
KRISLAI
Raskime Auksinį Vidurį. Y 
Važiuojam į Karą. 
Meksikos Ratas.
Truato Karas Muzikantams.
Išmovė nuo “Karščio.”

Rašo A. Bimba

Darbo Žmonių
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.00

Metams

Prašome visu JJLai- 
svės” skaitytojų gaut 
nors po vieną naują 
skaitytoją savo diert- 
raščiui. ‘ .

til- 
23 

žo-

Tik dabar gavau progą skai
tyti Jono Kaškaičio straipsnį 
“Mūsų Meno Prošvaistės,” 
pušį “Laisvėje” lapkričio 
dieną. Noriu pridėt ir savo 
d į.

Jonas mano, kad mes nepa-' 
kankamai atiduodame kredito 
mūsų menininkams. Per ma
žai juos pagiriame ir pakelia
me.

Ties.os tame labai daug. Jų 
darbus ir atžymėjimus reikėtų 
geriau įvertinti.
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jUž Karinius Laivus
Amerika Gausianti
Stovyklų Meksikoje

Eilė Senatorių Kovoja 
Prieš Paskolas Anglijai

Senatorius

Bet taipgi yra ir kita puse 
medalio. Vienas tik garbavo- 
jimas (gyrimas) irgi gero ne
duoda. Kaip nepakankamas 
įvertinimas, taip beribis gyri-1 perleist Meksikai dvyliką kos naudai, jeigu Meksika 
mas dažnai žmones sugadina, genesnių karinių laivų nai-.net neduotų

Mexico City. — Jungtinės
Valstijos* greitu laiku pasi- not Meksikai tuos karinius 

įrašys sutartį su Meksika—,laivus, ir tai išeitų Ameri- •' I A i n ?• it/lAlrA'ilrA'i z-J t tt t L I r a

Washington.-
Nye užreiškė, 'jog jis ir eilė 
kitų senatorių kovos kiek 
tik pajėgs, kad Jungtinės
Valstijos atmestų Anglijos
prašymus duot jai karinių 
paskolų.

“Skolint Anglijai pinigus
Tokių atsitikimų esame ture- Rįntuvų mainai^ už tai, kad 

' . ' . . . Meksika parsamdys vietas
politikos." pajūryje ir kai kuriose sa

lose Jungtinėm Valstijom 
į|isteigt karo laivyno ir 

Tatai 
Patirta iš Meksikos valdi- 
linkų. Jie teigia, kad pre- 
identas Rooseveltas fakti- 

jr užsitarnautą jau ufgyrg tokią sutar
tį su Meksika. Rooseveltas U I • v x l-•_hą uzgyręs po to, kai nauja-

ję-

politikos.

Mums gi reikia į dalykus žiū
rėti ir žmonių darbus vertinti lėktuvų stovyklas, 
visapusiškai. Mūsų veikėjai, 
ar tai meno, ar politikos sri
tyje, turėtų išmokti priimti vis
ką už gerą:
pagyrimą ir rimtą pakritikavi- Į 
mą. Dėl pagyrimo neturėtų j 
“galvos netekti,” o dėl pakri 
tikavimo neturėtų viską šal 
nutrenkti. 1

ilijJsis Meksikos prezidentas
Avila Camacho savo įkur-

Kanuolės, orlaiviai, amuni
cija jau seniai važiuoja Euro
pon. Dabar Washington© po
nai diskusuoja Anglijai kari
nę paskolą pustrečio biliono 
dolerių ($2,500,000,000).

Neseniai vieno laikraščio 
korespondentas apklausinėjo 
aukštus Amerikos armijos ofi- 
cierius. Beveik visi jie sako: 
Ši šalis neužilgo kariaus.

Karinę paskolą lydės milio- 
ninė armija. 1914-1918 metų 
istorija pasikartoja.

tuvių kalboj prižadėjo, kad 
Meksika bendradarbiaus su 
visais Amerikos žemyno 
kraštais dėlei vieningo visų 
apsigynimo.

Vienas iš Jungtinių Val
stijų valdininkų, atvykusių 
į prezidento Camacho įkur
tuves, užreiškė:

nuolaidų - koncesijų.”
Meksikos prezidentas Ca

macho ketina vykt į Jungti
nes Valstijas ir galutinai 
užbaigt derybas su Roose- 
veltu kas liečia tą sutartį. 
Camacho būsiąs Washing
tone apie laiką prezidento 
Roosevelto įkurtuvių nau
jai tarnybai; o jo įkurtuvės 
įvyks sausio 20 d. 1941 m.
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mums,, jokių Amerikos iždo tai būtų

Amerikos Valdžia Vėl 
Siunčia Slaptas Kari
nes “Misijas” Anglijon

i . ■

London. — Anglijos lai- 
vastatyklos per metus te
gali pabudavot tiktai vieną 
milioną tonų prekinių laivų, 
kaip teigia anglų valdinin
kai. Bet jeigu vokiečiai ir 
toliau taip skandins Angli
jos laivus, kaip paskutinė
mis savaitėmis, tai jie per 
metus sunaikins 4 milionus 
tonų Anglijos laivų.

Todėl, Anglija galėtų at-

įvelt šią šalį tiesiog į karą”, 
sakė senatorius Nye.

Jeigu Amerika duos An
glijai paskolų, tuoj po to 
seks pasiūlymas, kad Jung
tinių Valstijų kariniai lai
vai lydėtų prekinius laivus 
su reikmenimis Anglijai, — 
įspėjo senatorius Nye.

Roosevelt Nesitarsiųs 
su Kongresu apie

Paskolas Anglijai
Washington. — Amerikos ko: Prezidento Roosevelto 

vyriausybė gali paskolint valdžia nemato reikalo atsi- 
Anglijai du bilionus dolerių klaust šalies kongresą apie 
iš savo Finansų Atsteigimo davimą naujų paskolų An- 
Fondo. Šis fondas nepri- glijai. 
klauso nuo Johnsono įstaty

mo, kuris uždraudžia dau
giau skolint tiem kraštam, 
kurie neatmoka Amerikai 
senesnių skolų. Taip prane
ša New Yorko Daily News.
—Anglija gi atsisakė mokėt 

i Amerikai 5 bilionų dolerių 
skolą iš praeito karo.

Daily Worker stačiai sa-

silaikyti tik tokiame atsiti
kime, jeigu Amerika padė
tų dasistatyt Anglijai bent 
tiek laivų, kiek vokiečiai i 
submarinais ir orlaiviais 
nuskandina anglų laivų. Ki- 
taip, badas grūmotų Angli-Įn -i • ijv- - i vi
jai, kuri turi iš svetur įsi. Graikai Uzeme oar Vie-

Albanijos Miestą;
maisto. Pagrobė 100 Kanuoliu

Grūmojančios žinios ateina 
iš Meksikos. Naujai išrinktas 
prezidentas Avila Camacho 
gali pradėt sukti ratą prieš 
progresą. Taip atrodo. Į sa
vo kabinetą jis labai mažai te- 
paskyrė Cardeno pasekėjų. 
Sau talkon pasikvietė reakcio
nieriaus Gil pasekėjus.

Be to, staiga Jungtinių Val
stijų. komercinė spauda pra
dėjo Camacho į padanges kel
ti. Tas irgi gero nežada.

Anglai Skundžiasi, kad 
Amerikos Ambasado
rius “Apgavo” Juos

Washington. — Jungtinių 
Valstijų laivyno ministeris 
Knox penktadienį vėl pa
siuntė pulkininką W. J. Do- 
novaną su kokia tai slapta 
“misija” į Europą. — Pulk. 
Donovan yra asmeniškas 
draugas generolo Franco, 
Ispanijos diktatoriaus.

Šeštadienį išskrido penki 
Amerikos armijos oficie- 
riai į Londoną; ir preziden
to Roosevelto valdžia nesa
ko, kokiais reikalais jie ten 
siunkiami.

Šie Jungtinių Valstijų ka
rininkai pasiųsti Anglijon.lūs, įvairius parėdus, nešli- 
po to, kai Anglija atsiuntė puotus deimantus ir kitus

Kanada Griežtai Ap
rėžė Pirkimus iš 
Jungi Valsti jų

Ottawa, Canada. — Pa
gal Kanados valdžios reika
lavimą, seimas uždraudė iš 
Jungtinių Valstijų įgabėnt į 
Kanadą radio priimtuvus, 
muzikos instrumentus, ci
garus, paišelius, grabus, 
žvejojimo kabliukus, lošia
mąsias kortas, biliardų sta-

10,000 Amerikiečių 
Įsirašė j Kanados 

Oro Laivyną

Graikų Pranešimas:
Athenai, gruod. 8.—Grai

kai užėmė Delvino miestelį 
Albanijoj ir visas aukštu
mas apie Argyrokastroną, 
svarbų italų karo centrą. 
.Italų padegtas Argyrokas- 
tron skęsta liepsnose. Italų 
kariuomenė atsišaudydaiha 
bėga pajūriu iš pietinės Al
banijos toliau į šiaurius.

Užimdami Porto Eddą, 
graikai pagrobė šimtą ita
lų kanuolių ir daug kitų 
ginklų ir amunicijos.

Anglijos finansų vice-mi- 
nisteris Sir Frederick Phill
ips pusantros valandos slap
tai kalbėjosi su Amerikos 
iždo ministeriu Morgenthau 
apie pageidaujamas Angli
jai paskolas iš Jungtinių 
Valstijų. Tas\ anglų val
džios pasiuntinys sako, kad 
jis parodąs tikras skaitlines, 
kaip dabar piniginiai stovi 
Anglijos reikalai.

Yra pranešimų, jog anglų 
finansų vice - ministeris nu
rodė, kad Anglijos piliečiai 
turi penkių bilionų dolerių 
vertės Šerų, bonų ir nekilno
jamos nuosavybės Jungtinė
se Valstijose. Už tai, girdi, 
Amerika galėtų duot Angli
jai bilionus dolerių vertės 
orlaivių, laivų, ginklų ir ki
tų karo reikmenų.

Didžiosios radijo kompani
jos (CBS, NBC ir MBS) pa
skelbė karą kompozitoriams ir 
autoriams iš American Socie
ty of Composers, Authors and 
Publishers. Jos neleis per sa
vo valdomas stotis leisti oro 
bangomis jų muziką bei dai
nuoti jų dainas.

Bostono “Keleivis” radijo 
trustui paplojo į petį, o minė
tos draugijos žmones visus ap
krikštijo žydais.

Ir taip eina: Kur tik pasi
taiko proga, Michelsonas iški
ša savo anti-semitišką liežuvį. 
Visur jam vaidinasi žydai.. Jei
gu jis turėtų ragus, visus juos 
išbadytų.

Gal apie tai išgirs Hitleris 
ir Michelsonui prisius medalį.

Gruodžio 6 dienos “Ameri
koje” skundžiasi vienas pabė
gėlis iš Lietuvos. Sako jis: 
“Rugpjūčio mėnesio pradžioje 
pasidarė per karšta, todėl per

j Vokietiją.”
O Lietuvoje rugpjūčio pra

džioje per karšta pasidarė, 
kaip jau žinome, smetoninio 
režimo šulams ir agentams, 
kurie kada nors buvo susitepę 
savo rankas kriminališkais 
darbais. Jie visi movė Vokie
tijon ir prisiglaudė po Hitlerio 
skvernu.

“Amerikos” r e d a k t o rius 
Laučka turėtų tuojau iš kata
likų komiteto iždo šitam iš- 
movėliui pasiųsti keletą šimtų

London. —Anglų laikraš
čiai vis sielojasi prieš buvu
sį Amerikos ambasadorių 
Anglijai, Josephą Kennedy. 
“New Chronicle,” pavyz
džiui, rašo:

“Kennedy apgavo daugelį tuzinus savo agentų prašyt vadinamus prabangos daik- 
padorių anglų. Iš paviršiaus iš Amerikos didžių karinių tus.
jis atrodė malonus ir labai paskolų, 
draugiškas, bet po tuom pa
viršium slepiasi kietas biz-

• Per tokį apribojimą pir- 
Kai pulkininkas Donovan kinių iš Jungtinių Valstijų 

. . , . v. . j . vasarą sugrįžo iš Londono būsią Kanadai sutaupomamenus, kuris veržiasi daryt ?0 ?irmos savo «misijos„ po 5 iki 6 milionus d(JlerilJ 
jis išdavė slaptą raportą kas mėnesį. Tuos pinigus 

. . , . .... laivyno ministeriui Knoxui Kanada vartos kariniams
_prezidentui Rooseveltui;!reikmenims pirkti Anglijai.

pelningą biznį su diktato
riais.”

nūs ypatingai tuom, jog 
Kennedy pareiškė, kad jis 
darbuosis sulaikyt Jungti
nes Valstijas nuo karo už 
Angliją.

ir Amerikos valdžia, neuž
ilgo po to, paskelbė, kad ji 
perleidžia Anglijai 50 savo 
senesnių karinių laivų-nai- 
kintuvų.

Rooseveltas Žada Pa
remti Graikiją

BOMBININKAI BUVO 
SUSTABDĘ KABLEGRA- 

MAS Iš ANGLIJOS
Vokiečiai Įnirtusiai 

Naikino Bristolį
New York. — Pereitą 

penktadienį per šešias va
landas sustojo kablegramų 
ėjimas iš New Yorko į An- kelias valandas įnirtusiai 
gliją bei atgal. Tai esą to- ardė ir degino Bristolį, 
dėl, kad vokiečių bombinin
kai pažeidė kablegramų per
siuntimo įrengimus Bristo- 
lyj, Anglijoj.

Bristol, Anglija. — Vo
kiečių bombininkai vėl per

dolerių. Gavęs pagelbos, vy
ras gal atšaltų. Kitaip, gali 
iš karščio sprogti.

Amerikos Lietuvių Kongre
so iždą - konfiskavo menševi
kai. Jie taipgi konfiskavo 
penkius šimtus dolerių vilnie
čiams surinktų pinigų. Ponas

svarbų pajūrinį anglų pra
monės miestą. Sunaikino 
daug krautuvių ir gyvena
mų namų, taipgi vieną gar
sią bažnyčią, teatrą ir ligo
ninę.

Washington. — Graikijos 
karalius Jurgis Antrasis at 
sišaukė į prezidentą Roose- 
veltą, prašydamas paspir
ties prieš Italiją. Preziden
tas, atsakydamas, išreiškė, 
pagarbą narsiam graikų gy- 
nimuisi ir žadėjo paremt 
Graikiją, kaip kad Amerika, 
“remia ir visas tautas kovo-, 
jančias prieš užpuolikus.”

New York. /— 10 tūkstan
čių Amerikos piliečių yra 
įsirašę Kanadoje lavintis į 
lakūnus karui prieš Vokie
tiją ir 2,520 jų jau yra mo: 
kinami skraidyt, kaip pra
nešė Kanados ministeriu 
kabineto advokatas L. W., . ... _ _ .
Brockington, k ai bedamas I Vakar graikai paėmė į 
Waldorf - Astoria viešbu- nelalsv« d,ar t1-1? .tuk^n' 
tyje, New Yorke, praeitą 
penktadienį.

Viso dabar Kanada lavina 
36 tūkstančius jaunų vyrų į 
lakūnus p e n k iasdešimtyje 
orlaivinių stovyklų ir žada 
įrengt dar 50 tokių stovyk
lų.

Kanada iki šiol yra nu
siuntus Anglijai 56 tūkstan
čius kariuomenės. Karas 
Kanadai lėšuoja 80 milionų 
dolerių per mėnesį.

Kanada turi milžinišką- 
plotą žemės ir gausingus 
įvairių medžiagų šaltinius, 
bet tiktai 11 jnilionų gyven
tojų.

Kas 12 Dieną Amerika 
Pasistato po Naują 

Karinį Laivą

čius italų kareivių ir oficie-

Washington. — Per pas
kutinius menesius kas dvy
liką dienų yra pastatoma 
Jungtinėm Valstijom po 
vieną liaują karinį laivą, 
kaip skelbia šalies gynimo

| rių Dabar graikai grumiasi komisija bet nesako> kokio
!hnkui Elbasano, kuris stovi J

Vokiečių Pranešimas:
Berlin. — Vokiečiai oro 

bombomis padarė daug di
delių gaisrų Bristolyje, 
Portsmouthe, Londone ir 
kituose Anglijos miestuose,

bius pastatus.
Vokiečių sargybos t laivai 

nušovė du anglų lėktuvus. 
Vokiečiai neprarado nė 
vieno savų, orlaivio. i

GRAIKAI SILPNĖJA, 
SAKO ITALAI

Roma, gruod. 8. — Italų 
armija iš dviejų šonų kontr
atakuoja "graikus Argyro- 
kastrono srityje, ir graikai 
jau silpnėja, kaip praneša 
italų komanda.

viamo ouiumvų i gugo avavuvug iaiivuvuvov,

Budrys atsisako pasiust vilnie-1 bombarduodami karui svar- 
čiams apie dvyliką tūkstančių 
dolerių, vilniečių sušelpimui 
surinktų,

Nejaugi nebeliko Amerikoje 
legalių būdų tokiems sauva- 
liavimąms pąstpti kelią? ’

Athenai, Graikija. — Čia 
gauta pranešimai, kad. italai 
darė demonstracijas prieš 
Mussolinio valdžią Neapoly
je, Milane, Trieste, Floren
cijoj, Fiumej ir kitur.

dydžio yra tie laivai.
Amerikos submarinas da

bar pastatomas vienu penk
tadaliu laiko greičiau, negu 
buvo planuota, o šarvuotlai
vis užbaigiamas per 35 mė
nesius, vietoj 40 mėnesių. 
Kariniai laivai naikintuvai 
pabūdavo j ami trimis mė
nesiais greičiau negu buvo 
numatyta.

------- -----------, ------  — . _ 
už 25 mylių nuo Tiranos, 
Albanijos sostinės. Be kitko, 
graikai užėmė porą aptvir
tintų kaimų ir kariškai 
svarbias Dangli kalnų vir
šūnes.

Graikų ir anglų orlaiviai 
bombardavo Valona ir Du-' 
razzo, dvi likusias italų 
prieplaukas Albanijoj. Tais 
bombardavimais jie stengia
si užkirst kelią italams, kad 
šie negalėtų daugiau ka
riuomenės atplukdyt į Al
baniją, taipgi kad ta pati 
italų kariuomenė negalėtų 
pabėgt laivais iš Albanijos.

Anglai Pleškino 15-ką 
Naziu Lėktuvu Stočių 
* Anglų Pranešims: 
London. — Anglų orlai

viai iš penktadienio į šešta
dienį per aštuonias valan
das bombardavo penkiolika 
vokiečių orlaivių stovyklų

Pasitraukė dar Vienas 
Italijos Generolas

Roma. — Pasitraukė iš 
vietos generolas M. de’Ve- 
cchi, Dodecanese salų gy- 
bernatorius, vienas iš ketu
rių buvusių vyriausių fašis
tų vadų tuo laiku, kai fašis
tai andai atmaršavo užimt 
Romą. Dabar jo vieton pas
kirtas generolas Ettore Ba- 
stico.

_ ___ x.------ v. . _. ... . Jau pirmiau atsistatydino
sveturgimių tai šalies vai-jsi.aurmeje Francijoje, Belgi- maršalas p. Badoglio, italų 

---  ir Hnhnfiiimp ■ snnaiki- .. v. , f n i Igeneraho stabo galva. Sako
ma, kad jis buvo priešingias 
Italijos karui prieš Graiki
ją

Badoglio žiūrėjęs kreivai 
čiai nušovė du anglų lėktų- i karinę Mussolinio politiką 

ir pritaręs karaliui Viktorui 
Emanueliui prieš Mussoliriį.

Washington. — Ispanijos Vietoj Badoglio paskirtas 
valdovas generolas Franco gen. Cavallero. Jis ir Bas- 

sugrįžęs Amerikon, pareiš- į prašo is Amerikos 100 mili- tico yra laikomi žaibiško 
kė, kad jeigu Amerika neis jonų dolerių paskolos mais- karo meistrais.
gint Anglijos, tai vokiečiai j tui, žadėdamas laikytis nuo- 
iveįks anglui šaliaį ųua karo.

Amerikos Valdžia prieš Vals- 
tijinę Registraciją

Washington. — Vyriau
sias Jungtinių Valstijų ad
vokatas Biddle ragino Aukš
čiausią Teismą atmest ats
kirus nepiliečių ateivių re
gistravimus Pennsylvanijoj 
ir kitose valstijose. Jis sakė, 
registravimas nepiliečių

džios dalykas; o 
valstijos su savo specialiais 
ateivių registravimais tik 
apsunkina ir suvaržo šiuos 
žmones ir tuomi gali pada
ryt juos Amerikos priešais.

atskiros'joje ir Holandijoje; sunaiki
no tam tikrą skaičių orlai
vių ant žemės ir sudegino 
bei suardė eilę priešo lėktų- į t 
vų aikščių, jų pastogių ir v 
gazolino sandėlių. Vokie-

Princeton, N. J. — O.' To- 
lišius, buvęs New Yorko 
Times korespondentas Vo
kietijoj ir Švedijoj, dabar

vus.

ORAS.—Giedra; ne
', 
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Pagalbos Ranka Ispanijos 
Kovotojams

Nors jau pas mus buvo rašyta, bet 
dar ir dar kartą tenka priminti ta šiurkš
ti padėtis, kurioje šiuo metu yra tūks
tančiai Ispanijos respublikos pabėgėlių ir 
daugybė buvusių Tarptautinės Brigados 
Ispanijoje narių. Tūkstančiai tų žmonių 
tebėra sugrūsti Franci jos koncentracijos 
stovykloje. Jų gyvenimas neapsakomai 
šiurkštus. Į juos žiūrima kaipo į kokius 
išmatas; jie traktuojami ne kaipo žmo
nės, bet kaipo koki galvijai.

The United American Spanish Aid 
Committee pradėjo uoliai darbuotis, kad 
tuos kovotojus ir pabėgėlius išgelbėti,— 
jei ne visus, tai bent jau gerą jų dalį. 
Darbas yra sunkus..Bet prie didelių pas
tangų viskas galima.

Meksikos vyriausybė sutiko priimti į 
Meksiką tuosius žmones, vyrus ir mote
ris, kenčiančius koncentracijos stovyklo
se. Bet Meksikos vyriausybė pasakė: at- 
vežkit juos, tai mes priimsime.

Kaip atvežti?
Paminėtasis komitetas gatavų pinigų 

neturi. Bet jis mano, kad su duosniosios 
visuomenės pagalba viskas galima būtų 

. padaryti—galima būtų ię^ųos pąbėgėlius 
ir kovotojus parvežti. Reikia pasamdyti 
laivas, reikia jis pasiųsti Francijon ir 
paminėtuosius žmones paimti, išgelbėti.

Parvežimas kiekvieno asmens kaštuotų 
apie $200. Apie $15 kaštuotų kiekvienam 
parvežtąjam į Meksiką apgyvendinti. 
Vadinasi, kaštuotų krūva pinigų.

• Todėl Komitetas ir kreipiasi į visuome
nę aukų. Jis kreipiami į tautines grupes 
Amerikoje. Jis nori, kad kiekvienos tau
tos žmonės sudarytų komitetus pinigams 
rinkti; kad juo greičiau būtų galima lai
vas pasamdyti, pasiųsti Francijon ir par
vežti į Meksiką bent porą tūkstančių ko
votojų.

Amerikos lietuvių visuomenė, kuri la
bai duosniai atsiliepė su aukomis, kai jos 
buvo renkamos karui siaučiant Ispanijoj, 
privalo kreipti dėmesio ir į šį Komiteto 
balsą. Ji turi padėti kovotojams, turi gel
bėti juos nuo mirties.

Visais tuo klausimu reikalais reikia 
kreiptis pas United American Spanish 
Aid Committee, 200 Fifth Ave., New 
York City, N. Y.

Juo greičiau bus mestasi į darbą, tuo 
geriau!

—
io ■

Nereikia Apsigaudinėti
Prieš septynis metus Anglijos vyriau

sybė pareiškė, kad jinai negalinti mokėti 
Amerikai tų skolų, kurias ši šalis Angli
jai davė per pirmąjį pasaulinį karą. Po 
septynių metų Jungtinių Valstijų vyriau
sybes nariai—iždo sekretorius Morgen- 
thau, Jr., Jesse Jones, ir kiti, pareiškė, 
kad skolinti Anglijai pinigus nebūtų blo
gas investmentas...

Jau net New Yorko “World-Telegram” 
pareiškė, kad tokis Amerikos žymių žmo
nių pareiškimas parodo, jog jie mėgsta 
apgaudinėti patys save ir kitus. Saky
dami, kad Amerika gali šiandien duoti 
naujas Anglijai paskolas, tie žmonės ne
silaiko jokių faktų.-Jie žino, kad Angli
ja nemokėjo skolų, padarytų per Pirmą
jį Pasaulinį Karą, nemokės jų, jei gaus, 
ir po Antrojo pasaulinio karo.

Bet vienas dalykas yra aišku. Jei Am
erika skolins Anglijai pinigus, tai reikš, 

i jog ši šalis dar vieną žingsnį padarys 
linkui įstojimo į karą.

■ ' Prezidentas Rooseveltas savo rinkimi-
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nėję kampanijoje pasakę nemažai pra
kalbų. Jose jis pabrėžė, kad, jei jis bus 
išrinktas krašto prezidentu, darys viską, 
kad šio krašto neįtraukti karan. Deja, 
jojo pastatyti ministerial - sekretoriai 
žingsnis po žingsnio tempia šalį į karą.

Dar griežčiau prieš bandymą duoti 
Anglijai paskolą išstoja angliškas darbi
ninkų dienraštis “Daily Worker”. Jis 
įspėja vyriausybę, įspėja visą Amerikos 
liaudį, pareikšdamas, kad šis valdžios žy
gis duoti Anglijai naują paskolą yra ne
paprastai dideliu Amerikos žmonėms pa
vojumi.

Į tuosius pro-angliškos spaudos “argu
mentus,” kad šiuo metu Amerika turi 
stoti su didžiausia Anglijai karine pagal
ba, “Daily Worker” šitaip atkerta: “Mes 
nenorime nei Britų imperialistų pergalės, 
neigi Vokiečių imperialistų pergalės. Mes 
norime liaudies pergalės ir liaudies tai
kos.” Tokis, sako dienraštis, yra noras 
Amerikos žmonių.

Anglijoje vis dažniau ir dažniau (net 
ir parlamente) kyla balsas1 už taiką. Nė> 
ra abejojimo, kad ir Vokietijoje taika 
yra žmonių lūpose ir mintyse. Amerikos 
žmonės turi tą patį turėti galvoj.

“Naujasis Lietuvos Kelias
Žymioji Amerikos spaudos bendradar

bėj žurnalistė ir rašytoja, Anna Louise 
Strong, buvo Lietuvoje per keletą savai
čių, kai Lietuvos liaudis sprendė savo li
kimą ir nustatė ateičiai gaires,—kai ji 
paskelbė Lietuvą Tarybų Socialistine 

‘ Respublika.
Anna Louise Strong ne tik Lietuvoje 

tuomet gyveno, bet ir stebėjo dalykų ei
gą: jinai važinėjo po Lietuvą, kalbėjosi 
su žmonėmis, dalyvavo istorinėje Liau
dies Seimo sesijoje (liepos mėn 21 d., kai 
Lietuva buvo paskelbta tarybų respubli
ka) ir stebėjo, kaip darbo žmonės ėmė 
fabrikus į savo rankas.

Po to rašytoja-žurnalistė Strong pa
rašė apie Lietuvą įdomų rašinį-brošiūrą, 

• pavadintą Naujasis Lietuvos Kelias 
(Lithuania’s New Way).

Girdėjome, ši brošiūra neužilgo išeis 
iš spaudos ir bus pardavinėjama. Būtų 
gerai, kad angliškai skaitą Amerikos lie
tuviai tos brošiūros įsigytų platinti ir 
skaityti, — susipažinti su tuo, ką ame
rikone rašytoja Lietuvoje matė ir- gir
dėjo.

Žurnalas “Soviet Russia Today” (už 
gruodžio mėn.) išspausdino ištrauką iš 
paminėtosios brošiūros; ištrauka labai 
žingeidi. Beabejo, ir visa brošiūra bus 
labai žingeidi.

Be to, paminėtame žurnale telpa Anna 
Louise Strong, švietimo komisaro-rašyto- 
jo A. Venclovos ir buvusio Eltos direkto
riaus Korsako atvaizdai. Kitame atvaiz
de yra Liudas Gira, Venclova, Petras 
Cvirka, Salomėja Neris ir Korsakas — 
visa grupė nusitraukė būdama Maskvo
je.

“Šeši Keliai ir Šeši Maišai..
“Vilnis” rašo:
“ ‘Sandara” Nr. iš 29 lapkričio man- 

driai paskelbia, kad ‘darbas jau pradėtas 
vakarų valstijose’.

“ ‘Tapo įsteigtas Lietuvos nepriklauso
mybės Fondas Vakarų Valstijoms’.

“Tie patys tautininkai turi dar vieną 
fondą, kurį jie įsteigė Philadęlphijos kon
vencijoj. Pasirodo,, kad tai menkutei 
srovei reikia net dviejų fondų. Nors tas 
Philadelphijoj įsteigtas fondas jau trys 
mėnesiai, kaip ‘gyvuoja,’ jokių aukų ne
surinko, nes nebuvo jokios atskaitos. Ką- 
gi ir skelbsi, jei pinigų niekas neduoda!

“P-no Jurgelionio. asmeninis organas 
‘Tėvynė’ paskelbė atsišaukimą dar vieno 
fondo, kurį sukūrė smetonininkai su Jur
gelioniu ir .Tysliava. Jie sutvėrė vadina
mą ‘Lietuvos Šelpimo Komitetą’.
« “Socialdemokratai, tai yra naujieniniai 
ir keleiviniai, taip-pat turi savo fondą. 
Tai jau keturi.

“Be to, yra kokia tai ‘Lietuvai Gelbėt 
Taryba,’ kuri taip-pat <turi fondą. Vei
kiausia, jis taip-pat tuščias.

“Turi savo fondą ir Romos Katalikų 
Federacija, kuri gyrėsi surinkus kelis 
tūkstančius tarpe parapijonų.

“Tai matot, kad yra net šeši keliai kaip

Ką Darytų su 
Kristum?

Ką šiandien mūsų r ponai 
darytų su Jėzum Kristum, 
jeigu jis skelbtų savo; moks
lą, kurį skelbė apie du tūk
stančiai metų atgal?

Atsakymą davė Franci- 
jos pro-konsulas Šiaurinėje 
Afrikoje: “Sušaudyčiau!”•— 
Sakė jisai.

Tokį klausimą per keletą 
pastarųjų šimtmečių nere
tai keldavo visokį liaudies
gerovės ir laisvės šalininkai. 
Su tuo klausimu daugybė 
katalikų atsimetė nuo Ro
mos katalikų bažnyčios, ku

kapitalistai krikščionys liep
tų valdžiai pakarti arba 
įkalinti kaipo bedievį, kai
po maištininką. Kai kas pri
deda: kaipo komunistą...

Blogiausias dalykas čia

Klausimai ir 
Atsakymai

ri draugingai sugyveno su yra tas, kad šis klausimas
jų engėjais —dvarininkais,1 ir atsakymas yra teisingas: 
kunigaikščiais, karaliais, ka- tikrai taip darytų Kristui 
pitalistais. Jie, atsimetę nuo tie jo garbintojai kunigai, 
Romos, organizavosi sau valdonai. Bet paprasti žnro-
tinkamas sekmas, kurių dau
gumas šiandien taip pat 
gerbia žmonių išnaudotojus 
ir uoliai apgina išnaudoji
mo santvarką (sistemą).

nės—parapijonai, gal būt, 
nesijudintų labai daug prieš 
jį-..

Grįžkime prie Francijos 
pro-konsulo. “Pro-konsulas”

Dabar patys krikščionys 
tokio klausimo beveik neke-

šiame atvejyje reiškia: dik
tatūros viršininkas arba

lia. Šį klausimą tankiaus 
pakelia laisvamaniai, bedie
viai, ir atsako, kad Kristų 
šiandien patys kunigai ir

NEW YORKO SPAUDA APIE 
PROF. VYT. BACEVIČIŲ

F ______
Ant rytojaus po prof. Vytauto Bacevičiaus koncerto 

Carnegie Hall (Nęw Yorke) beveik visa dieninė spau
da rašė recenzijas^ Kai kurie dienraščiai ne visose sa
vo laidose tas recenzijas turėjo (pav. “Times” ir “Tri
bune”). Žemiau talpiname atsiliepimus keturių popie
tinių dienraščių.—“L.” Red.

“NEW YORK JOURNAL AND AMERICAN”
GRENA BENNETT:
Lietuvių Pijanisto Pirmas Koncertas New Yorke; Paties 

Bacevičiaus Kompozicijos Programoje
Vakar Carnegie salėje Vytautas Bacevičius, lietuvių 

pijanistas, pasirodė pirmame savo rečitalyje New Yorke. 
Į mūsų kraštą jis atvyko po daugelio vykusių jo koncer
tų veik visose Europos sostinėse ir pilnai save kvalifika
vo, kaip pijanistas ir kompozitorius.

Programoje buvo jo paties sonata, meditacija, kapri
zas ir etiudas. Kaip kompozitorius, p. Bacevičius pasiro
dė su ryškiais individualumo bruožais ir savita harmoni
zacija. Kaip pijanistas jis savo talentą parodė skambin
damas kūrinius kitų kompozitorių: Francko preliudiją, 
fugą ir variaciją, Šopeno valco etiudą ir poloneizą, če- 
repnino mažąją (Petite) suitą ir Rachmaninovo, Čiurlio- 
nies, Skriabino, Debussy bei Dohnanyi kompozicijas.

Vakarykščiame koncerte, šito recenzento manymu, p. 
Bacevičius atsirekomendavo tikru muzikos meno meis
tru; muziku, pažįstančiu formą, galinčiu pajusti įvairius 
kompozicijos niuansus bei vidujines jos nuotaikas ir mo
kančiu visa tai vaizdžiai, įspūdingai perduoti savo klau
sytojams.

“NEW YORK POST”
Lietuvių Pijanisto Debiutas

Vytautas Bacevičius, lietuvių pijanistas-kompozitorius,
vakar debiutavo Carnegie salėje. Pirmiausia jisai išpil
dė kelis kūrinius kitų kompozitorių: Francko preliudiją, 
fugą ir variaciją, Šopeno kūrinių grupę, Čerepnino mažą
ją (Petite) suitą ir Rachmaninovo, Čiurlionies bei Falla 

z atskirus numerius. P-nas Bacevičius skambino savo so
natą Nr. 1, Opus 4, ir trumpesnių kompozicijų grupę, ku
rion įeina meditacija, kapnzas ir etiudas. Po šitų —sekė 
kūriniai Skriabino, Debussy ir Dohnanyi.

P-nas Bacevičius yra žymus pijanistas ir kompozito
rius, lygiai nusipelnęs ir girtinas abiem atvejais. Jo 
akordai stiprūs ir sutartingi, jo tonas ryškus ir malo
nus. Keletą trumpesnių kūrinių, k.t., Rachmaninovo me
lodiją arba Čerepnino suitą, jis išpildė visai puikiai!

“P M”
HENRY W. SIMON:

Didžiojoj Carnegie koncertų salėj lietuvių pijanistas- 
kompozitorius Vytautas Bacevičius davė savo pirmąjį 
New Yorko koncertą, kurio turėjau laimės išklausyti tik 
antrąją dalį. Jo paties sonata ir trumpų originalių kom
pozicijų grupė parodė ryškų, gyvą ir agresyvų talentą, 
kaip kompozicijoj, taip ir skambinime. Tą patį galima 
pasakyti ir apie kitų kompozitorių kūrinių išpildymą. Jo 
technika, regis, neaplenkė nei vienos gaidelės. Gi tonas, 
be ypatingų pastangų, pripildė didžiulę auditoriją.

“THE NEW YORK SUN”
OSCAR THOMPSON:

Lietuvis Skambino Keturias Savo Kompozicijas
Vakar vakarą buvo Lietuvos eilė parūpinti pijąnistą- 

kompozitorių paįvairinimui New Yorko muzikalinio 
vilkiuko (whirligig). Nors publika Carnegie auditoriją 
ir neperpildė, tačiau Vytauto Bacevičiaus tautiečiai jį 
priėmė gana širdingai...

P-nas Bacevičius skambino keletą savo kompozicijų, 
įskaitant sonatą ir. tris mažesnius kūrinėlius, pavadintus 
meditacija, kaprizu ir etiudu. Visuose kūriniuose buvo 
panašumo, taip stiliaus, taip ir apdirbimo požiūriu. Tas 
byloja apie kompozitoriaus palinkimą daugiau Į tradicinę, 
ne kaip į radikalę kūrybą... Visuose kūriniuose paste
bima kompozitoriaus greitų pasažų pamėgimas, tik me
ditacijoj žymi lėtesnė figuracija.

P-nas Bacevičius gana gerai išpildė kompozicijas Šo-

d i k t a t o r iaus vietininkas. 
Dalykas eina apie Franci ją, 
kada ji buvo galinga impe
rialistų valstybė ir Vokieti
jos nebijojo, “žinodama”, 
kad ją galės vėl sutriuškin
ti, jei išdrįs šokti ant fran- 
cūzų. Franci j a, kaip ir An
glija, vadinosi “demokrati
ja”, bet kitur ant žemės ka
muolio ji’ buvo diktatūra, 
imperija. Taip: vadinosi im
perija, nors nebuvo jau im
peratoriaus arba ciesoriaus.

Imperijos būdavo to jum 
Morokoje ir kitur šiaurės 
Afrikoje buvo maršalas Ly-
autey. Jis buvo ten guber
natorium.

Apie .tai rašo savo kny
goje garsus žurnalistas ir 
autorius Pierre Van Paas- 
sen. Sakosi turėjęs progą 
pasikalbėti su tuo maršalu 
knygyno prieangyje Pary
žiuje. Besikalbant, jisai pa
klausė pro-konsulo nuomo
nės apie Pontijų Pilotą, ku
ris buvo Judėjos pro-kon- 
sulu, ką jis mano apie Pilo
to apsiėjimą su Kristum.

Maršalas Lyautey—rim
tas, tuščių žodžių nevarto
jus—atsakėj kad Pilotas bu
vo perdaug nuolaidus, arba 
apsileidęs visame tame reį-> 
kale. Jis leidęs pertoli vi
sam klausimui išsiplėsti ir 
dalyką paleidęs iš rankų, 
kuomet turėjęs nugnybti 
patį bumburiuką to augalo.

Klausimas:
Gerb. Red.: Aš klausiu, ar 

dar ponia Jadvyga tur ma
dos duoti medalį už gerą 
pasidarbavimą? Jeigu taip, 
tai kodėl neduoda Stilsonui 
ir Strazdui, kurie tiek daug 
pričirškė visokių neteisybių 
apie Lietuvos perversmą ir 
valdžią? Jie subytina visus 
laikraščius. Jeigu negali 
gauti lietuviškų medalių ar
ba kryžių, tai gal galėtų 
gauti hitleriškus znokus už 
jų gerus darbus?

J. S. Raynis.
Atsakymas:

Nors mums labai gaila, 
bet turime pripažinti, kad 
ponia Jadvyga Tubelienė 
nebeturi macios medalius 
dalinėti. Ji pati vargšė ne
teko Lietuvoje dvaro ir da
bar atvykus Amerikon ren
ka aukas sau ir savo kole
goms šelpti.

Kas liečia hitleriškus zno
kus, tai Stilsonas ir Straz
das turėtų gauti. Visa bėda 
tame, kad veikiausia Hitle
ris dar nesužinojo apie jų 
pasidarbavimą.

Van Paassen’as stačiai
paklausė:

—Ką tamsta būtum da-

vilkas sotus ir ožka sveika! 
Kristus pasakęs—Ką dary
site priešais mažiausią iš 
jų, tai darysite priešais 
mane. Ir lieka neaiškumas: 
Kas, prieš ką ir kaip?

Kaip ten buvo su Kristu
mi, tegul krikščionys rūpi
nasi. Ar buvo vienas, ar 
penki šimtai ar tūkstantis 
Kristų — skirtumo nėra. 
Užtenka tos grynai istoriš
kos žinios, kad tada didžiu
lę Romos valstybę valdė— 
turtus ir žmones valdė tik 
keletas , • didžturčių (taip 
kaip šiandien bilionierių) 
šeimynų; žmonių išnaudoji
mas, vergimas buvo bjau
riai išsiplatinęs, taip, kad 
prieš valdžią, valdonus buvo 
daugybė visokių agitatorių 
ir propagandistų, kuriuos

A į

ręs, jeigu būtum. Piloto vie
toje buvęs?

Francijos (demokratijos) 
pro-konsulas stačiai atsakė:

—Aš būčiau visą reikalą 
užbaigęs anksti ir lengvai, 
pastatydamas Jėzų prie sie
nos prieš šaulių kuopą, ka
da jisai atvyko į šiaurę Ga
lilėjoje!

Vadinasi, jeigu diktato
rius Pilotas būtų buvęs 
smarkesnis, ne apsileidėlis, 
tai nebūtų išsivystęs kristi- 
janizmas (krikščionystė).

Vienas kunigas amerikie
tis tą Van Paassen’o prane
šimą aiškindamas rašo:

“Tai yra aišku kiekvie
nam. Tai nėra išmintinga 
praleisti tokį ‘pavojingą 
nonsensą’, kaip Jėzaus mok
slą (gospel), kad jis gautų 
pradžią, nes nežinia, kaip 
toli ir plačiai jis eis. Galų 
gale Pilotas da aršiau pa
darė: leido Jėzų nukryžiuo
ti priešais visą tautą, o tas 
tai buvo apskelbimas jo 
‘laukinių’ idėjų ir padarė jį 
kankiniu, kas visai bloga 
politika”,—ironiškai pastebi 
kun. Newton. Šis kunigas 
po to pakartoja atsakymą į 
tai, ką šiandien kažin kas 
darytų Kristui:

“Deja”, sako jisai, “šian
dien yra pasaulyje tokia 
dvasia,—arši ir nenuolaidi, 
akla ir žiauri, kuri pasta
tytų Jėzų priešais šaulių 
kuopą, ir tikrenybėje lygiai

žmonės, jiems patinkamus, 
vadindavo savo mesijais, iš
vaduotojais iš vargų ir ne
laisvės. Valdžia jų daugy
bę nukryžiavo ar kitais bū
dais nužudė. Daugelį viešai 
žudė, kryžiavo, visiems ma
tant, manydama, kad žmo
nės bijos ir iš jų neatsiras 
daugiau propagandistų, 
naujos idėjos ar naujos san
tvarkos skelbėjų, ot pana
šiai, kaip darosi mūsų ga
dynėje. Koki buvo tada did
žturčiai valdonai “pagonys” 
toki dabar yra didžturčiai 
valdonai “krikščionys”. Dėl
to ir sako (daugelis maž- 
turčių), kad šiandien Kristų 
lieptų ponai ir kunigai nu
kankinti išdeportavimu ar
ba įkalinimu.

J. B.

Kada Ispanija Galėtų Gaut 
Maisto iš Amerikos

Washington. — Amerikos 
valdininkai sako, kad Ispa
nija gautų maisto iš šios ša
lies, jeigu būtų kietas užtik
rinimas, kad nė biskeiis to 
maisto nepateks Vokietijai 
ar Italijai.

t

peno, Skriabino, Rachmaninovo, Debussy ir Dohnanyi. tą dalyką ir daro!”

Berlin. — Vienas tik vo
kiečių submarinas koman- 
duojamas kapitono V. 
Schuetze’s iki šiol nuskan
dino 94,500 tonų Anglijos 
laivų, sako vokiečių koman
da.

K. M. Čiurlionies ^preliūdi j a išėjo tikrai žavėtinai. Tačiau 
geriausiai jam pavyko išpildyti de Falla’o “Ugnieš Šokį”!

Be aukščiau minėtų, p. Bacevičius dar skambino Fran
cko preliudiją, fugą ir variaciją.

Washington. — Kai kuriegrąžint Lietuvą į kapitalistinį jungą.
“Šeši keliai ir šeši maišai. Klerikalams, 

smetonininkams ir socialdemokratams 
tas reiškia ‘geležinę vienybę’.”

Žinoma, kunigas šiandien 
nebūtų kunigas, jeigu jis kongreso nariai siūlo siųst 
nenukreiptų šitokio klausi- Amerikos karo laivus su jū- 
mo,į šventą raštą, kad būtų reiviais kariaut už Angliją.
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Geografinė Sovietų Sąjungos 
Gyventojų Dinamika

Dr. VI. Viliamas

ir anglio ištekliai rodo dar 
gražesnę ateitį. Senieji Sibi-

žemiau telpančio įdomaus 
straipsnio autorius yra dr. VI. 
Viliamas, geografas ir žymus 
katalikų veikėjas. Straipsnis 
tilpo “Darbo Lietuvoje”. Visa 
eilė dorų žymių Lietuvos kata
likų veikėjų nebėgo su žval
gybininkais pas Hitlerį, bet 
pasiliko Lietuvoje ir nuošir
džiai bendradarbiauja su ta
rybų vyriausybe. Na, o Ame
rikos t. v. katalikų vadai ir 
kunigai tą pačią tarybų vy
riausybę ir visą tarybų Lietu
vą keikia ir šmeižia, kiek tik 
beįmanydami!—“L.” Red.

1926 ir 1939 metais praves
ti SSSR gyventojų surašymai 
rodo labai charakteringą SSS- 
R gyventojų vidujinės migra
cijos vaizdą ir tą nepapras
tai didelį SSSR pasikeitimą, 
palyginus su caristine Rusija.

• Didžiojo Stalino penkmečių 
planai (pradėti 1928 metais), 
kuriais buvo aukštai iškelta 
SSSR industrializacija, kolek
tyvizacija, socialinės reformos 
taip pakeitė SSSR veidą, kad 
tas, kuris SSSR pažino 1926— 
28 metais, jei jis nesekė visų 
tų permainų tenka laikyti jau 
labai atsilikusiu. Penkmečių 
planai atnešė tokių kardinali- 
nių atmainų, kokių nežino vi
sa Rusijos istorija. Jos stebi
na visą pasaulį ir nežino pa
lyginimų.
1. SSSR Gyventojų Skaičiaus 

Augimas
Jei 1926 metais SSSR turė

jo 147 milijonus gyventojų, 
tai 1939 m. pradžioje jau sie
kė 170 milijonų. Taigi, kas
met priaugta afrne 2 mil. Pri
jungus Vakarų Gudiją ir Va
karų Ukrainą, gyventojų skai
čius pašoko dar 13 mil. Besa
rabija davė 3.2 mil., šiauri
nė Bukovina 0.5 mil., Prisi
jungus Baltijos kraštams vėl 
prisidėjo 6 mil. (Lietuva 2,- 
880,000 gyv., Latvija 1,950,- 
000, Estija 1,120,000). Taigi 
visa SSSR dabar turi apie 193 
milijonus, neskaitant 1939 m. 
ir 1940 m. prieauglio.

2. Nepaprastas Miestų 
Augimas

Dar didesnes atmainas ten
ka konstatuoti gyventojų pa
siskirstyme tarp kaimų ir 
miestų. Jei 1926 m. miestelė
nai sudarė tik 18% visų gy
ventojų, tai 1939 m. jau 33%. 
Taigi miestelėnų skaičius dau
giau negu padvigubėjo. Kai 
kurie miestai savo greitu iš
augimu pralenkė ir plačiai ži
nomus amerikoniškus rekor
dus. Taip Maskva 1920 m. 
turėjo 0.952 mil. gyventojų, 
1926 m. 2.029 mil., 0 1939 
m. jau 4.137 mil. Leningra
das 1920 — 0.722 mil., 1926 
— 1.690, o 1939 — 3.191 mil. 
Dar greičiau augo kiti mies
tai. Gorki 1926 m. 220,000, 
o 1939 jau 644,000; Stalino 
tame pačiame laikotarpyje pa
kilo nuo 174,000 iki 462,000; 
Murmanskas nuo 8,777 ligi 
117,000; Archangelskas nuo 
77,000 iki 281,000; čeliabins- 
kas nuo 59,000 ligi 273,000; 
Stalinabadas nuo 5,600 ligi 
82,500; Magnitogorskas tik 
atsirado apie 1926 metus, o 
jau 1939 metais turėjo 146,- 
000 gyventojų, šią eilę mies
tų “stachanovcų” galima būtų 
dar gerokai pratęsti, tačiau ir 
čia pažymėti aiškiai kalba 
apie nepaprastas permainas ir 
tą milžinišką tempą, kuriuo 
žengia SSSR gyvenimas. 1939 
metais SSSR buvo 16 miestų 
per 400,000 gyventojų, 39 
miestai per 200,000 gyv., ir 
43 miestai tarp 100,000 ir 
200,000 gyventojų. Viso 1939 
metais buvo 922 miestai ir 
1,448 miesteliai.

3. Svarbiausios Miestų Augi
mo Priežastys

Kurios svarbiausios priežas
tys buvo to milžiniško SSSR 
“sumiesčionėjimo?” Svarbiau
sios buvo bene tos. Pirma, tai j

nepaprastai didelis natūrali
nis prieauglis. Tokio didelio 
prieauglio nežino jokie vaka
rų Europos ar Amerikos mies
tai. Sveikos miestelėnų ma
sės davė daug gimimų. Antra 
priemonė—tai nepaprastas S- 
SSR industrializacijos tempas. 
Industrija ne tik pripildė 
miestus, bet ir naujus išaugi
no. Industrijos plėtotei padė
jo kolektyvizacija, kuri atpa
laidavo nuo darbo daug kai
mo gyventojų. Kolektyvinis 
ūkis pritaikė visokias mašinas, 
kurių individualinis ūkis ne
turėjo, ar negalėjo pritaikyti. 
Trečia priežastis, tai ta, kad 
nemaža dalis kaimų pramonei 
plintant ir darbininkijos kad
rams augant pakilo į miestiš
kų sodybų rangą, tuo būdu j 
miestelėnų grafą pateko ir 
pirmykščių kaimų gyventojai.
4. Vidujinės Migracijos Geo

grafiški Regijonai

Migracijos geografiški veik
sniai ne visur buvo tie patys ir 
jų būta labai įvairių. Jei pa
imsime Federalinę Rusų Res
publiką, kuri yra pati didžiau
sia; turi 16.5 mil. kv. kilomet
rų ir 109 milijonus gyventojų, 
tai čia pamatysime, kad Mas
kvos, Tūlos, Jaroslavlio, Kali
nino rajonai, kur susitelkė di
delė pramonė, gyventojai la
bai smarkiai padaugėjo. Mas
kvos baseine labai smarkiai 
plečiasi anglies pramonė. Tre
čiame penkmetyje (1938—42 
metais) anglies pramonė nuo 
8 mil. turi būti pakelta ligi 
30 mil. tonų į metus, kad tuo 
išvengus anglies transporto iš 
Donbaso, Gorkio rajone išsi
vystė milžiniška automobilių 
ir traktorių pramonė, Ivanovo 
srityje plačiai pražydo teksti- 
linė pramonė. Taigi šiose ir 
kitose, kaip Tūlos, Kalinino 
srityse gyventojai smarkiai 
padaugėjo. Tuo tarpu dau
giau žemės ūkio srityse, kaip 
Penzos, Kursko, Smolensko 
rajonuose gyventojų skaičius 
sumažėjo. Čia gyventojų skai
čius pakilo tik miestuose ir tai 
ne taip žymiai.

5. Ukraina

Jei paimsime Ukrainą ir jos 
gretimas sritis, tai pamatysi
me, kad čia gyventojų padau
gėjimas nėra toks žymus, šio
je srityje, industrijos rajone— 
Donbase ir kitur smarkiai iš
kilo Stalino, Vorošilovskas, 
Krivoj Rog, Dniepropetrovs- 
kas, Charkovas ir Kijevas, 
kaip Ukrainos vyriausias mies
tas, tuo tarpu Poltavos rajo
nas ir garsiose juodžemio sri
tyse, kur buvo susitelkę žem
dirbiai gyventojai ne tik kad 
nepadaugėjo, bet net sumažė
jo. Iš Juodosios jūros uostų 
smarkiai paaugo Mariapolės, 
Taganrogas, Kerčia, tuo tarpu 
Odesa, Nikolajevas, Sevasto
polis, Novorosijskas palygina
mai su kitais SSSR miestais

mažai padaugėjo.
Visai kitaip yra su Krimu. 

čia gyventojų padaugėjimas 
yra gana žymus. Gyventojų 
1926 m. buvo 714,000, o 1939 
m. Krimo gyventojai pašoko 
ligi 1,127,000. čia padaugėjo 
ne tik miestų gyventojai, kaip 
Kerčio (geležies pramonė), 
bet taip pat ir žemės ūkio gy
ventojai. Gražiai pražydo čia 
daržininkystė, išaugo kuror
tai.

6. Karelija ir SSSR Šiaurė

Ypač didelis gyventojų pa
daugėjimas “pažymėtinas Le
ningrado, Vologdos, Archan
gelsko, Murmansko srityse. 
SSSR šūkis — užkariauti šiau
rės sritis davė gražių rezul
tatų. žemės ūkis čia rado ge
rą pritaikymą, ypač javų ūkis. 
Be to, plačiai čia išplito laivi
ninkystė, žuvininkystė ir miš
ko pramonė. Viso’s čia išvar
dintos pramonės šakos turi ne
paprastai dideles atsargas ir 
todėl šiose srityse numatomas 
dar didesnis gyventojų susi
telkimas. Murmansko, Arch
angelsko, Leningrado miestų 
augimo pavyzdžiai, kuriuos 
jau suminėjome tai aiškiai pa
rodo.

7. Uralo Kraštai

Uralas, kaip didelis pramo
nės koncentruotojas ir toliau 
sparčiai didina savo gyvento
jus. Tuo ypač pasižymi Sverd- 
lovsko, čeliabinsko, Permės 
rajonai. Miestų gyventojai 
Uralo srityse didelė dauguma 
ir su laukų gyventojais santi- 
kiuoja, kaip 3.5:1, kas rodo 
šios srities tinkamumą pramo
nei ir mažesnį pritaikymą že
mės ūkiui. Pramonei pilnai 
pasireikšti kol kas trukdo ta 
aplinkybe, kad tuo tarpu an
glies tenka gabenti iš Kara
gandos ir kitur, bet ir vietinės 
anglies produkcija smarkiu 
tempu keliama. Taip kad pra
monės plėtotei nebus užkirs
tas kelias, o tuo pačiu ir gy
ventojų šiose srityse daugėji
mui.

8. Vakarų Sibiras
Sibire gyventojų daugėji

mas sparčiai auga, čia vyks
ta tiek imigracija iš kitų SSSR 
sričių, tiek vidujinė migraci
ja. Visoje SSSR Azijoje bu
vo 1926 m. 29 mil. gyventojų, 
o 1939 m. jau 38 mil., iš jų 
21.5 Sibiro, 6 mil. Kazachų 
Socialistinėje Sovietų Respu
blikoje ir 10.5 Turkestane. Si
biras vaidina vis didesnį vaid
menį SSSR gyvenime. Čia tel
kiasi gyventojai ne tik žemės 
ūkyje, kaip tai dažniausia bu
vo prieš didįjį karą, bet taip 
pat ir pramonės miestuose. Iš 
pramonės centrų itin pažymė
tini : Stalinskas, Novosibirskas, 
Prokopjevskas, Krasnojarskas, 
Kemerovas, Irkutskas. Uralo - 
Kuznecko garsusis kombina
tas rodo milžinišką pramonės 
pažangą, o gausūs jo geležies
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Anglų bombos palikimas Berlyno apartmentnamyj. . .

Omskas, kaip neturį tokios di
delės pramonės neparodo to 
didelio gyvumo.
9. Tolimieji Rytai—Užbaikalis

Į rytus nuo Baikalo tęsiasi VVBTAVB(J, ........ v
dideli plotai. Prieš didįjį ka-’njų, religinių ir socialių įsi- 

buvo ne- tikinimu, į vieną tvirta fra- 
ternalį sąryšį.

2. Padrąsinti ir pagelbėti 
nėra

LDS tikslas konstitucijoj 
atžymėtas sekamai:

1. Suvienyti Amerikos lie
tuvius, nežiūrint jų politi-

seneliais. Visiems jis yra 
naudingas.

Džiugu būti tokios svar
bios organizacijos nariu. 
Svarbu LDS budavoti.

Jeigu dar jūs nesate LDS 
nariu, tai nieko nelaukę įsi
rašykite. Galite gauti infor-

rą čia gyventojų 1 
daug’. Visos pastangos caris- 
tinės Rusijos davė mažus re
zultatus. Visai kitaip sekėsi 
Sovietų Rusijai. Penkmečių nariams, kurie dar 
planai ir čia padarė didelius Jungtinių Valstijų piliečiai, 
dalykus. Jau 1926 m. j rytus patapti piliečiais; akstinti 
nuo Baikalo, be Jak.utos kraš- lankyti pilietybės ir anglų 
to gyveno 2.5 mil. gyventojų,! 
o 1939 m. jau 4 mil. Ypač 
daug apgyvendinta apie Cha- 
barovską, šiaurės vakarų A- 
murijos srityse ir kitur. Gy
ventojų į šias sritis nemaža 
patraukė iš Voronežo, Kursko, 
Tambovo sričių. Persodinimas 
čio kolektyvinio ūkio ypač tu
rėjo gerų pasėkų, kas pavie- 
niem ūkininkam buvo visai ne
įmanoma. Tačiau be žemės 
ūkio čia įsitvirtinimo, puikiai 
augo ir pramonė, kaip Chaba- 
rovske, Vladivostoke ir kitur. 
Pavyzd., 1932 m. įkurtas Kom- 
somolsko miestas. Jau prane
šė 70,000 gyventojų. Birobi- 
džanas, kaip autonominė žy
dų tautybės sritis taip pat pa
gausėjo gyventojais.

Jakutų autonominėje Res
publikoje gyventojai auga. 
1926 m. čia buvo 292,000, o 
1939 m. jau 400,000 gyvento
ją.

Kazachstane, kuris apima 
didelius plotus taip vadinamų 
Kirgizų stepių gyventojai taip 
pat auga ir tai dėl pramonės 
plėtimosi. Karaganda išgarsė
jo savo anglimi, Emba naftos 
šaltiniais, be to, čia sutinka
mi gausūs vario ištekliai.

Turkmėnija, Armėnija, Gru
zija gyventojų skaičius kyla 
tiek dėl pramonės kilimo, tiek 
dėl labai didelio natūralinio 
prieauglio, ypač Armėnijoje ir 
Gruzijoje. Uzbeke ypač pa
daugėjo žemės . ūkio šakoje 
dirbantieji ‘žmonės, nes čia yra 
atlikti dideli melioracijos dar
bai. Bendrai Užkaukazyje la
bai išaugo Baku (809,000 gy
vent.), Tifliso ir Taškento 
miestai.

ip. Bendros Išvados ' 
Aplamai imant gyventojai 

ypač sparčiai auga SSSR šiau
rėje, pietuose ir rytuose. Va
karuose, kaip Gudijoje, Ukrai
noje, o taip pat 'buvusiuose 
grynai žemės ūkio rajonuose 
jaučiamas gyventojų mažėji
mas. Toliau kolektyvizacija 
a t p a 1 a iduoja nereikalingas 
rankas, o pramonės centrai 
juos absorbuoja. žemdirbių 
gyventojų skaičius auga tik 
ten, kur seniau buvo neišnau
dotos sritys; pirmoje eilėje 
SSSRi šiaurė, bet taip pat ir 
pietūs bei rytai. Be to, gy
ventojus telkia didžiųjų kana
lų ir kelių statyba.

Tokios gyventojų, permainos 
SSSR ir ypatingai "'pramonės 
miestų augimas rodo SSSR ne
paprastą dinamiką. Vidujinės 
migracijos intensyvumas čia 
žymiai pralenkia žinomas 
Amerikos Jungtinių Valstijų 
ar Kinijos migracijas. Šių ne
paprastų reformų pagrindą su
daro Didžiojo Stalino sumany
ti penkmečių planai.

Tai visa ir Lietuvos Tarybų 
Socialistinei Respublikai svar
bu pažinti, nes ir mūsų gyve
nimas dabar seks tą didžiąją 
SSSR dinamiką.

lį komitetą, daugelyj vietų 
savo kuopas, savo sporto 
ratelius ir tt.

LDS vaikų skyrius taipgi
gana tvirtas. Mes palaiko- macijas pas vietos LDS na
me kai kuriose kolonijose rius arba parašę LDS Cen- 
vaikų mokyklėles. LDS vai- tran: 419 Lorimer St., 
kams išleido tinkamą vado- Brooklyn, N. Y.
vėlj “Labas Rytas.” j. Gasiunas.

kalbos mokyklas; dalyvauti 
kultūriniam ir apšvietos 
veikime, abelnai visiems na
riams naudingame; suteikti 
nariams medžiaginę pagal
bą jų nelaimėje.

3. Įsteigti ir palaikyti 
šiuos fondus:

(a) Apdraudos Fondas, iš 
kurio išmokama pomirtinė, 
neįgalėjimo, regėjimo pra
radimo, senatvės ir pinigų 
atsiėmimo (cash withdra
wal) benefitai tiems na
riams, kuriems tai priklauso 
sulig šios konstitucijos ir 
įstatų; taipgi iš šio fondo 
gali būt teikiama nariams 
paskolos . . .

(b) Išmokėjimui ligų pa
šalpų.

(c) Lėšų fondas.
(d) Nepaprastos pagalbos 

fondas teikimui pagalbos 
našlėms, našlaičiams ir ne
laimėj . esantiems nariams. 
Taipgi iš to fondo kiekvienų 
metų įeigų 25 nuošimčiai 
skiriama stipendijoms ne
turtingiems LDS nariams 
studentams, pasižymėjusiem 
Lietuvių Darbininkų Susi
vienijime, bendrai visuome
ninėj veikloj ir moksle...

Tai toks aiškus yra Lie
tuvių Darbininkų Susivieni
jimo tikslas.

Kitokio tikslo LDS netu
ri. . Kitokio jam ir nereikia.

LDS yra pasibrėžęs vie
nyti visus lietuvius, nežiū
rint kokių pažvalgų jie bū
tų. Visi šio Susivienijimo 
nariai yra lygūs, niekas už 
kokius nors skirtingus įsiti
kinimus čia nėra persekio
jamas.

LDS gelbsti savo nariams, 
kurie dar nėra Jungtinių 
Valstijų piliečiais, patapti 
piliečiais. Jis akstiną juos 
lankyti pilietybės 
las.

LDS dalyvauja 
niame ir apšvietos

LDS visokiais būdais rū
pinasi savo nariais,’ teikia 
jiems nelaimėj pagalbą.

LDS teikia savo nariams 
moksleiviams finansinę pa
ramą.

Bedarbėj esančius narius 
LDS paremia iš bedarbių 
fondo.

LDS yra geriausia kiek
vienam lietuviui apsauga; 
geresnės jau negalima ras
ti.

Turėdamas tokį svarbų 
tikslą, LDS todėl sparčiai 
auga nariais ir turtu. Savo 
augimo tempu jis pralenkė 
visas lietuvių organizacijas.

Finansiniai jis yra tvir
čiausias.

’ Šiais metais LDS mini sa
vo dešimtmetinę sukaktį 
nuo susiorganizavimo.

Šiuo metu, kai kitos lietu
vių draugijos miršta, dar 
kitos vos kojas gali pavilk
ti, o dar kitas ėda politinių 
kivirčių vėžys, LDS viešpa
tauja gražiausia taika ir ra
mybė; visi nariai gražiau
siam sutikime sugyvena.

Šiuo metu, kai kitose lie
tuvių organizacijose sunku 

; matyti jaunimo, LDS turi 
apie 3,000 jaunimo, kuris 
gražiausia sugyvena su se
nimu. LDS jaunimas turi 
savo laikraštį, savo naciona-

vėl j “Labas Rytas.
žodžiu sakant, LDS rūpi

nasi tiek vaikais, tiek jau
nuoliais, tiek suaugusiais ir

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų

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

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

Vardas

Paštas

Gatvė ar kaimas

Apskritys

Prašome aiškiai įrašyti antrašą į čia paduotą blanku- 
ir prisiųsti kartu su mokestim “Laisvės” Administra-tę

cijai, 427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

DIDIEJI“LAISVES”

PARENGIMAI
Prašome įsitėmyti šiuos dienraščio 

“Laisvės” Parengimus

BAN KIETAS
Įvyks laike ‘‘Laisvės” bendroves metinio suvažiavimo

Sausio 26 January
Pasamdyta dvi didelės salės, viena bankietui, 

kita šokiam.

CENTRAL PALACE
18 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y

mokyk-

kultu r i- 
veikime.

GRAŽI KONCERTINĖ PROGRAMA

George Kazakevičiaus Orkestrą Gros Šokiams

DIES REIKALAUJA SUS
TABDYT VOKIETIJOS 

SPAUDINIUS

AVashington. — Kongres- 
manas M. Dies sako, kad 
aplinkiniais keliais iš Vo
kietijos yra \ nuolat siunti
nėjami lapeliai, brošiūros ir 
laikraščiai su nazių propa
ganda šimtams tūkstančių 
žmonių Jungtinėse Valstijo
se. Jis reikalauja uždraust 
Amerikos paštui pristatinet 
tokią, nazių literatūrų.

Dies kartu kalba ir prieš 
literatūrą, iš Sovietų Sąjun
gos. !

ĮŽANGA BANKIETUI $1.50

“LAISVES” BAZARAS1941
Bus Penktadienį, šeštadienį ir Sekmadienį

Vasario 14, 15 ir 16 Feb
Prašome iš anksto pasirūpinti Bazarui dovanomis. 

Laikrodininkas V. Kazlauskas pirmas davė bazarui 
dovaną — g.>žų laikrodį.

BUS CENTRAL PALACE
18 MANHATTAN AVE. BROOKLYN, N. Y

Lietuvių Kalbos Gramatika
SUTAISĖ DR. D. PILKA

Su angliškais paaiškinimais, pritaikyta Amerikos lietu
viams, patartina naudoti vaiką mokykloms. Galima gau
ti iš “Laisvės” adm., 427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

“Laisvė” duoda geYą nuolaidą kainoje mokykloms.

Gramatikoje pilnai išdėstyta visos kalbos dalys ir pagrindinės rašybos 
taisyklės—žodžių darybą, linksni \/imas, asmenavimas, sintaksė, sky. 

riamųjų ženklų nurodymas ir apie 1,500 veiksmažodžių 
angliškas žodynėlis.

Kaina $1. Prisiuntimą apmokame.
Kartu su užsakymais prašome prisiųsti Ir mokestį. 

Kreipdamiesi adresuokite:

427 Lorimer St Brooklyn, N. Y.“Laisvė”
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Į Pietus ir Atgal
. . . (Kelionės Įspūdžiai) ===

(Tąsa)
Ta vandens juosta Floridą kaip ir 

atidalina nuo Atlanto vandenyno. Į mau
dynes veik iš visų miestų tenka perva
žiuoti tiltais tą vandens juostą. Bet už 
tai vandens pakraštys dar ilgesnis, nes 
išilgai salą eina automobilių kelias, abie- 
jomis jos pusėmis pristatyta puikiausių 
namų, o ant įvairių salų susikraustė tur
čiai ir įsteigė savo gražiausius namus, 
kurie vasaros laiku stovi uždaryti, tik 
žiemavoti ten atvyksta jų savininkai di
deli ponai ir ponios.

Miami Miestas
Kas tik vyksta į Floridą, tai kiekvie

nas skubina kuo greičiausiai pasiekti 
Miami miestą. Ir tą darydami daugelis 
padaro klaidą. Visi skubina į Miami, kad 
ir gražios vietos, puikios maudynės yra 
ant kelio, bet Miami traukia, kaip kokis 
magnasas, nes apie jį daugiau žmonės 
girdi, kaip apie pačią Floridą.

Miami yra veik pat pietiniame Flori
dos gale, nuo Jacksonville iki Miami yra 
366 mylios. Miami miestas jau pralenkė 
gyventojais Jacksonvillę, nes Miami turi 
150,000 gyventojų ir kasmet jį aplanko 
iki 250,000 turistų. Miami guli ant ma
rių krašto, kur atsimuša karštoji jūrų 
srovė ir padaro šiltesnį vandenį ir orą. 
Atvykstant nuo Jacksonville pusės įva
žiuoji į ištisą miestą “Cabins”—mažų tu
ristam privatinių namelių, kurių yra ir 
taip pilna pakeliais po visą šalį. “Cabins” 
sukrėsti iš baltų pieskų, gražūs, apsodin
ti palmomis ir kitais žydinčiais medžiais. 
Jie jau vilioja turistą, bet Miami traukia, 
kaip kokis magnasas giliau ir giliau! 
Patsai Miami miestas gražus, namai di
deli, erdvus; pamarių bulvaras platus ir 
gražus, apsodintas “Royal Palmomis”, 
tartum cementiniais kamienais, krautu
vių ^yra gražių ir didelių. Daugelis jų 
dar buvo uždaryta, kada mes lankėmės 
Miami, nes ten reikmenys aukštomis kai
nomis ir kol dideli ponai nesuvažiavę, 
tai jų savininkams neapsimoka laikyti 
atdaras. Didelių ponų “sežbnas” praside
da su gruodžio pradžia ir baigiasi su ko
vo mėnesiu. Reiškia, kada šalyj užvieš
patauja šalta ir rūsti žiema, tai ponai iš
skrenda į Floridą, Miami ir ten žiemą 
praleidžia, o kada pavasaris savo grožis 
apdovanoja ir kitas šalies valstijas, tai 
jie grįžta atgal ten, kur alginiai vergai 
dirba jų fabrikuose ir dirbtuvėse ir ga
mina jiems turtus.

Į Miami pravesta gelžkeliai. Ten yra 
keli sausžemio ir jūrinių orlaivių laukai. 
Miami sujungtas dideliais jūriniais lėktu
vais “Great Clipper” su Kuba ir Pietų 
Amerika. Iš Miami galima pasiekti lai
vais Kubą ir kitas pietines salas.

Miami garsus jau ir tuo, kad dar apie 
150 mylių nuo jo ant kryžkelių automo
bilistams vykstantiems į pietus išdalina 
pačių didžiausių viešbučių atvaizdus ir 
garsinimus. Mes tokius garsinimus gavo
me “Shoreham”, “Normandie”, “Nor
man,” “Ocean Front”, “Billows,” “Ban
croft,” “Clevelander”, “Park Central,” 
“Mayflower,” “Congress”, “Ocean Gran- • 

jl de Hotel,” “Kinmore,” “Winterhaven” ir 
daugelio kitų viešbučių, kurie gražiau
si, geriausiais įrengimais' ir tuo kartu 
nei viename nebuvo brangiau $1 už ypa- 
tą parai.

Miami garsus ir taip visokiais praš
matnumais. Štai į Hialeah Parką traukia 
svečius pamatyti flamingoes paukštys, 

ios panašios j garnius, tik turi ru- 
žaviį plunksnų ir daug didesnės. Nuvy
kus į tą parką gauni veltui kiek tik no- 

atvirukų, tik savo ženklelius reikia .
irėti arba pirkti. Bet parašytus atvi- 

neleidžia pačiam išsinešti ir su
ėsti į pašto dėžutę; juos ten turi ir 
alikti Kodėl? Nagi, ten atsibūna arklių 

ktynės, kur turtingi žmonės palieka 
nažai pinigų. Matyti, kad tiems po
ms reikalingi antrašai ir todėl atvi- 

i paliekami jų rankose, kad jie ga
lėtų antrašus nusirašyti ir vėliau garsyti 

ū biznį.
iet-vakariuose nuo Miami yra prie- 
tis. Coral Gables, tai naujas mieste

lis su savo savivaldyba. Tai turčių ir 
augelio ^naktinių kliubų miestelis. Čia 
nums ir teko apsistoti iš pradžios pas 

ą Norkų, kuris ten gyvena ir grie
žia viename naktiniame kliube, o vėliau 

ibine. Ir čra- yra turtingų ir biednų.

t

s.

*
*
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Vieni turčiai be darbo žmonių negali 
gyventi. Bet čia yra daug gražių namų, 
didysis Baltimore viešbutis, Venetian 
Pool—maudynės, kur ’ taip vanduo šva
rus ir tyras, kad plaukikai matosi, kaip 
veidrodyj. Hialeah Parkas su garsiomis 
flamingomis, arklių reisais, šunų reisais 
ir kitais prašmatnumais.

Bet patsai Miami miestas nesudarė to 
laukiamojo įspūdžio, kurio tikėjausi vyk
stant per gražiuosius Floridos miestus 
Daytoną Beach, West Palm Beach ir ki
tus. Tik Miami mieste būdamas sutikau 
su vienu žmogumi, kuris, pirm išvažiavi
mo sakė: “Buvau į Miami, jis man nepa
tiko ir grįžęs 66 mylias į West Palm 
Beach praleidau 2 savaites laiko.” Jeigu 
tik vykti maudytis, tai ištiesų, ir man, 
oras ir aplinkuma daug geriau patiko 
Daytona Beach mieste.

Miami Maudynes
Bet būtų netiesa neįkainuoti Miami 

maudynes. Miami Beach yra atskiras 
miestelis nuo Miami miesto. Miami 
Beach yra ant pussalio, apsupto Atlanto 
vandenyno ir didelės Miami užlajos. Mia
mi Beach turi apie 15,000 gyventojų. Vi
sas pakraštys pilnas didelių ir vidutinių 
viešbučių. Lapkričio mėnesį buvo galima 
gauti ypatai kambarį geriausiame vieš- 
butyj parai už $1, o daugelis garsino net 
už 75c., nes dar nebuvo suvažiavę daug 
turistų. Ir matyti, kad tų viešbučių ne
ištenka, kada daug turistų suvažiuoja, 
nes naujus budavoja vieną po kitam. Ka
da daug turistų suvažiuoja, tai ir kainos 
smarkiai pakyla.

Pajūris gražus. Šalimai gatvėse ir 
parke auga įvairiausios palmos. Čia buvo 
nemažai “kauknacinių” paimu, ant vie
nų jau vaisiai prisirpę, krinta, voliojasi 
ant žemės, kiti dar auga, o treti dar žy
di.

Miami maudynės vienos iš geriausių. 
Jūros negilios, gali “pėsčias” giliai įeiti, 
bangos malonios, nesmarkios. Kada jūrų 
paviršis tik taip supasi, sudaro nedide
lius kalnelius, ir duobeles, tai ir jūrų dug
ne smėlis sudaro tokį pat paveikslą. Ka
da jūros sudaro vilnių volelius, kurie ri
tasi povaliai, tai ir jūrų dugne susidaro, 
kaip jūrų paviršius — voleliais. Vanduo 
taip tyras, kad įbridus iki kaklo vis vien 
matai savo kojas. Žuvų tiek daug, kad 
didesnės ir mažesnės sukinėjasi, plaukio
ja, tartum susipažinti su turistu nori, ap
linkui tavo kojas. Virš jūros skrajoja 
daug žuvėdrų. Tai viena, tai kita sukly- - 
kia, akmeniu leidžiasi į vandenį ir išsi
neša žuvį. Žuvų daug. Įdomiausiais “žu- 
vautojais” buvo, tai didžiuliai pelikanai 
(pelican). Pelikanai bus dydžio, kaip 
stambi žąsis, kojos panašios žąsies ko
joms, bet turi didelius snapus ir po sna
pais, kaip guminius krepšius. Jie nusilei
džia į jūras nevykusiai, kaip kokis kel
mas išteškia vandenį, kartais vos neapsi
verčia ant galvos. Bet paskui ramiai irk
luojąs!, žvalgosi, pastebėjęs tinkamo dy
džio žuvį—pasemia ją su dideliu kiekiu 
vandens, pro snapo kraštus išleidžia van
denį, o savo auką pasiunčia į pilvą. Žmo
nių nesibijo, arti prisileidžia.

Miami maudynėse vanduo šiltas, daž
nai šiltesnis, kaip lauko pusėj oras. Vie
ną dieną saulę dažnai pridengė debesė
liai, tai vandenyj buvo šilčiau maudytis, 
kaip būti ant krašto. Vanduo veik kas
dien buvo tarpe 72 ir 80 laipsnių šilimos. 
Man teko matyti nemažai gražių ir gerų 
maudynių, New Yorke—Jacob Riis ir 
Jones Beach maudynės, bet tokių mau
dynių kaip Miami, neteko matyti. Jos 
yra vienos iš puikiausių. Todėl, Miami 
ten išaugo ir išgarsėjo. Ne veltui viena 

'mūsų keliauninkė pareiškė:
—Atimk nuo Miami palmas ir tas pui

kias maudynes ir Miami neteks savo 
magnetinio traukimo.

Kol kas su Miami miestu yra viena 
blogybė, kad į pietus, vakarus ir šiaurės 
ant šimto mylių aplinkui yra milžiniškos 
Mangrove, Everglades ir Big Cypress 
Swamps (balos). Iš tų balų pučia drėg
nas oras ir atsiduodantis dumblu. O tos 
balos užima visą pietinį Floridos galą, 
jos sudaro 4,000 ket. mylių plotį. Kada 
mes atvažiavome į Miami miestą, tai tą 
vakarą laikraštis “The Miami Herald” 
savo editoriale rašė: “Miami is lost.”

(Bus daugiau)

Švenčionėlių apskritis—pati 
neturtingiausia visų keturių po 
Lenkijos ponų jungų buvusių 
apskričių, žemė čia daugiau
sia 3-čios, 4-tos rūšies, pirmos 
rūšies žemes visiškai nėra. 2- 
ros rūšies žemės, paimtos į 
pertvarkymo fondą, tėra 55 
ha visoje apskrityje. Todėl ir 
dvarų čia labai reta, nes anot 
apskrities žemės tvarkytojo 
Bagdono:

—Kur žemė bloga, ten po
nai savo kojos nekelia.

Kaltinėnų ir Joniškio vals
čiuose nėra nė vieno dvaro.

Į pertvarkomos žemes fon
dą iš viso buvo paimta 12,811 
ha, o kai reikėjo dalyti, tai 
beliko 6,532 ha naudoti tin
kamos žemes ir daugiausiai ji 
4-tos rūšies, kas liko tai smil
tynai, pelkės ir valstybės ar 
savivaldybių reikalams paim
tos žemės (valstybiniai ūkiai: 
Vidiškių Dorochovienės dva
ras 260 ha ir Ornionių Tiške
vičiaus dvaras 900 ha; aps
krities savivaldybė gavo po 
kelis ha žemės ir trobesius 
Augustiškės ir Punžonių dva
riukuose).

Charakteringas pavyzdys : 
dvarininko Gabrieliaus Hene- 
rio dvare — Smiltynėje — yra 
402 ha žemės, šio dvaro že
mė paimta pertvarkomos že
mės fondan, paliekant savinin
kui 30 ha. Tačiau jis paėmė 
tik 18 ha. Nuo 12 ha atsisa
kė, nes toji žemė jam yra ne
naudinga : vien smiltynai ir 
pušynėliai. Smiltynės dvare 
nebuvo iš ko sudaryti nei vie
no sklypo bežemiams ir ma
žažemiams. Tokių dvarų ne
reta Švenčionėlių apskrityje.

Kai maža dvarų ir tuose 
dvaruose nedaug dirbamos že
mės, tai maža ir kumečių. 
Švenčionėlių apskrityje yra tik 
66 kumečiai, ištarnavę dva
ruose nemažiau 3-jų metų. 
Užtat jie visi gauna žemės ir 
549 su gausiom šeimom maža
žemiams tikrai padidinami 
ūkiai.

Skurdžioj Švenčionėlių že
mėj šią vasarą blogai užderė
jo rugiai ir vasarojus — saus
ros juos iškepino. Pageltusį 
vasarojų nuėmė nuo laukų, o 
kai rudenį lietus palijo, vėl 
ėmė dygti sudžiūvusioje 
voje per vasarą gulėję 
žiai, avižos ir t.t.

Eidamas Pilypų kaimo
kais (Švenčionėlių valse.), už
tikau valstietį, plaunantį so
drias miežių garbanas.

—Nespėjo pribręsti?—klau
siu jo. Atsako:

—Antrą kartą šienauju. 
Dvigubas vasarojus šiemet už
augo. Antrieji miežiai tik pa
šarui betiks.

Užtat bulvių Švenčionėlių 
apskrityje tarytum priberta į 
išartas vagas. Derliaus duota 
ir dribtelėta.

Visam apskrityje žmonės 
gerai įsČjo rugius. Visur pa
kelėse jie matyti‘gerai sudy
gę. Rugienos baigiamos arti. 
Bendrai visa naudojama žemė 
čia labai gerai tvarkoma.

Bet yra daug plotų tiesiog 
dirvonuojančios žemės, šituos 
dirvonus dabar plėšia žem. 
ūkio Rūmų prisiųstas trakto
rius. Tas traktorius šį rudenį 
suars apie 300 ha dirvonų. Su
artinos žemės Švenčionėlių ap
skrityje yra apie 10,000 ha.

Labai gerų pasekmių duo
da nusausintos pelkės. Iš ten 
labai gražaus šieno ūkininkai 
prisipiauna, — nušienavo pir
mąją žolę, ir dar gražaus ato
lo priaugo. Ypač gražiai že
lia nusausinti durpynėliai. Tik 
neturtingiems, net ir viduti
niam Švenčionėlių ūkininkam 
sunku melioraciją savo žemėj 
įvykdyti.

Labai myli darbštūs šven- 
čioniškiečiai savo žemę, išmė
tytą siauručiais rėžiais tarp 
vėjo nešiojamų smiltynų ir iš
dvėsusių, kreivų pušelių, miš- 
keliukų. Jie tą savo žemelę 
glostyte glosto, kad tik ji bū
tų vaisingesnė.

—čia žmonės klauso agro- 
nominių patarimų, jie labai 
noriai perima žemės ūkio kul
tūrą — ne taip, kaip Šiaurės 
Lietuvoje arba Suvalkijoj, —

ten ūkininkai tikri užsispyrė
liai, — sako Švenčionėlių aps
krities agronomas- Jonas Le
kas.

Kaip visur, taip ir čia, pra
eitoji žiema iššaldė sodus. Bet 
iššalusiųjų vieton ūkininkai 
stengias pasodinti jaunų me
delių. Per agronomo įstaigą 
jau yra užsakyta 700 št. vais
medžių ir 2000 št. vaiskrū
mių.

Žmonių Nuotaika
Padorūs, darbštūs, žmonės į 

naujus laikus žvelgia giedrio
mis akimis. Tačiau be užside
gimo ir džiaugsmo. Nuolatinis 
skurdas juos padarė šaltus ir 
apsigalvojančius.

—Dabar kiek lengviau, — 
sako vyras iš kito bulbių rė
žio. — Anksčiau į gimnaziją 
leidau tik sūnų, dabar išlei
dau ir dukterį, kai už mokslą 
nereikia mokėti.

žeipės gavę bežemiai ir ma
žažemiai dejuoja, kad žemė 
labai prasta. Radau prie vieš
kelio akmenis įkasinėjantį 
augalotą vyrą. Užkalbinau.

—Tokia žemė .prasta. Ne
daug naudos iš

—Dirbsime, 
gal bus geriau, 
vyras, Adomas
Pilypų kaimo. — Aš šeimoje 

septintas, žemės turiu 4 
Sakė pridėjo, bet aš la

ir nesirūpinu: kas man iš 
žemės. Aš prie vieškelio 

du sūnūs irgi už- 
Ot, kad užmokės-

jos.
prižiūrėsime,
— kalba šis
Veršakys iš

dir-
mie-

lau-

esu 
ha. 
bai 
tos 
užsidirbu,
darbiau j a. 
tį už darbą pakėlė, tai gerai.

Kitaip galvoja jo kaimynas, 
turintis tris, uždarbiauti dar 
neinančius vaikus. Tas vidu
tinio ūgio ir amžiaus vyras 
pliekė botagu savo širmąją 
kumelaitę, kuri plakėsi paval
kuose, stengdamasi iš purvy
no ištraukti bulbių vežimą. 
Pastūmėjau ratus ir, kai įsi- 
rėžusi kumelaitė jau lengviau 
ėmė traukti vežimą, užkalbi
nau ūkininką:

—Gerą arkliuką turite. Ar 
daug žemės su juo apart?

—Penkis hektarus, — nuo 
kojų iki galvos mane peržvel
gęs atsako ūkininkas.

—Ir nei kiek nepridėjo ?
—Kaip gi, 3 ar 4 gausiu. 

Bus lengviau gyventi. Nors 
bulbių ir duonos visiems pa
kaks — penki žmonės namuo
se esam, ir paršiuką bus leng
viau nusipenėti...

Politinio švietimo čia labai 
reikia. O žmonių- nėra. Dide
lį vaidmenį dabar vaidina kai
muose kompartijos nariai arba 
politiškai susipratę viršaičiai 
ir seniūnai. Jie, tarytum, po
litiniai vadovai kaimuose. Bet 
Švenčionėlių apskrityje nepa
keistas nei vienas viršaitis ir 
seniūnas: visi jie dai’ smeto- 
nininkų parinkti.

Tarp politiniu' ir visuomeni
niu atžvilgiu atsilikusios dar
bo žmonių masės nardo buv. 
Lenkijos buržuazinio 
Lietuvos smetoninio 
numylėtiniai.

čia yra labai daug
ninku,” t. y.,, “nusipelniusių’ 
buržuazinei Lenkijos valdžia 
žmonių, kurie čia buvo apgy
vendinti ūkiuose su geresne 
žeme arba pasodinti į pelnin
gas tarnybas. Tų žmonių pa
reiga buvo ir šnipinėti vietos 
lietuvių, žydų, rusų ir pado
rių lenkų tarpe ; taip pat jiems 
buvo uždėtas ir nutautinimo 
uždavinys. Vietiniai žmonės 
juos gerai pažįsta. Bet jie da
bar staiga labai geri p'asidarė 
ir vietomis taip gražiai už
kalba dantį darbo žmonėms, 
kad ne vienas pamiršta, kas 
jie seniau buvo.

Taip pat Švenčionėlių aps
krityje yra daug atbėgėlių: 
kai ant Lenkijos griuvėsių R. 
Armijos išlaisvintose srityse 
darbo žmonės kūrė laisvą gy
venimą, įvairūs liaudies prie
šai iš ten bėgo į smetoninę 
Lietuvą. Jų dabar Švenčionė
lių apylinkėse daug yra. Ta
rybų Lietuvai iŠ jų. gero ne
tenka laukti., _

Švenčionėliuose ypatingai iš
kyla organizacinio darbo 
svarbumas.

“T.” Ji—Kličius

ir buv. 
režimų

pasad-

Nelaimčs, Nedarbas, Simpati
jos Pare

Albert Kleinauskas, 19 me
tų jaunuolis, lapkričio 27, pir
mam sniegui užsnigus, turbūt, 
rengės medžioti; garadžiuje 
darbavosi apie šautuvą, kuris 
netikėtai iššovė, šūvis pataikė 
jam į krūtinę. Albertas išbė
gęs į jardą, parkrito ant že
mės ir vėl kėlės. Matomai, bė- 
go pas motiną į stubą. Moti? 
na pamačius, manė, kad koją 
nulūžo, nes ji girdėjo tik ma
žo šūvio pliaukštelėjimą. Tuo
jau bėgo sūnui į pagelbą šauk
dama ne savo balsu. Subėgo 
kaimynai, bet jau sūnus gulė
jo negyvas. Pribuvęs dakta
ras rado jau mirūsį.

Per “thanksgiving” dieną 
lapkričio 28, daugumas val
gė turkes, o Kleinauskų. šei
myna, kuri susideda (su tė
vais) iš 9 narių, liejo gailias 
ašaras. Albertas palaidotas 
laisvai, laisvuose miesto ka
puose, lapkričio 30 d. Į ka
pus palydėjo apie 40 automo
bilių. Graboriaus pareigas ėjo 
E. V. Vorabow.

Kleinauskai yra pažangūs

Laimės Spėjimo Knygelė
10 CENTŲ

Tik per trumpą laiką
Apsakymas apie žmogaus gyvenimą pagal 
astrologijos mokslą. Kaip 12 mėnesių, taip 
12 skirtingų žmonių, žindomi savo prigim
ties paslaptis kiekvienas iš mūs gali būt 
laimingu žmogum. Nežinodamas, kovoja 
prieš gamtą ir veda sau priešingą gyveni
mą, skursta, vargsta, paskendęs visokiose

nežino ko sulauks. Jam rodos, kad artinas gy-

žmonės, visuomet j‘uos matysi 
mūsų parengimuose, kaip tai: 
vakarienėse, “parėse” ir sim-. 
pati jos parengimuose.

Šis liūdnas įvykis yra pa
sarga kitiems su šautuvais ir 
su cigaretais elgtis atsargiai.

Neseniai palaidojoj 24 me
tų jaunuolę Rudaitytę, kuri ci- 
garetu užsikrėtus, sudegė lo
voj, apsigyvenus pas,savo gi
mines, So. 
mėnesį.

*

. Bostone, spalių

* *
Taut. Namo Sve

tainėj, lapkričio 30 d., pasi
darbavus Teatrališko Ratelio 
Komitetui, atsibuvo Simpatijos 
Vakarienė, dėl A. Puodžiūno, 
kuris jau keli metai nemato 
akimis. Kaip sveikas buvo, 
vietoje daug pasidarbavo dėl 
organizacijų, todėl ir žmonių 
buvo daug, nemažai iš kitų 
miestų. Parengime dalyvavo 
jo moteris ir dukterys. Dėl 
prastos sveikatos, jis pats ne
galėjo būti, pridavė padėka- 
vonės laišką, kurį skaitė K. 
Čereškienė.

Pasidarbavus Šimaičiui ir J. 
Grybui (norvvoodiečiui), ap- 
švietos reikalams aukų surink
ta $11.11. Aukavusiems šir
dingai ačiū.

(Tąsa ant 5-to puslapio)

nelaimėse ir ligose. Pats
venimo pabaiga. Šioje knygelėje rasite 12 Astrologijos nurodymų, kada 
kas gimęs, rasite saliamono galvą, kuri jums išdėstys ir parodys neku- 
riuos dalykus iš mūsų gyvenimo, ir rasite naudingų patarimų, rasite 
apie meilę, ką ji reiškia ir kaip ji yra 
galinga ir apgavinga. Rasite nurodymus 
apie normali svorį vyrui ir moterei, pa
gal savo amžiaus, taipat juokų ir dai
nelių.
Tuojaus dėk 10 centų j konvertą ir sy
kiu su šiuo kuponu bėg į arčiausį 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 Jubiiėjaus 
Rengia Literatūros Draugijos 2-ras Apskritys

CENTRAL PALACE
18 Manhattan Avenue 

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

Pradžia 7 vai. vakaro

Įvyks Sekmadienį

Gruod. 15 Dec

ĮŽANGA 40 CENTŲ

A

4

Ui

ANTANAS. VIŠNIAUSKAS, 
Baritonas WP"*’ 

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

Literatūros D-jos Centro pirm. George Kazakevičiaus 
Orkestrą Šokiams

Ateikite į šį parengimą visi! Išgirsite puikią 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, kui’ tik lietuvių randasi.

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

Kviečia RENGĖJAI



iPjWWIIIMIMIMMMM

Pirmadienis, Gruodžio 9, 1940

Seattle, Wash.
Lapkričio 28 d. ALDLD 161 

kuopa surengė prakalbąs ant 
Washington Svetainės. Kalbė
jo draugas H. Jagminas iš 
Chicagos. žmonių susirinko 
neperdaugiausia, turbūt, prie
žastis, kad buvo šeštadienis, 
tai vieni nori eiti į šokius, o 
kiti į kitas vietas. O kiti ma
žai ką paiso prakalbų, nes 
pas mus žmonės nepripratę 
prie prakalbų, mat, pas mus 
prakalbos tik įvyksta vieną 
kartą į metus.

II. Jagminas pasakė gražią 
prakalbą apie dabartinę padė
tį Lietuvoje. Jis sako, kad 
Sovietų Sąjunga ne okupavo 
Lietuvą, bet Lietuva prisidėjo 
prie Sovietų Sąjungos, kaip 
ir kitos 16 respublikų, taip ir 
mūsų tėvynė prisidėjo prie tos 
didžiulės šalies. Dabar Lietu
vą niekas nemėgins užgrobti, 
nes užpakalyj Lietuvos stovi 
didelė jėga Raudonosios Ar
mijos. O jeigu kas ir mėgin
tų pasikėsint ant Lietuvos, tai 
tas skaudžiai nukentėtų.

Dabar Lietuva su Sovietų 
Sąjunga, o ne po Sovietų Są
jungos. Sovietų Sąjunga ne
pavergia mažų tautelių, bet 
jas apgina nuo užpuolikų. Da
bar Lietuva tvarkosi savo rei
kalus savo prigimtoj kalboj ir 
niekas jos nepersekioja.

Teisybė, mūsų priešų laik
raščiai drabsto visokius melus, 
kad Sovietų Sąjunga užgrobus 
Lietuvą, bet tas netiesa, sako 
kalbėtojas.

Po prakalbų buvo duota 
daug klausimų, į kuriuos drg. 
Jagminas visiems draugiškai 
atsakinėjo. Kurie dalyvavo 
prakalbose, buvo užganėdinti.

Aukų surinkta dėl “Vilnies” 
reikalų $15, užrašė 5 naujus 
“Vilniai” skaitytojus ir atnau
jino beveik visus senus skaity
tojus, kurių jau buvo pasibai
gus prenumerata. Iš viso au
kų dėl “Vilnies” surinkta 
Seattle $21. Apie 2 draugai 
atsinaujino ir “Laisvę” per 
drg. Jagminą. Vąrdu ALDLD 
161 kuopos tariu širdingai 
ačiū drg. H. Jagminui už pra
kalbą, kuri pasiliks mūsų min
tyse per ilgą laiką. ✓

Lapkričio 26 dieną pas 
draugę Skujienę susirinko bū
relis draugų atsisveikint drg. 
Jagminą. Po vakarienei ėjo 
pasikalbėjimas ir patarimai 
apie organizacijas. *27 d. Sku- 
jienė ir E. Baltrušaitienė pa
lydėjo Jagminą į Tacomą. 
Gaila buvo atsiskirti su juo, 
nes jis toks malonus ir drau
giškas žmogus.

Čia paduodu vardus, kurie 
aukavo “Vilnies” reikalams:

J. Dwarish $2.50, T. Viskis 
$2; po $1: J. G. Bendrick, J. 
Burt, O. Skujienė, R. Kirk. 
S. Baishin, Bendrickienė, M. 
Baltrušaitis, J. A. Dwarish,
A. Burtienė, K. A. Žukaus
kas, J. Kirk, Ig. Kirk, G. Juo- 
dišius; po 50c: J. Daily, S. 
Kairis, J. Bukauskas, Julia 
Sitko, Ed. Baltrušis; po 25c:
B. Sitko, Lieponienė, A. Stel-

ma, T. Halam. Viso pasidaro 
$21.

Visiems ir visoms aukoto
jams ir aukotojoms tariu ačiū 
už aukas.

M. Baltrušaitis.

Bridgeport, Conn.

Tacoma, Wash.

Montello, Mass.
(Tąsa nuo 4-to pusi.)

Serga “Laisvės” skaitytojas 
D. Pagojus. Jam darė opera
ciją ant patrūkimo, ligonis 
jau parveštas namuose, sėk
mingai sveiksta. ,. 

♦ ♦ ♦
Su darbais čeverykų išdir- 

bystėje ne kas. Daug yra ant 
bedarbės apdraudos. Kitus 
miestas maitina. Yra tokių, 
kurie dirba prie WPA darbų.

Pradžioj rudens pradėjo 
būdavot valdiškas kempes, ant 
“Cape Cod,” 70 mylių nuo 
Brocktono. Nekurie ir lietu
viai gavo ten darbus, ir ge
rus užmokesčius, apie 60 do
lerių į savaitę. Bet yra ir iš
laidų. Važinėjimas apie 3, 4 
doleriai į savaitę. Įsirašymas 
į karpenderių uniją 50 dole
rių. Bet vistiek, kurie ten ga
vo darbus, o dar neatleido, 
tai džiaugias. Bet jau •tūks
tančiais iŠ ten atleidžia.

Žolynas.

Drg. H. Jagmino Prakalbos 
Gerai Pavyko

Lapkričio 24 d. mūsų apy
linkėj “Vilnies” redaktoriui d. 
II. Jagminui prakalbas suren
gė LLD 132’kuopa. II. Jagmi
nas pasakė mums labai en
tuziastišką prakalbą, kuri vi
siems labai patiko. Kalbėto
jas kalbėjo apie Lietuvos nau
jo gyvenimo kūrimąsi ir jos 
kultūros plėtimąsi, kuri dar 
neturėjo savo istorijoj tokios 
galimybės, kokią šiandien tu
ri : Ar tai mums ne linksma, 
ar tai mums ne didelis džiaug
smas, kad mūsų tautos žmo
nės atsikratė visokių buvusių 
savo parazitų ir išnaudotojų 
ant visados? Reikia širdingai 
padėkavoti "Sovietų Raudona
jai Armijai ir drg. J. Stalinui 
už šios laisvės atgavimą.

Toliau kalbėtojas aiškino 
apie Sovietų Kongresą, kaip 
jis tvarkosi ir kiek atstovų tu
ri kiekviena Sovietų Respubli
ka siųsti ir t.t.

Kalbėtojas priminė apie per 
vėlų čia mūsų kultūros kilimą. 
Teisybė, tikra teisybė, kad jau 
per vėlai mus čia kalbėtojai 
pradėjo aplankyti ir organi
zuoti, kuomet jau esame pa
senę, palikę be energijos. 
Daug yra čia tokių, kurie vi
sai nežino, kas yra organiza
cija ir ką reiškia žmogui prie 
organizacijos priklausyti, ži
noma, veiklesni darbuotojai 
daug čia darbavosi įtraukimui 
neorganizuotų į vieną ar kitą 
draugiją, bet be patyrusių ge
rų kalbėtojų sunku buvo tas 
darbas atsiekti. Tai taip ir pa
siliko sau vieni amžių baig
ti, taip ir pranyks be jokios 
žinios iš šio pasaulio, taip, 
kaip daugelis jau pranyko.

Pabaigus kalbėtojui kalbėti, 
.buvo duodami įvairūs klausi
mai, į kuriuos kalbėtojas su
prantamai atsakinėjo. Laike 
prakalbų publika ramiai už
silaikė ir atydžiai klausės pra
kalbos. Klausytojų susirinko 
vidutiniškai, pagal mūsų skai
čių lietuvių, tai daugiau nėra 
ko norėti.

Seattlės draugai draugą H. 
Jagminą pamėgo ir dar kartą 
jo prakalbą norėjo girdėt, nes 
Seattle kalbėjo lapkričio 23 
d.

Draugams seattliečiams, ku
rie atsilankė pas mus, varde 
LLD 132 kuopos tariame šir
dingai ačiū.

Po prakalbų turėjome toj 
pačioj svetainėj surengę sve
čiui pasitikimo vakarienę. Drg. 
B. Sitka iš Seattle atsivežė 
elektrikinę muziką, kuria mus 
gražiai palinksmino laike va
karienės ir t.t. Ačiū drg. B. 
Sitkai už rūpestį. Taip pat 
ačiū draugui H. Jagminui už 
apsilankymą ir pasakytą en
tuziastišką prakalbą.

Visais atžvilgiais prakalbos 
pavyko gerai, gauta keli “Vil
niai” nauji skaitytojai.

Aukų surinkta $13^50. Au
kotojų vardai: S. Maczinas 
$3.50, A. Adomavičius $1.25, 
R. N. Skuja $1.25. Po $1: A. 
Skirius, M. Senkevičius ir J. 
Yesmanta; po 50c: M. Šapa
lienė, D. Slizienė, O. Sabutie- 
nė, K. Beniušis, B. Sitka, O. 
Mitkienė ir F. Kavaliauskienė. 
M. Baltrušaitis aukavo 30c, T. 
Ulskis — 25c, F. Dravinin- 
kaitis 20c ir smulkių aukų 25 
centai.

Nuo vakarienės liko $2. Vi
so sykiū pasidarė $15.50.

Visiems prakalbose dalyva
vusiems ir aukavusiems tariu 
nuoširdų ačiū. F. K.

Gražiai Veikiame
Gruodžio 2 d. įvyko LDS 

74 kp. susirinkimas Liet. Sve
tainėje, 407 Lafayette St. 
Apsvarsčius kuopos reikalus, 
J. J. Mockaitis perstatė du 
naujus narius į LDS 74 kp. 
Jais yra šie draugai: Iz. Vai
tiekūnas ir Pranas Rhome. Šis 
naujas narys, jaunas lietuvis, 
pavyzdingas profesionalas. Iš 
profesijos laidotuvių direkto
rius.

Kaip matome, 74 kuopa 
karts nuo karto auga nariais. 
Kas yra žymėtina, kad auga 
ir profesionalais. Tūlas laikas 
tam atgal įsirašė į LDS 74 k p. 
Dr. J. Pinkas, M.D.

Kaip matome, Bridgeporte 
gyvuoja gana graži LDS kuo
pa. Į tokią gražią organizaci
jos šaką atydžiai pažvelgus, 
visuomet gali atsirasti rimtas 
patraukimas ir profesionalams 
prisirašyti. Nebūtų ' nuostabu 
išvysti kurią dieną ir vietinį 
lietuvių kleboną 74 kuopos 
susirinkime, šiandie tokie lai
kai. Kas desėtkas metų atgal 
nebuvo valia nei pamislyti, 
šiandien mielai įvyksta.

Kortų vakaro rengimo ko
misija išdavė raportą. Šis pa- 
rengimėlis buvo 23 lapkr. Rei
kia pasakyti, kad kortų pa
rengimai paprastai būna nedi- 
džiausi, taip ir šis. Tačiau ko
misijai uoliai pasidarbavus 
kuopai atliko gražaus pelno, 
šį kartą rengėjai buvo vien 
moterys, tai A. Pudimienė, M. 
Valatkienė ir O. Arisonicne. 
Šios draugės .iš tos pariukės 
padarė $20 pelno, žinoma, ne
sakysiu, kad tos draugės tai 
padarė be niekieno prijautimo 
rengėjų triūsui. Kita dalis 
draugų prisidėjo aukomis, čia 
jų vardai:

A. Pūdimienė auk. gražią 
namų darbo staltiesę, kuri bu
vo teista išlaimėjimui. J. J. 
Mockaitis — stiprios valstybi
nės butelį. Geo. Valatka — 
baksa sodės.

Maisto dovanomis prisidėjo 
šios draugės: Valatkienė, Pū
dimienė, Arisonienė, Katinie- 
nė, S. S. Tamošiūnienė, Mi- 
kučionienė, Kajackienė, A. 
Jocienė, Stancikienė ir Moc- 
kaitienė, Pinigais auk.: A. 
Mureikienė, A. Jocis, B. Bart- 
kevičia, M. Arisonas. Visi po 
$1. Už tokį gražų solidarumą 
kuopos varde rengėjams ir 
visai publikai, kuri dalyvavo 
parengime, nuoširdus ačiū.

Buvo skaitytas laiškas iš 
Lietuvių Meno Sąjungos (LM-

S) Centro. Šiame laiške Pr. 
Pakalniškis, kaipo LMS rašti
ninkas kviečia LDS 74. kp.' ir 
pavienius įstot į LMS pasi
mokant duoklę $3: metams, 
pavieniai $1.00 metams. Pla
čiai apkalbėtas laiškas. 74 
kuopa ketina įstot po naujų 
metų į LMS.

M. Arison.

PRANEŠIMAI FS KITU K
BALTIMORE, MD.

ALDLD 25 kp. susirinkimas įvyks 
9 d. gruodžio, 7:30 v. v., Liet. Svet., 
853 Hollins St. Apart valdybos rin
kimų sekantiems metams bus ir kiti 
svarbūs dalykai apsvarstyti. Todėl

LICENSES
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 11835 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 be consumed off the 
premises.

ANDREW F. REECK & JOHN STARK 
2604 Church Ave.', Brooklyn, N. Y.

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

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

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

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

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

J. LcVANDA—E. LeVANDA
Tėvas ir Sūnus Lcvandauskai

UNDERTAKER

337 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

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

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-3842

kviečiame dalyvauti susirinkime, —
S. Mack, Pirm. (287-289)

ELIZABETH, N. J.
LDS 33 kuopos susirinkimas įvyks 

trečiadienį, gruodžio 11, 1940, 8 vai. 
vakare, LDP Kliube, 408 Court St., 
Elizabeth, N. J.

Draugės ir Draugai, būtinai visi 
dalyvaukime šiame susirinkime, nes 
bus daug svarbių dalykų del aptari
mo. O svarbiausias dalykas, - tai iš
rinkimas geros valdybos 1941 m. 
Taipgi stengkitės užsimokėti mėn. 
duokles už 1940 metus.

LDS 33 Kp. Sokr. V. K. Shcralis.
(289-290)

WORCESTER, MASS.
Aido Choro repeticijos įvyks 11 

gruodžio, 1940 m., 29 Endicott St., 
kaip 8 vai. vakare. Visi nariai daly
vaukite, nes “Grigutis” bus statomas 
sausio mėnesyj, 1941 m.
r (289-290)

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

530 SUMMER AVENUE 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.
•

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

Roma. — Atvyko Bulga
rijos atstovai daryt preky
bos sutartį su Italija.

Roma. — Numatoma, kad 
italai apie kalėdas pradės 
smarkią ofensyvą prieš 
graikus.

WMm

(NOTARY

PUBLIC

Telephone

STagg 2-5043

MATTHEW P. RAILAS 
(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.

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St — Brooklyn — “Laisvės” Name

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

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

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas pieniškų valgių 
ir daržovių—virtų ir žalių.
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SKELBKITES “LAISVĖJE"
Office Phone Inside Phone

EVergrcen 4-6971 EVergreen 4-6485

FLUSHING
Russian & Turkish Baths, Inc,

29-31 Morrell Street Brooklyn, N. Y.

Vapor 
Room, 
tesian

OPEN DAY and NIGHT

Managed by

RHEA TEITELBAUM

Room, Turkish Room, Russian I I 
Large Swimming Pool, Fresh Ar- | Į 
Water, Restaurant, Barber Shop, 
Sleeping Accomodations.

Admission 50c., day & night, Saturday night 75c.
SPECIAL RATES PER WEEK

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

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

Sun. ail day and night

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y. <

Tel. Triangle 5-8622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

BAR ir GRILL 
LIETUVIU RESTAURANAS 
Įdomiai jpUošta lietuviška aludė 

ant Grand Street 
Rheingold -sxtra Dry Alus. 

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtines

Turime ir kambarių pernakvot 
arba savaitiniai išrandavot
JOSEPH ZEIDAT

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

F. W. SHAUNS
(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

Visokiu Žoliy 
Sandėlis

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

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

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

M. ŽŪKAITIS
334 DEAN STREET 

SPENCERPORT, N. Y.

ROBERT LIPTON
Jeweler : : Įsteigta 1892

701 GRAND STREET 
Tarpe Graliam & Manhattan Avės.

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

CHARLES J. ROMAN
| (RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

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

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

1113 Mt Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

VARPO KEPTUVĖ
36-40 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y.

Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, 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 Cąke, Stollen 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

Siunčiame duoną per paštą j kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svori ir kainas.

VARPAS BAKERY, 36-40 Slagg Street Brooklyn, N. Y.
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NoH'Yorko^/ž^feŽInioi
Literatūros Jubilėjinės 

Iškilmės
Lietuvių Literatūros Draugi

ja šiemet švenčia savo sida
brinį jubilėjų. O sykiu su ja, 
minios lietuvių darbo žmonių 
švenčia ir savo apšvietos jubi- 
Ičjų, kadangi, jeigu ne Ši 
draugija, ne arti 50 tos drau
gijos išleistų knygų, tūkstan
čiam Amerikos lietuvių milži
niški žinybos turtai nebūtų bu
vę pasiekiami.

To jubilėjaus atžymėjimui 
visur rengiama įvairiausios 
pramogos. Neatsilieka ir 
Brooklynas su apylinke, Drau
gijos 2-ras Apskritys ruošia 
šaunų koncertą-balių-prakal- 
bas. Visa tai įvyks jau šį sek
madienį, gruodžio 15-tą, di
džiulėj Central Palace, 16-18 
Manhattan Avė. Pradžia 7 v. 
v. Įžanga tik 40c.

Visi prašomi rengtis daly- 
vumui toj iškilmėj.

Puikią dainų programą iš
pildys Aido Choras, vad. A. 
Žilinskaitės; Aidbalsiai, vad. 
B. L. šalinaitės; Aldona Kli- 
maitė, Antanas Višniauskas; 
prakalbą pasakys Pranas Pa
kalniškis, Draugijos Centro 
pirmininkas; o užbaigtuvėms 
bus smagūs šokiai prie 
Žakevičiaus orkestros, 
bus gerų vaišių, kurias 
patys rengėjai.

taipgi 
paruoš

Švietimo Taryba Siūlė 
Išmest 21 Mokytoją
Aukštesniojo švietimo Tary

ba pereitą penktadienį ėmė 
lenktyniuoti su Rapp-Coudert 
(mažuoju Dies komitetu N. Y. 
valstijoj) komitetu, pati pa
siūlydama išmest iš darbų tuos 
mokytojus, kuriuos minėtas 
komitetas įkaitino kaipę pra
radusius jo malonę.

Metimas iš darbų daroma 
po priedanga įkaltinimo už 
nestojimą liudyt tam komite
tui, nors mokytojai liudyt 
atsisakė, tik prašė atidėti 
teismo keliu bus išspręsta 
matinės Mokytojų Unijos 
sės ir Lokalo 5-to prezidento 
Hendley byla. Visi minėti 
mokytojai yra Brooklyno Ko
legijos fakulteto nariais.

ne
iki 
pa
teik

Mieste Tikimasi Influenzos 
Pasirodymo

Daktarai perspėjo visuome
nę, kad pasireiškusios Kali
fornijoj influenzos bile dieną 
galima laukti prasiplėsiant ir 
j rytinių valstijų miestus, ka
dangi, sako daktarai, influ
enza galinti keliauti taip grei
tai, kaip transportacija.

Miestui esą parūpinta 
sarga vaistų kovai prieš 
nelauktą viešnią.

Malioriai Pasirašė 
Naują Sutartį

at- 
tą

Ta-Maliorių 9-to 'Distrikto 
ryba, dalyvaujant ir majorui 
La Guardijai, pasirašė su 
darbdavių firmomis naują su
tartį, kuri paliečia 12,000 ma
liorių. Priimta arbitracijos 
pasiūlymai. Pakelia mokestis 
po 10c per valandą virš bu
vusių $1.50; dalinai samdys 
per uniją; jiuos bent po 3 die
nas darbo žiemos sėzone. Už 
uniją po sutartimi pasirašė L. 
Weinstock ir kiti.

Susipažinkim Su Menininku 
Prof. Vytautu Bacevičių

Gruodžio (Dec.) 29-tą d. 
Brooklyno lietuviams bus pro
ga susipažinti su kompozitorių 
Vytautu Bacevičių. Susipaži
nimo proga yra rengiamas 
bankietas “Laisves” Salėje, 
419 Lorimer St., Brooklyn.

Kad būtų progos kiekvie
nam asmeniškai pasikalbėti su 
kompozitorių, tai duodama 
daug laiko, ruošiama ne va
karienė, bet pietūs, dienos Lai
ku. Pradžia 2 vai. po pietų.

Daugelis nori asmeniškai 
pasimatyti ir pasikalbėti ' su 
.šiuo aukštu Tarybų Lietuvos 
meninink u. 
cevičius
čiausios pažinties su 
kos lietuviais.

Prof. Bacevičius ne 
žmogus, kaip daugelis
tuvos • atvykusių smetoninių 
svečių, kurie vaikšto nosis už
rietę, nežinodami, su kuom 
kalbėtis ir su kuom ne. Tokių 
niekas ir nepaiso pažinti. Ba
cevičius su širdžia ir siela liau
diškas žmogus. Geidžia pla
čios pažinties, maloniai kalba 
su kiekvienu, tikrai meninin
kas ne tik savo mokslu ir ta
lentu, bet ir būdu bei karak- 
teriu ir gražiu apsiėjimu su 
žmonėmis.

Tačiau susipažinimas su 
prof. Bacevičių nėra lengvas 
dalykas. Jis yra tarptautinė

Ir pats prof. Ba- 
nori įsigyti kuo pla- 

Ameri-

to tipo
iš Lie-

Studentai Stojo Ginti 
Mokytojus

figūra aukštoje muzikoje — 
mene. Jis turi eilę koncertų, 
kurių išpildymui turi būt pri-‘ 
siruošęs taip akuratnai ii’ 
punktuališkai, kaip laikrodis. 
Jis yra amerikoniškos spaudos 
užkviestas rašyti apie moder
ninį meną. Jis yra Lietuvių 
Meno Sąjungos užprašytas pa: 
rašyti savo naujovinės muzi
kos solistams ir chorams. Jis 
turi užkvietimų skambinti di
džiausiose radio stotyse ir yra 
kviečiamas įskambinti rekor
dų. Tad laikas jam labai bran
gus, vizitorių į savo rezidenci
ją, nė su širdingiausiu pagei
davimu jis negali daugelio pri
imti. Inteligentiški žmonės tai 
supranta, su vizitais pas jį ir 
nesiveržia.

Tačiaus kompozitorius Ba
cevičius su mumis ir mes su 
juom norime ir turime asme
niškai susipažinti. Todėl Liet. 
Meno Sąjungos Centro Komi
tetas suruošia susipažinimui 
pramogą ir tai įvyks 29 d. 
gruodžio. Bus geri pietūs, gra
ži muzikalė programa, po pro
gramos bus šokiai. Įžanga tik 
$1. Kas tik norite įsigyti as
menišką pažintį su prof. Ba
cevičių, prašome iš anksto už
sisakyti bilietą dalyvauti šia
me bankiete.

P. Buknys.

Smetonininkų Gailios Ašaros ir Tulžis
Pereito penktadienio vakare 

Grand St. Paradise svetainėje 
“Lietuvių Amerikiečių Tauti
ninkų (Smetonininkų) Sąjun
ga” turėjo sušaukus masinį 
mitingą. Garsino, kad, apart 
kitų, kalbės “viešnia iš Lietu
vos” ponia Jadvyga Tubelie
nė ir Smetonos žentas pulki
ninkas Valiušis. Pirmininkas 
Dr. Vencius dviem atvejais nu
žemintai dėkavojo socialistų- 
trockistų “Naujajai Gadynei” 
ir smetonininkų “Vienybei,” 
taipgi radijušams už prakalbų 
išgarsinimą. O keliais atvejais 
“Keleivis” ir “Naujienos” 
griežtai teigė, jog broliai so
cialistai nieko bendro neturį 
su smetonininkais.

buvo 
Ven- 
labai

Pereitą penktadienį įvyku
siame Brooklyno Kolegijos 
studentų mitinge dalyvavo 
virš pusantro tūkstančio stu
dentų, kurie pareiškė griežtą 
protestą prieš persekiojimą 
mokytojų, ir švietimo laisvės. 
Studentai pasižadėjo visais 
būdais remti savo švietėjų ko
vą.

Great Neck N Y Papildomuosius Rekrūtus
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be ir išsivežė Rusijon.
Visai be jokios sarmatos Tu

belienė tvirtino, kad Lietuvo
je prie Smetonos režimo, “ne
buvo jokio teroro, visur buvo 
minkšta ranka, visi buvo bro
liai.” O kas sušaudė keturius 
komunistus už kelių, dienų po 
Smetonos režimo įsisteigimo 
1926 metų gruodžio mėnesį? 
O kas šaudė 1935 metais Su
valkijos valstiečius? Kas kan
kino šimtus politinių kalinių 
per keliolika metų Lietuvos 
kalėjimuose? Tikrai reikia 
drąsos šiandien atvažiuoti 
Amerikon ir pasakot Ameri
kos lietuviams, kad Smetonos 
valdžia nevedė jokio teroro 
prieš Lietuvos žmones.

Ant galo Tubelienė verkė ir 
prašė aukų, paramos pabėgu
siems smetonininkams. Girdi, 
jie ten gavo darbus ir turi la
bai sunkiai dirbti. Ot, jūs 
amerikiečiai ir duokite aukų, 
idant buvusius ponus išgelbėti 
iš darbo! Tik kelios rankos su
pliauškėjo, kai ponia pabaigė 
kalbėti.

Dr. Vencius susiprato, kad 
taip aukų gauti bus sunku. 
Tai jis prašė aukoti pabėgu
siems iš Lietuvos “vaikams.” 
Girdi, jeigu negalime nupirk
ti jiems mėsos, tai nupirkime 
nors po kaulelį pagraužti. Sa
kė, kad pinigus Berlynan ga
lima pasiųsti per vokiečių 
banką. Komisija pranešė, kad 
aukų surinko $83 su centais.

Smetonos žentas pulk. Va- 
liušis prakalbos nesakė. Tik 
savo’ ir pačios vardu pasveiki
no amerikiečius. Matyt, tas 
pabėgėlis dar vis jaučiasi bai
siai dideliu žmogum, jog ma
no, kad labai svarbu jam čia 
net ir savo pačios vardu ame
rikiečius pasveikinti.

Kalbėjo ir kiti. Didžiausiu 
plūdimu dar kartą atsižymė
jo Juozas Tysliava. Sovietų 
Sąjungos vadus ir lietuvius ko
munistus kitaip nevadino, kaip 
“bestijomis.” Tad Juozas ne
supyks, jeigu ir jį pavadinsi- 
sime bestija, šis bestiją šaukė 
katalikus, socialistus ir tauti
ninkus sudaryti bendrą fron
tą prieš komunistus. Sovietų 
Sąjungos vadus, jis sakė, tuo
jau pamokintų, jeigu jie būtų 

“jų laimė, kad jie 
5,000 mylių nuo

Svarbus Pranešimas Lietuviam
Ateinantį ketvirtadienį, 12 

dieną gruodžio, vakare, pas 
mus lankysis svečias, gerb. 
profesorius Vytautas Bacevi
čius. Jis čia duos paskaitą apie 
muziką ir meną. Tai bus ne
paprastai svarbu visiems iš
girsti ir susipažinti su tuo ge- 
nijališku lietuvių tautos mu
ziku.

Paskaita įvyks Kasmočių 
svetainėje ant Steamboat Rd. 
Visus kviečiame dalyvauti.

Rep.

Išsauks 12 ir 13-tą
šio mėn. 12 ir 13 dienomis 

bus iššaukta 401 naujokas vie
ton atmestųjų dėl įvairių ne
sveikumų. Kitų naujokų šau
kimas atidėtas iki sausio mė
nesio.

Tūli iš nepriimtų pirmame 
šaukime būsią iš naujo per- 
egząminuoti ir su mažesniais 
trūkumais esantieji priimti, 
kadangi jieškant pilnai sveikų 
labai daug atsimeta ir bend-. 
ras rekrūtų skaičius būtų daug 
mažesnis, negu buvo numaty
ta.

Bandė Apiplėšt Stanley 
Rutkūną

Mrs. M. Ranahan, 55 m., 
nusinuodijo gasu savo apart- 
mente, 363 W. 57th St., N. Y.

>
tyje. Be to, esą, vyrai apsi
ginklavę revolveriais dienos 
laiku bėga iš Lietuvos. Ar gir
dėjote, kad revolveriai atsi
laikytų prieš kanuoles, o Jad
vyga sakė, kad yąibežius sau
go k an u oi ės?

Sakė, kad Lietuvoje esą 
areštuojami “visi, kurie buvo 
patriotai ir dirbo Lietuvai, pa
slėpdama tą faktą, kad sulai
kyta yra buvusio smetoninio 
režimo kriminalistai, kurie 
šaudė Suvalkijos valstiečius ir 
kamavo žmones.

Labiausia ponia maišėsi, kai 
priėjo prie žemės klausimo. 
Aiškiai matėsi, kad ji pati sa
vo kalbai netiki. Girdi, žemę 
atėmė iš visų, net ir iš tų, 
kurie turėjo po vieną hekta
rą, nes žemė dabar esanti 
valdžios. Paskui sakė, kad so
cialistinė vyriausybė žemę da
lina—ir dar kaip dalina, gir
di, po prievarta bruka, žmo
nes noneri ją imti, jieško vi
sokiu išsisukinėjimų, kad tik 
nereikėtų žemę imti. Ar gir
dėjote kas nors tokį stebuk
lą? Nejaugi ponia Tubelienė 
mano, kad męs Amerikos lie
tuviai tokie kvaili, jog tikėsi
me jos šitam blofui ?

Ir tie, sako, kurie gavo že
mės, yra prapuolę, nes netu
ri iš ko pradėt dirbti. Bet Tu
belienė nepasakė, kad vyriau
sybė paskyrė 20 milionų litų 
suteikimui pagelbos naujaku
riams. Smetoninė vyriausybė 
tikrai rūpinusis valstiečiais, 
ypač anų laikų naujakuriais, 
šelpus juos visaip, bet girdi, 
vis tiek tie žmonės atsisakė 
nuo žemių. Nepasakė, kad 
valstiečiai buvo prasiskolinę 
bankams ant 300 milionų litų.

Ve kita ponios nesąmonė: 
Girdi, Lietuvoje žmonės pa
matę orlaivį džiaugiasi, nes 
piano, kad vokiečiai atėjo juos 
“išvaduoti.”

Išbarė Kauno burmistrą Dr. 
Garmų, kam jis stato “bara
kus” apsaugojimui žmonių 
nuo šalčio. Labai blogai pa
darius valdžia, kad konfiska
vus dirbtuves ir bendroves. Ot, 
sako, tos ir tos dirbtuvės dar
bininkai susitarė ir reikalavo 
sugrąžinti senuosius bosus. O 
“Drobės” dirbtuvės darbinin
kai sustreikavę už išlaisvinimą 
savo bosų, kurie pakliuvo kalė- 
jiman už bandymą pabėgti su 
bendrovės pinigais.

Išnykę Lietuvoje ir lietu
viškosios dainos — dainuoja
mos esą tik rusiškos. O pavyz
dį vienos tokių dainų padavė 
“Internacionalą.” Matyt, po
nia nesupranta ar nenori su
prasti, kad “Internacionalas” 
yra darbininkų tarptautinė 
daina, o ne rūsų.

Tubelienė turėjo atsinešus 
dienraštį “Laisvęl” visiems ro
dė ir ją citavo, neva įrody
mui, kad Lietuvoje “viskas 
blogai/’ Mat, “Laisvė” talpi
na visus iš Lietuvos gautus 
laiškus ir vienam kitam laiš
ke būna išsireikšta naujajai 
santvarkai nepalankumas. 
Smetonininkai mano, jog Čia 
jiems didžiausias argumentas.

Vieną laišką ponia labai ne
gražiai iškraipė. Tai buvo laiš
kas vieno mažos sektos dva
siškio, kuriame jis sako, kad 
jo “parapijos” jaunimas nebe- 
paiso bažnyčios, išvažinėjo į 
Baltarusiją ir Rusiją. Mat, ta 
religijinė sekta randasi Vil
niuje. Tubelienė apvertė laiš
ko turinį aukštyn kojom ir sa
kė, būk tai reiškią, kad Sovie
tų armija tą jaunimą pasigro-

Stan.Penktadienio naktį, 
Rutkūnui, Lituanica Square 
Restauranto savininkui, pa
baigus dienos biznį ir belipant 
laiptais į savo kambarį su pi
nigais iš dienos, biznio, patam- 
sėj stovėjęs plėšikas smogė 
Rutkūnui į sprandą iš užpaka
lio bet neparmušė. Tada Rut- 
kūnas pradėjo šaukt. Plėšikas 
išsigandęs, pabėgo.

SUSIRINKIMAI
NEW YORK APYLINKE

LLD 2-tro apskričio metinė kon
ferencija jvyks sekmadieni, 12 d. 
sausio,- 1940 metais. Svetainėj, 62 
Lafayette St., Paterson, N. J. Pra
džia 10 vai. ryte. Delegatai renkami 
sekamai: 
nas nuo 
laiku.

PAJIEŠKOJIMAI
Vienam vyrui reikalingas šiltas 

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

(287-289)

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

kalbant, buvo ir

T

ir

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

Rep.

Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrodymą

Vienas nuo 10 narių ir vie- 
kuopos. Prašome pribūti 

Sekr. A. A. Lideikienė.
(289-290)

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENE IR SŪNAI

J. GARŠVA
G raborius-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

BROOKLYN, N. Y.
Siuvėjų Susirinkimas

Siuvėjų Unijos 54-to Skyriaus 
priešmetinis susirinkimas jvyks tre
čiadieni, gruodžio 11 d., 7:30 vai. 
vakare, Liet. Am. Piliečių Kliubo 
Salėj, 280 Union Ave., Brooklyn, N. 
Y. Nariai prašomi dalyvauti, nes bus 
renkama dalis valdybos sekantiems 
metams. * Sekr. Ch. Nečiunskas.

(289-291)generolai “susipratę” ir jau 
norėję priešintis ir jieškoti 
Smetonos, bet, girdi, “mūsų 
prezidentas” jau buvo už ru- 
bežiaus. O jis pabėgęs Vokie
tijon grynais patriotiniais su
metimais, būtent, kad amžpnai 
pasilikti Lietuvos prezidentu. 
Ir kol jis bus prezidentu, nie
kas kitas Lietuvos negali “tei
sėtai” valdyti.

Pusę‘savo prakalbos Tube
lienė pašventė mokinimui 
a m e r i k iečių “komunizmo,” 
kaip jis esąs blogas ir nedo
ras. O ji tą komunizmą ėmė 
iš Hearsto spaudos bendradar
bio suhitlerėjusio trockisto Eu
gene Lyons, kuris prieš kelius 
metus parašė piktą knygą ir 
išplūdo Sovietų Sąjungą ir jos 
žmones. Kas nors Tubelienei 
pakišo šitą fašistinę knyfcą - ir 
iš jos ji kamavo penktadienio 
susirinkimo klausytojus.

Kai perėjo prie Lietuvos, tai 
ten visai nieko gero Tubelienė 
nebesurado. Ir tai natūralu, 
mums visai suprantama. Prieš 
savo galą Lietuvos smetoninis 
seimas buvo poniai Tubelie
nei nupirkęs dvarą už 112,000 
litų. Socialistinė vyriausybė tą 
jos dvarą dabar konfiskavo ir 
išdalino bežemiams. Tačiau 
vietoj sakyti: “Ratavokite, a- 
merikiečiai, nebėra mano dva
ro,” Jadvyga šaukia, kad ne
bėra Lietuvos.
\ Jos kalba buvo pilna prieš
taravimų. Pavyzdžiui, pareiš
kė, kad Sovietai buvo susita
rę su Vokietija paimti Pabal
ti jos 
tino, 
ėmė 
kiši
ant savo žemės kariauti neno
ri. Sakė, kad viskas, kas ra
šoma ir kas ateina iš Lietuvos 
yra griežtai cenzūruojama, ta
čiau šimtai amerikiečių jau 
yra gavę laiškus, iš Lietuvos 
nuo savo žmonių ir tie laiškai 
nėra cenzūruoti.

Arba, pavyzdžiui, sakė, kad 
niekas negali iš Lietuvos pa
bėgti, nes rubežiai saugomi 
ginkluotų raudonarmiečių ir 
šaudomi visi, kurie bando pa
bėgti. Tačiau nepadavė nei 
Vieno žmogaus taip nušauto. 
Be to, verkė, kad Vokietijos 
“rojun” pabėgusių yra daug, 
pabėgę ne tik vyrai, bet, gir
di, moterys ir vaikai, ypatin-

čia. Girdi, 
gyvena už 
mūsų.”

Tysliavai
sorkių. Matyt, ant jo pyksta 
Zosė Vitaitienė. Tai ji ne tik 
pertraukinėjo jo kalbą, bet 
ant visos svetainės uždaina
vo. Tysliava baigė kalbą su 
Zosės daina ir publikos juo
ku.

Kalbėjo ir Klinga. Dr. Ven
cius dviem atvejais tvirtino, 
kad Klinga būtinai norėjo kal
bėti ir todėl jam kalbėti buvo 
suteikta proga. Matyt, rengė
jai benori imti atsakomybę už 
to žmogaus mintis. Smetonos 
režimas buvęs tiesiog aniuo- 
liškas, per švelnus, tas žmo
nių persekiojimas buvęs tiktai 
“motinos plekštelėjimas vai
kui.” Ateityje Lietuvoje turė
sianti susikurti “griežta val
džia.” Klinga tebesapnuoja 
apie smetonizmo sugrįžimą 
Lietuvon.

Dar kalbėjo nei rastas, nei 
pamestas Kostas Jurgėla, ku
ris, anot pirmininko, “ka
riauna. už savo tėvo kapus.” 
Ne už Lietuvą. Jurgėla šaukė 
komunistus1 skandinti. Kur ir 
kaip, nepasakė. Ragino panau
doti “žiaurumą.” Naujoji vy
riausybė i^šau džius tūkstan
čius lietuvių! Bet nepadavė 
nei vieno sušaudyto žmogaus.

Pagaliau Jurgėla šaukė: 
“Duosime savo kapitalą, duo
sime savo daiktus, duosime gy
vybę.” Pasižadėjimas labai 
lengvas. Jurgėla kapitalo ne
turi, todėl jam bus lengva jį 
atiduoti. Jurgėlos “daiktų” 
niekam nereikia, niekas jų ne
ims. O kas liečia gyvybę, tai 
nesakė, “savo gyvybę,” ale tik 
“gyvybę,” reiškia, gali būti 
bet keno. Jurgėla pabaigė sa
vo prakalbą hitlerišku saliutu, 
hitleriškai ranka iškėlęs ir iš
tiesęs.

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

Į Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

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

aprokavimus be jokio mokesčio.

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

Telefonas EVer^reen 7-1661 
{ *

Publikos prisirinko daug, 
pilna svetainė. Dauguma su
sidėjo iš pažangiosios visuo
menės. Tai parodė publikos 
užsilaikymas. Tubelienei ir 
kitiems pritarė ir plojo tik 
maža dalelė. O pažangiosios 
srovės žmonės suėjo pamatyti, 
“kaip ištiesų atrodo išmovę iš 
Lietuvos smetonininkai.”

Vyriausia kalbėtoja 
Jadvyga Tubelienė. Dr. 
cius ją perstatė publikai
iškilmingai ir jos visą pakale
ntą padarė didžiausiais Lie
tuvos patriotais.

Jadvyga gi kalbėjo gana il
gai, bet pasakė labai mažai. 
Tiesą, verkė daug, bet naujo 
nieko neatvežė. Pati pasakė: 
“Jums buvo aiškiau matyt, 
kas įvyk(L Lietuvoje, negu 
mums.” Atsirekomendavo, kad 
ji pabėgus iš Lietuvos kartu su 
“tautos vadu” dar prieš per
versmą, kaip tik paaiškėjo, 
kad “tautos vadas” pasiliko 
generolas be armijos, o jo re
žimui išmušė paskutine valan
da. Todėl, girdi, visas infor
macijas apie Lietuvą aš jum 
perduosiu nuo pabėgėlių iš 
Lietuvos, pati savo akimis nie
ko nemačius.

Ponia Tubelienė patvirtino, 
kad Smetona buvęs sušaukęs 
savo generolus ir kolegas pa
sitarimui, bet tik jis vienas 
stojęs už nepasidavimą, už 
mušimąsi ir, pradėjimą Lietu
voje civilio karo ir kraujo pra
liejimo. Visi kiti jam neprita-, 
rę, ypatingai generolas Vit
kauskas griežtai išstojęs prieš 
Smetonos pasimojimus. Tada 
Smetona su savo artimaisiais
dūmęs Vokietijon. Paskui tie gai vaikai esą sunkioje padė

kraštus, bet paskui tvir- 
kad Sovietų Sąjunga ūž
tuos kraštus tam, kad ti- 
kariauti su Vokietija, o

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

409 ir 436 Grand St,

MIRĖ

prižiūri

Bus pa- 
Šv. Kai.

m. 
mi-

Margaret Sievers, 51 
amžiaus, 626 Grand St., 
rė gruodžio 5 d., Kings County 
ligoninėj.’, Kūnas pašarvotas 
Bieliausko koplyčioj, 
laidota gruodžio 9 d., 
varijos kapinėse.

Laidotuvių apeigas 
graborius Matthew P. Ballas 
(Bieliauskas) J

Mrs. 
du ir 
kreivą priesaiką tikslu apsuk
ti.

C. Napolitano nuteista 
pusę metų, kalėti už

Brooklyn, N. Y,
Tel. EVergreen 7-8451

IŠDIRBĖJAI IR PLATINTOJAI
GEROS RŪŠIES RAKANDŲ

Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus 
palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.




