
•i

i

>11

ir jis pats atva-

generolas Ugo

kad Badoglio iš

cento!

v

Brooklyno lietuvių 
radijo vedėjas ka-

Anglai Praneša:
London, gruod. 6. — An

glijos orlaiviai vakar naktį

kuodami iš šono, iš užnuga
rio ir iš oro.

socialistams ir 
ir vėl bus kas

ir Smetonos 
žmona, 
dar vis 
pamaty- 
lietuviai

Mes tiesą sakėme, kad po 
perversmo Lietuvoje,. Ameri
kos lietuviai susilauks daug 
“svečių.” Visokis politiniai su- 
sibankrutavęs gaivalas važiuos 
čionai ir prašys pinigų fašisti
nei smalai virti.

štai, atvyko 
žentas, Valužis, su 
Pats “tautos vadas” 
nepasirodo. Jis nori 
ti, kaip amerikiečiai 
traktuos Jadvygą ir jo žentą. 
Tuomet gal 
žiuos.

Fašistams, 
klerikalams 
veikti. Jie turės rinkti aukas 
“pabėgėliams” užlaikyti.

Pažangieji lietuviai, aišku, 
šitiems hitlerininkams neduos 
nei vieno

komandos pasitraukęs tik įr jš ryto per 12 valandų 
“asmeniškais sum etimais,” 
o ne dėl italų prakišimų ka
re su graikais.

Washington. — Jungtinių kuris atsisakė atmokėt tam- 
Valstijų pinigyno ministeris štai didžias paskolas paim- 

, sko- tas 23 metai atgal* ir dar 
niekino tamstą?

Anglija yra skolinga 5
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KRISLAI
Vis Daugiau ir Daugiau. 
Sumušė Visus Rekordus. 
Katrė Žukauskienė.
Pavykę ir Nepavykę Kon

certai Brooklyne.
Rašo R. Mizara
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Graikų Pranešimas:
Athenai, gruod. 6.— Grai

kai užėmė Porto Eddą, tre
čią didžiausią Italijos prie
plauką Albanijoj. Italų ka-

15 iki 20 didelių gaisnj'riuomenė, užkimšdama ke- 
Duesseldorfo traukinių kie- fIWJM- 
muose ir

Darbo žmonių
Dienraštis 

f<aina $5.50 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $6.00

Metams

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

=53=dJ

PASITRAUKS VYRIAUSIAS 
ITALŲ KOMANDIERIUS
Roma, gruod. 6. — Atsi

statydino maršalas P. Ba
doglio, vyriausias itahj ar
mijos komandierius, gene- 
ralio štabo galva. Jo vieton 
paskirtas 
Cavallero.

Sakoma,

Anglų Orlaiviai 12 
Valandų Atakavo

Vokiečių Fabrikus

GRAIKAI MĖSINĖJA TOLIAU 
BĖGANČIUS ITALUS Roosevelto Valdžia

Tikrai Duosianti
Paskolų Anglijai

Vienas.
valandos
daise pasakė tokią kvailybę:

—Tuojau, kai smetonizmas 
. Lietuvoje žlugo, Justas Palec

kis sušaukė visus tuos žmones, 
kurie turi giminių Amerikoje. 
Na, ir jis įsakė jiems duoti 
jam savo giminių antrašus, 
kad Paleckis galėtų jų var
du parašyti jiems laiškus, iš- 
giriant Liaudies vyriausy
bę!. . .

14 Biliomi Doleriu 
Kariniams Amerikos 
, Tikslams 1941 m.

rius. Graikai neatlaidžiai kariniams reikalams.
žudo bėgančius italus^ ata- ^aį ajgku> kad prezidentas bilionus dolerių Amerikai 

Rooseveltas remįa tokią nuo praeito karo, ir atsisa- 
paskolą.

Kongrese senatorius Ben
nett Champ Clark įkandžiaii 
kritikavo Jesse Jones’ą, val
diškų paskolų administrato
rių. Nes Jones sakė, kad 
Anglijai skolint Amerikos 
pinigus tai būtų “geras ri
zikas.” Senatorius Clark 
pastatė šitokį klausimą Jo- 
nes’ui:

—Ar tamsta iš savo ban
ko skolintum pinigus tam,

kriušino ir degino karinius 
vokiečių fabrikus Duessel- 
dorfo srityje, vakarinėje 
Vokietijoje, ir bombardavę 
vokiečių prieplaukas Ant- 
werpe, Boulogne ir Calais; 
jie taipgi atakavo priešo 
kanuolių lizdus ir švyturius 
palei jūros siaurumą, An
glų Kanalą. Be to, anglų 
lakūnai mėtė bombas į vo
kiečių orlaivių stovyklas ir 
kitus karui svarbius punk
tus Neuss’e, Dortmunde ir 
Ostende.

Anglų oro bombos padarė’motorų fabrike Turine.
•-.... :-:r8gaša»y?-— -■....  .....

Sovietai Nepripažįsta 
Naujos Japoną Įkurtos 

^Valdžios” Chinijoj

kė bent dalinai atmokėt tą 
paskolą.

Po naujų metų kongresai 
svarstys atšaukt Johnsono 
įstatymą, kuris uždraudžia 
duot naujų paskolų tiem 
kraštam, kurie neatmoka 
senųjų skolų. Bet Amerikoc 
valdžia ir be to įstatymo at
šaukimo galėtų skolint Ka
nadai, Australijai ir kitoms 
Anglijos pusiau - koloni
joms; o jos pervestų pasko
las Anglijai.

muose ir pataikė į Mannes- J111*11 Hnkui Palei mo Por- Morgenthau pritaria ; 
mann ginklų 'fabriką, kur 20 jnylių toliau J šiau- pnt Anglijai bilionus dole- 
dirbo 6,000 darbininkų.
Anglai Pleškino Italų Fab

rikus Turine
Tą pačią dieną anglų or

laiviai per dvi valandas 
bombardavo Italijos arse
nalą Turine, kur dirbama 
kanuolės, jų šoviniai ir tan
kai. Tuose fabrikuose jie 
padarė tiek daug sprogi
mų, kad negalima ir suskai- 
tyt. Anglų bombininkai 
taipgi sukėlė eksplozijas 
Fiat automobilių ir orlaivių

Bėgdami Italai Pa
degę Karinius 
Savo Punktus

Washington. — Kongreso 
buvo, paskirta 11 bilionų ir 
500 rnilionų dolerių kari
niams Amerikos reikalams 
1941-ms metams. Dabar gi

ksl Italai ir Vokiečiai Sako:

Graikų Pranešimas:
Athenai, gruod. 6. — Ita

lai besitraukdami iš Porto 
Edda ir Argyrokastrono už
kūrė didžius gaisrus tuose 
miestuose; degino reikme
nis, kurių nepaspėjo išs.i- 
vežt. Graikai pagrobė 500 
kulka^vaidžių ir paėmė į ne
laisvę dar 500 italų. Graikų 
orlaiviai beveik sunaikino 
kai kurias italų kuopas bė
gančias atgal. Graikai žy
giuoja pirmyn visu frontu.

4nv «->-rvizs w,, z, LT j Anglu Lakūnai Mažaimm77 dar amo •nnarromn hi. *-*

Padarę Žalos
Japonija pra-

• ■ i:

Z,’kai > n^tboinūs žmogus |,<v*en% miestą pietiniame Vandenyne sužeidė pagalbi- 
__ _ •— • _ Anrrlnnci oninni nr Iniin

Berlin, gruod. 6. — Vo-

-/
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jmire nuo miiuenzus, uev 
kė, kad jeigu Amerika duos tai, girdi, buvus painesni

■0

Berlin. — Vokiečių ko
manda užginčija, kad anglų

paskolų Anglijai, tai reikš 
Amerikos įstojimų į karą.

London, gruod. 6. — Vie
nas “slapukas” vokiečių lai
vas Pietiniame* Atlanto

Pietinis Anglijos Pajūris, 
gruod. 6. — Bombarduoda-

ORAS. — ŠĮ šeštadi 
vakare būsią lietaus.

VOKIEČIAI SUŽEIDĖ KA
RINĮ ANGLŲ LAIVĄ

London. — Anglai sakosi 
nušovę 8 italų orlaivius AL 
banijoj.

vines kanuolės nukirto tris 
anglų orlaivius.

i.
't.

kad 
de-

mui” dar apie pustrečio bi- 
liono dolerių per metus. Tai 
esą todėl, kad “brangsta 
medžiagos ir kyla darbinin
kų* algos.”

Tokyo, gruod. 6. — Japo
nų armijos savas laikraštis 
“Sin Shun Pao” reikalauja,1 
kad Japonija “tuojau kirstų

D a i n ininkės Rakauskaitės 
koncerte, įvykusiame Labor 
Lyceum salėje, Brooklyne bu
vo apie 400 žmonių.

O pianisto Bacevičiaus kon
certe dalyvavo virš 1,000 
žmonių!

Prez.Detroit, Mich.
Rooseveltas po naujų metų 
reikaįlaus, kad J

pajūryje.”

paleidžia areštuotąjį. . . ”

Maskva. — Sovietų fabri
kai šiemet pagamino 11 pro
centų daugiau dirbinių negu 
pei'hai.

nj Anglijos šarvuotlaivį 
“Carnarvon Castle,” 20,122 
tonų įtalpos, ir pabėgo, 
kaip praneša anglų koman
da.

“B” rūšies influenza.
Savo ruožtu “A” influen 

za yra apkrečiamiausia.

NUSKANDINĘ DAR 4 
ANGLŲ LAIVUS ,

jinai pastoja kelią susitai
kyt Anglijai su Vokietija ir VOKIEČIŲ SUBMARINAI

vietai nepripažįsta naujos, 0 Jei&u ne> J°s prarys kiečių komanda paskelbė, 
japonų įsteigtos valdžios (mus,” rėkia tas japonų ar-į kad jų submarinai sunaiki- 
Nankinge. mijos organas.

V

Washington,— Karui pra
sidedant, Anglijos kapitaflis-

4 7 bilionus-dolerių

“Kada nors mes turėsime 
yra Chungking, ir kad So ,Prąryt Jungtines Valstijas, 

• i • • j • ' mm
kad palieka. Ji žiūrėjo, kad 
darbas nesustotų, kad “Lais
vės” vajus Newarke būtų pa- 
sekmingiausias.

Draugė Žukauskienė ir li
goninėje galvoja apie “Lais
vę,” apie mūsų judėjimą. O 
laisviečiai galvoja apie draugę 
Žukauskienę ir linki jai kuo- 
veikiausiai pasveikti!

Tokias kvailybes plepa Či
kagos menševiką tūzas! Vadi
nasi, jis pralenkė-aną lietuvių vieną miestą šioj Angli-i 
radijo valandos vedėją. * • . . . .

Meluoti, koliotis Čikagos fi
losofas gali geriau, negu ko- Į 
kis kitas “griešnas žmogus!”

Čikagos menševikų mokslin
čiui nepatinka, jei kas nors 
parašo ar pasago didesnę kvai
lybę kaip jis. Todėl Grigaitis 
sugalvojo ir per visą savo 
laikraščio puslapį paskelbė to
kią “žinią”: “Rusai areštuoja 
amerikiečių gimines.” Paskui: 
“Areštuotuosius verčia siųsti į 
Ameriką telegramas, kuriose 
liepia prašyti prisiųsti pusėti
nas sumas pinigų. Šitokiu bū-1
du prisiųstus pinigus vyriau- VOKIEČIŲ BOMBOS GYVUS 
.yU nusavina ir Hkt.i rfda f 5Q ANGLŲ

Roma. ■‘— Italai sako, kad 
anglų bombininkai pa
degė Turine tik trejetą ne
karinių, dirbtųvijĮ ir mažą! 
nuostolių tepadarė, nes gai
srai tuojau buvo užgesinti.

Maskva.
nešė Sovietams, kad jinai 
pripažįsta Nankingo chinų 
valdžią, kuriose-galva yra 
Wang Ching-wei.

(Ta valdžia tikrumoj pa
čių japonų įkurta.)

Japonija taipgi paaiškino 
: Sovietam, kad jos sutartis

Anglą Kapitalistai Tik 
Norį Išnaudot Ame

rikos Iždą

Rooseveltas Reikalauja 
Vandens Kelio per 

Kanadą Į Jūrą

JAPONAI šaĮjKIA TUOJ Į įvesdinimų 

KRIUŠINT AMERIKA

Negalima praleisti nepasa
kius kelių žodžių apie mūsų 
vajininkę, Katrę Žukauskienę. 
Ji yra ne tik “Laisvės” vaji- 
ninkė ir gera veikėja, bet ir 
LDS Įstatų ir Skundų Komite
to narė.

Pagalvokit: tuojau prieš 
gulsiant į sunkios ligos lovą 
—ji buvo operuota—draugė 
Žukauskienė rašo “Laisvei” 
laišką, kad ji savo vietoje pa
skyrė du kitus draugus. Vadi
nasi, ji darbo nepaliko šiaip

Vienas laikraštis džiaugia
si, kad prof. Bacevičiaus kon
certe publika nepripildė Car
negie salės.

Na, o Bacevičius ir koncerto 
rengėjai džiaugiasi, kad tame 
koncerte buvo daug žmonių ir 
viskas labai gražiai pavyko!

Mes jau sakėme, kad šis 
koncertas pavyko geriau, ne
gu kada nors bent kokiam iš 
Lietuvos atvykusiam artistui 
ruoštas koncertas.

Kadaise dainininko J. Ba
bravičiaus koncerte, kuris įvy
ko Engineering/ Hall, New 
Yorke, dalyvavo viso labo 125 
asmeny?.

Dainininko Sodeikos koncer
te, įvykusiame Brooklyno Aca
demy of Music, buvo apie 300 
žmonių.

gyvus palaidojo 50 žiūrovų, ir kitur vakarinėje Vokieti- 
Panašiai jie palaidojo 20 joje. Vokiečiai sako, jog an- 
žmonių, kurie jieškojo prie- glų bombininkai ten apardė 
glaudos vienoje ligoninėje, tiktai kai kuriuos paprastus 
slėpdamiesi nuo vokiečių namus. Vokiečių priešlėktu- 
oro bombų.

jos srityj, vokiečių orlaiviai orlaiviai pataikę į bet ko-|su Nankingo chinų valdžia 
suardė vieną teatrą ir jame kius fabrikus Duesseldorfe bendrai veikt prieš komu

nistus tai, girdi,, “jokiu bū- kriušinantį smūgį” Jungti- 
du nėra atkreipta prieš So- nėms Valstijoms. Sako kad 
vietų Sąjungą.” ‘jungtinės Valstijos “ištie-

Sovietų vyriausybė gruod. sįa savo velniškas rankas
5 d. sekamai atsakė į tuos 
japonų pranešimus:

“Sovietų valdžia, iš savo 
pusės, pareiškia, jog Sovie
tų Sąjungos politika kas 
liečia Chiniją liekasi ta pa
ti, kaip iki šiol, be atmai
nos.”

Šiuomi Sovietai leido Ja
ponijai suprast, kad jie ir Chinijai su Japonija.
toliaus rems tautinę Chini- 
jos valdžią, kurios sostinė

Berlin, gruod. 6. — Vo
kiečių orlaiviai per naktį 
bombardavo Plymouthą, di
džią Anglijos prekinių laivų 
prieplauką ir svarbiausią 
anglų karo laivyno stovyklą. 
—O anglai sako, kad vokie
čiai šiuo žygiu bombardavę

AMERIKA SKOLINA ARGEN
TINAI 50 MILIONŲ

Washington. — Jungtinių 
Valstijų vyriausybė davė 50 
rnilionų dolerių paskolos 
Argentinai. Amerikos iždo 
ministeris Morgenthau pa
reiškė, jog paskolos tikslas 
yra stiprint Argentinos fi
nansus, padėt amerikiniams 
kraštams ekonominiai apsi
gint (nuo Vokietijos, Japo
nijos ir Italijos), sutvirtint 
Jungtinių Valstijų bendra
darbiavimą su Lotynų Ame
rikos respublikomis ir “pa
dėt mūsų biznieriams par
duot daugiau savo produktų 
Argentinoje.”

įvairiuose biz- , Valstijų kongresas paskirtų 
niuose Jungtinėse Valstijo-pinigų pravest tinkamą 
se, kaip rodo valdiškos dens kelią Amerikos 
skaitlinės; ir tie anglų pini- vams iš Didžiųjų Ežerų per 
gai beveik visai dar nepa- Kanados St. Lawrence upę 
liesti, — nurodo Daily Wor- į Atlanto Vandenyną. Tokį 
ker. Tačiau anglų valdžia pareiškimą prezidentas at- 
atsiuntė savo iždo vice-mi- siuntė konferencijai laiko- 
nisterį Fr. Phillipsą ir ki- mai Detroite dėl Didžiųjų 
tus agentus, kurie stengiasi Ežerų-St. Lawrence Kelio į 
išgaut iš Amerikos daugiau Jūrą. Jis, tarp kitko, sako, 
paskolų. jog tas vandens kelias “la-

Daily Worker primena, bai reikalingas mūsų šalies

gi turi didžius įvesdinimus Jungtinių Valstijų vy- 
Pietinėje Amerikoje, kur riausybė dėl to buvo pada- 

visada stengėsi už- rius sutartį su Kanada jau 
1934 metais, bet šios šalies 
kongresas tada atmetė su-

per Pacifiko Vandenyną, 
idant žudyt žmones Rytinė- kad Anglų kapitalistai taip- gynimui ir gerovei, 
je Azijoje.”

Japonų karininkai per sa- L .- ,, m vr. ... J i.. Jie visada stengėsi uz- 
vo laikraštį taipgi kaltina Jungtinių Vals-
Ameriką dėl to, kad, girdi, -tijų. bizniui.

ANGLĮ! VALDŽIA NEGALI PASAKYT, KODĖL JI TĘSIA 
KARĄ, BET JINAI ATMETA TAIKOS. DERYBAS

London. — Nepriklauso
mos Anglų Darbo Partijos 
atstovas John McGovern 
įnešė seimui, kad Anglija 
pasiūlytų taikos derybas 
Vokietijai. Anglų valdžia 
galėtų tiktai paskelbt, ko
kiomis sąlygomis ji sutik- valdžia dabar “panašesnė į 

fašizmą” negu kada pir
miau.

Maxton užginčijo, 
Anglija dėl laisvės ar
mokratijos veda šį karą; jis 
užreiškė, jog tai “kapitalis
tinis, imperialistinis karas.” I . ,
Negali Pasakyt, Kodėl An

glija Kariauja
Atsakydamas į jų kalbas, 

elementas R. Attlee, deŠi*

tų tartis su vokiečiais dėlei 
karo baigimo; tai būtų ne
tiesioginis taikos pasiūly
mas, ir jis nepažemintų An
glijos, kaip sakė McGovern.

Jo sumanymą parėmė 
nepriklausomingas dar bie- 
tis atstovas John Maxton, 
komunistas seimo atstovas 
William Gallacher ir du “re
guliariai” darbiečiai, David

INFLUENZA SIAUČIA ŠE
ŠIOSE VALSTIJOSE

Kirkwood ir dr. Alfred SaLjniųjų darbiečių vadas, gynė 
ter.

Taikos derybų siūlytojas 
McGovern pabrėžė, kad jis 
pats yra nusiteikęs prieš 
nazius ir kitokius fašistus; 
bet pridūrė, jog ir Anglijos

Ikarinę anglų valdžios politi
ką. Jis nuo valdžios pareiš
kė: “Aš negaliu pasakyt, 
kada mes galėtume paskelbt 
tikslus, dėl kurių kariauja
me.”

Toliau Attlee tvirtino, 
kad anglai šiuom ' karu! 
“stengiasi sukurt laisvų 
tautų taiką... pastatyt šį 
pasaulį pagrindais Jaisvės 
kiekvienam žmogui ir kiek
vienai tautai.”

Seimas, pagaliaus, 341 
balsų prieš. 4s atmetė5 įneši • 
mą reikalaujantį paskelbt 
Anglijos karo tikslus, kaipo 
įvadą į taikos derybas.

no dar keturis prekinius 
anglų laivus, viso 13,500 to
nų įtalpos.

New York, gruod. 6.—Vo
kiečių submarinų padegti 
penki Anglijos laivai atsi
šaukė pagalbos, kaip šian
dien girdėta per radio New 
Yorke.

PASKOLOS ANGLIJAI 
—KARAS

Wahington, gruod. 6. — 
Įtakingas senatorius Nye, 
republikonas, viešai pareis-

San Francisco, Calif. — 
Bent 50 tūkstančių žmonių 
šiame mieste serga influen
za. Kitose penkiose vakari
nėse valstijose — Oregon, 
Washington, Idaho, Arizo
na ir New Mexico — serga 
šiąja liga po vieną iš kiek
vienų dešimt bei dvidešimt 
žmonių. Influenza plečiasi 
beveik tokiu smarkumu 
kaip 1918 metais. /

Bet tai esanti švelni “A” 
rūšies influenza ir retai kas 
nuo jos mirštą, kaip sako 
gydytojai. Paskutiniu laiku 
tose valstijose keli žmonės 
mirė nuo influenzos, bet

London, gruod. 6. — An
glai sakosi vakar nušovę 14 
vokiečių orlaivių Anglijoj, o 
savo praradę tik du.
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žygiai teks daryti ir su centraliniu iždi
ninku, jei jis nenorės grąžinti pinigus, 
kuriuos sudėjo visuomenė.

Naujas Jungt. Valstijų laivyno orlaivis, sakoma, greičiausias pasaulyje, daro 
bandymus Bridgeport, Conn.

šęštadienis, - Gruodžio 7, 1940

Balsas už Taiką Didėja
Nesenai Anglijos parlamente komunis

tų atstovas Gallacher iškėlė taikos klau
simą. Jis pasmerkė karą ir reikalavo An
gliją baigti karą.

Pereitą ketvirtadienį tam pačiam par
lamente Nepriklausomos Darbo Partijos 
(Independent Labor Party) nariai par
lamente tąjį klausimą pakartojo, reika
laudami baigti karą.

Tiesa,, nedaug kol kas parlaento atsto
vų tebalsavo už taiką—tik keturi. Bet 
visvien tai jau buvo reikšmingas daly
kas.

Darbo Partijos lyderis, socialistas Att
lee, pasmerkė tuos, kurie nori taikos. Att
lee stoja už karo tęsimą, nepaisant, jei 
jame žus milijonai žmonių.

Bet Anglijos masių norą išreiškė ne 
socialistai, stoją už karo tęsimą, bet tie, 
kurie balsavo už karo baigimą. Tuo būdu 
taikos balsas Anglijoje vis stiprės, di
dės. O tie, kurie stoja už karo tęsimą, 
smuks. -į,

Sovietų Sąjungos Politika Bus 
Tokia, Kokia Buvo

Sovietų Sąjungos vyriausybė pasiuntė 
Japonijai pareiškimą, kad josios nusista
tymas linkui Chinijos pakeistas nebus. 
Kaip iki šiol, taip ir ateityje Sovietų Są
junga rems Chiang Kai-sheko vyriausy
bę, vadovaujančią karui prieš Japoniją, 
nepaisant, kad Japonija pripažino rene
gato Wang-o valdžią, Japonijos imperia
listams tarnaujančią.

Taigi visos viltys ir pranašystės tų, 
kurie sakė, būk Sovietų Sąjunga susidė- 
sianti su fašistų “ašimi,” nuėjo vėjais. O 
jeigu taip, tai ar nelaikąs Amerikos vy
riausybei susirišti glaudžiau su Sovietų 
Sąjunga? Ar nelaikasį kaip jau buvo ne 
kartą pas mus nurodyta, Amerikai, Chi- 
nijai ir Sovietų Sąjungai eiti. išvien ir 
tuo būdu nusukti sprandą Japonijos im
perialistams?

Reikalauja Sutvarkyti ALK 
■ Finansus

Po to, kada “Laisvėje” buvo iškeltas 
klausimas apie buvusiojo Amerikos Lie
tuvių Kongreso finansines atskaitas, at
siliepė to kongreso buvęs pirm. R. Šniu- 
kas. Jis atsiliepė per “Vilnį”. Be kitko, 
R Šniukas nurodo, kad pas Mikužiutę, 
buvusią iždininkę, dar tebėra keliolika 
šimtų dolerių pinigų! Tie pinigai naudo
jami moters, kuri ir kurios šalininkai tų 
pinigų nesudėjo! R. Šniukas rašo:

“Aš, kaipo buvęs pirmininkas, jokios 
atsakomybės neimu. Neturiu pas save jo
kių Kongreso rekordų ir pinigų. Visos 
įplaukos ir išlaidos ir keliolika šimtų pi
nigų palikta randasi pas iždininkę E. Mi
kužiutę ir sekretorių L. Joniką. Jeigu 
mes norime būti vyrai, o ne ištižusios bo
bos, tai turėtumėm tuojau sušaukti susi
rinkimą ir kas yra nutarta iš pirmiau, 
kad galutinas atskaitas ir paskyrimą li
kusių pinigų padaryti. Kur mes norėsime 
ir matysime reikalą, ten skirsim. Buvo 
nutarta, kad dalyvautų Mikužiutė, Šniu

“Mylėk Artimą Savo ..
Lietuvoje gyvena apie 300,000 žydų 

tautybės žmonių. Jų tėvų tėvai gyveno 
Lietuvoje, jie gimė ir augo Lietuvoje. Jie 
mokslus ėjo Lietuvoje. Jie dirba ir moka 
mokesčius. Kitais žodžiais, žydas, kaip ir 
lietuvis, kaip ir rusas, kaip ir latvis, kaip 
bile kokios tautybės žmogus, kuris gy
vena ir dirba Lietuvoje, yra to krašto pi
lietis.

Kol. fašizmas viešpatavo Lietuvoje, tol 
žydų tautybės žmonės—jlarbo žmonės,— 
buvo labai paneigti. Su/žydais kapitalis
tais, tiesa, Smetona mokėjo gražiausiai 
sugyventi. Broliai Ilganovskiai buvo 
Smetonos artimi bičiuliai. Su jais Sme
tona ne tik plėšdavo Lietuvos liaudį, bet 
podraug pakazyriuodavo ir pauliodavo.

Kai Lietuva tapo tarybinė, viskas pa
sikeitė. Tuojau buvo paskelbta lygybė vi
soms tautoms. Lietuvoje pradėjo kurtis 
daugiau mokyklų, pradžios mokyklų, 
gimnazijų. Mokytojais tarybų vyriausy
bė (švietimo komisaras Venclova) pas
kyrė tokius žmones, kurie tam darbui 
tinka, neatsižiūrint į tautybę. Nemažai 
mokytojais paskirta ir žydų tautybės 
žmonių.

Na, ir dėlto Amerikos lietuviški pro- 
baščiai prapliupo. “Rusai,” rašo Čikagos 
“Draugas”, žudą lietuvių tautą. Kodėl 
žudo? Todėl, kad šian ir ten mokytojais 
buvo paskirta ne lietuvių tautybės žmo
nės!

“Draugas” iškraipo tų žmonių pavar
des, prikergia rusiškas galūnes ir tuo bū
du mano nugąsdinsiąs savo skaitytojus.

Mes jau ne kartą esame pastebėję, kaip 
Amerikos lietuviai klerikalai bjauriai 
skleidžia anti-semitizmą, pamiršdami 
“dievo prisakymą” “Mylėk artimą savo, 
kaip pats save.” Įmanytų, jie visus žydus 
iškartų (Beje, tie patys kunigų laikraš
čiai, kurie taip bjaurioj a žydų tautą, ei
na pas žydus biznierius prašyti skelbi
mų ir gavę, juos skelbia!). Bet pamirški
me tą. Paimkim pačią klausimo esmę; ar 
žydų tautybės žmonės gali būti mokyto
jais Lietuvos mokyklose? Mes sakome, 
taip, gali. Ne tik gali, bet ir privalo da
lyvauti bendrame liaudies švietimo dar
be. Ar jie lietuvių tautai gali pakenkti? 
Ne! Mes puikiai žinome, kad jie nepa
kenkia Amerikoje mūsų tautai. Ameri
koje mokytojų vietas užima ne tik anglo
saksai, bet visokių tautų žmonės: ir žy
dai, ir lietuviai, ir italai, ir lenkai, ir ru
sai, ir tt. Vienas žymiausias Amerikos 
universitetas, Princeton, iš Europos pasi
kvietė žymiausį šių laikų matematiką, 
žydų tautos genijų,—Albertą Einšteiną.

Jeigu taip, tai kodėl Lietuvos mokyklo
se negali mokytojauti žydų tautos žmo
nės?! Jie turi pilną teisę ir pareigą už
imti visokias vietas Lietuvoje, kaip, sa
kysime, Amerikoje visų tautų žmonės tu
ri teisę užimti visokias žymias vietas. *

Sovietų Sąjungoje tautų laisvė remia
si ne vienos tautos pavergimu kitos tau
tos, bet toji laisvė remiasi tuo principu, 
kad kiekvienos tautybės žmogus turi pil
niausią teisę tobulinti savo kalbą, kelti 
savo kultūrą ir meną ir užimdinėti viso
kias atsakomingiausias vietas. Tik tokiu, 
būdu susidaro graži tautų harmonija. 
Bet klerikalai to nesupranta. O jei su
pranta, tai bando fašistiškais, anti-se- 
mitiškais nuodais savo skaitytojus nuo- 
jdinti___ .... ___  ,

\

Atsako į Priešų Atakas
Senai buvo rašyta apie 

mūsų dienraščio reikalus. 
Tai susidėjo gerokas pluoš
tas žinučių.

Kadangi “šventoji traicė”, 
klerikalai, tautininkai ir so
cialistai, skelbia kryžiaus 
karą dienraščiui “Laisvei,” 
tai nesnaudžia ir “Laisvės” 
prieteliai. Štai pavyzdis:

“Aukoju $4.25 “Laisves” 
palaikymui ir platinimui. 
Tai bus mano atsakymas į 
‘Tėvynės’, ‘Naujienų’ ir ki
tų fašistinio bloko laikraš- 

\ čių atakas ant ‘Laisvės.’ 
—F. Spaičis, Montreal.”

Iš tiesų tai rimtas ir 
skaudus smūgis priešams. 
Jie su ašaromis maldauja 
aukų Smetonos šnipams, pa
bėgusiems pas Hitlerį ir ne
gauna. O “Laisvei” aukos 
plaukia gražiai.

Mūsų gei^as^ draugas Juo
zas Stanelis yra dažnus au
kotojas savo dienraščiui. 
Prasidėjus .“Laisvės” vajui 
gauti naujų skaitytojų, jis 
pareiškė: • <

“Neturite kada j ieškoti 
naujų skaitytojų, tai auko
ju $5.00 dienraščio reika
lams.”

Tai antras smūgis Hitle
rio mazgui: klerikalų-tauti- 
ninkų ir menševikų trejy- 
bei.

Senai jau esame minėję, 
kad mūsų įstaiga vis dar te
bemoka už naująją Inter- 
type mašiną po $100 į mė
nesį. Tą reikalą mums pri-

lerininkų mazgą. Bet ir tai 
dar neviskas.

Štai dar orlaiviai: Po $1:
Joe Zayan, Brooklyn, N. 

Y., A. Pakter, Grand Ra
pids, Mich., G. Kvetkus, 
Cambridge, Mass., Juozas 
Skirius, Providence, R. L, 
P. A. Deveikis, Chicago, Ill., 
Alex Lapin, Nashua, N. H., 
A. Alulis ir V. Globich, abu 
Wilkes-Barre, ’ Pa., Juozas 
Anglis, Huntington St., N. 
Y., V. Kelmelis, Torrington, 
Conn., V. Kebart, Coketon, 
W. Va.

Po 50c: L. Chepelis, Phi- 
la., Pa., D. Diskevičius, Tor
rington, Conn., Mrs. Lau
rienė, Worcester, Mass., Jos. 
Birbilas, St. Clair, Pa., Lena 
Gross, Lawrence, Mass., Ag
nes Ling, W. Hartford, 
Conn., J. Savage, Endwell, 
N. Y., K. Fisher, Millinock
et, ’ Me., L.. Ničienė, Phila., 
Pa., J. Zablackas, Collins
ville, Ohio, A. N. Yudikai- 
tienė, Binghamton, N. Y. ir 
F* Kaytis, New Britain, 
Conn.

Gražus pluoštelis aukų! 
Puiki parama dienraščiui! 
Tai tinkamas apšvietą bran
ginančių žmonių atsakymas 
hitlerininkams, įsikibusiems 
į dvarininkės Jadvygos Tu- 
belienės padelkas.

Manome, kad ir kiti dien
raščio skaitytojai paseks 
tuos, kurių vardai aukščiau 
suminėti, ir nesivėlins su 
parama savo dienraščiui.

“Laisvės” Admin.

“DZŪKŲ TIESA”
Gražus viršelis. Puikiai at

spausdintas LTSR herbas. Už
rašas: “Dzūkų Tiesa” LKP 
Alytaus apskrities komiteto 
organas.

Tai, berods, pirmasis laik
raštėlis, kurį dabartiniais lai
kais išleido koks nors parti
jos apskrities komitetas, šiuo 
atžvilgiu Alytaus apskrities 
komit. iniciatyva sveikintina. 
Kiekviena apskritis, kiekvie
nas valsčius turi savo specifi
nius reikalus, kurie negali bū
ti svarstomi didžiuosiuose 
dienraščiuose. Taip . pat kiek
viena apskrities partinė orga
nizacija turi savo reikalų rei
kalėlių.

Tiems reikalams, liečian- 
tiems pirmoj eilėj savo vieti
nius specifinius klausimus, 
Alytaus apskrities komitetas 
pradėjo leisti savo organą 
“Dzūkų Tiesą.” Laikraštis,sa- 

I vo įžanginiame taip ir pabrė
žia, kad laikraščiui daugiau
sia rūpi vietiniai dzūkiški rei
kalai. ’

Laikraštis šapirografuotas, 
bet gan gražiai atrodo, siau
romis skiltimis. Jis tam tikru 
atveju primena senuosius, ne
legaliuosius rajoninius laikraš
čius, kurie irgi buvo spausdi
nami šapirografu ar rotato
rium.

Pavarčius laikraštį pasigen
di to, kas redakcijos buvo pa
žadėta. Įžanginiame skaito
me: “...mums ypatingai 
svarbu kelti aikštėn kuopelių 
darbą, svarbu žinoti, ką jos 
veikia ir kaip jos atlieka sa
vo planuose numatytus dar
bus. Apie visa tai turime in
formuoti visuomenę per savo 
vietinę spaudą, t. y. per mū
sų laikraštį.”

Tad taip ir jieŠkai ko nors 
apie tai, kas turėjo dominuoti 
partijos apskrities komiteto 
leidžiamame laikraštėlyje, — 
apie partijos gyvenimą apskri
tyje, apie patį Alytaus apskr. 
komitetą, apie valsčių komite
tų ir apie kuopelių nuveiktus 
ir numatomus darbus ir ne
gali rasti. Kaip tik partijos 
gyvenimą liečianti medžiaga 
yra pati silpniausia. Iš par
tijos gyvenimo yra tik rašinė
lis apie įsteigtus politinio la
vinimosi kursus, naj ir straips
nelis, kuriame turėjo būti kai 
kas apie Dzūkijos komjauni
mą, tik nieko nėra. . . nes vis
kas pasakyta tik bendrais po
sakiais, be jokios konkrečios 
medžiagos. Straipsnelio kon
krečiausia vieta yra ta, kur 
kalbama, kad komjaunuolių 
brigados padeda valstiečiams 
ir dvarų komisarams nuimti 
viską nuo laukų—bet kas da
lyvauja tose komjaunuolių 
brigadose, kaip tik apie kon
krečius dalykus ir ’ padeda 
valstiečiams—apie tai nė žo
džio. O turėjo būti, kaip tik 
atvirkščiai. Konkreti medžia
ga, faktai — štai kas turėjo 
būti iškelta. Iš partijos orga

mena:
“Gerbiamieji! Prisiūnčiu 

už ‘L.’ prenumeratą $5.50 
ir taipgi aukoju $2.50 ‘L.’ 
išinbkėjimuL naujos maši-
nos. Viso pi’isiunčiu $8.00. 
Draugiškai Mikolas Severi
nas, Rochester, N. Y.”

■■■y
Tai trečiasis smūgis kle- 

ri-taųį-menševikams trokš
tantiems, kad Hitleris lai

mėtų karą ir užgrobtų Lie
tuvą.

Daugiau stambesnių au- 
kų:

W. Deksnys, Hartford, 
Conn, užsimokėjo už prenu
meratą ir aukojo $4.50 savo 
dienraščiui.

Dr. A. K. Butkus, iš Chi
cago, Ill., paaukojo $4.50 
“Laisvės” reikalams. P. Ja- 
čionis, iš Detroit, Mich, daž
nus aukotojas, vėl įteikė sa
vo dienraščiui $1.50.

Prieš porą.mėnesių buvo 
surengta pare paminėjimui 
d. V. Tauro-Vidiko 30 rm Ji- 
teratinio darbo. Po atsiskai
tymo parės reikalu V. Tau-į 

j'ras aukojo “Laisvei” $5,. . ’ 
J , Sųęmus visus aukšęiau1 
suminėtus aukotojus, xitai 

.Jau-artilerijapmusys .į hit- ,

Telegrama “Laisvės” Vajininkams 
ir Skaitytojams

Mačiau “Laisvės” krisluo
se d r g. A. Bimba rašė, kad 
jam būnant Chicagoje vil
niečiai tvirtinę, kad “Vil- 

! nies* vajininkai šiemet su
plieks “Laisvės” vajininkus 

1 didele didžiuma punktų. Ne- 
| sinorėtų tikėti tom pasa
kom. Bet visgi reikia apsi- 

i žiūrėti, kad neliktumėme 
sarmatoje. Kitą sykį ir silp
nesnis nugali milžiną.

Man esant ‘ Laisvės” dar
buotojui, labai nepatiko 
toks vilniečių išsireiškimas. 
Bet argi jie paisys, kas 
mums patinka? žinoma, 
kad nepaisys, o dar ir pasi
juoks, jeigu mes prąkišime.

Todėl siunčiu atsišauki
mą į visus vajininkus ir 
skaitytojus, kviesdamas į 
draugišką talką. Nors ant 
pabaigos vajaus sukruskime 
visi ir parodykime savo 
draugams vilniečiams, kad 
jie neperšokę per ravą ne
sakytų “up.” Aš fesu tikras, 
kad mes tą galime padaryti.

Todėl gelbėsime savo ir 
dienraščio “Laisvės” garbę.

Detroito Vajininkas S. T.
■ ........................... T---------------- —

Klausimai ir 
Atsakymai

Klausimas
Gerbiamieji: Aš turėjau 

reikalą ir buvau manęs va
žiuoti Kanadon, bet mano 
draugas tvirtina, kad dabar 
Kanadon nebegalima įva
žiuoti. Ar tas tiesa? Gal dėl 
karo padėties iš tiesų nebe- 
įleidžia.

Skaitytojas.
Atsakymas

Kiek muųis yra žinoma, 
tai Kanada neturi uždarius 
rubežius-dėl Jungtinių Val
stijų piliečių* Gali būti, kad 
dabar atsargiau peržiūrinė
ja tuos, kurie nori iš šios 
šalies įvažiuoti į Kanadą, 
bėt įsileisti vis dar įsilei
džia.

tl

nizacijos darbo nieko konkre
taus nėra. Tuo atžvilgiu visa 
kita laikraštėlio medžiaga 
daug geresnė, nes atskaičius 
rašinėlį “Dzūkų darbininkų 
nuotaikos” ir dar vieną kitą, 
visi kiti rašinėliai kalba kaip 
tik apie konkrečius dalykus ir 
jie jau atspindi Alytaus gy
venimą.

Norisi dar vieną kitą žodį 
pasakyti dėl parašų. Tik vie
nas autorius pasirašė pavar
dę, visi kiti slapyvardėmis. To 
nereikėtų. Daug geriau, kai 
pasirašoma savo tikrąją pa
vardę. Būtų net pageidautina, 
kad autoriai prirašytų prie 
pavardės ir savo pareigas. 
Tai priduotų laikraščiui auto
riteto, slėptis nėra ko.- -

Aplamai “Dzūkų Tiesa” tu
ri didelį užsimojimą. Jis ne
apsiriboja vien partijos gyve
nimu, jis ^siekia apimti visas 
Dkūkįjoą gyvenimo sritis/.apie 
ką minima ir įžanginiame. 
Redakcijai belieka tik ištaisy
ti padarytas klaidas, duoti 
daugiau apie partijos veikimą, 
atkreipti daugiau dėmesio į 
kaima ir tada sekantis laik
raščio numeris iš tikrųjų bus 
geresnis, kaip ir pati “Dzūkų 
Tiesos” redakcija tikisi.

Kiti mūsų partijos apskrities 
komitetai turėtų pasekti Aly
taus apskrities komiteto pa
vyzdžiu ir pradėti leisti savo 
laikraščius. Tegul nieko neat
baido baimė, kad pirmieji nu
meriai bus kuklūs. Kiekviena 
pradžia sunki. Bet padirbėję 
įgausim praktikos ir iš mažų 
laikraštėlių išaugs mūsų par
tijos rajoninė periodinė spau
da.

J. G.

Newark N. J.
Pirmadienį,> gruodžio 2 d., 

10 vai. ryto drg. K. Žukaus
kienei buvo padaryta serioziš- 

I ka operacija St. Michaels Li
goninėj ant High St.

Drg. Žukauskienė yra mūsų 
dienraščio “Laisvės” nenuils
tanti vajininkė—veikėja. Ji 
smarkiai darbavosi vajuje, bet 
suimta ligos, turėjo apleisti 
savo darbą ir pavesti kitiems 
draugams. Mės tikimės, kad 
tie draugai, J. Paukštaitis ir 
A. Dulskys stengsis išlaikyti 
drg. Žukauskienės vardą pir
moje vietoje vaju e ir pagel
bės jai išlaimėti pirmą dova
ną.

Ligonė penktadienį bus par- 
vešta į namus. Todėl tie drau
gai ir pažįstami, kurie nega
lėjo jos lankyti ligoninėj, ga
lės ją lankyti namuose, ir pa
dėti jai praleisti linksmesnes 
valandas kaipo ligonei. Jos 
antrašas: 566 B. Clinton Ave., 
E. Orange, N. J.

Linkime Tau, Drauge Žu
kauskiene, greito pasveikimo!

Gaukite “Laisvei”



■MM■MMBr ■mRMM

Šeštadienis, Gruodžio 7, 1940 
t., .. ■ į t, r,,. .1. .... t« ■■

IL IITI I Al l I A ; . (! s u
Poetas Adomas Mickevičius- 

Lietuvos Mylėtojas
Didžiausias lenkų poetas Adomas Micke

vičius giliai, ugningai mylėjo Lietuvą.* Jis, 
kovotojas už teisybę ant žemės, už visų tau
tų brolybę, vis tiek alsavo Lietuva, svajojo 
apie ją trėmime būdamas, ją sapnavo ir 
savo eilėse jausmingiau ir gražiau ją apdai
navo, negu daugis pačių lietuvių poetų.

A. Mickevičiaus laikais Lietuva merdėjo 
po Rusijos carų kanopomis. Bet Mickevičiui 
visvien buvo Lietuva. Kaip begaliniai skiria
si Mickevičius, genialis poetas, nuo tų šian
dienių dolerio bei lito patriotų, kurie šūkau
ja: “Lietuvos jau nebėra!”

Jiem Lietuva išnyko su Smetonos pabėgi
mu. Lietuva jiem dingo, kai tik Lietuvos dar
bo žmonės, didžioji dauguomenė, įgijo tik
rąją tautos laisvę, plačiąją teisę gyventi ir 
savo gimtojoj kalboj šviestis, kultūrintis ir 
kelti savo tautinį “meną net į padanges,”— 
kaip sakė Kipras Petrauskas, žymusis lie
tuvių dainininkas.

Tremtiniui Mickevičiui Lietuva buvo bran
gi, “kaip sveikata.” Jis pats taip rašo:
“Apie ką mąstyt čia ant Paryžiaus* bruko, 
parsinešant iš miesto ausis pilnas trukšmo? 
Lietuva, tėvyne mano, tu esi kaip sveikata: 
Kaip tave branginti reikia, sužinos tik tas, 
kas tavęs neteko. . .
“Nunešk gi liūdinčiąją mano sielą 
į tąsias priekalnes miškuotas, į tas lankas

žaliąsias, 
plačiai palei mėlynąjį Nemuną nutiestąsias, 
rugiais pasidabruotas ir kviečiais auksuotas.”

Skaitytojas jau bus pastebėjęs, kad Mic
kevičiaus eilės čia verčiamos lietuvių kalbon 
ne eilėmis, ne poetiškai, šiame rašinyje jos 
lietuviškai perduodamos paprasta kalba, 
kaip proza; tik retkarčiais atsižvelgiama į 
ritmą ar skambėjimą, šičia siekiama tik at
skleist tų eilėraščių prasmę ir jausmą, nieko 
savo nepridedant ir nieko neatimant. O kai 
poezija eilėmis verčiama iš vienos kalbos į 
kitą, būna beveik visai neišvengiami priedai 
bei atėmimai, persakymai bei nedasakymai. 
Iš antros pusės, poeziją verčiant paprasta 
kalba, pasinaikina originalio eilėraščio mu
zika ir tuom nusilpnėja jo įspūdis. Taigi ir 
A. Mickevičiaus eilės lenkų kalboj yra ne
palyginti gražesnės negu čia paduodamam 
vertime.

Poetiški Mickevičiaus eilių vertimai rusų 
kalbon, artimon lenkų kalbai, taip pat gana 
įspūdingi.

Sekamas Mickevičiaus eiles, verstas rusų 
kalbon, deklamavo šių žodžių rašytojas 40 
metų atgal literatūriniai-muzikaliame vaka
re Raseinių apskrities mokykloje. Vakaras 
buvo pašvęstas pagerbt du didžius poetus, 
rusų Puškiną ir lenkų Mickevičių.

Lietuvos Miškai

“Miškai gimtieji, ar teks man bet kada, 
nors į senatvę, apglėbt jus akimis?
Ar teks man dar šalelę mieląją matyt, 
kur pirmą kartą šviesą išvydau, 
kur kaipo kūdikis šliaužiau 
minkštąja žolele tarp tų kelmų gauruotų ?
Miškai tėvynės, miškai jūs mano Lietuvos! 
ar vis dar jūs, kaip ir seniau, tokie didingi 

ir nesudrumsti ?
Ar vis dar tokia pat tyla po jūsų šakomis? 
Ar vis dar jūs taip mylimi sparnuočių

> dainomis ?
Ar gieda jie tenai kaip ir senovėj ?
O gal begailis skurdas ten jau įsibriovė 
į tą šventovę tylią ramybės iškilmios, 
ir žvanga jau tenai sunkusis kirvis 
į šimtmečių kamienus, varydamas laukan 

tuos sparnuočius?”
žemiau seka Mickevičiaus eilės, kurias 

deklamavo rusas mokinys Rajevskis, ainys 
pulkavedžio Rajevskio, pasižymėjusio kare 
prieš Napoleoną: ’

Tėviškės Paunksniai
“Praeitis man mirga akyse tarytum sapnas. 
Miškai gimtiniai ir tėviškės paunksniai, 
o kiek stebėtinų minčių ir saldžių svajonių ■ 
jūs esate įkvėpę man!. . ..
Ir kaip dažnai į jūsų gludumas 
aš bėgau nuo savų draugų 
ir prietamsyj senų šakų 
svajojau ten, ir miela buvo man. 
Kaip jautria ausim klausydavaus godžiai 
plazdenančiųjų lapų neaiškių balsų/..
O ten stovėjo ąžuolas praamžis, 
debesis raižydamas sava kakta 
ir šimtmečius iškėlęs ant pečių galingų”.. .

Tiek teatsimenu šio eilėraščio, girdėjęs jį 
iš Rajevskio deklamavimo.

“Francūzmetyje” Mickevičius svajojo, 
kad Napoleonas įveiks Rusijos carizmą ir at
vaduos Lietuvą kartu su Lenkija. Čia poetas 
ir vėl mintyj vaizduojasi Lietuvos grožę:

Gražuolis Pavasaris

“Atmintinieji metai, vieninteliai, didingi, 
Lietuvoj jūs liksite šventu man momentu. 
Tu gi, pavasari,, derlingasai gražuoli, 
sapnuosiesi man amžiais toks puikus, gausus 
buiniais javais ir karių aprangom, 
šaunių kovų griaustiniais ir skaisčia viltimi. 
Kai perlekiu tavin į praeities metus; 
tave kaip saldų sapną aš dažnai regiu; 
ir skęsdamas liūdėsyj, aš lieju ašaras ir

sielvartauju: 
Deja, tik vieną savo amžiuje pavasarį aš 

tokį temačiau.” 
Iš Pavlenkovo “žizni Znamenitych Liudiei”.

Mickevičius, apdainuodamas Lietuvą, žy
driai vaizduoja ir lietuvaites, kaip kad se
kamose eilėse:

Vilija

“Vilija, motina mūsų upelių,
dugną turi kaip aukso ir veidą kaip dangaus 

mėlynę. 
Graži lietuvaitė, ką jos vandenį semia, 
turi gryną širdį, skaistesnę už uogą.
Vilija mielu Kauno kloniu plaukia . 
tarpe tulpių ir narcizų.
Ties lietuvaitės kojom—jaunuolių mūsų

žiedas,

Micke- 
šitokiu

už rožes gražesnis ir už tulpes”. . .
Apie ištremtą iš Lietuvos į Rusiją 

vičių Puškinas, rusų poetas, atsiliepė 
eilėraščiu:

Puškinas apie Mickevičių
“Tarp mūsų jis gyveno, svetimoj jam gentėj. 
Prieš mus jis savo sieloj pykčio neturėjo. 
Mylėjome mes jį.
Ramus, ir geravalis, lankydavosi jis į 

pokalbius pas mus.
Jis neretai kalbėjo apie būsimus laikus, 
kai tautos, užmiršdamos vaidus, 
į didžiąją šeimyną susijungs.
Godžiai mes klausėmės poeto.”

Eilė tautų jau įsijungus šeimon Tarybinių 
tautų, ir Mickevičiaus dainuota Lietuva yra 
nauja gėlė tame socialistiniame tautybių 
vainike. O pranašingasai Mickevičiaus troš
kimas ištisai įvyks, kuomet ir žmonija visa 
į tokį amžiną tautų vainiką susipins.

V. Tauras.

Girdės Mylima Lietuva
Prieš mane — Raudonoji Aikštė, 
Krauju pakrikštyta.
Padange debesėliai vaikšto, 
Su saule krykštauja.
Bekalbės rymo Kremliaus sienos. . . 
Kiek daug, kiek daug -jos matė, ten! 
Ar kruvinos tų mūrų dienos 
Sapnavo ateitį?
Čia Stenką Raziną pririšo, 
Siaubingai mirčiai skiriamą, 
Ir vėjai draskėsi pamišę— 
Draugai laisvūnai tyrumų.
Bekalbės rymo Kremliaus sienos. . . 
Kiek daug, kiek daug jos matė ten! 
Ar kruvinos tų mūrų dienos 
Bent jautė ateitį.
Ir gedulingos eglių žvakės 
Prie mūrų prisiglaudusios. . . 
Ten aikštėje—kova patrakus,— 
Ji vėl krauju paraudusi.
Sunkus ir ilgas kraujo kelias,— 
Juo vedė Leninas draugus.
Mirties agonijoj erelis 
Dvigalvis draskėsi nagus.—
Ir draskėsi ir staugė, staugė, 
Lyg tūkstančio- vilkų gauja.
Jie rankom veik plikom pasmaugė 
Erelį plėšrųjį. Deja!
Aušra nors veržėsi raudona, 
Naujas kovas žadėdama,— 
Visur aplinkui verkė duona, 
Dykūnų tebeėdama.
O mūsų didvyriai išbalę...
(Jiems badas kaišioja dantis) 
Jie proletarų laisvę kalė 
Be poilsio—-dienas, naktis.
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Nūn revoliucijos herojai 
Po eglėm ilsisi ramiai. . . 
Raudona vėliava plasnoja

\ Ir kalba, kalba įsakmiai:
—Narsuolių karžygių įžeisti, 
Sutept jų kraujo nevalia! 
šventa mum vėliava jų skaisti 
Ir nepalaužiama valia.

Carai kadaise šituos mūruos 
Tautoms vien grandines diktavo. 
Nūnai plačiai atvertos durys,— 
Nustebę girdim kalbą savo.
Draugingai šiandien jungias rankos 
čia tolimiausiųjų tautų.
Draugai—totorius, suomis, lenkas, 
Lietuvis ir eilė kitų.
Ir aidi marmuriniais skliautais 
Gimtoji mylima kalba.
Pats Stalinas jos žodžių klausos,— 
Jos žodžiai—gintaru skambą.
Ne turtai, kilmės ir ne rasės 
čia daro žmogų didį, svarbų.
Į garbę kelias jam tikrasis—
Vien darbas—darbas—darbas—darbas.
Antai poliarinis herojus, 
Matau Stachanovo draugus. . . 
Su ženklu Lenino, be kojos, 
Suspaudžia ranką man žmogus.
Gyvai plieninės akys šviečia: 
Buvo tikrai, tikrai—nepramanyta
Drąsi valia raudonarmiečio 
Kietesnė už ledus, granitą.

I I I I I I ‘

Tai buvo vien sapnais sapnuota, 
Vien žadinta kovų balsais,— 
O šiandien — praeitis nušluota 
Nebesugrįžtamai, visai.
Platus ir atviras mums kelias, 
Kūrybai ateitis šviesi.
Ir žūti pasmerktieji kelias.— 
Deja, deja,—dar ne visi.—

< •

Yra pasaulyje dar vietų,
Kur viešpatauja vien skriauda..!, 
Kada, kada žvaigždė Sovietų 
Nušvis ir jiems? Kada? kada?

Brangus veidas jo—sustingęs vaškas. 
Po stiklu jis miega nenubundamai. 
Vėliavos—raudonos liepsnos blaškos,— 
Praeities atodūsiai ir skundas.
Ne lietus iš Lietuvos padangės, 
Ne Baltijos mūs bangų'lašai,— 
Ašarėlės—mano sesės brangios 
Ritasi—verkiu ašai.
Man tų ašarų visai negėda, 
Jos—kaip kraujas iš gyvos žaizdos. 
Graudulys, rauda man širdį ėda, 
čia jisai gyveno kitados.r
šieno kaugė rudenį vėlyvą
Buvo apklotas, pastogė, lova.
Neseniai dar. Aš regiu jį gyvą, 
Vedantį minias į kovą.
žengia jis per kraują; ugnį, sniegą, — 
Veda liaudį kylančiom bangom.
Nūn pavargęs stiklo karste miega.— 
Dienos keičiasi naktim ilgom.

Kultūrines Naujienos Sovietų Sąjungoj
PRAĖJUSIAIS METAIS TARYBŲ SĄ
JUNGOJE FILMŲ ŽIŪRĖJO DAU
GIAU KAIP 1.2 MILIJARDŲ ŽIŪROVŲ

Maskva. Rugsėjo mėnesį baigėsi dešimt me
tų Maskvos mokslinių kino — foto tyrinėji
mų instituto darbo. Institutas daug nuveikė 
sudaryti tarybų kinematografijai galingą tech
ninę bazę. Per šitą dešimtmetį TSRS kinema
tografinių nuotraukų kokybė pagerėjo 2.5 kar
tus. Pagal absbliutinį kinematografų lankymo 
skaičių TSRS7 užima antrą vietą pasaulyje. 
Pirmą vietą užima Jungtinės Amerikos Vals- 

. tybės. Praėjusiais metaisz filmų žiūrėjo dau
giau kaip 1.2 milijardų žiūrovų. Tarybų Są
jungoje dirba 31,000 kinematografinių nuo
traukų biurų. Krašto mechaninė kinematogra
fijos pramonė nuo 1935 iki 1938 metų paga
mino 7,000 plačių ir 8,000 siaurų kinemato
grafinių juostų. Daug nuopelnų krašto kine
matografijai plėsti turi minėtas kino-foto in
stitutas. šiais metais institutas baigė svarstyti 
kelias svarbias problemas, kurių praktiškas iš
naudojimą leis dar plačiau išplėsti kino pramo
nę, pakelti techninę filmų kokybę.

Nuo pat kinematografijos atsiradimo buvo 
naudojamos celiuliozinės juęštos, pagamintos 
iš nitro-celiuliozės ir kamparo junginio. To
kia kinematografinė plėvelė labai lengvai už
sidega ir.dažnai būna, gaisrų, kįnematografuo-' 

Ir mes patys ir mūs dienos—smulkios, 
Nebedrįstam aikliom vėtrom jot. 
Ir kas rytą užmiršimo dulkes 
Mes nušluostom nuo paveikslo jo.

Netiesa !—Mes drąsūs, kaip ereliai! 
Ties bedugnėm, pro žaibų vartus! 
Didis kelias! bolševiko kelias 
Aplink žemę keturis kartus!

Buriat-Mongoli 
jos Liaudies 

Menas
♦

Apsistosim, kai raudonu žiedu 
Visa žemė skaisčiai pražydės. 
Tegu tautos vieną himną giedą, 
Visos tautos—iš vienos širdies.

Jo pėdom mes vesime ir leisim
Į gyvenimą plačias mases. * 
Niekad gyvo Lenino paveikslo 
Užmiršimo dulkės nenusės!
Leninas nemiršta — niekad, niekad! 
Mūs didybė, sąžinė, drąsa!
Stalinas mums Leninu palieka! 
Viena partija—viena tiesa!

Koks gražus mažytis mūsų kraštas, 
Kaip lašelis tyro gintaro.
Myliu jį seniai—audimų raštuos 
Ir dainose kaimo gimtojo.
Gintarėlį tau nešu ant delno, 
Baltijos lašelį tą nublankusį— 
Lietuvos aš vardą švelnų 
Tau nešu, kaip saulę rankose.
Lietuva—skambės tautų brolijoj 
STRS skambiausioji styga.
Li’etuva grobikų jau nebijo: 
Budriai saugo milžino jėga.

Genijaus žodžiai man gaudžia 
Ūžiančių jūrų balsais:
“Menas priklauso liaudžiai,— 
Tu jai taip pat priklausai.
Lyra kaip ginklą suspaudus, 
žengsi į darbo minias.
Ponų gauja nebespjaudys 
Prie gėdos stulpo tavęs.
Tavo daina reikalinga,—
Kaip saulė, duona, vanduo— 
Kaip kalavijas tesminga 
Į priešo krūtinę jį tuoj!”
Baltijos vėjas audringas!
Baltijos vėjas gaivus!
Tamsa ir priespauda dingo,— 
Mieganti žemė nubus.
Vėtrom kvatojasi, blaškos 
Dainos galingų bangų.
Aš — vienas Baltijos lašas 
Tarpe laisvųjų draugų.
Vėliava mūsų,—tu prieky 
Krauju narsuolių žydi.
Kraują tą šventą prisiekiu 
Saugoti savo širdy.
Draugiškai ranką man tiesia 
Minios,—aš liaudžiai sava! 
Dainą skambią ir šviesią 
Girdės mylima Lietuva.

Salomėja Nėris.

se ir įmonėse priežastimi. Padaryti toms juos
toms nepavojingomis demonstruojant filmas 
reikia eikvoti daug lėšų. Dabar minėtas kino- 
foto institutas sėkmingai baigė bandymus su 
atsparia ugniai kinematografine plėvele. In
stitutui pavyko pagaminti kinematografinę 
juostą visiškai nepavojingą ir neužsidegančią 
net nuo ugnies. Esant labai aukštai tempera
tūrai (300°) šita juosta tik tirpsta ir virsta 
skysta mase.

Labai reikšmingi yra instituto darbai pa
rengti naujiems ekranams. Esamieji kino ek
ranai pasižymi per mažu šviesumu. Institutas 
parengė penkis naujus ekrano tipus. Jų tarpe 
ypatingą susidomėjimą kelia akinančiai švie
sus “perlinis” ekranas. Jis yra padengtas 
smulkučių stiklinių karoliukų 3—4 milimetrų 
storio sluoksniu. Tokiame ekrane puikiai išsi
skiria filmą. Pagaminta taip pat permatomas 
ekranas, skiriamas demonstravimui filmų prie 
dirbtinos ar dienos šviesos.

Atsidėjęs instituto tyrinėjimų darbas spal
votos filmos srityje šiais metais davė puikių 
rezultatų. Galutinai parengtas naujas patobu
lintas hidrotipinis metodas, kuris leidžia 
spausdinti spalvotas filmas. Tuo pačiu metu 
laboratorijos sąlygomis buvo įgyvendintas vi
siškai originalus metodas, kuriuo galima paga
minti spalvotas filmas ant vienos kelių sluoks-

(Tąsa ant .4?taj)usl.).....

Amžių gelmėse iškyla bu
riat—mongolų liaudies menas, 
žmonės, pergyvendami var
gus, džiaugsmą, vergišką dar
bą, sudėjo dainas, išreiškian
čias jų jausmus. Karinius lai
mėjimus ir iškilmes paminėda
vo šokiais, epiškais ir komiš
kais pasakojimais, muzika. 
Savo amžinąjį veržimąsi į 
laišvę, savo svajones apie ge
resnę ateitį liaudis išreikšda
vo nuostabiuose savo pasako
tojų, dainų ir menininkų kū
riniuose.

Buriat — Mongolai, kurių, 
kultūra ir menas taip pat se
ni, kaip ir jų istorija, prieš 
revoliuciją buvo žiauriai per
sekiojami caro satrapų.

Tyčia stengdavos slopinti ta
lentingosios tautos gabumus, 
skleidė melagingus, šovinisti
nius tvirtinimus neva apie ry
tiečių inertingumą ir tinginys
tę. Tas viskas buvo daroma 
tam, kad dar daugiau paverg
ti prispaustuosius. Istorijos 
falsifikatoriai užsimerkdavo 
nematydami, jog net žiauriau
sio beteisiškumo sąlygose 
Mongolijos liaudis pagimdė to
kius žmones, kaip Dorži Bou- 
zarov — pirmasis buriat — 
mongolų mokslininkas, įnešęs 
didžiulį indėlį į mokslo loby
ną ir savo genijaus pražydi- 
me užėstas caro valdininkų, 
šitie “istorikai” įgudo nepa
stebėti Buriat—Mongolų liau
dies tarpe tokių jos sūnų, kaip 
žymus revoliucionierius, kovo
tojas dėl socializmo C. Ranžu- 
rovas.

Daug amžių praslinko nuo 
to laiko, kaip pirmą kartą 
s u s k a m b ėjo nemirtingosios 
strofos heroiškojo epo “Hese- 
riados.” Buvo nefšsekanti kū
rybinė fantazija tautos, sųkfl- 
rusios keliasdešimt tūkstančių 
eilių, apdainuojančių Hesero 
—herojaus žygius: Hesero, 
padedančio nelaimingiems, ko
vojusio dėl teisybės, visuomet 
sumanaus, sąmojingo, greitai 
darančio sprendimus, narsaus 
ir kilnaus. “Heseriada,” — 
šis liaudies kūrybos šedevras, 
—pradėta kurti gilioje seno
vėje. Su didžiuliu jausmu ir 
vaizdingumu, kuriuos turi tik
tai tikrieji gamtos sūnūs, Bu
riat — Mongolijos liaudis ap
dainavo neaprėpiamas stepes, 
snieguotas kalnų viršūnes, ne
sibaigiančias miškus, sraviai 
savo vandenis plukdančią gra- , 
žuolę savo upę Selenga, didin-' 
gą ir rūstų Baikalą. Kaip 
akies lėlutę saugojo mongolų 
tauta šias nenykstančias bran
genybes, sukurtas ištisų gent- 
karčių mums nežinomo dainių 
genijaus.

Bet' budistinė bažnyčia iš 
liaudies atimdavo viską, ką ji 
sukurdavo ir kas galima bū
davo atimti. Didžiai talentin
gus tapytojų ir skulptorių kū
rinius lamos atimdavo, pa
puošdavo jais vienuolynus— 
dacanus.

Praėjusiais laikais apie ka
lėjus raižytojus iš medžio ir 
kaulo ėjo garsas toli už Bu
riat — Mongolijos ribų. Ta
čiau iš kolonizatorių malonės, 
o vėliau — buržuazinių na
cionalistų malonės, meniškie
ji amatai, negaudami jokios 
paramos, nuskurdo.

Mūsų puikioji socialistinė 
e[vcha ir bolševikų partija 
prižadino aktingai veikti tūks
tančius talentų. šitoje epo
choje išsiplėtojo ir sustiprėjo 
didžiulis talentas drg. Sampi- 
lovo, ordenu apdovanotojo 
Buriat — Mongolijos meninin-
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Ketvirtas puslapis

D. M. šolomskas LIAUDIES MENAS

Į Pietus ir Atgal
■ ' ■ ■ (Keliones Įspūdžiai) sassas

(Tąsa)
FLORIDA

Florida arba “Everglade” (Kvietkų 
Šalis) yra milžiniškas pussalis, apsuptas 
Atlanto Vandenyno iš rytų ir pietų ir 
Gulf of Mexico iš vakarų pusės. Florida, 
tartum kokis milžiniškas nykštis pirštas 
atkištas iš šiaurių į pietus. Florida pra
sideda apie 32-rą laipsnį šiaurinės platu
mos ir tęsiasi į pietus veik iki pat tro- 
piškos juostos. Todėl, Florida yra šiltas 
kraštas. Florida užima 58,666 ketvirtai- 
niškas amerikoniškas mylias pločio ir tu
ri iki 1,500,000 gyventojų.

Daviniai yra, kad Floridą pirmiausiai 
atidengė ispanas Ponce de Leon 1513 me
tais, o De Soto 1530 metais, o į St. Au
gustine atvyko Monendez 1565 metais, 
kur jam dabar įrengtas paminklas ir St. 
Augustine skaitosi seniausias Jungtinė
se Valstijose miestas._____ ______

Dalį Floridos Jungtinės Valstijos nu
pirko nuo Ispanijos kartu su Louisiana 
1803 metais užmokėdamos po 9 centus už 
akerį žemės, kitą dalį išreikalavo iš Is
panijos 1819 metais, kiti plotai perėjo 
Jungtinėms Valstijoms po karo su in- 
diečiais, Meminole giminėmis, 1832, 1842, 
1845 ir 1861 metais. Taip laipsniškai vi
sas tas pussalis tapo Jungtinių Valstijų 
teritorija. Gi vėliau Amerikos imperia
lizmas ištiesė savo nagus toliau linkui 
pietų, linkui salų. Nuo pat pietinio Flo
ridos galo tęsiasi giliai į jūras, iš karo
linių salelių, kaip kokis kaspinas Key 
West salų grupė. Tos salelės sudaro apie 
130 mylių. Dabar viena su kita sujung
tos tiltais. Vienas turi net 7 mylias ilgio. 
Ant Key West salos yra karo orlaivių 
bazė ir nuo jos į Havaną, Kubos sostinę, 
jau tik 92 mylios. Tai Kubos, Puerto Ri
co, Dominijonų Respublikos “nepriklau
somybė” senai jau palaidota. Didelis jų 
kaimynas iš Floridos pasako joms, kas 
daryti ir kaip daryti.

Florida su savo sub-tropišku oru tar
nauja apvalius metus karo laivynui ir jū
riniams orlaiviams, nes vanduo visados 
šiltas, niekados prieplaukose nesusidaro 
ledo. Nuo Meksikos užlajos pusės yra 
puikiausios prieplaukos St. Petersburg, 
Tampa, Punta Gardą, Fort Myers ir ki-

tos. Jos yra didelėse užlajose arba upių

Florida, iš rytų į vakarus, turi tik apie 
100 mylių pločio, tai yra skersai, bet iš
ilgai nuo Georgia sienos iki pietinio ga
lo, tai yra, iš šiaurių į pietus ji turi 
virš 400 mylių ilgio. Rytinėj Floridos pu
sėj, ant Atlanto Vandenyno, vykstant 
nuo sausžemio, iš Georgia valstijos pir
miausiai rasite didžiausį Floridos mies
tą Jacksonville, tai dar ispanų įkurtas 
miestas, kuris turi 130,000 gyventojų. 
Jacksonville yra prie žiočių milžiniškos 
St. John River, kuri yra, kaip kokia jūrų 
užlaja ir jungia eilę ežerų. Jung. Valsti
jų valdžia jau nuo senai planuoja pra
kasti skersai Floridą kanalą, kuris ir bus 
sujungimas St. John upės su kitais eže
rais ir upėmis linkui Meksikos užlajos, 
kad laivai galėtų tiesiai plaukti, vieton 
sukti aplinkui visą Floridą.

Sekantis iš didesnių miestų yra St. 
Augustine. Ten yra sena tvirtuma Castle 
San Marcos, išbudavota ispanų dar 1672 
metais. Ją budavojo indiečiai belaisviai, 
jie dirbo ir mirė. Nors jie po nagaikos 
smūgiais dirbo veltui, bet tvirtumos iš- 
budavojimas atsiėjo per $10,000,000. Su
krauta iš akmenų ir plytų 12 pėdų sto
rumo sienos, iškasta visoki urvai, pože
miniai įrengimai. Suprantama, dabar ta 
tvirtuma neturi didelės karinės reikš
mės.

Daytona Beach, New Smyrna, Mel- 
borne, Vero Beach, Fort Pierce, Stuart 
ir visa eilė kitų miestelių su maudynė
mis guli Atlanto paskraščiu. Visi jie da
ro gražų įspūdį, gausiai prisodinta pake
liais paimu, puošniai stovi įvairiausios 
rūšies palmos, oras visur sausas, šiltas, 
malonus. Nuo Jacksonville iki West Palm 
Beach yra 300 mylių pakraščio. Ir veik 
visu tuo pakraščiu tęsiasi siauras žemės 
sklypas Atlanto pakraštyj. Reiškia, tar
pe Floridos ir Atlanto vandenyno dar 
yra vandens užlaja. Tą vandens juostą 
vadina visaip, St. Augustine srityje Ma- 
tanzas upe, ties Daytona Beach jau Ha
lifax upe, kiek žemiaus,. ties New Smyr
na—Masquito Lagoon, o toliau Indian 
River. 1

(Bus daugiau)

Amerikos “Arelius”

Kultūrines Naujienos 
Sovietų Sąjungoj

(Tąsa nuo 3-čio puslp.) 
ilių kinematografinės plėvelės. Tai leidžia iš
naudoti bet kurią kino aparatūrą spalvotoms 
filmoms gaminti ir padaryti spalvotąsias fil
mas prieinamomis plačiosioms kinematografi
jos mėgėjų masėms. Techniniu atžvilgiu spal
votos filmos problema TSft Sąjungoj išspręsta, 
1941 metais pasirodys ekrane trijų spalvų fil
mą “Mėlynas paukštis.”

VAIKŲ TEATRAI TARYBŲ 
SĄJUNGOJE

MASKVA. TSRS vaikų teatruose prasidėjo 
žiemos sezonas. Šitie teatrai rodo geriausius 
repertuaro veikalus: Šekspyro, Moljero, Puški
no, Gogolio, Ostrovskio kūrinius.

Paskutiniais metais vaikų teatrai smarkiai 
išsiplėtė. Dabar jų priskaitoma iš viso 72. Te
atrai jauniems žiūrovams įsteigti visose Tary
bų Sąjungos respublikose. Uzbekijos sąjungi
nėje respublikoje—Taškente yra net du vai
kų teatrai. Vienas iš jų rusų, o antras uzbe
kų kalbomis. Gruzijos sostinėje Tbilise yra 
trys vaikų teatrai: rusų, gruzinų ir armėnų; 
Maskvoje—penki vaikų teatrai.

Šiais metais suėjo 20 metų nuo seniausio 
valstybinio vaikų teatro įsteigimo Maskvoje. 
Tai yra vienas iš geriausių teatrų. Per eilę 
metų teatrą aplankė apie 7 milionai vaikų. 
21-muosius metus šis teatras pradės gudų dra
maturgo Vosko pjese “Nuostabus pokštas”, ši 
pjesė yra paiašyta gudų folkloro pagrindu. Jo
je pasakojama apie piemenėlio Jonuko Kupa- 
los kovą su ponais. Vėliau bus pastatyta visa 
eilė naujų pjesių. Paskutinė šių metų to teatro 
premjera bus I. šoko pjesė “Namai Nr. 5”. 
Šitoje pjesėje žiūrovai pamatys jaunuolius ir 
suaugusius didelių Maskvos namų gyventojus. 
Šitame fone bus parodytas likimas mokinio 
Ganio Semuškino, netekusio savo šeimos ir vėl 
suradusio ją tų namų gyventojų asmenyje. N. 
Pogodinas rašo vaikų teatrui specialią pjesę, 
pritaikydamas tam teatrui veikalą “Kremlio 
krantai”, kuri yra statoma visoje eilėje teat
rų suaugusiems, jų tarpe ir Maskvos Meno te
atre.

Visame krašte vyksta vaikų teatrų apžiū
rėjimas. šitie teatrai rodo plačioms auditori- 

.. joms—suaugusiems ir vaikams savo naujai 
statomus veikalus. Lapkričio 15 d. Maskvoje

įvyk# visasąjunginis vaikiškų teatrų pasirody
mas, kuriame dalyvaus 16 geriausių vaikų te
atrų. Po pasirodymo įvyks visasąjunginė kon
ferencija, kurioje bus aptarti kūrybos vaikams 
klausimai.

KOLCHOZNINKĖ—DAILININKĖ
POLTAVA.—šiomis dienomis į liaudies kū

rybos apygardos namus buvo atneštas paveik
slas, nupieštas aliejiniais dažais. Ant audeklo, 
šiek tiek didesnio kaip kvadratinis metras, at
vaizduotas astrų, jurginų, gvazdikų, rožių, ži
buoklių ir petunijų gėlynas. Meno muziejaus 
darbininkai buvo sužavėti paveikslu, nuostabiu 
savaimingu paveikslo autoriaus meistriškumu. 
Paveikslo autorė pasirodė Bogdanovkos kai
mo kolchozininko duktė Jekaterina Vasil- 
jevna Bilokur. Ji dirba kolchoze laukų 
darbą, o laisvas minutes skiria savo mėgia
mam menui. Būdinga yra tai, kad drg. Bilo
kur tikrų paveikslų niekad nėra mačiusi. Iš 
savo kaimo ji niekuomet nėra niekur važinėju
si. Tačiau Repino, Aivazovsko, šiškino, šev- 
čenko ir kitų tapytojų paveikslus Jekaterina 
Vasiljevna gerai pažįsta iš reprodukcijų, ku
rias ji rūpestingai1 rinko visą gyvenimą. Bog- 
danovkoje ir kaimyniniuose kaimuose kolcho- 
zininkę Bilokur žmonės pažįsta ir labai ger
bia, kaip žmogų, kuris gali nupiešti “panašų” 
atvaizdą. Tokius portretus ji piešia gausiai, 
tačiau mėgiama tos liaudies tapytojos tema 

zyra gėlės. Ji labai mėgsta gėles. Jos troba kai
mo pakraštyje skęsta puikiuose gėlynuose. 
Greta smulkių paveikslų, portretų ir piešinių 
ši menininkė yra nupiešusi daugiau kaip 10 di
delių paveikslų. Apygardiniai liaudies kūry
bos namai nutarė artimiausiu laiku meno mu
ziejuje surengti Jekaterinos Bilokur kūrinių 
parodą. Jai dėstyti bendro laviniftio dalykus, 
istoriją ir tapybos teoriją pakviesti gerinusi 
Poltavos pedagogai.

Seniausia krašto muzikos aukštoji iiiokyk- 
la—Leningrado konservatorija pasiima,padėti 
Talino konservatorijai. Leningrado kohšerva- 
torija padės Estijos muzikalihei visuomenei 
varyti programinį metodišką darbą, tvarkyti 
muzikalinį lavinimą. Konservatorijos profeso
riai vyks iš Leningrado į Taliną laikyti pas
kaitų ir duoti pavyzdinių pamokų. Pirmoji • 
profesorių grupė iš Leningrado į Estiją vyks 
rugsėjo mėnesio pabaigoje. Jau užmegsti šan- 
t£kial 5P Estijos muzikos veikėjais.

ELTA.

(Tąsa nuo 3-čio pusi.)
ko. Aplink draugą Sampilovą 
buriasi ištisa šeima talentin
gųjų menininkų — Pavlovas, 
Čerkutovas, .Timinas ir kiti. 
Jų kūrybos vaisius Maskvos 
darbo žmonės pamatys ir de
kados spektaklių apipavidali
nime ir šiomis dienomis ren
giamoje mūsų menininkų pa
rodoje.

Iki. Spalio revoliucijos Bu- 
riat-Mongolija visiškai netu
rėjo savo teatro. Teatralinės 
kultūros daigus buvo galima 
pastebėti tik senoviškose apei
gose, tautiškuos žaidimuose, 
dainose.

Buriat-Mongolijos teatrą ku
riant didžiulį vaidmenį suvai
dino Rombo Cydenžapov — 

. dabar respublikos artistas. Su 
grupe jaunų buriat-mongolų, 
baigusių trumpalaikius muzi- 
kalinius kursus prie Pedagogi
nio technikumo, Hombo Cy
denžapov pradėjo savo kelio
nes per ulusus, aimakus ir po 
gimtojo krašto ganyklas.

Jo pirmieji dramaturgai bu
vo draugai Cydenžapov, ša- 
daev ir Boldano. Jų jėgomis, 
kūrybingai dalyvaujant visai 
rašytojų ir teatralinei visuo
menei, buvo sukurti spalvingi 
scenos reginiai: pirmoji Bu
riat-Mongolijos opera “Enche 
Bulat Bator” (libreto autorius 
drg. Boldano), muzikalinė 
drama “Bair” (autorius drg. 
Šądaevas ir Cydenžapovas), 
pjesė “Eržen” ir daugelis ki
tų vaizduoja daugelio amžių 
liaudies kovą prieš engėjus ir 
pilnakraujį mūsų dienų gyve
nimą.

Partijos organizacija ir Bu
riat-Mongolijos darbo žmonės 
atkakliai kovoja dėl pražydi- 
mo visų tautos ūkio, kultūros 
ir meno sričių.

Suprantama, padaryti tik 
i pirmieji žingsniai mongolų 
kultūrai atgaivinti. Dar milži
niškas darbas prieš akis. Bet, 
sunkumų nebijodama, buriat- 
mongolų liaudis siekia tauti
nės pergalės ir laimės viršū
nės. Liaudį įkvėpia meilė ir 
didelis atsidavimas mūsų par
tijai, mūsų, didžiajam vadui ir 
mokytojui drg. Stalinui. Mus 
veda kovinga Lenino-Stalino 
partijos vėliava, po kuria liau
dis kovoja, laimi ir tolydžio 
laimės.

London. — Anglijos 
laivyno vice-ministeris 
pitonas Balfour sveikino ir 
gyrė amerikonus “arelius,” 
kaip kad vadinasi 30 ameri
kiečių liuosnorių lakūnų. 
Jie padeda anglam bombar- 
duot karinius Vokietijos 
fabrikus.

oro 
ka-

VOKIEČIAI PADARĘ 
DAUGIAU GAISRŲ AN

GLIJOJ
Berlin. — Vokiečių orlai

viai bombomis vėl padarė 
daug gaisrų ir sprogimų 
Birminghame, Southampto- 
ne, Kensingtone, Padding- 
tone ir kitur Anglijoj, kaip! 
sakė vokiečių komanda 
gruod. 5 d.

SO. BOSTON, MASS
“Kauno Ponai” ir Koncertas

Gruodžio 8 d., So. Bosto
no Laisvės Choras rengia kon
certą ir per koncertą bus su
lošta operetė “Kauno Ponai.” 
Šis parengimas atsibus Munici
pal Building, East Broadway, 
So. Bostone. Pradžia 8 vai. 
vakare. Įžanga tik penkias
dešimts centų (50c.).

Nėra nei klausimo, kad bos
toniečiai yra ištroškę meno it 
žuvis vandens. O labiausia, tai 
kiekvienas nori matyti—išgirs
ti, kaip dabar Liaudies Cho
ras atrodo ir dainuoja.

Tad, visi ir - visos būkime 
šiame koncerte, nes savo skait
lingu atsilankymu paremsime 
chorą ir priduosime daugiau 
jam energijos darbuotis ant

Paskilbusią Knygą 
PATARIMAI VYRAMS 

APIE LYTIES DALYKUS 
Dar galit pas mane gaut 

Tai turininga D-ro Robinsono 
knyga apie svarbiausius lyties 

veiksnius ir lytinę higieną. 
Kaina buvo $2.00; dabar 

parduodu už $1.00 
Reikalavimus adresuokit:

J. BARKŪS 
46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N. Y.

S. Ignat j e v,
Buriat-Mongolijos srities 
komiteto VKP(b) sekr.

“Pravda,” Nr. 281

Daug Italy Karo Reikmenų
Teko Graikams

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-8842

Beje, kuomet choras pradė
jo organizuotis, tai jam buvo 
kebliausia problema—tai sto
ka pinigų. Bet tas buvo nu
galėta per draugų duosnumą. 
Pirmutiniai su auka pasirodė

šie draugai ir draugės: J. šū
kis $5, J. Vitkauskas $2, J. 
Butkus $1, J. Buzak $1, A. 
Barčius ir Paulina Antanuk 
$1. Tai gana stambi auka ir 
parama dėl Laisvės Choro 
pradžios. Jaunutis.

Laimes Spėjimo Knygelė
r 10 CENTv

Tik per trumpą laiką
į Apsakymas apie žmogaus gyvenimą pagalI astrologijos mokslą. Kaip 12 mėnesių, taip
*• ’ 1 * ■ ■ ■ ■! 12 skirtingų žmonių, žindomi savo prigim-

I ties paslaptis kiekvienas iš mūs gali būt 
laimingu žmogum. Nežinodamas, kovoja 
prieš gamtą ir veda sau priešingą gyveni- 
mą, skursta, vargsta, paskendęs visokiose 

nelaimėse ir ligose. Pats nežino ko sulauks. Jam rodos, kad artinas gy
venimo pabaiga. Šioje knygelėje rasite 12 Astrologijos nurodymų, kada 
kas gimęs, rasite saliamono galvą, kuri jums išdėstys ir parodys neku
rtuos dalykus iš mūsų gyvenimo, ir rasite naudingų patarimų, rasite 
apie meilę, ką ji reiškia ir kaip ji yra 
galinga ir apgavinga. Rasite nurodymus jRyA
apie normalį svorį vyrui ir moterei, pa- * | Į
gal savo amžiaus, taipat juokų ir dai- L«J4
Tuojaus dėk 10 centų į konvertą ir sy- 
kiu su šiuo kuponu bėg į arčiaus} MAIL ____
BOX ir pasiųsk. **

Prisiunčiu 10 centų, malonėkite atsiųsti man LAIMES SPĖJIMO 
KNYGELĘ.

Vardas
Gatvė
Miestas
Valstija

LAIMĖS SPĖJIMO P.O. Box 666, Newark, N. J

Balius - Dainos
Prakalbos

Paminėjimui Literatūros Draugijos (ALDLD) 25 Metų Jubilėjaus 
Rengia Literatūros Draugijos 2-ras Apskritys

Įvyks Sekmadienį

Gruod. 15 Dec
CENTRAL PALACE
18 Manhattan Avenue 

Brooklyn, N. Y.
(Vienas Blokas nuo Broadway)

Pradžia 7 vai. vakaro

ĮŽANGA 40 CENTŲ

ANTANAS VIŠNIAUSKAS, 
Baritonas W

Graži Koncertine Programa: Dainuos Aido Choras, vad. A. 
Žilinskaitės; Aidbalsiai, vad. B. Šalinaitės ir solistai — Al
dona Klimaitė ir Antanas Višniauskas. Pranas Pakalniškis, 

Literatūros D-jos Centro pirm. George Kazakevičiaus
Orkestrą Šokiams

Graikai Praneša:
Athenai, gruod. 6.—Grai

kų kariuomenė iki šiol už
grobė 10 milionų dolerių 
vertės italų amunicijos, gin
klų ir kitų karo reikmenų.

Šiauriniame fronte grai
kai jau visiškai apvalė nuo 
italų plotą tarp Koritzos ir 
Pogradec.

ANGLAI PLŪSTA BŪVU- 
ŠĮ AMERIKOS AMBASA

DORIŲ KENNEDY

London. — Anglų spauda 
smerkia buvusį Amerikos 
ambasadorių Anglijai, Jo- 
sėphą Kennedy todėl, kad 
jis pareiškė, jog jis stengsis 
padėt prezidentui Roose vel
tui sulaikyt. Ameriką nuo 
karo. Už tai jie vadina Ken
nedy “apgaviku.”

Dr. John Repshis
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
278 Harvard Street 

kampas Inman Street 
Arti Centrai Skvero 

CAMBRIDGE, MASS.
Tel.: TRObridge 6380

OFISO VALANDOS: 
2-4 ir 6-8 vakare 
Nerišliomis ir šventadieniais: 
10-12 ryte.

O—----------- —---------  •
DR. J. J. KAŠKIAUČIUS

Telefonas: Humboldt 2-7964

530 SUMMER AVĖNUE 
Arti Chestef Avenue 

NEWARK, N. J.

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

SOVIETINIS JUDIS

"Stepan Razin"
bus rodomas

HARTFORD, CONN.
Sekmadienį, 8 d. Gruodžio

PO NUMERIU 2^7 LAWRENCE STREET
Dviem' Atvejais—-Pradžia 5 :30 Valandą Vakare

•• ... ‘''y. ...   yTvy? 1---------------------------------
Tik ie t ai iki 7 Valandai 28 Centai

(25b ir taksai); po 7 val.^89 centai (85c ir taksai)

Ateikite į šį parengimą visi! Išgirsite puikių dainų, pasi
šoksite, pasiklausysite žingeidžių ir pamokinančių prakalbų.

Apvaikščiokime šį Literatūros Draugijos (ALDLD) 25- 
kių metų jubilėjų kuoskaitlingiausiai. Lai būna mums svar
bu netik dainos, pasišokimas, ale ir paminėjimas ir pasi- 
džiaugimas Literatūros Draugijos 25-kių metų gyvavimo. 
Susirinkime pasidžiaugkime šios draugijos suteikta gausia 
apšvieta Amerikos lietuvių visuomenei.

Literatūros Draugija yra jau išleidus pusę milijono do
lerių vertės įvairių raštų, kurie jau pasklydę netik Ame
rikoje. bet visame pasaulyje, kur tik lietuvių randasi.

Kiekvienas atsilankęs į šį parengimą pasitenkins savo 
malone atminčia ir parems Literatūros Draugiją apšvietus 
skleidimo darbe Amerikos lietuvių visuomenėje.

Kviečia RENGĖJAI.

LWUVKK4
B^vGERlTlUSIfl DUONA

-, 532 Grand Street, Brooklyn
KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 

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

ir j pavienius namus; taipgi siunčiam ir j kitus miestus*
Tel. EVergreen 4-8802. Sav. V.

■» J
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Hudson, Mass

PUBLIC

Hartford. Conn

Penktas puslapis

1

nuo-
nau-

— V. J. Senkevičius, Sekr. 
(287-288)

WORCESTER, MASS.
ALDLD 155 kp. susirinkimas 

įvyks 9 d. gruodžio, 7.30 v. v. Lie*. 
SveL, 29 Endicott St. Malonėkite 
visos narės dalyvauti, rinksime nau
ją valdybą sekantiems metams. 
Taipgi yra svarbių reikalų aptarti.

—A. W. (286-288)

priešams, kad 
darbuotis tik- 

o

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą. 
Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y

ess

Wilkes-Barre, Pa.

Paterson, N. J.

ir drau-

26 narius

Springfield, Hl

nė-

23

9

buvo per

SU

paskutinis. įran-

V. Bastis, 
Malinaus- 
Taparaus-

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

darbinin- 
unijos ir

pasako, 
neskaito

1939 m. 
pelno

tai neiš
kalbėti.

įvyks 
M. H. 
Ferry

100 
pie- 
24c. 
40c.

$25.14.
$64.59, Centran

"Laisvę” giria, 
treti plūsta, o 

grasina įvai- 
Tai matome, 

priešų, o jeigu

valdyba kitiems metams.
J. T. Visockis.

Dar Kas Link "Laisves” 
Vajaus

jos yra reikalingos, 25c.

M. ŽUKAITIS
334 DEAN STREET 

SPENCERPORT, N. Y.

$32.30.
$14.01

$3.70

kompanija
daug čeverykų fa- 
nekatrie

kam tos

ketvirtieji 
baubais. 
"L.” turi

priešu argumentuoti,
būti atsargus, nes 

prisikasęs įvairių me- 
argumentų. O jei jis

PRANEŠIMAI Iš KITUR
BALTIMORE, MD.

ALDLD 25 kp. susirinkimas įvyks 
d. gruodžio, 7:30 ,v. V., Liet. Svet.,

853 Hollins St. Apart valdybos rin
kimų sekantiems metams bus ir kiti 
svarbūs dalykai apsvarstyti. Todėl 
kviečiame dalyvauti susirinkime — 
S. Mack, Pirm. (287-289)

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

28.26, Central! 
įplaukų narinių

Ant antros 
tai "Laisvė”

EASTON, PA.
Lietuvių Literatūros' Draugijos, 13 

kp. susirinkimas įvyks sekmadienį, 
gruodžio 8 d., YMHA Svet., Walnut 
ir Ferry Sts., 2:30 vai. po pietų. Vi-

< , . *

ROBERT LIPTON
Jeweler : : Įsteigta 1892

701 GRAND STREET 
Tarpe Graham & Manhattan Avės.

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

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų 36-40 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y 

Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2632 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
212 .Patchen Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ABRAHAM SOFFER
242 Patchen AVe., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1 1835 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2604 Church Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bte consumed off the 
premises.
ANDREW F. REECK & JOHN STARK 

2604 Church Ave., Brooklyn, N. Y.

mėn. $28.35,

$23.78, Centran

EASTON, PA.
LDS 51 kp. sųsįrinkimas 

sekmadienį,, gruodžio 8 d., Y. 
A. Svetainėje, Walnut and
Sts., kaip 12:30 vai. po pietų. Visi 
nariai privalo dalyvauti, nes bus 
renkama nauja valdyba. 1941 me
tams. Ir kiti svarbūs reikalai svars
tomi. — Sekr. V, J. S.

(28?a288)

==C

pastebėjo, 
j.” ne darbininkų 
Bet dar buvo pu- 

Tačiau kuomet 
valdžia buvo nu-

Lietuvių Piliečių Kliubas tu
ri užprenumeravęs veik visus 
darbininkiškus lietuvių ir an
gliškus laikraščius. Turėjo ir 
kitų srovių, bet fašistinius 
šluoja laukan. Pradžioje šių 
metų su "Keleiviu” persisky
rė, pranešė redakcijai, kad 
daugiau neatnaujins. Kaip 
kurie nariai pageidavo užsi- 
prenumeruot "Amerikos Lie
tuvį,” gal bus mandagesnis, 
ne taip rašys šmeižtus, ir me
lus. Nutarė užsiprenumeruot, 
bet neilgai džiaugės. Kaip tik 
pradėjo ateidinėt į kliubą, ne- 
kurie peržiūrėję 
kad "A. 
laikraštis, 
sė bėdos. 
Smetonos
versta ir susitvėrė LTSR, įsto
jo į Sovietų Sąjungą, liko tos 
didžiosios sąjungininkės narė, 
"A. ^.” pradėjo plūst, kaip 
įmanydamas, naująją Lietu
vos valdžią. Kliubiečiai per
žiūrėję vieną kitą numerį ir 
rado vis tokius pačius melus, 
šmeižtus ir bjauriojimus Ta
rybinės Lietuvos vyriausybės.

Mūsų L. P. Kliubas veik 
šimtu procentų stoja už naują
ją Lietuvos Tarybinę valdžią. 
Sako, mes per eilę metų au- 
kavom centus Lietuvos prieš- 
fašistiniams kovotojams, kad 
kaip nors nusikračius smeto
ninio jungo. Kaip tik Lietu
vos liaudis paėmė valdžią, tai 
jie vėl nori Smetoną užtupdy
ti an sosto. Vyt ir tą fašistą 
laukan.’

Kliubo susirinkime nutarta 
atsakyt "A.L.”, kad daugiau 
nesiuntinėtų į L. P. Kliubą.

Tik apie pusę metų teskai- 
tėm, už kitą pusę pasilieka 
pinigai "Amerikos Lietuviui.”

Patariam nusipirkt muilo ir 
nusiplaut gerai tą murziną 
burną.

Elizabeth, N. J.
5

Gerbiami elizabethiečiai 
iš apylinkės "Laisvės” skaity
tojai! Kaip matom, jau bai
giasi "Laisvės” vajus, mažai 
beliko laiko, stokim visi į dar
bą. Kada visi dirbsime, tai 
bus labai lengva ir smagu su 
talka užbaigti vajų.

Aš turiu paminėti tuos, ku
rie draugai pasidarbavo su 
savo mašinomis. A. Warwick, 
Juozas Kirslis, A. Lukoševi
čius, G. Kudirka iš Hillsides. 
O draugas Pranas Savičius 
sako, kur tik norite važiuoti, 
aš jus nuvešiu. Ogi draugai D. 
Burkauskai, Pranas Saulis, 
Ona Vertelienė iš Linden. Na
gi, Jonas Warwickas parvežė 
porą naujų "Laisvės” skaity
tojų iš Brazilijos.

Mes matėm “Laisvėje”, kad 
vajus prailgintas ligi gruodžio 
23 d.

Gerbiamos vajininkės ir 
vajininkai, ką norite, tą dary
kite. Mes anksčiau vajaus ne
galėsime užbaigti, kaip su 
pirma diena naujų metų. Ba. 
mūsų planas taip padarytas ir 
turim taip užbaigti. Ba šven
tomis dienomis daugiau gali
ma su žmonėmis susitikti, ne
gu paprastomis dienomis.

Draugai Warwickai labai 
gerai pasidarbavo su mašina. 
Vieną dieną važinėjom po far- 
mas nuo Elizabetho ligi Eas- 
tono. turėjome rfeblogas pa
sekmes. O kitą dieną važinė
jom aplink English Town, 
N. J. Dabar sužinojau, kad 
yra farmerių lietuvių apie 
Janshburgą, N. J. Tai greitu 
laiku turėsiu aplankyti. Vie
nu žodžiu, farmerius radom 
smagius ir linksmus. Draugai 
Staniuliai apie 
J., geri žmonės, 
rus pietus, kad 
galėjo būti, ir
šino su labai stambiai malta 
kviečių duona, kaip Daktaras 
Kaškevičius patarė per laik
raštį tokią duoną Valgyti. t)rg. 
Staniulis ir sako, pakol tos 
duonos nevalgęs, tai tankiai 
sirgęs, tai strlnas, tai nugarą 
skaudėdavo arba viduriai ne
dirbdavo geraį. O dabar esąs

ir

Hampton, N. 
pagamino ge- 
geriau nebe- 

mumis pavai-

INMHMHMMi

sveikas it* sako, ačiū Daktai-Ui 
Kaškevičiui už gerą patarimą. 
Draugai Staniuliai gražiai gy
vena, graži farma, turi 14 kar
vių, 2 arklius, apie 15 šimtų 
Vištų ir gyvenamą namą pa
didino, daug rūmų pristatė. 
Ateinančią vasarą bus gerai 
dėl draugų vakacijas praleis
ti. Taipgi draugai Karlonai 
labai gražiai gyvena.

Dar turiu priminti, kad mū
sų buvę elizabethiečiai Kalnė- 
tienė ir B. Rimkus dabar turi 
farma apie English Town, N. 
J. Laiko didelį pulką vištų, 
žąsų, ančių ir kalakutų, porą 
arklių, porą karvių ir naują 
namą su 10 kambarių baigia 
statyf;. Turės daug kambarių 
vasaros laiku svečiams išran- 
duoti. Ir aš visiems farme- 
riams linkiu laimingai ir bage
tai gyventi, ba jie "Laisvės” 
skaitytojai, ir mums 
kurie lietuviai dar 
"Laisvės”.

Tai matot, draugės 
gai, kad mes po naujų metų 
nuvešime didelį maišą naujų ir 
senų skaitytojų, ir norim, kad 
draugas K. čiurlis išlaimėtų 
"Laisvės” vajaus vainiką į 
Bayonne, N. J.

A. Stripeika.

Dabar kalėdų mėnuo ir 
ra dar labai šalta, kada šitas 
žineles rašau. Ale pas mus 
per sausa. Tačiau miesto žmo
nės turi vandens kiek reikia 
iš kranų, ką miesto kanaliza
cija iš dirbtino ežero prista
to. Kraną atsukai, vanduo bė
ga, o myteris mieruoja tą van
denį. Daugiau išvartosi, dau
giau ir mokėsi. O už myterį į 
mėnesį laiko reikia mokėti 50 
centų, kad ir nei lašo van
dens nevartotum.

Kas neturi miesto vandens, 
turi tenkintis šuliniais, kaip 
biskį toliau gyvenantiems nuo 
miesto. O šuliniai esti išdžiū
vę, it bulvinės rūsys. Kai ku
rie ūkininkai turėjo šiokius to
kius prūdelius išsikasę dėl 
vandens. Dabar yra išdžiūvę. 
Kai kas neturi vandens dėl sa
vęs ir savo gyvulių. Laukia 
gero lietaus ar sniego.

Sviestas pabrango. Kur bu
vo 30c svaras 3 savaitės at
gal, dabar kaštuoja 45c sva
ras. Pienas buvo 12 centų 
kvorta, o dabar 13c. Ant 
svarų pieno dėl ūkininkų 
no trustas pakėlė tik 

šviežių kiaušinių tuz.
Valgomų daiktų dideli Vertel
gos daro gerą sau vertelgystę. 
Mat, žmonės turi pirkti, nori, 
nenori, tavo pilvo gyvybė ver
čia valgyt ir tiek.

Čeverykų išdirbystė nedir
ba gerai. Nekatriems užtenka 
ir pusdienio dirbti. Unija, 
Darbo Federacijos, yra orga
nizuojama,- ale nesiseka. Vie
ni jau ilgas laikas kaip įsira
šė į uniją ir moka duokles į 
mėnesį po $1.40. Kiti nesira- 
šo, o klauso boselių baugini
mų. Girdi, kaip jūs visi susi
rašysite į tą jūsų uniją, tai 
mes uždarysim šitą išdirbys- 
tę. O jūs su sav0 unija galė
sit likt be darbo. Mat, ta In
ternational kompanija turi 
Amerikoj 
brikų. O 
kai sako, 
reikia.

Mano supratimu, 
maneliai taip gali 
Drūta, gera unija, tai darbi
ninkų geras ginklas prieš tur
čius.

Traktorių ir visokių ūkio 
mašinų išdirbystė dirba gerai. 
Lavinti, jauni vyrai gerai ir 
gali uždirbti. Unijos ir čia nė
ra. Tai vis yra apsileidimas.

Myterių ir kitokių smulkių 
dalykų, išdirbystė dirba gerai. 
O uždarbio nesužinosi. Mat, 
visi nuo viens kito slepia, kiek 
kas uždirba. Boselis sako, "tu 
nesakyk kitam, kiek tau mo
ka kompanija.”

A. Čekanauskas.

į London. — Anglų sveika
tos ministerija įspėja žmo
nes, kad gręsia užkrečiamų 
ligų siautimas kaipo vaisius 
karo sųlygų.

LLD 43 kuopos susirinkimas 
įvyks gruodžio 8-tą dieną, 
1WO svetainėje, senoje vieto
je, ant Market St. Pradžia 7- 
tą valandą vakare. Visi na
riai dalyvaukite ir naujų -na
rių atsiveskite.

Šis susirinkimas bus gana 
svarbus, nes bus renkama nau
ja

rai, jiems priklauso didelis 
ačiū.

Šiame vajuje Patersone "L.” 
skaitytojai pakils šimtu 
šimčių. Jau yra gauta 7
ji "L.” skaitytojai, ir dauge
lis prisižadėjo "L.” užsirašy
ti. Prie šio vajaus turiu gana 
gerus pagelbininkūs, tai J. 
Bimba ir S. Vilkas. Mes Pa- 
tersoną padėsime ant žemla- 
pio ir "for sure” laimėsime 
vajaus dovaną.

Parodykime 
mes mokame 
riems darbininkų reikalams, 
jie tegul ploja liežuviais!

J. Matačiūnas.

si nariai kviečiami dalyvauti, nes šis 
susirinkimas bus tuomi svarbus, kad 
bus nauja valdyba renkama, o po 
susirinkimui turėsime interesingas 
diskusijas klausimu; “Kurlink Ame
rikos Demokratija?” Kviečiame ir 
ne narius ateiti ii’ dalyvauti diskusi
jose.

NOTARY Telephone 
STagg 2-5043

LDS 123 kp. Susirinkimas
Metiniam kuopos susirinki

me narių atsilankė vidutiniai. 
Valdyba tapo išrinkta ateinan
tiems metams. Pirmininku S. 
Vilkas, vice-pirmininku P. Ma
linauskas, protokolų rašt. J. 
Bimba, fin. rašt. J. Matačiū
nas, iždin. J. Pocius, iždo glo
bėjais: J. žiūras ir 
organizatorium P. 
kas, maršalka A. 
kas.

LDS 123 k p. turi 
ir vieną jaunuolį.

Finansų atskaita už 1940 
m. Sausio mėn. narinių duok
lių sumokėta $19.37. Centran 
pasiųsta $17.03.

Vasario mėn. $27.91, Cen
tran pasiųsta

Kovo mėn. 
—$59.67.

Balandžio
Centran — $24.60.

Gegužės mėn. $37.72, Cen
tran $34.89. (Birželio mėn. 
nebuvo susirinkimo).

Liepos mėn. $47.79, Cęnt- 
ran—$45.47.

Rugpjūčio mėn. $16.62, Cen
tran —$14.90.

Rugsėjo $50.07, Centran — 
$48.07.

Spalių $36.78, Centran — 
$33.47.

Lapkričio, 
$20.92.

Gruodžio, 
$24.72. Viso
mokesčių 1940 m. buvo $381.- 
25. Centran pasiųsta $348.88. 
LDS 123 kp pasiliko 
Balansas nuo 
Balius davė

Viso įplaukų
1940 metus. $50.(T1
Paskui seka išlaidos įvai

riems kp. reikalams per 1940 
m., $44.90. Ižde randasi pas 
iždininką z$5.11.

Nuo pat susitvėrimo LDS 
123 kp. per dešimtį metų ab.el- 
nai įplaukų buvo $3,822.87. 
Pasiųsta Centran $3,520.22. 
Per tą laikotarpį Centras iš
mokėjo ligoniams pašalpos 
$630. Taipgi per tą laikotarpį 
turėjom ligonių 17.

Kadangi esu šiais metais 
vajininku gavimui dienraščiui 
"L.” naujų skaitytojų, tai pri- 
seina sutikti įvairių pažiūrų 
lietuvių. Vieni 
o kiti peikia, 
dar 
riais 
kiek 
nori
tai turi 
priešas 
lagingų 
nesumdša jam pastatytų klau
simų, tai bando vartoti kumš
tį. Tai priešo 
kis.

pusės medalio, 
turi gana gerų 

draugų ir rėmėjų, čia paduo
siu vieną pavyzdį. Nuvažiuoju 
pas savo seną "L.” skaitytoją 
Passaic, N. J. Mums besikal
bant bėgamaisiais klausimais, 
tuoj jis ir sako: "Well, drau
ge* Matačiūnai, aš noriu užsi
mokėti už "Laisvę.” ” Tai aš 
jam sakau, labai gerai. Tuoj 
jo žmona atnešė $6.50 ir sa
ko : "tai bus $5.50 už 
metinę prenumeratą, o $1 
“Laisvės” paaukoju, jos 
kalams.”

dėl 
rei-

Be-Aš kalbu apie draugus 
ną ir Oną Kerševičiiis. Be to, 
jie mane pavaišino gana-ge-

Daugelis mūsų draugų ruo
šiasi aplankyti New Haveną 
ateinantį sekmadienį, 8 gruo
džio, pamatyti lošimą Lietuvių 
Liaudies Teatro artistų iš 
Brooklyno. Bet kurie negalite 
aplankyti New Haven, tai at
eikite ant Kliubo Svetainės, 
bus rodoma Sovietų filmą 
"Stepan Razin.” Prasidės 5 ;30 
vai. vakaro, sekmadienį, 8 d. 
gruodžio, 227 Lawrence St.

Aš Būsiu.

KALENDORIUS 
Detroit, Michigan

GRUODŽIO 8 d., 10 valandą ryto, 
Aido Choro pamokos, Draugijų sve
tainėj, 4097 Porter St. Nesivėluoli i- 
te!

GRUODŽIO 13 d. Aido Choro pa
mokos 8 v. vakare Draugijų sveti
nėj, 4097 Porter St.

GRUODŽIO 14 d. Lietuvių Lais
vamanių 2-ros kuopos prelekcijos ir 
Prakalbos. Rusų svetainėje, 9219 
Russell St.

GRUODŽIO 15 d., 2-rą valandą 
po pietų, Draugijų svetainėj, 401'7 
Porter St įvyks 52 kuopos susi
rinkimas. Atsiveskite daug naujų 
narių!

GRUODŽIO 15 d., A. W. U. For
do Lokalas 600 pakels įstojimo mo
kestį į uniją. Todėl stokite dabar.' 
Tūkstančiais rašosi kasdien.

(286-287)

al’Tiail fl I ill SKELBKITCS “LAISVĖJE

Office Phone 
EVergreen 4-6971

Inside Phone 
EVergrcen 4-648S

Visokių Žolių 
Sandėlis

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

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

300 visokių žolių ir šaknų, nuo 
ko

THfWfSIDFNT*

00

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

OPEN DAY and NIGHT

Managed by

RHEA TEITELBAUM

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

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

SPECIAL RATES PER WEEK
LAIDIES’ DAYS

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

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

Sun. all day and night

VARPO KEPTUVĖ

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

PHILADELPHIA, PA.
Telefonas Poplar 4110

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

1113 Mt. Vernon Street

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

Siunčiame duonų, per paštų. j kitus miestus, specialiai 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie

VARPAS BAKERY 3M0 Stags Street Brooklyn, N. Y.

Cake, Stolleh 
ir Jelly Rolls.
greitai pristato, 
svori ir kainas.

V
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šį vakarą, 7 d. gruodžio, 7 
vai. vakare, Buzelio patalpoj, 
kampas Crescent St. ir Atlan
tic Avė., įvyksta vakarienė 
LLD 185 ir LDS 13 kuopų. 
Nepamirškite ateiti turkienos 
užkąsti ir linksmai vakarą 
praleisti. V. Paukštys.

Mokamos ar Nemokamos 
Drafto Tarybos?

Raportai iš Washingtono, 
kad visos 80,000 lokalinių 
drafto tarybų siūloma padary
ti apmokamų-samdomų žmo
nių įstaigomis, sukėlė mieste 
karštų ginčų. Vieni mano, 
kad tokios tarybos veiks ge
riau, kadangi į jas įeinanti 
žmonės galės tam pašvęsti 
daugiau laiko, taipgi kad į 
jas galėsią įeiti ne vien tie, 
kurie gali be darbo gyventi. 
Kiti tam priešinasi. Tarp prie
šingųjų yra ir miesto drafto 
viršininkas pulk. Arthur Mc
Dermott. Esą, naujokai būtų 
nepasitenkinę, jeigu juos siųs- 

.tų kariuomenėn apmokami 
tarnautojai.

Siūlo {rengt 1,000 Akry 
Dydžio Orportą

Civilės Orlaivystės Taryba, 
New Jersey Orlaivystės Komi
sija ir New Yorko Porto Vir
šenybė bendrai svarstančios 
galimybes įsteigti prie New 
Yorko Porto didžiulį orportą. 
Tam siūloma panaudot New 
Jersey krantą už Laisvės Sto- 
vylos. Ploto didžiuma tebe
santi po keliomis pėdomis 
vandens, bet inžinieriai saką, 
kad jis galima iš po vandens 
atkariauti užpilant siurbliais 
iš įlankos traukiamomis žemė
mis.

Aprokuojama, kad statyba 
su užpylimu lėšuotų $14,000,- 
000 ir tam esą numatoma nau
dot privatišką kapitalą. Or
portą būsią galima iš Times 
Square pasiekti mašinomis 
per 20 minučių.

. Padegė Moteriškę

Išgirdęs moters spiegimą, 
nąmo prižiūrėtojas Fred Pri- 
byl, 106 W. 84th St., N. Y., 
nubėgo į sklepinį apartmentą 
ir ten atrado Ruth Penney, 
gražią iš pietinių valstijų at
vykusią moterį, liepsnojant 
maudynėj. Jis pašaukė gais- 
ragesius ir pats padėjo ap
gesinti liepsnas. Ji nuvesta li
goninėn kritiškoje padėtyje, 
vėliau mirė.

Už poros valandų policija 
areštavo į apartmentą sugrįž-

tant 42 m. vyrą, su kuriuomi 
Penney gyvenus ir tarp kurio 
su ja kaimynai girdėję bar
nius. Jis sakęsis nieko neži
nąs, bet apdegintoji, kaip 
skelbia policija, momentui at
gavus sąmonę, sakius, kad jis 
išmušęs maudynės kambario 
langą ir kambaryn įsiveržęs ją 
įmetęs maudynėn, drabužius 
suliejęs degančiu skysčiu ir ją 
padegęs. Jį sulaikė be kauci
jos.

Vyks Bostonan
Waltei- Kubilius, Lietuvių 

Meno Sąjungos pirmininkas, 
šiandien išvažiuoja į So. Bos
toną-, kur jis duos paskaitą 
LMS Antro Apskričio konfe
rencijoj, sekmadienį. Paskaita 
bus tepioj: “Lietuvių Meno 
Veikimas Amerikoj, Jo Trūku
mai ir Ateitis.” Paskaita bus 

1 duodama anglų kalboj.

Išgirskime Profesoriaus Vytauto Bacevičiaus 
Iliustruotą Paskaitą Šį Sekmadienį

Šį sekmadienį, gruodžio 8 
dieną, 3 vai. po pietų, “Lais
ves” svetainėje, Brooklyno lie- 

i tuviai turės laimės išgirsti pro
fesoriaus Vytauto Bacevičiaus 
paskaitą apie Lietuvos muziką 
ir jos kūrėjus. Į šią paskaitą 
prof. Vytautas Bacevičius įė
mė visą eilę Lietuvos muzikos 
kūrėjų: Naujalį, Žilevičių,

Šimkų, Sasnauską, Petrauską, 
K a č a n auską, Tallat-Kelpšą, 
Karosą, Vanagaitį, Gruodį,

Banaitį, Karnavičių, Jakūbe- 
na ir kt. »

Tokia įdomi, pamokinanti ir 
kompetentiško prelegento re
feruojama paskaita išgirst lie
tuviams labai retai taikosi. 
Tad visi pasistengkite pasinau
dot šia labai reta proga. Vi
si dalyvaukite.

Įžanga tik 25 centai asme
niui.

. LMS Kultūros Komisija.

Mirė 6-tas Sužeistas 
Pasaulio Parodoj

Vėl Plaktuko “Demokratija” 
SLA 38-toj Kuopoj

Pereitą ketvirtadienį Queens 
General ligoninėj mirė Joseph 
Lumenia, sužeistas užgriuvus 
luboms nugriaunant Gelžkelių 
Bildingą buvusioj Pas. Paro-, 
do j.

Drg. Petrui Paltanavičiui
Gruodžio 5 dieną vėlai vaka

re telefonu pranešė sekamą te
legramą iš Worcesterio: “Pra
neškite Petrui Paltanavičiui, 
kad jo sesuo pasimirė šiandien. 
Bus laidojama pirmadienį, 
gruodžio 9 d.”

Kadangi neturime jūsų adre
so, tai pranešame per “Laisvę.”

Vis Dar Sunkiai Sarga

Draugė M. Maželienė dar vis 
sunkiai serga, iš lovos nepasi- 
kelia. Kam galima, prašomi at
lankyti. Ji šiuo tarpu gyvena 
67 St. Pauls PI., bet už keletos 
savaičių žada kraustytis

MIRĖ

kitu)1.
D.

Gruodžio 5-tos vakarą įvy
ko SLA 38-tos kuopos prieš- 
metinis susirinkimas, kuris bu
vo šauktas atvirutėmis, kadan
gi dienotvarkyje buvo perrin
kimas valdybos. Org. Ayma- 
nas vėl įrašė trejetą naujų na
rių, nutarta paimt 10 Dariaus- 
Girėno paminklui tikietų, taip
gi atlikta keletą kitų organi
zacinių smulkmenų.

Prieita prie valdybos rinki
mo. Pirmininkas Glaveckas 
būtinai spyrėsi balsuot ranku 
pakėlimu. Net po to, kai V. 
Michelsonas nurodė, jog kons
titucijoj reikalaujama balsuot 
rašytais balotais, Glaveckas ir 
jo grupės žmonės bandė dur- 
ninti reikalaujančius slapto, 
konstitucija nurodomo balsa
vimo. Jiems, beje, labai ener
gingai turavojo ir jų “gero oro 
‘frentas’ ” Ambraziejus, laiva
korčių agentūros ir Smetonos 
medalio savininkas. Bet sekre
torei perskaičius iš konstituci
jos punktą apie rinkimus, nu
sileido.

ilji šiol, jei to būtų norėjęs, 
dabartinis pirm. Glaveckas ne
drįso balso atimti. Michelso
nas trumpai pažymi, kad pro
tokolai visada būdavo ,be pa
stabų, visų narių pripažįstami 
gerais, kada mitinguose nebū
davo įnešta pašalinių-politinių 
klausimų, kurie neturėtų būti 
nešami. 0 jei per poros me
tų sekretoriavimą pasitaikė 
viena kita pastaba, tai tik del 
tų buvusių įneštų svetimų gin
čų, kurių užrašymo kiekvienas 
žodis, natūralu, negali visiems 
įtikti. Jis sako, kad dėl 
ginių ar politinių pažiūrų 
tumo persekiot bile kurį 
organizacijoj n e 1 e ist i n a.

(Sekretorė tiems ponams 
prasikalto tuomi, kad kalbėjo 
prieš niekinimą naujosios Lie
tuvos liaudies ir jos vadų ir 
kad balsavo prieš bei atsisa
kė pasirašyt smetonininkų re
zoliuciją.)

Bet ką Glaveckams-Straz- 
dams reiškia organizacija ar 
jps konstitucija? Glaveckas 
vėl paleido visą eilę saviškių 
šmeižti, niekinti sekretorę, bet 
jai pačiai neleido nei žodžio 
tart pasiaiškinimui, kaip kad 
nedavė balso K. Michelsonui, 
MuTeikai ir daugeliui kitų, ku
rie nuo pat pradžios atkarto- 
tinai prašė balso. Pagaliau vis
ką baigė pirmininko plaktu
kas ir riksmas, kad jokiam 
SLA nariui nevalia balsuoti už 
“Lietuvos išdavikę” 
apgaudinėtoją.” O 
savi kalbėtojai buvo 
būt nenorom reikėję
bet kitiems, tai Ginkui (Jo
naičio iš pašones .įspėtam) at
ėjus pagalbon su pasiūlymu, 
pereita prie rinkimų.

Po tokio kandidatės apkal
bėjimo, jau išeinant iš svetai
nės pasirodė, radosi narių pa
balsavusių prieš savo norą. 
Mat, yra visai naujų narių, 
kurie pirmesniuose susirinki
muose nebuvę, taipgi tokių, 
kurie labai retai ateina, neži-. 
no, kas kuomi yra, tai tūli iš 
jų pamanė, kad sekretorė es
anti smetonininkė, nes tik 
smetonininkus jie laiką Lietu
vos išdavikais.

Tačiau, atsižvelgiant į sąly
gas, pasekmės visų rūšių sme
tonininkų “bendro fronto” iš
statyto kandidato į sekreto
rius Strazdo nebuvo tokios 
gausios—už jį paduota 38 bal
sai (su pora abejotinų), o už 
Sasną, už kurią nebuvo jokio 
su nieku suokalbio ir kuri bu
vo taip šmeižta ir neleista nei 
žodžio tart atsakymui į šmeiž
tus, paduota 23 balsai.

Nesant kitų kandidatų, a- 
klamacija paliktas fin. sekre
toriumi šaulys ir iždin. Ma
čys, maršalka Kazlauskas.

Kad “bendras frontas” tarp 
glaveckinių ir Smetonos kava
lieriaus Ambraziejaus 
laiško už Strazdą ir
Sasną buvo užsuktas iš anks
to, tas jau matėsi kiekvienam 
atėjusiam į kliubą. Ne tik už
suktas, bet dar ir gerokai “pa
laistytas” kliubo barrūmio

reli- 
skir- 
narį

ir “narių 
kadangi 

išsibaigę, 
leist kal-

Petras Beronis, 55 metų- am
žiaus, 716 Sixth Ave., Brook
lyn, N. Y., mirė gruodžio 4-tą, 
Welfare ligoninėj. Bus palai
dotas gruodžio 7-tą, Šv. Jono 
kapinėse. Pašarvotas namie. 
Laidotuvėmis rūpinasi grabo- 
rius J. Garšva.

BANKIETAS PIETOS
SUSIPAŽINIMUI SU PROF. VYTAUTU

BACEVICIU
Įvyks Sekmadienį, 2 vai. po pietų

Gruodžio 29 December
“LAISVES” SALEJE

419 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

ĮŽANGA $1.00 ASMENIUI

Bus trumpa muzikalė programa, o po progra
mos šokiai. Prašome išanksto įsigyti įžangos bi
lietą ir dalyvauti šiame bankiete.

Nesant daugiau norinčių 
kandidatuot, Glaveckas pirmi
ninku ir J. šniras vice-pirm. 
senieji, palikta aklamacijos 
būdu. Glaveckas, tiesa, su sa
vo diktatūra daug kam įsiė- 
dęs, bet kad nori pasilikti, lai 
pabūna, dėl ramybės susirin
kime nieks nieko nesakė.

Bet tos ramybės niekas ne
paisė, kada prieita prie pro
tokolų sekretoriaus perrinki
mo. Mat, sekretorė Sasna, 
kiek pamenu, nėra turėjus 
smetoninių - stilsoninių - gri- 
gaitinių socialistų malonės, 
tad tik išgirdus jos vardą vie
nu kartu pašoko Tiškus ir Jo
naitis. Social, pirm. Glaveckui 
leidžiant ir pritariant, prasidė

jo socialistams-trockistams pa
laido liežuvio ir šmeižimo-kan- 
džiojimo demokratija, o ap- 
šmeižtajai bei norintiems ją 
apginti balso negavimo ir kū- 
jalio “demokratija.”

Anot Tiškaus, Sasna “ne- 
lietuvė,” “kacapė,” “Lietuvos 
išdavikė.” O Jonaitis jau ei
na prie kriminališko apšmeiži
mo, būk sekretorė “fušeriau- 
janti” - neteisingai parašanti 
protokolus. Bet nei vienas iš 
įų, žinoma, nesakė, kaip ta se
kretorė Sasna “išdavė“ Lietiu- 
vą, neigi kaip ir kada tie pro
tokolai buvę “sufušeriauti.” 
Sekretorė prašo balso pasiaiš
kinti, pirm, neleidžia.

Padoriems bešališkiems na
riams to jau buvo perdaug, pa
kilo kelios rankos prašyti bal
so, bet balso iš bešališkųjų 
vos prisiprašė tik V. Michei- 
sonas, kadangi jam, kaipo bu
vusiam ilgus metus kuopos 
pirmininku ir galėjusiam būti

po džiaugėsi:
—Viskas būtų gerai, tik kad 

jis už ketvirtą mėnesį skolin
gas.

—A,, to nepaisykim, tą galim 
sufiksyti,—pataria kitas.

žiūriu, ką jie čia “fiksys.” 
Nereikėjo ilgai laukti, šniras, 
Tiškus i)’ kiti bėginėja. Pasi
tinka ateinančią Strazdienę ir 
perspėja. Ta šmakšt priešaky n 
laukiančios eilės, kad būsimą 
kandidatą išgelbėt iš ketvirto 
mėnesio skolos. Fin. sekretorius 
nelabai patenkintai pažiūrėjo, 
bet kiti stumia po ranka pini
gus' reikia imti. Paima pirma. 
Ir taip Strazdas, Stilsonas, Jo
naitis pirmiausia išgelbstimi iš 
“red”—skolingųjų SLA “pa
triotų” kolumnos. Tai kas, kad 
desėtkai paprasčiokų seniai sė
di eilėj. Jeigu jie ir negalėtų 
kandidatuot ar balsuot, kas jų 
paiso.

Irgi “Nevisai Savas”
Tūlų glaveckinių buvę many

ta ir fin. sekretorių pakeist 
“savesniu,” kuris reikale galėtų 
viską “sufiksyti” į susirinki
mus ateiti ir pasimokėti užmir
stantiems SLA “ 
bet kiti prisibijoję prasikalst 
savo “frontininkams” iš tauti
ninkų. Prisibijota ir pažangių
jų, kadangi abejota, ar kartais 
pažangieji nepabalsuotų už ra
mų, darbštų žmogų Šaulį, kad 
jis ir tautininkas, vietoj bal
suot už kokį glaveckinį-tiškinį 
rėksnį, mitingų ardytoją. O pa
žangieji bendrai su bent dalimi 
tautininkų galėtų bile kada so
cialistams parodyti jų galios ru- 
bežių. Tad į fin. sekretorius to 
“savesnio” kandidato nebesiūlė, 
palikta kitiem metam.

Kurjozai
Labai juokinga atrodė CTiš- 

kaus pravardžiavimas Sasnos 
“nęlietuve,” kadangi man žino
ma, kiek sykių jis anais metais 
pasakojosi jau kelis syk kalbi
nęs Sasną prisirašyt ir paskiau 
jau gyrėsi prirašęs. Gi konsti
tucijoj pasakyta, kad prirašo-

tuometinio Tiškaus darbštumo 
pamate, kaip tūlų vėliau sužino
ta, o kitų ir dabar dar nežino
ma, buvęs tikslas susidaryt sau 
152-rą kuopą, kad per ją “pa- 
fiksyt” Viniką. Kai kurie su
žinoję tuos tikslus greit išsikė
lė į 38-tą kuopą, nes nenorėję 
svetimos košės iškabinti. Ta 
merdinti kuopa tebepalaikoma 
ir dabar kaip ekstra kelnės, dėl 
reikalo...

Tai tokia pas mus “demokra
tija.” . Pasipiktinęs.

PAJIEŠKOJIMAI
Vienam vyrui reikalingas šiltas 

kambarys, neaukštai,' su teise nau
dotis virtuve. Geistina Williamsbur- 
ge. Praneškit “L.” raštinėn. — L K.

(287:289)

PARDAVIMAI
Parsiduoda Groscrnė su visais Įtai

symais. Labai tirštai apgyventa vie
ta, nėra kitų krautuvių, miestas tur
tingas gyventojais, nes “slack” nie
kad ėionais nėra. Yra Centras Rub
ber Co. Parsiduoda nepaprastai jr- 
giai. Pardavimo priežastį sužinosite , 
ant vietos. Naudokitės nepaprasta 
proga, atsilankykite arba rašykite. 
Taipgi parsiduoda 5 kambarių na
mas ir krautuvė, apačioj prie krau“m vlėi ” I H ki autuve, apačioj pi ic Kidu-yicvujaiiis, Į tuvgs> ypa kuknč, 4 karų garažiun,
viskas tvarkoj.

S. Urbelis, 36 Olive St., Nauga
tuck, Conn. (286-288)------------------------------------------ Į-----

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

ir jo 
prieš

BAR ir GRILL 
LIETUVIU RESTAURANAS 
Įdomiai {puošta lietuviška aludė

• ant Grand Street 
Rheingold ^xtra Dry Alus.

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės

Turime ir kambąrių pernakvot 
arba savaitiniai išrandavot
JOSEPH ZEIDAT

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 COURT STREET 
Brooklyn, N. T.

Tel. Triangle 5-3622'

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7178

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas
306 UNION AVENUE

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

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

krikštynom, kitkam.
231 BEDFORD AVE. 

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

MATEUŠAS SIMONAVICIUS

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves- 

grupių ir pavienių.
Iš senų padarau 
n a u jus paveiks- 

l lūs ir krajavus 
jį sudarau su ame- 
Q rikoniškais. Rei- 
S kalui esant ir 
b p a d i dinų tokio 
5 dydžio, kokio pa- 
f geidaujama. Tai

pogi atmaliavoju 
jvairiom.spalvom

Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

tuvių, kitokių

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

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

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated
J. LeVANDA—E. LcVANDA
Tėvas ir. Sūnus Levandauskai

UNDERTAKER

337 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

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

10 METŲ L. D. S. 1-mos KUOPOS SUKAKTUVIŲ

BALIUS
S U PA M A R G I N I M A I S

X

Sukatoje, Gruodžio 21 December
LAISVES SVETAINĖJE

419 LORIMER STREET BROOKLYN, N. Y.
• t 

Prasidės 7:45 Valandą Vakarė
 PROGRAMA:

Krutami paveikslai iš LDS Seimo Brooklyne ir kiti 
vaizdai,—rodys G. Klimas

Duetas: A. Velečka ir P. Grabauskas 
Prakalbelę Pasakys J. Gasiunas

Turėsime užkandžių, alaus, laimėjimų vyriškų ar mo- 
teriškų porų batų vertės $5.00 

GEO. KAZAKEVIČIAUS ORKESTRĄ ŠOKIAMS
ĮŽANGA 25 CENTAI Kviečia RENGIMO KOMISIJA.

ir impor- 
degtinės ir 

geriausių

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

426 South 5th Street

E.sl[F'Iį

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

Blokas nuo Hewes St. eleveiterlo stoties.

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

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

į Jūsų Sena ar Naujų Šildytuvų (Steam Boiler)

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir jdės tinkamą “burner” 
arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. Maloniai suteikiame 

aprokaviinus be jokio mokesčio.

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

Telefonas EVergreen 7-1661

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

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

IŠDIRBĖJAI IR PLATINTOJAI 
GEROS RŪŠIES RAKANDŲ

Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus 
palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

ir

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENE IR SENAI
Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymą
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