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Darbo žmonių 
Dienraštis 

Kaina $5.50 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $6.00 

Metams

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

Ponas Bagočius užgiria fa
šistų įkurtą “Lietuvii| šelpimo 
Komitetą,” kuris šelps pas 
Hitlerį pabėgusius buvusius 
smetoniškus žvalgybininkus, 
Lietuvos liaudies kankintojus.

Bagočius nuduoda didelį 
labdarį. Jis, girdi, gelbėtų 
net ir “šunuką, kurs man bū
tų kandęs be jokios provokaci
jos ir žaizdas padaręs...” 
Koks jis geraširdis, — gera
širdis buvusiems žvalgybinin
kams ir šuniukams!

Per arti 14-ką metų Smeto
na su savo žvalgybininkais 
kankino Lietuvos liaudį. Fašis
tiniuose Lietuvos kalėjimuose 
buvo sugrusta šimtai geriausių 
darbo žmonių veikėjų — ko
munistų ir jiems pritariančių
jų.
. Per tąjį laikotarpį Ameri
kos lietuviai rinko aukas ir 
siuntė jas Lietuvon politiniams 
kaliniams ir jų šeimoms šelp
ti. Ar “labdarys” Bagočius 
nors kartą viešai pasisakė už 
tąjį darbą? Ar jis kada nors 
paaukojo bent vieną centą 
kankinamiems Lietuvos liau
dies didvyriams?

Ne!
Tas ir parodo, kad Bago- 

čiaus geraširdiškumas yra ge
ras Lietuvos liaudies priešams, 
bet ne jos draugams!

Per pastaruosius keletą me
tų Amerikos lietuvių spauda 
gaudavo iš Lietuvos nuo vieno 
jauno ir energingo vyro pra
šymus siuntinėti jam laikra- 
raščius ir knygų. Jis buvo pa- 
sirįžęs sukurti savotišką lietu
viškos literatūros muzėjų.

“Laisvė” jam ; buvo siunti 
nėjama. Buvo pi 
mažai mūsų knygų. Bet pil
nesnių žinių apie tąjį muzėjų 
mes taip ir negaudavome.

1,000 Italy Tanky 
Ir Šarvuoty Auto-

mobiliy į Egiptą

PRIGĖRĘ 200 ŽYDŲ SUDU
ŽUS JŲ LAIVUI

Roma. — Italijos koman
da skelbia, kad ji pasiuntė 
daugiau kaip tūkstantį tan
kų ir šarvuotų automobilių 
iš Libijos į karo frontą prieš 
anglus Egipte. Tenai taip 
pat sumobilizuota esą prieš 
anglus šimtai prieštankinių 
kanuoliu ir orlaiviu.

Ratai italų šarvuotų auto
mobilių aptraukti plačiau
siais “baliūniniais taje- 
riais,” kuriais jie “lengvai” 
galį važiuot ir per gilius 
dykumų smėlius. Jie gink
luoti dviem stambiais kul- 
kasvaidžiais kiekvienas.

Vokiečių Submarinai ir 
Orlaiviai Nuskandino

6 Anglą Laivus
Berlin, gruod. 13. — Vo

kiečių submarinai ir orlai
viai nuskandino šešis preki
nius anglų laivus, viso 30 
tūkstančių tonų įtalpos. Be 
to, vokiečiai oro bombomis 
sužeidė kitus keturis prekL

Uųsta ir ri<S-‘ 'Biu&..An?,i/0S ,la!vUs; 'Vie-
nas iš sužeistų laivų, 15 tūk
stančių, tonų, degąs ir skęs
tąs.c

Istanbul, Turkija, gruod. 
13. — šėlstanti audra jūroj 
sudaužė j pakrantines uo
las laivą, kuriuom 400 žydų 
pabėgėlių plaukė iš Bulgari
jos į Palestiną. Su laivu žu
vo 200 pabėgėlių. Kiti iš • 
gelbėti. Laivas buvo 
Uruguayans vėliava.

C ; * ■ •

Anglai Paėmę į 
belaisvę iki 3 5 
Tūkstančių Italų

ITALAI BĖGĄ “I MIRTIES 
NASRUS”

po

ROOSEVELTAS LEIS KON
GRESUI SPRĘSTI APIE 

PASKOLAS ANGLIJAI

Cairo, Egiptas. — Skai
čiuojama, kad * anglai Sidi 
Barrani ir kitur šiaurinia
me Egipte paėmę 'į, nelais • 
vę tarp 30 ir 35 tūkstančių 
italų, tarp jų ir tris genero
lus.

Tuo kruopščiu žmogumi ir 
literatūros rinkimo fanatiku 
buvo Povilas Gasiūnas, LDS 
organo “Tiesos” redaktoriaus 
Jono Gasiūno brolis.

Povilas Gasiūnas kadaise 
gyveno Klaipėdoje ir dirbo ten 
teatro scenos darbininku. Da
bar tokias pačias pareigas ei
na Šiauliuose — dirba prie 
valstybės teatro.

Saugoja Graiką Meno Kūri
nius nuo Italą Bombą

Athenai, Graikija.—Grai
kai sukraustė į slėptuves iš
kaltas uolose senovės grai
kų statulas ir kitus istori
nius meno dalykus. Taip 
juos saugoja nuo italų oro 
bombų.

Washington. — Jungtinių 
Valstijų< iždo ministeris 
Morgenthau pareiškė laik
raščių atstovams, kad val
džia paves kongresui spręst, 
ar duot Anglijai paskolų iš 
Amerikos iždo. O pirma ne
gu Anglija galėtų gaut pas
kolų iš šios šalies, tai kon
gresas turėtų atšaukt John- 
sono įstatymą, šis įstaty
mas uždraudžia skolint dau
giau pinigų tom šalim, ku
rios neatmoka senųjų savo 
skolų Amerikai. O Anglija 
atsisakė atmokėt Amerikai 
5 bilionus dolerių senųjų 
skolų.

London. — Anglijos mi
nisteris pirmininkas Wins
ton Churchill ‘pranešė sei
mui, kad anglai atgriebę 
nuo italų visą šiaurinį Egip
to pajūrį, pęjr 75 mylias nuo 
Libijos iki Sidi^Barrani, tik 
apart dviejų punktų, ku
riuos italai daLgiha.

Italai pamigusiai bėgą 
atgal iš Egipto į Italijos ko-

Graikai ir Anglai Beveik 
Sunaikinę Italų Prie

plauką Valoną

loniją Libiją. Bėgančius 
mėsinėja anglų lėktuvai ir 
karo laivai iš Viduržemio 
Jūros.

Anglų orlaiviai bombomis 
ardė septynias italų lėktu
vų stovyklas Libijoj ir su
naikino eilę priešo lėktuvų 
ant žemės.

Oro kovose anglai nušo
vė aštuonis italų orlaivius, 
o italai vieną anglų orlaivį.

London, gruod. 13. Ita
lų kariuomenė tūkstančiai? 
betvarkėje bėga per vakari
nį Egiptą linkui Italų kolo
nijos Libijos. Jie tikisi pa
sprukt pro skardžią, siaurą 
Solium tarpkalnę. Bet an
glai jau užtaisė jiem ten 
“mirties sląstus.”

Fašistai Keršysią 
“BenkartamKa

ro Priešininkam

AMERIKA NEGANA PASI
STATO LĖKTUVŲ, 0 PUSĘ 

JŲ DUODA ANGLAM
Washington. — Buvo nu

statyta, kad Amerikos val
džiai turės būt pabudavota 

Roma. —- Italų komanda 95 naujoviški karo orlaiviai 
praneša, kad baisiai kerta* šį gruodžio mėnesį. Bet pre

zidentas Rooseveltas nese
niai patvarkė, jog pusė vi
sų naujai pastatomų orlai
vių turi būt perleista An
glijai. Tokiu būdu Ameri
kos armija šį mėnesį tegaus 
tiktai apie 50 karinių lėktu
vų. Kai kurie Amerikos lai
vyno ir armijos vadai nepa
tenkinti, kad valdžia perve
da Anglijai pusę naujų lėk
tuvų, kurių, sako, trūksta 
Amerikai.

si italai su anglais arti Buq- 
buq, prie jūros, už 35 mylių 
nuo Libijos rubežiaus.

Vokiečiai Pleškino Shef
fieldą, Anglą Plieno 
Pramonės Centrą

Roma. — Fašistų laikraš
tis “Regime Fascista” ap
šaukė “dvigubais benkar- 
tais” tuos italus, kurie spė
ja, kad Italija gal pralaimės 
karą arba kurie priešingi 
šiam karui. “Regime Fas- 
cista” tvirtina, kad tokiems 
bus kuo žiauriausiai atker
šyta. Panašiai tiem žmonėm 
grūmoja ir kiti fašistų laik
raščiai.

Tas pats “Regime Fascis
ta” plūsta buvusį italų karo 
štabo galvą maršalą Badog- 
lio. Nes Badoglio ponis* 
kiem savo draugam sakąs, 
kad jis priešinosi karui 
prieš Graikiją, bet Mussoli- 
nis vis tiek įstūmė italus į 
karą su graikais.
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GIRDĖT, ITALAI PRAŠYS 
PALIAUBŲ SU GRAIKAIS
Athenai, gruod. 13. — 

Graikai užkariavo dar vie
ną prieplaukos miestą Alba
nijoj, Porto Palermo.

Tarp italų komandierių 
nėra bendro plano ar susi- 
klausimo.
‘ Eina gandai, kad italai 
siūlys graikam sustabdyt 
karo veiksmus iš abiejų pu
sių per žiemą.

Suprantama, jog
tuomi nori gaut laiko per • 
organizuot savo armiją.

London, gruod. 13. — 
Naktį ir šiandien iš ryto 
vokiečių orlaiviai bombar
davo Londoną, Liverpoolį,

Graikų Pranešimas:
Athenai. — Graikai paė

mė į nelaisvę dar apie 150 
italų kareivių ir kelis or
derius. Italų orlaiviai bom- Birminghamą ir kitus pra- 
bardavo zLefką^^Cypjus sa-'monėš mieštus Anglijoj. Jie. 
Toj, bet mažai nuostolių te-1 ypatingai dėgrhdBirming-

Italų Komanda Praneša, 
Kad Jiem Esą Netaip 

Jau Blogai

italai

Mus pasiekė “Darbininkų 
Žodis” (nr. 28), kuriame Ba
lyas Jazminaitis plačiau nu
šviečia to uolaus ir pasiauko
jusio darbuotojo pasiekimus. 
Pasiskaitykite:

Per šesioliką metų, gyven
damas su šeima didžiausiame 
skurde, (Povilas Gasiūnas) su
rinko per 4,600 liet, spaudos 
eksponatų, iš kurių per 2,000 
atskirais pavadinimais perio
dinės spaudos leidinių, 740 
egz. spaudos draudimo laiko
tarpio knygų; dalis knygų, iš
leistų po spaudos draudimo 
laikotarpio 600 knygų leistų 
Amerikoje, 1OO komunistų 
leistų knygų, 173 periodinės 
spaudos komplektų, 325 įvai
rių atsišaukimų bei plakatų, 
363 kalendoriai ir 63 knygos 
svetimomis kalbomis, kuriose 
rašoma apie Lietuvą. Be to, 
turi įsigijęs 25 dokumentus iš 
Lietuvos kunigaikščių laikų, 
kai kurie iš jų 1606 metų.”

Ragina Ameriką Duot Angli
jai Pinigą, ne Tik Skolint
Boston, Mass. — Winth- 

ropas W. Aldrich, vyriau
sias direktorius milžiniško 
Chase National Banko New 
Yorke, kalbėjo Bostono 
Prekybos Rūme, kad Ame
rika turi “skolint arba tie
siog duot” Anglijai pinigų. 
Sakė, jog Anglijos pinigai 
jau “pavojingai nusieikvo- 
ję”

3—Pirmm puslapiui
Italai Apleidžią 2 Orlaivią 

Stovyklas Albanijoj
Athenai. — Graikų paim- 

ti į nelaisvę italai sako, kad 
anglų ir graikų orlaiviai 
privertė italus apleist di
džiąsias jų lėktuvų*stovyk
las Durazzoj ir Tiranoj, Al
banijoj.

Bet ne tik tame buvo P. 
Gasiūno darbo nuopelnas. Jaz- 
minaitis rašo:

“Su turima spauda, kurios 
dalis buvo komunistinio turi
nio knygos (laikraščiai bei at
sišaukimai), P. Gasiūnas sten
gėsi supažindinti darbininkiją 
bei moksleiviją, neimdamas už 
skaitymą jokio mokesčio. Dau-

“AMŽINO DRAUGIŠKU
MO” SUTARTIS VENGRŲ 

SU JUGOSLAVAIS
Belgrad, Jugoslavija. — 

Vengrija pasirašė “pasto
vaus ir amžino draugišku
mo” sutartį su Jugoslavija.

(Vengrija turi dar drau
giškesnę sutartį su Vokieti
ja.)

Maskva. — Bendra Vo
kietijos ir Sovietų Sąjungos 
rubežiaus komisija galuti
nai nustatė sieną tarp šių 
dviejų šalių, gruodžio 12 d.

London, gruod. 13.— Pra
nešama, kad graikai sunai
kinę ištisų italų pulką.

London. — Spėjama, 
jei anglai sumuš , italus 
bijo j, tai italai neteks 
Ethiopijos. ,

kad
Li-
ir

kimų iš kolekcijos rinkinio pa
tekdavo ir i gatves.” Berniukams Filmą

liais laikais, pasiskaitymui 
gauti komunistinių knygų, 
laikraščių ir kt. spaudos.

. Daugelis komunistinių atšilau-

Dabar keliamas reikalavi
mas, kad Povilas Gasiūnas bū
tų viskuo geriau aprūpintas, 
kad jam nereikėtų kęsti trū
kumų, kaip kentė prie fašis
tinio režimo. Be abejo, jo dar
bas bus gražiausiai įvertintas.

• Tarybų Lietuvoje yra ger
biama kiekvienas, kuris yra 
vertas ęągąrbos.

New York
YMCA patalpose, 179 Mar

cy Avė., šį šeštadienį, gruo
džio 14-tą, 11 vai. prieš piet 
bus rodoma sveikatas klausi
mu filmą “Pieno Stebuklas.”

Oras, 
niaukę.

Šaltoka, apsi-

padarė.
Mokra kalnuose šiaurinė

je Albanijoje graikai pra
laužė italų frontą.

Neoficialiai p r a n esama, 
kad italai pajūriu traukia
si atgal toliau į šiaurius lin- 
koh Valonos prieplaukos, bombardavo Sheffieldą, di- 
Graikų kanuolės bombar- dį plieno fabrikų centrą, 
duoja Tepelini, tik 27 my- Anglijoj; padarė Sheffiel- 
lios nuo Valonos. dui skaudžių nuostolių.

Anglų ir graikų orlaiviai Vokiečių lakūnai ^ekmin- 
taip subombardavo Valonos 
prieplauką, kad Italijos lai
vai jau negabena naujos sa
vo kariuomenės į Valoną.

Valona svarbi ir tuom, 
kad požeminiu vamzdžiu į 
ją plaukia žibalas iš Alba
nijos žibalo šaltinių.

Dabar Italija galinti iš
kelt naują savo kariuome
nę tiktai į Durazzo prie-davo ir sužalojo vokiečių 
plauką, apie 50 mylių į šiau- elektros dirbyklą Mannhei- 
rius nuo Valonos.

Italai stipriau priešinasi prieplaukas šiaurinėj Fran- 
graikams, kurie grumiasi į 
vakarus nuo Premedi ir į 
šiaurius -nuo Argyrokastro- 
no.

Graikai užėmė vieną iš 
drūčiausių gamtinių tvir
tumų kalnuose į šiaurius 
nuo Premedi.

hamą.
Anglai nukirto žemyn ke

turis vokiečių bombininkus.

Vokiečiai Praneša:
Berlin, gruod. 13. — Vo

kiečių orlaiviai smarkiai

VOKIEČIAI VISIŠKAI SUNAI- 
KINĘ SHEFFĮĘLPA 4 

-——T- ~ i

Vokiečių Pranešimas;
Berlin, gruod. 13. — šim

tai vokiečių orlaivių “visiš
kai sunaikino” Sheffieldą, 
anglų plieno pramonės cen
trą, pusės miliono gyvento
jų miestą. Jis supleškintas 
labiau negu Coventry. Vo
kiečių lakūnai taipgi sėk
mingai bombardavo “visus 
Anglijos kampus.”

gai atakavo ir eilę 
Anglijos miestų.

Kanuolė Anglų Lėktuve
London. — Kanuole gin

kluotas anglų lėktuvas vie
nu šoviniu į trupinius su
daužė didelį bombinį vokie
čių orlaivį.

Anglų orlaiviai bombar-

me ir atakavo vokiečių

cijoj.

Vokiečiai Sako, kad Jų 
Nuostoliai Maži

Berlin. — Vokiečių ko
manda teigia, kad anglų or
laiviai vakarinėje Vokietijo
je tik sužeidė vieno fabri
ko garinių katilų patalpą, o 
šiaip mažai nuostolių tepa
darė.

Vokiečiai nušovę keturis 
anglų orlaivius, o anglai —

Naziai Mažina Kertamus
Italam Smūgius

l ----------
Berlin. — Vokiečių spau

da rašo, kad graikų laimė
jimai Albanijoj ir Anglų du vokiečių orlaivius, 
pasisekimai Egipte prieš 
italus tai tik “laikinis, pri
puolamas dalykas” ir “ne
sudaro pavojaus” Italijai ar 
Vokietijai.

Gal Kunigaikštis Windsor 
Būsiąs Anglų Ambasado

rium Amerikai

London, gruod. 13.—Nors 
vokiečių orlaiviai labai ap
ardė Sheffieldą, bet vis dar 
eina karinis darbas jo fab
rikuose, kaip anglai skelbia.

Vokiečiai Užgrobė Norvegą- 
Anglą Laivą Ties Anglijos

Valdoma Indija
—1______

Tokio. ’— Ginkluotas vo
kiečių laivas sučiupo tar
naujantį anglams norvegų 
laivą “Ole Jacob,” Indijos 
Vandenyne, ir parsivarė tą 
laivą į Japoniją. “Ole Ja
cob” yra 8,310 tonų įtalpos.

Oslo, Norvegija. — Vo
kiečiai 
prekinius norvegų laivus, 
tarnavusius Anglijai.

sunaikino penkis

Amerikos Valdžia Gailisi 
- Lordo Lothiano

Athenai, gruodžio 13. — 
Graikų lakūnai mate tuš
čius italų laivus Valonos 
prieplaukoj; spėja, kad tais 
laivais italų armija bėgs iš

Washington, gruod. 13. — 
Yra spėjimų, gal Anglija 
paskirs nauju savo ambasa
dorium Amerikai kunigaikš • 
tį Windsor^, buvusį Angli 
jos karalių, vietoj mirusio 
lordo Lothiano.

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas ir jo valsty
bės ministeris Hull pasiuntė 
Anglijai giliausius apgai • 
lestavimus, kad mirė lordas 
Lothian, anglų ambasado
rius Amerikai.

Athenai, gruod. 13. — Šit 
paėmimu Porto Palermo 
graikai per 8 dienas nužy
giavo 20: mylių pirmyn Al
banijos pajūriu.

Roma. — Keliose vietose 
graikai Albanijoj mėgino 
staiga užpult italus, bet ita
lai visiškai juos atmušė, pa
ėmė! kiek graikų į nelaisvę 
ir pagrobė automatiškų gin
klų, kaip teigia! talų koman
da:

Italų orlaiviai bombarda
vo graikų kariuomenę Bo
ru vos srityje ir laivus Pat
ras Įlankoje.

šiauriniame Egipte tebe- 
šėlsta žiaurūs mūšiai tarp 
italų ir anglų, į vakarus nuo 
Sidi Barrani.

Italai nukovė ir sužeidė 
daug anglų, o anglai daug 
italų. Italai pagrobė dikčiai 
anglų ginklų ir kitų karo 
pabūklų, o anglai pagrobė 
didoką daugį italų karo pa
būklų.

Pašalino 500 Šeimyną iš 
Vietą Skiriamą Karinėm 

Amerikos Stovyklom

Y

New York. — Daugiau 
kaip 500 šeimynų Berau
dos saloj liko pašalinta iš 
namų tose vietose, kuriąs * 
Anglija ten parsamdė kaipo 
stovyklas Jungtinių ValstL 
jų karo laivams ir orlai
viams.

Šitaip pranešė prof. Fred s 
Seaver, viršininkas New 
Yorko Botaniško Daržo, su
grįžęs iš Beraudos.

Susikirtimai Tarp Thai ir 
Prancūzą Indo-Chinos

nil

Hanoi, Indo-China.—Thai 
(Siamo) orlaiviai numetė 
tris tonus bombų į Undorn 
ir Sakolakon lėktuvų sto
vyklas Indo-Chinoj, Franci- 
jos kolonijoj.

Francūzų orlaiviai bom
barduoja Thai miestus.

Francūzų valdininkai sa
kosi numalšinę kom
sukilimus Indo-Chinoj. f
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Brazilijos “Vilties Karžygis” 
T eisme

Įdomių davinių patiekia argentiniškas 
dienraštis “La Hora” (Valanda) apie 
teismą didžiojo Brazilijos kovotojo, Luis 
Carlos Prestes, kurį to krašto darbo 
žmonės vadina “‘Vilties Karžygiu.”

Jo teismas įvyko lapkričio 7 d. Teis
mas—tikra komedija. Viskas iš anksto 
nustatyta, viskas suplanuota, viskas pa
ruošta; viskas sudaryta tik žmonėms 
akis apdumti. Tą puikiai žinojo patsai 
Prestes. Todėl jis nei nemanė tame teis
me surasti teisėtumo neigi jo ten jieškoti.

“La Hora” šitaip aprašo tą įdomią 
sceną, kurioje buvo leista pasakyti keli 
žodžiai teisiamąjam:

“Tirštai ginkluotų jėgų apsuptas, įeina 
tribunalan Prestes. Jis dėvi tamsiu kos
tiumu, marškinius puošia mėlynas kak
laraištis. Jis yra ramiai nusiteikęs. Pres
tes stebi veriančiomis akimis teisėjus, sė
dinčius už stalo, kur tebėra Maynard ir 
kiti. Jie laiko savo akis nukreipę į šalį...

“Komedija prasideda. Tuojau po to, 
kai valstybės prokuroras pareikalauja 
ramybės, suteikiamas keliom minutom 
balsas kaltinamajam Prestes’ui. Teisma- 
butis kimštinai prisipildęs stebėtojais. 
Visi sujunda ir visų akys nukleipiamos 
linkui vado. Pirmieji PresteSo žodžiai 
patenkina ‘teisėjus’. Bet viskas ūmai kei
čiasi į baisų sąmišj. Prestas kalba:

“—Noriu pasinaudoti šia proga, kurią 
suteikė man tribunalas, pasveikinti save 
šią dieną, didžiausią žmonijos istorijoje. 
Nes tai yra lapkričio 7 diena, kurią prieš 
23 metus prasidėjo didžioji Rusų revo
liucija. Revoliucija, kuri išlaisvino Ru
siją iš tyronijos ir . . .”

“Teisme prasidėjo baisus sąjušis. Pres- 
teso priešai ėmė bliauti, šaukti, kad nie
kas negalėtų išgirsti tolimesnių Presteso 
žodžių. Bet ir tąjį kliksmą-sąjušį nuga
lėjo vienos moteriškės šauksmas: ‘Tegy
vuoja Vilties Karžygis!’...

“Teismabutis persipildė policija. May
nard (pirmaująs teisėjas) rado pirštu į 
senjorą Gualter, Carvalho žmoną, kali
nio, kaipo į moteriškę, kuri paleido tąjį 
obalsį. Jinai suareštuojama. Teismas 
skirstosi...”

Šitaip buvo teisiamas Brazilijos žmo
nių vadas, Prestes. Pasirodo, kad jo ne
baugino teismas, nebaugino tas, ką tei
sėjai turėjo jam paruošę. Jis jų malonės 
bei susimylėjimo neprašė. Jis drąsiai, 
kaip Dimitrovas Leipzigo teisme, žėrė 
į akis tai, kas jam atrodė svarbiausia.

Tiesa, Prestes buvo nusfnerktas 80 me
tų kalėti. Jo draugai, kiti kaliniai, taipgi 
buvo nusmerkti ilgiems metams kalėti. 
Bet Prestes nenusiminė. Jis, kaip Debsas, 

, kaip Dimitrovas, kaip kiti kovotojai, yra 
įsitikinęs, kad jo pusėje teisybė, kad jis 
laimės; jo idėjos pergalę neša. O smul
kučiai liliputai, tribunal© komedijantai 
jau dabar yra pralaimėję.

jalistų kalėjimuose. Tai vyriausybė, kuri 
pastaruoju metu išžudė daugybę intelek
tualų ir darbininkų veikėjų tik todėl, kad 
jie prieš kelis metus kovojo prieš fašiz
mą.

Jeigu tokią vyriausybę Anglija ir Ame
rika rems, jeigu žodžiais jos skelbs, būk 
kovoja prieš fašizmą, o darbais tą patį 
fašizmą rems, kaip rėmė iki šiol, tai kas 
bus?

Keista prezidento Roosevelto užsienio 
politika. Tuomet, kai jis sakosi remiąs 
demokratiją, jis remia ir fašizmą. Tuo
met, kai jis sakosi, kad reikia palaikyti 
užpultąsias agresorių šalis, jis juo dau
giau remia pačius agresorius.

Tik paimkim dalykų padėtį su Japo
nija. Nors nesenai Chinijai buvo duota 
paskola (apie 100 mil. d&lerių), į Japoni
ją iš Amerikos aliejus ir geležis tebe- 
siunčiama, Japonijos imperializmas te- 
bestiprinamas. Jeigu Chinija gauna pa
galbos saują, tai Japonijai duodamas 
tonas!

Visas šis dalykas būtų juokingas, jei 
jis nebūtų toks tragiškas.

Argentinos Darbininkų Vadas 
Laisvas

Argentinos spauda praneša, kad Ar
gentinos darbininkų vadas Rodolfo 
Ghioldi jau sugrįžo į Argentiną. Jis ka
daise buvo suimtas Brazilijoj ir ten sė
dėjo kalėjime net virš keturis metus. Jis 
buvo suimtas podraug su Luis Carlos 
Prestes. Pastarasis, kaipo Amerikos pi
lietis, sėdėjo kalėjime be teismo, o pas
taruoju laiku tapo nusmerktas dar 30 
metų kalėti. Gi Ghioldi, kaipo argenti- 
nietis, tapo paleistas.

Rodolfo Ghioldi yra žymus Argentinos 
darbininkų judėjimo vadas.

ro-

Laiškas iš Tarybų Lietuvos

v Kokią Demokratiją Mes 
Remiame?

Iš Washington© pranešama, kad Jungt. 
Valstijų vyriausybė žada duoti Ispani
jos fašistinei valdžiai paskolos. Ji taipgi 
žada duoti Frankui kviečių. Anglija ne
labai senai jau suteikė piniginę paskolų 
Ispanijai. >

Jeigu taip, tai kyla klausimas, kokių 
demokratijų mūsų krašto vyriausybė 
ruošiasi ginti?

Franko vyriausybė Ispanijoj yra nie
kas kitas, kaip tik Hitlerio ir Mdssolinio 
pastatyta vyriausybė. Tai yra vyriausy
bė, kuri dar vis tebelaiko tūkstančius lo-

Lietuvos Sostinėje
Eltos žinių agentūra praneša:
“Atremontuotuose Vilniaus miesto 

tušės rūmuose įrengiamas Vilniaus mies
to muziejus, kurio moderniškosios tapy
bos galerijoje bus sutalpinti įvairūs me
no kūriniai, visos Lietuvos, o daugiau
siai paties Vilniaus dailininkų darbai, 
sukurti nuo 1863 metų apie Vilniąus 
miestų. Vilniaus miesto (istorijos skyriu
je tilps miesto planai, įvairūs paveikslai 
ir tt. Muziejus turi savo laboratorijų, ku
rioje dabar nuvalomi seni paveikslai, su
tvarkomos ir nuvalomos įvairios iškase
nos, sudaromi iškasenų metrikai. Labora
torijoje įrengiamas rentgeno aparatas, 
kurio pagalba bus tiriami istorinės reikš
mės eksponatai. Šiuo metu iš įvairių dva
rų atvežama daug įdomių eksponatų, ku
rie sutvarkomi ir kataloguojami. Muzie
juje jau surinkta daug įvairių antspau
dų, senovės ginklų, įdomių retų baldų, pa
veikslų, liktorių, marmuro dirbinių ir 
kt. vertybių. Tai bus* iš viso Lietuvos 
TSR pirmasis toks muziejus, kuriame 
aiškiai bus galima matyti mūsų liaudies 
kančių, kovų ir laimėjimų praeitis.

“Gedimino kalne tebevyksta platūs ty
rinėjimo darbai,. kuriuos vykdo, miesto, 
muziejus su miesto savivaldybės statybos 
skyriumi. Randama daug įdomių iškase
nų, kurios žymiai praturtins muziejų. 
Taip pat tyrinėjama istorinė Medininkų 
ir kitos istorinės vietovės, kurių iškase
nos perduodamos Vilniaus miesto muzie
jui. Be to; daug istorinių ir muziejinių 
vertybių iškasama Vilniaus Katedros 
aikštėje. Gedimiho Kalno Pilies griuvė
siai buvo kasinėti dažniausiai be žinovų 
priežiūros, be žemės sluoksnių ir griu
vėsių tyrinėjimų, iš kurių būtų galima 
išskaityti paskutiniųjų XV-XVII ir vė
lesniųjų amžių istorija. Prieš porų mė
nesių pradėti planingi griuvėsių tyrinėji
mai,'kurių pasėkos yra žymios, žemės 
pjūvyje atidengta 16 kultūrinių sluoks
nių, kurių kiekvienas atitinka Gedimino 
kalne žmogaus gyventam laikotarpiui, 
pradedant X a. ir baigiant XX anąžiu 
ir dar ankstyvesnių,, kaip XIV amžiaus 
sluoksnių. Griuvėsiuose atkastas mūro 
fragmentas, kuris; matyt, yra nukritęs 
iš viršaus, išsaugodamas seną plytų su
dėti. Taip pat pasisekė atstatyti archi
tektūrinę statyboj dalį, iš kurios tik pa
matai bebuvo likę.”

Kaip matome, tarybų vyriausybė deda 
kuodidžiausios svarbos į tai, kad juo dau
giau pažinti mūsų tautos senovę, josios 
praeitį. Nesigaili tarybų vyriausybė ša
lies turto ir pastangų kultūros darbams. 
Kadangi mūsų tautos sostinė Vilnius yra 
ta vieta, kurioje yra daugiausiai senovės 
liekanų, tai ten pirmiausiai ir pradeda
mas tas. didelis ir svarbus darbas.

Mariampolė.
Spalių 23., 1940.

Gerb. Draugai *
Laisviečįaį.

Jūsų laišką gavau spalių 
pradžioje. Išeina, kad du 
kartu ilgiau trunka gauti 
koresp. iš anapus vandeny
no nei normaliais laikais.

Kiek aš žinau, dabartiniu 
laiku gyvenanti lietuviai už
sieny visi, kaip vienas trok- 
šte-trokšta tikrų žinių iš 
dabartinės Lietuvos.

Brangūs draugai ir prie- 
teliai! Aš, kaipo nepartinis 
žmogus, nė jokios valdiškos 
vietos neužimu, atseit, ne
esu komisaras, ar komisa- 
rėlis, todėl manim galite pil
nai patikėti visi lietuviai be 
skirtumo pažiūrų ar savo
tiškų (įsitikinimų.

Dabartinėje Lietuvos Ta
rybų- Socijalistinėje Respu
blikoje, arba LTSR, yra 
taip: Saugumo atžvilgiu vi
suomet ir visur galima lais
vai vaikščioti ir važinėti, vi
sai nesvarbu, kas jūs būsite, 
buržujus, proletaras, inteli
gentas, ar dvasiškis. Ypa
tingai ten yra saugiausia, 
kur stovyklauja ir gyvena 
mums taip draugingos So
vietų Sąjungos kariai, iš
skyrus tas zonas, kur yra 
nustatytos taisyklės paru- 
bežy.

Darbas ir Darbininkai
Tiesa, pragyvenimas kiek 

pabrango, bet tai visai ne
reiškia, kad tas perdaug ga
lėjo paliesti darbininkiją; 
mat, dviem atvejais buvo 
pakeltas darbininkų atlygi
nimas apie 3-4 kąrt ir dar 
didelis pliusas — pasikeitus 
santvarkai, didelis skaičius 
alkoholinių gėralų įstaigų 
buvo sunai 
darbininkai palikdavo visą 
savo mažą uždarbį. Dauge- 
lyj buvusių smetoniškų kar- 
čiamų jau veikia skaityklos, 
profsąjungų buveinės,- spor
to klubai ir kitos liaudžiai 
naudingos-įstaigos.

Sovietų karių santikiai su 
liaudimi ir visuomene yra 
labai geri. Visai dažnas da
lykas matyti -su raudonar
miečiu vaikštinėjant ir šne
kučiuojant iš visų profesijų 
ir buvusių klasių žmonių, 
net iš dvasiškių tarpo pasi
taiko. Pavyzdin, kun. Mažo- 
nas tenka matyt su raudon
armiečiais sakantis “labą” 
ir.net kalbant... Tarpe kit
ko teko savo akimi matyti 
tokį dalyką: Apie mėnuo 
atgal buvau Liudvinave 
(mažam miestely netoli nuo 
Mariampolės). Kadangi bu
vo sekmadienis, tai pakelė
je netrūko, kaip važiuotų, 
taip pėščių. Prieš mus atei
nančią moterį pavijo Sovie
tų sunkvežimis (truck).; su
stojo, įsikėlė pilietę ir nudū- 
iųė Liudvinavo ’link.' Mote
ris juokėsi, kad gavo “free 
ride.” Aš savo drg. Micke
vičiui pastebėjau, kad 
vyrukai susirūpino, 
mergiščia nepavėluotų 
pamaldų...

Šių dienų prekyba beveik 
visa liaudies rankose, išsky
rus smulkiąją. Ryšium su 
padidėjusia perkamąja ga
lia, krautuvėse pastebimas 
didokas judėjimas; ypatin
gai prie vilnonių audinių 
parduotuvių, bet 'ypatingi 
suvaržymai ne daromi, 
kas nori 
ma, kad nebūtų sudarinėja
mos perdidelės atsargos. 
Mat, yra žmonių, kurie jau

dirba, todėl ir perka. Gerai 
pamenu, metai laiko atgal 
žydai biznieriai traukė už 
skvernų pirkėjus į krautu
ves.

u gėralų 
likinta, kur seniau

tie 
kad 
ant

i perka, tik žiūri-

žemės ūkis
žemė palikta valstiečiams 

ir iš žemės fondo duota že
mės lauko darbininkam, be
žemiam ir mažažemiam. 
Buvę dvarininkai ir visokių 
rūšių spekuliantai, kurie gy
veno miestuose, ir daugeliu 
atveju net užsieniuose, nuo 
žemės galutinai yra praša
linti.

Gyvename geriau ir link
smiau, nes dabartinė kon
stitucija visiem darbo žmo
nėms visas tas galimybes 
suteikia.

Bažnyčia kaip buvo, taip 
ir pasiliko savo vietoje... 
Ją lankančių ir ten tupinčių 
niekuomet netrūksta. Labai 
galimas daiktas, pas jumis 
įvairios žinių agentūros 
apie mus paduoda įvairiau
sių ‘žinių,’ su visais padai
linimais, bet mes čia viską 
matome iš arti ir jokio 
skirtumo nematome tarpe 
pirma ir dabar. Mirusius 
laidoja su bažnyčios apeigo
mis, ženinasi ir krikština 
per bažnyčią... tik, žino
ma, nevisi. Bet bendrai pa
ėmus, tikintieji gali būti ra
mūs dėl savotiškų pažiūrų. 
Čia jų niekas neužgaulioja, 
nes sąžinės laisvę garantuo
ja ir mūsų naujoji konstitu
cija (96 str.).

Kalbant apie sąžinės lais
vę, neturime pamiršti ir an
tros pusės medalio. Mat, ta
me pačiame konstitucijos 
str. sakoma: ir antireliginės 
propagandos laisvė pripa- 
žįstarpa yisiems piliečiams. 
Čia jau kiek įdomiau: Jeigu 
kun. Mockus būtų tokis pa
jėgus, kaip anais metais, 
čia tas vyrukas turėtų aps
čiai darbo; galėtų dirbti vi
sas septynias dienas savai
tėje, anot tos pasakos: “vi
somis dienomis ir sekmadie
niais.” Taigi, jeigu draugai 
jūs ten ką tokio turite, sa
kysime panašų į anų laikų 
pamokslininką kun. Mockų, 
atsiųstume jam ir laivąkor- 
tę. (Kun. Mockus jau mi
rė.—Red.)

Nauja tvarka — naujas 
gyvenimas. Taip prastai iš
rodė Lietuvos miestai ir 
miesteliai (išskyrus Kauną), 
kurių švara, planinga sta
tyba labai mažai kas rūpino
si. Mat, smetoniškais laikais 
galima sakyti 95% visos 
prekybos buvo nelietuvių 
rankose, o vien asmens rei
kalais •besirūpinančių biz
nierių, kurie vien krovėsi 
kapitalą.

Dėl darbininkų stokos 
viena diena viską padaryti 
negalima, bet kas dabar da
roma, padaroma vyriškai. 
Pvyzdžiųi, Smetonos laikais 
gatvėse kanalizacijos šuli
niai visuomet buvo dangstor 
mi mediniais dugnais. Da
bar žmonės juokauja, kad 
tais laikais visa sistema ou- 
vo medinė ir dargi supu
vus. .. Dabar tie visi medi
niai dugnai yra pakeisti ge
ležiniais. Čia jau padaryta 
vyriškai ir, galima sakyti, 
kartą visiem laikam; ma- 
riampoliečiai džiaugiasi, — 
kokia sistema, toks ir dar
bas. Reiškia, geležinė!

Kainos rinkoje (markete) 
10 št. kiaušinių beveik vi
suomet būdavo tarpe 60-90 
centų, pamidorų (tomeičių)

vo per paskutinius kelis me
tus. Reiškia, valstiečiai mie
sto ponus, ir spekuliantus 
šėrė darniai, lyg tas ūkinin
kas bergždžią karvę, iš ku
rios naudos teturėjo labai 
mažai. Ir da blogiau. Saky
sim, valstietė atsinešė par
duoti 10 kiaušinių, gavo vi
dutinę kainą 70 et., muitą 
užsimokėjo 20 et., už liku
sius 50 et. krautuvėje pas 
suktą pardavėją nusipirko 
prasto raikštelio pusę met
ro. O tai tau. Nė valgius, 
nė gerus, pliumk 10-15 ki
lom. namo.

Būdavo gaila žiūrėti į tas 
vargų peles, kaip atėję auk
štos ponios derasi dėl kelių 
et., maišydamos savo poniš
ką aukšto tono kalbą su 
keiksmažodžiais. Tai vis bū
davo aukštų pareigūnų 
žmonelės, — inspektoriaus, 
direktoriaus, bankieriaus, 
agronomo, , komendanto, 
burmistro ir visų akyplėšų 
spekuliantų žmonos. Papra
stų darbininkų čia nebuvo 
matyti, ne bent vienas-kitas 
basas nuplyšęs vaikas su
kiojosi, kurio tėvas bedar
bis, motina paliegusi...

Dar blogesnis vaizdas su
sidarydavo, kaip vyras be
darbis, arba vyras dirbąs 
prie viešųjų darbų uždirb
damas 2-3 litus į dieną, ga
vęs užmokestį retai kada li
tą namo parnešdavo, nes su 
kaimynais bedarbiais pake
ly sutikęs užsukdavo į kar- 
čjamą ir paskutinį pinigėlį 
pragerdavo, o karčiamų 
Smetonos laikais netrūkda
vo, nes ant kožno geresnio 
kampo buvo baras, arba 
blogai kvepianti karčiama. 
Kitais žodžiais sakant, buvo 
ne karčiama, bet stačiai 
žvėrinčius.

Dabar. Apie tas kainas, 
ką buvo kalbėta pirmiau, 
reikia dadėti maž-daug 9Q 
iki 100 nuoš., darbininko už
darbis pakilo atatinkamai ir 
kas svarbu, kad dirba ne 
3-4 dienas į savaitę, kaip 
buvo pirmiau, bet visas 6 
dienas. Čia jau visai su
prantama, kodėl pirkėjų 
taip daug atsirado 
visose krautuvėse, 
dar pridėsime tuos, 
bėga pirktis tą pat 
pakartotinai, tai ir 
tas, kas dabar yra.

Pas tikinčiuosius ypatin
gai prasta moralė. Susida
rius aplinkybėm, teko per
kelti į kitą vietą kleboniją 
ir porą vienuolynų. Mieste 
apie tokį dalyką išgirdę, su
bėgo pulkai davatkų ir' ne
va apsaugos dėlei nežmoniš
kai ėmė viską grobstyti. 
Rytojaus dieną apsižiūrėta, 
kad gana daug daiktų pasi
gendama. Raudonarmiečiai 
sužinoję apie tą niekšišką 
darbą, tuoj pastatė savo 
sargybą ir apsaugojo kle
bonijos ir vienuolynų man
tą. Išvada aiški: tikintysis 
žmogus ta pačia ranka žeg
nojasi, ta pačia — vagia... 
Tai tamsiai masei yra rei
kalinga labai skubi pagalba: 
nuolatinis darbas, mokslas ( 
ir geresnis gyvenimas. Pra
eityje nė krik-demai, nė 
tautininkai tokiais dalykais 
visiškai nesirūpino, bet 
tuom tarpu labai gerai mo
kėjo rūpintis savo asmens 
reikalais pirmoj eilėje, pas
kui dvarininkų ir speku
liantų ir visu tautiškai-ka- 
talikišku stropumu buvo rū
pinamasi, kad liaudis būtų 
pamaldi, tamsi ir išnaudo
jama iki pačiam dugnui.

Viskas Keičiasi
Vytauto g-ve j bu v. Spaun 

dos Fondo didelis knygynas, 
dabar pavadintas: LTSR 
Valstybinės Leidyklos Par- 
duotuvė. Toj pat g-vėj buv. * apskrityje bus dešimtis.

Klausimai ir 
Atsakymai

Klausimas
Redakcija: Ir aš noriu pa- 

statyti didelį klausimą 
jums, gal jūs geriau žinote. 
Kaip “Laisvėje” kelis kar
tus mačiau, tai Mikužiųtė, 
Montvydas ir kiti menševi
kai tebeturi Amerikos Lie
tuvių Kbngreso centro iždą. 
Chicagos žmonės kalba, kad 
jie tą iždą jau yra išpusti- 
ję. Ve ko aš klausiu: O ką 
daro Šniukas, Šarkiūnas, 
Jonikas ir kiti pažangieji 
komiteto nariai, kad nerei
kalauja tų pinigų? Kodėl 
jie nesikreipia į teismą? 
Kur nors reikia jieškoti tei
sybės.

Chicagos Skaitytojas.
Atsakymas

Mums irgi nesuprantągna, 
kodėl jūsų suminėti buvu
sio Kongreso komiteto na
riai nepaima nagan Miku- 
žiutės ir kitų menševikų, 
kurie taip begėdiškai ir sau-* 
vališkai užgrobė tą iždą. Jie 
turėtų tuojau legališkais ke
liais pareikalauti pinigų, 
jeigu jau niekaip kitaip su 
tais elementais nebegalima 
susikalbėti. Jeigu šiame at
sitikime bus leista menševi
kams nusinešti krūvą pini
gų, tai ateityje jie bus pa
drąsinti skverbtis prie or
ganizacijų iždų ir juos sa
vintis.

f
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beveik

kurie 
daiktų 
gausis

Berenšteino Vilnonių audi
nių krautuvė, dabar: Ma
riampolės Žemės'Ūkio 
Draugijos 1-moji Manufak
tūros parduotuvė, ir tt. Vie
nu žodžiu visa stambioji 
prekyba perėjo į Lietūkio 
rankas, o smulkioji (retail) 
į' žemės ūkio draugijos. Pa
ti smulkioji pasiliko, kaip 
buvus.,

Brangūs draugai ir drau
gės. Labai būsiu jums dė
kingas, jeigu perskaitę šitą 
mano laišką iš laisvosios 
darbo žmonių respublikos, 
nepamiršite mano adreso, 
kurį paduodu apačioje ir 
man parašysite po laišką, 
klausdami to, kas jūsų nuo
mone labiausiai pageidauja
ma žinoti. Siųskite “Lais
vės”, “Vilnies” nors ant “di
džiųjų švenčių.”

Kas turite savo artimus 
arčiau Mariampolės, man 
praneškite jų adresus, suži
nosiu, parašysiu, kaip jie 
laikosi. Mes esame visi ra
mūs, dirbame kožnas savo 
kasdieninį darbą ir džiau
giamės, kad esame apsau
goti nuo karo baisenybių, 
kurios vis apima naujus že
mės plotus. Išmintinga drg. 
Stalino politika mus apsau
gojo nuo tų karo baisumų 
ir mes už tai jam dėkojame.

Siunčiame širdingiausius 
linkėjimus visiem drau
gam ir draugėm.

J. Samulaitis,
Vytauto g-vė 30, 

Mariampolė, 
Lietuvos TSR.

turi nusipirkę 10 vienodų i kilas apie 20-50 et. Sviesto 
daiktų ir išsižioję lakato, !kil. taip 3-4 litai, žalių agur- 
kad dar gautų 11-tą tokį kų kapa (60štukų) apie 60- 
pat. Visi dirba ir gęrai už- 80 et. ir t.t. šitos kainos bu-

“L.” Red. Pastaba. — J. 
Samulaitis yra gyvenęs Am
erikoje, Brooklyne ir kitur. 
Mariampolė je, kiek mums 
yra žinoma, jis turėjo smul
kių daiktų krautuvę.

Vilnius. — Vilniaus aps
krityje įvairiuose valsčiuose 
bus įsteigtos penkios maši
nų - traktorių stotys. Be to, 
apskrityje steigiami mašinų 
ir įrankių naudojimo punk
tai, kurių jėga naudosis vi
si valstiečiai. Tokių punktų
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Tykiai Sningant
Tupinėja snieguonėlės, 
kaip paklydę dausių vėlės; 
balta antklode jos kloja, 
lig į vatą, kad vynioja— 

grubų vaizdą rudenies. 
štai ir beržas vienmarškinis, 
liūdi grožės nusiminęs, 
tik “rankas” aukštyn iškėlęs, 
gaudo minkštas dausių vėles— 

spaudžia prie savo širdies.
Tik pušis kovą išlošus, 
grožės rūbais pasipuošus, 
ant baltos scenos išėjus, 
slaugės kepuraitę užsidėjus— 

glaudžias prie beržo šalies.
Ir bakūžės stog’s skylėtas, 
lig iš pūkų būt nulietas; 
puošia vargdienio grintelę, 
nors ir širdį skaudžiai gelia— 

nėr iš vargo išeities.
Kaip maloni šita grožė, 
ką gamtos,ranka išdrožė, 
suvyniojo ir aprėdė, 
tam, kurs šiltoj grinčioj sėdi— 

steb’ į tai be rūpesties.
Senas Vincas.

Kūrybines Vagos
Iš Tarybų Lietuvos ateina visais .keliais 

džiaugsmą nešančios žinios. Sulūžus smetoniz- 
mo ledams, meno ir kultūros darbuotojai at
sikvėpė pilna, krūtine. Dabar jie nevaržomi 
gali dirbti savo mėgiamąjį darbą.

ŠOLOiCHOVO ROMANAS
Didžiausio šių laikų Sov. Sąjungos rašyto

jo, šolochovo, romanas “Pakelta Velėna,” Va
lio Drazdausko vertime, jau pasirodė rinkoje, 
—pranešė Lietuvos spauda. Romanas nepa
prastu tikrumu bei ryškumu vaizduojąs so
cialistinę statybą kaime ir tuos sunkumus, ku
riuos teko įveikti komunistų partijai ir Tary
bų valdžiai siekiant socialistinės pergalės že
mės ūkyje, šis romanas valstiečių tarpe turė
jo milžinišką pasisekimą, nes jis vaizduoja 
valstiečių gyvenimą, kovas, kolchozų kūrimą, 
ši knyga labai tiks lietuviui valstiečiui, bežen
giančiam į naują gyvenimą.

Ši knyga į lietuvių kalbą buvo išversta jau 
seniai, bet dėlei smetoniškos cenzūros negalė
jo anksčiau pasirodyti.

SALOMĖJA NĖRIS
Teigiama, jog Salomėja Nėris šiuo laiku yra 

daugiausia skaitoma. Jos eilėraščių rinkinys 
“Per lūžtantį ledą,” kuriame ji dainavo, prieš 
ponus ir apie bakūžės vargus, jau išpirktas. 
Kitame rinkinyje, “Diemedžiu žydėsiu,” ji dai
navo apie liaudies tamsų likimą; pranašavo, 
kad po vargų ir kovų tėvynė išsilaisvins ir 
žydės diemedžiu. Už tokį savo pojūčių pareiš
kimą, poetė buvo reakcionierių šmeižiama ir 
puolama. Gi pažangiajai liaudžiai šie jos eilė
raščiai iš reakcijos periodo — buvo geriausi.

Dar pirmesniame savo eilėraščių leidinyje, 
“Pėdos smėly,” ji parodė savo pažangą, dai
nuodama apie pilką brolį valstietį ir raudoną 
vėliavą. Jos dainų akordai paliečia kaimo gy
ventoji! širdis.

BORUTA.
Kazio Borutos kūrybinės vagos irgi yra žy

mios. Naujame leidinyje “Eilės ir poemos” jis 
apdainuoja pavergtą tėvynę ir savo ilgesį, jos 
netekus. Kaimo vargai, berno likimas, gyveni
miška meilė ir kylanti revoliucinė dvasia, be 
abejo, jaudins skaitytoją.

O veikale “Mediniai Stebūklai,” Boruta 
vaizduoja sunkų valstiečių gyvenimą ir kaimo 
amatninkus. Veikalas demaskuoja prietarus ir 
padeda valstiečiui sveikai galvoti apie visuo
meninius įvykius ir gamtą.

DAINOS
Neseniai mes skaitėme apie pasekmes kon

kurso parašymui gražiausių ir tinkamiausių 
naujai Lietuvai eilėraščių. Veik visi tie pa
rinktieji ir prizus laimėję eilėraščiai buvo įtal
pinti pažangioj Amerikos lietuvių spaudoj. 
Dabar mes jau turime žinių, kad tiems go
riausiems eilėraščiams kompozitoriai-muzikai, 
taip pat konkurso keliu, parašė muziką. Kom
pozitoriai laimėję prizus yra šie: J. Švedas, 
A. Mikulskis, Al f. Kamaitis, Pr. Sližys, A. 
Budriūnas, T. Bielionis, J. Karosas. Konkurse 
dalyvavo 167 autoriai, o atskirų dainų prisiųs
ta apie 450. švietimo Liaudies Komisaro skir
ta konkurso jury komisija buvo: Ą. Staškevi- 
čiūtė, J. Tallat-Kelpša, A. Kučiūnąs, Aleksan
dravičius, E. Cirinskis ir pirm. J. Banaitis.

Kol naujos, dainos bus atspausdintos, Lie
tuvoj jau tapo išleistas “Populiarių Sovietų

Kinžalas
M. J. Lermontovas, antras po Puškino di

dis rusų poetas, būdamas armijos karininku 
Kaukaze, parašė, be kitko, ir eilėraštį “Kin 
žalas” (kas reiškia, trumpas kardas). Tai 
meiliškos eilės, bet ne vien tik meiliškos. 
Jose reiškiama pagarba mažosiom Kauka
zo tautom, prieš kurias ir Lermontovas bu
vo caro pasiųstas kariauti. “Kinžalo” verti
mą lietuvių kalbon darau prozoje. Nes po
etiškai ir kartu teisingai išverst jį trūksta 
laiko. Tad geriau valgyt “mediniu šaukštu, 
kai nėra sidabrinio.” Be to, jei eilėraštis ge
ras poezijoj, jis turėtų būt neblogas ir pro
zoj, kaip sakydavo L. N. Tolstojus. Manau, 
kad skaitytojas įvertins Lermontovo jauslu
mą, vaizduotę ir daiktingumą net išvertus jo 
eilėraštį proza lietuvių kalbon. štai jis:

Myliu tave, plieninis kinžale, 
drauge ištikimas, šaltas.
Gruzinas užsimąstęs kerštui tave kalė, 
žiauriom kautynėm aštrino tave čerkesas

* laisvas.
Paskutinę valandą, persiskyrimo minutėj, 
ranka lelijos tave man dovanojo,
ir pirmą kartą ne kraujas tavimi rasojo, 
bet karšta ašara, kančios žemčiūgas.
Tu duotas man į sankeleivius, meilės

' tylios laide,
ir tu keleiviui pavyzdys gana naudingas: 
Ne, aš neatsimainysiu, aš siela būsiu

tvirtas, 
kaip tu, kaip tu, o, drauge geležinis!
Lermontovo tarptautiškumą rodo ir žemiau 

sekąs jo eilėraštis “Džemat,” kurį taipgi iš
verčiau lietuvių kalbon, labiau žiūrėdamas tik
rumo, negu poetiškumo, šiose eilėse Lermon
tovas piešia karžygiškumą Kaukazo kalnėnų 
“nedaviarkų,” mahometonų kalino.

KAIMAS DŽEMAT
“Džemat sodžius gausus, didus 
ir niekam jis nemoka donio.
Jo rankoj kardas — tvirtuma, 

o mūšių laukas jo bažnyčia.
Visi narsuoliai jo sūnai
Užgrūdinti kovos veiksmais; 
ir Kaukaze jų garsūs žygiai 
tarpo savų ir tolimų, 
nes rusiškon širdin kas sykį 
tiesiog pataiko šūvis jų.”

Aišku, jog poetui Lermontovui, geram ru
sui, buvo gaila tų rusiškų širdžių, kurias kau
kaziečių kulkos visada surasdavo. Bet jis už
jautė kaukaziečius, kurie didvyriškai gynė sa- 
vo gūštas nuo carinės Rusijos.

Pačiam Lermontovui, rusų karininkui, ten 
buvo nesaugu. Bet ve kaip Lermontovas atsi
mena tą kitataučių kovų lizdą:

“MYLIU Aš KAUKAZĄ”

“Nors aušroj savo amžiaus, o kalnai pietų, 
aš atplėštas nuo jūsų,—
kad amžinai jus minėtum, užtenka ten būti 

tik kartą!
Kaip saldžiąją dainą tėvynės savos, 
myliu aš Kaukazą.
Dar kūdikis motinos aš netekau, 
ir sapnavau, kad vakaro rožavoj valandoj 
ta dykuma man kartojo jos atmintiną balsą. 
Užtat myliu aš tų uolų viršūnes, 
myliu aš Kaukazą.
Laimingas buvau aš tarp jūsų, tarpukalnių 

skardžiai.
Peiki pralėkė metai, o aš, išsilgęs jūsų, 

liūdžiu...”
Lermontovas nevadino kaukaziečių “purvi

nais gruzinais bei Čerkesais,” kaip kad lietu
viški Smetonos-Hitlerio siratukai šiandien 
juos purvina. O smeton-hitlerininkai juos taip 
kolioja todėl, kad mažųjų Kaukazo tautų žmo
nės, gruzinai ir čerkesai, užima svarbias vie
tas Sovietų Sąjungoj vadovybėje.

Kaukaziečiams gi tik senosios Rusijos istori
ja primena anuos laikus, kada jie turėjo dėlei 
tautinės savo gyvybės taikyt kulkas į rusų 
širdis.

O kas reikia pasakyt apie Smetonos kulkas?
Kai Hitleris ėmė Klaipėdą, smetonininkai 

nedrįso paleist nei vienos kulkos prieš jį. Ka
da lenkų ponai buvo pasinešę “maršuot į Kau-

Dainų Rinkinys,” kuriame telpa 15 dainų. Tai 
žymių rusų kompozitorių ir poetų kūriniai, 
dabar išleisti lietuvių kalba. Tai skambios me
lodijos. JomiSį manau, neužilgo mokės pasi
naudoti ir mūsų, amerikiečių, Lietuvių Meno 
Sąjunga. (Pastarąjį dainų rinkinį jau teko 
man savomis akimis matyti ir girdėti melo
dijų skambesį.) S. J. 

na,” smetonininkai suguldė savo šautuvus ir 
atsiklaupė prieš Varšavą.

Kam smetonininkų kulkos pataikė į širdį, tai 
tik politiniam kaliniams — Giedriui, Požėlai, 
čiorniui, Greifenbergeriui, — streikavusiems 
ūkininkams, na, ir keliems pagrobtiems rau
donarmiečiams.

Dabar tų ponų amunicija tai liežuviai Tube- 
lienės ir jos lekajų — prieš “gruzinus, kaca- 
pus, čerkesus, mongolus.” Tais liežuviais jie 
stengiasi išliuosuot sau dolerius iš amerikie
čių lietuvių kišenių ir už tai žada paliuosuot 
Lietuvą nuo Lietuvos darbininkų ir valstiečių.

V. Tauras.

Keliatas Minčių apie 
Mūsų Teatrą

Brooklyne, rodos, jau pradeda įsigyventi ir 
dirvą (publikoj) išsidirbti Lietuvių Liaudies 
Teatras. Lietuvių Liaudies Teatras veikia kai
po organizacija. Teatras gali veikti tik kolek
tyviai. Geriausias režisierius negali vaidinti 
be aktorių, o aktoriai — be veikalo, be reži
sūros. Teatras turi turėti publiką ir organiza
cijas, kurios jį remtų. Tuo pačiu teatras turi 
atsimokėti publikai ir organizacijom gerais 
vaidinimais ir vaidinimais tų organizacijų 
naudai.

Bet vaidinimas dar tik viena pusė teatro 
veiklos. Teatras yra pats savaimi ir organi
zatorius. Teatras organizuoja publiką, žiūro
vus. Jis traukia prie kultūrinio darbo režisie
rių, muzikantą, tapytoją, aktorių, autorių ir 
kritiką. Net čia pat, Brooklyne, galima nuro
dyti į keletą žmonių, kurių mes nematytume 
kultūriniam dartye, jei ne teatras. Yra žmo
nių, kurie tik mene, tik teatro veikloje visuo
meniniai pasireiškia.

Teatralė organizacija gali ir turi užsiimti 
taip pat teatro meno plėtimu. Sakysime, pas 
mus, Brooklyne, yra galimybių ir jėgų suruo
šimui prelekcijų. įvairiais teatro meno klausi
mais — apie profesionalio teatro veikalus, 
dramaturgus, režisierius. Mūsų parejįga supa
žindinti publiką ir save su Lietuvos ir Ame
rikos dramaturgija. Galima būtų net organi
zuoti lavinimosi vakarai teatro meno srityje.

REIKIA DAUGIAU VIENINGUMO
Tačiaus, nežinia kodėl, platesnį teatro lauką 

mes nepajėgiame apdirbti. Pirmiausia, tai sto
ka jėgų. O tų jėgų jau visgi šiek tiek yra, o 
kuomet darbas pradedama, dirbama, tai ir 
talka atsiranda. Gal'būt kartais mes per siau
rai teatrą suprantame. Manome, kad pakanka 
užsiimti vien tik vaidyba. Bet jei menas yra 
gyveninio vaizdavimas, ir aisldnimas, tai teat
ras juo labiau negali užsimerkti prieš eina
mus gyvenimo vaizdus. Jis, užsiskleidęs siau
rame ratelyje, negali tobulėti. Teatralė meno 
šaka arčiausia rišasi su socialiu gyvenimu. 
Kiekvienas veikalas, meno kūrinys, yra ver
tinamas pagal jo socialę vertybę. Progresyvus 
menas yra tas, kuris nestovi ant vietos, kuris 
nesivaržo siauromis ribomis, bet žiūri į ateitį, 
j ieško tobulumo ir gerovės žmonių didžiumai.

Mes daugiau galėtume nuveikti, jei įsitikin
tume, kad reikia plačiau veikti. Antra, sėkmin
giau galėtume veikti visose teatro meno šako
se, jei visi mūsų teatro veikėjai veiktume vie
ningai, vienoje organizacijoj? Brooklyne turi
me Lietuvių Liaudies Teatrą, kuriame gali 
veikti’ visi teatro mėgėjai, gal tik su maža iš- 
imčia tų, kurie siaurai fašistiniai nusiteikę. 
Ypatingai laisvų žmonių judėjime, rodos, nei 
jokio išrokavimo nėra dar planuoti, organi
zuoti kitą teatralę grupę. Vieton to, reikėtų vi
siems lietuvių liaudies teatro darbuotojams 
stoti ir veikti Lietuvių Liaudies Teatro orga
nizacijoj. Klysta tie veikėjai, kurie bando 
tverti dar vieną teatralę grupę prog. lietuvių 
tarpe.

Mano manymu, ir iki šiol toliaus stovėjusie
ji, dirbusieji lietuvių mėgėjų teatrui kitose 
organizacijose, galėtų dalyvauti ir veikti Lie
tuvių Liaudies Teatro organizacijoj. Lietuvių 
Liaudies Teatras yra nariu Lietuvių Meno Są
jungoj. LMS, taip ir Liet. Liąud. Teatras, yra 
esminiai progresyvės, bet ne politinės orga
nizacijos. Politinio nusistatymo čia niekas ne
klausia. žmonės įvairių įsitikinimų, tautiniai 
arba katalikiškai nusiteikę, norinti veikt lie
tuvių kultūrai, gali veikti ir priklausyti mūsų 
organizacijoj. . ‘

žinoma,' Lietuvių Liaudies Teatras nestato 
scenoje anti-progresyvių, anti-komunistinių 
veikalų. Bet taip lygiai vengia ir antikatali- 
kiškų, anti-tautiškų veikalų. Mes pageidauja
me progresyvių veikalų, bęt tokių mažai tu
rime. Veik visi veikalai, kuriuos Lietuvių 
Liaudies Teatras iki šiol vaidino, yra vaidy- 
tini katalikiško,ir tautiško judėjimo scenoje.

Tad, iš esmės, visi lietuvių liaudies teatro mė
gėjai galime veikti bendrai, vienoje organi
zacijoje.

LIETUVOJ NAUJI ĮVYKIAI
Į menininkus ir-gi paveikė Europos karas ir 

nauji įvykiai. Į lietuvius — Lietuvos pervers
mas. Bet mus, amerikiečius, Lietuvos pervers
mas aktualiai nepalietė. Mūsų padėtis nepasi
keitė— mus palietė tik dvasiniai. Lietuvių 
tauta kaip buvo ir pasiliko. Ypatingai čia, 
Amerikoje, kurie dirbo lietuvių kultūrinį-me- 
ninį darbą, gali ir privalo dirbti ir dabar. Jei 
kas pilnai ir nepritaria naująjai tvarkai, tai 
gali ir privalo dirbti savo tautai.

Tiesa, kad nuo dabartinės santvarkos tokių 
žmonių, kaip ponia Tubelienė, keli šimtai nu
kentėjo. Keli valdininkai, ministrai neteko ge
rai apmokamų, riebių vietų. Bankieriai, dva
rininkai, fabrikantai tapo nusavinti. Bet mil
žiniška žmonių didžiuma laimėjo. Laimėjo tie, 
kurie aria žemę, budavoja, dirba. Lietuvos per
versme laimėjo tie, kurie palaiko tautos ir 
valstybės gyvybę. Daug laimėjo menas, kul
tūra ir Lietuvos teatras. Lietuvoje laimėjo 
didžiumos tiesa.

Tad Lietuvos perversmas, nauja tvarka yra 
žingsnis pirmyn, prie naujos tvarkos, geresnio 
ir kultūringesnio gyvenimo, šis Lietuvos per
versmas* yra progresyvis, kuris kelia darbo 
žmogų iš vargo, iš paniekos prie valstybės vai
ro, prie savo gyvenimo tvarkymo. Priešingai 
rodo nacių ir fašistų perversmai. Jie remia 
savo santvarką praeičia, graikų filosofija, pa- 
gonizmu. Fašizmas traukia pasaulį atgal. To
dėl fašizmas yra reakcinis.

Pašalinimas Lietuvoje Smetonos režimo 
reiškia sutraukymą tų grandinių, retežių, ku
rie laikė lietuvių tautos didžiumą suvaržę nuo 
ekonominio, kultūrinio ir meninio augimo, ge
rėjimo. Ta pabėgėlių propaganda, tas smeto
ninis riksmas praeis ir išnyks kaip sniegas 
pavasaryje. Visi tikri lietuviai patriotai, visi 
menininkai, kūrėjai veiks savo tėvų kraštui ir 
tautos kultūrai.

Todėl lietuvių liaudies menininkes neverta 
pąsiduoti propagandai Lietuvos pabėgėlių. 
Kaip kad Lietuvoje, geriausi menimnkai-kū- 
rėjai—dramaturgai, režisieriai, muzikai, ra
šytojai pasiliko vietoje ir dirba Lietuvai, taip 
ir mes, išeiviai, dirbkime lietuvių kultūrinį 
darbą. Sudarykime Brooklyne ir kitur lietu
vių mėgėjų tvirtą teatrą. Netrukdykime savo 
broliams Lietuvoje kurti naują savąjį gyveni
mą. Ne mes, bet jie toje tvarkoje gyvena.

' V. Bovinas.

John Gunther’io 
“Inside Europe”

Šioji knyga yra apie 570 puslapių, para
šyta žurnalistikos formoj, rašo apie politikie
rius, politiką ir visą abelnai Europos tautų 
ir šalių gyvenimą. Joje telpa visi svarbesnie
ji- Europos įvykiai pokariniais laikais iki 
1938. Knyga, galima sakyti, pokarinių lai
kų Europos istorija. O mes žinome, kad tas 
perijodas buvo labai svarbus, šiame tarpe 
atsirado Mussolinis, o vėliau Hitleris ir pra
dėjo Versalės taikos sutartis laužyti kaip 
viesulą kanapes.

Pats knygos branduolys yra tarp 1930 
ir 1938 metų. Visi svarbesnieji politiniai 
įvykiai Europoj, o ir visam pasaulyje, įvyko 
per paskutinį dešimt metų. Prie knygos pa
pildymas—priedas arti 40 puslapių, parašy
tas 1938 iki 6 d. spalio. Priede yra Austri- 

• jos ir Čekoslovakijos išnykimas nuo žem- 
lapio.

Knyga pradėta rašyti su svarbiausiu ak
torium Europos politikoje, Hitleriu, ir Vo
kietija. Paskui seka Francija, Italija, Angli
ja ir taip eina per kitas mažesnes yalstybes 
a* valstybėles ir užbaigia su Sovietų Sąjun
ga. Pradeda rašyti apie atskirą šalį, kas ji 
yra, kokia jos tvarka, politika ir politikos 
vyrai, su jų trumpomis biografijomis. Arba 
pradeda su diktatorium ar karalium, jeigu 
gerai yra pasižymėjęs; kas daugiau “trube- 
Įįo” pasauliui yra padaręs, apie tą daugiau 
ir rašo. Hitleriui ir abelnai Vokietijos po
litikai 103 puslapiai, Francijai 80, Mussoli- 
hiui ir Abisinijos karui 40, Anglijai 73, 
Lenkijai 10, Turkijai 6, o apie Lietuvą tik 
prabėgomis sumini Smetonos, Smetonienės 
ir Voldemaro vardus ir pasako, kad po Sme
tonienės komanda Lietuvos “politika nusta
tyta.

Apie Staliną ir Sovietų Sąjungos politiką 
64 puslapiai ir su tuom knyga baigiasi. So
vietų Sąjungos aprašymas siekia armijos ge
nerolų nuteisimus ir bendro fronto politiką. 
Ir šitam rašytojui Sovietų Sąjungos politika

(Tąsa ant 4-to pusi.)

Cleveland, Ohio
Iš Atsibuvusio Lyros Choro 

Koncerto ir Lyros Choro 
Veikimo

Koncertas įvyko lapkričio 
24 dieną, Lietuvių Svetainėje. 
Koncertas pasisekė neblogiau
sia. Lyriečiai gerai atliko sa
vo meno programą po vado
vyste jaunuolės Alice Brazai- 
čiūtės. Taip pat gražiai pa
dainavo solistai ir solistės: 
Eleanora Stepanko gražiai 
dainuoja, turi gražų balsą. 
Jeigu ji lavintų tankiai savo 
balsą, tai tikrai būtų laibai 
gera dainininkė. Petras Janu
laitis taip pat gerai dainuoja, 
jis turi gerą balsą ir jis lan
ko dainavimo mokyklą. Mad
ge Dunning svetimtautė, pa
dainavo gražiai tris dainas an
gliškai. Ruth Shiliniutė pašo
ko artistiškai klasiškų šokių. 
Iš eilės programoje lyriečių 
vyrų sekstetas gražiai padai
navo keletą dainų. .“Tambo- 
ritza Kroatų Orkestrą” šau
niai ir vikriai pagrajino ir pa
dainavo kroatiškų ir angliškų 
dainų. Taip pat jų “Tambo- 
ritza Orkestrą” vėliau graji- 
no ir šokiams. Julius Krasnic- 
kas Clevelando veteranas — 
dainininkas, gražiai padaina
vo kelias lietuviškas dainas. 
Lyros Choro pianistė Dorothy 
Bogden, paskambino porą ka- 
valkų ant piano.

Lyros Choras, atidarydamas 
ir uždarydamas koncerto pro
gramą, gražiai padainavo po 
keletą lietuviškų dainų. Pu
blika gausiai plojo dalyvavu
siems koncerto programoje, 
kaip Lyros Chorui, taip ir ki
tiems dainininkams ir daini
ninkėms, iššaukdami antru 
kartu.

Baigiant koncerto progra
mą, pirmininkas Petras Boi- 
ka ir Ruth Valentą įteikė po 
gražų rožių bukietą Alice 
Brazaičiūtei, Lyros Choro mo
kytojai ir Dorothy Bogden, 
Lyros Choro pianistei — jų 
pagerbimui; vienas bukietas 
buvo nuo Lyros Choro ir kitą 
lyriečių kelios motinos nupir
ko.

Reikia pasakyti keli žodžiai 
apie Alice Brazaičiūtę, kuri 
pora metų atgal pradėjo daly
vauti Lyros Chore. Ir tai rei
kia pasidėkavoti draugui An
tanui Bimbai, kad mes Alice 
Brazaičiūtę turime Lyros Cho
re. A. Bimba pora metų at
gal lankėsi Clevelande ir tą 
laiką buvo koncertas. Jis kon
certo parengime išsikalbėjo su 
Alice Brazis (Brazaičiūtę), 
kad ji gali pusėtinai gerai 
skambinti ant piano ir myli 
dainuoti. Gerbiamas “Laisvės” 
redaktorius, A. Bimba pa- 
ak va tino Alice ir paaiškino jai 
menišką svarbumą muzikos ir 
dainų ir patarė jai dalyvauti 
Lyros ChoVe. Taip Alice ir 
padarė. Ji jo paklausė!

šį rudenį Joe Paltanavičiui 
pasitraukus nuo Lyros Choro 
mokytojavimo, Lyros Choro 
nariai pageidavo, kad Alice 
užimtų jo vietą. Dabar šioji 
energinga jaunuolė Alice Bra
zis yra Lyros Choro mokytoja.

Jeigu visi taip energingai 
veiktų ir storotųsi, kaip Alice, 
tai mes tikrai turėtume didelį 
ir gražų Lyros Chorą!

Dėl Šio Lyros Choro koncer
to daug pasidarbavo Ch. pir
mininkas jaunuolis Peter Bob
ka. Taip pat jisai pirminin
kavo koncerto programoje. 
Jam reikia atiduoti kreditas 
už grąžų vedimą programos 
suprantamoj lietuvių kalboje.

šiame koncerte publikos ne
buvo perdaugiausią, turėjo 
būti daugiąu, bet publika bu-

(Tąąa ant 4-to pusi.)•» • » • » • •
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John Gunther’io
(Tąsa nuo 3-čio pusi.)

nesuprantama. Nors jis nėra priešas, bet, 
baigdamas rašyti, uždeda ir klausimo ženk
lą (?).

Stambi knyga, tinkamai sutvarkyta ir 
skaitosi sklandžiai. Gan bešališkai parašyta 
ir tas bešališkumas labai daug reiškia dėl 
plačiosios minios^ kuri tą knygą skaitys. 
Dabar tol\ia gadynė, kad, jeigu tik šiek tiek 
šališka, tai tuoj sako, kad tai propaganda, 
ypatingai bolševikų propaganda esant žmo
nės įsivaizdinę. Jeigu kalbama apie Sovie
tus ar komunistus, tai tik mažas pagyrimas 
už gerai atliktą ar vedamą darbą, tai tuoj 
sako, kad tai niekas daugiau, kaip propa
ganda.

Vieną sykį Sovietų Sąjungos pavilione, Pa
saulinėj Parodoj, vienas žmogus, einant iš 
paviliono mane užšnekino ir sako: “kažin 
ar tas viskas yra taip daroma Rusijoj, kaip 
čia parodo? Gal būt čia tik propaganda?” 
Va, tas žmogus savo akimis nenori tikėti, 
nes tas namas, ir kas tame name yra—tai 
viskas bolševikų padirbta; tai tuoj jam čia 
ir lenda į galvą klausimas: kažin ar tik 
nebus bolševikų propaganda ? Aš tam žmo
gui atsakiau: “Kaip tamsta supranti propa
ganda? Nei viena šalis, kuri čia turi pavilio- 
nus, nerodo kas pas juos yra blogiausia, bet 
tik kas geriausia. Jeigu Sovietų pavilione 
yra propaganda, tai tas pats galima sakyti 
visuose pavilionuose — Anglijos, Francijos, 
Italijos ir tų pačių Jungt. Valstijų. Mes ne
matome parodant J. Valstijų pavilione, kaip 
blogai bedarbiams, kaip streikierius šaudo, 
kaip negrus linčiuoja ir t.t. Bet ten rodo, 
kas tik yra gero daroma; tas yra visų šalių 
pavilionuose. Nejaugi tamsta norėtum, kad 
Sovietai,rody tų tik tą, kas dar yra 
blogiausia. Taip darydami, Sovietai 
juoko pasistatytų!”

Tas žmogus tada sako: “tikrą 
sakai,” nes jis mano paaiškinimą 
kaip nepartijinį.

Taip yra ir su knygų rašytojais.
Gunther apie Hitlerį sako, kad jis so

cialiai yra nenusistatęs, kokia klasė turi vieš
patauti Vokietijoj. Pas Hitlerį tas klausimas 
yra miglotas, neaiškus. Iš pradžių jis šlie
josi prie turtingosios klasės ir ta klasė jam 
daug gelbėjo patapti Vokietijos valdonu. 
Vėliau net savo kairesniuosius frentus su
šaudė. Po tam, Hitleris pamatė, kad turtin
gieji nieku daugiau nesirūpina, kaip tik sa
vo turtais ir kaip da daugiau tapt turtin
gesniais, tai Hitleris nuo jų pradęda atšalti, 
o nekurtuos ir iš vietų pavaryti.} Hitleriui 
valstybė ir Vokietija — tai viskas. Jis iš savo 
giminių niekam nėra gero darbo įteikęs ir 
visi jo giminės nėra entuziastai nazizmu. Ra
šytojas sako, kad Hitleris nėra plačiai apsi
švietęs žmogus. Tai yra savo rūšies ir vokiš
ko nacionalizmo fanatikas. Sako, kad jis ką 
veikė, tai mano, kad tas Vokietijai, kaipo 
tautai, yra ant naudos. Turtų sau nesikrau- 
na ir jis nežinąs ar jis ima tam tikrą algą 
iš iždo ar tik tiek, kiek pragyvenimas jam 
kaštuoja. Kur jis eina ar važiuoja, jam 
viskas veltui — už dyką. Gert ir negeria, gal 
kada stiklą alaus—tai viskas.

Apie Franciją sako, kad amunicijos trus- 
tas labai susipynęs su vokiškuoju amunicijos 
trustu Kruppo ir buvusios Čekoslovakijos 
Skoda. Rašytojas sako, kad praeitame karė 
ne vienas, bet tūkstančiai francūzų ir anglų 
kareivių buvo perverti per širdį su Franci
jos amtmicijos trusto kulka. Tas trustas yra 
tarptautiškas ir iš pasaulinės skerdynės tu
rėjo didžiausius pelnus. Amunicijos karą 
liai buvo ir yra nepaliečiami. Net ir rašyto
jas stebisi tokia amunicijos karalių viršvals- 
tybine galybe. Apie generolus sako: “Foch, 

• vyriausias karo vadas, kaip jis pats sakyda
vo, jo dešinioji ranka buvo Weygand; abu 
katalikai, kas rytas eidavo į bažnyčią pa
simelsti ir šventų mišių išklausyti pirm pra- 
dėsiant dienos darbą—žmonių skerynę.”

Apie Mūssolinį sako, kad buvo maliorius, 
statė namus, o dabar stato valstybę, itališką 
imperiją. Reiškia, tą patį amatą turi tik. . . 
biskį geresnį. Bet Mussolinis yra saumy- 
lys. Visus savo gimines yra sudėjęs į gerai 
apmokamus valstybinius darbus. Savo žen
tą įdėjęs j užrUbežinių reikalų ministerio 
vietą ir pats gerą algą lupa iš valstybės 
iždo.

pas juos 
save ant

tiesą tu 
paėmė

“Inside Europe”
Anglijos politikierius ir valdančiąją kla

sę charakterizuoja šitaip: Per šešias dienas 
anglas meldžiasi batikoj, o septintąją—baž
nyčioj ; dievas ir mamonas vienas ir tas pats. 
Mamono apetitą suvaldo supratimas, kad tei
singumas geriausia apsimoka. Dievas, ge
rumas, teisybė, meilė, mielaširdingumas 
ir. . . 5 nuošimčiai ant įdėlių pas juos eina 
greta. Neturi būt atsižvelgta į šocialę tei- 
singystę, kada reikia pirkt pigiai, o parduot 
brangiai.

Tai tokie maždaug, Anglijos valdančiosios 
klasės dorovės dėsniai, jų tikėjimas ir teisin
gumas. Dėl tokių savo principų, Gunther sako, 
didžiuma Anglijos politikierių, jei ne viešai, 
tai gilumoj savo širdies, pritarė ir geidė, kad 
Vokiet. įsigalėtų Hitleris. Po Hitlerio pergalės 
anglai lengvai atsikvėpė ir manė, kad dabar, 
tai Vokietija įeis į normališkas vėžes ir jiems 
daugiau ramybės nedrums ta mintis, kad Vo
kietijoj gali įvykti proletarinė revoliucija. O 
jie to labai bijojo. Na, tai dabar jie turi 
ramybę... Ko norėjo, tai gavo. Dabar jie 
dangų ir peklą kelia prieš Hitlerį. Veid
mainiai !

Kada jis gvildena Austrijos padėtį ir so
cialistus, tai sako, kad socialistai padarė 
klaidą tikėdami į buržuazinę demokratiją, 
kad laike krizės nevartojo aštrių priemonių 
reakciją pasmaugti. Už tai juos reakcija 
taip supliekė, kad paplūdo kraujas darbo 
žmonių visoj Austrijoj. Kada pamatė Aus
trijos socialistų vadai, kas dedasi Vienoj, 
tada griebėsi tų obalsių ir priemonių, ką ko
munistai sakydavo, būtent, kad fašistuojan- 
čiai reakcijai suvaldyti reikia griežtai ir vi
siems bendrai, t. y., socialistams, komunis
tams ir darbo unijoms, kada dar nepervėlu, 
duot jiems tokis mūšis, kad jie daugiau jau 
neatsikeltų. Bet jau buvo per vėlu. Kada 
Dolfuso valdžia išprovokavo Vienuos darbi
ninkus į mūšį, tai pirmiausia susisiekimo ke
lius nukirto. O blogiausia, tai tas, kad elek
tros darbininkai, be jokio plano išėjo į 
streiką, ir kada reikėjo darbininkams kur 
važiuoti, kad stojus į mūšį, negalėdavo, nes 
jokis gatvekaris ir visi priemiesčių trauki
niai nevažinėjo. Da blogiau, kad nei per 
telefonus negalima buvo duot trivogą ar ko
manda, nes iš namų ar distriktų vielas nu
kirto. O iš kitur žvalgai nušaudavo pra
nešėją pirmiau, negu jis pasakys ką. Viena 
dalis miesto nežinojo, kas dedasi kitoje da
lyje. Da pirm nazių atėjimo į Austriją, jau 
visas darbininkų judėjimas buvo padaryta 
nelegališku. Partijos ir unijos išdraskytos, o 
vadai sušaudyti, sugrusti į galėjimus, kiti, pa
bėgę užsienin. Dolfus surėngė kraujo pirtį 
Viennos darbininkams ir jis manė, kad jis 
gudriausias premjeras Europoj. Bet neilgai 
trukus, Vokietijos naziai ir jam tokią pačią 
pirtį užkūrė ir kaip šunį nušovė, neprileido 
nieko kol jis nusispardė. Nepraėjo nė metas 
laiko, o Hitleris visą Austriją pasiėmė.

Apie Ispanijos civilį karą pusėtinai gerai 
ir bešališkai aprašo. Taip, kaip bešališkas 
teisėjas—ir vieną ir kitą pusę išklauso, duo
da pasakyti faktus ir savo nuosprendį pada
ro, kurioj pusėj yra daugiau teisybės, žino
ma, jo knyga yra pora mėnesių pirmiau iš
leista, kaip kad Ispanijos karas pasibaigė. 
Jis, matyt, turėjo viltį, kad gal liaudiečiai 
laimės. Pusėtinai duoda karčios teisybės An
glijos Chamberlainui ir Francijai už veid
mainiškąjį neutralumą.
/Inside Europe knyga jau kelias laidas 

turėjus ir šiemet garsina, kad jau nauja lai
da išėjo iš spaudos; bet aš.jos dar nemačiau, 
tai negaliu sakyt, ar yra kas naujo pridėta, 
ar ne. 1938 metų laidos knyga nebloga, bet 
šių metų laida gali būti blogesnė. Mat, ka
da Europoj karas prasidėjo, tai daugelis li
beralų lygsvarą pametė. Daugelis jų dabar 
rėkia už Angliją, už “tautų laisvę.” O An
glija tuom pačiu sykiu Indijai grąsina spė
ka—karU už tai, kad ji reikalauja demokra
tijos ir laisvės.

Taigi aš ir hetvirtinu apie naująją laidą 
John Gunther’io knygos. Gal ir tas įsėdo į 
Anglijos impėrialistiškąjį vežimą.

Nemanykit, kad aš Hitlerio vedamą ka- . 
rą užgiriu. Visai ne. Chamberlairio ir Hit
lerio tikslas tas pats. Vienas kariauja už 
angliškąjį, kitas už vokiškąjį imperializmą! 
Tai nėra už ką vieną girt, o kitą peikti. Abe
ji tokie! J. Su-kas.

Cleveland, Ohio
•>

vo 
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(Tąsa nuo 3-čio puslp.) 
entuziastiška ir patenkin- 
koncerto programa.

Choriečiai koncertininkai tu
rėjo ir vakarienę po progra
mai. P. Boikaus mamė ir se
sutė pagamino lyriečiams va
karienę. Dr-gė Boikienė paau
kavo mėsos ir kopūstų; o Boi- 
kiūtė (jos pavardės po vyru 
nežinau), paaukavo tris keik- 
sus. Dvi sesutės Burke paau
kavo du kenus kopūstų, Ruth 
Valentą keiksą, Josephine Ka- 
napeckiūtė džiarą alyvų. Vie
na gera draugė aukavo agur
kų.

Lyros Choras taria visoms 
aukavusioms maisto dėl vaka
rienės širdingą ačiū ir tiems, 
kūriė dirbote ir nors kiek ir 
kuom prisidėjote prie šio 
certo parengimo. Lyros 
ras nuoširdžiai ačiuoja 
atsilaiikiusiai publikai.

Lyriečiai yra nusitarę ir pa- 
sirįžę veikti energingai ir atei
tyje, kad apie pradžią vasa
rio mėnesio jie tariasi Sulošti 
kokį gerą veikalą, o į pavasa
rį sulošti gražią operetę. Bet 
tam darbui atlikti ypač dėl 
operetės, tai reikia daugiau 
sliekų ir daugiau narių Lyros 
Chore; ba vieni yra apleidę 
Chorą, kiti atidėliojant nesi
lanko, kiti sakosi esą pavar
gę-

Bet labai geistina, kad jūs 
visi senieji nariai sugrįžtu
mėte į mūsų 
Chorą ir 
draugiškai 
maloniam 
no tikslui, 
menės labo.

Naujus Metus 1941 laukiant, 
gruodžio (Dec.) 31 d. vaka
re, Lyros Choras turės gražų 
parengimą—šokius, prie geros 
orkestros, Lietuvių Darbinin
kų Svetainėje, 920 E. 79th 
St. Tai visi Lyros Choro drau- 
gai-gės ir simpatikai atsilan
kykite ant Šio parengimo. Iš- 
leisite šauniai senus metus ir 
sutiksite linksmai naujus me
tus. Turėsime 
ir tokiu būdu 
ros Chorą.

kon-
Cho- 
visai

nariai
mylimą Lyros 

veiktumėte kartu 
harmoningai šiam 

ir naudingam me
dei savo ir visuo-

visi good time 
paremsite Ly-

M. Valentą.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
Ro- 

Y. — Neapsimoka 
smetonininko Ga- 
melus “Laisvėje” 

Teisingai sakote, 
“tikras lietuviška 

Tad at-

Prakalbose Buvusiam, 
Chester, N. 
tuos visus 
baliausko 
pakartoti, 
kad jis yra
davatka, melagius, 
leisite, kad šį sykį jūsų kores
pondencijos negalėsime sunau
doti. Vis tiek prašome daž
niau paduoti “Laisvei” žinių 
iš Rochesterio.

Linden, N. J
Pašalpos 
susirinki-

FfaHCfaas Buvo Pavogęs 40 bei dalino artimiem savo
M-J-K.. draugam.

Areštuota iP 24 jo kostu- 
meriai, kurie prisisegę ne
šiojo pirktus medalius.

Svarų Karinių Medalių
Paryžiaus Policija Gaudo 
Visus Anglijos Piliečius

Paryžius. — Tapo areš
tuotas fPancūzas Ponpon 
Marceau, kai policija pas jį 
aptiko 40 svarų Garbės 
Legiono kryželių ir įvairių 
kitų karinių medalių. Pasi
rodė, kad jis tuos medalius 

ė iš vieno į griovį nu- 
‘tusio troko tuo laiku, kai 
Loire srities francūzų ka

riuomenė traukėsi atgal nuo 
vokiečių.

Paskui jis pardavinėjo 
tuos karinės garbės ženklus

Amerikos Fabrikantas Per
ša Nazišką Prievartą 

Dirbtuvėse

New York, gruodžio 12.— 
Amerika galėtų pasigamint 
įvalias karo reikmenų, tik
tai tada, jei priverstų dar
bininkus čia dirbt taip, kaip 
Vokietijoj,— pareiškė Cliff. 
Stilwell, mašinų įrankių fa
brikantas iš Clevelando.

Paryžius. — Policija pa
darė ablavą prieš Anglijos 
piliečius Paryžiuje, sueitie 
visus anglus virš 10 metų 
amžiaus ir nežinia kur iš
gabeno daugiau kaip ketu
ris tūkstančius sumedžiotų 
Anglijos piliečių, vyrų, mo
terų ir jaunuolių.

Apie pusantro tūkstančio 
anglų virš 15 metų amžiaus 
jau buvo suvaryti į koncen
tracijos stovyklą netoli Pa
ryžiaus.

........... ;............   . — M*ii.

Lietuvių Saulės* 
Draugijos metinis 
mas įvyko 4 dieną gruodžio. 
Narių susirinko '■ vidutiniškai. 
Bet kaip metiniame susirinki
me, galėjo būti daugiau.

Apsvarsčius draugijos svar
biuosius reikalus* prieita prie 
rinkimo valdybos dėl 1941 
metų. Išrinkti 
gai:

Pirmininkas 
protokolų sekr. 
liko tie patys. Pirmininko pa- 
gelbininku išrinkta M. Ušku- 
rėnienė, fin. sekr. R. Strupai- 
tiene, iždin. B. Sebeckieriė, 
iždo globėjais J. Vertelis ir 
T. Marozas, maršalka S. Kru
tulis.

Linkėtina naujai valdybai 
sėkmingai darbuotis dėl drau
gijos labo.

Ši draugija laiko dienraštį 
“Laisvę” už Prganą, užsimo
kėdama 5 dol. metinių duok
lių. Taigi, turiu priminti, kad 
draugija 
pirmą 
nėšio, 
Wood 
katrie dar nepriguli; kviečia
mi prisirašyti.
— O. Vertelienė.

sekanti draw-

C. Linorth ir
R. Tratulis

laiko susirinkimus 
seredą kiekvieno mė- 

A. Rupšio svetainėje.. 
Avė. ir 16th St. Tai

šešfa'dien., Gruodžio 14, 1940

Telefonas: Humboldt 2-7964
Dr. John Repshis

(REPŠYS)
LIETUVIS GYDYTOJAS

278 Harvard Street
kampas Inman Street
Arti Central Skvero

CAMBRIDGE, MASS.
Tel.. TRObridge 6330

OFISO VALANDOS: 
2-4 ir G-8 vakare
NedėJiomis ir šventadieniais: 
10-12 ryte

s mini

B
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MBESioiiri

ROBERT LIPTON
Jeweler : : Įsteigta 1892

701 GRAND STREET
Tarpe Graham & Manhattan Avės.

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

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto
Tel. Virginia 7-4499

Holandy Karinis Laivas Pa
grobė Vokiečių Laivą

London, gruod. 12; — Ro
landų karinis laivas “Van 
Kingsbergen” suėmė preki
nį vokiečių laivą “Rhein,” 
bebėgant . šiam Vokietijoj 
laivui iš Meksikos.

Athenai, gruodžio 12. — 
Graikai praneša, kad pieti
nėje Albanijoje jie žygiuo
ja pirmyn, nors šiaurinėje 
to krašto dalyje italai, įnir
tusiai priešindamiesi, dali
nai suturėjo graikų marša- 
vimą pirmyn.

Graikai užėmė dvi italų 
orlaivių stovyklas.

Vokiečiai Praneša:
Berlin, gruod. 12. — Vo

kiečių orlaiviai sėkmingai

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

bombardavo ne tik Birming- 
hamą, bet Londoną ir kelis 
kitus Anglijos miestus, tai
kydami į kariškai svarbius 
pastatus.

Visokiu Žolių 
Sandelis

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

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

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

M. ŽUKAITIS
334 DEAN STREET

SPENCERPORT, N.

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS

530 SUMMER AVE.
Arti Chester Avenue
NEWARK, N. J.

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

J. GARŠVA
Graborius-Undertakcr

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

krikštynom, kitkam.
231 BEDFORD AVE. 

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

„M
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1113 Mt Vernon Street

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

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

PHILADELPHIA, PA.
Telefonas Poplar 4110

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tol.: STagg 2-8Š42

337 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Stagg 2-0788
NIGHT—HA vemeyer 8-1158

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated
J. LcVANDA—E. LcVANDA
Tėvas ir Sūnus Levandauskal

UNDERTAKER

7

BAR ir GRILL 
LIETUVIU RESTAURANAS
Įdomiai {puošta lietuviška aludė 

ant Grand Street 
Rheingold -sxtra Dry Alus.

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės

Turime ir kambarių pernakvot 
arba savaitiniai išrandavot
JOSEPH ZEIDAT

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

laimės Spėjimo Knygelė
10 CENTŲ

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

nežino ko sulauks. Jam rodos, kad artinas gy-

F. W. SHAUNS
(SHALINSKAS)

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

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

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

■ geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
ivairiom.spalvom

JONAS STOKES
512 Mdrion St., Brooklyn 
Kanip. Broadway ir Stono Avė.

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

nelaimėse ir ligose. Pats -------
venimo pabaiga. Šioje knygelėje rasite 12 Astrologijos nurodymų, kada 
kas gimęs, rasite saliamono galvą, kuri jums išdėstys ir parodys neku- 
riuos dalykus iš mūsų gyvenimo, ir rasite naudingų patarimų, rasite 
apie meilę, ką ji reiškia ir kaip ji yra 
galinga ir apgavinga. Rasite nurodymus 
apie normalį svorį vyrui ir moterei, pa
gal savo amžiaus, taipat juokų ir dai
nelių.
Tuo jaus dek 10 centų į kon vertą ir sy
kiu su šiuo kuponu beg į arčiausį MAIL 
BOX ir pasiųsk.

Prisiunčiu 10 centų, malonėkite atsiųsti man LAIMES SPĖJIMO 
KNYGELĘ.

Vardas ........................................................................................................
Gatvė ..........................................................................................................
Miestas ......................  •••—
Valstija .....................     -

LAIMES SPĖJIMO P.O. Box 666) Newark, N. J.
-—■—1

------------ •....    n .... ■ ,,,,------------
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Fašistai Lygsvaros Netenka
Gruodžio 9 d. Lietuvių Ukė- 

sų Kliubo metiniam susirinki
me “Amerikos Lietuvio’’ pri
vatinio G. Kybos laikraštuko 
paprašyti trys asmenys pasi
rašę pridavė raštišką skundą, 
kad jo taip “lietuvišką” laik
raštį išmetę “kacapai” iš Lie
tuvių Knygyno su pradžia 
gruodžio mėn. š.m. Taip, iš
metė už besaikius piktažod- 
žiavimus, melagystes, o svar
biausia tai už nešvarių žodžių 
naudojimą. Pavyzdin: “komu
nistai my. . . į kelnes.” Jog tai 
jokiam viešam lakšte tokie žo
džiai neleistina. Todėl pirmei
viškos kultūros įstaigos, Na
mo ir Knygyno administracijos 
sekretorius ir pranešė G. Ky- 
bai, kad jis daugiau nesiunti
nėtų savo pornegrafiško laik
raščio į knygyną 29 Endicott 
St. Tad Kybukas susijieškojo 
fašistinių prietelių ir suorgani
zavo grupę metiniam Kliubo 
susirinkimui rėksnių. Tai buvo 
priedas prie skundo, kad Kliu- 
bas ‘ “išmestų” bei atsakytų 
“Laisvę” nuo siuntinėjimo į 
Kliubą 12 Vernon St. Tačiau 
ir skundas ir rėksniai užtylė
jo, kad Hudson, Mass., Lietu
vių Kliubas irgi išmetė “A. 
L.” dvi savaitės pirmiau, kai
po nepadorų šlamštą. Vienok 
šis laisvas Kliubas fašistinių 
rėksnių buvo užrėktas ir “nu
tarta” atsakyti dienraštį “Lais
vę” iš Klitfbo.

Gerai, tik trumpai žvilgte- 
rėkim į tų kliubo narių logi
ką. Juk Kliubas visai atskira 
ir skirtinga organizacija nuo 
G. Kybos privatinio laikraštu
ko. Ko bendro turi turėt 
Kliubas su išmetimu šlamšto iš 
Lietuvių Viešo Knygyno ir 
“Laisvės” buvimu Kliube? 
Kuo “Laisvė” blogas laikraš
tis ir ką blogo dėl Kliubo pa
darė ?! Nei priežasties, nei 
faktų nebuvo paduota. Tie
siog laukiniškai pasielgta, aky- 
vaizdoje kitų desėtkų narių 
protestavimo ir pareiškimo, 
kad norime turėti savo Kliu
be “Laisvę” kaipo teisingiau- 
sį ir kultūringiausį lietuvių 
laikraštį Amerikoje. Bet fa
šistiniai rėksniai pilnoje nuo
gybėje pasirodė, kad jiems lo
gika ir faktai neapeina. Jie 
visai lygsvaros netekę, vien tik 
kerštą sėja, įvairias provoka
cijas kelia, kabinėjasi, skun
džia valdžiai, meluodami. Bro
liai lietuviai lietuvius pagata- 
vi šaukšte vandens paskandin
ti, vien tik todėl, kad smeto
ninis’parazitiškas režimas din
go Lietuvoje. Jie skaudžia; 
apsirinka, jei mano, kad įis 
kada grįš Lietuvon. Visi sme
toniniai fašistai turėtų tik 
džiaugtis, kad jų vadas pa
spėjo išnešti kudašių pas Hit
lerį. Juk Smetona savo tyro- 
niškais darbais dėl Lietuvos 
liaudies yra vertas lygaus liki
mo caro Mikės arba Kolčako.

Pagaliaus, jei mūsų didžiu
ma didesnę dalį savo gyveni
mo čia Amerikoje pragyveno
me, tai kam tos kautynės už 
tenai esamus reikalus?

Vietoje keršto ir pravar
džiavimų, turėtų reikšti vieny
bę ir brolybę, juo labiau, kad 
vargdienis lietuvis sulaukė ly
gybės Lietuvoje.

Dabar, mano manymu, visi 
pažangūs kliubiečiai, priimki
te seną obalsį, kad nėra to 
blogo, kas neišeitų ant gero: 
Užsiprenumeruokite “Laisvę,” 
kuri ateis kas dieną į jūsų na
mus, tikrai nesigailėsite, nes 
dabartiniu laiku tik “Laisvė” 
ir “Vilnis” tegauna tiesioginiai 
žinias iš Lietuvos, taipgi talpi
na labai gerų moksliškų 
straipsnių ir apie pasaulinį ka
rą, ir t.t. Kiekvienam lietuviui 
geriausias kelias į progresą, 
į apšvietą, į žinojimą, tai dien
raštis “Laisvė” turėti savo na
muose. ♦ ♦ ♦

Gerai, kad Ona B. Kubi
lius atsiliepė “Laisvės” 290 
num. apie save ir “Keleivio” 
korespondentą bekelnį Kati
lių. Pas mus irgi radosi tokių 
ipenininkų, kuomet pasiskaitę 
“K.”, tai išbobavo Kubilienę

dėl jos aprašymo ir pakritika-? 
vimo “L.” koncerto dalyvių, 
nors ta “K.” koresp. buvo per
daug aiškiai ignorantiška. 
Tiems patartina pasiskaityti 
paskutinį Kubilienės raštą.

Lietuvis.

Lowell, Mass.
Mirtis

Lapkričio 25 dieną netikė
tai pasimirė J. Bakūnas. Jis 
ryte laukė mašinos darban 
nuvažiuoti. Bestovėdamas ap
alpo, nugriuvo. Policmanas 
pašaukė ligonvežimį. Nuvežus 
ligoninėn, Bakūnui širdis nu, 
stojo plakus ir mirė. Paliko 
nuliūdime dvi dukteris ir sū
nų. Tai buvo malonaus bū
do žmogus, su visais gražiai 
sugyveno. Mirė sulaukęs 57 
metus amžiaus.

Kompaniją Nubaudė 
$1,000

Wood Heel Co. sulaužė val
diškus patvarkymus of Labor 
Law. Tai buvo ne pirmas šios 
k o m p a n ijos prasižengimas. 
Mat, čia randasi mažų įmonė
lių, kurios stengiasi apeiti įsta
tymus, verčia darbininkus il
gas valandas dirbti.

Negali Prisitaikyti
Šiuo tarpu valdžia išleido 

patvarkymą, kad automobilius 
nevalia palikti šaligatvėse per 
naktį. Kas nepildys, bus bau
džiamas ant $25. Betgi žmo
nės vis tiek mašinas palieka, 
į savaitę laiko gavo pašauki
mus 1,200 automobilistų į 
teismą.

Praeitais metais buvo pa
tvarkymas, kad nevalia popie
rius mesti į statines, bet rei
kia sudeginti. Tačiau žmonės 
vis tiek mesdavo.

Šaltis
Šiuo tarpu užėjo sniego pū

gos ir šalčiai, net žemiau ze
ro. Tai ankstyvas šaltis, daug 
žmonių susirgo.

Susirinkimas
Gruodžio 7 dieną Lietuvių 

Darbininkų Susivienijimo 110 
kuopa turėjo metinį susirinki
mą, kuris buvo pasekmingas. 
Svarbiausias tarimas, tai pa
minėt LDS gyvavimo ir kuo
pos įsikūrimo dešimties metų 
sukaktį. Nutarta surengti kon
certą su šokiais po naujų me
tų. Komisijon išrinkti geri 
darbuotojai, būtent, J. Dau
girdas ir S. Paulenka. Vėliau 
bus paskelbta parengimo die
na.

Nedarbas
Čionai nedarbas dar vis tiek 

skaudžiai jaučiamas. Viena 
įmonė su 700. darbininkų li
kvidavosi. Avalinės industri
ja taipgi baigia čia išnykti. 
Ši žiema bus sunki bedar
biams. O pragyvenimo reik- 
menos vis dar brangsta.

T Griaustinis.

LICENSES
Beer. Wine, Liquor

WHOLESALE AND RETAIL
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1J 708 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 255 
Quincy St.. Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed off the premises.

SAMUEL BRINEN 
(Sam’s Food Store)

255 Quincy St. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7887 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic leverage Cop
tic I Law at 1289-1291 Gates Ave., Borough 
of Brooklyn. Ccunty of Kings, to be con
sumed on the premises

OTTO YUNKER 
(Elk’s Log Cabin)

1280-1291 Gates Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 14232 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail un
der Section 107 of -the Alcoholic Beverage 
Control Law at 847 Union St.. Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises. ,

FRED GLADSTEIN and 
EVELYN HOLSTON

847 Union St., Brooklyn. N. Y.
NOTICE is heieby given that License No. 
RW 1Q72 h«v* been issued to the under
signed to sell beer and wine at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1064 Liberty Ave., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, < to be consumed 
on the premises.

RALPH PACCIONE
1064 Liberty Ave., Brooklyn, N. y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11767 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section. 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law a,t 
2116 Fulten St.. Borough of Brooklyn. Coun
ty of Kings, to be consumed off the pre
mises.

JOHN D. SCHAARS
2146 Fulton St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that. License No. 
11323 has been issued to the undersigned 
to sell fleer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 240 
Wilson Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to, be consumed off the premises 

LOUIS SPITZER and 
LEON SPITZER

240 Wilson Ave., Brooklyn, N. Y.

Amerikonai Iškraipė Hitlerio 
Kalbą, Tvirtina Nariai

Berlin. — Hitleris pasku
tinėje savo kalboje nesakė, 
kad Vokietija norinti bei 
galinti kariškai sumušt vi
są pasaulį, kaip kad jo kal
ba buvo išversta bei nuaiš- 
kinta Amerikos laikraščiuo
se. Vietoj to jis tik pabrėžė 
vokiečių gabumą dirbti, pa
reikšdamas :

“Vokiečių gabumas dirb
ti yra mūsų auksas. O su 
šiuo auksu aš įveikiu bile 
kurią valstybę pasaulyje.”

Šitaip vokiečiai oficialiai 
išverčia tą Hitlerio kalbos 
dalį.

London, gruod. 12. — An • 
glų orlaiviai vėl bombarda
vo vokiečių prieplaukas ir 
fabrikus vakarinėje Vokie
tijoje ir vokiečių užimtose'.’ 
vietose.

Berlin, gruod. 11. — Vo
kiečių orlaiviai bombomis 
pataikė į vieną didelį anglų 
fabriką ir bombardavo po
rą Anglijos prieplaukų.

PRANEŠIMAI iŠ KITUR
WORCESTER, MASS.

Aido Choro susirinkimas įvyks 17 
d. gruodžio (Dec.). Pradžia 8 vai. 
vakare, bus Lietuvių salėje, 29 En
dicott St. Visi nariai dalyvaukite 
šiame susirinkime, nes turėsimo ap
tarti operetės “Grigutis” reikalą ir 
turėsime išrinkti valdybą.

(294-295)

ELIZABETH, N. J.
Liet. Literatūros Draugijos 54 

kuopos susirinkimas įvyks trečia
dienį, 18 d. gruodžio (Dec.), pra
džia 8 vai. vakare. L. D. P. kliubo 
salėje, 408 Court St., Prašome visus 
narius ir nares dalyvauti susirinki
me ir užsimokėti duokles už 1940 
metus, kurie dar neužsimokėjote. 
Taipgi bus rinkimas kuopos valdy

bos 1941 metams. — Kviečia Valdy
ba. (294-296)

PHILADELPHIA, PA.
Reikalingas chorvedys Lyros Cho

rui. Apie mokestį susitarsime asme
niškai ar laiškais. Prašome kreiptis: 
J. Adomaitis, 416 W. Susquehanna 
Ave., Philadelphia, Pa.

(294-296)

daug svarbių žinių iš Lietuvos, tat 
prof. Kubilius darys rimtąs išva
das, kurios yra labai svarbu išgirsti 
kiekvienam. Taipgi bus skanių už
kandžių ir įvairių pamarginimų. Šią 
pramogą rengia ALDLD 2-ra kuopa. 

(263-264)

=s

DETROIT, MICH.
KALENDORIUS

Gruodžio 13 d. Aido Choro pamo
kos 8 v. vakare, Draugijų svetainėj, 
4097 Porter St.

Gruodžio 14 d. Lietuvių Laisvama
nių 2-ros kuopos Prelekcijos ir Pra
kalbos. Rusų svetainėj, 9219 Rus
sell St.

Gruodžio 15 d., 2-rą vai. po pietų 
Draugijų Svetainėj, 4097 Porter St., 
52 kuopos susirinkimas. Atsiveskite 
daug naujų narių!

Gruodžio 15 d., AWU Fordo Lo- 
kalas G00 pakels įstojimo mokestį į 
uniją. Todėl stokite dabar! Tūkstan
čiai rašosi kasdien. (292-294)

SO. BOSTON, MASS.
Svarbios prakalbos Lietuvos klau

simu įvyks šį sekmadienį, 15 d. 
gruodžio (Dec.), prasidės 6-tą vai. 
vakare, bus 376 Broadway. Kalbės 
Prof. B. F. Kubilius, tema: “Socialis 
Perversmas Lietuvoje*” Dabar yra

WORCESTER, MASS.
Liet. Literatūros Draugijos 155-ta 

Moterų kuopa rengia prakalbas svei
katos klausime. Kalbės Dr. J. F. 
Borisas. Prakalbos įvyks sekmadienį, 
15 d. gruodžio (Dec.), pradžia 3 v. 
po pietų, bus Lietuvių salėje, 29 En
dicott St., Worcester, Mass. Įžanga 
veltui. Tat skaitlingai susirinkite 
pasimokyti kaip užsilaikyti, kad bū
ti sveikais. — A. W.

(263-264)
r———7

Clement Vokietaitis
; LIETUVIS ADVOKATAS į!

<• 50 Court Street
J Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-3622

! 168 GRAND STREET
s Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179
———^4

(NOTARY
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

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.

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS.

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

ir į pavienius namus; taipgi siunčiam ir į kitus miestus.
Tek EVergreen 4-8802. Sav. V. LUKOŠEVIČIUS

Žemiausiai Nupuolė Kainos
ANT VISŲ LIKERIŲ IR VYNŲ

MANHATTAN LIQUOR KRAUTUVĖJE

“Special

rniCMviM OBTHipG CO

Taupykite sau pinigus ant pirkinių, pirk

dami kalėdų dovanom. Duokite degtinį 
kaipo kalėdų dovaną, o gavusis tikrai įver
tins. Ar tai būtų dovana ar jūsų pačių šei
mai šventės minėjimui, vis vien pirkite ge
rą degtinį. Jūs visi žinote kada perkate

rouWii t Ta.

sau degtinį iš MANHATTAN LIQUOR KRAUTUVĖS, tai 
Degtinė yra GERA ir kainos yra Žemos, patikima krautuvė.

Štai keletas iš daugelio degtinių:

THREE FEATHER
SHENLEY
SHENLEY
CALVERT
CALVERT
SEAGRAM
SEAGRAM
SEAGRAM

RED 
BLACK 
SPECIAL 
RESERVED 
5 CROWN 
7 CROWN

■*•810-

f ”°Tn«O At TMt a

GREEN RIVER 1 
GOLDEN WEDDING 
OLD OVERHOLT 
MT. VERNON 
WILSON 
CANADIAN CLUB 
CARSTAIRS
OLD MR. BOSTON

už $1.39 pilna kvortaPas mus teisinga Bill Brand Whisky yra

MANHATTAN LIQUOR STORE
Didžiausia, labiausiai patikima ir žemiausių kainų krautuvė Williamsburge. 

Ateikite ir persitikrinkite save.

264 Grand Brooklyn N. Y.
Mes pasiliekame teisę rezervuoti pardavimo kiekį.

5®

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St.—Brooklyn — “Laisvės” Name 
• •

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs lietuviško 

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

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAK.
• •

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

SKELBKITES “LAISVĖJE”

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

Sun. all day and night

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

Office Phone 
EVergrcen 4-6971

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

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

OPEN DAY and NIGHT

Managed by

RHEA TEITELBAUM

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

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

SPECIAL RATES PER WEEK

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

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Rūgšti ruginė, saldi ruginę, 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 Roils.

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

VARPAS BAKERY 36-40 Stagg Street Brooklyn, N. Y.
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gas Mokytojų Darbams
Miesto Korporacijos patarė

jas - advokatas William C. 
Chanler perdavė Aukštojo 
Švietimo Tarybai nuomonę, 
kad mokytojai, 21 kolegijos 
fakulteto narys, kurie išdrįso 
paabejoti apie vieno žmogaus 
komiteto teisę juos slaptai ka
mantinėti, esą kalti nepaklus
nume ir galį būti dėlto išmesti 
iš darbu, c

Tokiam kamantinėjimui mo
kytojus vertė pasiduoti kapp- 
Coudert Komitetas. Mokyto
jai pareiškė, kad pirm, negu 
jie liudys, turės būt išpręsta 
teisme ar vieno asmens komi
tetas turi teisę priverst juos 
būti kamantinėjamais slapto
se sesijose.

R a p p-Coudert Komitetas, 
po prie danga jieškojimo 
“maištingų” elementų moky
klose, vedė slaptą raganų gau
dymą, kamantinėjimuose sė
dint tik sen. Fredrick Coudert, 
Vienam komiteto nariui. Atė
mus teisę liudyti visuomenei 
girdint ir uždraudus gauti net 
užrašus tų posėdžių, 25 moky
tojai, keli jų iš liaudies mo
kyklų, savo unijos advokatų 
patariami, atsisakė liudyt, kol 
teisių klausimas bus išspręstas 
teisme.

Tuo tarpu Mokytojų Unijos 
Lokalų 5-to ir 537-to įsteigtas 
Liaudies švietimui Ginti Komi
tetas nesnaudžia. Jisai išleido 
pareiškimą, kuriame kaltina, 
kad mokyklų vedėjai ir bent 
vienas kolegijos viršininkas 
bandą “įbaugint” mokytojus 
remti tą Rapp-Coudert inkvizi
ciją.

Bella V. Dodd, komiteto 
pirmininkė, pereitą trečiadie
nį parašė laiškus Aukštojo 
Švietimo Tarybos prezidentui 
Orday Tead ir švietimo Tary
bos prezidentui James Marsh
all protestuojant prieš tą bau
ginimų taktiką ir reikalaujant 
ją sustabdyti.

Šiandien Būkite Ispanam 
Gelbėti Mitinge

______________ '

Ispanijos pabėgėliams pa- 
gelbos teikimas iš priežasties 
praplitusio ir pra ii gūsio karo 
pasidarė be galo sunkus. Apie 
trim šimtam tūkstančių žmo
nių, kad ir po mažiausią pa- 
gelbą norint suteikt, susidaro 
didelis darbas—sunku pririnkt 
pakankamai drabužių, maisto.

Galėtų Išvažiuoti
To darbo vedėjai jau se

niau priėjo prie išvados, kad 
geriausis būdas jiems pagel
bėt būtų jų išvežimas kitur iš 
koncentracijų į tas šalis, kur 
jie galėtų būti liuosais gyven
tojais ir patys savimi rūpintis. 
Komitetas darbavosi gauti ša
lių sutikimą įsileist pabėgė
lius. Pagaliau, Meksika yra su
tikus priimti 100,000. Gelbė
jimo Komitetui likosi pasku
tinė, bet labai didelė pareiga: 
surasti būdus juos pervežti iš 
Francijos Meksikon.

Tuo tikslu komitetas šaukia 
visų tautų organizacijų atsto
vų ir veikėjų pasitarimą šian
dien, gruodžio 14-tą, 3 vai. 
po pietų, komiteto patalpose, 
200 Fifth Ave., Room 810, 
New Yorke.

Prašo Lietuvių Talkos
Lietuvių organizacijų veikė

jai irgi prašomi būti tame mi
tinge. Lietuviai labai broliš
kai, solidariai rėmė liaudiečių 
kovas prieš įsiveržėlius fašis
tus. Reikia tikėtis, kad jie ir 
dabar dar kartą išties pagel- 
bos ranką gelbėt fašistų išgui
tiems iš savo šalies ispanams. 
Tarpe pabėgėlių Francijoj dar 
nemažai yra likę ir Tarpt. Bri
gados kovotojų.

Norinti padėt pasiųsti gel
bėjimo laivus, aukas gali siųst 
sekamu antrašu: American 
Rescue Ship Mission, 200 
Fifth Ave., 
York, N. Y.

Jubilejiniame Vakare!
šaunusis Lietuvių Literatū

ros Draugijos 2-ro Apskričio 
ruošiamas jubilėjinis vakaras 
su dainomis, prakalba, baliu
mi įvyks jau rytoj, sekmadie
nį, gruodžio 15-tą, 7 v. vaka
ro, didžiojoj Central Palace, 
18 Manhattan Avė., Brookly
ne. Prieš ir po programos šo
kiai prie visų mėgiamos Geo. 
Kazakevičiaus orkestras. Įžan
ga tik 40c.

Vakaro Programoj
Jubilėjui iškilmingai atžy

mėti kooperuoja ir lietuviai 
menininkai. Programoje daly
vaus Aido Choras, vadovauja
mas Aldonos Žilinskaitės; Aid- 
balsiai, vadovybėje B. L. ša-

linaitės, taipgi solistai Aldo
na Klimaitė ir Antanas Viš- 
niauskas bayonietis. Kalbės P. 
Pakalniškis, D-jos Centro pir
mininkas. <

Bus Svečių ir Iš Toliaus
Kadangi pramogą rengia 

apskritys, kuriame . priklauso 
Lit. D-jos kuopos ir nariai iš 
plačios apylinkės, tad tikima
si svečių ir iš tolimesnių ko
lonijų, nes kiekviena kuopa 
dės pastangas turėti nors at
stovybę savo jubilėjinėj pra
mogoj. Čia bus gera proga ir 
pasivaišinti, kadangi valgius ir 
gėrimus šiai pramogai parū
pins patys rengėjai.

A. N.

Apšvietos Vakaras Motery Susirinkimas
Gruodžio 16-tą, pirmadienį, 

419 Lorimer St., įvyks apšvie
tos vakaras, kuriame yra pasi
žadėjęs kalbėti A. Bimba. Ji
sai nušviets svarbą didžiųjų 
įvykių, pasireiškusių bėgiu pa
starųjų dviejų savaičių, taip
gi kai ką pasakys ir lietuviško 
judėjimo reikalais, kadangi ką 
tik sugrįžo iš plataus maršru
to po lietuvių kolonijas. Kvie
čiame visus. Įžanga nemoka
ma. Komisija.

Tiems, Kurie Nori Pasijuokti 
ir Paliūdėti

Ketvirtadienį teko pamaty
ti lošiant labai garsų komedi- 
jantą Jimmy Savo. Jis lošia 
Belmont Theatre, ant 48th St., 
New Yorke. Jo veikalas 
"Mum’s the Word.” Bet tai 
nėra vientisas veikalas, ale de- 
sėtkas parinktų gražių skir
tingų temų. Ir ne visos tos 
scenos juokingos: pora jų tie
siog ašaras iš akių ištraukia. 
Viena tų scenų parodo suvar
gusį negrą darbininką, prie 
upės. Čia Savo sudainuoja ti
krai žavėjančią dainą “The 
Old Man River.” Antra sce
na, kuri paliko žiūrovuose ne
paprastai gilų ir gražų įspūdį, 
tai Savo perstatymas “The 
Chestnut Boy.” čia Savo paro
do badaujantį garsiosios Bow
ery gyventoją.

Komedijinės scenos taip pat 
puikios. Vienoje scenoje Savo 
perstato švedišką “idiliją,” ku
rioje paaugus moteriškė be
rankiodama gėles paskęsta 
meilės jausmuose. Kitoj sce
noje Savo lošia bibliškosios 
.“Jievoš” rolę—parodo, kaip ji 
“nuoga rojuje buvo žalčio 
prikalbinta suvalgyti užgintą 
obuolį. Dar kitoje scenoje 
Savo tikrai artistiškai suvai
dina senovės karaliaus tarną. 
Parodo, kaip karalius atsine
šė milžinišką peilį ir pasakė, 
jeigu jo tarnas neprajuokins, 
kol smėlis iš vieno stiklo per
bėgs į kitą, tai tarnui galva 
bus nukirsta. O viena iš pui
kiausių scenų, tai kai Savo lo
šia gydytojo rolę ir daro žmo
gui operaciją!

Jimmy Savo yra nepapras
tas komedijantas. Vienuj vie
nas jis išlaiko publiką dvi va
landas puikiausiame ūpet Tai 
antras Charlie Chaplinas. Jis 
lošime nekalba, apart vienoj 
kitoj vietoje padainavimo. 
Lošimas eina prie gražios, sce
noms pritaikytos muzikos.

Kurie mėgsta juokus, gra
žias scenas, puikius vaizdus ir 
nori matyti pirmos rūšies ar- 
tistą-komedijantą, patartina 
pamatyti Jimmy Savo “Mum’s 
the Word.” Rep.

Frances Mazor 20 m., 2145 
Ocean Ave., mirė nuo surai- 
žymo peiliu. Jos vyras, ją su
laižęs iš keršto, kad negrįžo 

įkaitintasSuite 810, New su juomi gyventi,
žmogžudystėje.

Tikslu pasitarti svarbiais 
bėgamais reikalais ir pasiruoš
ti ateities darbams, visos šios 
apylinkės lietuvių moterų su
sirinkimas įvyks sekmadienį, 
gruodžio 15-tą, 10 vai. ryto, 
419 Lorimer St., Brooklyne. 
Visos susidomėjusios moterų 
veikimu kviečiamos dalyvauti.

Komisija.

MIRĖ

Joseph Stankewicz, 68 me
tų amžiaus, gyvenęs 52 So. 
1st St., Brooklyn, N. Y., mi
rė gruodžio 11-tą, Kings 
County ligoninėj. Bus palaido
tas pirmadienį, 16-tą gruodžio, 
šv. Jono kapinėse. Pašarvo
tas pas graborių J. Garšvą, 
231 Bedford Ave.

Šįvakar Briedienos Vakarie
nė Uždyką pas Sutkų

Džimis Sutkus, užeigos savi
ninkas kampe Grand St. ir 
Hooper St., Brooklyne, kviečia 
visus į nemokamą briedienos 
vakarienę, šiandien, 'subatos 
vakare, 8 valandą. Tai už dy
ką gausite gardžiai pagamin
tos briedžio mėsos, kurį pats 
Džimis nušovė per medžioklę 
Pennsylvanijoj. Rep.

Ką Turi Pasakyti 
Mokytojai?

K a p i ta 1 i st ų k o n tr o 1 i u o j am o j 
s p a u d o j e b u v o d a u g p r i p 1 op ė - 
ta apie mokytojus. Rapp-Cou
dert Komiteto kamantinėji
muose irgi buvo kalnai versti 
ant mokytojų. Bet mokytojų 
balso pilnai, dar nieks negir
dėjo, kadangi ir toje spaudoj 
ir komiteto posėdžiuose šalies 
švietėjai neturėjo progos pasi
sakyti, ką jie žino apie tuos 
kaltinimus.

Tačiau visuomenei svarbu 
žinoti, ką turi pasakyti šalies 
švietėjai. Tad tuo tikslu ruo
šiama masinis mitingas šį tre
čiadienį, gruodžio 18-tą, Man
hattan Center, 34th St. ir 8th 
Ave., New Yorke. čia bus 
proga visiems išgirsti mokyto
jų balsą.

O kadangi mokytojai yra 
organizuoti, unijistai, tad jų 
mitinge kalbės ir kitų unijų 
atstovai: Nathan Fraenkel iš 
Civilių Laisvių Unijos, Elmer 
Brown iš “Big Six”—Typogra- 
fų Unijos, Michael J. Quill iš 
Transportininkų Unijos, Peter 
Hawley iš Ofisų ir Profesiona
lų Unijos, Daniel Allan iš 
Valstijos, Apskričių ir Miestų 
Darb. Unijos; taipgi kalbės 
Dan Gilmor, žurnalo Friday 
leidėjas, ir Rosalie Manning, 
Teisių Gynimo Konferencijos 
sekretorė. Pačių liaudies mo
kyklų ir kolegijų mokytojų 
unijų vardu kalbės Charles J. 
Hendley ir Robert K. Speer.

Atidedant viską kitą į šalį 
tą vakarą, svarbu ir įdomu 
bus išgirsti tlj žymių švietėjų 
ir veikėjų nuomones mūsų 
liaudies švietimo klausimais.

L. M.

Fabrikantai Nori Karo
Ir Daugiau Galios

New York o puošniam vieš
butyje Waldorf-Astoria susi
rinkę į savo 45-tą kongresą 
industrialistai, kaip pasirodė 
iš pirmųjų posėdžių, vyriau
siai yra susirūpinę šalies įtrau
kimu į karą ir kaip nukovoti 
d ar b i n i n k ų j u d ė j imą.

Ponas H. W. Prentis, Jr., 
Nat. Manufacturers Associa
tion prezidentas, sakė, kad 
“Industrija galėtų padaryti 
daugiau, jeigu mes, valdžios 
manymu, atsidurtume karo ne
paprastoj padėtyje.” Ir jie, ži
noma, širdingiausiai stoja už 
tą padėtį, kad jie galėtų pa
rodyt savo “patrijotizmą” — 
padaryt kuo daugiausia pel
no.

Darbininkų reikalavimus di
desnių algų ponas Prentis va
dino “pelnagrobyste.” Jis sa
ke : “Tie, kurie yra atsakomin- 
gi už darbininkų vadovybę, tu
ri neleist pelnagrobystės per 
nereikalingus algų pakėlimus 
ir turi šalint visokias prakti
kas, kurios suokalbiauja pa
kelt iškaščius ant išpildymo 
valdžios kontraktų.”

Išgirdus tą pono Prentis 
perspėjimą, prisimena, kaip 
šventai tą pildo Hillmanas ir 
jo klika, kurie su kumštimis 
šapose darbininkams panosėn 
kaišo, kam t'ie nesutinka už 
pusdykį dirbti, grasina įkai
tink prasižengimu “tėvynei”— 
bosų su jų pakalikais unijoj 
santarvei. T-as.

Balius - Dainos 
Prakalbos

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

i

U’ MM*

Jvyks Sekmadienį

Gruod. 15 Dec
CENTRAL PALACE
18 Manhattan Avenue 

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

Pradžia 7 vak vakaro

ĮŽANGA 40 CENTŲ

ALDONA KLIMAITfc,
Koloratūra Sopranas W >

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

Literatūros D-jos Centro pirm. George Kazakevičiauš
Orkestrą Šokiams

AI-

James A. Farley, buvęs paš
to viršininkas ir demokratų 
vadas, išrinktas New York 
Central gelžkelių firmos di
rektoriumi.

IŠRANDAVOJIMAI
Pasirandavoja 2 kambariai pi i? 

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

(291-293)

REIKALAVIMAI”
Reikalinga patyrusių darbininkių 

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

(291-296)

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

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

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

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

Kviečia RENGĖJAI.

SKELBK1TES "LAISVĖJE

Kailių pirklys Nath. Green
berg teisme parodė į policis- 
tą Edward Schondelmeier, 
kaipo į vieną iš policistų ra- 
ketierių, apgavusių jį ant $5,- 
000 1938 m. Sykiu yra teisia
mas kitas policistas O. P. 
Swank ir I. Friedman, civilis.

Važiuojant per W. Hemp
stead, L. L, kario McDermott 
mašina smogė pastatyton ma
šinon, ta atsimušė į medį ir 
atšokus atgal užvažiavo ant 
viršaus ją smogusios mašinos. 
Jis sužeistas.

10 METU L. I). S. Urnos KUOPOS SUKAKTUVIŲ

BALIUS
SU PA M AUGINIMAIS 

Subatoj, Gruod. 21 December 
LAISVES SVETAINĖJE

419 LORIMER STREET BROOKLYN, N. Y.

Prasidės 7:45 Valandą Vakare
___________ ........______ PROGRAMA: 

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

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

Turėsime užkandžių, alaus, laimėjimą vyriškų ar mo
teriškų porą batų vertės $5.00

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

KALĖDŲ SVENTEMS
Degtinė, Likeriai ir Vynas

Nupigintomis Kainomis (Rock bottom prices)

LIETUVIŠKAME MONOPOLY
DAR GALIMA GAUTI LIETUVOS VALSTYBINĖS

ir 1
SOVIETŲ SĄJUNGOS DEGTINES (USSR Vodka)

’ * * I

Republic Liquor Store, Inc. 
415-17 KEAP STREET, BROOKLYN, N. Y. 
prie Grand St. > • Lie. L82

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

n

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga 

ir impor- 
degtinės ir 

geriausių

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

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

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

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

J Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

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

aprokaylmus be jokio mokesčio.

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

Telefonas EVergreen 7-1661

S VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVEE 

t

S
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.

ir

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENE IR SŪNAI
---- --------------------,—4---- :----------------- —- -- »

Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymą
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