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Lietuvos vy

1 I I
Darbo žmonių

Dienraštis
Kaina $5.50 Metams

Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.00

Metams

Prašome visiį ‘^Lai- 
s ves” skaitytojų gaut 
nors po vieną naują 
skaitytoją savo dien
raščiui.

usybė nutarė 
smarkiai bagsti tuos, kuriuos 
sučiups naikinant krašto turtą, 
sąmoninga/ kenkiant socialis- 
mei kūk ai. Lai buvę ponai 

nininkai nepamiršta 
šio patvarkymo.

Didelė dauguma Lietuvos 
katalikų inteligentų pasiliko 
Lietuvoje ir prisitaiko prie 
naujo gyvenimo. Pabėgo tik 
keli. Jie irgi buvo apsistoję 
Berlyne, bet ten juos Hitleriui 
įskundė smetonininkai ir jie 
turėjo nešdintis laukan.

“Draugas” džiaugiasi, kad 
Amerikon pribuvo iš Lietuvos 
pabėgėlis Kunigas Prunskis, 
buvęs “XX Amžiaus” redakto
rius. Matyt, tas kunigas bu
vo sunkiai nusižengęs Lietu
vos žmonėms, jog turėjo nuo 
jų bėgti.

Graikai Užkariavo Ket
virtadalį Albanijos
Graikų Pranešimas:

Athenai. — Graikai daro 
naujus sėkmingus žygius 
prieš italus Albanijoje. Ita
lai traukiasi pajūriu toliau 
į šiaurius. Iki šiol graikai 
užėmė 3,500 ketvirtainių 
mylių, tai daugiau kaip ket-. 
virtadalį visos Albanijos.

Planai Uždraust
, i ’ »

Streikus Kari
nėje Pramonėje

Angly Šarvuotlaivis Su 
ėmęs Vokiečiu Laivą

Dr. Petriką gavo ilgoką 
laišką nuo labai seno aušri
ninko Juozo Rimšos. Be abe
jonės, laiškas tilps “Laisvėje.” 
Išgirsite balsą seno ir nuošir
daus kovotojo už lietuvybę.

Chicagoje labai įėjo į madą 
lietuvėms moterims organizuo
tis į chorus ir dainuoti. O dai
nuoti jos moka. Girdėjau 
North Sides Kultūros Kliubo 
Moterų Chorą dainuojam Yra 
ko pasiklausyti.

Geras pavyzdys kitų miestų 
moterims. Neapsimoka tik na
mie sėdėti ir ne laiku visaip 
pasenti. Vaikai užauginti.' 
Mūsų kartos moterys dabar\ 
turi gražaus laiko. Lai jos'

Italų Pranešimas:
Roma. — Italai atmušė 

graikų atakas ir patys dau
gelį kartų sėkmingai kontr
atakavo graikus. Iš Argyro- 
kastrono italai pasitraukė 
pilnoj tvarkoj ir išsivežė 
visus savo karo reikmenis.

Washington. — Pirminiu-|se ir baust kalėjimu net iki 
kas kongreso teisių komisi- gyvos galvos tuos darbinin- 
jos Hatton Sumners užreiš- kų vadus, kurie skelbs strei
ke, kad negalima bus “nė 
per dalelę sekundos pakęst 
jokį streiką fabrikuose, ku
rie gamina šalies gynimo 
reikmenis.” Ši kongresma- 
nų komisija, be kitko, pa
lankiai svarsto Smitho su
manymą — verstinai taikyt 
darbininkus su samdytojais 
kariškai svarbiose pramonė- anksti.”

Havana, Cuba. — Nepa
tikrintai pranešama, kad 
Anglijos šarvuotlaivis suė
męs prekinį vokiečių laivą 
“Idarwald”, 5,033 tonų, be- 
pusiškuose Amerikos žemy
no vandenyse. Sakoma, kad 
vokiečių jūreiviai mėginę 
nuskandint savo laivą, bet 
nepaspėję.

Anglai Supliekę
Halus Egipte;

Suėmę 1,000 Ju
pačiu laiku bombardavo ita-Anglai Praneša:

London. — Anglų ka- lūs Sidi Barrani mieste. , 
riuomenė ir orlaiviai smar
kiai sumušė italus už kelio
likos mylių į pietus nuo' 
Sidi Barrani, Egipte. Sidi 
Barrani stovi prie Vidurže
mio Jūros, 60 mylių į rytus 
nuo Libijos, italų kolonijos.

Anglai paėmė į nelaisvę 
I bent tūkstantį italų, o pagal 
neoficialius pranešimus, tai 
gal net keturis tūkstančius.

kus, o nepasiduos valdiš
kiem taikytojam.

Sumners reikalavo, kad
darbo ministerė Frances] '“fdarwald” Su kitu Vokie- 
Perkins ir generalis proku- tijos prekiniu laivu “Rhein” 
roras R. Jackson užgirtų to- pabėgo iš Tainpico, Meksi- Tapo užmuštas ir antrasis 
kį sumanymą, bet jiedu at- kos prieplaukos, lapkr. 29 vyriausias italų komandie- 
sakė, kad tai dar būtų “per-,d. Apie “Rhein” dar visai rius. Anglų karo laivai tuo Alam Rabia, Egipte.

nieko negirdėt. ........... ... ...

Italų Pranešimas:
Roma. — Italai atmušė ir 

nuvijo atgal anglus ties
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1 ANGLAI VĖL PLEŠKI 
fašistų spauda šaukia mušt Nf KARINIUS VOKIE- 
tuos italus, kurie sako, kad 
Italija prakiš karą.

Roma, gruod. 10. — Italų

SENATUI ĮNEŠTA ĮVEST , 
SMOGIKUS AMERIKOJ
(Specialus Pranešimas

“Laisvei”)
Washington. — Demokra

tas senatorius Morris Shep-

čiy PUNKTUS

.v...v,. . v . i 1 tlUcl v uivharu uzanuoc uci
veikia ir dainuoja! Ilgiau gy- pard yra įnesęs senatui su- sužeidė ir tam tikrą skaičių

MA 71AI 0 A A KTfl Ti Athenai, gruod. 10. — VALDŽIA DUODA 18NAZIAI SAKO, ANGLAI Graikai praneša, kad i ta-1 MII ĮAMIT DIDINTI DR 
NEPADARE KARINĖS lai ®alvatU'kiaais bĖKą iš| oidinii uk-

JIEMS ŽALOS
šiaurinio ir pietinio Albani-1 I AIVIII PAKRIKI K 
jos frontų, o graikai juos 1HDB1IW0
vejasi.

10 METŲ KALĖJIMO 
UŽ NARYSTE KO
MUNISTU PARTIJOJ

Anglų Pranešimas:
London, gruod. 10. —Pra

eitą naktį vokiečių orlaiviai nai susprogdino Londone 
n e b o m b a rdavo Londono.' kai kuriuos gazolino sandė- 
Bet užpereitą naktį jie liūs ir geso įmones, kaip 
daug nuostolių padarė Lon
donui.

Tada vokiečiai užmušė bei

Vokiečiai Praneša: 
Berlin. — Vokiečių lakū-

“SUMUŠIME PASAULI,” 
SAKO HITLERIS

vens, gražesnės bus, puikiai manymą išleist įstatymą, Jondoniečiu 
patarnaus visuomenei! '—11—x~; —,”x-- —

Washington. — Amerikos 
valdžia paskyrė 18 milionų 
ir .160,746 dolerius Pratt- 
Whitney, Sikorskio ir Ha
milton Standard orlaivių 
kompanijoms, kad jos galė
tų padidint ir pagerint savo 
fabrikus kariniams' lėktu
vams statyti.

Tie padidinimai ir page-

Oklahoma City, Oklą. — 
čia gruodžio 9 d. liko nu
teisiąs Alan Shaw, sekreto
rius Oklahomos valstijos 
Komunistų Partijos, vien 
tik už tai, kad jis yra šios 
partijos narys. Džiūrė pa
tarė teisėjui, kad nubaustų 
Alaną Shaw’ą 10 metų ka- 
Įėjimo ir 5 tūkstančiais do- 

rintaai“būs‘“skaitomi Tai- lerilJ; Jis PriPaž>ntas kaltu 
fabri- Pa&a* įstatymą pries knmi- 

nalį sindikalizmą.
Advokatai sako, tai dar

Berlin, gruod. 10. — Hit
leris, kalbėdamas didžiame 
Borsic metalo fabrike, pa
reiškė, jog vokiečiai “su
mušiu kad ir visą pasaulį,” 
o ne vien tik anglus, nors 
iki vokiečių laimėjimo ir 
reikėsią palaukt. Jis žadėjo 
“naktis į naktį” orlaiviais 
kriušint Angliją, “be atlai
dos.”

Hitleris smerkė Anglijos 
lakūnus, kad jie pasirenką 
bombarduot vokiečių ligo
ninei, • bet,-. girdi, anglai 
“meluoja,” būk jie sunaiki
nę vokiečių karinius fabri
kus:

“Anglų orlaiviai nesu
stabdė dar nė vieno mūsų 
ginklų fabriko.

“Niekas nesumuš Vokie
tijos nei kariniai nei eko
nominiai.” /

Hitleris vadino Angliją ir 
medžiaginę jos pagalbininkę 
Ameriką “prakeiktomis plu- 
tokratijomis.” Sakė, jog ke
li šimtai kapitalistų ir po
nų valdą tas dvi šalis; ir žiū
rį tiktai savo naudos; o jis 
tai, girdi, rūpinasi visos vo
kiečių tautos gerove. Hitle
ris, tarp kitko, priminė, jog

pranešė vokiečių komanda 
gruod. 9 d.

Vokiečių orlaiviai, žemai 
skrisdami, sudaužė daugelį 
anglų priešlėktuvinių ka- 
nuolių ir švyturiu Londone.

Anglų lakūnai’ vakarinėje 
Vokietijoje apardė tik kai 
kuriuos paprastus namus, 
bet nepataikė į jokį karui 
svarbų fabriką.

Vokiečiai nukirto du an
glų orlaivius, o anglai vieną 
vokiečiu.£

kad fabrikantai galėtu or-, Anglų orlaiviai jau tre
čią kartą įnirtusįąi bombar
davę vokiečių fabrikus Du- 
esseldorfo srityje. Kiti An
glijos lakūnai pleškino vo
kiečių submarinų stovyklas 
ir prieplaukas Bordeaux, 
Breste ir Loriente, Franci- 
joj‘

Anglai sunaikino du vo
kiečių bombininkus.

ganizuot šturmininkus-smo
Mes dabar turiiųe daug 1^ gjkus prieš darbininkus fa 

bai gabių jaunų, čia gimusių ir Sumanymas lei
augusių chorų vedejų ir mo-g 
kytojų. Vyrai chorvedžiai 
kaip ir baigia išnykti. Mūsų 
dienraščių moterų skyriai tu 
rėtų apie šias naujas, gražiaš 
veikėjas plačiau rašyti, gauti 
ir dėti jų fotografijas.

Kaip atrodo, tai Jungtinėse 
^Valstijose dar yra per ketu- 

rius milionus ateivių nepilie- 
. čių. Labai daug. Daugelis jų 

♦ iŠ apsileidimo ar nepaisymo 
pasiliko nepiliečiais. Tą klai-!

džia 5 procentus bile kom
panijos tarnautojų - darbi
ninkų sutelkt į smogikų bū
rius ir sako:

“Smogikų būriai nebus 
traukiami teisman už jokiūs 
nuostolius, kuriuos jie pa
darys bile žmogui ar jo nuo
savybei, vartodami jėgą bei 
prievartą tuo laiku, kai jie 
atlieka savo pareigą.”

Pirmosios šio sumanymo
dą jie dabar turėtų atitaisyti, kopijos yra “išgaudytos,” ir

Katalikų spauda labai n 
patenkinta, kad iš Lietuvo 
mokyklų tapo iškraustyti ku ( 
nigai. Bet juk 'mokyklose po-\T 
teriams ir ne vieta. Mokykla 
yra mokslo įstaiga. Poteriams 
yra bažnyčia.

Atsimenu tuos laikus, kai aš 
lankiau Panemunėlio pradinę 
mokyklą. Mes baisiai nemylė-

šiuo tarpu jau negalima 
daugiau jų gauti.

Danijos Naziai Smarkiai 
Susikirto su Policija 

ir Gyventojais

Prezidentas Apžiūrinėja 
Angly Salas Kaip Sto

vyklas Amerikai

džios nuosavybe, o 
kantai bus laikomi jų “ran- 
dąuninkais.” K o m p a n ijos 
mokės valdžiai po dolerį vienintelis Amerikoj atąiti- 
“randos” per metus. ikimas nuo praeito pašaull-

Fabrikantai sako, kad su nio karo, jog komunistas 
šia valdžios parama jie to- nuteistas vien tik už tai, 
liau dveja tiek daugiau pa- kad jis komunistas, be jokio 
budavosią karinių orlaivių, nusikaltimo iš jo pusės.

Amerika Atidaro Sau 
General; Konsulatą Vla

divostoke, Sibire

Protestas Uruguay’ui 
Dėl Angly Laivo Per- 

ilgo Taisymo
Washington. — Jungtinės

i

I
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Prancūzu Filosofas Pasirin
ko Žydą Likimą

Vichy, Francija. — Fran-' 
cūzų vyriausybė paskutinė-i 
mis dienomis įsakė žydam

Montevideo, Uruguay,
gruod. 10. — Šiandien žada Valstijos gruod. 9 d. įsakėCopenhagen, Danija. — 

Danai naziąi, apsirengę sa
vo uniformomis ir užsimovę 
plienines kepures, maršavo 
gatvėmis Hadersleben mies- 

, te, demonstruodami. Danai 
gyventojai bežiūrint susime
tė demonstrųot prieš saviš- 

ėmė 
blaškyt maršuojančius da-
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davome, kunigo. O jis ateida- Pasitraukt 1S visų valdiškų kiug nazius. Policija
- - ’uetų; tik mažą skaičių uz- J ’vo ir kamuodavo; mus su po 

teriais ir katekizmais.

Antigua Sala. — Prezi
dentas Rooseveltas, atplau
kęs šarvuotlaiviu “Tusca
loosa”, apžiūrinėjo vietas, 
kurios tiktų kaipo stovyklos 
Jungtinių Valstijų karo lai
vams ir orlaiviams Antiguo- 
je ir kitose Caribbean Jū
ros salose, priklausančiose 
Anglijai. Prezidentą pasiti-uinplniiiqin” žvdii jinai nnli-; P / U į R, . niškus nazius, o jie išstojo į ko anglas Gordon J. Leth-io valdžios tarnybose. Bet|mflšį su poli’ij/ Polici<n.‘l

iš čia išplaukt pagalbinis savo atstovybės sekretoriui 
anglų šarvuotlaivis “Car-> A. I. Ward’ui važiuot iŠ 
narvon Castle.” Jis buvo su- Maskvos į Vladivųstoką, So- 
žeistas vokiečių laivo šovi- vietų Sibiro pajūryje, ir ati- 
'niais — sugadinta masine- daryt ten general; Ameri- 
rija ir įvairūs įrengimai. Po kos konsulatą. Sovietai Įei
to “Carnarvon Castle” at- do Amerikai įsteigt tą kon- 
plaukė į Montevideo pasi- sulatą po ilgų pasikalbeji- 

nežiūrint*^d Anciiia-Am6- taisyt’ ir Uruguay’aus vai- mų tarp Konstantino A. 
erika laimėjo praeitą karą, 
bet jodvi po to neišrišo net 
nedarbo klausimo. Jis taip
gi kartojo, kad vokiečiai ne
norėję karo* bet Anglija pri
vertus juos “gintis.”

Paryžiaus Policija Suėmė 
153 Kaip Raudonuosius 
Vichy, Francija. •— Poli

cija Paryžiuje ir priemies
čiuose areštavo 90 komu
nistų ir 63 kitus asmenis 
kaip įtariamus raudonuo
sius. Policininkai užklupę ir 
devynias slaptas spaustu
ves. t 

Nuo liepos mėnesio dėl 
politinių priežasčių suimta 
Paryžiuje 1,141-nąs žmo-

"4-a'džia davė jam 72 valandas Umanskio, Sovietų amba- 
h’ laiko. Vokietijos atstovas sadoriaus Washingtone, ir 

užprotestavo, kad Uruguay Jungtinių Valstijų užsienių 
duoda perdaug laiko tam ministerijos.
laivui taisyt. | per Vladivostoką eina

-------- stambi prekyba tarp Ame
rikos ir Sovietų. O antra, 
tai konsulatas ten Amerikai 
reikalingas, kad galėtų iš 
arčiau tėmyt Japoniją ir 
kas dedasi Tolimuose Ry
tuose abelnai.

Kvotimus išduoti važiavom garsus frančūzų filosofas

Italai Jau laivais Bėgą

Washington. — Į Ame.riAn-

ORAS. ~*<Bus šalčiau.

o

Tapo suimta 350 daniškų 
nazių. Po ištardymo, dau
guma jų paleista, o teismui

Du kariniai Amerikos lai
vai - naikintuvai plaukioja 
kaip prezidento šarvuotlai
vio palydovai.

ANGLIJOS EX-KARALIU 
IR JO PAČIĄ

London, gruod. 10.
glija paskolino Chinijai 40 kos armiją šaukiama dar 
milionų dolerių. ' 20,000 atsargos oficierių.
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ANGLAI ATKIRTĘ ITA
LUS EGIPTE

London, gruod. 10. ■

apsirengę uniforminiais na-
A

į Rokiškį. Visi drebėjome iš 
. baimės, paihatę guzikuotus 

kvotėjus. Pabaigėme su jais, 
užklupo mus kunigas. Mano 
laimė buvo, kad pareikalavo 
sukalbėti tiktai “Tėve Mūsų/’ 
Šiaip taip išstenėjau. Visus ki- 

- ) tus poterius buvau pamiršęs.
O šalia manęs sėdinčio vai

ko paklausė apie kokius ten 
patriarchus. Vargšas nepatai
kė. Ir vaikas kvotimo neišda
vė. Verkė jis, verkėme ir mes, 
ir pykome ant kunigo, skaitė
me jį didžiausiu nevydonu.

Šitoms Lietuvos vaikų kan
čioms dabar padarytas gala/

Henri Bergson, žydų kil
mės, atmetė tokią pirmeny
bę ir išstojo iš Francijos 
kolegijos profesorių štabo, 
kuriame jis buvo garbės na
rys. Bergsonas pasirinko li
kimą didžiosios savo tautie
čių daugumos. Jis yra 80 
metų amžiaus ir 
sveikatos.

em, Leeward salų guberna- 
kai apmėtė nazius ašarinė- torius, ir kiti aukšti jų val
inis bombomis, o gaisriniu- dininkai.
kai paleido smarkias van
dens srioves į juos, ir taip 
iškrikdė danų nazių demon- 
traciją.

Naziai sužeidė- dešimts
policininkų, o policininkai ^KILMTNGAI PASITIKS 

silpnos kelis nazius.

Berlin. — Vokiečių vy
riausybė teigia, kad jų gin
kluotas prekinis laivas lai
mėjo mūšį prieš anglų laivą 
“Carnarvon Castle” ir pats 
išliko visiškai sveikas.

Amerikoje yra didelė stoka 
žmoniškų butų. Apskaitoma, 
kad reikėtų net 9,000,000 nau
jų butų, jeigu norėtumėme ap
rūpinti žmoniška pastoge vi
sas šeimas, kurių metinės 
įplaukos nesiekia $1,500.

Kur jau kur, bet Ameriko
je stoka butų nėra niekuomi 
pateisinama.

&___ _________ 7 ~ ______ Miami, Florida. — Miesto
' laikomi tik smarkiausi jų valdžia rengiasi iškilmingai 

An- vadai. Jie kaltinami, kad be pasitikt kunigaikštį Wind- 
glų ministeris pirmininkas leidimo maršavo gatvėmis! .ainerikietę zmo-
W. Churchill pareiškė, kad 
anglai Egipte pasiekę jūrą! . 
tarp Sidi Barrani ir Libijos Z1^ drabuziais.
ir taip atkirtę italų kariųg- Danija jau 8 mėnesiai 
menę esančią Sidi Barrani kaip užimta vokiečių, 
srityje. :

ną (buvusią Simpsonienę), 
dėl kurios jis apleido An
glijos sostą. Jiedu iš Baha
mas salų atplaukia privačiu 
laivu Švedijos fabrikanto 
Wenner - Greno, kad Wind
sort) žmona galėtų pasitai
syt dantis Miami. ; 1

Sargai Sušaudė Devynis 
Belaisvius Egipte

Cairo, Egiptas. — El Nor 
stovykloje Sinajaus Dyku- 

gus. - | moj belaisviai užpuolė sar-
Lapkričio 29 d. Paryžiuje gus pagaliais ir geležiniais 

buvo areštuotu 19 studentų vamzdžiais. Sargai septy- 
ir viena jauna moteriškė už nis belaisvius nušovė ir de- 
spaudinimą ir skleidimą la- vynis sužeidė. Toje stovyk- 
pelių nepageidaujamų Vo- loję laikoma 4,000 žmonių 
kieti jai ir dabartinei Fran- kaip politinių valdžios prie- 
cijos valdžiai. šų.

Struga,. Jugoslavija, gruo
džio 10. — Neoficialiai pra- 

■ '' ' * 

nešama, kad italų kariuome
nė iš Palermo prieplau- 
k o s, Albanijoj, laivais 
nešdinasi namo. Italai norė
ję toliau pajūriu trauktis į 
šiaurius, bet Albanijos su-v
kilėliai uŽkirtę jiem
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Ir Kun. Prunskis Amerikoje
Buvęs “XX-to Amžiaus” redakto

rius (Kaune), kunigas J. Prunskis, at
vyko į Jungtines Valstijas. Jis, mat, pa
bėgo paskui “tautos vadą” pas Hitlerį, o 
iš Berlyno atvyko Amerikon.

“Draugas” rašo, kad kun. Prunskis sa
kys prakalbas apie Lietuvą. Apie kokią 
Lietuvą jis kalbės: smetonišką ar tary
binę? Aišku, jis, kaip ir Jadvyga, kaip 
Vileišis ir Gabaliūnas, kalbės apie tary
bų Lietuvą, ją šmeiš, niekins. Na, o sme
toniškąją Lietuvos santvarką jie ap
verks, jos gailėsis, kadangi joje parazi
tams buvo rojus, o liaudžiai—pragaras.

Be to, kun. Prunskis, kaip ir kiti “tau
tos vado” pasekėjai, prašys iš Amerikos 
lietuvių pinigų susmukusiam fašizmui 
gelbėti.

Pinigų gal jie ir gaus, nes dar yra ne
mažai tamsių žmonių, kurie duoda, bet 
fašizmo Lietuvoje jie jau niekad neat- 
steigs!

“Altorių Šešėlyje” Autorius 
Pasisako

N. Mykolaitis-Putinas yra vienas žy
miausiųjų Lietuvos rašytojų. Jis ypačiai 
išgarsėjo su savo vaikalu -“Altorių še
šėlyje.” Tame veikale jis šiek tiek ati
dengė kunigų gyvenimą Lietuvoje ir to
dėl suįdomino skaitytoją. Mat, pats au
torius yra buvęs katalikų kunigas. Be 
to, jis yra žymus stilistas. Bet Mykolai
tis-Putinas buvo dešinus, ar tai dėlto, 
kad norėjo eiti pavėjui (su smetonišku 
režimu) ar gal dėl nesusipratimo,—neži
nia.

Todėl, kai Lietuva pasiskelbė tarybų 
respublika nemažai amerikiečių lietuvių 
klausinėjo: “Kažin, kur dabar yra Myko
laitis-Putinas; turbūt jį ‘rusai' bus suė
mę?” Kiti stebėjosi, kodėl Mykolaitis- 
Putinas nebėgo paskui “tautos vadą” ir 
Jadvygą!

Atėję iš Kauno laikraščiai parodo, kad 
Mykolaitis-Putinas tebeprofesoriauja 
Vilniaus i^iiversitete, kaip ir profesoria
vo. Jis, vadinasi, atsisakė paskui fašis
tus ir žvalgybininkus bėgti. Jis pasiliko 
Lietuvoj.

“Tarybų Lietuvoj” (iš spal. 10 d.) My
kolaitis-Putinas rašo dėl perversmo Lie
tuvoje. Jis pats pasisako, kad jam ne
bus lengva persilaužti, persilaužti greit, 
bet jis bandysiąs. Apie socialistinę san
tvarką, “Altorių šešėlyje” autorius ši
taip pasisako: t.

“Dabar aš galvoju taip: naujoje bū
tyje yra dalykų esminių ir dalykų pri
puolamų, antraeilių. Esminis dalykas yra 
tai, kad mes įstojome į socijalistinių res-

- publikų sąjungą^-vadinasi, visuomeniniu 
požiūriu mes įsijungiame į teisingą žmo
nijos raidos kelią, n^s kiekvienam aišku, 
kad ateities santvarka pareis ne nuo 
saujelės valdančiųjų, ne nuo vadinamų 
‘aukštesniųjų sluoksnių,’ kurie išsigema 
ir kas kart vis mažėja, bet nuo darbo 
žmonių masių, kurios gamina visa, kas 

’ gyvenimui yra reikalinga, vadinasi, tu
ri teisę ir patį tą gyvenimą tvarkyti; 
politiniu požiūriu, mes įsigijome stiprių 
sąjungininkų: socijalistinės Tarybų Res
publikos ir viso pasaulio darbo žmones, 
kurie kapitalizmui ir jo vedamai bepro
tiškai kruvinai kultūros griovybei pada
rys galą ir greičiau, negu mes tikimės. 
Esminiu dalyku aš laikau f ir tai, kad 
mums yra patikrintas tautinis savaran- 

' kiškumas, laisva tautinės kultūros kū- 
K ryba.
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“vyras iš 
stuomens.” Jis ne vieną

=
“Socijalistinį internacijonalą aš įsivaiz

duoju ne bespalvę niveliuotą masę, bet 
gyvą, darbų organizmą, kuriame didelės 
ir mažos tautos, išnaikinusios tarpusa
vinio antagonizmo dyglius, kraus į žmo
nijos kultūrą savo dalį, sukurtą pagal 
įgyvenamojo krašto, savo praeities paty
rimų, savo charakterio ir bendrųjų žmo
nijos idealų reikalavimus.”

Mums atrodo, kad Mykolaitis-Putinas 
objektyviai įsivaizduoja socijalizmą ir 
todėl jam nebus sunku jį suprasti, jin 
įsigyventi.

Kaip ten bebūtų, šis Mykolaičio-Puti
no pasireiškimas Sugadins ne vieną krau
jo kvortą Amerikos lietuviams fašistams, 
socijalistams ir klerikalams, kurie taip 
bjauriai spjaudo ant tarybų Lietuvos ir 
visų žmonių, kurie su tarybų vyriausybe 
kooperuoja, kurie nebėga pas Hitlerį, 
bet dirba išvien su Lietuvos liaudimi.

Metai Baigiasi
1940 metai baigiasi, — bepasiliko tik 

apie trys savaitės. Nei nejusime, kaip 
įžengsime į 1941-muosius metus.

Šiais metais Amerikos lietuvių dvi or
ganizacijos—Literatūros Draugija ir Lie
tuvių Darbininkų Susivienijimas—šven
čia savo jubilėjus. Pirmąjai sukako 
25-keri metai, o antrajai—10 metų gy
vavimo.

ALDLD padarė dideles nuolaidas 
tiems, kurie nori šiais sidabrinio jubilė- 
jaus metais įstoti į josios eiles: įstojimo 
į organizaciją sąlygos labai palengvin
tos, nereikia mokėti jokia įstojimo mo
kestis. Todėl visi ALDLD darbuotojai, 
visi nariai privalo smarkiau sukrusti ir, 
kol dar galima, įtraukti naujų narių į 
ALDLD—šį lietuvių kultūros švyturį. O 
tie mūsų skaitytojai, kurie dar nepri
klauso ALDLD, turėtų be jokių ragini
mų įstoti, turėtų pasinaudoti jubilėjine 
proga.

Daugelis LDS kuopų turi savo pramo
gas 10 metų jubilėjui pažymėti. Tose pra
mogose, susitarus su LDS C V., nauji na
riai priimami palengvintomis sąlygomis. 
Todėl ir LDS nariai-veikėjai privalo to 
nepamiršti,—jie turi priminti visiems 
dar nesantiems nariais ir paraginti juos 
patapti LDS nariais.

Mūsų dienraščių—“Laisvės” ‘ ir “Vil
nies”—vajai eina prie pabaigos. Visi mū
sų vajininkai ir draugai raginami smar
kiau pasidarbuoti,’ kad gavus juo dau
giau naujų skaitytojų dienraščiams, ku
rie šiuo metu patapo nepavaduojamais 
kiekvienam mąstančiam darbo žmogūį.

v Taigi visiems pažangiesiems lietuviams 
darbo žmonėms, visiems mūsų veikėjams 
darbo pilnos rankos. Jei uoliau ir sąži
ningiau pasidarbuosime, tai naujuosius 
metus susitiksime daug linksmesni ir 
drąsiau į ateitį bežiūrinti.

Gal Išvalys Ir Bažnyčias
Vienas laisvamanis Lietuvos “Laisvo

joj Mintyj” rašo:
“Kad dauguma bažnyčių yra apleistos, 

pridulkėjusios, purvinomis, prispjaudyto
mis grindimis ir apskritai, laikomos ne
švariai, o klebonijos puošnios, erdvios 
ir visko pilnos, tai klebonų ir tikinčiųjų 
dalykas. Tačiau, kai bažnyčių ir jų ap
linkumos nešvarus užlaikymas gręsia pa
vojumi visuomenės sveikatai, tai čionai 
jau reikia įsikišti viešosios sanitarijos 
organams. Tad neatidėliotinai reikia įves
ti reguliarią sanitarinę priežiūrą visiems 
maldų namams, kaip tai jau yra nusta
tyta mokykloms, susirinkimų salėms, ge
ležinkelių ir autobusų stotims, valgyk
loms ir kitoms viešosioms vietoms. Bent 
katalikų bažnyčiose daug kur įprasta 
spjaudyti ant grindų, o ant grindų klau
piamas! ir kai kas net gi bučiuoja grin
dis! Spjaudo gi ne tik’sveiki, bet ir džio
vininkai. Uždaros klaupkos — tikri ne
švarumų lizdai. Ar prisideda sveikatin
gumui,# kad visi bučiuoja kryžių, kuriame 
ant nukryžiuotojo kojų drėgnomis lūpo-v 
mis sudaromi purvini sluoksniai? Sienos, 
lubos, karnyzai, altoriai, paveikslai, lan
gai, žvakydės ir tt.—viskas storai dul
kėta. Šventorius dažnai panašus į rais’tą. 
Klebonijoje esti daug, trobesių, o parapi
jiečiams nėra užeigos kur sušilti. Nėra 
švaraus vandens atsigerti. Nėra išvietės: 
todėl po šventadienio esti miestelio cen
tro patvoriai priteršti. Nors sykį jau bū
tų metas tai sutvarkyti, jei patys klebo
nai tuo nepasirūpina.”

. Be abejo, kad tarybų vyriausybė,— 
atsieit, sveikatos komisariatas, nepra-

H Vilniaus Proletariato
Didvyris

.......... . 1 —----
Dabar, kai Vilnius pasi-[Lekertas buvo 

darė visos Sovietų Lietuvos 
proletarijato sostinė, seni streiklaužį pašalino iš dar- 
vilniečiai dažnai prisimena bo. Draugų padedamas, jis 
vardus ir žygdarbius tų ko- iš policijos rankų išvadavo 
votojų, kuriais didžiuojasi 
jų miestas.

Tai buvo tuo metu, kai 
provokatoriškoj! zubatoviš- 
ka reakcija stengėsi įsi
skverbti į darbininkų judė
jimą. Vilniuje šiai “ochran- 
kos” apgaulei nesisekė. To
dėl “kramolą” malšinti ca
ras nusiuntė koriką Fęn- 
Valen. Bet į visas šio guber
natoriaus represijas darbi
ninkija atsakė streikais ir 
sustiprinta revoliucine veik
la.

Atėjo 1902 metų Gegužės 
pirmoji. Vilniaus dirbantie
ji nusprendė tą dieną at- 
švęsti, demonstruodami 
gatvėje ir bulvaruose.

Šitų eisenų dalyviai caro 
žandarmerijos ir kazokų 
buvo žvėriškai sumušti. Bet 
to sadistui Fon-Valenui ne
užteko. Jo įsakymu, suim
tieji per Gegužės pirmosios 
demonstraciją darbininkai, 
buvo viešai plakami rykštė
mis. Į egzekucijos viešąjį 
vykdymą tikėjosi atsilanky
ti pats Fon-Valenas. Ši gė
dinga egzekucija iššaukė 
darbininkuose keršto nuo
taikas. “Kerštas,” tada vie
name rašinyje šaukte šaukė 
darbininkė Grinšteinaitė.

A l

būrelį darbininkų, kuriuos 
policija buvo suėmusi už at
sišaukimų platinimą. Kovo
je su policija tada buvo su
žeistas artimas Lekerto 
draugas. Sužeistąjį skubiai 
teko nugabenti gydyti į vie
ną mažą miestelį, mat 
mieste buvo įsakyta visiems 
gydytojams, kad jie apie su
žeistąjį praneštų policijai. 
Lekertas savo draugą ap
rengė moteriškais drabu
žiais ir nuvežė į miestelį. 
Bet policija jį ir jo draugą 
suėmė. Lekertas pabėgo, ir 
po to iš kalėjimo ligoninės- 
išgelbėjo savo draugą.

Čia suminėti tiktai pir
mieji Lekerto žygdarbiai. 
Jis buvo suimtas ir ištrem
tas į Jekaterinoslavo guber
niją, iš kur pabėgo į Vilnių 
atlikti savo uždavinį — at
keršyti gubernatoriui Fon- 
Valenui.

Teismo salėje ir- mirties 
sprendimo vykdymo metu 
Lekertas — tas tesingasis, 
gal mažai susipratęs liau
dies sūnus — elgėsi, kaip 
tikras revoliucionierius. Kai 
rabinas jam prie kartuvių 
pradėjo įrodinėti, kad jis 
turi melstis ir atgailauti už 
savo nuodėmę, nusižengda
mas įstatymui — “Nežu
dyk,” jam Lekertas atsakė, 
kad maldų nereikalaująs, o 
“Nežudyk” taikytina val
džiai, nusprendusiai jį nu
žudyti. Ir jis daugiau nesi
leido į jokias kalbas. Pats 
priėjo prie kartuvių ir pats 
užsimovė > kilpą. * Teismo 
sprendimas Lekertui įvyk
dytas 1902 metų gegužės 
28 d. Jo kūnas užkastas

Dešinėje Rumunijos premjeras Antonescu, o kairėje 
—fašistų vadas ir vice-premjeras Horia Simą, mar- 
šuoja po to, kada Rumunijoj buvo paskersta keletas 
tūkstančių žmonių; skerdynes suruošė fašistai, aks
tinam! vokiškų nazių.

Pilnas Anglijos Rėmimas

Keturių-penkių žmonių 
darbininkų būrelis tada sa
vo nuožiūrh nusprendė ker
šyti Fon-Valenui. Tris sa
vaites po egzekucijos bat
siuvys Hiršas JJekertas, pa
likęs sergančią
žmoną, ėjo {prie cirko lauk
ti išeinančio gubernato
riaus. Kai šis išėjo, Leker
tas paleido jį jį kelis šūvius, sprendimo įvykdymo vietoje 
Lekertas Įpuvo suimtas ir ir per jo kapą peržygiavo 
perduotasJ$ismui. Bet čia 1 1 1 11
nebuvo viėnfritelis Lekerto 
žygdarbis. Lekertas darbi
ninkų judėjime priklausė 
“bojevikams.” Jam tekdavo 
kovoti su streiklaužiais ir 
bendrai dalyvauti visur, kur 
buvo reikalinga fizinė jėga.

Klausimai ir 
Atsakymai

Klausimas:
“Laisvės” Redaktoriams: 

Man teko susikibti su vienu 
fašistu ir jis man šitaip už
važiavo. sako: Lietuvos vy
riausybė išvaikė policiją ir 
todėl jokios tvarkos nebe
liko, vagys ir žulikai gali 
siausti, kaip jiems patinka. 
Ar tas tiesa,1 kad Lietuvoje 
nebėra policijos?

Atsakymas:
Tas tiesa, kad socialistinė 

Lietuvos vyriausybė likvi
davo buvusią smetoninę po
liciją. Tos policijos vyriau
sias tikslas buvo persekioti 
ir smaugti darbo žmones, 
todėl ji negalėjo pasilikti 
naujoj santvarkoj.

Bet gryna netiesa,

kareivių kolonos, kad žymės 
nebūtų, kur palaidotas liau
dies didvyris.

Genialūs rusų revoliucijos 
strategai terorą atmetė, 
kaip klaidingą ir kenksmin
gą revoliucijai, nes indivi
dualinis teroras silpnina re
voliucinį judėjimą, atitrauk
damas darbo žmonių mases 
nuo kovos su išnaudotojų 
klase.

Dabar darbininkų klasė, 
po savo didelių laimėjimų, 
žino, kokių *priemonių dėka 
ji pasiekė savo laimėjimus, 
bet ji taip pat moka ver
tinti ir tą didelę paprasto 
batsiuvio revoliucinę jėgą. 
Visuomet mūsų šalies dir
bantiesiems bus brangi to 
revoliucinės aušros nešėjo 
atmintis. Lekerto pasikėsi
nimas buvo pirma kregždė 
tų revoliucinių jėgų, kurios 
per 1905 m. revoliuciją štur
mavo caristinę santvarką ir 
kurios 1917 m. spalių mėn. 
pradėjo šturmuoti visą bur
žuazinę santvarką.

Veberas.

Copenhagen, Danija. — 
Susikirtime tarp danų ir vo
kiečių Jutland saloje, tapo 

kad sunkiai sužeisti šeši vokie- 
buk dabar Lietuvoje nebesą čių- policininkai,
jokios drausmės bei discipli--------------------
nos. Vietoj smetoninės poli- Tokio, gruod. 9 — Japoni- 
cijos, tapo suorganizuota ja, kada tik reikės, eis karo lionieriais 
liaudies milicija iš atsako- talkon Vokietijai ir Italijai, 
mingų darbininkų ir vals- kaip pareiškė užsieninis ja-

Tokio, gruod. 9.— Japoni-

Lapkričio 29 d. klausiau 
amerikiečių komiteto pil
nam Anglijos rėmimui ra
dijo programos. Išklausius, 
pasirodė trys blogybės Am
erikai.

Pirmoji blogybė bus ta,— 
ji jau yra prasidėjus, bus 
da baisesnė,—kad tas rėmi
mas bus tik iš pūslėtų del
nų, o ne iš bilionierių—“big 
business” iždų ir ne iš mi- 
lionierių—“little business” 
kišenių.

Antroji blogybė: darbo 
žmonės (darbininkai, far- 
meriai, maži krautuvinin
kai ir amatininkai) dėl pil
no rėmimo Anglijos turės 
sumažinti savo šeimos kąs
nelius, o prie karinio iždo ir 
jo išlaidų ir kainų neturės 
jokių teisių, jokios valios; 
tik ponai ir ponios, Anglijos 
geradėjai—geradėjos viską 
kontroliuos. Jie kontroliuos 
darbo žmones, kad patrijo- 
tingai prakaituotų darbe, 
bet patrijotiškų teisių sau 
nereikalautų.

Trečia ir aršiausia blogy
bė, kad kuomet darbininkai 
yra varomi sunkiau, spar
čiau ir ilgiau dirbti, o ma
žesnį atlyginimą gauti, tuo 
tarpu mūsų pondl bilionie- 
riai savo pelno visiškai ne
sumažina, bet da padidina 
sulyg ekonomijos įžodžiu: 
“kai yra didesnis prekių 
pareikalavimas, tai kainos 
kyla, o kainų kilimas padi
dina gamintojų pelną.”. (Ga
mintojais yra darbininkai; 
bet darbininkai yra valioje 
fabriko savininko, taigi sa
vininkas vadinasi gaminto
ju ir pasiima visą ekstra- 
pelną.)

O kai darbininkai, patri- 
jotizmo kančium varomi, 
dirba sunkiau, sparčiau ir 
ilgiau už tą patį Uždarbį ir 
kai turės dirbti “overtime” 
negaunant už tai padidinto 
uždarbio (ponas Sloan, ge
neral Motors korporacijos 
viršininkas tatai jau prana
šauja), tai jų gyvenimas— 
standard of living — bus 
prastesnis, jų žmoniška gar
bė žemesnė, jų verguvė 
augs didyn. Karas dės dar
bininkams ant sprandų is
toriškai didžiausios vergijos 
jungą, kuomet didžiuosius 
kapitalistus darys dides
niais bilionieriais, o mažuo- . 
sius milionierius—multi-mi-

Galų gale yra da ir kitos 
tiečių. Jinai palaiko tvarką, 'ponų ministeris Matsuoka. blogybės, bet šitos prie anų
*—  r :-------------------------t -   ■ . j , 

leis pro pirštus tų pastabų ir* bandys su- 
sanitarinti bažnyčias, cerkves ir sinago
gas. Tai bus dar vienas žingsnis pirmyn.

Bet, jei tas bus bandoma padaryti, tai,

matysime, tarybų Lietuvos priešai—fa
šistai, kunigai ir socijalistai—pradės rėk
ti, kad ten “tikyba persekiojama.” Ta
čiau išmintingi žmonės to nepaisys!

•<>’isą*

trijų — pamatinių blogybių 
nesiskaito, dėl to, .kad jos 
gali būt tikros tik ateityj. 
Viena jųjų yra bendra vi
siems amerikonams, t. y. ir 
mums darbo žmonėms, ir 
mūsų valdonams bilionie- 
riams ir milionieriams. Šitą 
blogybę paaiškina patys 
“geresnieji” patriotai bur
žujai. Štai kaip:

“Tikrasis klausimas yra, 
ar Jungtinės Valstybės gali 
pristatyti, kiek reikia, karo 
medžiagos, kad britai galė
tų stovėti kare. Britanijos 
likimas dabar rymoj a 
mūsų pramonės... ►

“Britų publika buvo 
• vinama tąja vilčia, 
, sparčiai išsiplės parama iš 
Amerikos. Ta viltis palaiko 

, Anglijos moralę. Kaip anglai 
, tat rnąto,., tai mes esame ty- 
, lusis partnerys (dalininkas) 
. jų kare. Jeigu mes nesu

gebėsime aprūpinti jųjų 
medžiagomis, būsime kalti
nami Anglijoje už pralai
mėjimą karo.” (Raymond 
Clapper).

Taigi, mes visi ameriko- • 
nai būsim kalti už Anglijos 
sumušimą,—už tai, kad ją 
sumuš Vokietija-Italija...

Ar ne dėl to mūsų patriot 
jotieriai agituoja, kad Ame^ 
|rikos vaikinai būtų siunčia
mi į karą dabar taip, kaip 
buvo siunčiami ten pat 1917 
metais?

Pilno Anglijos rėmimo 
komitetas—‘‘William Allen 
White’o Komitetas Gynimui 
Amerikos Gelbstint Alman
tams” (Anglijai) nori, kad 
visa Amerikos karinė ga
myba eitų Anglijos karo 
pagelbai.

Senatorius Rush Holt 
(demokratas iš West Virgi
nia) sakę, , kad šis komite
tas tam tyčia yra sudary
tas, kad įtrauktų šią šalį į 
karą. Ir kas aršiausia, anot 
to senatoriaus, tai tas, kad 
Dies’o komitetas, įkurtas 
tyrinėjimui “neamerikinio 
veikimo”, netyrinės to Whi- 
te’o komiteto, nes jame esą* 
galingų amerikonų, augštų 
valdininkų...

Tai jau didžiausia blogy-4į 
bė. W’

Ir dabartinis visuotinas g 
siundymas patrijotiškų jau
smų priešais visokius radi
kalus ir komunistus yra nie
kas daugiau, kaip “smoke 
screen” — dūmimas, 
mums nematant, mūsų po
nai lengvai galėtų įtraukti 
šią šalį į Europos karą ir 
pelnytis po ekstra bilioną 
dolerių pelno iš mūsų jau
nimo kraujo.
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Katas neša darbo žmonėmM žaizdas, 
mirt j ir širdgėlą, karo taksus ir sklirdą, 
sunaikinimą organizacijų ir asmens teisių. 
Mes, darbo žmonės, nenorime karo. Pra- 
neškim apie tai savo kongresmanamš!

. / / ? Tre&as puslapis
-.j <■ -4 r-

Lietuvių Literatūtos Draugijos Vajus 
prasidėjo vasario bmą, naujus narius ga
lime jtašyt SU $1 mokėsties už vistu 
šiuos, metus. Gera proga gaut moterų na* 
rių ir sutvert motetų kuopas bei kliubus.

Kariaujančiose Šalyse Kūdikiai 
Gimsta su Nervų Ligomis

Ten Niekad Nebuvo Ramybes
EL1Z. VILKAITE

Iš Lietuvos Atvykusi Jaunuolė 
Džiaugiasi Perversmu

Dr. L. W. Sontag, vedėjas 
Samuel Fels Tyrinėjimo Insti
tuto, Antioch Kolegijos, savo 
raporte Harvardo Medikalės 
Kolegijos komisijai atžymėjo, 
kad kariaujančiose šalyse nuo 
bombų, įvairaus triukšmo ir 
teroro išgąsdintų motinų, kū
dikių nervai esti pažeisti da 
jiems negimus.

Nuo švilpimų sirenų, prane
šant apie gręsiantį puolimo 
pavojų, bombų sprogimo ir ki
tokių karo baisenybių, pergąz- 
dintos motinos baime užnuo
dija da negimusius kūdikius. 
Dr. L. W. Sontag nurodo, kad 
jeigu būsimų motinų tokia pa
dėtis pirm gimdymo ilgai tę
sėsi, tai jų gimstanti kūdikiai, 
pirm gimimo ir gimę, jau bus 
su sukrėstais nervais. Tokis 
kūdikis galės būti neramus, 
perdaug aktyvus; bus keblu
mų jo maitinime, jis galės tu
rėti širdies ligą, ir būti labai 
liesas.

Kita priežastis naujagi
miams nešanti nelaimę, dr. L. 
W. Sontag pažymi, tai varto-, 
jimas vaistų, stoka vitaminų 
motinos dietoje, motinos krau
jo nuodijimas ir nenormalis 
funkcijonavimas motinos tiroi- 
dės (thyroid) glandos. Grę- 
siant nuolatiniam pavojui, kad 
nuraminus bent kiek nervus, 
būsimos motinos ima Quinine 
ar kitokius nervų raminimui

Amerikonės Civilizacija
Baltas grabelis gėlėse stovi 

ant šlapios žemės, prie grabe
lio duobė, prie kurios guli bal
to marmuro plyta su kokiais 
tai užrašais. Prie duobės irgi 
gyvų gėlių maišas.

Prie grabelio ir duobės sto
vi apie 25 žmonės. Jie stovi nu
siminę, tačiau su kepurėmis, 
o nuleistom galvom, ir žiūri 
nei tai į grabelį, nei tai į gė
les. Jų akys ašarotos ir veidai 
ašarų šviežiai išvagoti, o viena 
ponia ypatingai graudžiai ver
kė.

Manau sau: “Tragedja įvy
ko šeimynoj. Nelaiminga mo
tina, veikiausia, laidoja savo 
kūdikį, atsiskiria su juomi ant 
visados. Taip būna mūsų tar
pe labai tankiai.” Man į širdį 
gailestis įsismeigė. Prisiartinu 
prie nusiminusių žmonių ir pa
lengva klausiu, kas ir kaip, 
šalia stovintis sako:

—Numirė. . .
—Mergaitė ar berniukas,— 

klausiu.
—Nei mergaitė, nei berniu

kas, o kaliukė kokia tai 
bus...

—Kaip tai kaliukė?
—Taip yra, kaliukė. Pagal 

įstatymus ji priklauso poniai 
Ef. Ef. Key. Ji bėgo gatve ir 
trokas važiuodamas paga
vo.. . šoferis net nesustojo, 
o nuvažiavo. Greitai buvo pa
šaukta medicinos pagelba, ge
ri chirurgai padarė operaciją, 
tačiau vargšė neišlaikė. Ir ma
tai kas įvyko.

—Reiškia, yra šuo, o ne 
žmogus?

—Taip, yra kaliukė. . .
—Kaip tai yra kaliukė?— 

aš jau garsiai klausiu. —Broo- 
klyne ant Grand Stryto moti
na savo kūdikius parduoda, 
kad išgelbėjus juos nuo šalčio 
ir bado mirties, o jūs čia pec- 
kiojatės su padvėsusiu šunimi. 
Net ir gėlės, ir taip toliau.

—Užtai mes civilizuoti žmo
nės—, jie sako man, —mūsų 
demokratijoje šuo yra verstes- 
nis už žmogų...

Ir bandyk ginčytis!. . .
Lyg akmuo užsirito ant šir- 

vaistus ir dėl to kūdikis ga
li gimti su defektyve klausa. 
Stoka vitaminų motinos dieto
je neduoda ganėtinai sustiprė
ti kūdikio kaulams ir kūdikiai 
gimsta su minkštais kaulais 
arba kitokiais trūkumais.

Suprantama, tokis likimas 
laukia tiktai liaudies motinas 
ir kūdikius. Kad ir tame pa
čiame Londone, turtingos mo
tinos ir kūdikiai nedatekliaus 
nejaučia ir nuo pavojaus yra 
apsaugoti. Dažnai paveiks
luose matom kaip Vokiečių 
bombos Londoną naikina, bet 
kartais taip pat matome kaip 
Londono ponija nuo bombų 
apsaugotuose viešbučiuose lė
bauja. Anglijos komunistai 
reikalauja, kad nuo bombų 
apsaugotuose viešbučiuose ir 
darbo liaudis rastų sau apsau
gą, bet kol kas jų balso po
nai nepaiso.

Kelios savaitės atgal iškilo 
viešumon, kad viena aukštos 
kilmės, Hitlerio naudai tarna
vusi dama, Londono kalėjime, 
savo puotelei užsteliavo net 36 
bonkas šampano. Jos užsaky
mas pilniausiai .buvo patenkin
tas. Buržuaziniams gaiva
lams, nepaisant kokį purviną 
darbą anie nedirbtų, jiems ir 
kalėjime būvant negręsia hit
lerinės bombos nei stoka vita
minų, tik liaudis kenčia visus 
karo trūkumus ir baisenybes.

Skruzdė.

Montello, Mass.
Lietuvių Moterų Apšvietos 

Kliubas yra įsteigęs lietuvių 
kalbos mokyklą. Pamokos at- 
sibūna kožno penktadienio va
karo 7 vai. Mokina drg. S. Ba
ronas, labai sugabiai ir aiš
kiai išaiškina lietuvių grama
tiką. Taigi, lietuvės moterys 
yra kviečiamos ateiti į mo
kyklą. čion pačios persitikrin
site, kaip yra svarbus dalykas 
lavintis.

Mano supratimu, virš minė
tas kliubas atliko prakilnų 
darbą įsteigdamas tą mokyk
lą, tik moterys eikime ir la- 
vinkimės.

E. Benulienė.

Šeimininkėm
Čokolado Suvyniotas Pyragas

Penki kiaušiniai, 3 šaukštai 
koko (cocoa), 1 puodukas cu
kraus. Biskis druskos.

Gerai suplak kiaušinių try
nius su cukrum (su rankom 
ims apie 15 minučių, su elek
trine mašina 5 minutes). Su
plak baltymus pakol pasida
rys gerai tirštas. Įmaišyk ko
ko, sumaišyk abu mišinius į 
daiktą, paimk blėtą 11x15 dy
džio, ištiesk vaškuota popiera, 
supilk, išlygink ir kepk 350 
karštyje 25 minutes. Išėmus iš 
pečiaus padėk ant sušlapinto 
abrūso pakol praves. Išvertus, 
nulupk popierą — kai kada 
prisieina lupt po kavalkėlį. 
Suplak puoduką saldžios grie
tinės, aptepk pyragą, suvy
niok, ir turėsi čokolado suvy
niotą pyragą.

šį receptą atsiuntė O. Vil- 
kaitė-šilkienė iš Hartford, 
Conn. '

dies ir einu toliau mislydama, 
kad Amerikos civilizacija eina 
į atbulą pusę. O l<ad tai So
vietų Sąjungos socialistinės 
kultūrinės revoliucijos jaunuo
lės matytų panašų vaizdą, jos 
iš širdies garsiai sakytų, kad 
tiem žmonėm galvoj yra “ku
ku.” J. Klevaitė.

(Tąsa)
Neužilgo didelė eksplozija 

pasigirdo netoli jos. Ji pakėlė 
akis į dangų ir pamatė kaip 
sidabrinį paukštį padangėje, 
iš kurio baltas, kaip kiaušinis, 
slinko žemyn ir tuojau sužai
bavo ir pasigirdo griausmin
gas ūžimas viršuj jos galvos. 
Ji tik uždarė akis ir pamisli- 
jo sau : dabar aš jau mirsiu.

Bet tai dar nebuvo jos mir
tis, tik bomba sprogo šalyj 
jos namų. Ji pasikėlė ir ėjo 
linkui gatvės, kuri jau buvo 
pilna dulkių ir sudaužytų ply
tų. Ji pažiūrėjo į suardytą 
sieną ir į tuščią gatvę, kurioje 
nebuvo matyti nei vieno sutvė
rimo einant. Bet ji stovėjo ir 
žiūrėjo, kaip ilgai ta tuštuma 
viešpataus. Nusiraminus bom
bom, tik ant sykio gatvė žmo
nių prispildė. Bėgo katras kur 
išmanė. Kiekvieno veidas ro
dė, kad bėga nuo priešo. Ji 
žinojo, kad priešas neužilgo 
ateis, bet ji nusprendė nebėg
ti, prisitaikyti ir gyventi, ne
paisant, koks svetimšalis prie
šas nebūtų, pakol ji tik galės 
savo sekretą užlaikyti. “Ir be 
to, sena moteris jau niekam 
nebereikalinga,” manė ji, ir ji 
džiaugės, kad jos gyvenimas 
jai dar yra labai saldus. Vy
ras, vaikai ir darbas jai nu
stojo vertę, bet jos sekretai, 
kuriem ji neturėjo niekada 
laiko, ją tebeįdomavo. Tokiu 
būdu ji nusprendė atsisakyti 
nuo to ramumo. Neužilgo ji 
atsidūrė tarpe pulko bėgančių 
žmonių, kurie apsupo ją ir 
nešė pirmyn, jau jai sunku 
buvo grįsti atgal. \

Atsipeikėjus, pamislijo sau, 
“aš neturiu trauktis.” Uždėjo 
ranką ant pečių vyro, kuris 
arčiau jos buvo, ir į ausį jam 
sušnibždėjo : “kodėl tu bėgi ?” 
Jis pažiūrėjo į ją ii’ ji matė, 
kad jis nieko nesupranta, tik 
baimės apimtas taip, kaip visa 
grupė bėgančių žmonių. Gar
siai ji sušuko: “Jūs visi esate 
nesusipratę, jeigu bėgate be 
jokio pasipriešininfo, tai gėda 
jums visiems vyrams.”

Nekurie išgirdę jos balsą 
sustojo paklausyti, ką ji dau
giau nori pasakyti. Jų visų 
veidai buvo raudoni, akys dar 
pilnos žiaurumo, jie nusi
šluostė veidus su rankovėmis 
ir apstojo aplink ponią Chien. 
Ji užklausė: “Kur jūs bėgat?” 
Nei vienas neatsakė. Vienas 
jaunas vyrukas rūsčiu balsu 
atsakė: “Anei-kur pasislėpti. 
Ko mums čia būti ir laukti 
mus užmušant. Priešai turi iš 
kitų šalių šautuvus,; kurie yra 
daug geresni už mūsų, ir mū
sų kapitonai apleido mus.”
- Ji paėmė iš vieno .kareivio 

šautuvą, jį išegzaminavo ir pa
sakė: “Užtektinai geri yra jū
sų šautuvai.” Nors ji niekada 
nebuvo turėjus savo rankose 
šautuvo,, bet tarpe jos sekre
tų štai ir šis sekretas buvo.

Kai japonai užėmė Man- 
churiją, ji nusipirko knygą, 
kurioje buvo vėliausi karo 
įrankiai ir jų paveikslai. Ji 
ščyrai ją studijavo. Ir čia ji 
pradėjo visam pulkui aiškin
ti, kaip jie su savo šautuvais 
galėtų sulaikyti priešą. Vieni 
klausėsi, kiti juokdamies klau
sė : “Kur tu išmokai ir sužino
jai tą viską?” Ji pažiūrėjo į 
juos ir užklausė: “Kur yra 
priešai ?” Vienas atsakė: “Jie 
ateina iš šiaurių pusės ir jie 
yra apie 30 mylių nuo mies
to.” Ponia Chien atsakė: “Jie 
turi pereiti upę.” Vienas sušu
ko: “Jie‘jau važiuoja per li
pę. Jau jie mus apsupo.” , ,

“O, Jūs durniai,” ponią 
Chien atsakė: “Tai jūs juos 

apsupsite. Ar upė neapsupa 
miesto išskyrus pietų pusę, ar 
jūs negalite upę apsupti tik 
palikdami pietų pusę atdarą 
taip, kaip butelio kaklą. Jie 
neis per upę, jeigu manys, 
kad miestas jųjų rankose, o 
jie nežinos, kad jūs esate kur 
nors pasikavoję.” Jie tik ste
bėjosi žiūrėdami į ją. Vienas 
sušuko: “Iš kur tu tą viską 
žinai?” Ji atsakė: “Aš turiu 
savo sekretus.” Saulė ėjo vis 
karštyn. “Mes geriau eikim 
artyn upės,” ji pasakė.

Visi pradėjo maršuoti ir ji 
sykiu su jais ėjo. Kada jie 
priėjo arčiau upės, rado ir 
daugiau, kurie jau rengės su 
laivukais plaukti skersai upę 
ir bėgti. “Sustokit, jauni vy
rai!” prabilo į juos, “mes tu
rime geresnius planus.” Vie
nas iš pulko pašoko, pažiūrė
jęs į dangų, padėkavojo ir 
laimino ją. Ponia Chien vis ne
tikėjo į dievus, ir ji sau pa
mislijo : “štai, tas durnius tu
ri šalę manęs atsistoti.” Prak
tikoje jis nebuvo taip žioplas. 
Jis nurodė visiem, kur jie turi 
pasikavoti, kad iš netyčių už
pulti priešą. Visų veiduose pa
sirodė drąsa ir pasirįžimas.

“Tai drąsūs vyrai,” ji su-

Tikra Moters Istorija

Vera Maretskaja,
žvaigždė aktorė Aleksandros 
Sokolovos rolėje- naująjame 
Sovietų jūdyje “Didžioji Pra
džia,” didžiausiu pasisekimu 
rodomame jau trečia savaitė 
Miami Playhouse, 6th Ave., 
arti 47th St., New Yorke.

Judis parodo, kaip beraštė 
kaimietė, vedama didelės mei
lės ir supratimo žmogaus, tam
pa masių vadove ir, pagaliau, 
pasiunčiama aukščiausion So
vietų Sąjungos įstaigon — į 
Aukščiausįjį Sovietą (Tary
bą).

“Didžioji Pradžia” yra psy
chologies paveikslas dabarti
nės Rusijos moters ir didvyrės 
Aleksandros Sokolovos — taip 
gražiai atvaizduojamas di
džiosios Sovietų aktorės Veros 
Maretskaja—, simbolizuojąs 
naują gyvenimą, koks tapo 
atidarytas milionams Sovietų 
moterų.

čion mes matome moters 
pasisekimo istoriją, kuri yra 
tikra. Ji labai toli nuo “ji iš
tekėjo už boso” istorijos, ko
kiomis Hollywoodas mus peni 
per daug metų. Aleksandra 
Sokolova yra visapusiškai pa
prasta moteriškė. Per daug 
metų ji buvo terorizuojama. Ji 
turi porą kūdikių ir labai myli 
savo vyrą, kuriam neprošalį 
žmoną apmušti. Ji laukė ir ti
kėjosi geresnio gyvenimo, bet 
iki 1930 metų pavasario nema
nė, kad jis galėtų ir turėtų 
būti skirtingas. Tačiau ji, ga
lop, tapo pagauta naujo gyvę- 
nimoj banguojančio aplink, 
sukėlusio joje naujus troški
mus ir viltis. Permaina atėjo 
nelengvai, tačiau ji atėjo>pe- 
nuolaidžioj kovoje prieš sun
kumus ir senas tradicijas.

šuko. Pedaiydami planus jie 
ją buvo ir užmiršę. Bet kaip 
ji sušuko, tai visi į ją pažiū
rėjo ir juokės pamatę menką 
senutę taip garsiai šaukiant.

“Tu drąsi,” jie šaukė ir vie
nas po kitam pakėlė rankas ir 
prisiekė prie jų motinos, sa
kydami: . “Sykį mes turėsime 
mirti, nepaisant kada, tai ko 
dėl nepildyt tavo noro.”

Ir ponia Chien, žiūrėdama 
į juos sau mislijo: “Jei aš pa
liksiu juos vienus čia, ką jie 
darys. Jiems ši vieta yra ne
žinoma.” Dar nenutarus ar pa
likti ar grįsti, ji jau rūpinos 
apie laivukus. Visi upės lai
vų savininkai buvo godūs, ir 
vienas taip daug reikalavo, 
kad ponia Chien jau pradėjo 
pykti. “Tokiam Taikė, kaip 
dabar,” ji smarkiai į jį prabi
lo, “nei vienas neturėtų mis- 
lyti apie save.” Atsigrįžus Į 
vyrus ji sušuko: “Imkite jo 
valtį, ir visų kitų, tik paskiau 
sugrąžinkit jas atgal.” “Grieb
kit laivus!” Jaunas vyras su
šuko : “Tas, kuris mano tik 
sau pasinaudoti, tas yra išda
vikas mūsų tikslo ir šalies.”

Į trumpą laiką kareiviai už
griebė laivukus ir patys kė
lės per upę. Vienas jaunas 
vyras laukė paskiausio laivu- 
ko. Priėjęs prie ponios Chien 
tarė: “Eikš su mumis, gera 
motina.”

Ji pakilo nuo pievos, kur ji 
ilsėjos ir padavė savo ranką 
kariui, kuris jos jau laukė. 
Jis paėmęs ją už rankos įvedė 
j laivuką. Važiuodama ji mis- 
liio: “Palieku ramumą užpa
kalyje.”

Užpuolimą jie nepradėjo 
per kelias dienas. Ponia Chien 
neleido. Ji jiem kalbėjo: “Te
gul butelis prisipildo; kaip 
bus pilnas, tada mes jį užkim
šime.

Ji pasirinko vieną iš karei
vių, su kuriuo • planavo visą 
darbą. Ji vadino jį Tung Li. 
Ji jiem kalbėjo, kad jie visi 
persirengtų į civilių drapanas 
ii’ vaikščiotų sužinoti, kur 
priešai apsistoja, kiek jų yra 
ir kiek jie amunicijos turi.

Ji pati' apsirengė kaipo far- 
merka ir apsigyveno vieno far- 
merio stuboje, kur ji užėmė 
paprasčiausį kampelį. Ji ir 
Tung Li prie dulkėto staliuko 
per valandas planavo ataką. 
Ji jam aiškino: “Aš skaičiau 
knygą, kuri aprašė taiką ir 
karą, štai, kaip buvo vienas 
mūšis ir jo progresas.”

Su nagu ji raižė stalą, ro- 
dydama, kaip sykį Napoleo
nas ėjo prieš Rusiją. “Ir pir
miausia mes turime pasiųsti 
šnipą į svarbiausią įstaigą mū
sų priešų ir sužinoti visus jų 
planus,” sakė ponia Chien.

“Bet mes nei vienas nesu
prantame jų kalbos,” sakė 
Tung Li. Ponia Chien pamisli- 
jus kiek, pasakė: “Aš turėsiu 
būt šnipė.” “Ar tu gali?” 
Tung Li klausė. Ji nedrąsiai 
atsakė: “Aš žinau kiek Japo
nų kalbą, tik ligi šiolei aš jos 
neturėjau kur vartoti.”

Apsirengus farmeriškom 
drapanom, apsipurvinus ran
kas ir veidą, pasiėmė kašiuką 
su pyragaičiais, kuriuos far- 
merka pagamino, ir išėjo jų 
pardavinėti ten, kur daugiau
sia japonų kareiviai susirenka.

(Bus daugiau)

Ne Visiems Vargelis 
Svetimoj Šalelėj

Aną dieną nuo karo pabė
gėliai vaikai Whittaker, 9, 7 
ir 5 metų, iš New Yorko kal
bėjosi per radio su savo tė
vais, pasilikusiais Londone. 
Tas rodo, jog jiem neblogai 
gyvenasi.

Sugalvojau' biskį parašyti 
apie Lietuvą po prisiklausy- 
mo, kaip eina tarp lietuvių 
baisūs ginčai. .

Aš dar tik šiemet, birželio 
7-tą dieną, 1940, išvažiavau iš 
Lietuvos. Ir aš, kada paskai
tau “Laisvę,” randu tikrą tei
sybę, tad pasakau viešai, kad 
laikraštis “Laisvė” rašo tikrą 
tiesą apie Lietuvą.

Smetonos giminės ar geri 
frentai gaudavo atlyginimus ir 
užtai, kad stogai gražiai nu- 
kvarbuoti, jiem ^užfnokėdavo 
už kvarbą, kiek kainavo. Ar 
katras turėdavo geresnius gy
vulius, tai tam moka pašelpas, 
duoda užlaikymą tiems gyvu
liams. Vienas ūkininkas, pas 
kurį aš tarnavau, gavo už dy
ką eržilą, kainuojantį 2 tūk
stančius. Jis laikė du kuilius,* 
du eržius, du bulius ir už vi
sus gaudavo pašalpos. Katrie 
bagoti, tai dar ir Smetona pa
dėdavo gyventi. Jis uždengė 
svirną dokaukom, kainavo 
trys šimtai, tai jam visus už
mokėjo valdžia, kad kultūrin
gas gaspadorius. O jo sūnūs 
vėl gaudavo 3 pensijas. Jie
tarnautojai: vienas gaudavo 
500, kitas gaudavo irgi 500, 
o vienas gaudavo 9t)0 ant mė
nesio. O . aš tarnavau pas jų 
tėvus, tai gaudavau po pusan
tro šimto per pirmus dvejus 
metus, o už kitus tai jau ga
vau po du šimtus ant metų. 
Aš ten išbuvau 5 metus.

O katras biednesnis žmogus, 
tai pas tą nespėja durys užsi
daryti nuo policijos dėl mo
kesčių, dėl ligoninės. Jei kat
ras biednesnis žmogus pagulė
davo ligoninėj, ir negalėdavo 
išsimokėti, tai tam žmogui ir 
vežimus išveža, ir roges, ir 
arklius, ir karves išleidžia ant 
varžyttinių. Jei galėdavo jis 
pats atsipirkti, tai dar gerai, 
o jei ne, tai ant pusės kainos 
parduodavo. Oi, daug yra bu
vę žmonių, kad jų ir laukus 
valdžia ant varžytinių išleisda
vo. Aš manau, jūs visi žinot 
Lietuvos gyvenimą, nors gal 
katrie jau pamiršę, bet tūli 
dar buvot ir atlankę Lietuvą, 
tai galite suprasti.

Aš jau daugiau nenorėjau 
tokios Lietuvos. Ir mano tėve
lis, būdavo, tiem bagočiam pa
sako: “Na, jūs laukiate vokie
čio, bet ar neateis rusas.” 
Taip ir buvo. Tai gerai, ba 
pirma buvo vieni ponai, o ki
ti šunimis būdavo laikomi. Ir 
aš pati už tą pusantro šimte
lio būdavo dirbu netik dienom, 

Jacueline Lambert, iš Indio, kuri tapo išrinkta 
pirmininke pokylio, suruošto Coachella Valley 
(Kalifornijoj) paminėjimui nuėmimo datulių 
(dates) vaisiaus.

bet ir naktimis. Kiek naktų 
negauni miego už tų bagočių 
darbų. O ką gali nusipirkti už 
tą pusantro šimto ? Kol visą 
metą išbūni, pasižiurai, kad 
jau tu jo nedaug turi. Ir už 
tai paimta tarnaitė už visus 
ponus turi dirbti, ba sako: 
“Kam ta tarnaitė, kad mes 
dirbsim.”

Kad smetoniškoje Lietuvo
je būtų buvę taip gerai, kaip 
smetonininkai pasakoja, tai aš 
karo laike būčiau nevažiavus 
į Ameriką. Kiek ten žmonių 
vargdavo toje Lietuvoje, ne
galiu nei apsakyti. Apie viską 
dabar klausau. Kiti verkia, 
kad jau nėra Lietuvos vėlia
vos. Tai tie žmonės tikri dur
niai. Mat ją velnias, tą vėlia
vą, bile tik bus geriau žmo
nėms gyventi, žinoma, bago- 
čiams bus blogiau, bet bied- 
niem dabar gal geriau, ba pir
ma tie bagočiai ir smaugė 
biednus žmones kiek galėda-. 
mi, ba jų valia buvo. Jie sta
tėsi : “Kas tai aš.” O dabar 
jau jie, sakoma, negali pasi
statyti, tur būti lygūs, visi 
“tavorščiai.” Jie būdavo juo
kiasi, kai rusų kareiviai va
dindavosi “tavarišč,” o dabar 
jau patys turi būti “tavoriŠ- 
čiais.”

Aš gavau nuo savo tėvo laiš
ką, kuriame rašo, kad Smeto
na pabėgo nežinia kur. Sako, 
jis buvo to vertas, ba jau ga
na buvo bloga prie jo gyventi. 
O dabar, sako, gavom Justiną 
Paleckį, geresnį prezidentą.

Jis darbininkam geresnis, o 
ponus varo dirbti; užtai po
nams jis labai blogas, kad ei
na kartu su darbininkais. Aš 
tai pagiriu šitą darbą, kad 
tuos ponus biskį pramiklintų, 
ba jie būdavo nežino, kaip 
biedną žmogų išnaudoti.

Ten kur mano tėvas gyvena, 
yra valdžios pievų, tai mes 
norėdavom gauti pąsinuomoti, 
ba tėvas laikė karvę. Bet la
bai retai mes jų gaudavom. 
Katrie bagoti, turėdavo po 60 
hektarų, tai tiem panuomoja, 
o biedni negauna, turi iš tų ba
gočių pirkti tas pačias pievas, 
kur jie nusipirkę. Jie gauda
vo progą kiekvieną biedną 
žmogų išnaudoti.

Kitu syk daugiau parašysiu.
Helen Rinkevičius.

Ponia M. Fournier, 94 m., iš 
East Quogue, L. L, susiprato, 
kad jau ji atėjus į metus, šie
met pirmu kartu balsavus — 
už Willkie. •



Į Pietus ir Atgal
==== (Kelionės Įspūdžiai) ssss

(Tąsa)
Kas liečia žuvų karalystę, tai Floridos 

upės, ežerai ir marių pakraščiai knibž
dėte knibžda. Floridos žuvų karalystėj 
yra iki 600 įvairiausių žuvų. Žuvų yra 
nuo milžinų iki mažyčių. “Jewfish” sve
ria nuo 300 iki 1,000 svarų. “Gruper” au
ga virš 70 svarų. “Sail Fish” išauga virš 
8 pėdų ilgio. “Saw Fish” išauga iki 16 
pėdų ilgio ir sveria iki 1,000 svarų. 
“Rays” auga iki 16 pėdų ilgio. “Hog 
Fish” gyvena tarpe karolinių salų. “Sea 
Cow” auga iki 10 pėdų ilgio. Ir tam pa
našiai. Visas Floridos žemlapis aplinkui 
tik sužymėtas paveikslais ir pavadini
mais įvairiausių žuvų. Daugelis iš tur
tingesnių žmonių, kurie nuvyksta ilges
niam laikui į Floridą, užsiima žvejokie.

Aligatoriai ir Krokodiliai
Floridoj dar ir dabar yra, ypatingai 

pietinėj jos daly j, daug nepereinamų 
raistų ir balų. Ten veisiasi visokį šliau
žia! — gyvatės, žalčiai, turlės, aligato
riai, krokodiliai ir kitoki. Dabar Flori
doj yra daug vietų, kur laiko aligatorius, 
krokodilius ir kitokius šliaužius turistų 
parodai. Vieną tokį šliaužiu daržą ap
lankėme netoli St. AugustiiTe, kur tūks
tančiai buvo visokių aligatorių ir kroko- 
dilių nuo mažyčių iki milžinų, kurie tu
ri po 700 metų amžiaus. Buvau įėjęs į 
jų daržą; nejauku darosi, kada linkui ta
vęs iš visų pusių lėtai rėplioja keli bai
sūnai atidarę gerkles, nors ten ir yra 
jų prižiūrėtojai. Krokodiliai ir aligato
riai yra taip panašūs, kad tik pagal jų 
spalvą ir kitus mažesnius dalykėlius ga
lima juos vienus nuo kitų atskirti. Ęet 
Floridoj veisiasi daugiausiai aligatoriai. 
Visų jų yra viena ypatybė, tai retai ėda 
ir labai povaliai auga. Penkiolikos metų 
aligatorius yra tik veik pėdos ilgio. Jie 
žiemos laiku ėda tik du kartus į mėnesį. 
Mokslininkas aiškino, kad aligatorio pa
telė padeda nuo 100 iki 300 kiaušinių į 
pieskas, užkasa ir saulė išperi už septy
nių metų mažyčius aligatoriukus.

Floridoj, Everglades raistuose ir upė
se pirmiau gyveno šimtai tūkstančių, o 
gal ir milionai aligatorių. Bet medžioto
jai tūkstančiais juos žudė kiekvieną nak
tį. Apskaitliuoja, kad tarpe 1880 ir 1894 
metų Floridoj buvo užmušta iki 2,000,000 
aligatorių.

Pirmas krokodilis Floridoj atrastas 
1875 metais, Arch Creeke, į šiaurės nuo 
Miami, o vėliau jų daugiau atrasta 
Worth ežere ir kitur. Krokodiliai turi 
smailesnes nosis už aligatorius, iškeltas 
akis ir šnerves, taip, kad jie gali gulėti 
vandenyj, bet matyti kas yra ant van
dens paviršiaus, kelias kitas skirtingas 
ypatybes ir žiauresni už aligatorius.

Aligatorius žudo ir iš jų skūros daro 
pinigines, diržus, apsiavus ir kitus odi
nius dalykus. Iš aligatorių ir krokodilių 
skuros išdirbiniai brangūs, nes tie gyviai 
labai lėtai auga.

ir gyve- 
indiečių 

savo lai-

Indiečiai Seminolės
Floridoj dar yra užsilikusių 

• nančių pirmykščiu gyvenimu 
seminolės giminės, su kuriais 
ku Jung. Valstijų valdžia vedė karą už
Floridą. Everglades raistuose, į šiaur
vakarius nuo Miami miesto, yra valdiš
ka vieta “Seminole Indian Reservation,” 
kur jiems valdžia teikia pagalbos. Bet 
raistuose, vietomis, indiečiai gyvena 
taip, kaip jie išmano. Žinoma, jie dau
giausiai spiečiasi arti kelių, kur ima nuo 
turistų mažą įžangą už parodymą savo 
sodžiaus, pardavinėja rankų darbo da
lykėlius, medžioja ir taip gyvena.

Mums vykstant iš Miami keliu No. 94 
į vakarus, linkui Naples, Everglades rais
tuose, kurie tęsėsi veik 75 mylias, prava
žiavom kelis indiečių kaimelius. Prie vie
no iš tokių sustojome ir mudu su Jonu 
Gasiūnu nuvykome pasižiūrėti, kaip in
diečiai gyvena.

Prie vartų užrašas, kad įžanga 20 cen
tų ypatai. Šalimai sudėta įvairiausių ran
kų darbo medinių ir iš žolių dirbinėlių. 
Vieną iš jų, pintinėlę, pasipirkau už 
penkiasdešimts centų, pas i mokėjome 
įžangą _ ir atsidūrėme indiečių so
džiuje. Paprasta miške erdvelė, žemė 
taip ištrypta, kad jokios žolelės nesima
to. Aplinkui indiečių gyvennamiai, kurie

padaryti taip: Įkalta keturi stulpai, tar
pe stulpų, apie dvi pėdos nuo žemės, pa
darytas lentų grindinys, kuris tarnauja 
jiems lova. Ant kelių tokių lubų matėsi 
basos miegančių kojos. Virš tų lubų sto
gelis iš paimu šakų. Jokių šonų nėra. 
Matyti, kad indiečiai nelabai paiso uodų 
ir kitų parazitų įkandimo.* Viduje tarpe 
tų gyvennamių virtuvė, kuri tokis pat 
“namelis”, tik be lovos. Viduje sukurta 
ugnis ir ant geležinių įsmeigimų užka
binta puodai.

—Ar galima nutraukti paveikslą?—pa
stačiau klausimą indiečiui.

—Taip, — atsakė indietis.
Prisirengiau traukti virtuvę ir dalį gy

vennamių. Tuo kartu kažin iš kur išėjo 
mažytė mergaičiukė ir atsistojo prieš ke- 
merą. Nutraukiau ją kartu su virtuve, 
įteikiau jai pinigą, paglosčiau jos tam
sius, kaip anglis rūpius plaukelius. Tuo
jau atsirado su basliu ir mažasis indie
tis—vaikas, įteikiau ir tam pinigų, nu
traukiau ir jo paveikslą.

Pasirodė kelios indiečių moterys, ku
rios ėjo su tam tikrais nešiniais. Jos vi
sai nekreipė į mus atydos. Kažin ar to
kia jų mada, ar vyrų įsakymas.

—Tai, reiškia, taip indiečiai gyvena? 
—pastatė klausimą Jonas Gasiunas.

—Taip, — atsakė gan prielankiai in
dietis.

•—Ar jūs sutiksite, kad aš jūsų paveik
slą nutrauksiu?

—Taip, — sutiko indietis. Tada indie- 
čio ir Jono abiejų nutraukiau paveikslą. 
Kada tą vėliau pasakėme -savo draugėms, 
tai jos juokavo:

—Vargiai atskirsime, kuris indietis, ku
ris Gasiunas, nes ir Jonąs Miami mau
dynėse įdegė, kad sunku nuo tamsiao
džio bus atskirt.

Ten pat indietis mums parodė užtva- 
ryj kelis aligatorius. Vienas buvo už
tvertas atskirame darže, didelis ir dik- 
tas.

—Kiek jis gali turėti metų?—klausėme 
indiečio, prisiminę “pamokslą” nuo moks
lininko, kuris mums davė apie aligato
rius prie St. Augustine aligatorių darže.

—Nežinau, — atsakė indietis.—Aš per
eitais metais jį pagavau čia visai netoli 
mūsų gyvennamio raiste. Tiek tik apie 
jo amžių ir žinau. Tiesa, yra žmonių, ku
rie sako, kad aligatoriai gyvena šimtus 
metų, bet aš nežinau.

Kada tą indietis paaiškino, tai atsimi
niau, kad esu skaitęs, jog indiečiai ne-* 
moka meluoti. Ir ištikro, jo paaiškinimas 
buvo teisingas, nuoširdus, juk jis galėtų 
mums pasakoti pasakas, bet tik atsako 
į klausimą ir tiek.

Tai taip gyvena indiečiai seminolės gi
minės. Didžiuma jų dar ir .dabar me
džioja su saidokų. Jie įveikia aligatorį 
paprastomis sąvo plikomis rankomis ar
ba su pagalba pagalio. Prie St. Augusti
ne mums rodė didelį aligatorių, kurianą 
indietis tyčia sugadino akis, kad jis ne
būtų pavojingas. Indiečiai myli spalvi
nius drabužius ir visokius blizgučius. Jie, 
ypatingai moterys, jais apsikarstę, nes 
tai jiems gražu.

Seminolė -indiečiai, tai skaitlingiausia 
indiečių giminė Amerikoje, kurie savo 
laiku sudarė jėgą. Dabar jie gyvena 
Everglades raistuose, kurie pietų Flori
doj užima apie 4,000 ketvirtainiškų ame
rikoniškų mylių. Jie medžioja su pagal
ba saidoko ir į metus užmuša apie 2,500 
briedžių. Jie žuvauja savadarbinčse val
tyse, kurios padarytos iš paprasto me
džio—siauros, ilgos, nuo 14 iki 30 pėdų 
ilgio. Jie medžioja ant aligatorių ir di
delio aligatorio kailį parduoda supirkė
jams už 75 centus, kurie paskui už tą 
kailį gauna desėtkus dolerių. Medžioklėj 
ant aligatorių indiečiai naudoja gudru
mą, medžioja dažniausiai naktimis, pri
sitaisę tam tikras šviesas, išduodami bu- 
lio balsą, kas aligatorius paakstina eiti 
ant to balso ir jie patenka į indiečių ran
kas.

Sako, kad Seminolė indiečiai atkeliavo 
į Floridą 1750 metais iš Meksikos, o kiti 
daviniai rodo, kad jie pribuvo 1519-1520 
metais, kada Meksiką užkariavo ispanai 
priėšakyje su Cortezu ir žiauriai teriojo 
indiečius.

(Bus daugiau)

. lais v ft

Bayonne, N. J.
Electro Dynamic Co. elek

trinių motorų išdirbystės dar
bininkai pasirinko sau uniją. 
Daugiau keturis metus turė
jom savo dirbtuvės susivieni
jimą. Per tą laiką darbininkai 
pamatė, kad iš tokios organi
zacijos jiems naudos nėra.

7 d. gruodžio buvo sušauk
tas nepaprastas susirinkimas. 
Į susirinkimą buvo pakviesti 
CIO ir AFL atstovai išaiškint 
savo organizaciją. Laikas bu
vo apribotas po pusę valan
dos. Išklausius atstovų kalbas 
ir po ilgų diskusijų, balsavi
mo pasekmės tokios: už CIO 
228 balsai, už AFL 14, ir už 
seną susivienijimą 2.

K. Maziliauskas.

Trečiad., Gruodžio 11, 1940

Baltimore, Md.
Vestuvės

Drg. E. Vitkus, pastaraisiais 
laikais daug rašęs “Laisvėje” 
iš Baltimorės, apsivedė su K. 
Reimondiene—abudu persky
ros. Visada daug dirba ant 
darbininkiškų p a r e n g i m ų. 
Abudu yra Literatūros Drau
gijos 25 kuopos nariai. Taipgi 
yra visada paaukavę darbinin
kiškiems reikalams.

Linkėtina laimingos kloties 
draugams naujavedžiams ir 
darbuotis ir ant toliau darbi
ninkiškoj dirvoj.

Tas Pats.

Scranton, Pa.
Visko po biskį iš mūsų 

kolonijos
Gruodžio 4 dieną turėjome 

Lietuvių Literatūros Draugijos 
39 kuopos susirinkimą. Narių 
ne per daugiausia atsilankė. 
Bet dėl tokio prasto oro, tai 
buvo geras būrys. Susirinki
mas padarė daug svarbių nu
tarimų.

Dėl ligos finansų raštinin
kas negalėjo/pribūti, tai pri
siuntė raštišką raportą. Iš ra
porto paaiškėjo, kad 39 kuo
pa turi užsimokėjusių tiž šiuos 
metus 41 narį — 22 vyrai ir 
15 moterų iš senų narių, o 
vajaus metu gauta keturi nau
ji nariai — trys vyrai ir viena 
moteris.

Še . ..........r- ~ •- -r ‘i i......................f r -ji; " - K*"

Susirinkimas išrinko pen- 
kius delegatus į 12-to apskri
čio konferenciją, kuri atsibus 
gruodžio 22 d. Plymouthe. 
Tarp delegatų nėra nėi vienos 
moters. O tai todėl, kad jos 
nedalyvavo susirinkime.

Taip pat nutarta permainy
ti susirinkimų laiką. Iki šiol 
laikėme vakarais, nuo šio susi
rinkimo laikysime sekmadie
niais. Kuopos nariai sekite 
“Laisvėje” pranešimus apie 
susirinkimus, o ypatingai tė- 
mykite ateiantį susirinkimą, 
nes bus renkama kuopos val
dyba 1941 metams.

Šiuo tarpu daug mūsų kuo
pos narių serga. Serga 13. 
Butkus, A. Praleikienė, M. 
Pabalienė, M. Buzienė, P. Šle
kaitis. Vėlinu visiems drau
gams greito pasveikimo.

Sąryšio komisija raportavo, 
kad Sąryšis turėjo susirinkimą 
ir į valdybą tapo išrinkti visi 
darbo žmonių priešai, vado
vaujami kun. Valatkos. Tai 
Sąryšio naujoji valdyba nuta
rė, kad būtų išbrauktos visos 
tos organizacijos, kurios prita
ria naujajai Lietuvai. Tai ir 
mūsų kuopa stovi ant tos lini
jos. Ir kadangi jie dabar turi 
liuosas rankas, tai nutarė 
Scrantonan parsikviesti Jadvy
gą Tubelienę.

Komisija raportavo apie Li
teratūros Draugijos 25 metų 
sukakties atžymėjimą. Darbas 
varomas pirmyn. Bus užkvies
tas su paskaita iš Binghamto- 
no St. Jasilionis. Parengimas 
atsibus sausio 12 dieną, 1941 
metų. Apie tai bus vėliau pra
nešta per spaudą.

čia nors keliais žodžiais 
noriu pranešti apie Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo 82 
kuopos vakarienę, kuri įvyko 
lapkričio 24 dieną, atžymėji- 
mui šios organizacijos 10 me
tų sukakties. Už tai ir buvo 
pavadinta jubiliejine vakarie
ne. Vakarienė visais atžvil
giais nusisekė labai gerai. 
Taip ir turi būti. Kurie tik bu
vo atsilankę, visi buvo užga
nėdinti kaip valgiais, taip pro
grama.

Pennsylvanijos šalpos biu
ras raportavo, kad su paskuti
nėmis lapkričio mėnesio dieno
mis sumažėjo bedarbių armija 
iki 386,855 familijų. O pernai 
tuo metu buvo arti vienas mi-

lionas bedarbių. Ar tas 
sa, nežinau.

tie-

iš-
176

Lapkričio mėnesį buvo 
duota vedybų leidimai dėl 
porų. O pėt 11 mėnesių buvo 
išduota 2,885 poroms vedybų 
leidimai. Taip praneša vedy
bų biuras.

dėjo perskyrų provos, kurių 
yra 50. Provas prižiūrės 
sėjas Will Leach. Viena 
varde panaši į lietuvišką, 
tent, “Tawarauskas.”

tel
pa- 
bu-

39 Kp. Koresp.
Priceton/III. — Kvočiama 

Agnes Borgienė, kad gal ji 
pati nužudė du savo kūdi-

Su gruodžio 1 diena prasi- kius.

Lietuvių. Kalbos Gramatika
SUTAISĖ DR. D. PILKA

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

“Laisvė” duoda getą nuolaidą kainoje mokykloms.
• •

Gramatikoje pilnai išdėstyta visos kalbos dalys ir pagrindinės rašybos 
taisyklės—žodžių darybą, linksniv/imas, asmenavimas, sintaksė, sky- 

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

Kaina $1. Prisiuntimą apmokame.
Kartu su užsakymais prašome prisiųsti ir mokesti. 

Kreipdamiesi adresuokite: -

“Laisvė” 427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y.
-■ i

, 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-nelaimėse ir ligose. Pats
venimo pabaiga. Šioje knygelėje rasite 12 Astrologijos nurodymų, kada 
kas gimęs, rasite saliamono galvą, kuri jums išdėstys ir parodys neku
rtuos dalykus iš mūsų gyvenimo, ir rasite naudingų patarimų, rasite 
apie meilę, ką ji reiškia ir kaip ji yra 
galinga ir apgavinga. Rasite nurodymus 
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 arčiausi MAIL 
BOX ir pasiųsk.

Prisiunčiu 10 centų, malonėkite atsiųsti man LAIMES SPĖJIMO 
KNYGELĘ.

Vardas ....................................................................... ?................. ..............

Miestas .......................................................................................................
Valstija .............................................................. ........................................

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

Balius - Dainos
Prakalbos

Paminėjimui Literatūros Draugijos (ALDLD) 25 Metų J ūbi lojau s 
Rengia Literatūros Draugijos 2-ras Apskritys

ANTANAS VIŠNIAUSKAS, 
Baritonas

Įvyks Sekmadienį

Gruod. 15 Dec.
CENTRAL PALACE
18 Manhattan Avenue 

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

Pradžia 7 vai. vakaro
• • *

ĮŽANGA 40 CENTŲ

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

Literatūros D-jos Centro pirm. George Kazakevičiaus 
Orkestrą Šokiams

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

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

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

. Kiekvienas atsilankęs į šį parengimą pasitdnkins savo 
malbne atminčia ii* patems Literatūros Draugiją apšvietos 
skleidimo darbe Amerikos lietuvių visuomenėje.

Kviečia RENGĖJAI.

DIDIEJI “LAISVES”

PARENGIMAI
Prašome įsitėmyti šiuos dienraščio 

“Laisvės” Parengimus

BANKIETAS
Įvyks laike “Laisvės” bendrovės metinio suvažiavimo

Sausio 26 January
Pasamdyta dvi didelės salės, viena bankietui, 

kita šokiam.

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

GRAŽI KONCERTINĖ PROGRAMA

George Kazakevičiaus Orkestrą Gros Šokiams-
ĮŽANGA BANKIETUI $1.50

“LAISVES” BAZARAS1941
Bus Pehktadienį, šeštadienį ir Sekmadienį

Vasario 14,15 ir 16 Feb.
Prašome iš anksto pasirūpinti Bazarui dovancfmiš.
Laikrodininkas V. Kazlauskas pirmas davė bazarui 

dovaną — gę^žų laikrodį.
* •

BUS CENTRAL PALACE
IS MANHATTAN AVE. BROOKLYN, N. Y.
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Trečlad., Gruodžio H, 1940

Minersville, Pa.
ALDLD 14 kuopa laikytam 

susirinkime lapkričio 17 dieną 
nusitarė rengti puikią vaka
rienę gruodžio 31 d., ir balių 
su gera orkestrą. Tai bus pui
kus parengimas su neaukšta 
įžanga, būtent, 75c. O jau vi
siems gerai žinoma, kad mi- 
nersvillietės moterys visuomet 
surengia puikią vakarienę. 
Tad yra gera proga ir iš to
liau atsilankyti.

Bet štai ką reikia primin
ti : šitas pokiiis rengiamas už
baigimui senų metų ir pasiti- 
kimui Naujų. Darbininkams ži
noma, kad jų vargai nepasi
keis ant laisves ir laimingesnio 
gyvenimo,—bet da atneša 
naują didesnį skurdą už už
baigtą senąjį. Ypatingai šitas 
momentas tą pranašauja, kas 
rimtai į tai temija.

Naujas gyvenimo pagerini
mas SU Naujais Metais, glū
di mūsų pačių klasinėj bendri
joj. Ant kiek ji sutvirtės, ant 
tiek naujų pagerinimų suteiks 
mūsų gyvenimui!

Taigi, baigiantis seniems 
metams, mes patys ir pada
rykim išvadą, ar nepadarėme 
klaidų asmeniškai pasididžiuo
dami, o apleisdami bendrus vi
suomeniškus uždavinius. Susi
rinkę paskutinį vakarą senų 
metų, aptark im bendrai, drau
giškai; radę žalingą praėju
sių metų taktiką, likviduokim. 
Su Naujais Metais paduokim 
vienas kitam draugiškai ran
ką, eikim į bendriją savo kla
sinius reikalus ginti, ateitis 
mūsų bus laiminga!

Todėl aš mylėčiau, kad at
einantis parengimas mūsų kul
tūrinės organizacijos, kaipo 
jubiliejinis, būtų skaitlingas 
kaip vietiniais, taip ir sve
čiais!

J. Ramanauskas.

Jie mano progreso ratą sulai
kyti. Nieko panašaus nebus, 
tai tiktai durnių sapnas. Mū
sų lietuvių tauta ir mūsų gim
tinė tėvynė Lietuva, sulaukėm 
saulės užtekančios; nusikra- 
tėm visų parazitų, už ką per 
šimtmečius Liet, liaudis ko
voja ir ko troško. Ura! už lais
vą Lietuvą! Tegyvuoja Lietu
vos valdžia, tegyvuoja TSR! 
Atsiekėm ttT, ko norėjom. O 
Lietuvos išmatos pabėgėliai at
siekė vilko bilietą.
-Prakalbos įvyksta šiose vie

tose :
Gruodžio - Dec. 15 d. 1 vai. 

dieną, 1320 Medley St., N. S. 
Pittsburgh, Pa.

Tą pačią dieną 7 :B0 vai. va
kare, New Kensington, Pa., 
1136 4 th Avė.

Gruodžio 16, kaip 7 :30 vai. 
vakare, Wilmerding, Pa.

Gruodžio 17, kaip 7 :30 vai. 
vakare, McKees Rocks, Pa.

širdingai visus kviečia
Komitetas.

Great Neck. N. Y.

Pittsburgh, Pa.
LLD 4-tas apskritys rengia 

prakalbų maršrutą D. M. šo- 
lomskui, LLD Centro sekreto
riui. Skaitytojai dienraščio 
“Laisvės” matome jo naudin
gus istorinius straipsnius. Tai 
yra talentingas, gabus rašyto
jas ir kalbėtojas. O katrie nė
ra girdėję, liks nustebinti jo 
kalba. Dėlto yra labai svarbu 
išgirsti tokius teisingus fak
tus, kurie nušviečia dabarti
nę pasaulio padėtį, sykiu ir 
Lietuvos, kuomi mūsų lietu
viai daugiau interesuojasi. O 
daugelis lietuvių dar nėra gir
dėję teisingo nurodymo, kaip 
dabar mūsų laisva Lietuva 
tvarkosi. Atsibūna prakalbų 
fašistų, klerikalų, keikūnų, 
kurie iškeikia, išniekina Lietu
vą ir lietuvių tautą. Tokiose 
prakalbose žmonės liekasi į- 
žeisti.

Dabar Pittaburgho ir apie- 
linkės lietuviai turėsime pęogą 
išgirsti tikrą teisybę apie Lie
tuvą ir jų padėtį. Todėl, ger
biamieji, atsilankykite kuo 
skaitlingiausiai į tas vietas, 
kur bus prakalbos surengtos, 
kad biskį ir toliau reikės nu
važiuoti. Buvo užsibrėžta 8- 
se vietose surengti prakalbas, 
bet Smetonos išrūgomis užsi
nuodiję gaivalai atsakė vietą; 
dabar prakalbos įvyks tiktai 4- 
se žemiau nurodytose vietose.

Visiems Lietuviams
Pirmyn Choras ruošia Me- 

no-Dailės vakara. To vakaro 
programą išpildys profesorius 
Vytautas Bacevičius, kuris 
teiks paskaitą apie meną, dai
lę ir Lietuvos muzikos kom
pozitorius. Prof. V. Bacevi
čius, aiškindamas muziką, 
duos pavyzdžius, skambinda
mas tam tikrus kavalkus ant 
piano.

Be abejo, kad tai bus labai 
geros pamokos, gražios ir žin
geidžios visiems. Apie prof. V. 
Bacevičių, kaipo artistą, kom
pozitorių ir pasauliniai garsų 
pianistą čia netenka jau aiš
kinti.

Todėl visi lietuviai, vietiniai 
ir iš apielinkės, kviečiami da- 
lyvaut. Tas vakaras įvyks ket
virtadienį, 12 d. gruodžio, 
Kasmočių svetainėj, 91 Steam
boat Rd. Prasidės 8 vai. vaka
re. įžanga tik 25 centai.

Gal pirmą sykį bus proga 
pamatyti ir,išgirsti taip garsų 
lietuvį kompozitorių ir pianis
tą. Neatsilankę, gailėsitės.

Užkviečia P. Chor. Komit.

Raymond, Wash.
Prakalbos Nusisekė Vidutiniai

Lapkričio 30 d. pas A. Skre- 
būną atsibuvo vakarėlis, su
rengtas visų lietuvių dėl pasi
tikimo II. Jagmino. Buvo val
gių ir gėrimų. Atsilankė geras 
būrelis Raymondo lietuvių ir 
2 karai atvažiavo iš Aberdeen.

Drg. H. Jagminas pasakė 
gerą prakalbą apie Lietuves 
naują tvarką. Jisai nurodė, ką 
Smetonos valdžia davė Lietu
vos darbininkams per 14 me
tų—nieko. Tik skurdą ir var
gą. Ir nurodė, ką davė dabar
tinė nauja valdžia Lietuvos 
darbo žmonėms.

Visiems patiko jo kalba.
Aukų liko surinkta dėl laik

raščio “Vilnies” $10.35. “Vil
nies” kalendorių liko parduo
ta 19. Keletas draugų užsime- 
kėjo už “Vilnį”. Visi draugai 
linksminos ligi vėlumai nak
ties. Aš visom moterim sakau 
ačiū už skanius sendvičius ir 
agurkus ir gerą, skanią kavą.

A. B.

Mtcteanaai nn1 t ssBOssae

Binghamton, N. Y.
Kalbėjo D. M. Šolomskas.
Literatūros Draugijos 20 

kuopa gruodžio 7 d. minėjo 
25 metų sukaktį. Mildred To
miška smagiai pagrojo keletą 
muzikos šmotelių armonika so
lo, o šolomskas, Literatūros 
Draugijos centro sekretorius, 
kalbėjo apie organizacijos 
svarbą, apie jos nuveiktus iv 
veikiamus darbus, apie pasau
linius įvykius ir apie naują 
Lietuvos santvarką, dėstyda
mas kai kuriuos labai žymios 
svariuos turinčius naujos kons- 
stitucijos paragrafus. Po kal
bai, jis atsakinėjo į klausimus.1 
Lėšoms padengti surinkta au
kų $4.13. Publikos dalyvavo 
vidutinis skaitlius.

Svarbus Susirinkimas
Literatūros Draugijos 20-tos 

kuopos svarbus susirinkimas 
įvyks ketvirtadienį, gruodžio 
12 d., 7 vai. vakare, Liet. 
Svetainėje. Visi nariai ir na
rės esate kviečiami ir ragi • 
narni dalyvauti, nes reikės iš
sirinkti naują kuopos komite
tą, aptarti ateities ’ veikimo 
planus, nutarti reikalą apie 
siuntimą delegatų į Apskričio 
konferenciją, ir kiti dalykai. 
Pasiraginkime vieni kitus į šį 
susirinkimą ir bent karta su
eikime skaitlingai!

Kurie dar nesate gavę nau
jos knygos už šiuos metus, čia 
galėsite gauti. Taipgi galėsite 
gauti pasiskaityti naujai atė
jusios literatūros iš Tarybų 
Lietuvos; galėsite išgirsti nau
jų Lietuvos dainų melodijas, 
kurios skamba senoj mūs tė
viškėj ! Pasimatykime!

S. J.

Lewiston k Auburn, 
Maine 

r

Lapkričio 23, 1940 m., Lie
tuvių Darbininkų Susivieniji
mo 45 kuopa šventė savo 10 
metų jubiliejų ir ;taja proga 
surengė puikią vakarienę. 
Gauta ir keletas aplikantų, 
bet sunku pasakyti, ar visi 
aplikantai išpildys savo duotą 
žodį. Pati vakarienės nuo
taika buvo atžymėtinai puiki. 
Kol publika ir svečiai rinkosi 
ir sėdo apie gražiai papuoštus 
stalus, tai mūsų muzikantai su 
J. Plikavičiu priešakyj, grie
žė maršus ir muzikos gaba
lėlius.

Pirma pradėsiant vakarie
niauti, pirm. F. Apšega trum
pai perbėgo mūsų LDS kas
dieninius reikalus. Ir atžymė
jo svarbą prigulėti prie LDS, 
kvietė visus, kurie dar galite, 
prisirašyti tuojau arba paduo
ti aplikacijas.

Prie surengimo šios vaka
rienės darbavosi visi nariai ir 
pašaliniai kaip kurie mums 
padėjo. Vakarienės tikietų 
daugiausiai išpardavė draugė 
M. Tamošiūnienė. Jai reikia 
atiduoti kreditas už tai.

Su aukomis atsiliepė šios 
narės: L. Selemonienė aukavo 
kopūstus ir galioną pienb. F. 
Apšega— įžangos tikietus ir 
sviesto; R. Šileikienė— $1.50 
dėl gėlių stalams papuošti; A. 
Steponaitienė ir E. Naujokienė 
—burokus.

Abelnai, vakarienės rengi-

e xis v r .
kaktį, negalėtų suteikti Susi
vienijimo kuopoms-nariams tą 
istorinį Albumą, kaipo dova
ną už jų nuveiktus darbus per 
10 metų ? Nes kiekvienam na
riui aišku ir suprantama, kad 
kuopų valdybos po visą 'Ame
riką dirba sunkiai be jokio at
lyginimo. Ir dirbtų dar dau
giau, jeigu LDS centras nors 
per /L0 metų, sykį prijaustų 
savo kuopas.

Tuo klausimu buvo daug 
diskusuota pirmo apskričio 
konferencijoje, kuri atsibuvo 
lapkr. 17, 1940 m., South Bos
tone, Mass.

Mano nuoširdus ačiū drau
gams K. J. Washkiams' ir 
draugei E. Freimontienei už 
draugišką atsinešimą linkui 
manęs laike mano buvimo kon
ferencijoje.

A. Apšegienė.

Rochester, N. Y.
Trukšmingas Gedemino Drau

gijos Susirinkimas
O ta visa trukšma sukėlė 

vienas žmogus ir vien tik dėlto

WORCESTER, MASS.
LDS 57 kp. metinis susirinkimas 

įvyks ketvirtadienį, 12 d. gruodžio 
(Dec.), pradžia 7:30 vai. vakare. 
Lietuvių salėje, 29 Endicott St.

Visi nariai ir narės yra prašomi 
dalyvauti, šiame susirinkime, nes tu
rėsime išrinkti kuopai naują valdy
bą. Reikia išrinkti gerą ir veiklią 
valdybą 1941 metams, nes nuo val
dybos daug priklauso kuopos bujo- 
jimas. — Kp. Pirm. J. J. Bakšys, 79 
Seymour St. (291-292)

:: DR. J. J. KAŠKIAUČ1US
Telefonas: Humboldt 2-7964

530 SUMMER AVE.
; Arti Chester Avenue

;! NEWARK, N. J.
s •

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

MONTELLO, mass.
LDS 67 kuopos mėnesinis susirin

kimas atsibus 12 d. gruodžio, Taut. 
Namo Mdk. kambaryje, 7 vai. vaka
re. Visi nariai privalote ateiti į šį 
susirinkimą, nes bus renkama nauja 
valdyba 1941 metams ir šiaip yra 
daug svarbių reikalų’ aptarti. Taipgi 
atsiveskite ir naujų aplikantų. — A. 
Baronas. (291-292)

Penkta puslapis

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

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

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Curran, o kairėje—Frank Rosenbloom. Vienas už
ima Murray vietą, o kitas—Hillmano.
Du naujieji CIO vice-prczidentai. Dešinėje—Joseph

mo komitetas susidėjo iš šių 
narių : A. Baltrus-Allen J. Al
len, Aldona Apšegaitė, J. Lau
čienė, II. Žilinskienė, U. Leo
navičienė, M. Wildnėrienė, M. 
Tamošiūnienė, E. Naujokienė, 
A. Steponaitienė, K. Steponai
tis, A. Apšegienė, A. Laucius, 
K. Bukis.

Nors žmonių palyginant su 
kitomis vakarienėmis buvo nc- 
perdaugiausiai, vienok pelno 
gavome nemažai.

Kiekvienam suprantama, 
kad vakarienė surengti nėra 
taip jau lengvas darbas. To
dėl varde LDS 45-kp. tariu 
ačiū visiems pritarėjams, daly
viams ir abelnai komitetui, ku
rie sušilę dirbo.

Kalbant apie jubiliejinį 
LDS Albumą, prieini prie išva
dos: Ar LDS centras, mineda- 

i mas 10 metų gyvavimo su-

trukšma' kėlė, kad niekas ne
sutinka su jo užsipuldinėji
mais ant atskirų draugijos na
rių. O labiausiai jis tuos drau
gijos narius kolioja, katrie 
jam nėra nieko blogo padarę. 
Da gerai, kad draugas Čer
niauskas padarė jam gerą pa
stabą ir visi kiti nariai jam 
pritarė, tai ant galo turėjo vis- 
tiek nusiramint.

Draugijos valdyba 1941 me
tams yra išrinkta ir įeina se
kanti nariai: pirm. — Fr. Ma
nelis, vice-pirm. — J. Gude- 
levičius, prot. rast. — P. An
derson, fin. raš. — G. Daukus, 
prot. rašt. — M. Severinas, 
ižd. — M. Gedraitis ir keturi 
direktoriai — J. Ivonaitis, V. 
Lastauskas, G. Voltas ir S. 
Kaurakis. Maršalka—A. Bar- 
tašius. “Laisvės” koresponden
tei N. Švedienei rezignavus, 
išrinktas P. žirgulis.

. Koresp. N. Švediene.

PRANEŠIMA! E KITUR
GARDNER, MASS.

Moterų Kliubo metinis .susirinki
mas įvyks gruodžio-Dec. 12. Lietu-: 
vių Piliečių Kliubo, pradžia 7:30 v; 
vakare. Visos narės malonėkite atei
ti į susirinkimą, nes bus daug svar
bių reikalų aptarimui.

Su šalies, miesto ir valstijos įsta 
tymais susipažinti ir prisirengti įsi 
gyti pilietines popieras mokykla yra 
laikoma nuo 3 vai. kiekvieną sekma
dienį, Lietuvių Piliečių Kliube. Mo
terų Kliubas pataria vietos lietu 
viams naudotis šia proga. — L. J. E 

(291-292)

HARTFORD, CONN.
Laisvės Choras po apie mėnesio 

pertraukos pamokų vėl pradės lai
kyti pamokas kas trečiadienį (Wed
nesday). Prasidės šį trečiadienį, 
gruodžio (Dec.) 11, nuo 8 vai. vaka
re, 155 Hungerford St. Mokytojas 
V. Visockis. Visi nariai yra prašomi 
dalyvauti pamokose ir atsiveskite 
naujų narių į chorą.

Clement Vokietaitis s
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street
Brooklyn, N. Y. r

Tel. Triangle 5-8622 '

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

ROBERT LIPTON
Jeweler : : Įsteigta 1892

701 GRAND STREET 
Tarpe Graliam & Manhattan Avės.

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

V*6

CHARLES J. ROMAN
« (RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

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

• •

1113 Mt Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

1,-Hrtrr * rr'rt“*—'■**!-*-^l^r'^<******e'^>1*,*,*>*|i

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA
417 Lorimer St.—Brooklyn p- “Laisvės” Name

• •
£5^ 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 VAK.
• •

Visada yra gražus pasirinkimas pieniškų valgių 
ir daržovių—virtų ir žalių.

SKELBKITES “LAISVĖJE”

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

Varpo Keptuvės 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 Cake, Stollen 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

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

VARPAS BAKERY 36-40 Stagg Street Brooklyn, N. Y.
» , . — •> <• • r JWsSn
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B. Ramoškaitė Dainuoja 
Julliard Operoje

Iš LOS 1 Kuopos Susi 
rinkimo ir Veiklos

Brooklyno ir Apylinkių 
Moterims

Airiai Stoja už Airijos 
Neutralumą

Susirinkimas įvyko gruodžio 
5 d., “Laisvės” svetainėj. Na
riai buvo kviečiami atvirutė
mis. Susirinko skaitlingas bū
rys narių.

Finansų sekretorius P. Gra
bauskas raportavo, kad pusė-

ir

apsvarstyt įvairius 
moterų veiklos rei- 

pasiruošt numato* 
ateities darbams yra 

susirinki-

šią savaitę Julliard Conser
vatory of Music statoma Mo- 
zart’o opera “Marriage of Fi
garo,” kurios perstatyme gruo
džio 10-tą, 12-tą ir 11-tą, Pa
pagenos rolėj, dainuoja-vaidi- 
na Biruta Ramoškaitė. Antra
dienio vakarą įėjimas—visiem
nemokamas ir laisvas, o kitais tinai pinigų perėjo per kuo- 
vakarais tik su pakvietimais, pos knygas. Narinės^ duoklės

Kadangi ne visiems net bai
gusiems dainavimo mokslus 
studentams tenka vaidint kon
servatorijos statomose opero
se, tad pakvietimas Birutos 
dainuot skaitoma jos dideliu 
laimėjimu.

Prof. V. Bacevičiaus 
Paskaita

Pereito sekmadienio popietį 
“Laisvės” svetainėje buvo 
ruošta paskaita apie Lietuvos 
muziką ir kompozitorius. Pa
skaitą davė prof. Vytautas 
Bacevičius. Įžanga buvo 25 
centai. Paprastai pas mus į 
paskaitas jokios įžangos nebū
davo, tai buvo prisibijota, ar 
Brooklyne atsiras tiek muzi
kos mylėtojų, kurie $teis pa
skaitos pasiklausyti. Bet jų 
atsirado, ir labai daug. “Lais
vės” svetainė buvo užpildyta.

Prof. Bacevičius labai nuo
saikiai aiškino Lietuvos^muzi- 
kos kūrybą. Apibudino vy
riausius kompozitorius atski
rai ir davė pianu pavyzdžių iš 
jų sukurtos muzikos veikalų. 
Paskaita buvo labai įdomi ir 
patiko visiems, kurie įdomavo 
susipažinti su Lietuvos kompo
zitoriais.

paskaitoje trūko, 
smulkmeniškumo ir 

paryškinimo .tūlų 
kurie mūsų publikai 
svetimi ir mažai su- 

Ateityje panašiose

autorius norėjo bei 
atsiekti, veikalą kur- 
Juk muzika nėra ati- 
nuo socialinio liaudies 

nuo gyvenimo ir

j. Narinės! duoklės 
paimtos ir išmokėta ĮLDS Cen- 

' trui. Nuo duoklių mokėjimo 
kuopai nieko nelieka. .Kuopai 
atlieka nuo naujų narių prira
šymo į kuopą. Bus apmokėtos 
algos už 1940 metus kuopos 
viršininkams. Ižde neliks nie
ko 1941 metams pradėti.
LDS 1-mos Kuopos Veikla

Jos Naudai Rengiamos 
Pramogos

Mūs LDS 1-ma kuopa ne- 
vien tik teikia pašalpas ir ap- 
draudas, bet ji dalyvauja ir 
visuomeniškam judėjime. Turi 
savo atstovus lietuvių organi
zacijose, kur reikalingas ben
dras veikimas. Pavyzdžiui Da
riaus-Girėno Paminklo Staty
mo Kom. Dalyvauja Amerik. 
Ateivių Teisėms Ginti Komite
to posėdžiuose. Tas visas aukš
čiau paminėtas veikimas rei
kalauja finansų. Taipgi palai
kymas veikimo pačios 
reikalauja pinigų.

Gruodžio 21 d. bus 
girnas—metinis balius 
kiu jubilėjinis, 10 m. 
ties kaip susiorganizavo LDS 
(Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimas). Įžangos tikietas 25c. 
Turėtume dalyvauti* visi na
riai vieną kartą metuose ir at
sivesti savo draugus. Tame 
parengime nauji nariai' bus 
priimami be jokio įstojimo į 
abudu skyrius apdraudos ir 
pašalpos. Lietuviai jauni ir 
augesni pasinaudokite šia pro
ga, ne tankiai taip būna.

Komisija prirengimui ba
liaus — Dainius ir Vaznys. I 
Gaspadinės — Lapata, Kas- 
močienė ir Kruzaitienė, paga
mins skanių užkandžių; bus 
gėrimų minkštesnių ir kietes
nių. Bus programa: duetas ir 
kiti pamarginimai. Gera or
kestrą (tai Geo. Kazakevi
čiaus) grajys šokiams. Beje, 
kam nors teks dovanoms po
ra čeverykų,. vertės $5.

Laiškų skaitymas: “Vilnies” 
Administracija 
pirkti išleistų 
knygos formoj kalendorių. 
LDS 1-ma kuopa nutarė pa
imti iš “Laisvės” platinti. Me
no Sąjunga ragina LDS 1-mą 
kuopą būti Sąjungos nare, pa
simokant $3 metinės duoklės. 
Nutarta būti nare. Dariaus- 
Girėno paminklo statymo pa
rengimas įvyks vasario 2 d., 
1941. Prisiuntė 5 tikietus, kuo
pa nutarė visus nupirkti.

Komisijų Raportai: J. E. 
Gužas, kuopos atstovas Atei-

Tikslu 
bėgamus 
kalus 
miems
šaukiamas moterų 
mas gruodžio 15-tos ryto 10 
vai., “Laisvės” salėj, 419 Lo
rimer St., Brooklyne. Šaukia
me sekmadienio rytą dėlto, 
kad ir iš toliau galėtų atvykti, 
taipgi ir dėlto, 4cad būtų laiko 
tinkamai viską aptarti. Visos 
susidomėjusios moterų darbu, 
brooklynietės ir iš toliau, kvie
čiamos atsilankyti.

Komisija.

Keturi tūkstančiai New Yor- 
ko airių, susirinkę į masinį mi
tingą Manhattan Center, N. 
Y., pereitą sekmadienį, pareiš
kė, kad jie gelbės Airijos žmo
nėms ginti Airijos portus nuo 
užgrobimo per Angliją. Kal
bėtojų sąstate buvo profeso
rių, kunigų, teisėjų, advokatų.

Mitingas priėmė rezoliuci
jas, pareiškiant, kad Airija tu
ri teisę prie tų portų savasties 
—prie savo neutralumo. Gi 
prez. Roosevelto vardą sumi
nėjus pasigirsdavo “Bronxo 
saliutas.” Airiai pasipiktinę 
dėl jo už-angliškos politikos.

JU. —lU-»

ir

kuopos

paren- 
ir sy- 
su k ak-

ragina nusi-
1941 metams

Ko šioje 
tai gal 
platesnio 
terminų, 
pusėtinai 
prantami.
paskaitose prof. Bacevičius tu
rėtų pasigilinti į smulkmenas, Į 
į paryškinimus. Mano supra
timu, prie kiekvieno vyriausio 
kompozitoriaus turėtų šiek 
tiek apsistoti ir paaiškinti pu
blikai, ką tam tikro muzikos 
veikalo 
stengėsi 
damas.

- traukta
gyvenimo, 
vystymosi lietuvių tautos. Kaip 
visi kiti meno žmonės savo 
kūryboje išreiškia tam tikras 
idėjas, tam tikras sąvokas, 
taip muzikai savo kūriniuose. 
Suprantant kūrėjų idėjas ir 
troškimus bei pasimojimus, 
publikai pasidarytų supranta
mesnė jų muzika, tos muzi
kos garsai ir aidai.

Tiek norėjau pastebėti prie 
šios paskaitos. Apsimoka ir 
verta lietuviams atsilankyti ir
išgirsti prof. Bacevičiaus pa- vių Teisių Gynimo Komitete 
skaitąs, kur tik jis jas sutiks sakė, kad ATG Komitetas tu-

Iki ri daug bylų teismuose apgin
ti ateivius, visai nekaltus žmo
nes, kuriuos reakcijonieriai 
pasiryžę ištremti iŠ šios šalies.

Ateities žiedo vaikų moky
kla turi skaitlingą būrelį mo
kinių. Sakė, skaitymo ir rašy
bos jau mokina L. Kavaliaus
kaitė, o dainų mokytoja dar 
turi viltį gauti Aldoną šert- 
vietytę.

Išrinkta kuopos valdyba 
1941 metams. Pirm. A. Velič
ka, senas; vice-pirm. J. E. Gu
žas, senas; finansų sekr. K. 
Rainis; užrašų rašt. J. Kovas; 
iždininku J. Dainius; iždo glo
bėjais S. Petkienė ir A. Bal
čiūnas, organizatoriais J. Gru- 
bis ir P. Grabauskas. Maršal
ka M. Stakovas. Korespon
dentu J. K.

Kuopa narių turi 300. Ei
na prie susispendavimo 4, li
goniai 2.

Jurgis Kuraitis, koresp.

duoti mūsų visuomenei. Iki 
šiol mes labai mažai tebuvome 
girdėję apie Lietuvos muziką 
ir jos kūrybą. Dabar turime 
puikią progą išgirsti.

Beje, kiek man žinoma, pro
fesorius V. Bacevičius davė 
Lietuvių Literatūros Draugijos 
žurnalui “šviesai” platų 
straipsnį apie Lietuvos muzi
kos kūrybą. Iš to straipsnio 
gausime pilnesnį supratimą 
apie Lietuvos kompozitorius ir 
jų darbus.

Dar apie 44Laisvesw Koncertą
Rašo Ona B. Kubilius

nia, parašyti” ir davė man 
“LaišVSs” antrašą. Aš ant ry
tojaus jam parašiau apie sa-s 
vo įspūdžius. Ir štai beveik vi
si lietuviški laikraščiai slljūdo, 
regis, kad aš žmogų užmušiau.

Net toks muzikos ignoran- 
tas, kaip Katiliukas, mane iš
vadino muzikos ignorante, ne
išmanėle, šokių niekados ne- 
simokinusia, kiek jis žinąs, ir 
taip toliau. Jam, aš dovanoju, 
nes jis nežino, ką daro.

Bet kaip apie mano drau
gą “Keleivio” redaktorių Mi- 
chelsoną, kuris viską žino apie 
mano muzikos darbą, patsai 
lankė mano koncertus, patsai 
rašė apie mano dainas, apie 
mano pasirodymą amerikiečių 
scenoje ir taip toliau ? Katiliu
kas parašė plepalą, o ponas 
Michelsonas' gerai žinodamas 
mano kvalifikacijas įdėjo to 
ignoranto straipsnį be redak
cijos jokios pastabos “Shame, 
Mr. Michelson.”

Katiliukas sako, kad meni
ninkai bėgą šalin iš komunis
tų, bet jei Katiliukų laikraš
čiai nevartos daugiau takto 
savo rašte, ne tik menininkai, 
bet visi lietuviai pabėgs iš jų.

*»»«*.■ >ri.. i Mi lilwW*.
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REIKALAVIMAI I
Reikalinga patyrusių darbininkių 

atrinkimui avių žarnų. Gera mokes
tis, nuolatinis darbas, nemokami 
kava. Kreipkitės j Mr. Trambel, 
356 W. 11th St., New York City.

. (291-296)

LIETUVIU RESTAURANAS 
įdomiai {puošta lietuviška aludė 

ant Grand Street 
Rheingold ^xtra Dry Alus. 

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės

Treciad., Gruodžio 11, l§40

Turime ir kambarių pernakvot 
arba savaitiniai išrandavot
JOSEPH ZEIDAT

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

IŠRANDA VO.JIDIAI
Pasirandavoja 2 kambariai pi i<? 

mažos šeimynos. Šventadieniais ir 
valgi pagaminame. Matyti galima 
šeštadieniais ir sekmadieniais die
nomis, o dirbamom dienom vakarais; 
E. D. 1354 Willoughby Ąve., prie 
Jefferson stoties, Brooklyn.

(291-293) 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

L GARŠVA

Red. Prierašai: ’
Tamšta teisingai hiisįirendė- 

te, jog turite reikalą su “mu
zikos ighorahtu.” Ir ne tik mu
zikos, ( bęt ir visokio padoru
mo. V. Katilius (j. Buivydas) 
tai rašė ne dėl keno gerovės 
ar kad pats tikėtų tam, ką 
rašė, bet, kiek matyt iš to 
rašto, kad kaip nors įkalbėti 
toms žymioms menininkėms 
jaunuolėms, būk’tuomi tams
tos raštu jos norėta išniekint; 
kad šukiršint jas su “L.”, ir 
kad įgilti tamstai už tą “bai
sų prasikaltimą” — išdrįsimą 
nueiti į “Laisvės” koncertą ir 
dar apie jį ką nors gero prasi
tarti. Jis pats, žinoma, “L.” 
koncerte nebuvo ir “viso labo 
autoritetu” patapo nuo ausies 
—nieko negirdėjęs ir nematęs.

Tačiau tikslo jis nepasieks. 
Tiem jo kurstymam gal pati
kėtų kai kas, bet ne tos mer-

t ( . I + •• ‘ į * ’J

gaitės: Jos, kaip męne/itiip ir 
viskame yra Vyrešnėš šaVo ąrh- 
žiaūs, tad, bė abejo, j oš pačios 
skaitė tamstos raštą ir atatin
kamai suprato. / Jeigu jos raš
te matytų salt šlcriaudą, “L.” 
būtų pirmutine stotis, kur jos 
pareikštų savo sklindą. Ir jei
gu jieškotiį simpatijos kur 
nors, tai tik ne pas Katilių.

F. W. SHALINS 
(SHALlNSKAS) 

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Aveniie 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Sutelkiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto
Tel. Virginia 7-4499

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

LLD 1-mos kuopos metinis susi
rinkimas įvyks ketvirtadienį, gruo
džio 12 dieną; 7:30 v /Vakaro, “Lai
svės” svetainėj. Šis susirinkimas bus 
labai svarbus, bus renkama valdyba 
1941 m., ir turėsime apkalbėti kny
gas ir žurnalo leidimą, naujų narių 
gavimą ir finansinį kuopos stovį. 
Todėl nariai malonėsite visi daly
vauti ir atsivesti naujų narių. Ne
užsimokėję prašomi pasimokėti, ir 
katrie dar neatsiėmė knygos ir žur • 
nalo "Šviesos” malonėkite šiame 
sirinkime atsiimti sau prigulintį 
rą. — 1 kp. org.

dam 'Sembrich Julliard muzi
kos mokykloje, New Yorke, 
buvo pakviesta dainuoti į Lie
tuvą per Lietuvos Dainų šven
tę, Kaune. Po jos pasirodymo 
koncerte, štai ką V. Yakubė- 
nas pasakė “Aide” apie jos 
dainas ir balsą: “Amerikietė 
štaškiūtė turi gerą balsą, bet 
jos balsas su laiku gali nu
krypti į dramatinį arba lyrini 
sopraną, nes ji yra jauna dai
nininkė, jos aukštosios gaidos 
yra silpnos ir tokiu būdu sun
ku spręsti, kokį balsą ji turi.” 

Na, jei jau toks garsus kri
tikas, kaip Yakubėnas, neži
nojo, kokį balsą štaškiūtė tu
rėjo, tai ką jau čia kalbėti 
apie mano nežinojimą. Tas 
dar ne viskas. Mes visi gerai 
žinome, kad Lawrence Tibbet 
yra praradęs savo balsą 
laikinai ir visiškai negali dai- 
nubti dabar. Jis dainavo .ba
ritono balsu visą laiką—jis ne 
tik dainavo, bet tapo vienas iš 
garsiausių dainininkų pasauly
je. Ir štai vakar vienas New 
Yorko kritikas rašo į laikraš
tį apie Tibbet, kur jis tikrina, 
kad Tibbet nėra baritonas, bet 
dramatinis tenoras. Ir štai 
New Yorko kritikai svafsto, 
kodėl Tibbet’o balsas užkimo 
ir nesitaiso. Juk jis dar jau
nas vyras, vos 38 metų. Tai 
kodėl jo balsas užkimo? Kri
tikai sako, kad jis dainavo ne 
su savo balsu ir perdaug baisą 
per jėgą stūmė (pushed- 
forced) ir taip toliau.

Taigi, man nežinoti, kokį 
balsą Ramoškaitė turi, nėra 
jau taip didelė nuodėmė. Bet 
aš galiu tiek pasakyti, kad 

kaip žmogus Ramoškaitė turi gerą balsą ir 
jei ji lavinsis toliaus, ji galės

Minkienė po 
dalyvavo. Į 

susirinko po 
tūkstančiai

(Pabaiga)
Bostonas kiek vėliau suruo

šė kitą pokylį amerikiečių tar
pe; tas pokylis įvyko dideliam 
parke. Čia ne tik aš, bet ir 
gerai žinoma p. 
mano vadovyste 
šį šokių pokylį 
tyru oru, parke,
įvairių tautų žmonių. Mes, lie
tuviai vėl gavome “honorary 
mention” kaipo geriausi šokė
jai; aš ir vėl šokau solo su 
Balčium. Brangus Katiliukai.

tau visko negaliu pasaky- 
bet aš turiu Bostone kele- 
taurių už šokį. Jei netiki, 
paklausk tavo straipsnio

as 
ti, 
tą 
tai
atspausdintojaus p. Michelso- 
no, nes nėra abejonės, kad 
kaip jis buvo pas mane mano 
bute, Bostone, jis matė tau
res, o jei nematė, tai gal jas 
dabar pamatyti, nes 
dar turiu.

aš jas

Yorke

Graborius-Undertaker

»!» :’t

TDA, 17-tos lietuvių kuopos 
sirinkimas bus tą pat vakarą'ir 
pat salėj, kaip LLD 1-mos kuopos.
Visi nariai būkite. — A. Mureika.

(291-292)

MASPETH, N. Y.
ALDLD 38-tos kuopos susirinki

mas įvyks ketvirtadienį, gruodžio 
(Dec.) 12, 8-tą valandą vakare, Za- 
belskio salėje. Visi nariai dalyvauki
te, nes reikės išrinkti naują valdyM 
1941 (291-292)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Išbalzamuoja ir laidoja ant vi
sokių kapinių; parsanido auto
mobilius ir karietas vfeselijblh,

krikštynom, kitkarp.
231 BEDFORD AVE

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

metams.

BROOKLYN, N. Y.
Siuvėjų Susirinkimas

Siuvėjų Unijos 54-to Skyriaus 
priešmetiniš'* susirinkimas jvyks tre
čiadieni, gruodžio 11 d., 7:30 vai. 
vakare, Liet. Am. Piliečių Kliubo 
Salėj, 280 Union Ave., Brooklyn, N. 
Y. Nariai 
renkama 
metams.

Šiandieną čia New ___
pasirašiau '• kontraktą su La- 
Scala opera ir dainuosiu “Ri- 

I goletto” gruodžio 27-tą Aca
demy of »Music, Brooklyn, N. 
Y. Prašau Katiliuko atvykti į 
mano debiutą. Apart to, aš 
dainavau vienus metus su So
merville Symphony Orchestra 
kaipo solistė, Somerville, Mas
sachusetts. Dainavau Boston 
Common Parks, kur tūkstan
čiai klausytojų susirinko. Dai
navau Bostono Mechanic Sa
lėje, kur telpa 10 tūkstančių 
žmonių, ir taip toliau. Tie virš 
minėti parengimai buvo ame
rikiečių ne lietuvių. Ir ar ži
nai, Katiliuke, kad aš esu slau
gė (nurse) ir diplomuota. Ma
tai, Katiliuke, 1 
turi diplomą, jis jau 
“Jack of many trades,” 
jau yra profesionalas, 
jei netiki, kad aš turiu 
diplomą, tai parašyk 
Jackson Park ligoninei 
cagą, jie tau pasakys, kad 
tiesa, arba paklausk dr. Bren- 
zos, Chicagoje, nes per jo 
stangas aš gavau ne tik 
prastos nursės darbą, bet 
vau night supervisor per 
metu Lake Forest ligoninėje.

Beje, dėl tavo, Katiliukai, 
informacijų dar galiu pasaky
ti, kad aš esu sandarbininke 
“Naujienų” Chicagoje ir esu 
labai daug straipsnių parašiu
si “Keleivio” redaktoriui p. 
Michelsonui, už kuriuos jis 
yra mane labai pagyręs.

Na, vaikuti, dabar jau apie 
mane viską žinai.—žinai ma
no kvalifikacijas kaipo kriti
kės. Na, dabar aš noriu tams
tos paklausti, kokias muzikos 
kvalifikacijas tamsta turi mu
zikoje, kad taip daug apie 
“Laisvės” koncertą supratai? 
O ypač apie mane kaipo dip
lomuotą muzikos ignorantę?

Tik -žiūrėkite, tas vaikas be 
kelnių stebisi, kad aš nežino
jau, kokį balsą turi p. Ramoš
kaitė. Vaikeli, ar tu žinai, 
kad geriausi muzikos kritikai 
nevisada žino, kokį balsą dai
nininkas ar dain-kė turi, kol 
balsas nėra nustatytas. Pavyz
džiui, p-lė štaškiūtė, kuri stu
dijavo balsą su garsiąja Ma-

nėra
bet jis i su laiku pasiekti viršūnę dai-

Beje,
nursės 
laiška 
į Chi-

pa- 
pa- 
bu- 
du

prašomi dalyvauti, nes bus 
dalis valdybos sekantiems 

Sekr. Ch. Nečiunskas. 
(289-291)

Visokių Žolių 
Sandelis

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

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

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

M. ŽUKAITIS
334 DEAN STREET 

SPENCERPORT, N. Y.

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS

J Jūsų Seną ar Naują šildytuvą (Steam Boiler)
300 
ko Mūsų Inžinieriai išmieruos jūsų namus ir jdės tinkamų “burner” 

arba visų garo arba karšto *yandenio sistemų. Maloniai suteikiame 
aprokavimus be jokip mokesčio.

nų pasaulyje, nes ji turi gerą 
medžiagą.

Man berašant šį straipsnį, 
gavau kitą mažą iškarpą iš 
“Naujienų 
vės” koncerto 
jienos” mane 
perdaug, girdi, 
vės” koncertą, 
jus. Na, tu dabar žmogus ži
nok, ką daryti. To pačio 
plauko abu laikraščiai, vienas 
sako, kad aš jaunas artistes iš
peikiau, na, o kitas* sako, kad 
aš perdaug koncertą išgyriau. 
Matomai, kad-tie laikraščiai 
viens su »kitu nesusikalba. Vi
sa ta košė tų laikraščių išvir
ta parodo, kad jiems nepa
tiko mano teisingas “Laisvės” 
koncerto aprašymas.

Kas nori, tas teverkia, bet 
aš savo žodžių nemainysiu, bū
tent, kad “Laisvės” koncertas 
buvo žavingas ir Mizara kal-z 
bėjo labai puikiai.

Ir ant galo noriu pasakyti, 
kad į “Laisvės” koncertą ma
nęs niekas nekvietė, aš pati 
nuėjau, nes gerai žinojau, kad 
man gerai žinomas iš Lietuvos 
artistas Bacevičius skambins 
pianą.—Aš ne tik jį, bet ir ki
tus muzikus norėjau išgirsti. 
Po. koncerto sutikau p. Miza- 
i*ą ir jam pasiūliau parašyti 
savo Įspūdžius “Laisvės” kon
certo, 
nas,”

apie mano “Lais- 
kritiką. “Nau- 
bara, kad aš 
išgyrusi “Lais- 
ir jos kalbėto-

Le VANDA
FUNERAL PARLORS z

Incorporated

J. LeVANDA—E. LeVANDA
Tėvas ir Sūnus Levandauskai

UNDERTAKER

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

Telefonas EVergreen 7-1661

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE337 Union Avenue 

Brooklyn, N. Y.
Tel. Stagg 2-0788
NIGHT—HAvemeyer 8-1158

Rep.

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdym^
9VW WM MW MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM M M M M V

me- 
St.,

Rabinas Emanuel Marcus 
rezignavo iš pirmininkystės 
drafto taryboj.

Jis, kaipo “džentelmo- 
man sako: “prašau, po-

MIRE- •
Jonas Astašauskas, 74 

tu amžiaus, 59 Meserole 
Brooklyn, N. Y., mirė gruo
džio 9-tą. Pašarvotas namie. 
Bus palaidotas gruodžio 12-tą, 
šv. Jono kapinėse. Laidotuvė
mis rūpinasi graborius Garš
va.

Gaisras apartmentuose 186 
Java St. išvijo iš namų 20 šei-

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

Iš senų padarau 
naujus 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.spalyom'

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

tarpe Gates Ąve. ir Chauncey St.
Tet: Glenmore 5-6191

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

išdirbėjai ir platintojai 
GEROS RŪŠIES RAKANDŲ

Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus 
palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

JŪS NIEKUR’ NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse 

M. PETRAITIENE IR SŪNAI




