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Washington, gruod. 27. — 
Įtakingas republikonas se
natorius Vandenberg parė
mė senatorių Wheelerio ir 
Tydingso reikalavimų, kad 
Roosevelto valdžia šauktų 
taikos derybas tarp Angli
jos ir Vokieti j os-Itali jos.

Reikalauja žmonių Valdžios, Pilietinių Laisvių, 
Draugiškumo su Sovietais ir Teisingos Taikos

Vokiečiai numušė žemyn 
dii anglų orlaivius Franci-

London, gruod. 27.—An
glų vyriausybė spėja, kad 
tai vokiečių laivas, pasiva
dinęs japonišku vardu ir po 
Japonijos vėliava, bombar
davo anglų salų Nauru. Ta 
sala yra turtinga nitratais, 
kurie tinka kaip trąšoms- ir 
karo medžiagoms.

Berlin, gruodžio 27.—An
glų lakūnai bombardavo vo
kiečių prieplaukų Bordeaux, 
Francijoj. Vokiečiai nušovė 
vienų anglų orlaivį.

Graikai Albanijoj atėmė 
ęlar porų kaimų iš italų.

45 Tūkstančiai Vokiečių 
Karių Italijoj (?)

Anglų Lakūnai “Nepgdarę 
Vokiečiam Nuostolių

Vokiečiai Teigia:
Berlin, gruod. 27.—Angli 

jos orlaiviai bombardavo vo 
kiečių prieplaukas Franci 
joj, bet “nuostolių nepada-

Sovietų Prisirengimai 
Rumunijos Pasieny

Stambioji Sovietų 
Gamyba per Pusme- 
tį Smarkiai Pakilo

Vien tik Rusų Sovietų 
Respublikoje šiemet pasta
tyta 223 naujos medikalės 
įstaigos; o 1941 metais bus 
pabudavota ir įrengta dar 
apie 200 ligoninių, klinikų, 
medikalių institutų ir kitų 
sveikatai įstaigų šioje So
vietinėje Respublikoje, ne
kalbant apie kitas tautines 
Sovietų Respublikas ir sri-

Graikai Sužeidę 45 
Tūkstančius Italy 

Karių Albanijoje

gauti. Jis ją per 
išniekinęs ir išplū-

Italų Bombos Sunaikino 
Anglijos Submarine 

Italų Pranešimas:
Roma, gruod. 27.—Italijos

. Bucharest, Rumunija. —- 
Nepatvirtintai pranešama, 
kad vokiečiai telkia didžius 
daugius armijos prie Duno
jaus palei Rumunijos-Jugo
slav! jos sienų.

tarp graikų ir i 
KlisuYa, Ąlbanijoj

Tacoma, Wash. — Į čio- 
naitinę prieplaukų 34-riais 
vagonais atgabenta apie 1,- 
870 tonų naujo plieno gruo
džio 20 d. Jis tų pačių sa
vaitę bus sukraustas į japo
nų laivų “Heian Maru.”

Per dvi savaites vien tik

Bucharest, Rumunija. — 
Nužiūrima, kad italai (gal) 
briausis per Jugoslavijų pa
dėt saviškiams prieš 
kus Albanijoj.

Visose Jungtinėse 
jose susiregistravo 
milionų nepiliečių. Tai apie 
pusantro miliond daugiau 
negu vyriausybe iš anksto 
skaitliavo.

“Nusikratykite Mussolinio.” 
Turtingiausios Kalėdos.
Su Naujais Metais. z
“Nors Vieną Dieną.” *
Kristus ant Lūpų, o Velnias

Širdyje.
Rašo A. Bimba

Amerikos Plieno 
Trustas Stipriai 
Ginkluoja Japonu
Seattle, Wash.—čia gruo

džio 8 ir 18 d. traukiniais 
ąuvežta apie 2,200 tonų nau
jo plieno ir sukrauta į Ja
ponijos laivų “Aratama Ma-

Milionai Anglų Re
mia Liaudies SuvaWichy, Franci ja 

žios atstovas užreiškė, kad 
franėūzai gins Martinique 
salų, jeigu Jungtinės Valsti
jos mėgins įsisteigti karines 
stovyklas joje. Nors fran- 
cūzai ten ir neatsilaikytų, 
bet vistiek priešintųsi.

(Ton salon Francija yra 
sugabenus ir 300 milionų 
dolerių savo aukso.) .

ANGLAI TIKISI UŽIMT 
BARDU, LIBIJOJ, PER 

KELIAS DIENAS

Važiotės Darbininkų Unijos 
komitetas, bet kai du dar- 
biečiai ministerial, Bevin ir 
Morrison, išdrožė graudi
nančias kalbas komiteto su
sirinkime, tai komitetas 10 
balsų prieš 9 atmetė įneši
mų, kad ši unija siųstų sa
vo atstovus į Anglijos Liau
dies Suvažiavimų.

Į suvažiavimų išrinko de
legatus Liverpoolio gatve* 
karių unijistai, Elektrinin- 
kų Unija ir daugelis kitų 
darbininkiškų organizacijų.

Anglų valdžia sako, kad, 
girdi, tas suvažiavimas su
galvotas “komunistų.” Bet 
Canterbury’© katedras kle
bonas, Karališkos Muzikos 
Akademijos profesorius Al
an Bush, garsus gydytojas 
chirurgas Alick Bourne ir

Draugas” irgi sa- 
kalėdoms'

Valsti- 
arti 5

Roma
“Tempo” rašo:

“Medžiaginiai gyvuoja
Šiaurinė Amerika, bet ne

Audringai baigiasi šie se 
nieji metai. Laukiame naujų 
Lai kiekvienas dienraščio skai 
tytojas ir prietelius pagalvoja 
Ar nors piršto pajudinimu pri 
sidėjau prie “Laisvės” platini 
mo šiais metais? Kuomi prisi 
dėsiu 1941 metais?

JAPONŲ AR VOKIEČIŲ 
LAIVAS BOMBARDAVO 

ANGLIJOS SALA

Anglai Praneša:
London. — Nuskandintas 

karinis anglų laivas naikin
tuvas “Acheron,” 1,350 to
nų įtalpos. Neskelbiama, 
kas atsitiko su 138 jo jū
reiviais ir oficieriais.

Darbo Žmonių
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.00

Metams

Bėda, tačiau, su Kleofu yra 
tame, kaip dabar atrodo, kad 
jis mano, jog užtenka vienos 
dienos būti geru ir doru žmo
gum. Pav., jis pats ištisus 
metus plūdosi, koliojosi, mela
vo, o tik per Kalėdas atsimi
nė Kristų ir atliko išpažintį.

Berlin, gruod. 27.—Šį ry
tų anglų orlaiviai išnaujo 
pradėjo bombarduot vokie
čių prieplaukas ir kitus 
punktus.

Vokiečių kanuolės iš 
Franci jos pajūrio apšaudė 
priešo laivus Angliškame 
Kanale (jūrų siaurumoje).

Katalikų bažnyčia gal jam 
griekus ir atleistų ir pavelytų 
vėl ištisus metus kreizavoti sa
vo ilgu liežuviu. Bet Jurgelio- 
nies apšmeižti* ir išniekinti 
žmonės ir judėjimai jam tos 
malonės negali suteikti. Jis 
iš tiesų turėtų pilnai pasitaisy
ti ir ateiti į protą, jeigu norė
tų nuo jų gauti griekų atlei
dimą.

Ypatingai nuo Lietuvos liau
dies jam griekų atleidimą bū
tų sunku 
daug yra

Washington. — Per pir
mus dešjmt mėnesių šiemet 
buvo iš Jungtinių Valstijų 
išgabenta Japonijai karinių 
medžiagų už $191,413,000; 
pernai gi tuo pačiu laiku— 
už $179,377,000. Šiuos skait
menis paduoda Amerikos 
prekybos ministerija.

Prez. Rooseveltas buvo 
uždraudęs išvežt į Japoni
ją aukštos rūšies gazolinų ir 
senės geležies laužus. » Tai 
japonai pirko daugiau pras
tesnio gazolino. Parsigabe
nę ' namo iš Amerikos, jie 
apvalė tų gazolinų ir varto
jo savo orlaiviams prieš

Anglai Teigia:
London, gruod. 27.—Vo

kiečių kanuolės iš Franci- 
jos, per jūrų rankovę, bom
bardavo Doverį, anglų prie
plaukos miestų.

Vakar vienas vokiečių or
laivis mėtė bombas į Shep- 
pey salų, Thames upės žio
tyse. Mažai nuostolių tepa
darė.

Šiaip nuo pirmadienio 
nakties iki po vidurnakčio 
iš ketvirtadienio į penkta
dienį buvo sustabdyti orlai
vių žygiai iš abiejų pusių.

ligų perų.
Vokiečių bombininkai dau

gelyje miestų suardė van
dentiekių vamzdžius, ir 
taip vanduo liko užterštas 
nešvarumais, nors «' 
tų vamzdžių paskui ir pa
taisyta.

Kunigų 
kė: “Grąžinkime 
Kristų.” “Priimkime Kristų.”

Bet kokia iš to nauda, kad 
šitie šūkiai buvo “Draugo” re
daktoriaus tiktai lūpose, o jo 
širdyje kaip buvo, taip ir pa
siliko velnias su dideliais ra
gais ir ilga uodega.

London. — Siaučia šilti
nės (typhoid fever) ir dif- 
terija Londone, Mancheste- 
ryje ir kituose Anglijos did
miesčiuose. Valdžia nei

Italai Skelbia:
Roma. — Paskutinėmis 

dienomis kariniai italų lai
vai Viduržemio Jūroje 
dviem • torpedom nuskandi
no Anglijos šarvuotlaivį.

Italų submarinas sunaiki
no du didelius prekinius 
Anglijos laivus ir sužeidė 
trečia šiauriniame Atlanto 
Vandenyne.

Italijos orlaiviai apdaužė 
vienų Anglijos karo laivų 
ties Libijos krantais.

Ęondon. — Kooperatyve su vokiečiais ir italais, kad 
Londono Draugija su 750 Anglija neapgrobtų svetimų 
tūkstančių narių remia an- kraštų ir kad neverstų juos 
glų Liaudies Suvažiavimų, mokėt anglam jokių kontri- 
kuris įvyks Gausio 12 d., po bucijų. 
naujų metų. Suvažiavimui 
pritaria Pietinio 
Mainierių Sąjunga 
gelis kitų unijų, kaip kad 
Londono Statybos Darbinin
kų Unija, Lambeth Amati- 
riių Unijų Taryba ir kt.

Liaudies Suvažiavimas 
šaukiamas štai kokiais tik
slais:

1. Gint Anglijos žmonių 
pragyvenimų.

2. Gint demokratines ir 
darbo unijų teises.

3. Įtaisyt tinkamas slėp
tuves nuo vokiečių oro bom
bų ir suteikt patalpas tiem, 
kurių namus sunaikino vo
kiečiai bombininkai.

4. Sumegst draugiškumo 
ryšius tarp Anglijos ir So
vietų Sąjungos.

5. Įkurt Anglijoj Liaudies 
Valdžių, kuri tikrai atsto
vautų Anglijos žmones ir 
kuri būtų verta pasitikėji
mo viso pasaulio dirbančių-

duoda anglam galimybę ka
riauti. Kad anglai įvykdė 
ofensyvų prieš italus Šiau
rinėje Afrikoje, tai tik dėka 
A m e r i k os ‘bepusiškumo’, 
kuris davė anglam tankus, 
orlaivius, amunicijų ir ka- 
nuoles.r

Šių Liaudies Suvažiavimo 
Wales’o programų svarstė ir Anąlų

KARO FRONTE PA 
SIBA1GE KALĖDŲ 

ŠVENTES

ITALAI NUSKAN
DINĘ 3 ANGLU 

LAIVUS

Prašome visų “Lai
svės” skaitytojų gaut 
nors po vienų naujų 
skaitytojų savo dien
raščiui.

Roma. — Graikai “nie 
kad neprieis” Valonos prie 
plaukos, Albanijoj, kaip sa 
ko italų komanda.

Budapest, Vengrija. — 
.Čionaitinė spauda rašo, kad 
po vie tų Sąjunga sutelkė 300 
tūkstančių savo armijos pa
lei sienų su Rumunija.

Vengrų radio ir laikraš
čiai kartoja, kad vokiečiai 
jsiunčia" šimtus tūkstančių 
,daugiau savo kariuomenės į 
Rumuniją.

Melbourne, Australija, laikraščius ir iškabas ragi- 
gruodžio 27.—Šarvuotas lai- na žmones pirma išvirint 
vas po Japonijos vėliava vandenį ir tik tada gert jį. 
smarkiai bombardavo Nau- ; Virinimas reikalingas apva- 
ru, viena iš Gilbert salų,1 lyt vandenį nuo apkrečiamų 
kurias valdo Anglų Impe
rija. Taip pranešė Austra
lijos ministeris pirmininkas 
Menzies.

Australija yra Anglijos 
pusiau-kolonija.

Plačiai Paplito Šilti 
nes ir Kt. Apkrečia
mos Ligos Anglijoj

Graikai Praneša:
j Anthenai. — Graikai iki 
šiol Albanijoj sužeidė 45 
tūkstančius italų karių, 
kaip skdičiuoja graikų pa
imti į nelaisvę italų pulki
ninkai ir kiti oficieriai. Jie 
nesako, kiek italų užmušta. 
Vienas graikų' paimtas vy
resnysis italų karininkas 
pranešė, jog per dvi savai
tes žuvo trečdalis viso jo 
bataliono.

Italai belaisviai graikų 
atvežti į Janiną vos paeiną: 
išbadėję, sergą, pusiau su-

Spauda džiaugiasi, kad šie
met buvusios turtingiausios 
Kalėdos — turtingiausios biz7 
niui. k J

Gal ir tiesa. Bet tai kruvi
nas turtingumas. Tik karo pa
būklų gaminimas ir ruošimas 
šio krašto karui pakėlė pra
monę ir biznį. Už tai neužil
go Amerikos jauni vyrai turės 
išmokėti upeliais kraujo ir 
kalnais lavonų.

Atsiminkime 1916 metų 
ledas ir 1917 metų naujus 
tus. Tai irgi buvo be galo 
tingos šventės. O žinote, 
po to atsitiko.

Maskva. — Svarbiausiose 
pramonėse Sovietų Sąjun
goj per paskutinius šešis

Tik už 4 Centus Mėsos 
Anglui per Dieną

Anglijos premjeras Church
ill paleido šūkį į Italiją: At
sikratykite Mussolinio ir vėl 
sužydės meilė tarpe Anglijos 
ir Italijos.

Patarimas geras. Nusikra
tyt Mussolinio reikia. Taipgi 
nusikratyt reikia Hitlerio.

Bet ar užtenka? Ne, neuž
tenka* Lygiai nusikratyt rei
kia ir Churchillio ir visų impe
rialistų. Tiktai tada ant žemės 
užviešpataus taika ir ramybė 
tarpe tautų.

Kleofas Jurgelionis gruod-1 
žio 27 dieną ant pirmo “Tėvy-’ 
nės” puslapio susodino visus 
razbaininkus, vagis, šmeiži
kus, bumotojus, pavyduolius, 
kerštininkus, valdžios tarnus^ 
nupuolėlius ir sako jiems: 
Nors tą vieną dieną, vyrai, pa- 
siprovykime!

“Nors tą vieną dieną tegul 
^gyvasai Jėzus Kristus būna su| 
mumis, o mes su juomi.”

Gerai, kad Kleofas priskaito 
ir save prie tų baisių griešnin •

jį Washington valstijos prie- 
J plaukas suvežta japonam 4,- 
070 tonų plieno.

Šios valstijos Common
wealth Federacija, todėl, iš
spausdino tokį pareiškimų 
savo laikraštyje “Washing
ton New-Dealer”:

“Wall Strytas pasakoja, 
kad negana padirbama reik
menų šaliai ‘ginti’, ir stau
gia, šaukdamas uždraust 
streikus, panaikint 40 va
landų darbo savaitę ir at
šauki visus įstatymus išleis
tus darbininkų naudai. Tuo 
tarpu Jungtinių Valstijų 
Plieno • Trustas ir toliau 
traukia sau pelnus iš Japo
nijos ginklavimo.”.

Churchill nėra joks šventa
sis. Kadaise jis žavėjosi Mus
solinio laimėjimais Italijos 
žmonių kaštais. Pav., 1927 
m. Churchill kreipėsi į Itali
jos fašistus, sakydamas:

“Jeigu aš būčiau italas, tai 
esu tikras, jog aš būčiau bu
vęs su jumis nuo pat pradžios 
iki pabaigai jūsų pergalingos 
kovos prieš bestijiškus leniniz
mo apetitus ir geidimus.”

• Taip kalbėjo tada Churchill. 
Jis, kaip ir visi kiti Anglijos 
plutokratai, išaugino fašistams 
ragus Italijoj ir kitur.

Cairo, Egiptas, gruod. 27. 
—Anglai iš oro, jūros ir 
sausumos įtūžusiai bombar
duoja Bardia, italų prie
plaukos miestų Libijoj, 10 
mylių nuo Egipto sienos.

Bardioj yra 20 tūkstan
čių italų kariuomenės.

Anglai tikisi per kelias 
dienas užkariaut Bardia ir 

dauguma paimt tuos italus į nelaisvę. 
_ - Šiuo tarpu anglai randasi 

už 8 mylių nuo Bardios, ap- 
— supdami jų plačiu ratu.

London. — Anglijos mais
to ministerija patvarkė, jog 
kitų mėnesį bus taip aprėž-jčių sveturgimių, tai 308,000 
tas mėsos vartojimas, jog daugiau negu buvo 
suaugusiam asmeniui bus tomą, 
leista pirkt tik už 28 cen
tus mėsos per savaitę. Iki 
šiol Anglijos gyventojas ga
lėjo pirkti 35 centų vertės 
mėsos per savaitę.

Vokiečių submarinaų skan
dindami prekinius Anglijos 
laivus, tuomi mažina mais
to pristatymų iš svetur.

Anglijos kareiviai, jūrei
viai ir lakūnai iki šiol gavo 
daugiau mėsos negu šiaip 
gyventojai. Dabar gi jie 
“patys pasisiūlė,” kad ir 
jiem būtų mažinama mėsos 
kiekis panašiai kaip neka- 
riškiams gyventojams.

miau.
Kasdienio vartojimo da

lykų gamyba taipgi žymiai 
pakilo.

Lapkričio mėnesį nulieta 
15 procentų daugiau gele
žies negu biržely j, o aukš
tos rūšies plieno—10 pro
centų daugiau.

Dabar Sovietų šalyje pa
gaminama vidutiniai 22 
procentais daugiau anglies 
negu pusmetis atgal.
ŠIMTAI NAUJŲ SVEIKA

TAI ĮSTAIGŲ

NEPILIEČIŲ SVETURGI 
MIŲ DAUG DAUGIAU 

NEGU MANYTA
New York, gruod. 27.— 

Šiame mieste susiregistra 
vo 958 tūkstančiai nepilie

Chinija. O vietoj uždraus
tos senos geležies Japonija 
pirko daugiau gatavų ir pu- 
siau-gatavų plieno produktų 
iš Jungtinių Valstijų. Ne
žiūrint uždraudimo, japo
nai vis gavo orlaivių iš 
Amerikos.
Chinai Kur Kas Mažiau Ga
vo Reikmenų iš Amerikos
Per pirmus 10 mėnesių 

šiemet Chinija pirko įvairių 
reikmenų iš Amerikos už 
$67,908,000; pernai gi tuo 
pačiu laiku ji pirko už $40,- 
170,000 reikmenų iš šios ša-

Belgrad, Jugoslavija. — 
Nors vokiečiai ir italai už
ginčijo, bet jugoslavų kari
niai tėmytojai tvirtina, kad 
Vokietija yra atsiuntus 45 
tūkstančius savo armijos j 
Italiją.

Ši nazių kariuomenė ski- mėnesius pagaminta abelnai 
riama veikti prieš graikus 15 procentų daugiau dirbi- 
Albanijoj ir prieš anglus nių negu per pusmetį pir- 
Šiaurinėje Afrikoj
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Kad Pliurpia, Tai Pliurpia!
Kalėdinis “Tėvynės” numeris pada

lytas tikru pliurpalų maišeliu. Pats SLA 
organo redaktorius yra prirašęs pustre
čio “Tėvynės” puslapio apie kalėdų šven
tes, apie “tų vieną dieną,” apie Kristų 
ir kitus dalykus, kurie gali būti tinkami 
kunigų leidžiamai spaudai, bet nieku bū
du ne vadinamajai progresyviškai orga
nizacijai, SLA.

Jurgelionis mėgsta drožti kitiems pa
mokslus, moka žmones “moralizuoti,” 
deja, jis pats savo mokymų niekad nesi
laikė ir nesilaiko. Paimkim jo vieną 
“ukazą” SLA nariams:

“Nors tą vieną dieną (Kalėdų dieną.— 
“L.” Red.) pavyduolis ir kerštininkas te
gul pasitraukia į šalį ir nerodo savo gel
tonų akių, savo iškelto kumščio, ir savo 
nuodais tegul nenuodija žmonių dvasios 
Skaistybės.”

Jeigu pavyduolis ir kerštininkas “Tė
vynės” redaktorius tikėtų į tai, ką jis sa
ko kitiems, tai jis turėtų taip ir pada
ryti. Jis turėtų liautis nuodijęs “žmo
nių dvasios skaistybę.” Jis turėtų liau
tis pūtęs muilo burbulus. SLA nariams. 
Jis turėtų liautis pūtęs fašizmo rūkus į 
SLA narių akis. Jis turėtų nors kartą 
sužmonėti, liautis meklevojęs; jis turėtų 
pasitraukti iš “Tėvynės” redaktoriaus

• I vietas ir turėtu ją užleisti už jį tinka - 
mesniam, kuris SLA darytų naudos, o ne 
skriaudą. Nors “tą vieną dieną” per mę- 

B tus Kl. Jurgelionis turėjo gerai pagalvoti 
ir suprasti, kad “Tėvynės” redagavimas 
nėra jo darbas, kad jis SLA organo re- 

| I daktoriumi netinka, kad jis prarado vis
ką, ką jis kada nors turėjo, kad jis dabar 

. tegalėtų tikti gal kur nors prie “chiniš- 
ko aliejaus” korporacijos, gal prie ku- 
jolų bingolų, gal prie arkliukų, gal ant 

j kiaulių farmos.
Deja, Kl. Jurgelionis nepasitraukia. Jis 

laiko įsikibęs “Tėvynės” ir laukia, kada 
SLA nariams kantrybės pritruks ir jį 

Į jie pasiųs ten, kur jis tinka.

Ten, Kur Seniau Dvarininkai 
Lėbaudavo...

“Tarybų Lietuva” (iš lapkr. 2 d.) rašo: r
“Profsąjungų Org. Centro Biuras svar

stė klausimą, kaip panaudoti nusavintų 
i r. suvalstybintų dvarų rūmus darbininkų 
ir jų šeimų atostogavimo poilsiui ir svei
katai taisyti. Parinkta dvidešimt dvarų 
ir tikimasi, kad profsąjungos jau atei
nančią vasarą į juos galės pasiųsti darbo 
žmones atostogauti.

“Profsąjungos darbininkų ir jų šeimų 
poilsio reikalams norėtų gauti bentjaiuos 

| dvarus: Kauno apskrityje: Lapių dvaras 
I (buv. Merkio), apie 10 km. nuo Kauno;

Pagermanių dvaras Kruoniu valsčiuje, 
apie 16 km. nuo Kauno; Labūnavos dva
ras, Vandžiogalos valsčiuje, apie 31 km. 

| nuo Kauno, ir Santakų dvaras, Jonavos
/ I valsčiuje, apie 33 km. nuo Kauno. Pane-
( vėžio apskr.: Padubysio dvaras, Rozali

mo valse.; Pamiškės dvąras, Smilgių val
sčiaus, apie 13 km. nuo Panevėžio; Jo
tai n ių dvaras, Ramygalos valse., apie 19 
km. nuo Panevėžio.• Zarasų apskr.: Ski
nu dvaras, Smalvų valsčiuje. Kretingos 
apskr.: Pavelsių dvaras, Andriejavos 
valsčiuje, apie 33 km. nuo Kretingos. 
Utenos apskr. Bijuntiškio dvaras, Molė
tų valsčiuje, apie 43 km. nuo Utenos. 
Telšių apskr.: Upynos dvaras, apie 25 
km. nuo Telšių. Trakų apskr. Lentvario 

* < dvaras, apie 16 km. nuo Vilniaus; Vokės 
\ dvaras, apie 13 km. nuo Vilniausp.Balto- 

I • \ sios Vokės dvaras, apie 11 km. nuo Vil- 
IM \

niaus; Užutrakio dvaras, apie 22 km. nuo 
Vilniaus, visi Trakų valsčiuje. Vilkaviš
kio apskr.: Paežerių dvaras, Alvito vals
čiuje, apie 3 km. nuo Vilkaviškio. Ra
seinių apskr.: Pagrįžuvės dvaras, Tytu
vėnų valsčiuje, apie 24 km. nuo Raseinių. 
Šiaulių apskr.: Varputėnų dvaras, Šaukė
nų valsčiuje, apie 28 km. nuo Šiaulių; 
Žagarės dvaras, apie 47 km. nuo Šiaulių; 
Beržėnų dvaras, Šaukėnų valsčiuje, apie 
33 km. nuo Šiaulių.

“Kaimyninėje Latvijos TSR profsąjun
gos jau yra gavusios eilę dvarų ir dva
rų rūmų ir juose įrengia poilsio namus 
ir sanatorijas darbo žmonėms ir jų šei
moms. Kur anksčiau lėbavo darbo žmo
nių išnaudotojai—dvarininkai, dabar čia 
ras poilsio ir taisys sveikatą darbo žmo
nės.”

Beabejo, kad šis Lietuvos profesinių 
sąjungų pageidavimas bus (o gal jau 
yra) ‘išklausytas ir tuomet Lietuvos dar
bininkai galės žmoniškai pasilsėti ten, 
kur per šimtmečius lėbaudavo liaudies 
priešai dvarininkai.

“Būsimos 90 Dienų Sunkiausios 
Anglijai“

Nors amerikinėj spaudoj bandoma su
daryti mintis, kad Anglijai jau karo pra
laimėjimo pavojus praėjo, bet tikrumoj 
taip nėra. Maisto stoka, ginklų stoka, 
pinigų stoka ir žmonės pradeda j ieškoti 
kelio išeičiai iš karo.

Į Washingtoną lėktuvu grįžo iš Angli
jos ponas Arthur Purvis, kuris Amerikoj 
yra vyriausias Anglijos viršininkas su
pirkimui karo reikmenų. Ponas Purvis, 
kaip tik parvyko iš Anglijos, tuojau tu
rėjo pasitarimą su Jungtinių Valstijų 
valstybės kasininku ponu Henry Mor- 
genthau ir kitais viršininkais. Jis, kaip 
rašo iš Washingtono ponas Turner Cal
ledge, pakartojo Anglijos valdžios pa
reiškimą, kad daugiau Anglija negali 
mokėti Amerikai už ginklus, nes ji neturi 
pinigų. Jis sakė, kad Anglijai reikia or
laivių, tankų, kanuolių ir kitų ginklų ir 
reikia desperatiškai.

“Jeigu bėgyje būsimų 90 dienų, Angli
ja negaus greitos pagalbos tais ginklais, 
tai ji suklups (collapse).” Jo supratimu, 
būsimos 90 dienų bus sunkiausios dienos 
Anglijai.

Tai yra atviras prisipažinimas, kaip 
Anglijai blogai. Bet tuo pat kartu, tai 
yra ir propaganda už didesnę pagalbą 
Anglijai. Mes pamename, kaip laike per
eito karo per metų metus, kaip viena, 
taip ir antra pusė aiškino: “Dar pasilai
kykime mėnesį, ir jau priešas bus par
blokštas!” Ir taip aiškino per kelis me
tus.

Dabar ponas Purvis sako, kad būsi
mos 90 dienų bus kryžiaus dienos Angli
jai, o kada jos praeis, tai jis, norėdamas 
daugiau gauti iš Amerikos ginklų, vėl 
tą giesmę giedos, sakydamas, kad bū
simos 60 dienų Anglijai bus kryžiaus 
dienos.”

Kaip Bus Tvarkomi Liaudies 
♦ Universitetai

Sovietą Spauda Apie Karą
Sovietų Sąjungos spauda plačiai ana

lizavo paskutinius įvykius karo frontuo
se. Anglijos-Vokieti jos karas, kuris vė
lesniu laiku vedamas tik ore ir ant jūrų, 
kiek apsilpo iš priežasties blogo žiemos 
oro. Vienok giedresniame ore, protar
piais ir viena ir antra pusė atliko gan 
tolimų puolimų. Anglai bombardavo net 
Italiją. . i J

Italijos-Graikijos fronte yra ta padėtis, 
kad iniciatyva dar vis yra graikų ran
kose, ypatingai pietuose. “Krasnaja 
Zvezda” rašo, kad graikai per mėnesį 
laiko savo ofensyvo pasivarė nuo 25 iki 
50 mylių pirmyn, šiaurių Albanijos fron
te italai juos sulaikė ir ten jau apie dvi 
savaitės pozicijos yra tose pat vietose. 
Italų 11-toji armija pasitraukus iš Grai
kijos Epirus kalnu dar vis traukiasi 
Adriatiko Jūros pakraščiu linkui Valo- 
nos prieplaukos. Ji ga\$> stiprių padrū- ! 
tinimų ir numatoma,' kad ten bandys 
graikus sulaikyti.

Laikraštis “Trud” apie šį karą rašo: 
“Graikų atakos uždavė skaudų smūgį 
italų pozicijoms. Bet tie jų pasisekimai 
dar negalima laikyti galutinais.”

“Krasnaja Zvezda” rašo apie Afrikos 
frontą: Italų divizijos buvo apsuptos Sidi 
Barrani srityje ir sumuštos. Anglai į 9 
dienas apvalė Egypto pakraštį nuo italų 
ir įsiveržė į Italijos koloniją Libiją, kur 
ima miestus ir belaisvius. Italų svarbiau
sia -nepasisekimo priežastis1 yra ta,'kad

Švietimo liaudies kom. 
Suaugusių švietimo depart- 
mentas paruošė viešųjų liau
dies mokyklų arba liaudies 
universitetų i n s t r u k c iją. 
Viešąsias liaudies mokyklas 
steigia ir laiko Švietimo 
liaudies komisariatas. Tų 
mokyklų tikslas — šviesti 
liaudį, supažindinant su į- 
vairiomis mokslo šakomis, 
teikiant praktiniam gyveni
mui ir darbui reikalingų ži
nių ir ruošiant LTSR sąži
ningų darbininkų įvairioms 
socialistinės statybos sri
tims. Tam tikslui siekti Šv. 
1. komisarijatas steigia pa
grindines viešąsias liaudies 
mokyklas arba liaudies uni
versitetus Kaune ir Vilniu
je ir šalutines— kitose Lie
tuvos vietose.

Pagrindinės mokyklos yra 
pavyzdinės šalutinėms vie
šosioms liaudies mokykloms 
savo mokslo planais, moks
liniu lygiu; be to, jos teikia 
šalutinėms viešosioms liau
dies mokykloms mokslinių 
ir vidaus santvarkos patari
mų, lektorių, spausdintų pa
skaitų, nurodo mokslinės li
teratūros ir t.t. Spausdintų 
paskaitų ir patarimų pa
grindinės viešosios liaudies 
mokyklos siuntinėja ir ats
kiriems asmenims, kurie 
dėl kurių nors priežasčių jų 
lankyti negali. į Be to, jos 
organizuoja vienąsias, liau
dies mokyklas, i1

Mokslo ir mokymo reika
lams viešosios liaudies mo
kyklos turi bibliotekų, la
boratorijų ir kitokių darbui 
reikalingų priemonių. Rei
kalui esant, viešosios liau
dies mokyklos gali naudotis 
kitų mokyklų bei įstaigų la
boratorijomis, bibliotekomis 
ir kitomis mokslo priemonė
mis, iš anksto su minėtųjų 
įstaigų ar organizacijų va
dovybėmis susitarusios. Vie
šosios liaudies mokyklos ga
li naudotis savivaldybes ir 

’ kitų vietos organizacijų tei
kiama parama: patalpomis, 
kuru, šviesa ir k. Mokslas 
šiose mokyklose nemoka
mas.

Mokslas viešojoje liaudies 
mokykloje trijų metų. Per 
pirmuosius dvejus metus ei
nami pagrindiniai kursai, 
trečiaisiais.— papildomieji. 
Mokslo metai skiriami į du 
semestrus: rudens ir pava
sario. Pagrindinėse viešosio
se liaudies mokyklose ru
dens sem. prasideda rugsėjo 
15 d. ir baigiasi gruodžio 20 
d.; pavasario semestras pra
sideda sausio 10 d. ir baigia
si gegužės 15 d. Šalutinėse 
viešosiose liaudies mokyklo
se rudens semestras prasi
deda spalių 1 d. ,ir baigiasi 
gruodžio 20 d.; pavasario 
semestras prasideda sausio 
10 d. ir baigiasi balandžio 
15 d.

Viešosiose liaudies moky
klose yra penki skyriai: vi
suomenės mokslų, socialisti
nės ekonomijos, literatūros 
-meno, ganytos - technologi
jos ir gamtos-agronomijos. 
Švietimo liaūd. komis.

kursai: lietuvių, rusų, vo
kiečių, prancūzų, lotynų ir 
anglų kalbų, buhalterijos, 
stenografijos - mašinraščio, 
higienos ir namų ūkio, bib
liotekininkystės, žurnalisti
kos, braižybos - paišybos, 
liaudies meno ir teatro.

Viešųjų liaudies mokyklų 
klausytojais priimami vyrai 
ir moterys, ne jaunesni kaip 
16 m. amžiaus. Minimalinis 
mokslo cenzas — pradinės 
mokyklos kursas ar tolygus 
išsilavinimas. Klausytojai 
priimami į kurį nori skyrių 
klausyti visų to skyriaus 
mokslo dalykų ar tik nori
mųjų, arba stoja vien tik į 
kurį specijalinį kursą. Klau
sytojai, įsirašę į kurį skyrių 
klausyti paskaitų, gali, pa
gal savo norą, klausyti ir 
kitų skyrių paskaitų, jei 
tuose skyriuose yra užten
kamai vietos. Klausytojai 
'yra nuolatiniai ir nenuola
tiniai. Nuolatiniai klausyto
jai yra tie, kurie, užsirašę 
į kurį skyrių ar specijalų 
kursą, sistemingai klauso 
visą kursą. Laisvaisiais vie
šųjų liaudies mokyklų klau
sytojais laikomi tie, kurie

lanko paskaitas protarpiais 
arba tik atskiras kurio sky
riaus paskaitas. Moksleivių 
teisėmis nudojasi tik nuola
tiniai klausytojai. Klausyto
jai priimami tik mokslo me
tų pradžioje. Mokslo metu 
klausytojai gali būti priima
mi tik direktoriui sutikus. 
Klausytojai gauna Švietimo 
liaudies komisariato nusta
tytas studijų knygeles, ku
riose įrašoma ir atžymima 
jų mokslo eiga.

Viešosios liaudies mokyk
los klausytojai kiekvienų 
mokslo metų pradžioje su
daro klausytojų komitetą 
vieneriems mokslo metams. 
Į klausytojų komitetą kiek
viena mokslo grupė renka 
2-3 asmenis. Klausytojų ko
mitetas sprendžia kilusius 
savitarpio nesutarimus, žiū
ri klausytojų savitarpio 
drausmės ir elgsenos reika
lų, rūpinasi jų savišalpos 
reikalais, atstovauja klau
sytojus pedagogų taryboje, 
kelia klausimus bei pageida
vimus pedagogų tarybos po
sėdžiuose.

Baigiamieji egzaminai lai
komi klausytojui išklausius 
visą kurį mokslo kursą ir 
atlikus praktikos darbus. 
Už mokyklos klausytojų 
mokslo darbus gali būti ski
riamos premijos.

žuvusių 
žmonių

pager-

medžiagą bus galima sėk
mingai apsispręsti, kokio
mis tinkamomis formomis 
ir būdais įamžinti 
dėl Lietuvos darbo 
laisvės atminimą.

Žuvusių kovotojų
bimo reikalui įgijus valsty
binės, respublikinės reikš
mės ir juo rūpintis paėmus 
Aukščiausiosios Tarybos 
Prezidijumui per jo sudary
tąją komisiją, nebėra reika
lo sudarinėti bet kokius ki
tus atskirus komitetus cen
tre ar vietose. Kad nebūtų 
lygiagretiško darbo, visa 
medžiaga koncentruojama 
komisijos žinioje. *

Komisija Žuvusių dėl Lie
tuvos darbo žmonių lais
vės atminimui įamžinti:

J. Banaitis, 
P. Cvirka, 
R. žebenka.

PO KALĖDINIŲ DOVANŲ
SEKĖ BOMBOS KORFU 

SALOS GYVENTOJAM

Žuvusiųjų Kovotojų Atminimo Įamžini 
mo Reikalu Pranešimas

Kova del Lietuyos darbo 
žmonių laisvės yra pareika
lavusi daug aukų, kurių at
minimas visada buvo ir bus 
brangus darbo liaudžiai. Žu
vusiųjų kovotojų pagerbi- 
ųias ir jų atminimo įamžini
mas yra visos Lietuvos liau
dies ir valstybės reikalas. 
Todėl vienas pirmųjų Lietu
vos Tarybų Socialistinės 
Respublikos Aukščiausios 
Tarybos Prezidijumo nuta
rimų buvo įkurti Komisiją 
Žuvusių dėl Lietuvos darbo 
žmonių laisvės atminimui 
įamžinti. Komisijai pavesta 
paruošti tuo reikalu suma
nymus ir planus, su teise į 
darbą įtraukti Lietuvos Ko
munistų Partijos (bolševi
kų), Tarybinės valdžios į- 
staigų, Profesinių Sąjungų, 
Liaudies Pagalbos ir kitų 
organizacijų atstovus, taip 
pat specialistus iš įvairių 
sričių (istorikus, architek
tus, dailininkus, rašytojus 
ir kt.).

Savo uždavinį vykdyda
ma, Komisija Žuvusių dėl 
Lietuvos darbo žmonių lai
svės atminimui įamžint šiuo 
kreipiasi į visas Lietuvos 
TSR partines ir tarybines į- 
staigas, kultūrines ir kitas 
organizacijas, o taip pat pa
skirus piliečius, prašydama 
rinkti visą medžiagą — do
kumentus, fotografijas, at
siminimus, žuvusiųjų kovo
tojų biografijas, jų laiškus, 
charakteristikas ir t.t. Šioji 
medžiaga rinktina apie žu
vusius buržuazinės Lietuvos 
laikais (1918-1920 m. ir vė
liau), sušaudytuosius ir ka
lėjimuose nukankintuosius 
komunistus, darbo žmonių

lei- reikalų gynėjus, 1926 m. su- 
dimu gali būti kuriami ir šaudytuosius 4 komunistus, 
kiti kursai. Be pagrindinių sušaudytuosius 1927 metais 
skyrių, viešosiose liaudies, Tauragė j e, sušaudytuosius 
mokyklose yra specialiniai ir susirėmimuose žuvusius

jie buvo nuėję siauru frontų pamariu net 
75 mylias pirmyn nuo savo bazių. Jie 
nedakainavo Anglijos karo laivyno, ku
ris iš jūros fiaug padėjo anglų mechani
zuotoms jėgoms. Anglai,, išmesdami ita
lus iš Egypto, laikinai prašalino pavojų 
Suezo Kanalui. Jie gal galės palaikyti 
savo rankose įmeiatyVą Libijoj,- tame

IGraikai Skelbia:
Athenai. — Kalėdų dienoj 

anglų orlaiviai mėtė ryšu
liukus maisto ir dovanėles 
vaikam graikų saloje Kor- 
fu. Po to atskrido būrys 
italų orlaivių, įtūžusiai 
bombardavo šią salą ir už
mušė 15 žmonių, o sužeidė

valstiečių sąjūdžio dalyvius 
ir kitas baltojo teroro au
kas, o taip pat apie žuvu
sius 1905 metų revoliucijos 
kovose.

Visą tą vertingą medžia
gą apie žuvusius Lietuvos 
darbo žmonių laisvės kovo
tojus siųsti šiuo adresu: A. 
T. Prezidiumo Komisijai, 
Liaudies Kovų Muziejus, 
Kultūros Muziejaus Rūmai, 
Kaunas.

Tik surinkus reikalingą

Roosevelto Sūnus Tarnaus 
Wall Stryto Advokatų 

Firmoje

New York. — Prezidento 
Roosevelto sūnus Franklin 
D. Roosevelt, Jr., gavo tar
nybą kaip raštininkas Wall 
Stryto advokatų firmoj 
Gordon, Zachary and Parlin. 
Jo alga bus $2,100 metam.-

Sofija, Bulgarija, gruod. 
26.—Bulgarų vyriausybė už
ginčija, kad vokiečiai jau 
atsiuntę kelias divizijas sa
vo armijos į* Bulgariją.

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas:

Redakcijai: Keblumų yra 
su raide “y”. Aš parašiau 
“tris,” tai redakcija pataisė 
“trys.” Na, tai ir aš para
šiau “trys,” bet redakcija 
pataisė “tris.” Ta pati isto
rija ir su kitais kaikuriais 
žodžiais. Na, ir žinok tu, 
žmogau, kaip reikia tikrai 
lietuviškai gramatiškai ra-

V. J. Stankus.
Atsakymas:

Rašymas “trys” arba 
“tris,” taipgi daugelio kitų 
žodžių, priklauso nuo to, 
kokiam linksnyje jis esti. 
Jeigu vardininko linksny
je, tai yra, atsako į klausi
mą “kas?” tai rašosi “trys.” 
O jeigu esti galininko link
snyje, tai yra, atsako į 
klausimą “ką?”, tai jau ra
šosi “tris.”

Pavyzdžiui:
Kas išvažiavo miestan ? 

Atsakymas: Trys broliai.
Ką matei mieste? Tris 

brolius.
Arba paimkime žodį “va

gis.” Daugskaitoje vardinin
ke rašosi “vagys” (kas pa-

jiems padės jų karo laivynas. Tik reikia, 
kad jie nepadarytų italų klaidos ir ne
sigrūstų pirmyn siauru frontu tik pa- 
maryj. Pasekmingam pirmyn ėjimui rei
kalinga plačiu baru eiti ir per dykumas. 
Italų nuostoliai dideli, ypatingai belais
viais. Bet tą dar negalima skaityti pasi
sukimo punktu Anglijos laimėjimui karo.

bėgo? Vagys), bet galininke 
jau rašosi “vagis” (ką. ma
tei? Vagis).

Gramatika ir žodynas — 
mūsų geriausi mokytojai. 
Be to, reikia atydžiai tėmy- 
ti telpančią korespondenciją 
bei straipsnį. Jei pastelė 
jai, kad kaikurie atspari 
dinti kitaip, negu buvau pa
rašęs, tai kreipkis į grama
tiką arba į žodyną ir rasi 
atsakymą.

Ypatingai svarbu atydžiai 
skaityti ir įsitėmyti žodžius 
savo korespondencijos laik
raštyje. Pavyzdžiui, vienas 
geras draugas rašinėja laik
raščiams jau per 20 metų 
su viršum ir vis teberašo: 
“važiuotie,” “veiktie,” “bėg- 
tie”, “šauktie,” vietoje “va
žiuoti,” “veikti,” “šaukti” ir 
tt. Kiekvienu sykiu Redak
cija pataiso’, bet taip pat 
kiekvienu sykiu tas draugas 
savaip parašo.

Dauguma mūsų Ameri
kon atvažiavome tiesiog be
raščiai. Šiaip taip kaikurie 
per save pramokome rašyti. 
Nei dabar daug draugų ne
turi nei progos, nei laiko 
mokintis rašybos. Tad no
rėti iš jų visai taisykliškos 
rašybos nei negalima. Betgi 
daug kas galima išmokti ir 
daug klaidų galima lengvai 
išvengti, tik atydžiai temi- 
jant savo raštus, telpančius 
spaudoje, ir lyginant juos 
su originalu. Ko čia reikia, 
tai truputėlio kantryl 
rūpesčio ir dėmesio.
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ap-

laukti, kad socijalizmas duos 
realistus, o švelnieji lyrikai, 
darbo liks. Ne, taip neatsi- 
ūkio kūrimas neapsieis be

Anglai Įžiūri Vokiečių 
Gudrybę

šiuo tarpu nepraktikuo- 
Montello dramatiškas rate- 
atstovo neturėjo. Bet bu- 

pranešta per esančias

šeštadienis, Gruodžio 28; 1940
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Didžioji Šventė

Tave pūtė, mano krašte, visi vėjai. 
Kilo saulė—ir vėl krisdavo naktis. 
Ir tu niekad Spalio šventės neminėjai, 
Nors viltis žaibais uždegdavo akis.
Nors viltis dažnai atkeldavo blakstienas— 
Pasikelt—ir juodą vargą nusimest, 
Kaip tada—per didžio Spalio anas dienas. 
Darbo liaudžiai tvindant slėnius ir gatves.
Supas rudenio pliki šakų šešėliai, 
Dega žvaigždės sidabrinėje nakty. 
Naujai erai, mano krašte, prisikėlei, 
Naujos eros didžią šventę tu šventi.
Groja uosiai, skamba pušys lanksčios, žalios. 
Vaikšto vėjas melsvom krūvom,
Pirmąkart tau, mano krašte, šypsos Spalis 
Visa laisve, kuri gimė Jo dienom.

Juozas Kruminas.

Proza Nugali Poeziją
Tenka manyti, jog rašytai poezijai pra

džią davė liaudies dainos, o iš poezijos il
gainiui atsirado proza. Juk tik po senovės 
dainių—poetų atsirado dramaturgai ir pro
zaikai. Atrodo, jog panašią literatūrinę evo
liuciją pergyvena ir mūsų rašytojai. Petras 
Cvirka mūsų literatūroje debiutavo su eilė
raščių rinkiniu “Pirmosios mišios.” O dabar 
mažai kam ir į galvą beateina, kad Cvirka 
poetas. Ir Venclova puikias eiles rašė. O 
Putinas juk pirma savo poezija, o paskum 
“Altorių šešėlių” proza išgarsėjo. Vincas 
Krėvė taip pat yra nemaža eilėraščių para
šęs. Tiesą sakant, vargiai rastume savam 
krašte rašytoją, kuris nebūtų buvęs poetu. 
Ir svetimuos kraštuos panašūs dalykai daro
si. Tad taip ir peršasi galvon mintis, besi
rengianti pabrėžti, jog beletristai-prozaikai 
dažniausiai esti ne kas kitais, kaip iš poezi
jos pabėgę poetai.

O kad beletristas-prozaikas į senat 
tų poetu, tai jau gan retas atsitikimas, 
tuvių literatūroje tokio pavyzdžio, regis, 
nėra. Poezija šiaip ar taip yra labai gimi
ninga su jaunyste, su lyrika ir romantika. 
Poetas iki pat savo senatvės rašąs eiles turi 
būti pražilęs jaunuolis, svajotojas, idealis
tas. Įdomių dalykų patiektų mums studija, 
išaiškinanti kada poezija žydėjo ir kada ji 
nyko. Romantizmas davė didžiuosius poetus, 
o toji dirva, kurioje romantizmas išbujojo, 
buvo feodalinis ūkis. Su kapitalizmu augo 
proza ir nyko poezija. Iš literatūros isto
rijos tai visai nesunku įsitikinti. Poezijai iš
sitekti realizme gana sunku, t) gal net ir ne
įmanoma. Tad didieji realizmo atstovai yra 
prozaikai. Kapitalistiniuose kraštuose poezi
jos veikalai daug mažiau perkami negu pro
zos. Kapitalistinės visuomenės žmonės prak
tikai, realistai; poezija jų dvasiai nėra arti
ma. Gali būti net visų sutartinai pripažinta, 
kad *poezija yra grožinės literatūros viršū
nė, jos žiedas, visvien būklė nuo to nepasi
keistų. Objektyvios sąlygos savaip tvarko ir 
meno reikalus.

Socijalistinėje visuomenėje poezija atsi
gauna. Spalių revoliucija- pagimdė Maja- 
kovskį, revoliucinės romantikos pagautas 
Blokas parašė savo “Dvyliką.” Jesenino ei
lės taip pat rado sau vietos. Tad būtų bai
siai neatsargu 
tik prozaikus, 
romantika; be 
tiks. Naujojo 
svajonių, be fantazijos, be romantikos, ša
lia socijalistininio realizmo bus labai reika
linga ir socijalistinė romantika. Tad poetai 
neturėtų iš baimės arba dėl kitų kurių prak
tiškų priežasčių mesti poeziją ir imtis pro
zos.

Paskutinė, neseniai spaudoje pasirodžiusi 
Kazio Borutos knyga literatūriniu požiūriu 
yra įdomus egzempliorius. Mes Borutą ge
rai pažįstam kaip poetą. Ir dar nebetkokį. 
Jis juk jau galėtų priskaityti nemažą būrį 
savo pasekėjų^ Jeigu jauno, pradedančio 
rašyti poeto eilėraščiuose visaip linksniuoja
mi beržai, gluosniai, vėtros ir širdgėlos, tuoj 
krinta įtarimas, ar tas debiutantas nebus tik 
Boruta susižavėjęs. Boruta turi savo žody
ną, savo lyriką ir savo romantiką, h’ štai su 
savo veikalu “Saulę ant pečių parnešti išė
jo“ jis iš romantiko nori pasidaryti realis
tu ir iš poeto prozaiku. O tai, žinoma, ne
lengvas darbas. Bet iš veikalo aiškiai ma
tyti Borutos evoliucija, tas vingiuotas kelias 
iŠ poezijos į prozą. Tiesa, šis veikalas nėra 
pirmutinis Borutos prozos kūrinys. Jo “Me
diniai stebūklai” buvo net premijuoti. Be to, 
bene prieš dešimtį su viršum metų išleistas 
buvo “Namas Nr. 13.” Veikalas “Saulę ant 
savo pečių parnešti išėjo” poezijos ir pro
zos reikalus svarstant yra tuo parankus, kad 

t

jis pradėtas rašyti 1926 metais ir 
1935. Vadinas, veikalas pradėtas rašyti po
eto ir baigtas beletristo.

Pirmąjį knygos skyrių, parašytą 1926 m., 
drąsiai galime pavadinti neeiliuota poezija. 
Ten aprašomas tikras atsitikimas, studentų 
protestas prieš mirties bausmę ir dėl to į- 
vykdyti areštai. Lietuvos universiteto pa
žangieji studentai protestavo prieš mirties 
bausmės įvykdymą kareiviui komunistui Ju- 
bilerui Nochimui. Tai žinomas faktas. Ta
čiau Borutos aprašyme Petras Tylenis, at
rodo, bus kilęs iš Dainavos šalies senų žmo
nių padavimų. Argi neromantiška: “Prieš 
saulėtekį išeisi švilpaudamas plėšti arimų. 
Su vyrišku pasiryžimu peržvelgsi plačius 
laukų horizontus, ir atkakliai įsitemps visi 
raumenys. Per dieną suversi plačią, vos už
matomą, vagų jūrą. Vakaras ateis, kaip už
tarnautas poilsis. Pavargęs suplosi pūslėtu, 
kietu delnu bėriui per kaklą ir nusišypsosi.

—Vakaras. Užteks šiandien, bėri!
Paskui ant gonkų juoksis armonika, o mė

nuliui tekant amtels porą kartų Margis, bet 
susigėdęs įlys į savo būdą, juk tai savas 
bernas eina. Kur eina?—Joks bernas nepa
sakys, kur jis mėnesienos naktį vaikščioja, 
—visi žino. Ten, kur dvi mėlynos jūros juo
kiasi.”

Kas gi tos mėlynos jūros, kurios juoktis 
gali? Borutos poezijoj—tai mergos akys. 
Akis jis vadina vosilkomis arba jūromis. An
trame knygos skyriuje poęteijos jau žymiai 
mažiau, dialogai ten tokie, kokius esam pra
tę beletristikoje skaityti. Tas skyrius para-

R. Matas.

Kaip Raudonoji Armija Sutriuškino 
“Mannerheimo Liniją”

“Nėr tokios tvirtovės, kurios 
bolševikai negalėtų qmimti...”

New Yorke Miami ir Chicagoj Studio tea
truose rodoma Sovietų gamybos judis “Man
nerheim Line.”

Tas judis yra vertas susidomėjimo dėl dau
gelio priežasčių; jį turi matyti ne tik karo 
ekspertai, bet plačiosios masės. “Mannerheim 
Linija” praeitą savaitę buvo rodoma žurnalis
tams ir J. A. V. karo štabo atstovams. Tie, 
savo dalyko žinovai, nežiūrint, kad jie dirba 
kapitalistinėse firmose, turėjo vienbalsiai su
tikti, kad anksčiau, dar pernai jie manė, kad 
“Mannerheimo Linija” yra nenugalima, o Rau
donoji Armija yra menka, bet jie vėliau pa
keitė savo nuomonę. . .

Taip žurnalistai ir kariniai ekspertai kalbė
josi po to, kai matė Sovietų judį, bet jų laik
raščiai šitą jų bendradarbių nuomonę neat
spausdino.

i
Teko matyti, kaip paprastas žmogus žiūrėjo 

tą judį. Eilinis pilietis, kuris pernai per vi
są Sovietų baltafinų konfliktą buvo “įkaitina
mas” tokiais antgalviai: “vėl 5 raudonos divi
zijos paimta suomių nelaisvėn,” “raudonųjų 
korpusas įšalo prie Viburgo,” “raudonieji basi 
ir pusnuogiai ėjo į karą,” ir t.t.

Jei prisiminsim pernykščius įvykius, pama
tysim, kad “Mannerheimo Linija” nebuvo vien 
tik suomių baltagvardiečių fortifikuotas fron
tas, bet’ tai buvo simbolinė visų viešų ir slap
tų Sovietų Sąjungos priešų tvirtovė. . . Ne pro 
šalį paminėti, kad toji linija buvo pastatyta 
suvienytų kapitalistinių šalių dėka, su vilti
mi, kad ateis ta diena, kada prasidės “šventas 
karas” prieš darbininkijos tėvynę, SSSR...

Neveltui sujudo visa kapitalistinė bala per 
Sovietų-baltafihų karinį, konfliktą, neveltui kė
lė galvas ir Hooveris ir Chamberlainas ir La- 
valis... Ne be reikalo važiavo į Suomiją 
“mušti raudonuosius” tarptautinės padugnės, 
savanoriai. .. Kapitalas manė įvykdyti savo 

•xsK’»x?

Maskuoti Raudonarmiečiai pėstininkai artinasi prie 
priešo pozicijos. Tankas turi užpakalyj roges, kuriose 

įsteigta,ir šaudymo pozicija pėstininkams. . , .■

sytas 1928 metais. Ir juo toliau knygą ver- 
čiam, juo daugiau randame prozos ir ma
žiau poezijos. Vaizdavimo priemonės keičia
si. Bet Borutos lyrika, jo romantika pasi
lieka jaučiama iki pat knygos galo.

Tylenis už protestą buvo kalėjimai! ko
mendanto baustas. Atlikęs bausmę jis išėjo, 
bet tėvai jo atsižadėjo. Mat, tėvai tikėjosi 
jį kunigu išmokysią. Metęs mokslą 
universitete Tylenis gražiausiomis viltimis 
išvažiavo į Dviratinės kaimą mokytojauti, 
apylinkės kultūrinti. Nepatiko jis kunigui, 
nepatiko tvarkos ir ramybės saugotojams. 
Atėję kratos daryti šnipai jam pakiša ne
legalios literatūros ir patys ją randa. Per 
provokaciją Tylenis vėl patenka į kalėjimą 
ir ten nyksta.

Vientiso veiksmo, intrygos knygoje nėra. 
Tai šeši skyriai, parašyti skirtingu metu. Po
roj vietų autorius ir pats save į veiksmą įve
da. Visa knyga skaitytoją nuteikia gan ly
riškai. Bet juk būtų buvę truputį nuostabu, 
jei Boruta būtų ėmęs ir staiga pasirodęs 
prozaiku realistu. Poeziją į prozą iškeisti 
yra lengviau, negu iš romantiko virsti rea
listu. O romantikai ir lyrikai geriau jau 
tinka poezija negu proza. Gal būt, Borutai 
nevertėjo iš. poezijos daryti prozą, nes po
etams prozaikais virsti niekad ne vėlu, o 

( jau senam prozaikui poetu' pasidaryti be
veik nebeįmanoma. Gal būt, lietuvių lite
ratūrai geriau turėti Borutą poetą, o ne Bo
rutą beletristą? Literatams ir pačiam auto
riui vertėtų apie tai pagalvoti.

J. Jurginis.

ilgametinę svajonę,—paversti “Mannerheimo 
Liniją” iš apsigynimo pozicijos į puolimo ba
zę.

Judis prasideda Leningrado miesto vaizda
vimu. Leningradas—revoliucijos lopšys, Tary
bų Sąjungos antrasis miestas, industrijos Cen
tras—yra “atviras miestas.” Tik 19 mylių nuo 
svetimų nedraugingų kanuolių lizdų... Rau
donarmietis stropiai saugoja pasienį, ten, kur 
per 20 metų priešas jau 7 sykius nesėkmingas 
avantiūras turėjo.

Karo veiksmai prasideda; kariuomenė pra
deda žygiuoti nepaprastų šalčių metu per sie
ną ir artinasi prie priešų “neįkandamos” tvir
tovės.

Kaip kiekvienas Sovietų judis, ir “Manner
heimo Linija” pasižymi nepaprastu realizmu. 
Tas judis, be to, kdd jis yra istorinis—doku- 
mentalinis, pasižymi dar tuo, kad jis vaiz
džiai ir, teisingai rodo gyvenimą, be jokio pa
dailinimo. Kitose kapitalistinėse ir fašistinėse 
filmose rasite nenatūralumo ir.teatralizmo žy
mių, daug ko neparodyta, daug kas išleista... 
Pavyzdžiui, naziai rodė neseniai judį iš jų 
karo su Lenkija, pavadintas “Ugnies Krikš
tas.” Tas judis rodė ne karo veiksmus, o tik 
“pergalės paradą” nei patį frontą, bet užfron
tę. Nebuvo šitame nazių judyje gyvų kovoto
jų, bet robotai, kurie mechaniškai pildo įsaky
mą.

“Mannerheimo Linijoj” galime stebėti ir 
patį raudonarmietį kovotoją ir jo viršininką, 
puikiai matosi kariškas veikimas ir techninė 
padėtis, moderniškas motorizuotas ginklavi
mas, praktiškas mundieravimas ir net maisto 
tiekimas.

Nematome judyj auksuotų epoletų, kurių 
tiek daug buvo Rzeczpospolitos ir net Smeto
nos kariuomenėse, užtat kiekvienas pastebės 
draugiškumą ir tikrą brolybę, viešpataujančią 
tąrp raudonojo brigados generolo ir eilinio ko
votojo. Iš to judžio aiškėja kiekvienam, kad 

(Tąsa ant 4-to pusi.)

Trečias puslapis

M IE N AkS
Širdies Jaunystė I

Johannesui. Becheriui ateinančiais metais 
sukaks 50 metų. Už jo pečių 28 metai poeti
nės veiklos. Jis išleido į pasaulį apie tris de
šimtis knygų. Ir štai dabar pat išėjo nauja jo 
eilėraščių knyga. Poetas pavadino ją “Wie
dergeburt”, kas lietuvių kalba reiškia “atgi
mimą,” o pagal savo vidujinę prasmę, skirtą 
tam. žodžiui įžanginiu eilėraščiu,—turi reikš
ti : “nuolatinis atgimimas”.

“Aš neturiu kada pasenti, — šūktelia po
etas. — Jeigu aš stabtelsiu pakeliui, tai aš . 
atsiliksiu nuo ateities”. Dėl to, kad ateitis 
vyksta čia pat, mums bematant. Ir kas nori 
eiti su ja koja kojon, tas turi turėti amžinai 
jauną širdį.

Iš kiekvienos. Johanneso Becherio knygos 
tai matyti. Iš kiekvienos jo knygos matyti 
platus ir godus gyvenimo glėbis. Kiekviena 
jo kpyga kalba apie nepaliaujamus poeto 
jieškojimus. Jis nesustoja pakeliui, ir jis nei
na pramintais takais. Dėl to jo kelias yra 
painus ir sunkus—nuolatinio atsinaujinimo 
kelias, daugkartinio atgimimo kelias.

Pirmaisiais savo literatūrinės veiklos me
tais Becheris kūrė kaip poetas kurstytojas. 
Jis kurstė prieš miesčioniją, jis kurstė prieš 
“poeziją su paauksuotais kraštais,” prieš 
“jaukiuosius” eilėraščius, parašytus pagal 
sotaus buržujo pareikalavimą. Jame neri
mo instinktyvi neapykanta sulaižytoms for
moms, ir jis laužė ir prievartavo jas, nuei
damas savo eksperimentuose kartais iki iš
krypimo. Jis pats prisipažindavo tai, pasako
damas apie savo eksp'resijonizmo perijodo 
kūrybą: “Staiga aš prabilau nauja kalba. 
Jaučiau, rašiau, šūkavau ir svaidžiau skie
menis, skiemenis, niekuomet nežinotus žo
džius. Vokiečių kalbos galas ir kartu pra
džia... Fanatiškas naikinimas... O, kaip 
tiktai aš nedainavau !. . . Iškraipydamas ir 
kaitaliodamas. . .”

Tai buvo įniršęs senųjų formų naikinimas 
ir naujų kūrimas — painesnių ir sunkių, 
šaukte šaukiančių savo neprieinamumu. Ta
čiau svarbu pastebėti, kad čia nebūta vien 
'formalaus žaidimo.- Už painesnių formų vi
suomet slypėdavo svari mintis, ir dažnai 
politinė mintis. Becheris nuo pat pirmųjų 
žingsnių pasireiškė kaip politinis- poetas.

Jo politinė mintis prieš karą ir karo metu 
dar nepasižymėdavo subrendimu. Tačiau jis 
buvo pirmasis užsieninis poetas, pasveikinęs 
jaunąją Tarybų respubliką poetiniu žodžiu. 
Jis vienas pirmųjų prisijungė prie proleta
riat© ir visam savo amžiui surišo savo liki
mą su juo. Revoliucijos metais ėmė bręsti jo 
politinė mintis. Ir tais metais pradėjo kris
talizuotis jo kūrybos naujos formos, prasi
dėjo antrasis poeto atsinaujinimas. Becheris 
vėl laužo, šį kartą jis laužo savo painesnią
sias pasunkintąsias formas. Bej ieškodamas 
paprastumo jis nueina iki suprastinimo kraš
tutinumo, iki primityvo. Jis beveik nutrina 
ribą tarp eilėraščio ir prozos, beveik panai
kina įprastąsias eilėraščių formas. Dialektiš
kai imant, tas poeto persitvarkymo procesas 
yra suprantamas, tačiau ir čia pusiaukelėje 
sustoti Becheris, suprantama, negalėjo. Be 
to, reikia pabrėžti, kad' tikrovėje visi Be
cherio jieškojimai nevyko tokia tiesia linija 
ir taip atvirai, kaip kad tai čia mano piešia
ma. Aš teparodau tiktai kertinius momentus. 
Iš tikrųjų poeto persitvarkymo kelias visa
dos painesnis ir nesklandesnis, jis susiduria 
su daugybe pašalinių elementų. O tie pašali
niai elementai ir tampa kartais paspirtimi 
tolimesniems siekimams. Taip atsitiko ir su 
Becheriu. šiaip ar taip, beskaidydamas eilė
raščių formas (iš dalies, gal būt, Uitmeno 
įtakoje) Becheris kartu griebiasi ir klasiki
nių eilėraščių formų, vis dėlto jas kažkaip 
perakcentuodamas, vos pastebimai perdirb
damas, kas vis dėlto ryškiai atskirdavo jo 
eilėraščius nuo griežtai klasikinių.

Toliau besivystydamas Becheris vis dau
giau ir daugihu ima gravituoti į tas atnau
jintas klasikines formas. Tačiąu eilėraščių 
formų skaidymo bandymai nenuėjo veltui. 
Klasikinės formos pas Becherį įgijo kažkokį 
naują lankstumą ir laisvę. Tatai ypatingai 
pastabu sonetuose. Becherio • eilėraščiuose 
laisvai ir taisyklingai skleidžiasi pasakoja
moji intonacija, o tai daro juos ypatingai iš
kalbingus.

Formos keitimasis pas Becherį vyko kartu 
su politiniu ir filosofiniu ūgiu. Tas ūgis ypa
tingai matomas paskutinėse trijose jo kny
gose: “Laimės jieškotojas” (Maskva, 1938), 
“Sonetai” (Maskva, 1939) ir pagaliau “At
gimimas“ (Maskva, 1940). Jose formos mei
striškumas derinasi su didžiuliu politiniu 
temperamentu, lyriniu pajėgumu ir’minties 
subrendimu. Jei seniau jo patrauklumas į

(Tąsa ant, 4rto pusi.)

LMS 2-ro Apskričio Metinės 
Konferencijos Protokolas
Konferenciją atidarė vice

pirmininkas J. Grybas, 1 va* 
landą po pietų. Sekretorei 
peržiūrėjus mandatus, pasiro
dė, kad randasi 12 atstovų 
nuo 4 kolonijų, ir 3 komiteto 
nariai —viso 15. Worcesterio 
Aido Chorą atstovauja: O. 
Dupšaitė, H. Gurskienė, H. 
Janulienė; Bostono — A. Jan
kus, J. Matulevičius, M. Bo- 
lys; Norwoodo vyrų grupės: 
J. šaštavickas, G. Klimašaus-” 
k aš, J. Palipienis, J. Grybas; 
Montello moterų grupę — J. 
Stygienė, A. Kukaitienė.

Konferencijos pirmininku iš
rinktas J. Grybas, sekretore 
M. Sukackas.

Išklausyta raportai stovin
čio komiteto ir priimti. Iš ko
miteto raportų paaiškėjo, kad 
komitetas dėjo pastangas, 
kiek galint atgaivinti veiklu
mą 2-ram apskrityj. Atmokėjo 
$29 1939 metų bilų. • Koncer
tas ir piknikas davė pelno, f 
Bankietas nedatekliaus.

Sekė vienetų raportai. Abel-, 
nai, visuose vienetuose yra Į 
gera veikla, kurie buvo atsto- i 
vauti konferencijoj. Neprisiun- \ 
tė. atstovų šios kolonijos: Lo
well, Haverhill, Gardner, 
Bridge water ir Lawrence. Cho- ’ 
rai 
ja. 
lis 
vo
moterų atstoves, kad ratelis 
gerai veikia žiemos sezonais.

Nauji Sumanymai
Nutarta surengti vieną žie

minį parengimą apskričio 
naudai. Kadangi Worcefcterio 
Aido Choras vaidins operetę 
“Grigutis” šią žiemą, tai vien
balsiai. nutarta kviesti Aido 
Chorą suvaidinti “Grigutį“ 
Bostone apskričio naudai. Dar- , 
bas paliktas Bostono chorui ir 
apskričio komitetui.

Nutarta rengti metinį pik
niką Montelloj. Pakeltas klau
simas surengimo koncerto pro
fesoriui Vytautui Bacevičiui 
Bostone. Ant vietos buvo pra
nešta, kad Mass, valstijos pa
žangiųjų organizacijų taryba 
jau tuo reikalu rūpinasi, tad 
nutarta remti jų pradėtą dar
bą.

Pakviesta LMS Centro ats
tovas, W. Kubilius, patiekti 
paskaitą temoje: “Mūsų Tau
tinė Kultūra-Menas ir Mūsų 
Jaunimo Atsinešimas Link 
Jo.“ Sekė ilgokos diskusijos, 
kurias iššaukė W. Kubiliaus 
gerai priruošta paskaita.

Sekė valdybos rinkimas:
Pirmininku išrinktas J. Gry

bas; pagelbininku M. Bolys, 
sekretore M. Sukackas, finan
sų sekretore O. Dupšaitė, iž
dininku J. Kižas.

Konferencija uždaryta 4:45 
vai. po pietų.

Sekretorė.

London, gruod. 26.—An
glai spėja, kad vokiečiai ty
čia paskleidę girdus apie 
siuntimą 300,000 savo ka
riuomenes į Rumuniją. Vo
kiečiai gal tuomi norėjo nu- 
kreipt anglų akis nuo vo
kiečių ruošiamo įsiveržimo 
i Angliją.

Istanbul, Turkija, gruod.. 
26.—Turkų valdininkai sako 
negirdėję, kad Vokietiją 
dabar siųstų daugiau’ armL 
jos į Rumuniją prieš Tur
kiją ar Graikiją.
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Kaip Raudonoji Armija Sutriuškino 
“Mannerheimo Liniją”

(Tąsa nuo 3-čio puslp.) 
Raudonoji Armija yra, kaip ir 
valstybė, pastatyta kitais, naujais

Raudonoji Armija be kitko dar galinga ne 
vien, kad jos tankai mikliausi ir neparbloškia- 
mi, kad aviacija nenugalima, bet dar dėl savo 
sveikos dvasios, dėl pozityvės moralės. Nėr 
Raudonojoj Armijoj nei “žąsies žingsnio” 
(goose-step) per paradus, nėr toj armijoj be
reikalingų blizgučių. Raudonoji Armija pa
sižymi drausmingumu, pasitikėjimu ir praktiš
kumu.

Kada po tam tikro manevravimo laiko buvo 
duotas įsakymas pralaužti “nenugalimą” lini
ją, tas įsakymas buvo sklandžiai išpildytas.

Linijos pralaužimas labai tiksliai atvaizduo
tas. Matome per tą karinę operaciją, kas yra 
svarbiausia militarinių uždavinių atlikime— 
visų ginklų rūšių veikimo suderinimas.

Matome, kaip Sovietų artilerija paruošia 
dirvą tankų paremtų pėstininkų slinkimui 
pirmyn, kaip pionieriai sprogdina uolas, kad 
galima būtų prieiti arčiau prie fortų, kaip So
vietų aviacija naikina priešo lėktuvus ir bom
barduoja artilerijos ir kulkosvaidžių lizdus, 

^kaip Pabaltijos Raud. Laivynas išsodina de
santus. Tie visi veiksmai vyksta planingai 
dėka gerų Raudonosios Armijos ryšių tarp 
karo štabo ir atskirų vienetų ir taip pat tarp 
atskirų ginklų rūšių.

Tame paveiksle rodoma ne tik pergalė, bet 
taip pat ir aukos. Ant balto sniego guli gar
bingai žuvusieji kovoje raudonarmiečiai. Prie
šo kulipkos pervėrė jų kūnus ir nudažė raudo
nai Suomijos laukus. Nors šiurpulingos yra 
savo natūralume aukų scenos, tačiau jos duoda 
ir inspiracijos—tos scenos prašosi parašų: “ne 
veltui jie savo galvas dėjo,” ir išvada turi bū
ti, “ten, kur raudonarmietis savo koją buvo 
pastatęs, ten ir raudona vėliava plevėsuos”...

Pati linija yra, ar, geriau pasakius, buvo 
pastatyta geriausių tų dalykų žinovų ir aršiau
sių Sovietų Sąjungos priešų. Pradėjo ją staty
ti anglai, vėliau tą darbą tęsė “toj pačioj dva
sioj vokiečiai ir francūzai; pridėjo prie tos 
kapitalizmo tvirtovės statymo ir savo inžinie
rių ir kapitalo...

Yra scenų tame judyj, kurios paaiškina pa
slaptį, iš kur toji neturtinga Suomija galėjo 
taip baisiai apsiginkluoti; juk ištikrųjų toji 
Mannerheimo linija, tai nėra pagal Suomijos 
išgalės... Ar Suomija, Mannerheimo valdoma, 
galėjo įsitaisyti 5 zonų moderniškų fortifika
cijų liniją, kurių šimtai fortų kainavo bilio- 
nai?...

Atsakymą ir tos paslapties išaiškinimą ra
sim, jei įskaitysim “trade marks” ant tvirto
vės kanuolės pagamintos anglų “Wickers Com
pany,” kulkosvaidžiai pagaminti francūzų 
“Sneider Kruz” ir nazių pagamintos minos... 
Štai yra priešo pilnas veidas ir “Mannerhei
mo Linijos” paslaptis. “Mannerheimo Linija” 
ėjo ne tik per Suomiją, bet, anot Liūdo Giros, 
ji tęsėsi ir per Lietuvą, jos griuvimas irgi yra 
simboliškas...

Apie Raudonosios Armijos kovingumą ir 
tinkamą ginklų valdymą galima buvo spręsti 
iŠ karo veiksmų, kurie pilnai ir efektingai bu
vo parodyti, bet, kad gauti pilną raudonar
miečių—kovotojų vaizdą, reikia įsidėmėti “Ma- 

' nnerheimo Linijos” pabaigą. Po kovų Sovie
tų kariai sugrįšta iš karo lauko į numylėtą 
tėvynę. Kokįa sveika dvasia vyrauja toj ar
mijoj, koks žmoniškas džiaugsmas. Tai nėra 
jokių moderniškų 20 amžiaus kryžiuočių “per
galės džiaugsmas,” bet teisingų žmonių prole
tarų nuotaika po sėkmingos operacijos šalies 
gynime.

“Mannerheimo Linijos” episodas buvo ge
ra pamoka, visokiems avantiūristams ir jų sė
brams “plunksnos generolams,” kad susidūri
mas su Raudonąja Armija nėra “ėjimas i 
pikniką,” o darbo žmonėms ir SSSR drau
gams, tai buvo paskatinimas dar labiau my
lėti ir įvertinti Sovietų Sąjungą—žmonijos 
švyturį ir jos garbingą gynėją Raudonąją Ar
miją..

Techniškai tas judis puikiai pagamintas. 
Operatoriai taip pat, kaip ir kovotojai, puikiai 
atliko savo pareigą. Traukti batalines scenas. 
arktikos sąlygose fronte, tai nėra tas patsr 
kaip traukti dekoracijas ar “oro mūšius” Ho- 
lywoodo studijoj—tai reiškia statyti gyvybę 
pavojum

“Mannerheimo Linija” yra dar vienas ver
tingas įnašasS Ovietų istorinių—dokumentali- 
nių judžių apie karą Abysinijoj, Chinijoj, lą-

pati SSSR 
pagrindais.

panijoj lobyne. Savo tikrume tas judis daug 
.kuo pralenkia keletą metų, atgal pagamintą 
paveikslą “Kijevo karo apygardos Raudonosios 
Armijos manevrus.”

Kaipo priedas demonstruojama dar ir 
“Sporto šventė Maskvoj.” šitoj kronikoj mato-t 
me sveiką Sovietų jaunuomenes dvasią, nes 
ryškiai perdėm yra “sveika dvasia sveikam 
kūne” lozungo įvykdymas SSSR.

Sovietų 10 milijonų jaunimo organizuoti 
sporto organizacijose—tas sporto ir džiaugsmo 
paradas buvo išraiška laisvų masių pasiekimai 
kūno kultūros srityje ir jų meilę darbininkų 
tėvynei, partijai ir numylėtam mokytojui drg. 
Stalinui.

Širdies Jaunystė
(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 

idėjinę poeziją pastūmėdavo Becherį kartais 
į rezonavimą, atšaldydavo, jo elėraščius, o 
kartais juos paversdavo gyvybės neturinčia 
schema, tai paskutiniosios trys knygos at
skleidžia mums eilėraščius mąstytojo, kuris 
sugeba stipriai jausti ir kuris visuomet suge
ba išreikšti savo mintį vaizdu.

Tačiau poeto minties subrendimas nesu
naikino jo širdies jaunystės. Laiko atžvilgiu 
paskutiniose jo knygose ypatingai stiprus 
troškimas apglėbti pasaulį, troškimas palies
ti jį ne tik vaizduotėje, bet ir tiesioginio ben
dravimo keliu. O tai juk yra būdinga'kaip 
tik jaunatvei ir tiems didęliems poetams, ku
rie visą savo amžių turi jauną 
buvo ir Viktoras Hiugo, palikęs 
broliams poetinį testamentą:

širdį. Toks 
savo likimo

krinta,Paimkit viską, žvilgsnis kur tik 
Ką jums gamta vis šnabžda savo mituose, 
Pagaukit aidą, rytą kalnams bundant, 
Mėnulio spindulį, netikėtai kritusį.

(J. Krumino vert.)

Tokiems poetams visados atrodo, tartum 
jie per mažai būtų atvaizdavę pasaulį. Kad 
ir kažin kokia turininga būtų jų tematika, 
juos visados kankina mintis, o gal dar ko 
jie nedasakę, o gal dar ko nesuskubę para
šyti.

Atsimenate, pas Majakovskį, plačiausiai 
visa ką apglebusį, plačiausią tematikos dia
pazoną turintį poetą: ;

Skolingas aš
Brodvėjaus lampionijai

Ir jums —
Bagdado debesys

aukšti.
Raudonai Armijai,

ir vyšnioms dar Japonijos
Viskam, 

ko dar 
nespėjau aprašyt.

(J. Krumino vert.)

pasilikusiu pasauliuiTokiu pat skolingu 
jaučiasi ir Becheris, o juk, rodos, nebėra to
kios temos, kurios jis nebūtų palietęs. Gilios 
senovės vaizdai ir savos praeities vaizdai, 
mūsų epochos vaizdai, gamtos vaizdai, mies
tų vaizdai ir žmonių vaizdai, — nuo istori
nių atsiminimų per paties savo pergyveni
mus iki ateities numatymų — toks jo pas
kutinių trijų knygų diapazonas. Maža to, 
kiek kartų dar jose atsišaukta į didžiuosius 
vardus,—Dantę, Šekspyrą, Gelderlingą, Puš
kiną ir kitus,—kurių temoms Becheris davė 
naują kryptį, naują persilaužimą, davė nau
ją projekciją į mūsų tikrovę. Becheris—vie
nas plačiausiai išsišakojusių poetų, didelės 
kultūros poetas, nepaprastai plačiai visa kuo 
besidomįs ir turįs labai aiškius siekimus, ku
riems tarnauja visa jo kūryba. Ir šis poetas, 
tiek daug visa ko matęs ir atvaizdavęs ką 
matęs daugelyje tūkstančių poezijos eilučių, 
skundžiasi nuostabiame savo eilėraštyje 
“Teismo diena”, kad jis į nieką nesuskubęs 
atsiliepti, kad jis, besinaudodamas gyveni
mo malonumais, į nieką neatsiliepęs dai
na.. . •

Niekados nesenstanti širdis! čia yra lai
das, kad poetas sukurs mums dar daug, 
daug nuostabių eilučių, savo godų jį patrauk
lumą prie pasaulio atkurs naujais poetiniais 
vaizdais.

‘Literaturnaja Gazeta.” ,

Freehold, N. J.
Lietuvių Ūkėsų Kliubas ren

gia šokius šį šeštadienį, 28-tą 
d. gruodžio (Dec.), savo na
me, Freehold - Englishtown, 
R. D. Durys atdaros nuo 2-ros 
vai. dieną, muzika nuo 6:30 
vai. vakaro.

širdingai kviečia Freehold© 
ir apylinkės lietuvius atsilan
kyti į šį balių. Nes bus gera 
muzika, gros lietuviškus ir 
amerikoniškus šokius. Bus ge
rų .gėrimų..ir užkandžių. Rū
pinsimės svečius patenkinti

Cliffside, N. J Philadelphia, Pa.
Mirė Antanas Rice

Gruodžio 26 d., 1:30 
pietų, staigiai mirė Antanas 
Ricę, 58 metų amžiaus. Jis bu
vo pažangus žmogus, per 
daug metų skaitė dienraštį 
“Laisvę” ir buvo LDS narys. 
Jo kūnas yra pašarvotas 365 
Gorge St., Cliffside, N. J. 
Bus p a 1 a i d o t as šeštadienį, 
gruodžio (Dec.) 28 d., 10 vai. 
ryto, Port Lee..kaiUrtiMe*

po
Pagarsejęs Mokslininkas Lie
tuvis iŠ Californijos ' Antanas 
Nikūnas Aplankė Philadelphią

Gruodžio 21 dieną aplankė 
mus išgarsėjęs pasaulyj lietu
vis mokslininkas Antanas Ni
kūnas: paleontologistas, ’ che
mikas, artistas, poetas ir dau
gelio mokslų šakų žinovas iš 
Los ,Angeles, Calif., su ku- 
riuom teko pro^a praleisti 
daugelį valandų ir pasikalbėti, 
pasiklausyti mokslinių ai$kini-

Žinios Iš Laisvos Lietuvos

S Locum 6-1422EVcrgreen 4-0072

GYDO IR DARO OPERACIJAS

Kultu re j ame

DIDIEJI “LAISVES”

PARENGIMAI

BANKIETAS
Įvyks laike “Laisvės” bendrovės metinio suvažiavimo

Sausio 26 January

18 Manhattan Avė
a GRAŽI KONCERTINĖ PROGRAMA

George Kazakevičiaus Orkestrą Gros Šokiams
ĮŽANGA BANKIETUI $1.50

r-

Bus Penktadienį, šeštadienį ir Sekmadienį

Komjaunuoliai Eina į Tal
ką Apylinkės Valstiečiams

Branduoliškiai, Šakių ap- 
skr? Spalio 29 d. Branduo- 
liškių komjaunuolių darbo

muzėjų 
pijonie- 
yra pa- 
moksli-

Pasamdyta dvi didelės salės, viena bankietui, 
kita šokiam.

Spalio šventę Sutinkam 
Su žeme

Sodina Naujus ir Atsodina 
Iššalusius Sodus

aiškinama Stalino konstitu
cija.

Labai paplitę komjauni
mo skyriai ir kuopelės.

Pasalis.

London. — Anglijos karar 
liūs Jurgis, kalbėdamas per 
radio, tvirtino, kad Anglija 
“įstojus į taką, kuris veda 
į pergalės laimėjimą.”

Tai 
kurio

Tai

265 NEW YORK AVENUE 
i p Brooklyn, N. Y.

Valandos* Tiuo 9 iki 11 rytais 
Ir sulyg susitarimo.

Prašome įsitėmyti šiuos dienraščio 
“Laisves” Parengimus

Dusetos. Zarasų apskr. 
Šios apylinkės valstiečiai 
pradeda kultūringiau gy
venti: labai gausiai skaito 
spaudą, įvairiose vietose'

DR. ISAAC COHN
AUSŲ, NOSIES, IR GERKLĖS

286 UNION AVENUE
Brooklyn, N. Y.

Valandos* nuo 11 iki 1 daliom 
Nuo .!» iki 7 vakarais 
Sekmadieniais nuo 11 iki 1

Suteikiam garbingas laidotuves *

I $150 i
I« Koplyčias suteikiam nemoka- | 

.1 mai visose dalyse miesto t
J. Tel. Virginia 7-4499 |

F. W. SHAUNS
(SIIALINSKAS) 1

FUNERAL HOWIE 1
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y

mų, išvadų bei moderninio 
mokslo atsiekimų. Tatai didelė 
garbė turėti tokį mokslininką 
lietuvių tautoj, kaipo vieną to
kį iš mūsų profesionalų, rašy
tojų, menininkų ir šiaip pasi
žymėjusių lietuvių tarpe. Tai 
labai malonus, nuoširdus, ne- 
išdidus ir iškalbus profesiona
las. Nedyvai, kad jis patapo 
šios šalies valstybinių 
mokslininkų žinovų 
rium. Jis labai daug 
sitarnavęs šių dienų
niais i š r a d i m ais chemijoj, 
priešistorinių liekanų tyrinėji
muose (paleontologijoj), as
tronomijos matavimuose, bota
nikoj, biologijoj, geologijoj ir 
kituose moksluose.

Alvitas. Vilkaviškio ap. 
Spalio mėn. 24 d. Alvito be
žemiams ir mažažemiams 
buvo didžiulio džiaugsmo ir 
daug metų puoselėtos vil
ties išsipildymo diena: jiems 
buvo išdalinta dvarų žemė, 
sulaistyta gausiu jų pačių 
prakaitu. Alvito dvaro kie
me susirinkus didžiulei že
mę gaunančiųjų miniai, į- 
žangos žodį tarė valsčiaus 
ž. ū. k-jos pirmininkas drg. 
Piliukaitis ir komisijos na
rys drg. Rudzevičius. Dau
gelio žemę gavusiųjų akyse 
spindėjo džiaugsmo ašaros, 
ir jų veiduose galėjai išskai
tyti tvirtą pasiryžimą eiti 
drg. Stalino ir Partijos ro
domu keliu. Visi žadėjo kuo 
geriausiai gaunamą žemę iš
naudoti.

Gavę dokumentus, visi 
skirstėsi linksmi, patenkin
ti. Ši diena jiems bus neuž
mirštama.

Šeštadienis, Gruodžio 28, T540

brigada išėjo linksmi su 
daina į talką vienam sene
liui nukasti bulves.

. Komjaunuoliai lenktyniuo- 
dami vienas su kitu, greitai 
nukasė bulves ir grįžo na
mo. Visa apylinkė stebėjos 
Branduoliškių komjaunuolių 
darbštumu.

Ant Zablockis.

LBUViMKas labiausiai mane užin- 
teresavo, tai jo kaipo artisto 
požymiai. Pirmiausiai jis pa
rodė įraižytą jo paties auksi
nio laikrodėlio viršelius. Sub
jekte elnio galva, aplink įvai
rios kvietkos, grūdų varpos. 
Tai tikrai artistiškas kūrinys, 
atliktas dar 20 metų atgal, 
prie to, parodė daugelį jo pa
ties padarytų miniatūrų Los 
Angeles muzėjui, kuriame jie 
patalpinti ir iš kurių turi su 
savim nusiėmęs atvaizdus, 
ypatingai atvaizdas Gedimino 
kalno pilies — nuo 1340 metų 
laikų, kurį jis vežasi originale- 
miniatūroj su savim. Tas pa
rodo mūsų gerbiamo moksli
ninko Nikūno gabumus, 
naturalis kalnas, ant 
viršūnės pilies pastatas,
nepaprastas reginys, tai bran
gus lietuviams istorinis reiški
nys. Tame pabūkle padarytas 
artistiškas pastatas, kuriame 
viskas padengta po stiklu.

Apart to visko, mokslinin
kas turi įtaisęs ir varpų sude
rinimą, kurie skambins lietu
vių tautos vienybės dainą. Tai 
muzikalė meno kūryba, kuri 
dar neužbaigta. Visai neabejo
ju, kad šitas brangus Nikūno 
dailės kūrinys pateks į Lietu
vos muzėjus.

Apart to, Nikūnas turėjo su 
savim ir daugelį bonkučių 
skiedinių - preperatų (speci
men), kuriuose yra prezer- 
vuota įvairūs jūrų dugno aug
menys, kurie taip natūraliai 
sutaisyti, kad niekad nepakeis 
savo natūralios išvaizdos.

Tai mokslinis Nikūno pro
ceso išradimas, kurio nei joks 
muzėjaus mokslininkas negali 
ištirti. Jis turėjo su savim ant 
stiklo natūralių iš Lietuvos is
torinių atvaizdų, kuriuos aiš
kiau tegali parodyti su‘ pagal
ba aparato. Jis sako parodys 
Chicagoje lietuviams.

Jis papasakojo apie savo' 
namų užaugintą įnamį išmoks
lintą vanagą, kuris supranta 
kalbos reiškinius ir jausmų 
mimiką, bet tankiai ir klaidin
gai, kuris bereikalingai supyk
sta.

Tai buvo brangus pasimaty
mas, pasikalbėjimas ir atsi
sveikinimas. Mokslininkas Ni
kūnas išvyko į Washingtoną, 
D. C., o iš ten vyks į Carne- 
gės muzėjų, Pittsburgh, Pa. ir 
į Chicagą.

Gerbiamas Nikūnas aplankei’ 
ir mūsų rytiečių dienraštį 
“Laisvę”. Įgavo daug įspūdžių 
New Yorke. Muzėjuose atra
do nedaugiausiai ypatingų pa
būklų, vienok atrado Bostone, 
New Yorke, Philadelphijoj ir 
kitur. j

Mokslininką Nikūną pasiun
tė šios šalies valdžia patyrinė
ti pačius žymiausius šios ša
lies muzėjus ir raportuoti apie 
jų pagerinimus. Labai apgai- 
lestaujam, kad Nikūnas nega
lėjo pasilikti Philadelphijoj 
ant keletos dienų, būtume ga
vę progą Supažindinti su dau
geliu progresyvių lietuvių. 
Nikūnas dar mano turėti pro
gą ateityje sugrįžt ir jis savais 
gabumais mielai patarnaus vi
suomenei.

Linkime mokslininkui Nikū- 
nui laimingai užbaigti tolimą 
kelionę, laimingai sugrįžti ir 
darbuotis mokslinėj įstaigoj su 
Los Angeles lietuvių pažan
giąja visuomene. 

) I

A. J. Smitas.

Žeimelis, Šiaulių aps. Įvyk
džius įstorinį žemes per
tvarkymą, daugumas šios 
apylinkės mažažemių ir be
žemių gavo po sklypelį že
mės ir ją stengiasi iš rudens 
aparti, o sodybų vietas ap
sodina medeliais ir sodų 
vietose pasisodina po kelio
lika vaismedžių. Taip pat 
apsodina medeliais pakeles.

Atėjus medelių sodinimo 
laikui, perkasi iš sodininkų 
vaismedžių — atsparių mū
sų krašto klimatui ir atso
dina iššalusius sodus ir už
sodina naujus' sodų plotus.

J. Ber... Otas.

Dr. John Repshis 
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard Street 
kampas Inman Street 
Arti Central Skvero 

CAMBRIDGE, MASS.
Tel.. TRObridge 6380

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

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

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

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

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

Geriausia duona
.SCHOLES BAKING'

532 Grand Street, Brooklyn
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—Brooklyn© ir apielinkes, į krautuves 

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

CENTRAL PALACE
Brooklyn, N. Y

LAISVES” HAZARAS1941
Vasario 14, 15 ir 16 Feb

Prašome iš anksto pasirūpinti Bazarui dovanomis. 
Laikrodininkas V. Kazlauskas pirmas davė bazarui 

dovaną — laikrodį.

BUS CENTRAL PALACE
18 MANHATTAN AVE. BROOKLYN, N.

=
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Cleveland, Ohio
NOTARY3-čios
PUBLIC

Worcester, Mass

FRANK DOMIKAITIS

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

JĮ''VMM

29-31 Morrell Street

OPEN DAY and NIGHT

Waterburietis

SPECIAL RATES PER WEEK

Minersville, Pa
VARPO KEPTUVĖ

gavimą

Telephone 
STagg 2-5043

W. 3rd St.
144 Boven

tęsis per 
durys sve- 
nuo 6 va-

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

vėlai vakare 
susirinkti už- 
sulaukti nau- 

(304-305)

Partija veikia slapta, tačiau 
darbininkai ir valstiečiai su 
ja palaiko glaudžius ryšius. 
Nei kalėjimai nei kankini
mai, kuriuos valdžia naudo
ja prieš koinunistus, darbi
ninkų nuo Komunistų Par
tijos neatbaido.

Belgradas, Jugoslavija. - 
Šio krašto vyriausybė yra 
labai susirūpinusi dėl komu
nistų įtakos pakilimo. Nors

Gaminami
namų

d. gruodžio 
Kliubo salėje, 
Sts. Gera or- 
vakarienė bus

Gold St.
1 Dyer

naujų narių jau baigiasi, tad prašo
me atsivesti naujų aplikantų j drau
giją. Kurie dar nėsate užsimokėję 
už 1940 metus duoklių, būtinai užsi
mokėkite šiame susirinkime.

THIPRISIMNT

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

Sveikieji draugai malonėki
te sergančius draugus aplan
kyti. Jiems bus linksmiau, kai 
jie žinos, kad mes jiems už
jaučiame. •’ J. Burba.

Managed by

RHEA TEITELBAUM

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

Sleeping Accomodations.

Namo Draugovė
1. Main
gruodžio (Dec.), 

vakaro, bus turkių 
gera muzika šokiams, 

gėrimai ir valgiai. Įžanga 75c.
(304-306)

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

MONTELLO, MASS.
Bahkiętas su didele iškilme pasili

kimui Naujų Metų. Rengia Lietuvių 
Tautiškd Namo Draugovė, savoje 
apatinėje salėje, N. Main ir Vine 
Sts. Įvyks 31 d 
prasidės 7 vai 
vakarienė 
geri

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

Sun. all day and night

417 Lorimer St.—Brooklyn

SUS 
ant 
Žuma atsiliepė 
ma pasibrėžė su kaupu savo 
užduotį išpildyti, padaryti šitą 
jubilėjinį kultūrinės organi
zacijos parengimą pilnai pa
sekmingu !

Kitas svarbus uždavinys lie
kasi išpildyti. Mes kreipiamės 
į vietinę pažangiąją publiką 
paremti mųsų sumanymą skai
tlingu atsilankymu į parengi
mą. Ir mes pasitikim, kad pa
žangioji publika maloniai at
silieps ant mūsų užkvietimo.

Atsilie^piam ir į svečius iš 
toliau. Kurie neturėsite ant 
vietos parengimo, atsilanky- 
kit -pas mus. Mes jus priim
sim kuo mandagiausia su .pri
einama^ išlyga, tik už 75c. O 
vakarienė bus kuo skaniausia. 
’ Geriausia orkestrą grieš per 
naktį. Mylinti pašokti, galės 
atsišokti tiek, kiek jų miklios 
kojos leis.

BRIDGEPORT, CONN.
Liet. Literatūros Draugijos 63 kp. 

rengia žaislų parę, įvyks šeštadienį, 
gruodžio (Dec.) 28, 407 Lafayette 
St. Pradžia 7:30 vai. vakare. Bus 
duodami prizai prie kiekvieno stalo. 
Smagiai ir draugiškai praleisite va
karą. — Užkviečia visus Rengėjai.

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

ROBERT LIPTON
Jeweler : : Įsteigta 1892

701 GRAND . STREET
Tftrpe Graham Sc. Manhattan A ves.

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

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

Siunčiame duonų per paštų Į kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, sutelksime informacijas apie svori Ir kainas.

VARPAS BAKERY 36-40 Stagg Street Brooklyn, N. Y

MINERSVILLE, PA.
ALDLD 14 kp. rengia vakarienę 

ir šokius, įvyks 31 d. gruodžio (Dec.) 
bus Piliečių Kliubo salėje, 3rd ir 
kampas South Sts. Gera orkestrą 
gros šokiams, Vakarienė bus duoda
ma 8-tą vai. vakare

Šis bankietas yra 
baigimui senų 
naujtjg Taigi 
šokiau tęsis iki 
išanksto įsigyti 
Rengimo Komisija

Sekretorius šitą susirinki 
skelbė per organą “Lais 
ir nuoširdžiai kvietė vi 

narius dalyvauti. Deja 
sekretoriaus šauksmo ma 

Bet ta mažu

Ūmi Mirtis 
gaila, berašant šiuos 
per telefoną pranešė, 

57 kp. naį- 
Bekevičius 

1., sek- 
Povild 

priežastį 
Mažai man žiį- 

Bekevičiaus

karštlige. Ir sveikatos depart- 
mentas, kaip miesto, taip- ir 
valstijos, metė visas galimas 
jėgas išvengimui karštligės. 
Daugelis žmonių patys ėjo pas 
daktarus, ėmė čiepus, o dides
nes dirbtuves tiesiai dirbtuvė
se čiepino.

Minima klaida rochesterie- 
čiam lėšavo daug neparanku
mų ir pinigais. Darbininkas, 
katras atsuko uždarą, ir du 
prižiūrėtojai nustojo darbo.

Rochesteryje vartojamos dvi 
vandens sistemos: gaisrams 
gesinti aukšto spaudimo iš 
Genesee upės, kuri teka per 
miestą, ir gėrimui iš ežerų, 
Canadice ir -Hemlock apie 35 
mylios į pietus. Bet sistemos 
sujungtos taip, kad atsukus 
uždarą vanduo maišosi.

Visuomeniškų darbų komi- 
sionierius Roberts pareiškė, 
dėsiąs pastangas pertaisyti 
vandens sujungimus.

Taip ir turi padaryti.
“L.” Skaitytojas.

Vaikų Draugijėlė Žiburėlis 
šiemet drūčiau gyvuoja, nes 
Lit. Draug. 11 kuopa irgi tu
ri atstovą išrinkus. Pastoviai 
žiburėlis buvo globojamas LDS 
57 kp. žiemos laiku vaikučiai 
yra mokinami lietuviškai skai
tyti ir rašyti. Tai labai svar
bu, kad jaunuoliai paaugę gai
li lietuviškai paskaityti ir su 
tėvais susirašinėti. Mokykla 
esti 29 Endicott St. name.

D. J.

Gruodžio 17 d. įvyko mitin
gas Legislative Committee of 
the Waterbury Brass Workers 
Union, Local 251 (CIO). Buvo 
užkviestos visos progresyvės 
organizacijos padiskusuot pro
gramą ateinančiam suvažiavi
mui, kuris įvyks sausio 11, 
1941 m., Hartford, Conn, šiais 
ateinančiais metais reikės in
tensyvaus veikimo, nes reak
cionieriai stengiasi pasmaugti 
visus darbininkų laimėjimus 
vardan karo isterijos. Tai ko
vai prieš reakcionierius legis
latures programa yra gatava, 
kurią suvažiavimas galės už- 
girti ar atmesti, ir duoti nau
jų sumanymų, šie visi suma
nymai ir reikalavimai bus įtei
kti valstijos seimui, taipgi ir 
Suvienytų Valstijų Kongresui.

Prie tam, bus daromas spau
dimas, kad Conn, valstijoj bū
tų suteiktos teisės gimdymo 
kontrolei, idant nebūtų areš
tuojami gydytojai, kaip dabar 
kad yra daroma. Yra daug dar 
ir kitų reikalų, todėl šiame 
suvažiavime reikia kuoskaitlin- 
giausiai dalyvauti ir lietuviam. 
Visokios draugijos ir kliubai 
yra kviečiami rinkti savo dele
gatus į suvažiavimą. Išlaidos 
nedidžios, tiktai vienas dole
ris užsiregistruojant delegatui 
ir kelionės išlafdos į Hartford.

Taip pat yra kviečiami ir 
pavieniai žmonės, kam laikas 
pavėlina dalyvauti suvažiavi
me, nes norima padaryti šį su
važiavimą labai skaitlingu, pa
rodyt, jog darbininkai nesnau
džia. Taipgi bus išleidžiamas 
aplinkraštis aprašymui to ko
miteto darbų, kas yra veikia
ma ir ką reikia veikti visuose 
darbininkų klausimuose. Jisai 
kaštuoja tik 25 centai už 16 
laidų. Jisai išeis kas savaitė. 
Kurie lietuviai galite angliš
kai paskaityti, vertėtų užsira-

LICENSES
NOTICE is hereby Riven that License No. 

RL 15414 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 221 Wyckoff Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN TELLIAN
221 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.

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

nuvirti kopūstai ir barščiai

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAK.

Kaip 
žodžius 
kad Corletto LLD 
rys drg. Povilas 
ūmai mirė gruodžio 22 d 
madienio ryto. Apie 
Bekevičiaus mirties 
man nežinoma 
noma ir velionio 
gyvenimo biografija. Tiktai ži-i 
nau, kad velionis buvo darbi
ninkiškai nusistatęs, kaip ir jo 
gyvenimo drauge O. Bekevi- 
čienė. Jie savo šeimą ir duk
terį Adelę išaugino darbinin
kiškai.

Apie velionio P. Bekevičiaus 
laidotuves ir jo platesnę gyve
nimo biografiją, manau, kad 
kiti, kurie plačiau žino, para
šys. Aš nuo savęs tiktai išreiš
kiu velionio P. Bekevičiaus 
moterei, dukterei ir jo gimi
nėms atjautą ir linkiu pergy
venti tą liūdesį ir susiraminti.

A. Bands.

Gruodžio 22 d. įvyko ALD
LD 14 kuopos susirinkimas. 
Sulyg kuopos narių skaitliaus, 
susirinkimas galėjo būti skait- 
lingesnis. Bet tai ne ant to 
remiąsi visa svarba; remiasi 
daugiausia ant narių nuotai
kos, ir kaip jie įvertina kul
tūrinės organizacijos svarbą. 
Tuomet nežiūri pro petį, kaip 
išsisukti nuo bet kokio svar
besnio organizacinio darbo. 
Linksma, kad neturim nuo vi
sokio veikimo atsispyrėlių! O 
visi su džiaugsmu apsiima už
dėtas pareigas pildyt, šitoks 
buvo šis susirinkimas.

Turėjome Vandens Problemą
Gruodžio 11 d. apie 10 va

landą ryto pasklydo praneši
mai per radiją, telefonu ir žo
džiu po dirbtuves; negerti van
denio, nes vamzdis (pipe) su
truko ir sudrumstė geriamąjį 
vandenį. Pasidarė sąjūdis, o 
ypatingai dirbtuvėse, kas ger
ti? Tą pačią dieną vakarop 
pranešė ant radijo, kad vande
nį virinti iki 15 minučių ir ga
lima gerti. Namie tas galima 
padaryti, išsivirei puodą van
dens, atsišaldei ir gerk. Bet 
dirbtuvės nėra priruoštos, kad 
šimtams ar tūkstančiams žmo
nių pervirint vandenį. Ir dar
bininkams prisiėjo pirktis vi
sokie “pop,” sodės per čielą 
savaitę. Būdavo geri “pop” iš 
bonkutės ir žiūri į vandens 
kraną.

Bet dar didesnis sąjūdis pa
sidarė, kuomet paskelbė, kad 
ne vamzdis buvo trukęs, bet 
nupuolus reikalingam spaudi
mui, per klaidą vamzdžio už
daras (valve) atsuktas iš upės 
neapšvaryto vandens, neap- 
švarytas vanduo bėgo tarpo 
10-12 valandų ir primaišė apie 
40 milionų galionų į geriamą 
vandenį. Taip tame bėgyje 
laiko Rochesterio gyventojai 
vartojo vandenį netinkamą 
vartojimui nepervirinus.

Viso miesto gyventojai atsi
dūrė pavojuje užsikrėtimo

CLEVELAND, OHIO
Lyros Choras rengia Naujų Metų 

sulaukimui Pramogą-Šokius. Bus 31 
d. gruodžio (Dec.), pradžia 8 vai. 
vakare, Lietuvių Darb. Svet., 920 E. 
79th St. Šokiams gros gera orkes
trą ir šokiai tęsis iki 
Kviečiame skaitlingai 
baigti senus metus ir 
jų. — M. Valentą.

RESTAURACIJA
Laisves” Name

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tol.: STagg 2-3842

P. Antanku, 21
A. Kvedaravičienė

rengiamas už
metu ir sulaukimui 
pasilinksminimas — 

vėlai naktį.' Prašome 
bilietus. — Užkviečia 

(305-307)

Nepamirškite, kad šitas ban
kietas įvyks gruodžio 31 die
ną užbaigai senų metų ir pa- 
sitikimui naujų. Ukėsų kliubo 
svetainėj, kampas 
South gatvių.

Pasilinksminimas 
visą naktį iki rytui, 
tainės bus atdaros 
landos vakare.

Ir taip mes atsisveikinsime 
su senųjų metų vargais ir pa
sitiksim naujus.

J. Ramanauskas.

Šiuo tarpu serga draugė 
Balčiauskienė. • Randasi savo 
namuose po numeriu 20 So. 
40th St. Birutės Kliubo narės, 
kurioms laikas pavėlina, ap
lankykite sergančia draugę.

, ‘ J. š.

draugėms tariu 
Man per 15 me- 
prieglaudos na- 

jūsų širdinga atjauta 
ir materiale parama labai įver
tinamai brangi.

Vardai, kurie mane parėmė 
materialiai: po $1, LLD 57 kp. 
nariai F. E. Sklieriai, P. Boika, 
A. Jasiunas ir P. Karulis; A. 
Kliauga 75c. Po 50c.: P. Gi
gas, P, Bekevičius, A. Alekna, 
P. Žiūkas, V. Jozaponis; vidur- 
miesčio ir apielinkių draugai: 
J. Rūbas, P. Dagis, J. Kalas, 
J. žiabris, L. Bergman, Pesin, 
S. Jonila, A. Samuolis, J. Si- 
mans, M. Valentą, P. Nemura. 
Po 25 centus: P. Stabulis, G. 
Dominaitis, S. Saimons, T. Pe- 
ciura, G. Danis. Rudis 5 cen
tus. E. Sklerienė aukavo labai 
gražų kaklaraištį ir dėžę sal
dainių.

Dar sykį visiems tariu šir
dingą ačių. Tas duoda norą 
gyventi su jumis, pasimatyti 
dažniau, atsilankyti į darbi
ninkų susirinkimus ir parengi
mus, ir iš darbininkų gyveni
mo ir 
sužinoti 
spaudą.

ELIZABETH, N. J.
ALDLD 54 kp. ekstra susirinki

mas įvyks gruodžio (Dec.) 28, šešta
dienį, Kliubo kambaryje, 408 Court 
St., pradžia 7 vai. vakare. Prašome 
skaitlingai susirinkti, nes bus rinki
mas valdybos ir yra kitų svarbių rei
kalų aptarimui.

Organizacijos vajus

Draugam Vieša Padėka
Brangūs draugai ir draugės 

clevelandiečiai ir apielinkių! 
Manau, kad tas sumanymas 
parinkti aukų man, gyvenan
čiam prieglaudos namuose, bu
vo pakelta Corleto apielinkėj 
LLD 57 kp. susirinkime pašel
pimui savo nario. Prieš pat 
kalėdas drg. E. Sklerienė, mi
nėtos kuopos narė, pridavė 
nuo jūsų man auką, kaipo ka
lėdų prezentą, $14.05. Visiems 
draugams ir 
širdingą ačių 
tų gyvenant 
muose

darbų, kiek man galima, 
ir parašyti į mūsų

A. Banels.

BINGHAMTON, N. Y.
Prof. Vytauto Bacevičiaus kon

certas įvyks 10 d. sausio (Jan.), bus 
Lietuvių salėje, 315-17 Clinton St. 
Prasidės 8-tą 'vai. vakare, įžanga su 
taksais 55' c. asmeniui.

Kiekvienas lietuvis, kiekvienas 
muziką mylintis žmogus privalo 
būti šiame koncerte ir išgirsti šį 
aukštą menininką, kompozitorių Ba
cevičių skambinant pianą.

(305-307)

Daugumas iš mūsų laukėme 
Kalėdų, o dabar laukiame 
Naujų Metų. Kurie esame 
sveiki, tai linksma ir laukti ir 
sulaukus linksmintis. Bet yra 
mūsų gerų draugų, kurie ne
gali linksmintis per šventes, 
nes jiems sveikata pakrikus. 
Šiuo tarpu serga sekami “Lais
vės” skaitytojai:

A. Petriką, 311
Guligauskienė,

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

MINERSVILLE, PA.
ALDLD 14 kp. rengia vakarienę 

ir šokius, įvyks 31 
(Dec.), bus Piliečių 
3rd ir kampas South 
kestra gros šokiams, 
duodama 10 vai. vakare.

Šis bankietas yra rengiamas už
baigimui senų metų ir sulaukimui 
naujų. Taigi pasilinksminimas — šo
kiai tęsis iki vėlai naktį. Prašome 
išanksto įsigyti bilietus. — Užkvie
čia Rengimo Komisija. (304-306)

Suvėluotos Žinutės
Gruodžio 15 d. Literatūros 

Draugijos 155 ir 11 kuopos 
bendrai buvo surengusios ju
biliejinę pramogą vardan 25 
metų Draugijos gyvaimo. Pra
mogos programa gana ilga bu
vo, publikos irgi gana skait
lingai buvo. Laike Dr. Boriso 
paskaitos, kuri prasidėjo apie 
3:30 vai. po pietų ir tęsėsi 
geras dvi valandas, buvo apie 
300 publikos. Dr. Borisas ge
ras prelegentas, labai žingei
džiai aiškino visą žmogaus sis
temą ir nervų ligos būdus ir 
jos veikmę. Po prelekcijos bu
vo daug klausimų, į kuriuos 
prelegentas atsakinėjo rimtai. 
Vėliau nemažai, ypač moterų, 
individualiai kreipėsi, prašy
damos patarimo del įvairių 
nesveikavimų.

Po 6 vai. buvo parengta 
vakarienė, apie pusė publikos 
pasiliko vakarieniauti, o Aido 
Choras, vadovaujant Josephi- 
nai Karsokionei, sudainavo 
tris liaudies dainas. Apie Ai
do Chorą labai mažai kas ra
šoma pastaruoju laiku. Tačiau 
neperdėtas bus pasakymas, 
kad geriausia ir harmoningiau- 
sia dainuoja iš visų Massachu
setts valstijos mūsų srovės 
chorų. Muzika ir mišrūs bal
sai susilieja į vieną skamban
tį aidesį. Malonu klausytis, no
risi, kad daugiau dainuotų.

Vakarieniavimas ir linksmi
nimasis prie nuolatiriiai grie
žiančios orkestros nusitęsė iki 
po 9 vai. Tai taip paminėjom 
mūsų dvi kuopos Literatūros 
Draugijos 25 metų gyvavimą.

PLYMOUTH, PA.
Laisvų Lietuvių Kapinių Korpora

cijos metinis susirinkimas įvyks 29 
d. gruodžio (Dec.), 2-rą vai. po 
pietų, A. Stravinsko salėje, 40 Fe
rry St. Visi, kuriem tik apeina kapi
nių reikalai, malonėkitę susirinkti. 
Bus renkama naua valdyba ir rei
kės pasitarti kitų reikalų sutvarky
mui. —■ Komitetas. (304-305)

MATTHEW P. BALLAS 
I 

(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

1113 Mt. Vernon Street j 
PHILADELPHIA, PA. i

Telefonas Poplar 4110 ®

36-40 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. 1 
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Patogiai ir gražiai moder- Ji 
niškai įruošta mūsų šerme- 
nine. Mūsų patarnavimu ir J; 
kainomis būsite patenkinti. į

’i Office Phone Inside Phone
V EVergrcen 4-6971 EVergreen 4-6485
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NewYorto?j^ė^ferZiiiioi
Siųs Taikos Delegaciją 

į Washington
Dr. Walter Scott Neff, Am

erikinės Taikos Mobilizacijos 
sekretorius, pareiškė, kad pir
moji newyorkiečių delegacija 
į Washingtoną gerai pavyko 
ir kad ruošiama antra daug 
didesnė delegacija vykti Wa- 
shingtonan kongreso atidary
mo proga, sausio 4-tą.

Kaip buvusioji, taip ir ant
roji delegacijos vyriausia reiš
kia protestą prieš karo pasko
las Anglijai. Paties Neff žo
džiais tariant, busimoji dele
gacija turėsianti tikslu “užre
gistruoti žmonių pasipriešini
mą dabartinei karo programai 
ir pratiesti planus milžiniškai 
demonstracijai kelių tūkstan
čių newyorkiečių Washingtone 
galop sausio mėnesio.”

Norintieji dalyvaut
delegacijoj prašomi susisiekt 
su Taikos Mobilizacijos rašti
ne, 381 4th Avė., N. Y.

Apie pirmosios delegacijos 
atsiekimą Dr. Neff sako:

“Reikšmingiausis požymis 
pirmosioš delegacijos lanky
mosi Washingtone buvo tas, 
kad ji parodė galutinai, jog 
mūsų valdžios viršininkai jau
čiasi labiausia neramūs dėl to, 
kokį laipsnį paramos teikia 
žmonės jų užkarinei progra
mai.”

I
Delegacija skaičiumi buvo 

nedidžiausia, iš 85 unijistų, 
moterų, jaunimo atstovų, ta
čiau jai duota visokios galimy
bės matytis su valdžios de- 
partmentų viršininkais. Ji ma
tėsi ir su Clarence W. Dyks
tra, drafto įstaigos viršininku.

2-roj

MIRS
Stanley Butkus, 55 metų am- 

-žiaus, gyvenęs 402 So. 2 St., 
Bhooklyne, mirė gruodžio 
26-tą, namie.

Petronella Vitartis, 53 metų 
amžiaus, 238 23rd St., Brook
lyn, N. Y., mirė gruodžio 
23-čią. Palaidota gruodžio 
27-tą, šv. Jono kapinėse.

Salomėja Buskus, 55 m. am
žiaus, 356 Hooper St., Brook- 
lyne, mirė gruodžio 25-tą. Pa
šarvota namie. Laidos gruo
džio 28-tą, 10 vai. ryto, Šv. 
Jono kapinėse. Paliko nuliū
dime vyrą Antaną ir apie 
16-kos metų jaunuolį sūnų. 
Velionė mirė staiga, užsigavus 
einant namų ruošos pareigas.

Laidotuves prižiūri grabo- 
rius J. Garšva.

Kalėdos Buvo Panašios 
Velykoms

šiemetNew Yorko mieste
Kalėdose buvo taip šilta, jog 
paraduojanti gatvėmis dieną 
turėjo atsisegioti ploščius, o 
šeimininkės, papuošimui prie
namio, taipgi pašvitint saulėj 
buvo išnešusios žolynus ant 
gonkų. Niekur nei ženklo žie
mos nebuvo matyti. Tempera
tūra siekė 58 laipsnius.

Studentą Unijos 
Konvencija

Prof. Vytauto Bacevičiaus
Linkėjimai Lietuvių Kolonijai

Naujų Metų proga linkiu Amerikos lietuvių pažangiąja! vi
suomenei, “Laisvės” stabui, “Lietuvių Meno Sąjungai,“ lietuvių, 
darbininkų organizacijoms ir visoms kitoms pažangiosioms or
ganizacijoms pasekmingos darbuotės lietuvių, tautos labui ir iš
sipildymo jų pageidavimų bei svajonių.

Taip pat visiems linkiu daug asmeniškos laimės. Jūs, pažan
gieji lietuviai, būkite pavyzdžiu tiems, kurie dar nespėjo atsi
versti t. y. įsigilinti į pažangiųjų lietuvių judėjimą, jį pažinti ir 
įvertinti.

Visi Lietuvos mokslininkai, menininkai, visuomenininkai, dar
bininkai ir kaimiečiai dirba lietuvių tautos labui, todėl tiems 
Amerikos lietuviams, kurie eina prieš dabartinę Lietuvos liau
dišką valdžią, linkiu greičiau prisidėti prie bendro pažangiosios 
lietuvių visuomenės judėjimo, greičiau sutapti su visa lietuvių 
tauta.

Kas tikrai myli savo liaudį ir savo tautą^ tas išsižada savo as
meniškų smulkių bei egoistinių interesų ir geidžia savo tautai 
KULTŪRINĖS LAISVĖS IR VIENYBĖS.

Vietoj beprasmiškų, ginčų ir koliojimų spaudoje, verčiau atsi
likėliai įsitrauktų į bendrą kultūrinį darbą, kuris atneštų švie
sesnę laimingesnę ateitį lietuvių darbininkams ir kaimiečiams, 
kurie sudaro 90 nuošimčių visos lietuvių tautos.

VYTA UTAS' BACEVIČIUS.

Taryba Užgyre Majoro 
Karinį Budžetą

Majoro LaGuardijos pasiū
lytas taip vadinamos “karinės 
ekonomijos” budžetas, kuriuo- 
mi visai sulaikoma naujos pas
kyros mokykloms, ligoninėms 
ir kitiems socialiams projek
tams, tapo vienbalsiai užgirtas 
Miesto Tarybos posėdyje gruo
džio 23-čią.

Už budžetą, kokiu jis yra, 
sykiu su tammaniečiais balsa
vo ir neva darbiečiai Ninfo ir 
Laidler.

Budžetui pagrindinio kapi
talo skiriama $81,551,163, 
apie $40,000,000 mažiau, negu ; 
pereitų metų budžetui, kuris 
taipgi jau buvo apkarpytas.

Departmentų viršininkų rei
kalavimai būtų sudarę $384,- 
222,746. Iš tos sumos $148,- 
000,000 būtų buvę skiriama 
naujiems projektams, taiko
miems žmonių sveikatai ir ge
rovei.

Budžeto karpytojai aiškina, 
kad visuomenės reikalai galį 
laukti, kuomet dabar esąs 
kalas taupyti viską karo 
kalams.

rei- 
rei-

Blogo Oro Instrumentai 
Nenaudota dėl Blogo Oro
LaGuardia Orporte Įvesdi

nama taip vadinami blogo oro 
instrumentai, kuriais tvarkys 
orlaivių nusileidimą blogam 
ore. Jie turėję būt išbandyti 
gruodžio 26-tą, bet dėl blogo 
oro jų išbandymas atidėta iki 
giedrios dienos.

Gruodžio 24-tą, Chas. .Ta
mošiūnui buvo padaryta maža 
operacija ant veido. Dabar jis 
sveiksta namie, 294 Union 
Ave.', Apt. 30. Prašo, kad 
draugai jį aplankytų. Linkime 
greit pasveikti.

AIDO CHORO ŠOKIAI
Sulaukimui Naujų Metų Aido Choras Rengia

ŠOKIŲ VAKARĄ
Įvyks Antradienio Vakare

December 31 Gruodžio
Pradžia 7:30 vai. vakare

“LAISVES” SALEJE
427 Lorimer St, * Brooklyn, N. Y.

Šokiam Gros Geo. Kazakevičiaus Orkestrą
ĮŽANGA 40c ASMENIUI

Aido Choras širdingai kviečia Brooklyno lietuvius 
į savo parengimą, linksmai sulaukti Naujų Metų.

Komisija.

Su Juo Pasimatysim 
Rytoj, “L” Salėj

Mokytojai Išgavo 
Atidėjimą Bylos

New Yorko Vyriausio Teis
mo teisėjas Benedict D. Di
neen nusprendė atidėti penkių 
Brooklyno Kolegijos fakulteto 
narių teismą iki sausio 3-čios, 
mokytojų gynėjui William J. 
Mulligan to prašant. Atidėji
mui priešinosi Rapp-Coudert 
Komiteto advokatas Philip W. 
Haberman, bet teisėjas jo ne
paklausė.

Mokytojai yra kaltinami ir 
norima nuteist už paniekini
mą Rapp-Coudert Komiteto, 
nors mokytojai ištikrųjų to nė
ra papildę. Jie tik atsisakė 
liudyt vienam senatoriui Cou- 
dert, slaptoj sesijoj, kuomet 
tame komitete yra 11 narių.

Mpkytojai pareiškė, kad jie 
lauks teismo išvados, ar jie ga-, 
Ii būti verčiami liudyt vieno 
asmens komitetui, slaptoj se
sijoj.

Prof. V. Bacevičius
Prof. Vytautui Bacevičiui 

atsilankius Amerikon, meni
ninkai iš pat pradžių norėjo
me suruošt jo sutikimo, su juo
mi susipažinimo pažmonį, bet 
dienoms esant užimtoms kitų 
o r g a n i zacijų parengimams, 
nenorint kam nors pakenkti, 
teko laukti liuosų dienų.

Dabar tos progos sulaukėm 
—su prof. Bacevičium susipa
žinimo bankietas įvyks rytoj, 
sekmadienį, gruodžio 29-tą, 
“Laisvės” salėj, 419 Lorimer 
St., Brooklyne. Pradžia 1 vai. 
dieną, pietūs bus duodami ly
giai 2 vai. Bilietas bankietui 
$1. Po pietų šokiai prie 
Kazakevičiaus orkestros.

Bankieto ‘ programoj 
nuos svečias dainininkas
tanas Višniauskas iš Bayonne, 
N. J., taipgi Aldona Klimaite, 
brooklynietė. žodžiu, tikimės 
visais atžvilgiais gražaus, sma
gaus popiečio ir kviečiame vi
sus jame dalyvauti.

Rengėjai.

Geo.

dai-
An-

Piiiečiy Kliubas Ruošia 
Naujų Metų Bankietą

Naujų Metų Sutiktuvės 
su Aido Choru

Vargiai kur nors kitur visa
me mieste rasis tokios gražios, 
smagios ir nuotaikingos Nau
jų Metų sutiktuvės, kokios bū
na tradiciniame Aido Choro 
vakare, kas metai suruošiama- 
me sulaukti Naujiems Metams.

Gražiomis jos būna dėlto, 
kad jas rengia Aidas, kuris 
veik išimtinai susideda iš jau
nimo. čion sueina no tik ai- 
diečiai, bet ir apylinkės jau
nimas. Gražu yra matyti inte
ligentišką menininkų jaunimą, 
smagu su juomi praleist vaka
ras, o dar gražiau, kada jie 
savo vakarus papildo gražio
mis dainomis. Aidiečiai žada 
Naujų Metų sutiktuvių svečius 
sutikti su dainomis.

Prieš ir po programos vyks 
šokiai prie Geo. Kazakevi
čiaus orkestros, o taipgi vai
šės, kurioms gerų užkandžių 
parūpins mūs 'jaunuolės cho
ristės. Įžanga tam vertingam 
pažmoniui tik 40 centų. Visi 
kviečiami atsiląnkyti.

Aido Choro Naujų Meti] su
tiktuvės bus gruodžio 31-mos 
vakarą, “Laisvės” salėj/ 419 
Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

Kaip kas metai, .taip ir šie
met, Lietuvių Amerikos Pilie
čių Kliubas ruošia Naujų Me
tų sutiktuvėms šaunų bankie
tą, į kurį kviečiama ne vien 
tik patys kliubiečiai su šeimo
mis, bet taip pat ir visi kiti, 
norintieji gerai pasivaišinti, 
pabaliavoti. O kad užsitikrinti 
sau įėjimą, prašomi įsigyti iš 
anksto bilietus pas kliubo gas- 
padorių J. Karpų ir darbinin
kus, ar pas platintojus. Bilie
tas $1.50. Prie valgio bus'ir 
alaus.

Bankietas
31-mos vakarą, antradienį, sa
vose salėse, 280 Union Avė., 
Brooklyne. Vakarienė 7 
Visą vakarą šokiai prie 
zo Tarno orkestros.

Bilietų Platintojam
Bilietų platintojai prašomi 

sugrąžinti neparduotus bilietus 
ir pinigus už parduotuosius 
šeštadienį, gruodžio 28-tą.

A. Velička.

bus gruodžio

vai.
Juo-

Šerifas Sulaikytas dėl 
Žmonos Mirties

Mirė Senas Teatrininkas

St., New 
Frohman,

šiai ligai

Gruodžio 26-tą, Leroy Sani
tarium, 40 E. 61st 
Yorke, mirė Daniel 
žymus teatrininkas, sulaukęs 
89 metų. Priežastis
ir mirčiai, sakoma, gavosi nuo 
susižęidimo pereitą lapkritį.

Frohman išbuvęs teatrų-vei- 
kalų statytoju - procĮuseriu per 
60 metų ir buvo tarptautiniai 
žinomu. Ilgoj teatrininko kar
jeroj yra sumobilizavęs per
statymus daugelio žymių vei
kalų.

Peter McGowan, per 25 me
tus tarnavęs Bronx šerifu, ta
po sulaikytas pereitą ketvirta
dienį po to, kada kaimynai iš
aiškino, jog po šturmingo bar- 
nies jo namuose pasiliko įtar
tinai tylu per ilgą laiką ir po
licija atėjus rado nušautą jo 
žmoną jų apartmente, 383 E. 
135th* St., N. Y.

Lavonas rasta sėdint atsirė
męs į maudynę. Sakoma, taip 
išbuvęs bent 12 valandų iki at
rado. šerifą rado snaudžiant 
karčiamoj, 360 E. 138th St.•

Pasirodo, kai kada ir kai
mynų susidomėjimas kaimy
nais yra reikalingas.

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau apsivedimui vaikino 

arb.a našlio ne jaunesnio 45 metų 
katras mylėtų linksmą ir blaivų gy
venimą.—Uršulė Krause, 221 George 
Ave., Brooklyn, N. Y. (304-306)Ave., Brooklyn, N. Y

M TfX:

žiemos atostogų proga, Am
erikos Studentų Unija sušaukė 
savo nacionalę konvenciją. Ji 
prasidėjo gruodžio 27-tos' ry
tą. Posėdžiai vyksta Fraternal 
Club House, 110 West 48th 
St., New Yorke.

Studentai savo bendroms 
sesijoms turi žymių kalbėtojų. 
Iš Studentai Unijos metinės 
veiklos raportavo nacionalis 
sekretorius Herbert Witt. Po- 
pietinėj sesijoj kalbėt pakvies
tas Dr. Doxey Wilkerson, 
progresyvis negras profesorius 
iš Harvard Universiteto.

Gruodžio 28-tos vakarinėj 
sesijoj kalbės Roy Lancaster, 
Darbo Nepartinės Lygos na
cionalis jaunimo direktorius, 
ir Edward Strong, Pietinių 
Negrų Jaunimo Kongreso se
kretorius.

Pirmadienio vakaro masi
niame mitinge, Manhattan 
Center, kalbės kongresmanas 
Vito Marcantonio, taipgi 
Charles Hendley, Mokytojų 
Unijos Lokalo 5-to preziden
tas, ir Liu Chiang-Mo, buvęs 
chiniečių YMCA sekretorius.

Dieninėse sesijos’e, pasiskir
stę grupėmis, studentai svar
stys įvairias švietimo ir vidaus, 
taipgi užrubežių politikos pro
blemas, darys ateities veiklai 
planus, ruoš rezoliucijas. Stu
dentai savo darbų dienotvar- 
kyje turi ir konskripcijos, 
taipgi Amerikos nuo karo 
laikymo klausimus.

B AN KIETAS-PI ETOS
SUSIPAŽINIMUI SU PROF. VYTAUTU

BACEVICIU
Įvyks Sekmadienį, 2 vai. po pietų

Gruodžio 29 December
“LAISVES” SALEJE

419 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

ĮŽANGA $1.00 ASMENIUI

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

SKELBKITCS “LAISVĖJE

t»j

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE i

1S I

Už išvogimą penktuko iš 
subvės automatiškos kasos, 
Ch. Madzenski nuteistas 90 
dienų sunkiųjų darbų kalėji
mam

LeVANDA
l FUNERAL PARLORS | 
£ Incorporated .(
| J. LeVANDA—E. LeVANDA į 
| Tėvas ir Sūnus Levandauskai Į
I UNDERTAKER <

| 337 Union Avenue |
| Brooklyn, N. Y. $
| Tel. Stagg 2-0783 S
| NIGHT—HAvemeyer 8-1158 |

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-8622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

___

( 1. GARŠVA j 
£ Graborius-Undertaker J 
į LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS j 
? Išbalzamuoja ir laidoja ant vi- J 
£ šokių kapinių; parsamdo auto- < 

U mobilius ir karietas veselijom, i 
» krikštynom, kitkam. į
g 231 BEDFORD AVE. į 
f BROOKLYN, N. Y. j 
P Telephone: EVergreen 8-9770 į

UP-TO-DATE

BARBERSHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas
306 UNION AVENUE

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

GERAI PATYRĖ BARBERIAI

BAR ir GRILL
LIETUVIŲ RESTAURANAS
Įdomiai {puošta lietuviška aludė 

ant Grand Street 
Rheingold -sxtra Dry Alus. 

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų. ir Degtinės

Turime ir kambarių pernakvot 
arba savaitiniai išrandavot
JOSEPH ZEIDAT

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

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

IŠDIRBĖJAI IR PLATINTOJAI
GEROS RŪŠIES RAKANDŲ

Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 
palyginkite kainas sų kitomis krautuvėmis.

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENE ir sūnai

Jūs mokėsite už rakandus, o ne už isrėdymą
■

-

| MATEUŠAS SIMONAVICIUS Į
V Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga $

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

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė įj 
Atskiras katnba- 
rys, užėjimui su Ry 
moterims. Nedė- a* 
liomis atdaras M į 
nuo 1 valandos F s 
dieną iki vėlai. SI

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

į' 426 South 5th Street
f Blokas nuo Hewes St. elevelterio stoties.

I Lietuvių Kuro Kompanija
® ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 
w Į Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir Jdės tinkamų “burner” 
arba visų garo arba karšto vandenio sistemų. Maloniai suteikiame 

aprokavimus be jokio mokesčio.

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

Telefonas EVergreen 7-1661

West Haven Beer & Ales, Inc.
Distributors of

' • Fox Head Lager, & 400 Beer
• Stanton Lager, Ales, Porter
• R & H Beer, Ales, & Porter ,
• Mule Head & Stock Ale
• Krueger Lager, Ale & Porter
• Imported Stouts & Ales A

Greitas ir patenkinantis patarnavimas. Pristatome į 
vietą visokiems parengimams,* bizniams ir pokiliamę.

98 N. 7th St.
Tel. EV. 7-5471

Brooklyn, N. Y.
EV.

O




