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KRISLAI
Lietuviškas Dovydukas 

Išlindo iš Urvą.
Išėjo iš Urvo ir Palindo 

Po Andaroku.
Tuomet Susimaišė.
Tūlo Neišmanėlio Svajonės.
Filmą iš “Pavergtos

Lietuvos”.
Rašo R. Mizara

Darbo žmonių
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.00

Metams

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

Kas atsimena “Dovydo psal
mes” ? šių žodžių rašytojui 
prisimena iš jų tik tūlos fra
zės: “Sudžiūvau kaip šienas,” 
“tupiu kaip žvirblys ant sto
go”, ir tt.

Tosios psalmės prisiminė 
man skaitau, “lietuviško Dovy- 
duko” (Kl. Jurgelionio) “Tė
vynėje” “linksmybės verks
mus.”

“AŠ išėjau iš senų urvų,” 
džiaugiasi jis, “kuriais klai
džiojau, ir norėčiau išvesti vi
sus mano brolius ir seseris iš
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Kennedy Sako, Ta 
Būt Savižudystė Anie 

rikai Veltis Karan
Washington. — Joseph

Kennedy, buvęs Jungtinių
Jų urvą. Aš sakau, nusimesk!-1 Valstijų ambasadorius An- 
me varžtus, kuriais turėjome glijai, atsiuntė laišką deiBO- 
surakinę savo kūną, savo pro- kratui kongresmanui Loui- 
tą, savo dvasią. . .”

Nelaimė su šiuo Dovyduku, 
tačiau, yra tame, kad jis iš- 

' lindo iš “senų urvų” ir įlindp 
į naujus.

Jurgelionis išlindo iš grigai- 
tiško labirinto ir palindo po 
Jadvygos andaroku. Ir jis no
ri, kad visi SLA nariai eitų 
po tuo andaroku. O jei visi 
netilps po Jadvygos, tai tegu 
būva pasiruošę lįsti po Zo
sės,—kuris gal būt bus plates
nis, erdvesnis,—andaroku!

sui Ludlowui, kur rašo, jog 
tai būtų suvižudystė Ame
rikai trumpu laiku įsi traukt 
į karą už Angliją. Kennedy 
sako, kad Amerika nėra pa
siruošus net pati apsigint:

“Kaip kad šiandien stovi 
pas mus dirbimas apsigyni-

mo reikmenų, tai anaiptol 
neužtektų pačiai Amerikai 
apsigint, nekalbant apie 
Anglijos gynimą. O kuomet 
mūsų apsigynimas yra silp
nas, tatai aprėžia paramą, 
kokią mes galėtume duot 
Anglijai, nors ir norėtume.”

Šis 
riaus 
tytas 
me.

buvusio ambasado- 
laiškas tapo perskai- 
kongreso atstovų rū-

Londono (Anglijoj) smarkusis darbininkas, James 
Mason, prausiasi tarp griuvėsių kalnų, padarytų 
vokiečių bombų. Mason’as yra labai daug pasidar
bavęs jieškodamas žmonių, užverstų griuvėsiais. 
Prausimuisi “bliūdas” taipgi rastas griuvėsiuose.

Anglai Užsisako ’Pas
kolon’ Karo Pabūklų 
Už 3 Bilionus Dolerių

Galiu užtikrinti, Kleofai, 
kad SLA nariai tavęs nepa
klausys. Nes sveikas pasirin
kai ne tą kelią, kuriuo eina 
darbo žmonės, kuriuo eina 
liaudis, bet iš menševikiško 
urvo įlindai į fašistišką urvą!

Tu, Kleofai, atsimink dar ir 
tą: kai tiktai išlindai iš gri- 
gaitiško urvo ir įlindai į jad- 
vygišką urvą, tuojau ėmei ir 
susimaišei: parašei 
je,” būk Stalinas 
Kolčaką Chinijoje,
piemuo žino, kad Kolčako šio
je ašarų pakalnėje jau nėra 
per 20 metų!

Amerikos Oficierius Už
mušęs Darbininką, tad 

Sustreikavo 5,000

Italai Teigia, kad Jie 
Neblogai Laikosi Vi

suose Frontuose

‘Tėvynė- 
palaifcąs 
kuomet

Vienas neišmanėlis “Naujie
nose” rašo apie Jadvygos cir
ką, turėtą Brooklyne. Jis pa
reiškia: jei dar keletas tokių 
mitingų. įvyktų, tai lietuvių ko
munistų Amerikoje ir nebelik
tų - . -

Aišku, toks pasakymas yra 
daugiau negu kvailas, kadangi 
Jadvyga tiek gali pakenkti 
komunistiniam judėjimui, kiek 
ir tas pats neišmanėlis, tiek 
daug ir ilgai plūdęs komunis
tus.

Per ani 14-ką metų Jadvy
ga su Zose ir savo švogeriu 
Antanu Lietuvoje kalbėjo, 
kiek tik norėjo, niekindama 
bjauriodama komunistus. Ne 
tik kalbėjo, bet kalino, kan
kino ir šaudė komunistus. Bet 
ar jai pavyko juos išnaikinti?

Ne! Ne tik nepavyko, bet 
ji pati strimagalvė turėjo bėg
ti pas Hitlerį, o paskui —Ame
rikon! Tuo pačiu sykiu Lietu
voje tie, ką buvo persekioja
mi ir kankinami, dabar yra 
labiausiai gerbiami ir bus ger
biami!

Havana, Cuba. — Išėjo 
streikan 5 tūkstančiai dar
bininkų, protestuodami, kad (___ ___  __ __
vienas Jungtinių Valstijų'tarp italų ir anglų. Sutelk- 
laivyno oficierius “blekdže- ta daug mechanizuotos ang- 
kiu” užmušęs ir į jūrą įme- lų kariuomenės. Italai sek- 
tęs kubietį darbininką var- mingai kontr-atakavo kai 
du Lino Rodriguez. Strei- kuriuos anglų būrius. Italų 
kas sustabdė darbus dėlei orlaiviai padarė dikčiai nuo- 
Guantanamo stovyklos didi
nimo amerikiniam karo lai
vynui. Oficierius' užmušęs 
darbininką per ginčą su 
juom laive.

Pranešama, kad tapo 
areštuoti tas oficierius, du 
amerikonai jūreiviai ir 12 
kubiečių darbininkų.

Roma. — Italai sako:
Šiaurinėje Afrikoje, Bar- 

dios srityje tęsiasi mūšiai

TYLŪS MOTORAI VOKIEČIU SUBMA- 
R1NĮJ, GRHTŲJU TORPEDLAIVIŲ 

IR ROMBINIU ORLAIVIU

Mirė Buvęs Suomijos Prezi- 
. dentas Kyosti Kailio

Helsinki, ’ Suomija. Šir
dies liga ūmai numirė buvęs 
Suomijos (Fi n 1 i an dijos) 
prezidentas Kyosti Kailio, 
67 metų. Jis krito už kelių 
valandų po to, kai Risto Ry
ti tapo išrinktas nauju pre
zidentu.

Rinkimai buvo tik “for
malumas,” kaip rašo Asso
ciated Press, amerikonų ži
nių agentūra, duodama su
prast, kad nebuvo rinkimų 
laisvės. <-

stolių šarvuotiem priešo 
automųbiliam ir taniam.

Graikų fronte buvo smar
kių artilerijos kautynių 
tarp italų ir graikų.

Kariniai italų laivai su 
geromis pasekmėmis bom
bardavo graikų pozicijas 
Lukovo ruože. Italų orlai
viai atakavo suburtą grai
kų kariuomenę Argyrokas- 
trono ruože ir Morgoni ir 
Kolonia srityje.

Rytinėje Afrikoje italų 
orlaiviai padegė anglų ka
riuomenės ir lėktuvų sto
vyklas Ghedarefe ir Rosei- 
res’e; jie taipgi kartotinai 
bombardavo anglų Portą 
Sudaną, kur nušovė vieną 
anglų lėktuvą. Visi italų or
laiviai sveiki sugrįžo.

ANGLAI BAISIAI NAIKINA 
BARDIĄ, LIBIJOJ

Anglų Pranešimas:
London, gruod. 20. —Pa

dėtis Bardioj, italų prie
plaukos mieste Libijoj, te

Berlin. — Vokiečiai var-Į atstovas sako, 
toj a naujus, tylius motorus 
savo submarinams, bombi- 
niams orlaiviams, ir greitie
siems torpedlaivlams, kaip 
rašo Sigrida Schultz, kores
pondentė Amerikos Žinių 
Sindikato gruod. 19 d.:

“Tai; žinovai, sako, kad 
tokie vokiečių greitalaiviai, 
submarinai ir bombiniai or
laiviai galės negirdimai už- 
puldinėt anglų laivus ir ki
tus taikiklius ir daryt jiem 
dar daugiau nuostolių.”

jog dabar 
jie turį dveja tiek daugiau 
submarinų negu 1917 me
tais, tai būtų apie 250 sub- 
maiinų. >•

Dabar užbaigti modeliai 
naujiem submarinam ir pri
ruošta mašinerija kur 
smarkiau juos būdavot 
gu iki šiol.

Kai kurie stambieji
kiečių submarinai, sakoma, 
galį kelias savaites išbūt 
jūroje vienu pradėjimu, ne- 
grįždami pasiimt kuro bei 

Vienas vokiečių valdžios kitų reikmenų.

kas
ne-

vo-

ANGLŲ ORLAIVIAI PER 
TRIS NAKTIS BOMBAR

DAVO MANNHEMA
Anglai Praneša:

Žemė Drebėjo N. Yorke, 
Philadelphijoj, New 
Jersey ir Kanadoj

To neišmanėlio “korespon
dencija” pasako vieną: fašis
tams, socijalistams ir-klerika
lams, pasirodo, vyriausiai rū
pi Amerikos lietuvių komunis
tinį judėjimą sunaikinti.

Fašistai mato, kad jų spau
da smunka, niekas nenori 
skaityti; jie mato, kad nuo jų 
žmonės šalinasi ir eina su tais, 
kurie stovi su Tarybų Lietuva, 
dėlto fašistai siunta, dėl to ne
riasi iš kailio.

Rinkdami neva “Lietuvai iš
laisvinti” pinigus, jie renkasi 
juos savo surunkantiems kro- 
meliams sulopyti!

Bet komunistinį judėjimą 
jūs čia taip sunaikinsit, kaip 
sunaikinot Lietuvoje.

‘‘Tėvynė” ragina Bingham- 
tono lietuvius: ‘‘Pamatykite iš 

i Lietuvos filmą,”pavergtos

Angly Laivynas Bombarda
vo Valoną, Albanijoj

London,.gruod. 20. — An-'bėra tokia pat, kaip vakar, 
glų karo laivynas smarkiai Anglai beveik apsupa dvi 
ir ilgai bombardavo ‘ italų italų divizijas tame aptvir- 
prieplauką Valoną, Albani-įtintame mieste.- Anglų or- 
• • • v j ■“ j __ . _ . • 1 mvri m -iv* Irn ivn I n i VAAn rjoj; išmetė 100 tonų sprogi
mų į ją.

Italų kariniai laivai visiš
kai nepasirodė.

London.— Skleidžiasi dif- 
terija ir kitos užkrečiamos 
ligos Londone.

laiviai ir karo laivai neat- 
laidžiai pila ugnį į Bardią 
ir jinai verčiama degėsiais 
ir griuvėsiais. Bet italai 
dar atkakliai ginasi.

Anglam atrodo, kad jie 
užkirtę italam kelią ^pabėgt 
iš Bardios.

Anglai dviem eilėm tankų

London, gruod. 20. — An
glijos lakūnai jau trečią 
naktį paeiliui bombardavo 
pramonišką vokiečių miestą 
Mannheimą, kuris tarnauja 
kaip geležinkelių mazgas 
tarp Vokietijos ir Italijos. 
Sako, kad atvejų atvejais 
pataikė į traukinių kiemus, 
geležinkelio bėgius ir fabri
kus ir užkūrė eiles gaisrų.

Kiti anglų orlaiviai sėk
mingai sprogdino ir degino 
Milano automobilių ir orlai
vių fabrikus ir Genoa prie
plauką, Italijoj.

Pasak Italy, tai Anglų 
Bombininkai Mažai Nuos

tolių Padarę Italijoj

kurią rodysiąs ten J. JanuŠ- apSUpę Bardią. Bet italai 
kevičius. . apsisaugoję požeminė-

Tai teisybe pasakyta. Ja-|^.^ 
nuškevičius nutraukė tą fil-į 
mą Lietuvoje, kai ją smaugė t 
Jadvyga, Zosė ir Antanas.

Neužilgo, mes girdėjome, 
Amerikoje bus pradėta rody
ti filmą iš laisvos Lietuvos; 
filmą nutraukta • tuomet, kai(

kevičius.
mis, paslėptomis duobėmis 
tankam įgriūt ir cementi
niais kulkasvaidžių lizdais.

London, gruodžio 20. — 
Gauta žinių, kad Hitleris

lllllld IlUUdUMd l/UUluut, į f 'Li* ’ ‘ • • v» •

“tautos vadas” jau buvo pas per Franciją siunčia vis 
Hitlerį, o Lietuvos liaudis jaugiau kariuomenės į Ita- 
džiaugėsi laisvės džiaugsmu. liją.

Washington. — Anglija'per valandą. Pirmieji iš už- 
įteikė Amerikos valdžiai są- 
rašą karo pabūklų trijų bi- 
lionų dolerių vertės, kad ši 
šalis “paskolintų” anglam 
tuos pabūklus pagal prezi
dento Roosevelto pasiūlymą. 
Prezidentas su savo minis- 
teriais tuojaus užgyrė tą 
karo reikmenų sąrašą An
glijai. Tikisi, kad ir Jung
tinių Valstijų kongresas 
taipgi užgirs jį po naujų 
metų. Tada Amerikos iždas 
apmokėtų už statomus an
glam karo pabūklus.

O trys bilionai dolerių 
yra tiek pinigų, kad atsiei
tų po 22 dolerius ir 70 cen
tų nuo kiekvieno vyro, mo
teries ir vaiko Jungtinėse 
Valstijose.

Anglai nori iš Amerikos 
gaut paskolon 12 tūkstan
čių karinių orlaivių už bi- 
lioną ir 200 milionų dolerių, 
ir tankų, kanuolių ir kitų 
ginklų už bilioną ir 700 mi
lionų dolerių, o viso iki tri
jų bilionų.

Prezidentas Rooseveltas 
užgyrė Anglijos užsakomą 
pastatyt jai 60 prekinių lai
vų Amerikoje. Tam anglai 
paskyrę 100 milionų dolerių. 
Kiekvienas laivas bus po 
9,300 tonų įtalpos ir galės 
plaukt po 10 iki 12 mylių!

sakytų laivų būsią pabaigti 
per 8 iki 9 mėnesių.

Jiems statyt bus pabuda- 
votos dvi didelės laivasta- 
tyklos, Richmonde, Calif., ir 
South Portlande, Maine. 
5,000 vyrų gausią darbo 
tiem laivam statyt.

Taip pat numatoma, kad 
prez. Roosevelto valdžia per
leis Anglijai dar 40 senesnių 
karinių laivų-naikintuvų.

Graikai Sakosi Visur 
Pažengę Pirmyn; Suė

mę Dar 600 Italų
Athenai. — Graikai pra

neša:
Graikų kariuomenė pa

žengė pirmyn visu frontu, 
nežiūrint didelio šalčio; at
metė italus toliau atgal Te- 
pelinio - Klisuros srityje.

Italai stipriai priešinasi, 
bet graikai išvijo juos iš 
“visų pozicijų.” Graikai pa
ėmė dar 600 italų į nelaisvę 
ir pagrobė dikčiai karinių 
reikmenų.

Italų orlaiviai bombarda
vo graikų karo lauko ligo- 
|ninę; nepaisė, kad ligoninė 
buvo paženklinta dideliu 
raudonu kryžium.

Graikai tikisi trumpu lai-Berlin. — Vokiečiai sako, p
kad jų orlaiviai pavojingai ku ^tTmriš'Ftalų^T^plHnįlr 
suzeide du prekinius anglų 
'laivus.

New York. — Apie 2:30 
vai. naktį iš ketvirtadienio 
į penktadienį sudrebėjo že
me New Yorke, ypač jo 
dalyje Harleme, kur išme
tė vieną ligonį iš lovos.

Žemės drebėjimas nugąs
dino tūkstančius žmonių 
Philadelphijoj ir New Jer
sey. Kai kurie pamanė, kad 
tai amunicijos fabrikų spro
gimai.

Springf ieldo, Mass, laik
raščiai rašo, kad žemės dre
bėjimas ten “beveik visuose 
namuose apardė tinką” 
(plasterį). Drebėjo žemė ir 
rytinėj Kanadoj.

Roma. — Italai praneša, 
kad anglų lakūnai tik tru
putį sužeidę keturis pa
prastus namus Milane, šiau
rinėje Italijoje; užmušę vie
ną žmogų ir sužeidę kelis. 
Genoa mieste anglai oro 
bombomis padarė kiek me
džiaginių nuostolių, bet nie
ko neužmušė ir nesužeidė.

ORAS? 
šilčiau, apsiniaukę.

. • i

Šį šeštadienį

Amerika Gal Perves Anglijai 
37 Danijos Laivus

Washington. — Jungtinių 
Valstijų vyriausybė svarsto 
planus, kaip Anglijai per- 
vest 37-nis Danijos laivus, 
stovinčius amerikinėse prie
plaukose.

Berlin, gruod. 20. 
* « • • • •

Vo-

ANGLAI PRAŠO GATAVŲ 
BOMBININKŲ IŠ JUNG

TINIŲ VALSTIJŲ

Klisurą. Italai nukentėjo 
“baisių nuostolių” Ostravit- 
zos kalnuose.

Italų kariuomenė bėga iį 
Palermo, prieplaukos mies
to, Albanijoj.

Graikų ir anglų orlaiviai 
vėl bombardavo italų prie
plauką Valoną, Albanijoj, ir 
jų kariuomenės sutelkimus.

New York. ~ Ponas Wal
ter Citrine, sekretorius An
glų Amatinių Unijų Kon
greso, ketvirtadienį atsišau
kė, kad Jungtinės Valstijos 
duotų savo gatavus bombi- 
nius orlaivius Anglijai. Kal
bėdamas Darbo Federacijos 
suruoštame mitinge, p. Cit
rine sakė, kad jeigu anglam, 
reikėtų laukt, kol Amerika1 pagalbos iš šešių Anglijos 
pastatys jiem užsakytus laivų, kuriuos torpedavo 
naujus bombininkus, tai An- vokiečių submarinąi. Su*, 
glija turėtų perdaug nuken- 
tėt. Citrine bijo, kad vokie-

VOKIEČIAI TORPEDAVO 
6 ANGLIJOS LAIVUS

New York, gruod. 20. — 
Mackay Radio šiandien gir
dėjo atsišaukimus greitos 

11 v A

žeistas torpedomis esąs ir 
vienas anglų keleivinis -

čių orlaiviai toliau vis žiau- prekinis didlaivis apie 19 
riau naikins anglų miestus tūkstančių tonų įtalpos.
ir pramones. -------------------

tūkstančių tonų įtalpos.

Mannheim Menkai Nukentė
jęs nuo Anglų Bombų, 

Sako Vokiečiai

Vokiečiai Orlaiviais Gabena 
Kariuomenę Albanijon

Berlin, gruod. 20. — Dėl 
blogo oro vakar vokiečių 
lėktuvai tik apžvalginėj o 
Angliją, ir tai neskaitlingai. 
Anglų orlaiviai numetė kiek 
bombų į Mannheimą, piet
vakarinėje Vokietijoje; už
mušė" vieną nekariškį žmo
gų, bet nedaug medžiaginių

kiečių orlaiviai ir sųpjnajr-1 nuostOlių tepadarė, 
nai nuskandino tris /paki
nius Anglijos laivus, viso 
10,085 tonų įtalpos.

ĮSI. York. — Orlaiviu išvež-

Belgrad, Jugoslavija, 
gruod. 20. — Neoficialiai x 
pranešama, kad vokiečiai 
didžiuliais orlaiviais gabena 
savo lakūnus, šaulius ir 
įvairius karo specialistus į 
Albaniją . pastiprint italus 
prieš graikus.

Skaičiuojama, jog 
Italijoj esą jau apie 
vokiečių karių; ir jų 
viai, kada tik galį, 
viškius ir italus r

ta pelnai anglam šėrininkam. Adriatiko Jūros į

65.000

' ■

X. •
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Po 90,000 Tonų Kas Savaitę!
Tūli amerikiečiai europinio karo apžval- 

ginėtojai (pro-britiški) teigia, kad šiuo 
metu vokiečiai nuskandina kas savaitę po 
90,000 tonų įtalpos Anglijos laivų! Tai 
yra milžiniški skaičiai ir tas sudaro bai
sius Anglijai nuostolius.

Reikia atsiminti, kad Anglijos laivai 
tušti neplaukioja. Jie vis ką nors į šian 
ar ten veža: jei iš Anglijos — veža savo 
produktus į kitas šalis, jei iš kitų kraš
tų į Angliją—veža Anglijai karo reik
menis arba maistą. Taigi su tais 90,000 
tonų įtalpos laivais į jūrų dugną nugar
mi milžiniški turtai.

Iš viso, sako niūjorkiškio dienraščio 
“PM” bendradarbis “The General,” nuo- 
šio karo pradžios iki šių dienų Anglijos 
ir jos talkininkių laivų buvo nuskandinta 
net 4,500,000 tonų įtalpos!

Galimas daiktas, kad ši skaitlinė yra 
sumažinta, nes, bendrai, probritiški ra- 
šytojai-žurnalistai bando josios nuosto
lius mažinti. Bet tegu bus ir tiek, tai 
visvien yra milžiniški nuostoliai. Tik pa
galvokime, jei ne karas, kiek tuomet ra
miais laikais (prie geros tvarkos) tiekų 
laivų galima būtų žmonių naudai dalykų 
parvežti -ir išvežti! Dabargi tas viskas 
suverčiama į jūrų dugną.

Aišku, dėl to visko yra' kalta sistema. 
Taikos metu daugelis laivų stovėjo uos
tuose, rūdyjo, o žmones badavo. Dabar 
laivai skandinami, o žmonės ne tik ba
dauja, bet yra žudomi.

Tas, kuris bando pateisinti šią bjaurią, 
nežmonišką visuomeninę santvarką, gim
dančią krizius ir karus, negali skaitytis 
kultūringu žmogumi!

leruoti ir angliškų šnipų, kurių, be abejo, 
yra eibės. 1 'č'

Bet mus stebina vienas dalykas: kuo
met mūsų krašto vyriausybė vieną pro- 
hitleristą, Hitlerio šnipą išveja, tai visą 
eilę jų naujų įsileidžia.

Paimkim tik lietuviškus hitleristus. 
Kiek čia jų pastaruoju metu atvyko. Tik 
pagalvokime: po birželio 15 d. iš Lietuvos 
išvyko visa eilė smetoniškų žvalgybinin
kų — paskui savo šefą—per beržyną į 
Berlyną. Patys’ tų žvalgybininkų gelbė
tojai ir šelpėjai Amerikoje pripažįsta, 
kad daugelis jų, žvalgybininkų, įstojo į 
Hitlerio Gestapą šnipinėti. Visi jie, iš 
Lietuvos pabėgėliai, nesigėdina pasakyti, 
kad juos Hitleris priėmė išskėstomis ran
komis, gerai žinodamas jų jam pasiruo
šimą tarnauti.

Dabar vienas po kito tų hitlerbernių 
atvyksta į Ameriką. Ko čia jie atvyksta? 
Aišku: jie atvyksta čion šnipinėti savo 
geradėjui—Hitleriui. Jie atvyksta čion 
jam darbuotis. Jie trokšta padėti Hitle
riui karą laimėti, kad paskui jis “išlais
vintų Lietuvą.” Tokis jų misijų čionai 
tikslas.

Jeigu mūsų krašto vyriausybė nori nuo 
hitlerininkų apsivalyti, tai ji neturėtų 
įsileisti nei vieno iš tų fašistinių gaivalų, 
kurie, Hitlerio palaiminti, atvyksta čio
nai po pabėgėlių kauke!

Daugiau, Kaip Pusę Pasaulio
Kviečių!

Buvusis Amerikos ambasadorius So
vietų Sąjungai andai pareiškė Washing
tone, kad Sovietų Sąjunga šiuo metu pa
gamina daugiau, kaip pusę viso pasaulio 
kviečių, 55 nuoš. viso pasaulio avižų ir 
70 nuoš. viso pasaulio rugių.

Tai berods pirmas tokis pareiškimas 
šioje šalyje iš Roosevelto draugo burnos.

Protaująs žmogus visuomet žinojo, kad 
Sovietų Sąjunga pagamina daug kviečių 
ir kitokių javų. Jai duonos užtenka ir ji 
gali parduoti grūdų labai daug.

Bet štai lietuviški anti-sovietiniai ti
pai teigia, būk, girdi, Sovietų Sąjunga 
“nieko neturinti,” todėl “duoną paėmė iš 
Lietuvos.”

Faktai, žinoma, ir čia kalba ką kitą: 
Sovietų Sąjunga ne tik iš Lietuvos duo
nos nepaėmė, bet dar jai duoda. Šiemet 
Lietuvoje derlius buvo nepaprastai' men
kas, todėl Sovietų Sąjunga jau pristatė 
didelius kiekius kviečių Lietuvos 
nėms, kuriem trūksta duonos.

zmo-

Liaudies Universitetai
Kuriant Lietuvos TSR u n i v e r s itete. Dabartiniai | Vokietijoje liaudies uni- 

viešąsias liaudies mokyklas ekonominiai mokslai)’ kurių versitetai atsirado XIX a. 
(liaudies universitetus), mokoma Oksfordo universi-puseje. Pirmiausia susikū- 
pra vaitu iš viso su jais su
sipažinti.

ekonominiai mokslai)’ kurių versitetai atsirado XIX a.

, , .... i •, j Irę savimokslos sąjungos,tete, atitinka norus tų tur- T) . . . _ _ J’ 'Berlyne jas sukure amati-

jį stoja ir tą mokslą remiaj^darblninl^al'(1845 m“).
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Pirmasis liaudies univer- tingų džentelmenų, kurie į njnkaį (1844 m.), Hambur- 
sitetas buvo įsteigtas Dani- jį stoja ir tą mokslą remia. Į_ darbininkai (1845 m.),
joje, Rodinge, 1844 m. Jo |Darbininkams reikia tokių Revoliucijos metu tos są- 
tiksJas . buvo teikti pozity- ekonominių žinių, kurios jungos buvo uždarytos.
vių žinių iš danų kalbos, is- parodytų jiems tikrą santy-,J -1850 Vokietiios liau
to rijos, matematikos, fizi- pi tarp gamybos ir varto i i- j* • * ■, *j-* -ikos ir P-amtos mokslu Be 1 t-i 8 ,y . . ,J .dies universitetų idėja vėl 5i/s s&gff>,£’*su"ko™t 
dainavimas,_ žemdirbystė ir Lįaudžįai ^kia ir kitokios kietlJ0S imPeilJai> Placiai

tik- 
ir 

bet 
ne

sodininkystė.
1850 m. buvo atidarytas 

kitas panašus liaudies uni
versitetas Rislinge. Au
gant liaudies universite
tams, augo ir jais susido
mėjimas. Taip antai, nuo 
1864 ligi 1870 metų Danijo
je buvo įteigta per 50 liau
dies universitetų. Be kitų 
dalykų, toliau danų 1. uni
versitetuos imta mokyt che
mijos, technologijos ir hi
gienos. Mokoma buvo pas
kaitomis. Klausytojai turė-

. , . , . . paplito,,, bet jų turinys jau
istorijos, kaip dabar moko- skyrgSi nuo priešrevoliuci- 
ma. jai reikia ne trumpų universitetų. 1871 m.

susikūrė visos Vokietijos 
imperijos sąjunga, vardu 

i šviesti.

istorinių įvykių pasakojimų, I 
bet liaudies istorijos. Todėl

Vienus Šnipus Veja, O Kitus 
Priimdinėjo

* Amerikoje tūlą laiką “viešėjosi” po
nia, princesė Stefanija Hobenhole-Wal- 
denburg-Schillngsfurt. Teisingumo de- 
partmentas mano, kad šitoji princesė yra 
niekas daugiau, kaip nazių šnipas ir tuo . 
tikslu į mūsų kraštą atvyko. Amerikos 
vyriausybė, sakoma, įsakė šiai poniutei 
apleisti šalį kuoveikiausiai, o jei ne, ji 
būsianti išdeportuota^

Nežinome, kiek Amerikos vyriausybė 
turi žinių apie šią poniutę kaipo šnipę. 
Galimas daiktas, kad ji turi jų užtenka
mai. Galimas daiktas ši daugskaitmeninę 
pavardę nešiojanti Stefanija yra labai 
pavojingas asmuo. Mes nesigailime* tokių 
“svečių.” Amerikos žmonės džiaugiasi, 
jei bile kurios šalies šnipinėtojas bus iš
prašytas. Nereikėtų, mūsų nuomone, to-

Sako, Pabėgo 800
Lietuvių fašistų ir socialistų spauda 

paskelbė, kad Vokietijoje esą subėgusių 
iš Lietuvos apie 800 asmenų. Pasak da
vinių, smetoniškąjam režimui siaučiant 
Lietuvoje, ten buvo apie 10,000 žvalgy
bininkų, šniukštinėjusiu Lietuvos žmones 
ir juos persekiojusių. Taigi, jei tik 800 
pabėgo, tai dar toli gražu ne visi žval
gybininkai bus išbėgę. O galimas daik
tas, kad vienas kitas tarpe tų 800 galėjo 
ir nebūti žvalgybininkas, o tik šiaip sau 
kuo nors labai nusižengęs Lietuvos liau
džiai.

Todėl dabar toji pati spauda liepia 
Amerikos lietuviams keisti savo nusista
tymą linkui tų pabėgėlių. Girdi, negali
ma vadinti jų žvalgybininkais. Juos rei
kią labiau gerbti, šėnavoti.

Fašistai, socialistai ir klerikalai, ku
riems rūpi tie Lietuvos liaudies perse
kiotojai, gali juos gerbti, gali šėnavoti. 
Bet Amerikos lietuvių liaudis to neda
rys. Jie daiktą vadina tikru vardu—žval- 
gybininkai-smętonininkai jie buvo . ir 
yra!

Darbininkas rodo, kur yra gyvsidarbio “gyslos.” Šiuo metu gyvsidabrio kasy
klos Kalifornijoje dirba labai smarkiai, kadangi gyvsidabris naudojamas kari
niams pasiruošimams.

negalį kurti pasaulėžiūros 
ir teikti universitetinio ap
sišvietimo. Sukelti šia kryp
timi sąjūdį, parodyti ke
lius, kuriais eina šių laikų 
mokslininkų mintis, teikti 
šiokių tokių vaisių jų darbų, 
—ir yra liaudies universi
tetų uždavinys.—Vadinasi, 
Petrogrado liaudies univer
sitetų vadovams rūpėjo 
tai bendras švietimas 
klausytojų lavinimas, 
ne praktiški dalykai, 
darbininkų uždaviniai.

Petrogrado liaudies uni
versitetų mokslas buvo pa
skirstytas į tris fakultetus: 
istorijos — literatūros, vi
suomenės ir gamtos mokslų. 
Klausytojų būdavo gana 
daug.

Buvo stengtasi teikiamas 
klausytojams mokslo žinias 

I kiek galima sisteminti. 
| Klausytojai laisvai galėdavo 
'klausyti ir kitų semestrų 
bei fakultetų paskaitų, be 
savo fakulteto ar semestro. 
Klausytojų išsilavinimas bu
vo įvairus: su aukštuoju 
mokslu—18,8, su viduriniu 
—32, su žemesniuoju—7,75, 
su speci j aliniu—7,54, su na
mų mokslu—4,35% visų 
klausytojų.

Gal įdomiausias ir aukš
čiausio lygio iš visų buvusių 
Rusijos liaudies universite
tų yra buvęs Šaniavskio 
universitetas Maskvoje. Du 
rusų mokslo žmonės—A. 
Čuprovas ir M. Kovalevskis 
—taip nusakė universiteto 
reikalą ir uždavinius:

—Nėra jokio reikalo kur
ti tokią mokyklą, kuri im
tųsi konkuruoti su valstybi
niu universitetu. Tatai ne
reikalinga ir negalima, nes 
privati įstaiga Rusijoje ne
turės nei tiek mokslo pajė
gų, nei tiek lėšų, kiek turi 
valstybė. Tatai nėra ir svar
bu, svarbu, tat, kad į vals
tybines mokyklas tepakliū- 
va tiktai nedidelės delelės 
tų žmonių, jaunimo, kuris 
trokšta aukštojo mokslo. 
Kadangi valstybės universi
tetai jiems neprieinami, tai 
jiems ir reikia steigti ati
tinkamus kursus, aukštąją 
mokyklą, ar kaip kitaip ji 
būtų pavadinta, kad galėtų 
tenkinti jų mokslo norą.

Minėtųjų mokslininkų pa
žymėtiems žmonėms, tai 
yra tokiems, kurie nori įsi
gyti aukštojo mokslo ži
nių ir dėl atestato nebuvi
mo ar kitų priežasčių negali 
patekti į valstybės universi
tetus, ir buvo įsteigtas auk
ščiau minėtasis universite
tas.

. (Tąsa ant 4-to pusi.)

mes norime, kad Oksfordas Draugija liaudžiai 
plačiai^atidarytų duris liau- -Įgyg m. ^a draugįja įsigijo 
dies sūnums tam, kad jie, jurĮdįni0 asmens teises. Jos 
įsigiję naudingų žinių, vėlltikslas taip nusakytas: teik- 
grįžtų į tą pačią liaudį^ ir gyventojams, kuriems I 

vaikystėje teteko tik kiek 
mokslo pradmenų, medžia
gos ir priemonių toliau la
vinti savo protą, kad tie 
gyventojai daugiau ar ma
žiau galėtų suprasti ir vyk
dyti savo uždavinius vals
tybėje, bendruomenėje ir 
visuomenėje. Visur tada 
Vokietijoj vyravo sujungtos 
valstybės imperiniai uždavi
niai. Šios tendencijos buvo 
skiepijamos ir liaudies uni
versitetuose.

1895 m. Liaudies Švietimo 
d-jai jau priklausė 948 są
jungos ir 2,659 atskiri na
riai. Kitų sąjungų tarpe 
d-jai priklausė ir seniausia 
liaudies universitetų Berly
no sąjunga. Berlyno liau
dies universitete skaitydavo 
paskaitas mokyti specialis
tai ir visuomenės veikėjai.

Carų Rusijoje liaudies 
universitetai atsirado ne 
tiek dėl praktiniam profesi
niam darbui reikalingų kad
rų paruošimo, kiek iš noro 
bendrai lavinti ir auklėti 
žmogų, jį visapusiškai švie
sti. Per liaudies universite
tų veikėjų suvažiavimą, tų 
universitetų tikslai buvo 
šiaip išspręsti: sudemokra- 
tinti žinojimą, t. y. mokslus, 
kad jais galėtų naudotis 
darbo žmonės. Grynai prak
tinių uždavinių Rusijos 
liaudies universitetai netu
rėjo, bent nelaikė pagrindi
niu savo uždaviniu. Prak
tika parodė, kad klausyto
jai menkai tepasiruošę auk
štajam mokslui klausyt. To
dėl teko taip skaityti pa
skaitas, kad jos būtų su
prantamos, vadinasi, popu
liariai. Antai, Petrogrado 
liaudies universitetų drau
gija, turėdama įvairiose 
miesto dalyse'savo audito
rijas, organizuodavo popu
liarias paskaitas iš istori
jos, literatūros ir gamtos 
mokslų. Lektoriai, kad jie 
būtų suprasti, turėdavo tai
kytis prie auditorijų išsila
vinimo. Vienas iš tos drau
gijos profesorių taip nusa
ko liaudies universitetų už
davinius :

—Liaudies universitetai, 
būdami laisvi nuo senų tra
dicijų, privalomų programų 
ir kursų, gali laisvai atsa- Atsakymas: 
kyti į keliamus mokslo ir 
klausytojų klausimus visu smarkiai serga ir guli San 
platumu, juo labiau, kad į Francisco mieste St. Luke 
liaudies universitetus ateis ligoninėje. Sakoma, kad 
žmonės, neiešką jokių diplo- ’ Mfloney beveik kovoja su 
mų ir su jais susijusių tei- mirčia. Jam buvo padaryta 
'šių. Liaudies universitetų1 sunki operacija ir net ke- 
uždaviniai ne demokratinti turius sykius turėjo kraujo 
mokslą darbininkuose, nes duoti.
ne jie vieni esą reikalingi! Taipgi sakoma, kad Moo- 
universiteto mokslo šviesos ney vėl atsidūrė finansinia- 
—jo esą reikalingi ir baigę me krizyje. Nors daktarai 
vidurines bei profesines jį gydė iki šiol už dyką, bet 
mokyklas. Minėtosios mo- ligoninė
kyklos galinčios paruošti šiek tiek pinigų Mooney 
gerų “meisterių”, kiekviena gydymui 
pagal savo specijalybę, bet darbo unijos.

nedezertiruotų iš jos—Tuoj 
reikalu buvo įsteigtos uni
versitetinės klasės. Tose 
klasėse buvo tenkinami spe- 
cijaliniai reikalavimai. To

davo teisės paskaitos metu del 150 kursų, darbinin-
ko norėdavo klausti ir čia 
pat gaudavo,, atsakymą. Ka
dangi Danija žemės ūkio 
kraštas, tai daugumą klau
sytojų sudarydavo kaimie
čiai : ūkininkai, bernai, 
smulkūs amatininkai. 1894 
m. du trečdaliu klausytojų 
sudarė kaimo gyventojai. 
1906 m. visuose danų liau
dies universitetuose mokėsi 
6,689 jaunuoliai — 3,493 vy
rai ir 3,196 merginos. Mok
slas universitete dvejų me-

kų išklausytų, 64 teko eko
nominės istorijos mokslams, 
o 42 politinei ekonomijai. 
Gamtos mokslams, filosofi
jai ir psichologijai teteko 
tik po 2 kursu.

Francijoje liaudies uni
versitetai atsirado tik XIX 
a. gale. Jie prasidėjo iš li
beralinių inteligentų būre
lių, kaip švietimosi įstaigos. 
Prieš šias įstaigas stojo ku
nigai, nes liaudies universi
tetai buvo pasisakę prieš vi
sokį bažnyčios kišimąsi į jų 
darbą. Kai kurie universi
tetai buvo net į statutus 
įsirašę paragrafų, pagal ku
riuos kunigai neturėjo tei
sės kištis į liaudies univer
sitetų darbą. Kunigai buvo 
paskelbę liaudies universi
tetus ■ “sauja tėvynės prie
šų”, kurių tikslas esąs — 
revoliucinė agitacija ir ypač 
agitacija prieš kat. bažny
čią. Darbininkų organizaci
jos taip pat nekaip žiūrėjo į 
“grynojo mokslo”, bent jau 
pradžioje, universitetus, ku
riems darbininkų klasės so- 
cijaliniai ir politiniai užda
viniai, jos kova su kapitalu 
arba visai nerūpėjo, arba la
bai menkai terūpėjo. Jie ir 
radosi ne iš darbininkų kla
sės organizacijų. Per pirmą 
liaudies universitetų kon
gresą 1904 m. buvo konsta
tuota, kad tik kai kuriose 
vietose liaudies universite
tams yra pavykę sudaryti 
gerus santykius su sindika
tais ir darbo biržomis, bet 
daugiausia liaudies univer
sitetai neturi jokių ryšių su 
darbininkų organizacijomis. 
Minėtojo kongreso rezoliu
cijoje sakoma, kad liaudies 
universitetai turį imtis pa
stangų sudaryti draugiškus 
santykius su sindikatais ir 
kooperatyvais. Tačiau Ir 
1905 m. liaudies universite
tų kongrese vėl buvo svars
tomi panašūs klausimai — 
kaip susiartinti su darbinin
kų organizacijomis. 1907 m. 
kongrese liaudies universi
tetų nepasisekimo priežas
tys pritraukti darbininkų 
klasę prie universitetų ryš
kiai paaiškėjo: liaudies uni
versitetai rūpinasi “Grynai
siais mokslais” ir nieko ne
duoda darbininkams to, kas 
jiems būtinai reikia žinoti' 
kovojant su kapitalu ir ne
duoda kasdieniniam gyveni
mui reikalingų praktinių ži-

Visuotinis pradžios mok
slas danuose įvestas 1814 m. 
Paprastai 7-rių metų pra
džios mokyklą danų vaikai 
baigia 14 metų amžiaus. Po 
to kelerius metus dirba ūkio 
ar kitokius darbus. Vėliau 
jaunuolis ą,r, jaunuolė stoja 
į 1. universitetą. Danų liau
dies uniyersitetai padarė 
tai, kad dabar Danijos ūki
ninkas, darbininkas ir ama
tininkas, ypač kuris nenu
traukia reikalų su knyga, 
savo apsišvietimu beveik ne
siskiria nuo aukštuosius 
mokslus išėjusių inteligen
tų.

Antroje XIX a. pusėje 
liaudies universitetai orga
nizuojami ir Anglijoje. Mo
koma aritmetikos, gimtosios 
kalbos, elementarinės isto
rijos ir kitų vidurinės mo
kyklos dalykų. Paskaitas 
skaito tikrųjų universitetų 
profesoriai ir lektoriai. 
Klausytojai — daugiausia 
darbininkai. Baigę liaudies 
universitetą, jie gali stoti į 
tikrąjį universitetą, bet tu
ri būti išklausę sistematinį 
liaudies universiteto kursą 
ir išlaikyti, be to, egzaminus 
iš aritmetikos, algebros iki 
kvadratinių lygčių, elemen
taraus geometrijos kurso, 
lotynų ir graikų kalbų. Iš
laikęs minėtuosius egzami
nus, studentas gali baigti 
u n i v e rsitete sutrumpintą 
kursą — per 2 metus.

1903 ir 1907 m. Oksforde 
buvo sušauktos darbininkų 
kooperacijos konferencijos 
tokiu klausimu: ką galėtų 
padaryti darbininkams, Oks
fordas? Čia buvo išklausy
tas ir toks charakteringas 
viąno darbininko pareiški
mas:

—Jie (darbininkai) nieko 
nenori iš to, ką dabar teikia 

* universitetas, nes^ darbinin
kai kovoja ne tik dėl moks
lo, bet ir dėl kasdieninės
duonos. Jie nori gauti iš ■ nių. Darbininkai nieko ne- 
universiteto tokių žinių, ku- turi prieš norą pakelti kul- 
rios padėtų darbininkų kla-'tūrinį lygį aplamai, bet jie 
sei, visai liaudžiai pakilti. O nori, kad liaudies universi- 
dėl to reikia žinoti ekono- tetai mokytų ir toki'ų' daly- 
miką ir istoriją, bet ne to kų, kurie reikalingi jų pa
turimo, kaip dabar einama dėčiai ir kovai su kapitalu.

\
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Klausimai ir 
Atsakymai

Klausimas:
Redakcijai: Man parūpo 

sužinoti apie Tom Mooney. 
Kur jis dabar randasi ir ko
dėl jis prakalbų nebesako? 
Jeigu žinote, paaiškinkite. 
Aš būsiu dėkinga.

Skaitytoja.

Tom. Mooney jau seniai

kaštavo $3,000.

yra sudejusios
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Vejas už Lango
Aš klausiausi, kaip už lango 
švilpė šaltas vėjas.
Jis tarytum skundės, verkė, 
Laimės neturėjęs. .
Jis tarytum, kaip vaikelis
Be motušės likęs,
Kur tik bėgęs, kur tik lindęs— 
Niekam neįtikęs.
Niekur prieglaudos neradęs, 
Keikė, rods, likimą, 
Rodos, sakė: šį pasaulį 
Raganos te ima. . .
Švilpė vėjas, sukaliojos, 
Ir lyg-meldė ko tai,— 
O gal dėstė prakeikimą 
Daliai taip miglotai?
Gal jis kvietė, kad ir ašen 
Peikčiau, keikčiau viską, 
Nes ir man,—jisai gal manė?— 
Laimė nebetviska.
Bet liepiau aš vėjui neštis
Kuo greičiau į šalį,—

‘ Man sparnai dvasinio ūpo 
Dar skrajoti gali!

St. Jasilionis.

Motyvų Jieškant
Sykį mano geras draugas, muzikos mokyto

jas, mane ragino: "
—Pronce, parašyk recenzijukę mūsų naujai 

išleistiems muzikos kūrinėliams-dainoms. Tu 
turi ne blogą plunksną...

Užkaitau truputį nuo bereikalingo kompli
mento, bet, kiek susivokęs, pastačiau jam kon- 
tra-pageidavimą:

—Gerai, drauge,—sakau jam—rašykime su
sidėję, abu. Tu aprašyk tos muzikos. grožį, 
joje vyraujančius motyvus, harmoningumą ir 
kitus jos vertingumus, o aš tau padėsiu visa 
tai išreikšti raštu. Kitaip—aš galiu parašyti 
tik kelius žodžius: suminėt kūrinėlio vardą, 
.kas jį sukūrė bei išleido, kainą...

—Bet tai bus šabloniškas pagarsinimas*!— 
nepasitenkinančiu tonu pastebėjo jis.

Jis daugiau nieko nesakė, tik kaž-.ko susi
mąstė. Gal ir jam išrodė tokis darbas ne len
gvu.

Aš gi jo pageidavimo patenkinti negalėjau 
—nerašiau.

Prabėgus tūlam laikui, nuėjau pas jį ir pra
šyte paprašiau: “Pagrok, tu man”, sakau, 
“nors ‘Suktinį’ ir paaiškink jo melodijos mo
tyvus. Ką jie nori išreikšti?”

Jis nusišypsojo ir pradėjo mane lyg ir ka
mantinėti :

—Gal muziku užsimanei patapti? Na, jeigu 
taip nori, paskambinsiu...

Sėdo prie pijano ir pirštais gaudo klevišius. 
Aš klausau.
—O ką, girdi?—nepertraukdamas skambini

mo, klausia jis.
—Nu gi, gražu!—sakau jam, truputį susi

maišęs.
—O kaip su tais melodijos motyvais—gir

di?
—Nu, tų nelabųjų sugaudyti tai negaliu!— 

atvirai pasiteisinau.
—Na, tai klausyk pijano ir mano kalbos. 
Klausau.

. Jis lėtu tempu skambina ir aiškina:
’ —Suktinio muzika susidaro iš trijų melodi
jos motyvų. Pirmas motyvas—du linksmu, aiš
kiai atskiriančiu karšu ir dar trečias akcen
tuotas, .tai yra padrąsinantis garsas, šis mo
tyvas pasikartoja aštuonis kartus iš eilės, su
teikdamas muzikos kalbai linksmo, smagaus 
pobūdžio. • Antras šokio motyvas susideda iš 
dviejų atmainų. Pirma—jaunikaičio šūktelė- 
lėjimas, o antra, tris kartus pakartotas lygus, 
kupinas gracijos ir net koketiškumo vaizdelis. 
Šokis baigiasi dviem pirmaisiais ryškiais gar
sais ir smagiu akcentu.

'Nutrūko muzika ir aiškinimas.
Aš tylėjau.
—Pasitenkinai?—užklausė jisai, įbedęs į 

mane savo akis, nelyginant du klaustuku. z
—Pa...—galvos linktelėjimu jam atsakiau. 
Atsisveikinau ir išėjau.
Dūlinu namo ir mąstau: Jeigu tokio papras

tučio šokio muzika reikalauja ilgoko aiškinimo 
tokiems kaip aš, tai kaip gi man besuprasti 
ir tinkamai įvertinti M. čiurlionies preliūdus, 
Chopiną, Skriabiną ir kitus?

Kadangi buvo vakaras, saulutė buvo visai 
krašte horizonto, tai tas reginys man priminė 
komp. St. Šimkaus dainelę “Saulė raudona”.' 
Juk tai gražus muzikališkas peizažas! Bet juk 
ir jos muzikos motyvus nelengva būtų išaiškin
ti dėl tokių, kaip aš.

Prisiminiau to paties kompozitoriaus lopši-

“Kraujo Sėja”
----- s—

“Kraujo Sėja” yra apysaka iš rusų-japo
nų karo, parašyta Waclawo žmudzkio, lie
tuvių kalbon versta V. Stagaro, išleista 
“Darbininkų Vilties,” Shenandoah, Pa., 1906 
metais, ši apysaka išleista dviejose dalyse 
ir bendrai sudaro gana stambią (536 pusi.) 
knygą.

ši knyga, nors jau ir senai išėjus iš spau
dos, pateko į mano rankas tik dabar. Knygų 
rinkoje šiandien jos neberasi, ji—jau se
niena.

Apysaka yra įdomi ne vien tuo, kad pa
rodo karo baisenybes, bet kartu ji parodo ir 
tas sąlygas, dėlei kurių didžioji rusų šalis 
prakišo karo lošį prieš palyginamai labai 
mažą japonų šalį. Juk einant- į karą rusai 
tikėjosi sumušią japonus vien tik kepurėmis. 
Bet kai reikėjo kariauti, pasirodė, kad to 
didžiojo kruvino lošio stambiausi tūzai ran
dasi japonų rankose; kad rusų kareiviai klo
ja mūšio lauke savo galvas, o karo vadai 
moka trauktis ir trauktis atgal.

Tai, kas šiandien įėjo į madą vadinti 
“penktoji kolona,” reiškia, tarpe savųjų 
veikti priešo naudai, buvo plačia skale prak
tikuojama rusų-japonų kare. Didieji rusų 
karo vadai nepaisė, kad jų šalis prakiš ka
rą. Jie paisė kaip galint daugiau pasinau
doti iš jo, jie žiūrėjo asmeninės naudos, jie 
parsidavė priešui, jie užleido jam savo po
zicijas.

Eilinių kareivių tarpe taip pat buvo vei
kimas, kad rusų šalis pralaimėtų karą. Ca
rizmo letena perdaug slėgė šalies gyvento
jus, gniužino atskirų tautų bent kokį tautinį 
pasireiškimą, tautų, kurias carizmas laikė 
savo saujoj ir reikalavo iš jų vergiško nuo
lankumo. Kas gi kitas, jei ne tos prislėgtos 
liaudies tvirtieji sūnūs sudarė didžiuosius 
kareivių pulkus. Tie liaudies sūnūs jauste 
jautė, kad rusų carizmo laimėjimai kare, ne 
liuosybę atneš jiems, bet dar sunkesnę prie
spaudą, nes carizmas bus įgavęs daugiau jė
gos. Užtat, tariant Bezsonovo raportavimu 
generolui Kuropatkinui, matėsi “visoj armi
joj revoliucija, agitatoriai dieną vaikščioja 
su atsišaukimais, kaip Filipovo mužikai su 
pyragaičiais po Nevską Prospektą; aficie- 
riai susiuostinėja su kareiviais, paklusnumo 
jokio, disciplina darosi minkštesnė už prie
galvį, čieli skyriai, subuntavoti tos požemi
nės agitacijos, pasiduoda su ginklais prie
šams be jokio pasipriešinimo...”

Agitacijos darbas ėjo plačiu ruožtu, o 
susekti nebuvo galimas. Tatai'net pati Ku- 
ropatkiną stebino.

—Štai, paveizdan, čia, Mukdene, —sa
ko jis,—rado kvailas, niekšiškas proklamaci
jas. Juk jos ne iš dangaus iškrito! Arba, 
paveizdan, ties Liaojangu čieli du batalijo- 
nai meta ginklus ir nesigynę pasiduoda į 
nelaisvę. Juk tie kareiviai pirma turėjo su
sitarti, turėjo kas nors juos prikalbinti!

Pasirodo, kad tam tikros svarbios vietos 
—ginklų sandėliai ir kitos —pateks priešui. 
Reikia #as susprogdinti, kad priešas nepasi
naudotų. Susprogdinimui prietaisas yra, tik 
paspausk mygtuką — ir gatava. Bet kai rei
kia spausti, mygtukas neveikia. Mechanikas 
pirm laiko atidavė jo kontrolę į priešo ran
kas. Pašvilpk, jei nori, o nieko nepadarysi.

Nemažą rolę lošė ir viršininkų savimeilė. 
Kas jiems žadama gervė rytoj ? Pakol tą 
gervę gausi (ar ne?) rytoj, tai šiandien ge
rai ir žvirblis, jei jis yra rankoj, —- jis jau 
daug vertesnis už rytdienos gervę. Uliok 
tiek, kiek gali—šiandieną. Mukdene siaučią 
šalčiai tarytum verste vertė griebtis ir deg
tinės ir dar ko geresnio. Reikėjo pasišildyti 
ir “pirmos meilės bučkiais.” Jie savo tarnau
jantiems denščikams galėjo paliepti:

—Ei, vaikinai, atvilkite čia mums mer
ginų ! Imkite, kur norite, nors iš žemės iš- 

nę dainą—“Kur bakūžė samanota?” Rodos, 
girdžiu paties kompozitoriaus St. Šimkaus bal
są tai gamtiškai pakylantį, tai vėl aptylantį, 
liūdnai susimąstantį susikrimtime, tylų dūsa
vimą. ..

Pradėjau save kamantinėtti: “O gal mano 
pajučiai ir daveda prie šiokio-tokio melodijos 
motyvų supratimo? Gal?”...

Girdėjau, jog Brooklyne žadama įkurti Liau
dies Universitetas. Jame būsianti proga gir
dėti prof. Vytautą Bacevičių duodapt lekcijas 
apie muziką, apie lietuvių kompozitorius^ jų 
kūrybą, ir tt. Būsią lektorių, kurie dėstys—re
feruos apie grožinę literatūrą, ypač lietuviš
kąją.

Lauksime šio gražaus pasimojimo įsikūni
jant !, • /

P r o n c ė. 

kąskite, bet be to mes čia ilgiau negalime 
apsieiti. Po rublį už snukį!

O mergiočių, nešančių “pirmos meilės 
bučkius,” nesunku buvo rasti. Kasdieninės 
duonos reikalas vertė jas naudotis tokiomis 
progomis. “Ir kaip kaimenė baltų, piįcto 
vanago vejamų karvelių, ošdamos skrybėlių 
plunksnomis ir stipriai sukrakmolintais an- 
darokais, su ilgomis, kaip boa, kasomis, 
cypdamos, spiegdamos, su triukšmu įsivertė 
į vidurį,” pas laukiančiuosius. Na, ir viskas 
militariškai, po kamanda:

—Rebiata, nie Moskva-1 za narni! ? At
leiskit ginklus! urra! šturmuot, marš! marš!

Ir nugalėjo merginas... O karo priešas 
—tesižinai...

Pardavimai ir vagystės siekė žymėtinus 
laipsnius. Daeita iki to, kad savo šalies li- 
gonbučiuose “ligonių pilvai trūko dėlto, kad 
miltai savo intendantūros dastatomi, buvo 
sumaišyti pusiau su kalkėmis ir gipsu.”

J. Žiugžda.

K. Donelaitis —■ Baudžiauninkų 
Būrų Dainius

Lietuvių literatūros istorijoje! K. Donelai
čio vardui priklauso ypatinga vieta. Tai pir
masis lietuvių rašytojas, parašęs stambų 
vertingą pasaulietiškos literatūros kūrinį, 
turintį reikšmės ne tik lietuvių literatūroje. 
Tai rašytojas, neturėjęs sau lygių lietuvių 
literatūroje ne tik XVIII amžiuje, bet dar 
ilgokai ir XIX a. Drauge su tuo tai rašytojas, 
kurio kūryboje gyvai atsispindi Mažosios 
Lietuvos lietuvių buitis XVIII a., kada šar
vuotųjų vienuolių kryžiuočių palikuonys ir 
jų pasikviesti įvairių vakarų Europos kraštų 
verteivos bei dvarininkai be pasigailėjimo 
spaudė pavergtus lietuvius baudžiauninkus, 
naikino jų kalbą, papročius, griovė visą jų 
gyvenimą. Vadinamosios Mažosios, arba 
Prūsų, Lietuvos lietuviai tai tikra auka tų 
kruvinų pramogų, kurias krikščionybės ir 
Kristaus mokslo vardu popiežiauk laimina
mi rengė vidurinių amžių feodalai, kunigai 
ir įvairūs ginkluoti vienuoliai pagonių kraš
tuose. šie “krikščioniškosios meilės” skelbė
jai, kryžiuočiai, panelės Marijos ordino vie
nuoliai ir kitais šventais vardais vadinami 
plėšikai jau XIII amžiuje po ilgų kruvinų 
50 metų kovų nugalėjo silpniau ginkluotas 
vakarines lietuvių gimines, visiškai išnaikino 
atkaklesniuosius laisvės gynėjus, visus kitus 
pavergė ir padarė atėjūnų dvarininkų bau
džiauninkais. Su laiku tuos baudžiauninkus 
apkrikštijo ir privertė garbinti tą patį dievą, 
kurio vardu juos žud[ė, naikino ir griovė vi
są, jų gyvenimą.

Ir taip ilgus šimtmečius baudžiauninkiška 
lietuvių liaudis vilko sunkų priespaudos jun
gą, o engėjai dvarininkai ir jų talkininkai 
kunigai įtikinėjo baudžiauninkus, kad tokia 
santvarka esanti dievo leista ir kad jai prie
šintis esą reikštų priešintis paties dievo va
liai.

Kristijonas Donelaitis 1714—1780) kaip 
tik tokių sąlygų sūnus.’ Gimęs ir išaugęs 
vargingoje kaimo aplinkoje, jis iš mažų, die
nų giliai įsidėmėjo visas tas skriaudas ir var
gus, kuriuos vargo baudžiauninkai, ponų en
giami. Jis matė, o vėliau ir giliai įprasmino 
visas tas neteisybes, kuriomis buvo pagrįsti 
baudžiavos santykiai. Būdamas poetiškai 
jautrus ir giliai humaniškas, jis visa savo 
gilia užuojauta buvo baudžiauninkų pusėje, 
visada pasiryžęs juos užtarti ir užtaręs visa
da pasiryžęs be jokių nusileidimų plakti dva
rininkų ir jų padėjėjų—vachmistrų bei kito
kių pareigūnų savanaudiškus užsimojimus.

Iš kitos pusės, iš mažų, dienų jautri Done
laičio siela buvo apipainiojama religinėmis 
pinklėmis; jis, anksti netekęs tėvo, buvo mo
tinos rengiamas dvasininko pareigoms, mo
kėsi Karaliaučiaus religinėje katedrinėje 
mokykloje, o paskui Karaliaučiaus universi
teto teologijos fakultete ir didelę savo gy
venimo dalį iki pat mirties buvo klebonu. 
Toks auklėjimas ir visa religinė gyvenimo 
aplinka organizavo Donelaičio sąmonę to
kia linkme, kad jis negalėjo objektyviai pa
žinti gyvenimo sąlygų, negalėjo suprasti tik
ros socialinių santykių esmės nei tikrų pa
grindų, kaip lygiai negalėjo matyti tikrų 
esamosios santvarkos raidos perspektyvų. 
Teologine prasme jis vertino ir žmogaus 
paskirtį žemėje, ir jo prievoles, ir visus san
tykius. •
' Donelaičio poezijoje, jo skambiais hegza-y 
metrais nupintoje “Metų” poemoje, ištisai 
reiškiasi gilūs prieštaravimų atspalviai. Kaip 
teologas dvasininkas, visur, ir gamtoje, ir 
žmonių gyvenime, jis mato dievo valios reiš
kimąsi, ir net tuomet, kai žiauraus šykš

Apysakos autorius — lenkas. Gal jis kel- Ei
damas savo tautiečių garbę, o gal ir daug 
tikros tiesos sakydamas, rodo didelį lepkų 
veiksmą tam, kad rusai pralaimėtų karą. 
Lenkai, kaipo tauta, nepakentė sunkios ca
rizmo letenos, jie norėjo vienu ar kitu keliu 
išsilaisvinti.

Ne stebėtina, kad šitaip bosijančią karei
viai nematė reikalo nuoširdžiai kariauti. 
Jie linkėjo, kad laimėtų priešas, nes priešą 
jie laikė draugu, bemušančiu carišką abso
liutizmą, kuris savo pavaldiniams buvo įsi- 
ėdęs iki gyvam kaului.

Disciplinuotai ir narsiai kariauja tik tie 
kareiviai, kurie žino už ką jie kariauja, 
kurie gina savo įsitikinimus, besirišančius 
su jų pačių rytojaus gerbūviu, su jų . gyve
nimą beskaidrinančia laime. Gi kurie su
pranta, kad karo laimėjimas neš jiems, vie
ton laimės, didesnį vargą ir nelaisvę, jie 
pasielgia ir kitaip. ' St. Jasilionis.

tuolio dvarininko sumuštas numiršta šalty- 
šius Pričkus, jis Seimo lūpomis taip rami
na sujaudintus žmones:
“. . .Ne per daug dėl to nusiminkim!
Juk be dievo sviete nieks negal nusiduoti. 
Ponai žemės šios negal be jo ponavoti, 
O mes, būrai, vėl be jo negalime vargti. 
Kožnas tur, kaip dievs jam skyręs yr, 

pasikakint.”
Betgi Donelaitis poetas, žmogus labai 

jautrus kitų nelaimėms ir vargams pro visą 
mistiką įžvelgia realų gyvenimą ir nesivar
žydamas kelia aikštėn to baudžiavos var
gais pagrįsto gyvenimo negeroves ir ponų 
bei jų pataikūnų savanaudiškumą bei dvasi
nį menkumą. Drauge su tuo jis su didele 
meile ir užuojauta piešia kasdieninį būrų 
gyvenimą su visais jų vargais ir džiaugs
mais. štai kasdieninės baudžiavos paveiks
las :
“Tu su manim žinai, kaip būrą baudžiavą 

baudžia,
Ir kaip bėdžius toks, kasdien kantriai 

pasilenkęs,
Po baisioms vargų naštoms vos gal atsidvėsti. 
Ak, kas gal visokias mūs bėdas surokuoti! 
Vasara, juk žinai, kasmet tik vos pasirodo, 
Štai kiekvienas žioplys jau būrą pradeda

stumdyt.-
Kaspars, ant galvos iškėlęs skiauturę riebią, 
Kaip gaidys vištas gainiodamas, gandina

žmones;
Ale jo tarnas Diksas dar baisiau pasipurtin, 
Kad jis, kardpalaikį nei pons prie šalies 

prikabinęs,
Tarp baudžiauninkų mudraudamas rėkti 

pagauna.”
Išalkęs, išvargęs ir ištroškęs būras, “savo 

sausą truputį krąmtęs.”
“. . .iš bėdos, pas klaną kokį nušokęs, 
Ištisas ir didžiai dūsaudamas, vandenį laka, 
Kur vabalai visoki su varlėmis šokinėja, 
O štai Diksas su lazda dar muša nabagą.”

Aukštai vertina Donelaitis visokį darbą 
ir karčių pašaipos žodžių nesigaili tokiems 
ponpalaikiams, kurie iš kurio nors darbo 
tyčiojasi:
“Tūls nusvilęs ponpalaikis, rods, juokiasi 

būrams
Ir besišypsodams jų darbus niekina bloznas, 
Lygiai kad toksai be būrų gal pasivalgyt. 
Ak! kur dingtų ponai, kad jie būro netektų 
Ir kad bėdžius toks su mėšlu jiems nepadėtų. 
Taigi nebokite, klapai, kad išmėždami

mėšlus,
Kartais dėl visokių kvapų turite čiaudyt
Ir kad jūs stalde daugsyk klampodami 

stenat.
Rods, darbelio jūsų ponaičių lepusi nosis z 
Baidos ir vis poniškai užkumpusi juokias; 
Ale dabok tiktai, kaip veikiai ji nusilenktų, 
Kad barščius nedarytus ir prisvilusią gruče 
Taip, kaip bėdžiai mes, kasdien į vėdarą

kištų
Ir su mumis drauge prisivargt į baudžiavą 

suktų.”
Dąžna proga Donelaitis primygtinai pa

brėžia didžią darbo žmonių reikšmę ir dy
kaduonių ponu tuštuma:
“Rods, yr daug, žioplių,' kurie nabagėlį būrą 
Iš nelabos širdies per paiką .drimelį laiko, 
O štai patys juk daugsyk kaip drimeliai

elgias. '
(Tąsa ant 5-to puslapio)

Seattle, Wash.
z
Jau 6-ta savaitė kaip išėjo 

į streiką lentų p jo vykių (saw
mills) darbininkai. Streikuo
ja apie 36 dirbtuvių. Apima 
Seattle, Tacoma, Everett, Ren
ton ir kitus miestus. Apie 12 
tūkstančių darbininkų yra ant 
streiko.

Darbininkai reikalauja pa
kelt algos po 71/2c. į valandą ir 
vieną savaitę atostogų su už
mokesčiu. Nekurios kompani
jos siūlo po 5c. į valandą ir 
vieną savaitę atostogų su už
mokesčiu.* Bet darbininkai rei
kalauja 7V2C. į valandą.

Dabar medžių išdirbimas la
bai reikalingas, nes pradėjo 
statyt kareiviams namus, bet 
kaip medžio negauna, tai ka
reiviai turi būt audekliniuose 

'tentuose. Bet valdžia nesikiša, 
kad sugadijus, kad darbinin
kai gautų kelis centus dau
giau į valandą pagal dabartinį 
gyvenimo brangumą.

Kaip pradėjo šaukt jaunuo
lius priverstinai į kariuomenę, 
tai valdžia paskelbė, kad kož
nas kareivis bus aprūpintas 
kvatiera, drapanom ir valgiu. 
Dabar pasirodo, kad jaunuo
liai turi gyvent audeklinėse 
pastogėse, štai Camp Murray, 
kur sušaukė valstijos miliciją 
arba valstijos gvardiją. Jų yra 
mūs valstijoj 12' tūkstančių. 
Jie gyvena audeklinėse pasto
gėse. Dauguma ir draftuotų 
jaunuolių turi būt tuose ten
tuose, iš priežasties, kad ne
gauna užtektinai medžio pa- 
budavot jiems namus (bara
kus).

Toj kempėj randasi 12 
tūkstančių milicijos, o kokios 
3 mylios toliau yra Fort Le
wis, kur yra 40 tūkstančių 
kareivių. Dabar tuos jaunuo
lius užpuolė ligos, epidemija, 
influenza. Daugiausia serga 
tie, kurie yra audeklinėse pa
stogėse, nes dabartiniu laiku 
oras šaltas ir šlapias. *

Ne vienai motinai ir tėvui 
skauda širdį išgirdus apie jų 
vaikų tokį likimą.

Išeina laukan muštro moky
tis, sušlampa, kojos sušyla, o 
parėjus namo atšala, tai ir pa
gauna ligą. O specialiai influ
enza dabar plačiai siaučia Pa- 
cifiko pakraštyje.

Laikraščiai praneša, kad 
Camp Murray daugiausia ser
ga, nes tenai jaunuoliai gyve
na audekliniuose tentuose. 
Serga dauguma ir Fort Lewis, 
nes ir tenai turi nekurie būt 
tokiose pat pastogėse. Bet lai
kui bėgant turės prie visko 
priprast. S. G.

New Britain, Conn.
Malonu yra klausytis kiek

vieną sekmadienį 10 vai. ry
tais gražių lietuviškų dainelių 
oro bangomis iš stoties WNBC,

Gali būt, kad tik vienas to
kis Amerikoje yra radio vedė
jas, kuris duoda rūpestingai, 
gražiai prirengtas programas 
be jokių partyviškų bei politiš
kų motyvų.

ši Lietuvių Radio Valanda 
duoda programėles ne vien 
sekmadieniais , bet ir Šiaip di
desnių švenčių dienomis.

Pereitą sekmadienį radio 
vedėjas pranešė, kad specialė 
kalėdų programa įvyks kalė
dų dienoje 3:15 vai. po pie
tų iš. tos pačios stoties. Bus 
giedama vien tik kalėdinės 
giesmės, kurias atliks Lietuvių 
Radio Choras vadovystėje. pa
nelės Marytės Chaponytės. Pa
tartina kiekvienam tos progra
mos pasiklausyti.

Klausytojas.
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Į Pietus ir Atgal
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(Pabaiga)
New Yorko Miestas

New Yorko miestas niekados nemiega, 
dieną ir naktį zuja gatvekariai, autobu
sai, taksiai, viršutiniai ir požeminiai 
traukiniai. Parvažiuok į New Yorko šir
dį, Broadway ir 42nd gatvių srity, ar tai 
vidunakty, ar trečią, ketvirtą valandą 
nakties, vis vien ten žėri elektros šviesa, 
atdaros valgyklos, užeigos, visa eile na
mų, žmonės zuja, kaip ir viduryj dienos. 
Pakeli galva į viršų, tamsoj nesimato 
dangoraižių viršaus, tik ten spingsi švie
sos—persergėdamos lėktuvus, kad jie ne- 
atsimuštų į milžiniškus namus.

New Yorko miestą sudaro penkios sa
vistovios miesto dalys (boroughs). Dvi iš 
jų yra ant didžiulės Long Island salos, 
būtent Brooklynas ir Queens; viena ant 
Manhattan salos, kita ant sausženfio — 
Bronx ir penkta ant Staten salos, kuri 
vadinasi Richmond miesto dalis. Kiekvie
na iš jų turi savivaldybes, savo rotušes, 
gaspadorius ir viršininkus.

Bendrai New Yorko miestas turi 36 
mylias ilgio, iš pietų į šiaurės, ir 17 my
lių pločio iš lytų į vakarus. Bendrai jis 
užima 310 ketvirtainiškų mylių arba 198,- 
330 ketvirtainiškų akrų žemės plotą. 
Miestas turi 260 ligoninių; 500 teatrų ir 
judžių namų; šimtus kliubų ir svetainių; 
didelį zoologijos ir botanikos daržą ir 
kelias jų sekcijas; garsųjį ‘akvarijumą’— 
žuvų ir kitų jūros gyvių publikai paro
dyti įstaigą.

New Yorko miestas turi kelis desėtkus 
parkų, kurie užima labai didelius plotus < 
žemės. Jis turi maudymosi prūdus, žais
lų vietas, viešų koncertų ir teatrų are
nas, kur vasaros laiku veltui publikai 
duoda koncertus ir gabiausi artistai vai
dina dramas. New Yorkas turi geriau
sias ir didžiausias pasaulyj maudynes— 
Coney Island; Riis Park; Manhattan ir 
kitas, kur vienu kartu milionai žmonių 
.maudosi, kur, kaip Riis Parke, apie 300,- 
000 automobilių gali sutalpint “parkini- 
mo” vietoj, ant cementu išlietų plotų. 
New Yorko parkai pilni paminklų šalies 
didvyriams.

Pačiame miesto centre — Rockefeller 
Center, arba Radio City, kur yra didžiau
si namai; jų tarpe aukščiausi iš jų: 102 
aukštų namas—Empire State, kuris turi 
1,248 pėdas aukščio. Chrysler namas tu
ri 77 aukštus arba 1,046 pėdas; Rocke
feller Center 70 aukštų arba 850 pėdų. 
Yra 36 namai, kurie turi per 36 aukštus 
arba 500 pėdų. Vien Rockefeller centre 
dirba per 25,000 žmonių ir kiekvieną die
ną jį aplanko apie 100,000 žmonių įvai
riais reikalais. Radio City naujoji ju
džių ir teatrų svetainė vienu kartu gali 
įtalpinti 6,500 žmonių. Netolimai randasi 
didžiausia susirinkimų, žaislų ir kitokių 
parengimų Madison Square Garden sve
tainė, talpinanti 20,000 asmenų, kur tiek 
daug darbininkiškų, susirinkimų yra at
sibuvę.

Prieš New Yorką ant Bedloe salelės 
stovi Laisvės Statula, kuri turi 405 pė
das. New Yorkas turi didžiausius muzė- 
jus, istorijos, dailės, ir kitais mokslo 
klausimais, kurie didelė kultūros pažiba. 
Jis garsus universitetais ir aukšto moks
lo kolegijomis. Miestas turi 780 pradinių 
ir daug kitokių mokyklų, su 38,200 mo
kytojų.

New Yorke yra virš 1,000 knygynų ir 
jų šakų. Vien Brooklyne yra 644 knygy
nai ir literatūros skyriai. Brooklyno 
knygynas 1938 metais turėjo 6,200,000 
knygų.. New Yorke ant Fifth Ave. ir

42nd gatvės yra didysis New Yorko kny- 
.gynas, kurio išbudavojimas ir įrengimas 
atsiėjo $9,000,000. Jis turi ir svetimose 

, kalbose sekcijas, jų tarpe ir lietuvių.
New Yorko gamyba didelė, kaip dide

lės atskiros valstybės. Kad New Yorke 
tas milžiniškas žmonių skruzdėlynas ga
lėtų išsimaitinti, tai kiekvieną naktį šim
tai traukinių, tūkstančiai automobilinių 
■sunkvežimių iš visų pusių, keliais, tune
liais traukia į miestą. Daržovės, vaisiai 
ir daug kitų reikmenų pribūna trauki
niais, sunkvežimiais ir garlaiviais. Ir 
New Yorke, kad ir viduryj žiemos gausi 
šviežiausių vaisių ir daržovių, įvairiau
sio pasirinkimo. Maisto departmentas ap- 
skaitliuoja, kad 1937 metais New Yorko 
gyventojai suvartojo: 232,843,569 svarus 
sviesto; 205,419,720 tuzinus kiaušinių; 
9,200 vagonus tik gyvų paukščių; 500,- 
000,000 svarų žuvų, šimtus milionų sva
rų mėsos ir daugybę kitokio maisto.

Kad New Yorkas neužtrokštų, tai jį 
aprūpina 23 geriamojo vandens prūdai, 
kurie bendrai užima 37 ketvirtainiškas 
mylias arba 23,700 ketvirtainiškų akrų 
plotą ir turi 284,706 milionų galionų van
dens patalpas!

New Yorke yra didžiausias žmonių ju
dėjimas, kiekvieną dieną keliauja gatve- 
kariais, viršutiniais ir požeminiais trau
kiniais iki 8,000,000 žmonų. Kiek New 
Yorko požeminiai ir viršutiniai trauki
niai tik į vieną dieną išvažinėja mylių, . 
tai būtų galima , 10 karta apjuosti visą 
žemės kamuolį. 1938 metais tik viršuti
niai traukiniai į metus^pervežė 3,110 mi
lionų keleivių.

New Yorko prieplauka tik knibždėda
vo įvairių šalių laivais. 1939 metais iš už
sienio atplaukė 2,245 laivai, o bendras 
kiekis su tais, kurie pribuvo iš Jungt. 
Valstijų prieplaukų ir kolonijų sudarė 
8,918 laivų su 37,242,892 tonų įtalpos.

New Yorkas, tai žmonių skruzdėlynas. 
Čia susispietę didžiausi turčiai, kitais žo
džiais, čia jų centrai. Jie padiktuoja ne 
vien Jungtinių Valstijų vidaus ir užsie
nio politiką, bet ir daugelio kitų šalvių. 
Čionai per ištisas naktis groja ir šoka 
didžiuliuose naktiniuose kliubuose arba 
viešbučiuose. Ten stalai lūžta nuo įvai
riausio maisto ir gėrimo.

Bet tuo pat kartu New Yorke visada 
sutiksi biednų žmonių, kurie prašo pen
kių centų “kavos puodeliui.” O jau Bow
ery gatvės srityj galėsi matyti šimtus ne 
vien vyrų, bet ir moterų nupuolusių į gy
venimo dugną, kurių vien išvaizda veido 
ir drabužių tuojau sako, kad jie neturi 
laimės naudotis didžiaisiais New Yorko 
turtais. Stovi linijos kasdien prie namų, 
kur veltui duoda sriubos. Į metus kelis 
kartus jie gauna “sočiai” pavalgyti iš 
labdaringų įstaigų, būtent per Kalėdas, • 
Velykas, PadėkaVonės Dienoj ir gal būti 
dar kartą, kitą. Tada vietos laikraščių 
reporteriai nutraukia jų paveikslus ir 
įtalpina į savo puslapius. Ir tarpe tų 
žmonių, kurie nupuolę į pat nelaimingo 
gyvenimo dugną, jūs atrasite ne vien pa
prastų, bet nemažai ir pusėtinai prasila
vinusių žmonių, savo laiku buvusių gan 
turtingų, kuriuos vienokis ar kitokis gy
venimo įvykis nubloškė į tą bedugnę.

Taigi, mūsų kelionė baigėsi. Baigėsi ir 
apžvalga turtingosios mūsų šalies. Mūsų 
šalis didelė ir plati. Ji yra turtinga ir 
gyventojai galėtų būti laimingi, jeigu 
tik tais turtais galėtų visuomenė naudo
tis, vieton to, kad naudojasi tik saujelė 
tų, kurie patys savo prakaitu neprisidėjo 
prie tų turtų pagaminimo.

Kairėje Pierre Lavai, išmestas iš Franci jos fašistinės 
valdžios, o jo vieton pastatytas kitas pro-hitleristas, 
Flandin. Lavai buvo suimtas, bet Hitleris pasakė Betai
nui: “išleisk Lavalą” ir anas išleido. Dabar fašistas La
vai yra Paryžiuje.

dies universitetas yra nedi
deliame miestelyje, tai ja- 

jme einami dar žemės ūkio 
mokslai. Miestuose vietomis 
yra siuvimo ir sukirpimo 
klasių.

Mokslas liaudies universi
tetuose klausytojams yra 
mokamas. Nepasiturintiems 
duodamos stipendijos.

Iš klausytojų organizuo
jami chorai, orkestrai ir 
sportininkų grupės. Moks
las einamas panašiai, kaip 
ir gimnazijose: klausytojai 
klasėje klausinėjami, skiria
mi darbai namo.

Baigiant liaudies univer
sitetą, iš specialių dalykų 
laikomi egzaminai.

Baigusiems liaudies uni
versitetą išduodami pažy
mėjimai, tačiau jie jokių 
teisių stoti į kurią nors mo
kyklą ar universitetą ne
duoda. Ieškantiems tarny
bos ar darbo toks pažymė
jimas labai daug reiškia.

P. Šinkūnas.

Dr. John Repshis 
(REPSYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
278 Harvard Street 
kampas Inman Street 
Arti Central Skvero 

CAMBRIDGE, MASS. 
Tel.. TRObridgc 6880 

OFISO VALANDOS: 
2-4 ir 6-8 vaRhre 
Nedėliomis ir Šventadieniais: 
10-12 ryte

Liaudies Universitetai
(Tąsa nuo 2-ro pusi.)

Jo buvo du skyriai: aka
deminis ir populiarusis. 
Akademinis skyrius • buvo 
tikra aukštoji mokykla, ku
rią lankė visi galintieji 
klausyti aukštojo mokslo 
paskaitų, dirbti seminaruo
se ir laboratorijose. Buvo 
fakultetai: gamtos mokslų 
ir visuomenės—filosofijos. 
Visuomenės—filosofijos fa
kultetas skyrėsi į du cik
lus:' istorijos—filosofijos ir 
visuomenės—juridinį.

Gamtos mokslų fakultete 
1915-16 mokslo metais buvo 
skaitomi šie dalykai: mate
matika, mechanika, fizika, 
astronomija, neorganinė 
chemija, organinė chemija, 
analitinė chemija, kris
talografija, ’ mineralogija, 
geologija, istorinė geologija, 
paleontologija, botanika 
(augalų anatomija), augalų 
morfologija ir sistematika, 
augalų fiziologija, zoologi
ja, gyvulių fiziologija.

Visuomenės — filosofijos 
fakultete aukščiau minėtais 
mokslo metais buvo skaito
ma šie dalykai: politinė eko
nomija, ekonominių mokslų 
istorija, statistika, ekonomi
nė politika, kooperacija, fi
nansai, socijologija, bendro
ji teisės istorija, politinių 
mokslų istorija, Rusijos 
teisės istorija, valstybinė 
teise, Romo£ teisės institu
cija, pilietinė teisė, valstie
čių teisė, baudžiamoji teisė, 
baudžiamasis procesas, civi
linis procesas, prekybinė 
teisė, administracinė teisė, 
visuotinė istorija (drauge ir 
Rusijos istorija), istorinio 
proceso teorija ir istorijos 
metodologija, etinių moks
lų istorija, senovės filosofi
jos istorija, naujosios filoso
fijos istorija, filosofijos įva
das, psichologija, logika, va
karų Europos literatūros 
istorija, rusų literatūros is
torija, slavų literatūra, me
no istorija, mokyklų istorija. 
Kas norėdavo, praktiškai i 
buvo mokoma šių kalbų:1

universitetuose einamas per 
dvejus metus. Kiekvieni 
mokslo metai turi du semes
trus: rudens semestras pra
sideda spalio 1 d. ir baigia
si gruodžio 15 d.; pavasa
rio semestras prasideda 
sausio 15 d. ir baigiasi ba
landžio 1 d. Per pirmuo
sius mokslo metus išeina
mas pagrindinis kursas, o 
per antruosius—papildomie
ji kursai. Einami šie daly
kai: gimtojo krašto litera
tūra, istorija, visuomenės 
mokslai, geografija, mate
matika, gamtos mokslai, hi
giena ir namų ūkis, gimnas
tika ir dainavimas. Be pa
grindinių mokslo dalykų, 
pagal reikalą ir .vietą, ei
nami dar specijalūs daly
kai: buhalterija, braižyba, 
mašinraštis, stenografija ir 
svetimos kalbos. Jei liau-

| F. W. SHAUNS
| (SHALINSKAS) |

į FUNERAL HOME I 

fe 84-02 Jamaica Avenue | 
ft Opposite Forest Parkway f 
I WOODHAVEN, N. Y. f 
I * . 1
ft Suteikiam garbingas laidotuves *
I $150 <
$ Koplyčias suteikiam nemoka-
X mai visose dalyse miesto .?
■f Tel. Virginia 7-4499 1
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,/vvvvv\A/w\zv\/v\A/xAA>-^XA/v\AyvvvA/vvvvv\AA/

Visokių Žolių 
Sandelis

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

25c Pakelis arba 6 už $1.00 
Trajahkos 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. Y.

NEWARK, N. J.
SVEČIAS NEBUVĖLIS NEWARKE

Vienintele proga susipažinti su Lietuvos muzika ir 
jos kūrėjais. 

Pasauliniai Garsus Profesorius

VYTAUTAS BACEVIČIUS
duos plačią paskaitą temoje:

“Lietuvos Muzika ir Jos Kompozitoriai”

Sekmadienį, Gruodžio 22 d., kaip 3 va!, po piety
LIETUVIŲ SVETAINĖJE, 180 NEW YORK AVĖ. 

Įdomesnius muzikos pavyzdžius profesorius Bacevičius 
iliustruos, pats skambindamas fortepijoną.

RENGIA SIETYNO CHORAS
Nepraleiskite šios retos progos. Būkite visi ir 

pasidžiaugkite tėvynės muzika.
ĮŽANGA 25c Nuoširdžiai kviečia Komitetas.

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 j visas dalis—Brooklyno ir apielinkės, j krautuves 

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

g MATEUŠAS SIMONAVIČIUS *
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga YY& vS

įls Vietos ir impor- 
w tuotos degtinės ir 

vynai, geriausių 
•w. bravorų alus ir 
uk ėlius. Kada būsi- 

te Brooklyne, už- 
eikite susipažinti.

Kiekvieną subatą vS 
karšta vakarienė.
Atskiras kamba- ęk 
rys, užėjimui su P/* 
moterims. Nedė- 
liomis atdaras -jk 
nuo 1 valandos Pp 
dieną iki vėlai. jU 
Brooklyn, N. Y. K
Tel. Evergreen 4-9508

Wilkes-Barre. Pa.
Pranešimas Visoms Wilkos- 
Barre, Shenandoah ir Scranto- 
no Apielinkės Kuopoms, Ku

rios Priklauso prie 10-to 
Apskričio

Buvo jau seniau paskelbta, 
kad visi nauji nariai,'''kurie įsi-; 
rašys į LDS prieš 1 d. sausio, 
1941, gaus veltui LDS Albu-. 
mą nuo 10-to apskričio. Kny
ga yra didelė, gražiai padary
ta ir yra visa LDS 10 metų gy
vavimo istorija paveiksluose.

Tad, draugai, visi pasirū- 
‘ pinkite gauti naujų narių iki 

1 d. sausio, 1941. Gavę naujų 
narį praneškite LDS 10 apskr. 
valdybai ir prisiųskite vardus 

\ ir antrašus naujų narių.*

Shenandoah apiejinkėj pra- 
neškit:

S. Kuzmickas,
197 Ohio Ave., 
Shenandoah, Pa.

Wilkes-Barre ir Scrantono 
apielinkėje praneškite:

O. Zdanienė,
305 Lyndwood Aye., 
Wilkes-Barre, Pa.

Sekr. O. Zdaniene.

. Aukštadvaris. — (Trakų 
apskr.). čia jau įsteigti 
sveikatos ir gimdymo punk
tai ir pačių aukštadvarie- 
čių iniciatyva suorganizuoti 
pradžios mokslo ir trijų 
klasių kuifeo vidurinio mok
slo kursai suaugusiems. 
Taip pat numatyta-atidaiy-

ti ligoninė, kuriai patalpos 
jau surastos. Prie socialis
tinės santvarkos žymiai pa
gyvėjo gatvių grindimas. 
Gražių užsimojimų turima 
Verksnės upės sutvarkymui, 
kurios vagoje bus pastaty
tas malūnas ir elektros sto
tis, kuri Aukštadvarį aprū
pins elektros šviesa ir ener
gija. Taip pat žadama pra
dėti vasarvietė organizuoti. 
Aukštadvariečiai rūpinasi 
įsisteigti atsparių atmainų 
vaismedžių sodus, kadangi 
pereitą žiemą žymi sodų 
dalis iššalo. Žems gavo 254 
neturtingi Aukštadvario 
valsčiaus valstiečiai. -----

anglų, francūzų ir vokiečių.!
Savo mokslo planais ir į 

uždaviniais Šaniavskio uni-i 
versitetas atstodavo valsty
binį universitetą tiems, ku
rie negalėdavo į jį patek
ti, buvo duodami ir diplo
mai.

Po Didžiosios Spalio 
Revoliucijos buvo gausiai 
pristeigta įvairių įvairiau
sių vidurinių mokyklų, dar
bininkų fakultetų prie uni
versitetų, įvairių aukštųjų 
mokyklų, ir tos mokyklos 
pasidarė visiems prieina
mos, visiems atviros. Todėl 
liaudies universitetų reika
las atkrito.

Švedijos liaudies universi
tetai giminingi danų uni
versitetams. Jie vadinami 
aukštosiomis liaudies moky
klomis.
- Mokslas švedų, liaudies

Le VANDA ■
FUNERAL PARLORS »

Incorporated - į

J. LeVANDA—E. LeVANDA
Tėvas ir Sūnus Levandauskai

UNDERTAKER
• •

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

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

P}--------------------------------------------- □
BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tėl.: STagg 2-8842
(j ................................. ... .1 , I, II. ■ ... [e|

& 426 South 5th Street
Blokas nuo Hewes St. eleveltcrio stoties.

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

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

Vardas ..............  ~................ v—-.

PaStas ............................................:........................ ........................ —~

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

Apskritys ..................... ...................................................................—.

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



• šešta'dien., Gruzdžio 2T, 1940

K. Donelaitis - Ban 
džiaiininku Būry 

Dainius, 
t

(Tąsa nuo 3-čio pusi.)
Kas tokiems išdykėliams gardžiai pasivalgyt 
Ir prisisiurbt saldžiai pelnytų reikalą kožną, 
Kas dirvas užartų, sėtų bei nuvalytų,
Kas grūdelius iškultų ir parduot nuvažiuotų, 
Kad nei Lauro nei dosningo Krizio nebūtų ?”

Paveikslų, kuriais Donelaitis išaukština 
darbą ir darbo žmogų, “Metuose” labai gau
su, ir visouose tuose paveiksluose jauti nuo
širdų poeto prisirišimą prie vargstančio bū
ro ir norą jam padėti, gražiu žodžiu pa
guosti.

Išaukštindamas darbą, bei darbo žmogų 
baudžiauninką ir drauge su tuo parodyda
mas dykaduonių ponų menkystę bei para
zitiškumą, Donelaitis gana dažnai dar ryš
kiau pabrėžia visišką ponų moralinį susmu
kimą, savanaudiškumą, nepaprastą žiauru
mą :
“Štai, viens pons, puikiai rėdyts (tik gėda 

sakyti),
Mislyk tik, aukščiausiu ponu viens, prisiėdęs 
Ir visokių r i nevyn ių 
Voliojos ant aslos 
žinom juk visi, kaip 
Bet dar tai negana:

graibydamas
Ir besispardydams, su valgiais parmetė 

stalą,
Taip, kad šunys, iš visų pašalių susibėgę, 
Poniškus valgius bei brangius viralus ėdė.”

Tarp būrų tolygių reiškinių teparodo Do
nelaitis reiškiantis tik tinginių, nenaudėlių 
gyvenime, tokių, kokie yra atvaizduoti 
Slunkius, Plaučiūnas; betgi ponų ar jų pa
taikūnų gyvenime tokius reiškinius poetas 
vaizduoja kaip normą,- kaip paprastą visuo
tinį dalyką.

Teliktas puslapis

(298-300)

WORCESTER, MASS.
Liet. Darb. Susivienijimo 57 kp. 

rengia prakalbas sveikatos klausimu. 
Kalbės Dr. J. Repšys, įvyks sekma
dienį, 22 d. gruodžio (Dec.), 2:30 
vai. po pietų, Lietuvių salėje, 29 
Endicott St. Įžanga veltui. Laike 
šių prakalbų galėsite įstoti į LDS 
be jokio įstojimo.

GENTS’ DAYS
Wed., Th urs., FrL, Sat. and 

Sun. all day and night

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

OPEN DAY and NIGHT
r

-4

Rochester, N. Y
Koresp.

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

Garsinkite savu biznį <ien 
raštyje “Laisvėje”.

iš

Managed by

RHEA TEITELBAUM

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

- . i

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

Tol. Trianglp 5-3622

f

svetimų prisikošęs 
ir prasikeikdams rėkė, 
ponai keikdami rėkia, 
jis, vis pinigų

Kad ponai ir jų “dumčiai” muša būrus, 
apie tai Donelaitis su pasipiktinimu kalba 
daug kartų, žiauriausias tos rūšies pavyz
dys yra paveikslas šykštuolio Kasparo, iš- 
siuntusio žiemos darganoje būrus į Kara
liaučių su javais. Bijodamas, kad su jo pi
nigais kas neatsitiktų, šykštuolis ponas
“Verkė kasdien ir naktį rimt negalėjo. 
Kartais keikė taip, kad jo vaikai nusigando, 
O vėl kartais iš knygelių poterius imdams 
Irgi dūsaudams pas knygas, aukštyn

pažiūrėjo.”
Suskaičius parvežtus pinigus—tris maišus 

pinigų, ponas pasigedo vieno šilingo ir
»

“...dėl iškados tos taipo nusigando, 
Kad per visą naktį vėl miegot negalėjo, 
O išaušus jau taip sumušdino Pričkų, 
Kad, vos tris dienas sulaukęs, numirė 

bėdžius.
O būrus visus, kurie jo pardavė grūdus, 
Liepė todėl plakt, kad jie pasivėlinę buvo 
Ir tiek rūpesčių sunkių jau buvo padarę.”
Donelaitis “Metuose” su didele meile pa

teikė gyvus būrų baudžiauninkų^gyvenimo 
ir jų darbų paveikslus, negailestingai paro
dė dvarininkų ir jų pakalikų savanaudišku
mą, moralinį supuvimą ir žiaurumą, nupie
šė visą eilę gražių gamtos vaizdų, visa tai 
atvaizduodamas skambiais hegzametrais, 
kupinais gyvų, sodrių liaudiškų žodžių bei 
posakių. Dėl šių ypatybių Donelaičio poezi
ja ir dabar nenustoja savo reikšmės. Ji yra 
gyvas atspindis XVIII a. lietuvių baudžiau
ninkų gyvenimo atėjūnų dvarininkų pries
paudoje.

Religinis Donelaičio išauklėjimas, jo teo
loginės pažiūros paveikė kai kurių gyveni
mo reiškinių interpretavimą tam tikra mis
tiška linkme, nedavė poetui pažinti tikrų 
socialinio gyvenimo sąlygų bei jo raidos, bet 
vis dėlto nenumarino jo talento. Ir pro teo
logijos rūkus jis matė vargstančius ir sunkų 
jungą velkančius baudžiauninkus, matė ne
pakenčiamą išnaudotojų dvarininkų gyve
nimą, jų žiaurų elgesį su baudžiauninkais ir 
tai nuoširdžiai atvaizdavo savo poezijoje.

mis gruodžio-Decembėr.
Gruodžio 20 dieną bus rin

kliava tik vakare, 7 vai., 21 
d.—nuo 1 vai. po pietų iki 11 
vai. vakare, 22 — nuo 1 vai. 
po pietų iki 11 vai. vakare. 
Lietuvių stotis 735 Fairmount 
Ave., o centralinė, 310 S. Ju
niper. St. Kviečiu LDS Lyros 
choro jaunimą ir ALDLD na
rius atlikti tą svarbų labdarin
gą darbą. J. S.

WORCESTER, MASS.
Metinis ALDLD 11 kp. susirinki- 

<aas įvyks gruodžio 22 d., 11 valandą 
iš ryto 29 Endicott St. Visi nariai 
yfa prašomi dalyvauti, nes bus ren
kama kuopos valdyba dėl 1941 metų, 
— Sekr. J. M. L. (298-300)

CAMDEN, N. J.
Šį sekmadienį, 22 d. gruodžio 

(Dec.), 2-rą vai. po pietų įvyks 
svarbios prakalbos, kalbės J. Gašlū
nas iš Brooklyno, LDS organo “Tie
sos” redaktorius. Bus Empire Hall, 
1832 Filmore St. Kviečiame skait
lingai susirinkti išklausyti šios svar
bios prakalbos.

THE PRESENT

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.

FRANK DOMIKATHS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St.—Brooklyn — “Laisvės” Name
GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

Europiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs lietuviško 
darbo, kilbasai ir kepta paršiena; gaspadoriškai 

nuvirti kopūstai ir barščiai

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAK.

Gaminami
namų

Cleveland. Ohio

' Jubilėjus Atžymėtas Gerai
Nors išgarsinimas ir buvo 

gana sutrukdytas, Lietuvių Li
teratūros Draugijos 25 metų 
Jubilėjus tapo atžymėtas la
bai gražiai (kada?—Red.). 
Rusų Darbininkų Choras labai 
gražiai sudainavo, net Sovie
tų Laivyno ir Armijos maršus. 

.Lyros Choras, po vadovybe 
naujos mokytojos E. Brazis, 
sudainavo lygiai kelias liau
dies daineles labai vykusiai, 
Solistai: Eleanora Verikiutė— 
Stephan ir P. Janulaitis pui
kiai padainavo po keletą gra
žiai skambančių dainų. Ruth 
Šilinis gražiai 
kus šokius.

žymėjimo padėka priklauso 
visiems: Publikai, kurios tiek 
daug dalyvavo, Lyros ir Ru
sų Chorams, ir kitiems artis
tams, Drg. šolomskui už gerai 
pasakytą prakalbą ir visiems 
draugėms ir draugams, kurie 
nuoširdžiai ir sunkiai dirbo, 
kad aptarnauti publiką. Jų 
vardų minėti čia nėra reikalo, 
nes visa publika matė juos 
dirbant ir įvertino. Už tai, 
varde LLD 15 apskričio tariu 
daug širdingų ačiū visiems.

Juozas N. Simans.

Roy Hudson. Konvencijos sve
čiu buvo buvęs šio distrikto 
partijos', sekretorius Philip 
Frankfeld, kuris dabar parti
jos pareigas eina Pennsylva
iri jos valstijoje.

Konvencijai raportą išdavė 
Ona Burlak, žymi šios apylin
kės veikėja. Ji davė pasiūly
mą ir konvencija priėmė, kad 
kiekviena partijos kuopa iki 
sausio 26 dienos įrašytų po du 
nauju nariu į partiją ir kad 
kiekvienas narys gautų po 
penkius naujus skaitytojus 
“Daily Workeriui” ir “Sun
day Workeriui.” Ona Burlak 
dabar yra Mass, valstijos K. 
P. sekretore.

pašoko klasiŠ-

sekretorius D. 
pasakė gerą

LLD Centro 
M. šolomskas 
prakalbą, pirmučiausiai per
bėgdamas Literatūros Draugi
jos nuopelnus, kad Draugija 
per savo 25 metų gyvavimo 
laikotarpį išleido apie ket
virtadalį milijono egzemplio
rių gerų knygų, kurios neša 
apšvietą ne vien visose Ame
rikos lietuvių kolonijose, bet 
ir Europoj. O dabar ypatin
gai tos knygos bus plačiai 
skleidžiamos Tarybų Lietuvoj. 
Paskiaus perbėgo dabartinio 
karo baisenybes, pabrėždamas, 
kad nė vienos šalies darbo 
žmonės neturi noro, nė tiks
lo žudyti kitos šalies darbi
ninkus. Jie daro tik iš prie
vartos per imperialistinius 
grobikus. Ir baigdamas karo 
peržvalgą, kalbėtojas pastebė
jo, kad baigiantis pereitam 
pasauliniam karui daug stam
bių valdonų nusirito, išbėgiojo. 
Bet po šitam karui gal mažai 
liks ir vietos, kur jiems pabėg-

■1-:

Tragedija su Miesto Vandeniu
Prieš keletą dienų Roches- 

terio miesto vanduo buvo ap
krėstas ir apie 1,000 žmonių 
nuo to susirgo. Pakilo did
žiausias sąjūdis. Labai susi
rūpino miesto sveikatos de- 
partmentas. O užteršimas pa- 
sidarė nuo to, kad buvo iš 
Genesee upės įleista į miesto 
sistemą šviežio, neiššvarinto 
vandens. Pirma, negu buvo 
tas pastebėta, jau buvo apter
šta apie 6,000,000 galionų 
vandens. Atidarytos mieste 
net devynios klinikos įčiepiji- 
mui žmonių nuo karštligės.

Dabar valstijos sveikatos 
komisionierius Dr. Paul Lem- 
beke praneša, kad vanduo jau 
beveik visai išvalytas ir 324,- 
000 Rochesterio gyventojų pa
vojus nebegrumoja.

Koresp.

Boston, Mass

Beer, Wine, Liquor
WHOLESALE AND RETAIL
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1 1332 has been issued to the undersigned 
to sell beet', at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
191 DeKalb Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

191 DeKalb

NOTICE is . ..
GB 1429 has been issued to the undersigned 
to sell beer, 
of the Alcoholic Beverage 
316—7th
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

316—7th

NOTICE 
GB 11214 
to sell ____ ... _____ _____ ______  __
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1891—50th ~ - • - -
County of 
premises.

1891—50 th

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3042 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
190-1 Church Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consifmed on the 
premises.

QUALITY DELICATESSEN & LUNCH 
ROOM, INC.

1904 Church Ave., Brooklyn, N.

MORRIS GOLDBERG
Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.

at retail under Section 107 
fcontrol Law at 

Avenue, Borough* of Brooklyn,

JOHN A. ROTT
Ave., Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned 

beer, at retail under Section 107

Street, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off the

SELIG PUGATCH
Street. Brooklyn, N.

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 

F dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom.spalvom

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

tarpo Gates Ave. ir Chauncey St.
'“Tel.: Gleninorc 5-6191

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

SKELBKITES “LAISVĖJE
< / 
i Office I’hone Inside Phone
/ EVergrcen 4-6971 EVcrgrcen 4-6485

ROBERT LIPTON
Jeweler : : Įsteigta 1892

701 GRAND STREET
Tarpe Graham & Manhattan Avcs.

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

j CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS) |

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

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

Kalbėtojas perbėgo ir ta
rybinės Lietuvos persiorgani
zavimo laikotarpį. Jam pasa
kojant apie Amerikos smeto- 
nininkų melus apie Tarybų 
Lietuvą, ir kaip greitai tie vi
si jų melai išeina aikštėn, pu
blika turėjo iš tų melų gar
daus juoko. O iš Smetonos 
švogerkos, ponios Tubelienės 
kalbos esą galima suprasti, 
kad Lietuvos fašistams, kru
viniem liaudies išnaudotojam, 
išbėgiojus, Lietuvoje beliko tik 
juoda žemelė. Bet Lietuvos 
liaudis pasidalinusi tą žemę, 
nekurie iš jų sako: “Dievas 
davė Staliną, o Stalinas davė 
mums žemelės.”
| To gražaus Jubilėjinio at-

Pataisė Partijos Konstituciją
Gruodžio 14 dieną čionai 

buvo laikoma Massachusetts 
valstijos Komunistų Partijos 
konvencija. O vyriausias kon
vencijos tikslas buvo pataisyti 
partijos šio distrikto konstitu
ciją, idant jinai neprieštarau
tų partijos nacionališkai kons
titucijai, kuri buvo neseniai 
pataisyta partijos specialiame 
suvažiavime. Kaip žinoma, ta
sai suvažiavimas oficialiai at
palaidavo Amerikos Komunis
tų Partiją organizaciniai nuo 
K o m u n i s tų Internacionalo, 
idant neseniai Kongreso pri
imtas ir prezidento RooseVel- 
to pasirašytas įstatymas nega
lėtų partiją padaryti nelega- 
liška organizacija.

Šio distrikto konvencija bu
vo gana skaitlinga. Partijos 
Nacionalį Komitetą, atstovavo

PRANEŠIMA) IS KITUR
WORCESTER, MASS.

Aido Choro balius naujų metų 
pasitikimui įvyks gruodžio 31 dieną, 
Endicott St., prasidės 8 vai vakare 
ir tęsis iki 2 vai. ryto. Visus kvie
čiame atsilankyt, o būsite užganė
dinti. (300-302) '

PHILADELPHIA, PA.

Komitetas Gelbėjimui Ispa
nijos Karo Pabėgėlių užsakė 
laivą išvežimui pabėgėlių į 
tas šalis, kurios juos priima. 
Laivas kainuos $300,000. Phri 
ladelphijai paskirta sukelti 
laivo reikalui $15,000.

Pabėgėlių padėtis fašistinė
je Francijoje yra baisi. Reikia 
padėti juos išgelbėti, šis ko
mitetas gavo miesto leidimą 
turėti viešą aukų rinkliavą tris 
dienas: 20, 21 ir 22 dieno-.

VARPO KEPTUVĖ
n:

?

1113 Mt. Vernon Street

f

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

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

PHILADELPHIA, PA.
Telefonas Poplar 4110

36-40 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. I 
Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Tel. EVergrcen 7-8451

r IŠDIRBĖJAI IR PLATINTOJAI
! GEROS RŪŠIES RAKANDŲ
r Ateikite pasižiūrėti mūsų pa'rduodamus rakandus ir 
I palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENĖ IR SŪNAI

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

Siunčiame duoną per paštą J kitus miestus, specialiai 
Ant Jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie

VARPAS BAKERY 3M» Slags Street Brooklyn, N. Y.
Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrodymą

Cake, Stolleu 
ir Jelly Rollsk
greitai pristato, 
svorj ir kainas.

įriįri: Iri5’/

F



Šį Vakarą Pasilinksminkite 
LDS 1 -mos Kuopos Baliuje

gruo- 
salėj, 

Darbininkų 
1-mos kuopos
sukaktuvių ba- 
keleriopai svar- 
ne tik nariams,

šeštadienio vakarą, 
džio 21-mą, “Laisvės” 
įvyksta Lietuvių 
Susivienijimo 
dešimtmetinių 
bus, kuriame 
bu dalyvauti 
bet ir abelnai visuomenei.

Pirmoj vietoj, baliuosna mes 
einame, kad pasilinksminti. 
Ot, čia tam ir bus visos pro
gos. Puiki Geo. Kazakevičiaus 
orkestrą šokiams; populiarūs 

apie draugiją, čia tam proga. 
Prakalbą apie šią sukaktį pa
sakys J. Gasiūnas, LDS orga
no “Tiesos” redaktorius, o 
apart jo, baliuje bus ir visi 
LDS darbuotojai, galės asme
niškai išalkinti kiekvienam są
lygas prisirašyt ir naudą iš 
draugijos. •

šį vakarą aplikantai bus pri
imami be jokios įstojimo mo- 
kesties. Prisirašyti gali kiek-

A. Veličkos ir P. Grabausko vienas sveikas lietuvis, nes 
duetai; o juk užkandžių ir į LDS nediskriminuoja, nei ne- 
gėrimų staluose nedatekliaus klausia kokių kas pažiūrų, 
nebus jubilėjiniame baliuje. j kam tiki ar netiki, ką remia 
Gi vienas kas dovanai parsi-1 ar neremia, čia visi lygūs. Tad 
neš porą batų, vertės

Baliuje bus rodomi 
gi paveikslai.

Kas norės daugiau

$5. jau iš to’ aišku, kaip svarbu 
įspūdin- visiems būti LDS nariu, kaip 

| verta paremti LDS pramogas.
sužinoti N.

, Tik Savaite iki Didžiosios 
Sukakties Minėjimo

Brooklyno lietuvių pažan- > bus plačiai išaiškinti Šie klau- 
giosios organizacijos, kviesda-j simai: Ar galimas Lietuvoje 
mos vietos ir apylinkių lietu- ! socializmas? Kodėl Lietuvos 
vius į masinį mitingą, įvyks- seimas nutarė prisidėti prie 

Sovietų Sąjungos? Ar yra lie
tuvių tautai pavojus? Taipgi 
kalbėtojai aiškins šio karo ei
gą ir kaip mūsų kraštas, Jung
tinės Valstijos, yra tempiamas 
į karą.”

Mitinge kalbės jaunuolis 
Juozas Sakalauskas, “Laisvės” 
redaktorius R. Mizara, iri 
“šviesos” redaktorius Antanas 
Bimba. Menama, kad A. Bim
ba savo kalboje atsakys į čio
nykščių Lietuvos priešų pasa-

aiŠkins, kas per vieni jie bu- kojimus visokių “stebuklų” 
vo ir kodėl Smetona kruvina- apie Lietuvą. O jis atsakys va- 
sis juos sušaudė.

“Taip pat labai svarbu šian
dien kiekvienam lietuviui su
sipažinti su naująją Lietuva, 
išlaisvinta iš po Smetonos re
žimo jungo. Čia neseniai 
Brooklyne smetonininkų su
rengtame mitinge pripasakojo 
labai daug visokiu ‘stebuklų’ 
apie Lietuvą pabėgėlė iš Lie-

iantį gruodžio 27-tos vakarą, 
Liet. Am. Piliečių Kliubo sa
lėj, 280 Union Avė., Brookly
ne, savo atsišaukime rašo:

“Gerbiamieji: Gruodžio 27- 
tą dieną sueis lygiai 14 metų 
nuo to laiko, kai Lietuvoje 
Smetonos režimas sušaudė ke- 
turius Lietuvos liaudies sūnus 
ir vadus: Požėlą, Giedri, Grei- 
fenbergerj ir Čiornį. Sueikime 
ir pagerbkime šių drąsių ko
votojų atmintį. Kalbėtojai pa-

tuvos Jadvyga Tubelienė ir ki- šiaip liaudies dainų, 
ti naujosios Lietuvos priešai— 
Tysliava, Klinga, Jurgela, Dr. 
Vencius. Šiose gruodžio 27 
dienos prakalbose bus visiems 
atsakyta gyvais faktais. Be to,

Coudert Kamantinėtojai 
Įkaitino Profesorius
Rapp-Coudert (amerikiečiai 

vadina “Little Dies”) Komite
tas iš 25-kių kamantinėjimuose 
suminėtų mokytojų, pirmai
siais įkaitino 5 profesorius, 
Brooklyno Kolegijos fakulte
to narius. Juos kaltina pa
niekinime. komiteto, kadangi 
jie atsisakė liūdyti “komite
tui” iš vieno asmens, slaptoj 
sesijoj. Jie reikalavo viešos 
sesijos, kurioj visuomenė ga
lėtų girdėti, koki mokytojams 
iškeliami kaltinimai ir kokius 
faktus turi mokytojai atsaky
mui į kaltinimus.

Įkaitintiems profesoriams 
įsakyta iki gruodžio 26-tos pa
rodyti, dėlko jie neturėtų būti

Įkaltintais yra profesoriai 
Harry Slochover, Howard Sel- 
sam, Fredrick Ewen, Murray 
Young ir Maurice Ogur.

? ATYDAI BROOKLYNO, N. Y.
ISTORINIS, KALBANTIS SOVIETINIS JUDIS 

“STEPAN RAZIN” 
■* •

------- bns 
šeštadienį, Gruodžio 21 
RUSŲ KR. LIAUDIES NAME 
120 Olenmore Avė., Brooklyne 

Nuolatiniai, Pradžia 5:80 v. vak.
Tikietai iki 7 vai. vakare 28 centai (su 
taksais): po 7 v. v.. 39e (3.5c ir taksai) 

Valkams 10 Centų. 

Turiny. iio .tebėtino judemojo paveik.I<» yra i. toriui.; vaizdai parodo 1665-1671 tu., 
kada caras Aleksiejus, Petro Didžiojo tžvas, sėdėjo ant sosto Kremliuje. Stepanas 
Kalina.. tai Ru.ljoa Blinda; jis buvo gynėja. vargių ir prispaustų jų nuo Kėlusio 

žiaurumo bajorų Ir dvarininkų režimo.
■■■■ ak

į duodamasis pirmarankėmis ži- 
i niom apie tų žmonių pasakas, 
kadangi jis tuo tikslu buvo 
nuvykęs pats išklausyti minėtų 
Lietuvos priešų kalbas buvu
siame jų mitinge Grand Pa
radise salėje.

Aido Choras, vadovaujant 
Aldonai Žilinskaitei, sudai
nuos vakarui atitinkamų ir

“Laisvės” skaitytojai prašo
mi jau dabar mitingui rengtis 
patys ir pakviesti kitus, kurie 
šio pranešimo nebus matę.

Delegacija Išvyko 
Washingtonan

Gruodžio 20-tos vakarą iš 
N.- Yorko į Washingtoną išvy- 
kp Amerikinės^ Mobilizacijos 
Taikai delegacija, kuri lanky
sis pas prezidentą Rooseveltą 
ir pas New Yorko kongresma- 
nus su protestu prieš finansa
vimą Anglijos.

Atvirame, laiške, kurį Dr. 
Walter Scott Neff pasirašė 
vardu atstovaujamų organiza
cijų 800,000 narių, rašoma:

“New Yorko liaudis yra 
rimtai susirūpinus kas liečia 
pasiūlymus padidint labai di
delę finansinę paramą ar ati
duot milžinišką daugybę ka
ro medžiagų Britanijos Impe
rijai tikslu padėt tai šaliai jos 
karinėse pastangose.”

Ypatingai pareikšta susirū
pinimo, kad tas žingsnis val
džios galįs būt padarytas vi
sai be atsiklausimo kongreso.

rodomaa ---------

Sekmad., Gruodžio 22
RUSŲ KR. LIAUDIES NAME
120 Glenmore Avė., Brooklyne

Pradžia 3 vai. dieną
Tikietai 39 centai (35c. ir -taksai).

Vaikam 10 centų

Majoras Tyli Apie Savo 
Kandidatūrą

. Pasklidus spėliojimams, kad 
majoras LaGuardia dar kan
didatuos trečiam terminui, ir 
būk jis prašęs draugų tame jį 
paremti, reporteriai jį viešai 
užklausė, ar jis kandidatuos. 
Į tai majoras atsakė:

“Tam dar peranksti. Ateiki
te 1942 metais—ar vėliau.” 
Tačiau tas klausimas turės 
kilti anksčiau, kadangi jo 
terminas baigsis gruodžio 31 
d., 1941 m., tad turės apie 
kandidatūrą pasisakyti neuž
ilgo.'

Staten Island Epidemija 
Dar Vis Plinta

Sveikatos Departmentb ap- 
rokavimu, susirgimai dėl apsi
nuodijimo maistu Staten Islan
de pasiekę 300 skaitlinę, o ne
oficialiais daviniais sakoma, 
kad esą susirgę tarp 300 ir 
iki f) 00 žmonių.

Liga, žinoma kaipo vidurių 
įdegimas, iš karto pasireiškė 
tarp mokyklos vaikų, bet pa
starosiomis dienomis jau esą 
sergančių ir šapose. Raportuo
ta sergančių iš Proctor and 
Ganjble dirbtuvės, kur dirba 
1,300 darbininkų. Dėl tos pat 
priežasties tūli neatėję dar
ban ir į Bethlehem Steel Co. 
šapas.

Miegas ir Juokas Sykiu 
Nevyksta

S. ir H. Koprowski, 55 ir 50 
metų, ganėtinai susipyko, jog 
atsidūrė teisme dėl negalėji
mo sutaikyti juoko su miegu. 
Koprowskiene skundėsi, kad 
vyras nakčia stvėręs ją smaug
ti, o Koprowskis skundėsi, jog 
jinai jam taip įkyrėjus pasa
kojimu “jokes’ų” norėdama 
prajuokinti tada, kada jam be 
galo norėjosi miego, tad jis 
išėjęs iš kantrybės.

Teisėjas pasiuntė abu na
mo, paliepdamas jai nebepa
sakoti šposų naktimis, o jam 
nesikarščiuoti.

CIO Veikėjas Smerkė ■ 
“Sabotažo” įstatymą

Allan S. Haywood, nacio- 
nalis CIO direktorius, kalbė
damas New Yorko Industrinių 
Unijų Tarybos posėdyje, per
eito ketvirtadienio vakarą, aš
triai smerkė “sabotažo” įsta
tymus, pasiūlytus per 44-rių 
gubernatorių konferenciją.

Haywood pareiškė, kad pa
siūlymas baust 10 metų kalė
jimo “sabotažninkus” ir įvest 
taip vadinamas “militariškas 
zonas” apsigynimo industrijų 
srityse yra taikomas prieš dar
bininkų judėjimą.

“Vienintelis judėjimas, ku
ris galėtų pastot tam kelią 
yra CIO jėga,” pareiškė Hay- 
woodas.

Taryba priėmė savo įstatym- 
davystės programą, už kurią 
darbuosis valstijos ir šalies 
įst a ty m d a vy stės e.

Gaisras Roseland šokių sa
lės bildinge, 532 Fulton St., iš
vijo gatvėn apie 500 šokėjų.

Vagišiai nakčia išplėšę ' $5,- 
400 vertės brangumynų ir 
$500 pinigais iš auksbriaus 
krautuvės 3 Grand St. Exten
tion.

BAR ir GRILL 
LIETUVIŲ RESTAURANAS 
Įdomiai {puošta lietuviška alude 

ant Grand Street 
Rheingold -?xtralDry Alus.

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės

Turime ir kambarių pernakvot 
arba savaitiniai išrandavot
JOSEPH ZEID AT
’* - Savininkas

41J Grand St. Brooklyn

Central Brooklyn
Gruodžio 11 d. LDS 46 kp. 

turėjo savo priešmetinį susi
rinkimą. Narių dalyvavo vidu
tiniai. Iš kuopos kom. raportų 
pasirodo, kad šiais metais kuo
pa ipaž’ai veikė, net laike va
jaus naujų narių negauta, bet 
nei senų narių nenustojo ir nei 
susispendavusių nėra. Teisybė, 
čionai ir sąlygos veikimui ne
palankios; viena, mažai veik
lesnių draugų, kurie čion gy
ventų, o antra, tai iki šiol nei 
prieinamos svetainės nebuvo 
galima gauti dėl jokių paren
gimų bei prakalbų. Dabar vei
kimui sąlygos kiek pasikeičia. 
Vietinis Lietuvių Neprigulmin- 
gas kliubas, kuris čionai gy
vuoja jau per daug metų ir 
turi nuosavus kambarius, pa
žadėjo pavėlinti jųjų kamba
riuose laikyti prakalbas.

LDS vietinė kuopa tuomi 
pasinaudodama greitu laiku, 
mano surengti prakalbas, šios 
prakalbos bus paminėjimui 
10-ties metų nuo šios organiza
cijos įskūrimo, bus rodomi ir 
paveikslai apie šią didelę ir 
stiprią nacionalę pašalpos ir 
apdraudos organizaciją, taip
gi šiose prakalbose bus pri
imami nauji nariai be įstojimo 
mokesties.

Skaityta laiškas nuo Da
riaus-Girėno Paminklo Staty
mui Komiteto, reikalauja, kad 
kp. pasipirktų 3 tikietus dėl 
rengiamo koncerto. Nupirkta 
tikietai.

Kuopos valdyba sekantiems 
metams pasilko ta pati, išsky
rus iždininką, vietoj M. Juš
kienės bus J. Bartašius.

* * :i:

Po LDS kuopos susirinki
mo, LLD 24 kuopa atlaikė sa
vo priešmetinį susirinkimą. 
Narių, pasimokėjusių duokles 
už šiuos metus yra 23, iki nau
jų metų, manoma, visi nariai 
bus pasimokėję už šiuos me
tus. Gauta viena nauja narė. 
Kaip kiekvienais metais, taip 
ir šiais, kuopiečiai nepamiršo 
savo gerų kovotojų už darbi
ninkijos reikalus, kurie yra 
kankinami kalėjimuose. Auko
jo šie drg. Po dol*: V. Skodis, 
P. Semen, J. Senienas, V. žvir
blis ir J. Weiss; J. Juška 50 
centų; po 25c.: P. Burneikis, 
G. Paršonienė, J. Bartašius ir 
K. Bender. Kadangi Ispanijos 
kovotojų už demokratiją rė
mimas irgi labai svarbus, tai 
pinigai padalinta pusiau.

Išrinkta deleg. P. Semen į 
LLD 2-ro apskričio konferen
ciją, kuri atsibus sausio 12 d., 
Paterson, N. J.

Arbuckles Bros, cukernė, 
kuri per pastaruosius 13 mė
nesių dirbo tik 6 savaites ir 
dar vis buvo vilties, kad vėl 
pradės dirbti, jau dabar, kiek 
teko sužinoti, rodos, daugiau 
nebedirbs, šioj dirbtuvėj dirbo 
didoktas skaičius ir lietuvių. 
Daugelis darb. čion išdirbę 
daugelį metų, veik visas savo 
spėkas išeikvojo bedirbdami ir 
dabar ant senatvės, kur jiems 
reikės pasidėti? Kitose dirbtu
vėse darbo negaus, nes jau

I J. GARŠVA
® Graborius-Undertakcr
j LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

& Išbalzamuoja ir laidoja ant vi-
» šokių kapinių; parsamdo auto- 
įf mobilius ir karietas veselijom, 

krikštynom, kitkam.
231 BEDFORD AVE. 

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

%

UP-TO-DATE,

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 
306 UNION AVENUE 

Tarp Ten Ėyck ir Maujer Sts. 

perseni; mat, dabartinių lai
ku kai bedarbių tiek daug, 
tai darbdaviai pasirenka, kur 
jaunesnius, kurie greičiau gali 
dirbti ir daugiau iš jų pelno 
turi. . Tai mat, ko darbinin
kas susilaukia šioje išnaudo
jimo sistemoje. Jau ir dirbda
mas- neturėjo jokių raškažių, 
nors ir sunkiai dirbdamas, ir 
gana ilgas valandas, o galą su 
galu kaip tik galėdavo suniur
ti ir ant taip vadinamos lie
tingos dienos nieko negalėjo 
susitaupyti. Dabar ant senat
vės prisieis eiti j valdžios “re
lief” vietas ir maldauti pašal
pos, o ir ten sunku jos gauti. 

:|: * :|!

Pasikalbėjus su draugais 
Juškais, kurie užlaiko apavų 
krautuvę 187 Sands St., sakė, 
kad biznis naujoj vietoj gana 
gerai sekasi. Bet ir krautuvė 
dabar daug moderniškesnė, 
yra iš ko pasirinkti. Labai 
smagu girdėti, kad mūsų drau
gai, kurie priklauso prie vie-

susirinkimai
MASPETH, L. I., N. Y.

Šį sekmadienį, 22 d. gruodžio 
(Dec.), Rusų Kliube, 56-58 — 61st 
St.. Dr. J. J. Kaškiaučius rusų kal
boje duos referatą apie sveikatą. 
Kurio mokate rusiškai prašome už
eiti ir išgirsti svarbios pamokos apie 
sveikatą.

ATRASTA
Asmuo palikęs šaliką LLD baliu

je, Central Palace, gali jį atsiimti 
“L.” raštijoje.

RANDAVOJIMaI
Pa'sirendavoja garu apšildomas 

fornišiuotas kambarys, pavieniui vy
rui arba porai, arti 8th Ave. sub
way,’ taipgi arti ir kitos linijos. Vie
nas blokas nuo Prospect Parko. Pra
šome kreiptis: P. Donela, 554 16th 
St., Brooklyn. Telefonas South 
8-9839. Šaukite po 6-tos valandos 
vakarais. Kaina žema. (298-300)

PARDAVIMAI
Parsiduoda saldainių krautuvė, 

tinka dėl lunch-roomo. Biznis išdirb
tas, galima daryti gerą pragyvenimą. 
Pardavimo priežastį patirsite ant 
vietos. Norime greit parduoti, tai 
atiduosime pigiai. Antoinette Shir- 
mulis, 85 Johnson Ave., Brooklyn, 
N. Y. (298-300)

Žemiausiai Nupuolė Kainos
/ ANT VISŲ LIKERIŲ IR VYNŲ

MANHATTAN LIQUOR KRAUTUVĖJE

Štai keletas iš daugelio degtinių:

RED
BLACK
SPECIAL

THREE FEATHER
SHENLEY
SHENLEY
CALVERT
CALVERT RESERVED
SEAGRAM
SEAGRAM
SEAGRAM

5 CROWN
7 CROWN

Pas mus teisinga Bill Brand Whisky yra už $1.39 pilna kvorta

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

Ateikite ir persitikrinkite save.

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

tinių organizacijų ir dalyvau
ja veikime, turi pasisekimo sa
vo užsiėmime. Draugas Juš
ka daug darbavosi meno sri
tyje, bet šiais metais dėl lai
ko stokos mažai tegali kur da
lyvauti, išskyrus sekmadie
niais.

Draugė Paršonienė, kuri tū-

šeštadien., Gruodžio Žl, 1940 

lam laikui buvo persikėlus gy
vent j WilliaTnribiifgą—-vM su
grįžo j C. Brooklyn^. Matyt, 
jai ten nepatiko, kad sugrįžo 
prie savo senų frentų ir frent- 
kų. Sakė, kad ir nuo williaim- 
sburgiečių visai neatsiskirs; 
sakė, kad moterų kliubo nare 
bus ir ant toliau. Koresp.

hTMETV L. b: S. 1-nwsn KUOPOS“SUOKTUVfŲ

BALIUS
SU PA MARGINIMAIS 

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
ĮŽANGA 25 CENTAI Kviečia RENGIMO KOMISIJA.

f Lietuvių Kuro Kompanija |
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS $ 

w Į Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler) įjjc

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

aprokavimus be jokio mokesčio.

| TRU-EMBER FUEL CO., INC
® 496 GRAND STREET BROOKLYN, P

w Telefonas EVergreen 7-1661

Taupykite sau pinigus ant pirkinių, pirk- kįj 

darni kalėdų dovanom. Duokite degtinę tn 
kaipo kalėdų dovanų, o gavusis tikrai įver- 
tins. Ar tai būtų dovana ar jūsų pačių šei
mai šventės minėjimui, vis vien pirkite ge-
ra degtinę. Jūs visi žinote kada perkate IffiSBf 

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

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

m ^'TF "T |




