
—like same evil influence.

As we go along with “Bigger” 
we know, or feel, that he 
sooner or later end up in the 
trie chair. “Bigger” is mean, 
temptible and lazy. The fact
his mother has to slave all day for 
a mere pittance does not deter him 
from asking her for spending mo
ney. He hangs around with a good- 
for-nothing crowd. They commit 
many small robberies—picking on 
Negro merchants as they know that 
the Police will not be very diligent 
about bringing the culprits to 
tice. Finally, Bigger rebels, 
senses the barrier between 
blacks and whites and reasons
in order to restore his self-confid
ence he must rob a white merchant. 
His gang refuses to participate in 
this robbery. He taunts them with 
being cowards, and they finally 
consent. After all the plans are 
made, Bigger is afraid, but dares 
not show his cowardly colors to 
his friends.’ In a moment of anger, 
he picks a fight with one of his 
gang, and the plans for the robbery 
are forgotten.

At the request of his mother, he 
accepts a position as chauffeur for 
some wealthy, white family. The 
daughter, Mary, wants to help Big
ger as she is sympathetic towards 
the blacks. Bigger, however, resents 
her helpfulness as he feels that she 
is being patronizing and only 
.him all the more conscious 
black skin.

The daughter Mary, her
Jan, a Communist, and Bigger go 
for a drive. Mary and Jan insist 
that Bigger drive them to a colored 
restaurant. At Mary’s insistence, 
he goes into the restaurant • with 
them. They have some drinks in 
the restaurant 
All three are 
the liquor by 
Mary’s home, 
car home and
Mary into the house.
drunk that she cannot walk, and 
Bigger has to carry her into the

makes 
of his

friend,

and later in the car. 
feeling the effect of 
the time they reach 
Jan takes the street 
Bigger tries to help 

She is so

Monthly Meet of 
B more Chorus

BALTIMORE, Md.—The monthly 
meeting of the Baltimore Lyros 
Chorus will be held Tuesday, De
cember 3, at the Lithuanian Hall.

All who are interested in the 
functioning of the chorus—please 
attend this important meeting.

All friends of the chorus, sympa
thizers and public, are also invited 
to attend as well as the members.

bedroom. As he puts her on the 
bed, Mary’s blind mother enters 
the room. Bigger is panic stricken. 
What if Mary starts mumbling and 
(he męther finds him in the room? 
How will he be able to explain his 
presence ? On impulse, he takes a 
pillow and puts it over Mary’s head. 
The mother, not hearing Mary mum
bling any more, believes her to be 
“sleeping it off” and leaves the 
room. Bigger hurriedly removes the 
pillow and finds that Mary is dead.

Again panic seizes him. What 
shall he do? Mary is supposed to 
leave for Detroit in the morning 
and her half filled trunk is staring 
him in the face. He puts Mary’s 
body 
down 
know 
so he 
nace.
not fit into the furnace, so he has 
to cut it off.

In the morning, he pretends in
nocence and takes Mary's trunk to 
the station. After checking it, he 
waits for a while and then returns 
to the home. The parents are wor
ried about her disappearance as she 
had left no note for them. However, 
they console themselves with the 
thought that she had done something 
foolish and will return. In the 
meantime, Jan is being questioned 
about Mary’s disappearance.

No one in the family suspects 
Bigger of having anything to do 
with Mary’s disappearance and he 
feels very contemptuous of them all. 
He looks down on the scene as a 
spectator. He is now on the out
side—in a world of his own. - He 
has committed a crime and they 
are all too blind to see that it is 
he who has done it. By staying 
with the family, he can keep watch 
on all their movements and there
fore, know everything that is going 
on.

Several days have passed and still 
no one suspects him. Bigger has 
accused Jan of the crime, hoping 
to divert suspicion from himself. Jan 
is in prison when Bigger has an
other daring plan. Why not send 
a kidnap note to the parents and 
ask for a huge ransom? He could 
then go away with Bessie, his 
sweetheart, and no one would be 
the wiser. He confronts Bessie with 
his plan, but she refuses. He threat
ens her. She persists in demand
ing, “What if the girl should come 
back?” He tells her that she will 
not come back. She guesses that he 
has killed her, or he would not be 
so. sure. He confesses to her and 
then craftily tells hpr that she now 
is as guilty as he. She begs him 
not to make her go through with 
his plan. She tells him that she 
knows no good will come of it. How
ever, he will not let her back out 
and goes to the home of his em
ployer to see how things are pro
gressing.

Since the time of Mary’s death, 
Bigger could not bring himself to 
clean the furnace. Every time he 
made up his mind that he would 
clean the ashes out of the furnace, 
the sight of Mary’s bloody head 
would haunt him and he would 
postpone the task till the next day.

The night arrives when Bigger 
is to collect the ransom money. 
All the reporters are in the base
ment drinking coffee when the fur
nace begins smoking so badly that 
they cannot see in front of them. 
Bigger wants to clean the furnace, 
but does not wish to do so while 
the reporters are present as he does 
not know 
burned or 
seizes the 
around in 
subsides he gazes horrified at the 
sight of human bones. Bigger, un
noticed in the excitement, leaves 
the basement and goes up to his 
room. There he locks himself up 
and jumps out through the window.

The thought that he cannot leave 
Bessie to “squeal” on him preys 
on his mind. He goes to her home 
and tells her that she will have 
to come with him because the 
police are after him. She begshim 
to leave 
hide in a 
ing and 
kills her 
her body

The hunt for Bigger 
in full swing. Papers 
headlines that all Negro districts 
have been combed and that all con
demned buildings are being system
atically searched. The district in 
which he is hiding is in 
trict which still has to be 
He knows that he must 
of there immediately.

He hides in an apartment buil
ding. He thinks he is safe until he 
hears the sounds of sirens and 
knows that the building is sur
rounded. He goes up on the roof, 
and there he is cornered by the

in the trunk and takes it 
the basement. He does not 
how to dispose of the body, 
decides to put it in the fur- 
However, Mary’s head will

whether the bones have 
not. One of the reporters 
shaker and begins poking 
the fire. After the smoke

her, but he refuses. They 
condemned, deserted build- 
during the night Bigger 
with a brick 

down a shaft.
and hurls

is now on 
carry the

the dis- 
searched.
get out

ers bring refreshments: coffee, beer, 
soda, etc.

Naturally, the effort is no small 
potatoes ,and requires plenty of pu
blicity and attendance to make it' 
a financial go, That is why we 
hope that you will be able to visit 
us. If this thing goes over, the or
ganization of the younger Finn- 
Americans here in the city is well 
on the way, and this will have East
ern-regional and even national re
percussions in our national group.

We also on our part will recipro-

—Joseph Deltuva, Pres.

cate with whatever contributions we 
can make to your fine organization 
and its affairs.

This, we think, will form an ex
cellent way of forming close Baltic 
nationality cooperation.

Sincerely,
E. Wlrta,
Editor, Club Review 
English section of the 

’Finnish paper Eteenpain.

posse.
He is taken to prison where a 

lynch spirit is being whipped up by 
an amjitious attorney. Bigger’s
mother has no funds for a lawyer, 
so Jan gets a Communist lawyer 
for Bigger, although the latter has 
killed the girl he loved and had 
accused him of the crime. The plea 
made by the Communist lawyer is 
one that I wish I could memorize.
Despite his very moving plea 
Bigger, he wa$.,$ 
electric chair.

1
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Taip už Tėvynę Miršta Kinai žmonių meilė, visiškas atsida
vimas tėvynės išlaisvinimo 
darbui, tikėjimas į" pergalę— 
štai jaunųjų Kinijos patrijotų 
būdo bruožai, kurie juos ska
tina į žiaurią kovą su savo 
Tėvynės priešu.

Li-Si-šen.
“Krasnaja Zvezda”.

RAGINA MAŽINT ĮVEŽI
MUS Iš JUNGT. VALSTI

JŲ Į KANADĄ
Ottawa. — Kanados vald

žia siūlo sumanymą savo 
seimui sumažint reikmenų

Jaunieji Kinijos Patrijotai

. (Pabaiga)
Tarnas iki šiol manė, kad marsietė, 

skrisdama savo tėviškėn, pasiims ir jį 
su savim. Jis net įsivaizdavo, kaip, jam 
išlipus iš orlaivio, marsiečiai paims jį 
ant rankų ir nuneš į svetainę, kaip fran- 
cūzai, kad nešiojo į Franci jų nuskridusį 
amerikietį, Lindbergh’ą. Jis buvo įsiti
kinęs, kad su marsietės atsilankymu ant 
žemės pasibaigė ir jo klapatai, rūpesčiai, 
sielvartai ir visa beviltė ateitis. Manė, 
kad čia pasiliks jo visos nelaimės, nepa
sisekimai, ir jis tik laukė tos minu tos, 
kada marsietė pasakys: “Atsisveikink 
savo namiškius, kaimynus, draugus ir 
savo žemę, nes mudviem jau laikas išva
žiuoti.”

O marsietė, duodama jam pirmą buč
kį, nei nemanė įsimylėti. Ji davė bučkį 
tik iš draugiškumo, dėl pirmos pažinties, 
kuris ir sumainė juodviejų širdis, sukei
tė sielas ir apgavo apsisvarstymo orga
nus.

Dabar ji tik atsiminė, kad į savo lėk
tuvą, dėlei dirbtino oro stokos, nieko gy
vo su savim negali pasiimti... O jeigu 
ji bandys tai daryti, atims ir savo ir jo 
gyvybes... Juodu žus be pėdsako ir ji 
liks daug skolinga savo žmonėms. Juk 
jos išskridimu ir vėl sugrįžimu užintere- 
suota visa žmonija. Jos laukė sugrįžtant 
visi, pradedant astronomu, inžinierium, 
mokslininku, laikraštininku ir baigiant 
paprastu piliečiu.

Tai būtų sužini saužudystė, kuri mar- 
sietį prikala prie gėdos stulpo! Tiesa, 
marsiečiai nežinos jos žuvimo priežas
ties. Bet juodu dings be žinios ir nei 
šios, nei anos žemės žmonės nežinos, kas 
su jais nutiko? Ir ji, tokiu savo pasielgi
mu, užmuš ir kito marsiečio ar marsietės 
pasiryžimą daryt antrą skridimą ant kur 
tai erdvėse žibančio taškelio, ant kurio 
ji jau buvo atskridus.

Ji pargrįžus nudžiugins visą savo žmo
niją ir parodys savo ištvermę bei drąsą. 
Ji kalbės per radijus, važinės su raportu 
per miestus ir raportuos, kaip marsie
čiai yra laimingi ir kaip anos žemės žmo
nės nelaimingi. Ji galės suorganizuoti ki
tą ekspediciją skridimui ant šios plane
tos ii* ji bus tos ekspedicijos vadovė.

Ji jautė, kad vaikinas daugiau įsimy
lėjęs į ją, negu ji į jį. Ji suprato jo 
mintį, jog ji, skrisdama namon, nepaliks 
nei jo. Bet pasakyti jam, kad negalės jį 
su savim pasiimti, jinai ir bijojo ir netu
rėjo ištvermės. Ji, gal būt, nebūtų pajė
gus tuos žodžius ištarti—“mudu turiva 
skirtis.”

Todėl ji nusitarė nieko jam nesakius 
ir neatsisveikinus išskristi “tik paskrai
dyti” ir negrįžti. Taip ir padarė, sėdo į 
lėktuvą ir išskrido. Bet vaikinas, gal būt, 
supratęs jos mintį, kaip paliko nei stul
pu į žemę įkastu stovėti, taip ir stovėjo. 
Mergina irgi neturėjo tiek ištvermės, 
kad lėkti ir palikti, tarsi suakmenėjusį, 
savo mylimą. Ji jautėsi, kaip palikus ant 
žemės savo širdį ir sielą, o jis jautėsi, 
kad ji jo širdį ir sielą nusinešė.

Mergina, šovus į orą ir išnykus mūs 
žemei jai iš akių, taip susijaudino, kad 
turėjo apsistoti ir pagalvoti. Ji sustabr 
dė lėktuvą ir pažiūrėjo atgal. Nors ji nie
ko nematė apart vienos, neaprėpiamos 
pilkumos, bet jos akyse stovėjo mažutis 
taškelis ir tik spilkutės galvelės didume 
matėsi nelaimingo vaikino suakmenėjęs 
veidas. Ji vėl prisiartino prie žemės, 
kad tik per žiūronus buvo galima įmatyti 
trobesius. Tačiaus tas taškelis išaugo 
toks didelis, kad aiškiai matė jo veidą, 
akis ir truputį pravertas lūpas, kurias ji 
ne kartą yra pabučiavus. Ji vėl kilo auk
štyn ir vėl leidosi žemyn, bet palikti tą 
žemę, ant kurios stovėjo vaikinas, netu
rėjo jėgų... Jai norėjosi, kad dar nors

kartą pažvelgti jam į akis ir pabučiuo
ti į lūpas....

Ji vėl nusileido ant kiemo ir mūsų 
nelaimingas Tarnas, tarsi neregys ant syk 
praregėjęs, iš džiaugsmo nežinojo nei ką 
daryti, nei ką sakyti. Jis, nei alkanas kū
dikis, sulaukęs savo motiną su maistu, 
šokinėjo, plojo delnais ir krykštavo iš 
džiaugsmo. Dabar tik mergina suprato, 
kad ji žaidė su ugnim ir skaudžiai netik 
pati save, bet ir nelaimingą vaikiną ap
degino.

Suprato, kad artinasi skaudi valanda, 
valanda, kuomet prisieis skirtis... Va
landa, kuomet prisieis perplėšti dvi mei
lės gijomis suaugusias širdis ir perskir
ti dvi, didingos meilės sujungtas sielas... 
Ir ji suvaitojo... Suvaitojo ne ji, bet jos 
siela:

“Valanda jau prisiartino... Ar rasis 
tiek ištvermės, mielasai, ar...”

“Ar pasirengęs ant visko!” šūktelėjo 
vaikinas ir dadėjo: “Su tavim, kad ir į 
ugnį šoksiu!”

Jis suprato, jog mergina abejoja, ar 
jis turės tiek ištvermės skirtis su namiš
kiais ir savąja žeme. Todėl jis, nedavęs 
merginai užbaigti antro sakinio, pasi
skubino savo drąsą pademonstruoti, vai
kiško džiaugsmo uždegtas. Mergina, su
pratus jo mintį, vėl susilaikė nuo pasa
kymo tiesos, kad juodviem prisieina skir
tis ir skirtis ant visados... Juk tai būtų 
reiškę tą patį, ką ir į įkaitusį stiklą įpilti 
šalto vandens. Džiaugsmu užkaitę vai
kino jausmai, galėjo susproginėti.

Todėl mergina, kad neparodyti savo 
sielos susijaudinimo, širdies kančių, pa
siėmė įrankius ir pradėjo egzaminuoti 
savo orlaivio motoro veikmę. Ji darė tai 
su tuom išrokavimu, jog vaikinas, maty
damas tokį prisirengimą, paklaus jos, ar 
jau ji rengiasi kelionei ir jai bus leng
viau pasakyti jam tiesą, kad juodviem 
tenka skirtis.

Bet vaikinas, tai matydamas, nesitvė
rė džiaugsmu. Jis pirštais sukinėjo mo
toro šriubelius, nosine šluostinėjo bent 
kokį nešvarumėlį, dulkelę ir ‘ ant gąlo, 
visgi, iškošė: “Tai kada mudu išvažiuosi- 
va, gražuole?”

Tie žodžiai merginą pritrenkė... Da
bar jai buvo proga pasakyti tai, ką pa
sakyti ji jau seniai taikėsi, pasakyti tie
są... Karčią... skaudžią tiesą... Ir ta 
tiesa, kaip kokiu baisiai skaudžiu, mir
tinu įnagiu, smogti savo mylimam į gal
vą, perverti jo krūtinę ir matyti jį mirš
tant, žiūrintį jai tiesiai į akis...

Tokiam tai sielos sukrėtime ji nepa
jėgė nei žodžio ištarti... Ji sumetė įran
kius į orlaivį, sunkiai įlipo pati... Per 
ašarų miglą pažvelgė į džiaugsmu de
gantį vaikino veidą ir, tarsi mėgindama 
lėktuvą, šovė į orą ir išnyko erdvės mė
lynėje.

Veltui vaikinas savo išplėstomis aki
mis jieškojo jos erdvėse... Veltui laukė 
sugrįžtant... Veltui kankinosi, žvalgėsi 
po erdves, mergina daugiau nesugrįžo.

Jis jautėsi kaip be dvasios, be sielos, 
be širdies... Tą viską jis buvo sudėjęs 
ant meilės aukuro, ir meilės dievaitė—nei 
paskutinio bučkio jam už tai nesuteikus 
—nusinešė į neišmatuotus erdvių plotus, 
ant kitos žemės kamuolio ir nusinešė ant 
visados.

Vaikinas iš to susikrimtimo, iš siel- 
vartos, beviltės vejamas, pasileido bėgti. 
Jis bčgo pats nežinodamas kur ir prie 
ko. Užbėgo ant augšto tilto, atsistojo 
ant barjero ir šoko į upę. Bet tuom tar-, 
pu pabudo, visas nutirpęs, išprakaitavęs 
ir išsimėtęs visame kame.

Jo arkliai ėdė subridę į kaimyno dobi
lus, o kaimynas jau artinosi prie nelai
mingo mūsų Tarno, kumščias sugniaužęs. 
Gruodis, 1938.
Gibbstown, N. J.

Anglijos Mašinistų Vadai 
Atmetė Streiką dėl Algą

Southport, Anglija.—Vi- 
sašališkas Mašinistų Unijos 
komitetas 24 balsais prieš 
11 atmetė sumanymą skelbt 
streiką. Daugelis darbinin
kų reikalavo pridėt po 6 
centus uždarbio per valan
dą. Valdžia paveikė daugu
mą unijos'komiteto,'vardan 
šalies gynimo atmest tą rei

kalavimą ir perduot šį klau
simą valdiškai taikymo ko
misijai išspręsti.

30 Metų Kalėjimo už Nau
jagimio Kūdikio Išmetimą 

Mirti
Morristown, N. J.—Nu

teista kaip antro laipsnio 
žmogžudė tarnaitė Mary 
Bates, kad ji tiksliai pame
tė ką tik gimusį savo kūdi
kį numirti. Už.tai<jinai gal 
gaus iki 30 metų kalėjimo.

Siamiečiai Nušovė Tris 
Prancūzų Orlaivius

Bangkok, Siam. — Trys 
francūzų orlaiviai iš Indo- 
Chinos mėgino bombarduot 
Nakornphanoma Siame, ki
taip Thailande. Siamiečiai 
visus tris nušovė žemyn.

Eina mūšiai tarp francū
zų Indo-Chinos kariuome
nės ir siamiečių.

Siam-Thailand reikalauja

i .

Viename iš savo kreipimųsi 
į Kinijos jaunimą 8 tarptau
tinės liaudies revoliucinės ar
mijos vadas čžu-de sako, kad 
jaunimas turi mokėti kariauti:

“. . . Pirmiausia priešą rei
kia mušti ginklu; jaunimas 
turi mokėti naudotis šautuvu, 
kulkosvaidžiu, rankinėmis gra
natomis, durtuvu . . . Antra, 
mes priešą turime mušti savo 
tautos gausumu; jaunimas tu
ri spiestis į armijos eiles. . . 
Trečia, priešą reikia mušti 
aukštu politiniu susipratimu 
armijoje; jaunimas turi ar
mijoje ruošti politiniai susi
pratusius karius. . .”

Į šitą kreipimąsi nuoširdžiai 
atsiliepė patrijotinis Kinijos 
jaunimas. Jau pirmomis lais
vės karo dienomis petys j pe
tį su suaugusiaisiais kovėsi ir 
labai daug Kinijos jaunimo, 
gindami savo tėvynės laisvę 
nuo grobuonių japonų.

Karo metu jaunimas jau 
spėjo išauginti tokius didvy
rius ir vadus, kaip Li-Vei-Tan, 
kovoje numušęs 12 japonų 
lėktuvų ir miręs didvyrio mir
timi, kaip Jen-Vei-Min—Šan
chajaus narsuolė — žvalgė, 
kaip 115 divizijos vadas ko
munistas Lin-Biju ir tūkstan
čiai tėvynei pasišventusių jau
nų Kinijos didvyrių.

Kinijos karių ir partizanų 
tarpe absoliutinę daugumą su
daro vyrai ir jaunuoliai nuo 
16 ligi 23 metų. Kinijoje ne 
naujiena ištisi kariuomenės 
daliniai, sudaryti tik iš jauni
mo ir vadovaujami tik jaunų
jų karininkų ir politdarbinin- 
kų.

Kinijos jaunimo organizaci
jų veikla kaip tik nukreipta į 
naujų revoliucinės armijos ka
drų paruošimą. Tuo tikslu Ki
nijoje yra suorganizuota daug 
įvairių sporto ir karinių rate
lių bei kliubų, kuriuose jauni
mas užgrūdina savo jėgas, 
mokosi taikliai šaudyti, susi
pažįsta su ginklais.

. . '. Beveik visiškai pliki 
kalnai... Taku vingiuoja il
ga jaunų ginkluotų vyrų vilks
tinė. Jie visi apsirengę taip, 
kad kiekvieną akimirką gali 
kautis. Tai ne kas kitas, kaip 
Šensi provincijos paruošiamo
sios karo mokyklos jaunuoliai. 
Jie mokosi kautis kalnuotose 
vietose. Specialiai pasiųstas 
stebėtojas apie voros žygį pra
neša štabui. Netrukus kalnuo
se užverda “kova.”

Didelis patrijotinės dvasios 
pakilimas jaučiamas ir Pieti
nėje Kinijoje. Guanduo ir Gu- 
ansio provincijose vykdomas 
visuotinis jaunimo karo meno 
apmokymas. Yra įkurtos net 
kelios karinės stovyklos, ku
rios ruošia frontui darbinin
kus. Čia karo mokslo mokosi 
ir daugelis merginų. Tose mo
kyklose ir stovyklose apmoky
ti jaunuoliai ir jaunuolės savo 
noru stoja į armijos eiles ir 
kaujasi už tėvynę.

Lan-Ku apskrityje per labai 
trumpą laiką į armiją savano
riais įsirašė 4,000 jaunuolių, 
iš kurių 1,500 jau po keletos 
dienų buvo išsiųsti į frontą. 
Kai kuriose armijose yra su
daryti specialūs “studentų da
liniai”, į kuriuos stoja studen
tai savanoriai.

Jaunieji Kinijos kariai pa
rodo kautynėse didelę drąsą ir 
sumanumą. Kirtai sunaikino 8 
japonų koloną Ir čia nepap
rastu narsumu ir sumanumu 
pasižymėjo 688 kinų pulko ry
šininkas Li-Kai-Min. Jis buvo 
staiga apsuptas priešų. Nors 
ir labai sunkioje padėtyje at
sidūręs, jis nenustojo orien
tacijos ir greitai pasislėpė ar
ti pasitaikiusioje pažeminėje 
oloje. Jį apsupo visas japonų 
būrys, kuriame buvo ir mobi
lizuotų marijonetinės “Kinijos 
vyriausybės” kinų, f juos 
kreipdamasis; Li-Kai-Min pra
dėjo Šaukti“Kinai kinų ne
muša” ir pradėjo šaudyti į ja
ponus. Ilgą laiką jis atmušinė- 
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pervest jam kai kuriuos In- 
do-Chinos plotus.

jo priešo puolimus. Keturis 
kartus visas japonų būrys ata
kavo jį ir keturis kartus turė
jo pasitraukti. Ir šitos kovos 
metu Li-Kąi-Min nukovė de
šimt japonų ir pagaliau pri
vertė likusius visiškai pasi
traukti.

Kitą kartą vėl vieną kinų 
kuopą iš visų pusių apsupo ja
ponai. Kinai kelis kartus mė
gino atkakliu ir audringu puo
limu prasiveržti pro japonų 
eiles ir tik po nepaprastai 
kruvinos ir atkaklios durtuvų 
kovos jiems tai pavyko. Kau
tynėse buvo sunkiai sužeistas 
vienas jaunas kinų karys. Jis 
tačiau su visa kautynių ap
ranga išėjo kartu su savo 
draugais, nors ir neteko nepa
prastai daug kraujo. Pq de
šimties dienų, net galutinai 
nepasveikęs, -jis vėl grįžo į 
frontą.

Vienoje “Tėvynės gelbėjimo 
sąjungos” išleistoje brošiūro
je aprašytas toks atsitikimas:

Viena 8 liaudies armijos da
lis nakties metu puolė liseno 
miestą. Vadas geriausius ka
rius pasiuntė į žvalgybą, žval
gams vadovavo jaunas kari
ninkas Van-De-šina. Dalinys 
netrukus pasiekė miesto sie
nas. Išstatęs sargybą, Van-De- 
šina užsilipo ant sienos, o pa
skui jį užsirangė ir jo kariai. 
Van-De-šina netikėtai galva 
atsimušė į pastatytą ant sienos 
patranką. Patranką Van-De- 
Šinos kariai nuėmė nuo sienos 
ir nusivežė į savo dalinį. Ta
čiau triukšmą išgirdo japonų 
sargybiniai, buvo pakeltas 
aliarmas. Kinai ir japonai su
sikovė. Įvyko baisi durtuvų 
kova. Įsitraukę su mažu kinų 
būreliu į kovą, japonai nė ne
pastebėjo, kai pro atidarus 
miesto vartus kinai įsiveržė į 
miestą. Kova dar kurį laiką 
užtruko, tačiau kinai ją laimė
jo, o japonai buvo priversti 
pasitraukti.

. . . Kinų karių kuopa, ku
rioje buvo ir jaunas karys 
Dzo-Jui-šanas, saugojo 500 
metrų ilgio fronto liniją. Ja
ponai prilindo visiškai arti ir 
atidengė uraganinę kulkosvai
džių ugnį. Kulkosvaidžių ug
nies dengiami, puolė ir japonų 
pėstininkai. Dzo-Jui-šanas šal
takraujiškai šaudė į japonus. 
Staiga jis pamatė, kad būrelis 
japonų prie jo artėja iš kai
rės. Jis pradėjo šaudyti į 
slenkančius japonus. Staiga 
ties jo galva sušvilpė kulkos, 
o viena persmeigė kepurę. An
tra kulka pataikė į ranką. Ja
ponai vis artėjo ir artėjo. Kuo
pai jau grėsė visiško apsupi
mo pavojus. Kuopos vadas 
gavo įsakymą trauktis, tačiau 
Dzo-Jui šanas riktelėjo kuo
pos vadui:

—Traukitės greičiau! Aš 
bėgti negaliu ir pridengsiu jū
sų traukimąsi. . .

Priešai jau buvo visiškai čia 
pat. Tačiau jauhasis karys ir 
dabar veikė šaltai. Likusia 
sveika kairiąja ranka jis išsi
traukė tris rankines granatas 
ir pasidėjo šalia savęs. Ketu
ris japonus jis nubloškė viena 
rankine granata. Japonai pa
manė, kad dar dalis kinų pa
siliko, ir pradėjo elgtis atsar-

Romos Spauda Giria Roose- 
velta Kaip “Diktatorių” >
Roma. — Italų fašistų 

laikraštis “Giornale d’Ita- 
lia” išspausdino straipsnį 
atsiųstą iš Buenos Aires, 
kui-is giria prezidentą Roo- 
seveltą už tai, kad Roose- 
veltas esąs “iš esmes visiš
kas diktatorius Šiaurines 
Amerikos.”

.Tas raštas sako:
“Brazilijoj iš demokrati

jos teliko tik vardas... 
Jungtinės Valstijos buvo 
pirma šalis atmesti kai ku
riuos demokratijos pagrin
dus, nors Jungtinės Valsti
jos vis dgr vadinasi tobula, 
pasekmingiausia demokrati
ja pasaulyje.”

giau. Dzo-Jui-šanas antrą 
granatą suspaudė kietai ran
koje ir galvojo: “Kol aš esu 
Dzo-Jui-šanas, jūs šitos vietos 
neužimsite!”

Po ilgos kovos japonai vėl 
puolė atakon, bet ir dabar 
juos Dzo-Jui-šanas pavaišino 
rankine granata.

Dar kurį laiką palaukę ir 
nieko nematydami aukštumė
lėje vėl ją puolė, tačiau jiems 
kelią pastojo trečioji Dzo-Jui- 
šano granata. Visi puolusieji
buvo nukauti, tačiau* su pasku
tinės granatos sprogimu užge
so ir narsiojo tėvynės gynėjo 
Dzo-Jui-Šano gyvybe.

Begalinė savo krašto ir

įvežimus is Jungtinių vals
tijų, o daugiau reikmenų 
pirkt iš Anglijos.

Minint Lietuvos Nepriklausomybės 21 
Metą Sukaktuves, Platinkime Žmonėse 

Labai Svarbią Brošiūrą

LIETUVOS LAISVES
DRAUGAI IR PRIEŠAI
“ITT----------------------------------------------------------------

J 11 PARAŠE 1 J ,
H R. MIZARA *I

KAINA TIK 5 CENTAI 

•

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

ir Lietuvos žmonių laisvę. v

•
Kiekvienam masiniam mitinge, kiekvienam parengi

me turi būti platinama ši brošiūra.
•

Draugai literatūros platinimo agentai, siųskit 
kuoveikiausiai užsakymus.

“LAISVE”
427 LORIMER ST. BROOKLYN, N. Y.

Užsakykite “Laisvę” į Lietuvą
Lietuvos žmonės labai mėgo skaityti “Laisvę,” bet 

Smetonos valdžia “Laisvės” neįsileisdavo. Dabartinė val
džia sukriušino cenzūros retežius ir “Laisvė” jau eina į 
Lietuvą. Užrašykite ją savo draugams ir giminėms. 
“Laisvės” kaina į Lietuvą $8.00 metams, $4.00 pusei 
metų. Antrašą, kam užrašote, prašome rašyti sekamai:

Vardas ........................................................................-................... —-.

Paštas ..........................  -

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

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

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

SELF-INSTRUCTOR
Parašė Dr. J. J. Kaškiaučius

Rankvedys angliškai kalbantiems mo
kytis lietuviškai, užvardytas SELF
INSTRUCTOR bus gatavas prieš ka
lėdas. 

/

Tai puiki kalėdų dovana Amerikoje gi- 
musiems lietuviams, norintiems mokytis 
lietuviškai. Storoka knyga,’stipriais apda
rais, telpanti į kišenių, patogi nešiotis. 
Kaina $1.50.

Kurie turite surinkę užsakymų, prašo
me tuojau prisiųsti. Kaip tik knyga bus 
gatava, mes tuojau norime ją išsiųsti užsi
sakiusiems. %

Reikale užsisakymo knygos prašome 
kreiptis šiuom adresu:

“Laisves” Administracija
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MATTHEW P. RALLAS 
(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.

Penktai puslapisAntradienis, Gruodžio B, 1940

NOTARY
PUBLIC

Rašytojo Juliaus Butėno Laiškas

SKELBKITES “LAISVĖJE

S

OPEN DAY and NIGHT
Venc-

adresas: Kaunas,1940 m.
dar nesurinkau ži- an-

M. Sic- Pittsburgh, Pa.Cleveland. Ohio
iki Puikios Prakalbos

Nashua, N. II*

vieni

M. Valenta.

mi¥wtoiw*AiioiiAiiniiOitnitfWtni wutmmiiaiiamqiwvwuwuinivwuv

blgera or- 
vėlumos

netik 
ir or-

American Spanish Aid Committee darbuojasi sukėlimui reikiamos pinigų sumos par
gabenimui Ispanijos pabėgėlių ir kovotojų, esančių Francijos koncentracijos stovy
kloje; jie bus gabenami į Meksiką, kurios vyriausybė žadėjo kovotojus įsileisti* jei 

tik jie bus pargabenti.

tyčia 
voką.

Garsinkite savu biznį dien
raštyje “Laisvėj e’*.

au- 
pa-

Telephone
STagg 2-5043

Trakų g. 14-1.
J, Butėnas.

Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas pieniškų valgių 
ir daržovių—virty ir tally.

su- 
vil-

Beje, 
nių, bet 
man daug suteiks žinių. Norime Paties kny
gą apie Tautinio Atg. Pionierius perspausdinti 
Lietuvoje. Tiktų moksleivijai. Ar nieko prieš?

ROBERT LIPTON
Jeweler : : Įsteigta 1892

701 GRAND STREET
Tarpe Graham & Manhattan Avca.

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

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

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami EuropiSko ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs, lietuviSko 

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

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

fa BULOVĄ

rugsėjo 4 d.
apie B r. Vargšą 
surinksiu. Nesurandu jo brolio, kuris

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. — Brooklyn — “Laisves” Name

Office Pilone 
EVergreen 4-6971

■■■■■■

(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 
mai dabar yra Lietuvos Komunistų Partijos 
nuosavybė ir pavadinti Karolio Požėlos rū
mais. Raudonos vėliavos, dėl kurių iškabinimo 
anuomet pūdė žmones kalėjimuose, nūnai ple
vėsuoja visame krašte... Iš pradžių tat atro
dė keista, o dabar—rodos, kitaip ir būti ne
galėjo. . .

Tai tokios tokelės. Ką čia daugiau besugal- 
voti? Daug yr ko rašyti, bet nebesugaudai, kas 
svarbiau. Tiesa, buvo paminėtas universite
tas. Jame, žinoma, nebus teologijos filosofijos 
fakulteto, bet kita, papildžius leninizmo moks
lo studijomis, eis kol kas po senovei, nes nega
lima suspėti pritaikinti prie SSSR univ. struk
tūros, bet daug taikoma.

Tikybos niekas nepersekioja. . Bažnyčiose 
kunigai ir žmonės meldžiasi po senovei. Tik 
įvesta civilinė metrikacija ir civilinė santuo
ka, privaloma visiems piliečiams, tad kuni
gams atkrito biznis. Tačiau, kaip jie patys 
lig šiol skelbė, o kitur tebeskelbia, niekas čia 
jų nesmaugia, niekas nestumdo, o traktuoja 
kaip visus žmone^. Kaimo žmonės stebisi, kad 
komunizmas toks švelnus. . . ne jie įsivaizda
vo kaip Antikristo atėjimą, o čia dabar. . . .

Smetona buvo išgarsintas “tautos vadu”, o 
dabar yra keiksmažodis. Net piemenukai su
sibarę viens kitą vadina smetonininku. . .

Labai mūsų žmonėms patinka, kad palik
tas tautinis korpusas — lietuviška Raudono
sios Armijos dalis, kur komandos ir visas ap
mokymas bus lietuviškai, su lietuviais karinin
kais ir vadais.

Gyvenimo tempas pasidarė nepaprastai sku-

bus ir greitas. Nebespėji nė apsidairyti, kaip 
įvykiai bėga. Aš pats buvau pasiryžęs parengti 
spaudai vieną kitą knygą, o dabar nebuvo 
kada, nes visas laikas užimtas. Bet tikiu, kad 
atsiras laiko visokiai kūrybai, tik pati pradžia 
tokia išblaškyta.

Taigi be reikalo tenykščiai “socialistai” su
sidėjo su klerikalais ir kelia aliarmą—visai «be 
pagrindo. Lietuvių tautinei, liaudies kultūrai 
ir kūrybai plėtotis perspektyvos milžiniškos. 
Kultūriniams ir švietimo reikalams-skiriamos 
didelės sumos.

Girdėjau, kad dr. A. L. Graičūnas prisidė
jęs prie jūsų aiškiai ir remias, dabartinę Lie
tuvą—Tarybų Socialistinę Lietuvą. Bravo, 
žmogus.

Rašau ir vis galvoju, kad reikia išeiti, tad 
baigsiu, nors dar vietos lieka. Ėmiau 
ploną popierių, kad daugiau tilptų į 
Bet ot viso neprirašau.

Širdingiausi linkėjimai nuo Antano 
lovos ir padėka už laišką.

Aš sveikinu patį, R. Mizarą ir kitus, pra
šau perduoti linkėjimų Petrui Baranauskui, 
jei jis Bruklyne.

Mano

ir amerikoniškai — kaip kas 
klausė.

Labai įdomu tokias prakal
bas girdėti iš tokio žmogaus! 
Kvietė visus darbininkus lai
kytis šios šalies įstatymų, bet 
nebūt bailiais, bet kokio rėk- 
telėjimo nenusigąsti, nelįsti po 
stalų.

Nelaimes Pittsburghe
Prieš porą savaičių atgal, 

tai yra pradžioj Novembrio, 
ant šeštos Gatvės didelio te
atro “Alvina” išgriuvo galeri
ja. Tai buvo tokis laikas, ka
da publika buvo jau apsima- 
žinusi. Vienas jauna^ darbi
ninkas patėmijo, kad kas tai 
pradeda kristi nuo galerijos ir 
greitai nusiskubino pas bosus. 
Pranešė jiems, kad kas tokio 
nepaprasto. Buvo paliepta pu
blikai išvaikščioti. Tas jaunuo
lis darbininkas storojosi dėlei 
žmonių, kad nebūtų sužeisti— 
išprašyti iš teatro. Bet jis pats 
gavo lengvai sužeisti į koją. 
Ir dar keletas žmonių buvo 
lengvai sužeisti. Galerija iš 
lengvo “nuvažiavo” žemyn.

«
Rytinėj dalyj, vadinamoj 

Homewood-Brushton lapkričio 
28 d. ištiko baisi eksplozija. 
Sužeidė septynis žmones, 200 
langų išbyrėjo. Priežastis — 
gazų išsiveržimas. Kada di
džioji dūda išsiveržė į viršų, 
išlėkusi virš 75 pėdų aukščio, 
nusileisdama pataikė tiesiai į 
gyvenamą namuką, — perėjo 
kiaurai iki skiepo ir pasikavo- 
jo į žemę. Pridarė daug nuos
tolių iki šimto šešios dešimtys 
tūkstančių dolerių. Labai daug 
išdraskė gatvių. 

* * *
LLD 4 apskritys rengiasi 

prie Drg. šolomsko prakalbos 
maršruto Pittsburgho . apylin
kėj, rodos, kad pirmos prakal
bos įvyks North Side, gruo
džio 15 d., 2 vai. po pietų, 
1320 Medley St. Lietuviai tu
rėtų sueiti ir paklausyti.

❖ * &
M. Mažeikis dar tebeserga. 

Randasi ligoninėj ant Forbes 
St. Draugai, kurie turite lai
ko, nueikite atlankyti. Įeiti ga
lima kasdieną: nuo 2 vai. iki 
4-tos vai. ir vakare nuo 7 vai. 
iki 8-tos vai. Vieta — ant 
trų lubų, Ward A-2.

Draugas Mažeikis buvo 
žeistas kasyklose. Nėra
ties greitai pasveikti, žmogui 
labai nubosta kančiose gulė
ti. žinoma, niekas negali 
skausmo palengvinti, bet kaip 
draugas draugą paguodžia, 
tai pasidaro daug geriau.

Drg. M. Mažeikis yra se
nas LDS 160 kuopos narys; 
be to, jis yra daug sergančių 
atlankęs. Taigi ir mes jį tu
rėtume nepamiršti — atlan
kyti ! Report.

tis, K. Simutienė, P. Lapenas, 
V. Virbickas, K. Barauskas, 
d. Barauskienė, J. Raškevi- 
čius, J. Velička, V. Blažonis, 
V. Aliukonis ir M. Jonienė.

Smulkiais surinkta $2.
Viso suaukota $7.00.
Visiems aukojusiems taria

me širdingą ačiū!
S. A. Radzevičius.

Nuo Redakcijos. Prakalbų 
aprašymą apleidžiame, nes 
įtalpinome apie tą patį dalyką 
kito asmens pirmiau prisiųstą 
rašinėlį. Prašome draugo 
mums dažniau žinutes rašinė
ti. Būsime labai dėkingi.

PRANEŠIMAI iš KITUR
SCRANTON, PA.

ALDLD 39 kp. susirinkimas įvyks 
pas drg. Kupstienę, 4 d. gruodžio, 
7:30 v. v., 1221 Blair Ave. Prašome 
narių susirinkti į laiką, nes turėsi
me išrinkti delegatus į 12-to Apskr. 
konferenciją, taipgi turėsime prisi
rengti prie prakalbų 6 d. gruodžio, 
kalbūs D. M. Šolomskas iš Brookly- 
no, gruodžio 6 d. 134 W. Market St., 
7:30 v. v. Kviečiame vietinius daly
vauti. (284-285)

5rm vi itii

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

Inside Phone 
EVcrgrccn 4-6485

Piktadariai., . .

Panedėlio naktyje, lapkričio 
25 d., nežinomi niekšai-pikta- 
dariai įsibriovė į Lietuvių Dar
bininkų Svetainę, 920 E. 79th 
St., išmušė langą nuo kiemo 
pusės, įlindo į vidų svetainės 
ir išlaužė šėpukių dureles, nu- 
sukinėjo zovieskus, išmėtė po- 
pieras. Bet skaitymo knygos 
paliktos tvarkoj, apart šėpos 
durių sudaužymo.

Netik spintos visų šėpų su
laužytos, bet ir durys sulaužy
tos; taippat čekruimio durys 
sulaužytos. Iš daiktų nieko nė
ra išnešta; bet tik tiek, blog- 
dariai nuostolių padarė 
svetainės savininkui bet 
ganizacijoms.

Nežinia, kas jiel per
tie iškadadariai; ir nežinia, ko 
jie norėjo ir ko jieškojo, ir 
kokiu tikslu jie viską gadino, 
ba dar nesurasti.

Choras, po vadovyste 
sarchucko.

Po programos gros 
kestra šokiams
nakties. Įžanga 2.5c. 
—4:30 po pietų.

Visi Clevelando ir visų apy
linkių lietuviai ir lietuvaitės 
atsilankykite kuoskaitlingiau- 
siai į šį jubiliejinį parengimą!

Didelis Jubiliejinis Koncertas, 
Prakalbos ir Šokiai

Ateinantį sekmadienį, gruo
džio 8, Lietuvių Svetainėje į- 
vyks Lit. Draugijos 15-to Ap
skričio jubiliejinis parengimas. 
Tai bus atžymėjimas 25-kių 
metų sukakties nuo įsikūrimo 
šios mūsų apšvietos organiza
cijos. Kalbės drg. D. M. šo
lomskas, šios draugijos Centro 
Sekretorius iš Brooklyn, N. Y. 
Jis pasakys interesingą ir nau
dingą prakalbą.

Taip pat turėsime gražią 
koncertinę programą, kurią iš
pildys dainininkai, solistai-so- 
listės. Dainuos du chorai: mūs 
mylimas Lyros Choras po va
dovyste jaunuolės Alice Bra- 
zaičiukės ir Rusų Darbininkų

Mūsų Rėmėjų Aukos
čia yra vardai tų, kurie 

kojo per Taikos Komitetą 
rengimui už Taiką ir Demo
kratiją, kuris įvyko 12 d. spa
lio. Daiktai buvo sunaudoti 
sukėlimui pinigų minėtam tik
slui. V. Romandas aukojo pap- 
so ir sąjdainių; Ben Rakaus
kas davė 2 bonkas vyno; 
Jack’s Food Market -— 5 sva
rus kopūstų ir 3 svarus mor- 
kvų; St. Clair Bakery — tris 
dideles duonas; Cone Fruit 
Market — pusę bušelio bul
vių ; B. Gineikienė — kvortą 
Snapso ir namie darytą pyra
gą; Juozas Vasiliauskas — 
kvortą Snapso; M. Valenta — 
didelį sūrį, keiksą ir daržovių; 
P. Metelienė — didelį keiksą; 
P. Bruščiuvienė aukavo vieną 
dolerį pinigais.

Čia yra laimėjusių vardai: 
P. Kurulis aplaikė sūrį; G. No
reika — kvortą degtinės; Ju- 
sius —kvortą degtinės; Ona 
Balčiūnienė — papsą; M. Va
lenta — bonką vyno; Jonas 
Stripeika — bonką vyno.

Nuo šio parengimėlio liko 
pelno $27.20. šie pinigai yra 
priduoti Taikos Komitetui.

Vardė Taikos Komiteto, ta
riu širdingą ačiū visiems au
kavusiems ir atsilankiusiems 
ant šio parengimėlio. Taipgi 
ačiū ir tiems draugams ir 
draugėms, kurie padėjote pla
tinti tikietukus. širdingai ačiū

Lapkričio 23 d. surengė 
prakalbas International Wor
kers order, rusų skyrius. Kal- 
bėtojum buvo generolas Alek
sandras Yachontoff, buvęs ca- 
ristinės Rusijos armijoj gene
rolas.

Tai puikus kalbėtojas. Jis 
pasakė labai daug tiesos apie 
dabartinį karą, nurodydamas, 
kam karai yra reikalingi ir 
kodėl Sovietų Sąjunga nenori 
kariauti. Jis sakė, kad Sovie
tų Sąjungoj nėra kapitalistų; 
tik kapitalistai, verždamiesi į 
naujas rinkas, puola kitas ša
lis ir sudaro karą — degina 
miestus ir žmones, šaukdami, 
kad tai daro dėl demokratijos.

“Vieni kitus užkąriauna, iš
degina ir žmones išpjauna; vi
są civilizaciją naikina, prisi
dengdami neva demokratija, 
žmoniškumu,” sakė jis. O So
vietų Sąjunga, pasak kalbėto- 
jaus, tuomi pačiu laiku, kada 
kapitalistinės šalys viską nai
kina, — paaugo virš 23 mili
jonais gyventojų.

Generolas sakė, kad Sovietų 
Sąjunga nėra kapitalistinė, 
nieko nenori pulti.

Todėl, esą, mažosios tautos 
dedasi į Sovietų Sąjungą.

Jis kalbėjo angliškai, o 
klausimus atsakinėjo rusiškai

Aukos
Laike IJLD prakalbų, ku

rios įvyko lapkr. 24 d. ir kal
bėjo d. D. M. šolomskas, ant 
vietos lėšų padengimui sumes-/ 
ta aukų.

Čionai paduodu aukavusių 
vardus-pavardės.

Po 50c: B. Gurskis, S. A. 
Radzevičius ir J. Egeris; po 
25c: N. Radzevičius, P. Busle- 
vičius, B. Briedienė, J. Simu,-

-r \ t* £

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

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

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

Sun. all day and night /

WRPO WirtWt
36-40 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y. 
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniau^

draugams ir draugėms, kurie 
padėjote dirbti šiame parengi- 
mėlyje: Jonui Stripeikai, Vin
cui Karmuzai, S. Stripeikie- 
nei, M. Mažeikienei, V. Youn- 
gienei ir Ruth Valentai (jau
najai).

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

1113 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

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

Siunčiame duons per paštą j kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant Jūsų pareikalavime, sutelksime informacijas apie svori Ir kalnas,

VARPAS BAKERY 36-40 Stagg Street Brooklyn, M Y.
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Inteligento Laiškas iš 
Lietuvos

f

Prof. Vytautas Bacevičius 
lapkričio 30-tą gavo iš Lietu
vos nuo savo tėvo Vinco Ba
cevičiaus, mokytojo, oro paš
tu atvirutę, išsiųstą iš Kauno 
lapkričio 6-tą. Joje, tarp kit
ko, rašo:

“Mylimasis Vytautai! Tavo 
laišką iš Ellis salos gavau. 
Pasirodo, kad neturtingų į 
Ameriką nenori įleisti. Ti
kiuosi, kad jau esi laisvas 
Amerikos kontinente, kur turi 
pasilikti iki karo galo. Dabar 
galėtum grįžti tik per Japo
niją ir SSSR, bet tam reikė
tų daug tūkstančių. Be pa
stovaus darbo sunku bus Tau 
ir Suvienytose Valstybėse. Nie
ko nepadarysi, turi vargti.

Esu sveikas. Darbo turiu 
daug. Gyvenu neblogai. Sko
las moku.

Kaip Tau sekasi Jungtinėse 
Valstybėse ? Ar jau koncer
tuoji ? Ar prisistatei SSSR at
stovybėje? Visų Tarybų So
cialistinių Respublikų Sąjun
gos politika bendra, todėl ir 
Lietuvos Tarybų Socialistinės 
Respublikos atskiros atstovy
bės negali būti.

Šinkūnas yra inspektorius 
suaugusių švietimo. Kazys 
Maskvoje, grįš už poros sa
vaičių. Adomas Sm. be vie
tos, bedarbis, švietimo Komi- 
sarijatas keliasi į Vilnių. Už 
kelių mėnesių Kaunas liks 
provincijos miestas. Visos val
džios įstaigos išsikels į Vilnių.

Linkiu sveikatos ir pasiseki
mo naujoje aplinkoje.

Tavo Vincas.”
* * $

Kaip matome, tai Lietuvos 
inteligentas prie tarybinės san
tvarkos ir gyvena neblogai, ir 
smetoniško “gerbūvio” laikais 
šeimos įgytas kultūros ii’ ttife- 
no kėlime ir tame savęs auk
lėjimosi skolas mokasi, ir rū
pinasi, kad Amerikoj esantis 
sūnus būtų užsiregistravęs So
vietų Sąjungos atstovybėje ir 
galėtų sugrįžti Lietuvon, kur, 
anot visų naujosios Lietuvos 

• priešų, siaučia “badas”, “iš
trėmimai”, “šaudymai”, “juo
das vargas”.
• Pasirodo, Lietuvoj gyvenan
tis inteligentas tėvas to “bai
saus bado” nemato, nes kitaip 
nellnkėtų mylimam sūnui ap
sirūpinti galimybe ten sugrįs
ti.

ZF

DR. J. 1 KAŠKIAUČI'JS Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių
Telefonas: Humboldt 2-7064m

Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrodymą

s
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F. Semchuk, 23 m., tapo ant 
vietos Užmuštas, jo vairuoja
mai mašinai atsimušus į medį 
ant HutcWnson River Pkwy.

V AL ANDOS: 2-4 ir 6-8 
Nėra valandų sekmadieniais

880 SUMMER AVENUE 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J

n

337 UNION AVENUF 
BROOKLYN, N Y.

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

jos yra reikalingos, 25c.
M. ŽUKAITIS
334 DEAN STREET 

SPENCERPORT, N. Y.

Pirkėjų Moterų Lyga pasiža
dėjo remti ILGWU vedamą 
streiką prieš Tailored Woman 
ir pastatė savo pikietus prie 
įstaigos, esančios 5th Avė.,

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENE IR SŪNAI

LeVANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

J. LeVANDA—E. LeVANDA
rėvas ir Sūnus Levandauskal

UNDERTAKERS

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

Telefonas EVergreen 7-1661 • ,

Išgirskite Prof. Vytaute 
Bacevičiaus Paskaitą
Šį sekmadienį, gruodžio 8, 

3 vai. po pietų, “Laisvės” na
me, ruošiama labai svarbi ir 
įdomi paskaita.

Tema: “Lietuvos Muzika ir 
Jos Kompozitoriai”. Referuos 
prof. Vytautas Bacevičius. Tai 
nebus paprasta, sausa paskai
ta. Ptof. V/ Bacevičius gvil
dendamas Lietuvos muzikos 
kūrybą palies įvairius lietu
viškus kompozitorius, taipgi 
grieš jų kūrinius, kitais žo
džiais tariant bus iliustruota 
paskaita, ši paskaita svarbu 
išgirst ne vien tik meninin
kams, ją girdėt svarbu visuo
menininkams ir kiekvienam 
lietuviui.

Tad Lietuvių Meno Sąjun
gos Apšvietos Komitetas kvie
čia dalyvaut visus. Nepra
leiskite šios progos, nes ji pa
sitaiko labai retai.

Įžanga 25 centai.
Komisija.

lietuvis Sudegė ant 
Pečiaus

Petras Radvinauskas, 50
38 So. 2nd St., rastas iki mir
čiai apdegęs ant aliejinio pe
čiaus, ant kurio, menama, jis 
užvirto suimtas nuomario ata
kos ar šiaip apsvaigęs.

Pašarvotas grab. Garšvos 
šermeninėj.

Šeštas puslapis Antradienis, Gruodžio 3, 1940

Buvęs teatrininkas Martin 
Beck mirdamas palikęs “virš 
$20,000” turto, kaip pažymė
ta rekorduose palikimų teisme, 
New Yorke.

kliavą, kurioje surinkta $350 
Pagelbos Laivui. Mitingui 
taipgi atsiuntė sveikinimą He
len Keller, Pagelbos Laivo Mi
sijos garbės pirmininkė.

“Kurčias Žentas” ir “Aš Numiriau” 
Jau Pasirodė Brooklyniečiams

Pereituose numeriuose šio 
ląikraščio jūs matėte rekla
muojantis Lietuvių Liaudies 
Teatrą su dviem virš minėto
mis komedijomis; — o su šio
mis eilutėmis pranešama, kad 
tos dvi komedijos Brooklyne 
pereitą sekmadienį jau suvai
dinta.

šį sykį mūs Liet. Liaudies 
Teatras pataikė publikai į 
jausmus, ir pasirodė, ką mūsų 
lietuviška publika myli. . .

Apart skailtingos publikos 
vietinių — teko keletas sve
čių matyti ir* iš kitų miestų.

Jau 5-tą valandą, pagal 
garsintą pradžią, pilnutėlė 
Lenkų Tautiška Salė nusėdu
sių mūsų, lietuvių veik visas 
sėdynes. ... Po keliolikos mi
nučių vaidinama komedija 
“Kurčias žentas,” — dėlei 
publikos neišsilaikymo juoku, 
vaidintojams kartais sunku net 
ir vaidinti, tačiaus 
na kaip patepta, 
taip vykusiai, kaip 
niekada anksčiau.

Pertraukoj, Lietuvių Stygų 
Orkestrą, diriguojant J. Ka
zakevičiui, sugriežė kelis ga
balus muzikos.

Po pusvalandžio pertraukos, 
pradedama
Numiriau”. Na, jau ši kome
dija, tikiu, nei vieno stebėto
jo nepaliko neprajuokinusi. O 
čia, brace, tų mūsų vaidintojų 
apsukrumas! Ot, rodos, kad 
jie tik ir užauginti tai kome
dijai lošti. 
Nikodemu 
no rolėje), 
sais kitais, 
giai, kaip į 
“Hollywood’o” 
si; bet gi čia, 
o tikrai gyvi lošia ir dar lie
tuviškai kalba...

viskas ei- 
Suvaidinta 
veikiausiai

vaidinti

— Pradedant su 
Pakalniškiu (Tar
ei. Lazausku, ir vi- 
žiūri žmogus ly- 

amerikonišką 
filmą ir gėrie- 
ve, ne. filmą,

KLIUBIEČIŲ ATYDAI

svarbu 
tinka

nti i k tų

praeito metinio susirin- 
nustatytas laikas pri- 

j Kliubo narius 45-kių 
amžiaus žmones. Yra 

perstatytų vyrų į 
bet ateiti ir užimti

Lietuvių Amerikos Piliečių 
Kliubo priešmetinis susirinki
mas įvyks šio penktadienio va
kare. Jame bus renkama pu
sė komiteto pašalpinio sky
riaus ir biznio. Tad 
yra nariams išsirinkti 
mus žmones, kad jie 
jiems paskirtą darbą.

Kitas dalykas, tai jau bai
giasi 
kimo 
imti 
metų 
daugelis 
Kliubą, 
jau priimto nario vietą — ka
žin kodėl atidėliojama. Pasi
baigs metas, pasibaigs ir ati
dėliojimas, nes nuo Naujų Me
tų (jeigu susirinkimas nepa
ilgins laiką), vėl bus į Kliubą 
priimama tik 40 metų am
žiaus vyrai. Tad nepramie
gokite progos.

♦ J. Nalivaika, Sekr.

Liaudies Teatro Aktoriai 
Vyks į New Haven

Lietuvių Liaudies Teatro 
vaidylos-mėgėjai, nepaprastai 
sėkmingai pasirodę vaidinime 
komedijų “Kurčias žentas” ir 
“Aš Numiriau” pereitą sek
madienį, Brooklyne, šį sekma
dienį važiuoja tas pat komedi
jas suvaidint New Haveno lie
tuviams.

Veikalams režisieriavo Al
dona šertvietytė. Jinai jau bu
vo matyta ir žinoma vaidini
muose kaipo gabi aktorė, bet 
kaipo režisierės šis buvo jos 
pirmas išstojimas. Puikiai pa
sirodė.

Geros kloties jaunai režisie
rei ir Liaudies Teatrui ateities 
darbuose! T. M.

Abi komedijos turi gana sa
vyje gardaus juoko, abiejų gi
jos taip puikiai susiriša... 
juokas seka paskui juoką... 
Na, ir politiniai prie jų nie
kur negalima prikibti, — abi 
komedijos visiškai besrovinės.

Grįžtant prie vaidintojų, — 
jie šį sykį mūsų lietuviškai 
publikai atsirekomendavo pui
kiau, negu kada pirmiau ir 
įgavo gerą autoritetą. Taipgi 
didelis kreditas tenka šių ko
medijų režisavimo mokytojai 
—A. Šertvietytei. Pasak vie
no mūsų teatrininko: — Tik
rai, ta mergiščia tiek aukso 
verta, kiek ji sveria. — Tiesa, 
kad gabiai sumokinta.

Taipgi pravartu paminėti, 
kad tam visam teatraliniam 
darbe figūruoja Vincas Bovi
nas, kurio net vardas niekur 
nepasirodo, tačiau jo, kaipo 
valdybos nario, visur rūpestis 
didesnė už kitų.

Neabejotina, kad su šiomis 
komedijomis prisieis Liet. L. 
Teatrui pagastroliuoti ir po 
kolonijas; o kolonijų žmones 
nesigailės juos užkvietę. Ne
didelė grupė 
reikalinga su 
dėlė manta; 
pačiame savo 
gume. Kiek teko nugirsti, jau 
keliose vietose jie yra užkvies
ti. Laimingo pasisekimo teat
rininkai !

Beje, pasibaigus vaidini
mams, jaunimas turėjo progos 
smagiai pasišokti prie G. Ka
zakevičiaus orkestros, o vy
resnio amžiaus žmonės dar 
grupėmis išsiskirstė po šali
mais esančius svetainės kam
barius ir smagiai bejuokauda
mi pasivaišino prie alučio ir 
įvairių užkandžių. į

Balsas iš Minios.

vaidintojų; ne- 
savim vežtis di- 
visi vaidintojai 
stiprume ir au-

TOLIMI SVEČIAI
Kitų kolonijų lietuviai gra

žiai pasitarnauja - brooklynie- 
čių pramogoms ir ūpui, o, be 
abejo, ir patys sau, kada jie 
savo keliones didmiestin su
jungia su organizaciniais rei
kalais, su lietuviškais svarbiai
siais parengimais.

Taip, ve, prof. Bacevičiaus 
koncerte taikėsi sueit. H. žu- 
kienė, H. žukaitė-Pine, ir d. 
Čeponaitė iš Binghamton, N. 
Y., ir J. Pranaitis iš Camden,

Gi Liaudies Teatro labai 
sėkmingame vakare-, gruodžio 
1-mą, sueinu Petrą ir Rožę Mi- 
kitus net iš Vermont valstijos. 
Apsistoję pas brooklyniečius 
Kasmočius ir Stupurus. Taip
gi buvo d. Bakšienė su sūnu
mi iš Binghamton, N. Y., atvy
kę pas brolį-brolienę Nava; 
linskus. Rep.

Protestuoja dėl Anglijos 
Stūmimo Mirtin Žydus

Žydų Liaudies Komitetas iš
leido atsišaukimą, kuriuomi 
kviečia newyorkiecius daly
vauti masiniame mitinge gruo
džio 4-tos vakarą, Manhattan 
Center, 24th St. ir 8th Avė., 
New Yorke, kuris rengiama 
pretestui prieš Anglijos val
džios pasmerkimą 1,771 žydų 
pabėgėlių pražūtingam liki
mui.

Anglijos valdžia, kuri įsi
leido Palestinon 500 lenkų po
nijos, atsisakė įsileisti nuo fa
šistų pabėgusius žydus, nors 
Palestina skaitoma jų “tėvy
ne.” Ant atstumto laivo įvy
ko eksplozija ir daug žydų 
žuvo.

Reikia Skubiai Gelbėti 
Ispanijos Pabėgėlius
N e w y o rkiečių masiniame 

mitinge pereitą sekmadienį, 
Manhattan Center, iškelta rei
kalavimai, kad prez. Roose- 
veltas veiktų gelbėt Ispanijos 
pabėgėlius nuo Franco fašis
tų teroro.

Mitinge, suruoštame Ameri
kinės Pagelbos Laivo Misijos, 
buvo reikalauta, kad preziden
tas panaudotų $15,000,000 iš 
$50,000,000, kuriuos kongre
sas paskyrė pabėgėlių pašal
pai. Tie pinigai, kaip buvo 
aiškinta mitinge, dulksta su
dėti, kuomet šimtui ir penkiom 
dišimtim tūkst. Ispanijos pa
bėgėlių gręsia pražūtis Fran
ci jos koncentracijos kempėse, 
ir jie būtų galima pervežt 
Meksikon, kuri pasižadėjo pa
bėgėlius priimti laisvais gy
ventojais. Buvo reikalauja
ma pabėgėlius gelbėti tuojau, 
kol Vichy valdžia pabėgėlius 
nesugrąžino Franco budeliams 
iššaudyti.

Prakalbose buvo nurodyta, 
kad jau 400,000 anti-fašistų• 
buvo Franco išžudyti, pusan
tro miliono tebėra įkalinti, o 
kiti pusantro miliono yra su
varyti į verstino darbo bata
lionus.

Mitingo vyriausiais kalbė
tojais buvo kongresmanas Vi
to Marcantonio ir prof. Wal
ter Rautenstrauch, viršininkas 
Inžinerijos Departmento Co
lumbia Universitete.

Marcantonio pareiškė, kad 
jis, kaipo Tarptaut. Darbinin
kų Apsigynimo prezidentas, 
pažada tos organizacijos pa
ramą Amerikinės Pagelbos 
Laivo Misijos kampanijai už 
pervežimą Meksikon pabėgė
lių. Jis taip pat pažadėjo, 
kad jis nepaliaus kovojęs prieš 
karą, į kurį, sake kalbėtojas, 
ir Amerika strimagalviais stu
miama.

Mąrcaatcrao sakė-,' Kad ko
va už išgelbėjimą Ispanijos 
demokratijos gynėjų yra ko
va išgelbėti Amerikos demo
kratiją. Jis sakė:

“Šiandieną tie, kurie leido 
sumušti demokratiją Ispani
joj, siekia sunaikinti demokra
tiją Jungtinėse Valstijose ir 
kitose šalyse vardan demokra
tijos —• imperialistinės ‘de
mokratijos’.

“Jie siekė sunaikinti Ispa
nijos demokratiją kaipo įva
dą į sunaikinimą demokratijos 
Francijoj ir Anglijoj ir kaipo 
įvadą į steigimą nacionalės 
rūšies fašizmo Jungtinėse Val
stijose.”

Jis toliau nurodė, kad tos 
pačios jėgos, kurios išdavė Is
panijos demokratiją, ėmė da- 
lyvumą Municho išdavystėje ir 
atidavime Sedan’o, o dabar 
ima dalyvumą atakose ant 
Amerikos liaudies.,

Kalbėdamas apie pavojų 
Amerikai būti įtrauktai į ka
rą, Marcantonio perspėjo, sa
kydamas :

“Taip vadinamoji ‘Šalies 
Gynimo’ programa yra pro
grama ne taikos, bet karo.

“Ta programa buvo pasek
ta konskripcijos įstatymo, pa
sekta vajumi prieš amerikines 
laisves, vajumi sunaikint dar
bo unijų teises ‘streikuoti.

“Ar jūs nematote, kaip A- 
merika seka tą pačią formą, 
kokia buvo einama Francijoj ?

“Jeigu tą formą seksim ir 
toliau, mes turėsim prašyt Pa
gelbos Laivo gelbet Amerikos 
liaudžiai.”

Prof. Rautenstrauch perspė
jo Amerikos žmones, kad jie 
gali pasijusti priespaudoj na
minio Franco, jeigu jie nepa
keis sistemos, kuri yra atsa- 
kominga už karą, fašizmą ir 
pasibaisėtiną padėtį pasaulyj.

Mitinge taipgi, kalbėjo trum
pai prof. E. D. Bui'gum, Wil
liam Pickens, parmen Meana, 
Helen Simon Jr kunigas Ver 
Lynn Sprague iš Bedford 
Hills. Pastarasis pravedė rin-

Lietuviai Stengiasi 
Baigt Savo Kvotą

Lietuvių komunistų kuopų, 
kaip pasakoja josios veikėjai, 
kvota darbininkų spaudos ir 
apšvietos reikalams dar ne
galutinai išpildyta, tad dabar 
esą dedama didžiausios pas
tangos ją kogreičiau baigti.

Kuopos kvota butfo $400. 
Dabar jau sukelta $360 su 
virš, tad kuopiečiai sako, kad 
iki tiek dasikasus būtų skriau
da liktis kvotos nedabaigus, be 
kredito ir be to smagaus jaus- 

I mo, kad kuopa pilnai atliko 
savo pareigą—parėmė tuos 
didelius darbus už taiką, civi- 
les laisves ir progresą, kurie 
dabar vedami energingiau, ne
gu bent kada praeityje.

Kuopos veikėjai pareiškė įsi
tikinimą, kad gerieji simpati- 
kai, padėję darbą davesti iki 
to laipsnio, dadėsią dar kas 
dolerį, kas pusę, kas kiek iš
galėdamas, kad kuopa daeitų 
prie sėkmingos užbaigos.

T. J. Wagner, gatvekarių mo
toristas, Maspethe, kaltinamas 
vežęs tris žmonas be formalių 
perskyrų nuo pirmųjų, sulaiky
tas po $1,500 kaucijos.

susirinkimai
C. BROOKLYN, N. Y.

LDS 46, kp. susirinkimas bus tre
čiadienį, gruodžio 4 d., 7:30 v. v., P. 
Burneikio rūmuose, 76 Hudson Ave. 
Visi nariai būkite laiku. — Valdyba.

(284-285)

PAJIEŠKOJIMAI
BROOKLYN, N. Y.

šeštadienio vakare, pamečiau 50 
bilietų Lietuvių Amerikos Piliečių 
Kliubo vakarienės, kuri jvyks naujų 
metų vakare, gruodžio-Dec. 31. Kas 
radote, prašau sugrąžinti į Kliubą. 
—F. Stanaitis, 280 Union Avenue, 
Brooklyn, N. Y. (284-286)

PARDAVIMAI
Parsiduoda Grosernė su visais įtai

symais. Labai tirštai apgyventa vie
ta, nėra kitų krautuvių, miestas tur
tingas gyventojais, nes “slack” nie
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. Urbei is, 36 Olive St., Nauga
tuck, Conn. (282-284)

426 South 5th Street
Blokas nuo Hewes St. eleveiterio stoties.

Visokiu ŽoIių 
Sandelis

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

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

300 visokių žolių ir šaknų, nuo 
ko

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

60 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tet Triangle 5-8622 

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y, 

Tel. Evergreen 8-7179

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių 

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

grupių ir pavienių.
Iš senų 
n a u jus 
lūs ir 
sudarau
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
pad i dinų tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
jvairiom.spalvom

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

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

Turime ir kambarių pernakvot 
arba savaitiniai išrandavot
JOSEPH ZEIDAT

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

F. W. SHALINS 
(SHALINSKAS) 

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y:

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto
Tel. Virginia 7-4499

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

ir impor- 
degtinės ir 

geriausių

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

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

LietuviŲ Kiiro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 
(Steam Boiler)

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

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

409 ir 436 Grand St. Brooklyn, N. Y
Tel. EVergreen 7-8451 

IŠDIRBĖJAI IR PLATINTOJAI 
GEROS RŪŠIES RAKANDŲ

Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 
palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

RAUMENŲ SKAUpČJIMAI 
GREITAI PALENGVINAMI
Nekcntekite bereikalingai raumenų 
skaudėjimų. Tūkstančiai žmonių 
pasiekė nepaprastą palengvinimą 
reumatiškų skausmų, strėnų raumenų 
skaudėjimų, išsinarinimų ir šiaip rau
menų skaudėjimų vien išsitrindami su 
Pain-Expelleriu. šis sensacingas lini- 
mentąs ūmai suteikia laukiamą pa
lengvinimą. Virš 17 milijonų bon- 
kučiu jau išparduota. Todėl neati
dėliodami nusipirkite ir jūs bonkutf 
Pain-Expellerio. Reikalaukite Pain- 
Expellerio su inkaru ant dėžutės.

182

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 
306 UNION AVENUE 

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

J. GARŠVA
* Graborius-Undertaker

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

krikštynom, kitkam.
231 BEDFORD AVE. 

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

BAR ir GRILL 
LIETUVIU RESTAURANAS 
Įdomiai jpuofcta lietuviška aludA 

ant Grand Street 
Rhelngold )xtra Dry Alus.

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės

Brooklyn, N
Tel. Evergreen 4-9508




