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Pleškino Vokiečių Laivasta- 
tyklas ir Fabrikus

Laisvė” gavo oro paštu 
pranešimą iš Lietuvos, kad jau 
tapo galutinai nustatyta Lie- 
tuvos-Gudijos siena. Einant 
šiuo nustatymu, į Lietuvos Ta
rybų Respubliką įjungiama 
Švenčionių - Melagėnų - Tve
rečiaus - Adutiškio, Marcinko
nių - Rudnios ir Ratnyčios - 
Druskininkų sritys.

Iš viso į Lietuvos respubli
ką įjungiama 82,110 gyvento
jų — daugiausiai lietuvių!

Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXXI. Dienraščio XXIII

KRISLAI
Švenčionys, Marcinkonys,

Druskininkai—Lietuvai!
Ateis ir Seinai!
Mūsų Vajininkai.
Naujų Metų Išvakarės.

Rašo R. Mizara

Darbo žmonių
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.00

Metams

ANGLAI NUMETĖ PER 
20,000 BOMBŲ

Į BREMENA c

Kada Sovietų Sąjunga ati
davė Lietuvai Vilnių, tuomet 
paminėtųjų sričių gyventojai 
siuntė prašymus į Maskvą, 
kad jų nepervestų smetoniškai 
Lietuvai; jie norėjo būti tary
binėj Gudijoj (Baltarusijoj). 
Jų prašymas buvo patenkin
tas.

Bet dabar, kai Lietuva pa
tapo tarybinė, paminėtųjų sri
čių gyventojai mielai pereina 
į Lietuvą. Viskas tarp Gudi
jos ir Lietuvos buvo išspręs
ta draugiškai, gražiai. Anot 
Justo Paleckio:

Tarybų Lietuvai Prijungta Šven 
čionių, Marcinkonių, Druskiniu 
kų, Dieveniškio ir Kitos Sritys

Anglai Praneša:
London, saus. 3. — Angli

jos lakūnai paskutiniu žy
giu numetė 20 tūkstančių 
padegančių bombų ir didelį 
skaičių sprogdinanęių bom
bų į Vokietijos prieplaukos 
miestą Bremeną; užkūrė 
“pragariškus” gaisrus Bre-’sios Tarybos įsakymu dėl 
meno laivų ir submarinų sienos nustatymo tarp Gu- 
statyklose ir orlaivių dir- dijos Tarybinės Respubli- 
byklose; padegė didelį vo- kos ir Lietuvos Tarybų Res- • - .. - .. . . . _ - _ ! i • T • j Al

Tie Plotai iki Šiol Priklausė Tarybinei Baltgudijai; Paleckis Siunčia Jai Sveikinimus 
Padėką; Sako, tai “Gražiausias Pavyzdys, kaip Teritoriniai-Tautą Klausimai 

Tvarkomi Socialistiniame Pasaulyje”

LIETUVOS DARBININKAI, VALSĮ1E 
ČIAI, PROFESIONALAI—KANDIDATAI 

I SOVIETU SĄJUNGOS SEIMĄ
Tarp Kandidatų Yra Sniečkus, Geležunaite, Paleckis, 

Gedvilas, Venclova, Pozdniakovas, Jonaitis ir Kiti r I 1
1 H, " ■ — 1 " 1 ■" ■ ■

Kaunas. — Nors Nauji pirmininkas Lietuvos Liau- 
Metai praėjo, bet visoj Ta- fdies Komisarų Tarybbs. 
rybų Lietuvoje tebeviešpa
tauja šventadienių dvasia— lova, žymus rašytojas i 
žmonės,^ giliai susidomėję, vertėjas, 
rengiasi rinkt sausio 12 d. 
atstovus į Sovietų Sąjungos šonas ir vargingas valstie- 
Aukščiausią Tarybą-seimą. tis Klesis. 
Bus išrinkti 35 Lietuvos

Švietimo komisaras Venc-

Buvęs lauko darbininkas

Or-

CARDIFFĄ

liepsnos, tai karines isterijos.

Panaikinta 8 Valandų Dar
bo Diena Naujose Karinėse 

Amerikos Stovyklose

Roma. — Italija pripažįs
ta, kad vokiečiai atsiuntė 
jai talkon savo orlaivių kor- 

orlaiviai

iki 
or-.

Lietuvos TSR ir broliškosios 
Gudijos TSR, kurios darbo 
žmonėms siunčiame draugiš
kus sveikinimus ir padėką, yra 
gražiausias pavyzdys, kaip 
darniai ir sklandžiai tvarko
mi teritoriniai klausimai socia
listiniame pasaulyje, nežinan- 
čiame jokios neapykantos ir 
vaidų tautų tarpe.”

- London. — Anglų vyriau
sybė giria gaunamus is* Am
erikos naujus bombinius ir 
kovos orlaivius kaip "labai, 
labai gerus.”

; kiečių žibalo fabriką, apar- publikos, tai Lietuvos Auk- 
“Tas sienos nustatymas tarpike geležinkelius ir "sudaužė ščiausios Tarybos prezidiu-

London, saus. 3. — An
glai sakosi paskandinę italų 
submariną.

"Labai Geri” Amerikos 
laiviai Anglijai

Pranešimas "Laisvei” Oro Paštu
Kaunas. — Ryšium su So

vietų Sąjungos Aukščiau-

į šipulius” daugelį dirbtu- mo pirmininkas J. Paleckis 
vių. Anglų orlaivių padaryti pareiškė Eltos atstovui, jog 
Bremene gaisrai buvo ma- pagal šį sienos pakeitimą 
tomi per 120 mylių. atitenka Lietuvos Tarybų

Tuo pačiu laiku kiti An- Respublikai sekamos . sritys, 
glijos bombininkai ardė ir 
degino kariniai svarbius vo
kiečiam pastatus ir prie
plaukas Belgijoj, Holandijoj 
ir šiaurinėj Francijoj.Taigi lietuvių tauta jungia

si—jungiasi laisvam gyveni
mui. Bet dar ne viskas. Mes 
puikiai žinom, kad dar yra už 
Lietuvos respublikos sienų lie
tuvių, atskeltų ir pavergtų. 
Turime galvoj Seinų sritį, kur 
gyvena daug lietuvių, paverg
tų Hitlerio. Yra lietuvių ir 
Klaipėdos krašte.

Anksčiau ar vėliau tie lie
tuviai bus sujungti su Lietu
voje gyvenančiais. Aišku, jie 
bus sujungti tuomet, kai žlugs* 
juodasis nazizmas Vokietijoj, 
kai ten darbo žmonės paims 
gyvenimo vairą patys vairuo
ti.

O kad nazizmas žlugs, nei 
vienas kiek tiek protaująs 
žmogus tuo neabejoja!

kurios iki /šiol priklausė 
Tarybinei Gudijos Respubli
kai:

‘Dalis Vydžių rajono su 
4,767 gyventojais, dalis Go- 
dutiškio (Adutiškio) rajono 
su 19,170 gyventojų, šven-

čionių rajonas su 28,803 gy
ventojais, dalis Svirių rajo- 
nos su 135 gyventojais, dalis 
.Varanavo rajono su 13,345 
gyventojais, dalis Radūnės 
rajono su 4,441 gyventoju, 
dalis PorieČės rajono su 
11,449 gyventojais. Viso da
bar priskirta Tarybinei Lie
tuvai plotas su 82,110 gy
ventojų.

šiuomi sienos pertvarky
mu, prie Lietuvos Tarybų 
Respublikos p r i j u n giama 
tautiniai lietuviškos sritys 
Švenčionių - Melagėnų-Tve- 
rečiaus-Adutiškio, Dieveniš- 
kio, Marcinkonių - Rudnios 
ir Ratnyčios - Druskininkų.

"Tuo būdu Lietuvos Tary
bų Socialistines Respublikos 
rytų sienos galutinai su
tvarkytos, patenkinant lie
tuvių liaudies tautinius ir 
istorinius siekimus,” pareiš
kė Paleckis:

"Tas sienos nustatymas 
tarp Lietuvos Tarybų Res
publikos ir broliškosios Gu
dijos Tarybų Respublikos,— 
kurios darbo žmonėms siun
čiame draugiškus sveikini
mus ir padėką, — yra gra
žiausias pavyzdys, kaip dar
niai ir sklandžiai tvarkomi 
teritoriniai klausimai so
cialistiniame pasaulyje, ne- 
žinančiame jokios neapy
kantos ir vaidų tarp tautų.”

N ikola j us Pozd niakovas, 
liaudies atstovai: 10 į ben- Tarybų Sąjungos diploma- 
drąją Sovietų Sąjungos Ta- * tas, buvęs mechanikas, pi- 
rybą ir 25 į Tautų Tarybą.'lietinio karo dalyvis;
—Tai du atstovų rūmai, iš | Baltruška, smulkaus vals- 
kurių susidaro Sovietų Są- tiečio sūnus, buvęs Raudo- 
jungos AukščiausiaStaryba-'nosios Gvardijos narys Pu- 
seimas.

Kandidatai rinkimam yra 
fabrikų darbininkai, profe
sionalai, seni revoliucionie
riai, buvę lauko ūkio darbi-

tilovo fabrike, dabar sekre
torius Komunistų Partijos 
Vilniaus miesto komiteto;

Memerg Guščo, metalo 
darbininkas, n e p a r tijietis 
bolševikas, dabar direkto-nmkai, mokslininkai, profe-1 . . x. x .. v. . ’ \ . irius didžiausios masmšapesšonai, valstiečiai, mokyto- j^aune.

jai, rašytojai, laikraštiniu- aAu"eoLo

4 KARTUS BOMBAR
DUOTA AIRIJA

Anglija ir Amerika 
Kursto Sovietus 
Prieš Vokiečius

Šių metų “Laisvės” vajaus 
vainiką nusinešė bayonnietis 
K. Čiurlys.', Bayonnė—arti EI i- 
zabetho. Per eilę metų eli- 
zabethietis Stripeika laimėda
vo pirmąją vajininkų dovaną. 
Šiemet—čiurlys.

Gražiai pasirodė ir Phila- 
delphija. Jei ne netikėta liga, 
draugė Žukauskienė gal būtų 
buvusi pati pirmutinė. Paskui 
laimėjusieji dovanas seka: J. 
Bakšys, J. P. Martin, P. Bo- 
kas, G. Shimaitis, A. Klimas, 
S. Tvari jonas (Detroite) ir J. 
Jaskevičius, Hudson, Mass.

Kiekvienas mūsų skaityto
jas džiaugiasi, kad mes turime 
tokių puikių draugų-veikėjų. 
Kiekvienas sveikins ’ dovanų 
laimėtojus ir palinkės jiems 
dar daugiau darbuotis savo 
brangią j am dienraščiui!

Washington. — Amerikos 
ir Anglijos diplomatai da-1 
bar labiausia stengiasi nu
statyt Sovietų Sąjungą prieš 
Vokietiją ir pablogint arba 
visai suardyt santikius tarp 
tų dviejų šalių, kaip rašo 
N.' Y. Daily News kores
pondentai iš Washingtono.

Dublin, saus. 3. — Pra
dedant nuo naujų n?etų, jau 
keturis kartus "nežinomos” 
šalies orlaiviai bombardavo 
Airiją; užmušė tris žmo
nes, sužeidė kelioliką ir su
naikino daugelį namų Airi
jos sostinėje Dubline ir ki
tur. "Nežinomi” bombinin- 
kai taipgi dėliojo magneti
nes minas apie Airijos prie
plaukas ir jos vandenyse 
abelnai.

(Amerikos žinių agentū
ros Associated ir United 
Press spėja, kad tai buvę 
Vokietijos orlaiviai.)

Bulgarijos Žmonės VOKIEČIAI NAIKINO 
Linkę į Sovietus, 0 . CARMFFĄ

Valdžia į Nazius

Antanas Jonaitis, eilinis 
Raudonosios Armijos karys, 
Jaunųjų Komunistų Sąjun
gos narys, vargingo kaimie
čio sūnus;

Visoj Lietuvoj veikliai,

Vokiečiai Mažina Angly 
Žygį prieš Bremeną

Pagrobtu nuo Anglu 
Laivu Naziai Paskan
dinę 10 Angly Laivu

Bulgarų Vyriausybe Pra
leistų Vokiečius per 

Bulgariją
Sofija, Bulgarija, saus. 3. 

—Jei. vokiečiai siųstų savo 
armiją per Bulgariją prieš 
Graikiją ar Turkiją, tai, 
girdi, būtų bergždžias daly
kas Bulgarijai bandyt pas
tot vokiečiam kelią, kaip 
sako bulgarų valdininkai.

"Bulgarijos žmonės \ pa
lankūs Rusijai,” rašo Asso
ciated Spauda, amerikonų 
žinių agentūra: "Jie sako, 
tik Sovietai galėtų apsau
got Bulgariją” nuo vokie
čių įsibriovimo... Daugelis 
bulgarų, tačiau, nužiūri, jog 
dabartinė jų valdžia linkus 
į nazių pusę. Žymiausias

London, saus. 3. — Vokie
čių orlaiviai bangų bango
mis bombardavo Cardiff 
mįčstą Wales’e, Anglijoj. 
Sudegino bei susprogdino 
daugelį namų, biznio rūmų, 
kelias bažnyčias ir kt.

(Cardiff yra angliakasy k- 
lų centras/.virš 200,000 gy
ventojų miestas.)

Vokiečių lakūnai taip pat 
bombardavo Kentą ir Lon-! 
doną, bet šiose vietose ma
žai nuostolių padarę.

Libijoj anglai iki šiol pa-., 
grobė 329 italų kanuoles.

Vokiečiai Sakosi Žymiai 
Laimėję Oro Kovose 

prieš Anglus

kai ir Raudonosios Armijos 
kariai.

Tarp kandidatų yra ir se
kami:

■ ‘Sniępkus, senas bolševi-
J?8' gyvai vedama kampanija

už {įiuos ir kitus kandida
tus rinkimam.

to Smetonos kalėjimuose. 
Dabar jis yra centro sekre
torius Lietuvos Komunistų 
Partijos.

Elena Geležunaitė, buvusi 
lauko ūkio darbininkė, įsto
jusi į Jaunųjų Komunistų 
Sąjungą tais laikais, kada 
už priklausymą šiai organi
zacijai gręsė ne tik kalėji
mas, bet ir mirties bausmė.

Rinkimų sąraše yra ir Pa
leckis, dabartinis pirminin
kas Lietuvos Aukščiausios 
Tarybos prezidiumo, litera
tas ir poetas.

Gedvilas, mokytojas ir 
laikraštininkas, dabartinis

Anglai Prašo Daugiau 
Kariniu Laivų iš 
Jungtinių Valstijų

London. — Anglijos val
džia karštai prašo daugiau 
karinių laivų-naikintuvų iš 
Jungtinių Valstijų. Jie an
glam reikalingi apsaugot 
savo prekinius laivus nuo 
vokiečių submarinų, ypač 
laivus gabenančius anglam 
maistą.

Anglijos maisto ministe- 
ris lordas Woolton pareiškė, 
jog kas liečia maistą, tai 
"dabar anglam gręsia kur 
kas didesnis pavojus negu 
praeitame kare.”

Dabartiniame kare vo
kiečiai nuskandino jau apie 
puspenkto miliono tonų lai
vų Anglijos, jos talkininkų 
ir bepusiškų šalių, kurios 
varė biznį su Anglija. O 
visame praeitame kare An
glija prarado 7,759,000 to
nų laivų.

Washington, saus. 3. — 
Prezidentas Rooseveltas pa
ilgino darbo dieną virš 8 va
landų darbininkams dirban
tiems įrengt karines Ameri
kai stovyklas salose, kurias 

i Anglija parsamdė Jungti- 
Valstijoms, netoli 

Amerikos žemyno.

nazių šalininkas yra vidaus Vokiečių Pranešimas: 
reikalų ministeris Piotr 
Grabovskis.. Kai dabar re- 
guliaris ministeris pirminin
kas Bogdanas Filoffas išva
žiavo į Vieną (Austrijąj- 
Vokietijoj), tai Grabovskis 
liko veikiančiuoju ministe- 
riu pirmininku,”

Auga komunistų propa
ganda Bulgarijoj;- dėl to 
Vokietija labai susirūpinus, 
ir "naziai daro vis didesnį 
spaudimą Bulgarijai, kad 
nusilpnintų jos ryšius su 
Rusija,” sako Associated 
Spauda.

Bulgarijos ministeris pir
mininkas Filoffas išvyko į 
Austriją-Vokieti  ją "g y d y- 
tis”, bet ne vien tik gydy
tis, alb ir politiniais reika
lais, kaip teigia, pusiau-ofi- 
cialiai pranešimai.

Berlin, saus. 3. — Vokie- 
___________________________________čįai sako, kad jų lakūnai 

tus pasitiko ' linksmai—links- # Italų vyriausybė karštai taip padegė Cardiff miestą 
miau, negu kada nors lietu-įjuos sveikina ir žada jiem'Anglijoj', jog gaisrai buvę 

įvairių lengvatų. ‘matyt per 100 mylių.

Vokiečių Pranešimas:
Berlin, saus. 3. — Anglų 

orlaiviai bombomis padegė 
kai kuriuos fabrikus ir 
sandėlius Bremene, užmušė 
8 nekariškius žmones, su
žeidė 20, bet abelnai mažai 
karinių nuostolių tepadarę.

Vokiečiai Praneša:
Berlin. — Vienas karinis 

vokiečių laivas Pacifiko 
Vandenyne iki šiol nuskan
dino dešimt Anglijos pre
kinių laivų, viso 64,155 to
nų įtalpos. •

Pereitieji, Jungtinėse Vals- 
• tijose Nauji Metai, sakotna, 

buvo apvaikščioti didesniu są
jūdžiu nei kitados. žmonės, 
matyt, jautė, kad karas arti, 
tai norėjo “nors kartą” gero
kai paūžti.

Iš Sovietų Sąjungos prane
šama, kad ten Naujų Metų iš
vakarėse buvo daugiau links
mybių, daugiau entuziazmo 
nei kitados. Pereitais metais, 
mat, Sovietų Sąjungoje der
lius buvo didesnis kaip bile 
kuriais kitais metais. Visas 
gyvenimas pakilo ant žymiai 
aukštesnio laipsnio.

Žmonės džiaugėsi dar ir to
dėl, kad socialistinis kraštas 
išliko taikoje, kuomet beveik 
visas pasaulis yra apimtas ka
ro liepsnos, o jei imu karo vių tautos istorijoj.

Anglai Praneša:
Hong Kong. — Anglai 

spėja, zkad vokiečiai apgin
klavo'pagrobtą nuo anglų 
laivą "Glengarry” ir juomi 
užpuldinėja prekinius anglų 
laivus Pacifiko Vandenyne.

Maskvoje Naujų Metų išva
karėse buvo labai daug snie
go. Nepaisant to, žmonių bu
vo pilnos gatvės. Kiekviena 
miesto aikštė turėjo po didelę, 
gražiai iliuminuotą eglę. 
Krautuvės perpildytos viso
kiais daiktais. 

9

Iš Rostovo pranešama, kad 
ten Naujų Metų išvakarėse 
įvyko 151 maskaradjnių bei „ — — 
“šiaip sau” didelių balių. Te-|pusą. Vokiečių 
atrai buvo perpildyti publika. |veiks prieš Anglijos karo

Nereikia nei kalbėti, kad ir laivus Viduržemio Jūroj.
Lietuvos žmonės Naujus Me- _ ' '

VOKIETIJOS ORLAIVIŲ 
KORPUSAS ITALIJOJ

Berlin. — Vokiečiai 
šiol nušovė po tris anglų 
laivius ant kiekvieno savo 
orlaivio, kurį anglai sunai
kino. Nuo rugpjūčio 8 d. i2-1] - 
iki šiol vokiečių orlaiviai i1?61118 
numetė 95 milionus ir 920 
tūkstančių svarų bombų 
Anglijoj, tai 25 kartus tiek, 
kiek anglų lakūnai numetė 
bombų į Vokietiją. Tuo pa
čiu laiku vokiečiai oro bom
bomis sunaikino 700,000 to
nų Anglijos laivų.

ITALŲ ORLAIVIAI, SAKO
MA, SUMUŠĘ ANGLUS

Šimtai Italų Orlaivių 
“Medžioja” Graikus

Anglai Prašliaužė j Italy 
Linijas Bardijoj

Italai Praneša:
Porto Edda, Albanija. — 

Keli šimtai Italijos orlaivių 
"medžioja” graikų karius 
kainuose. Graikai bijo susi
durt su mechanizuotomis 
italų jėgomis lygumose.

Graikų Pranešimas:
Athenai, saus. 3. —Italai 

u desperatiškai priešinasi 
i J graikam, kurie grumiasi 

linkon Elbasano, Albanijoj. 
. Bet graikai pagrobė nuo

Anglų Pranešimas:
Cairo, Egiptas, saus. 3.— 

Anglų - australiečių kariuo
menė prasigrūmė į dalį ita
lų apsigynimo linijų aplink 
Barnią, 'Libijoj. Šiaip nieko 
svarbaus neįvyko Libijos 
karo fronte tarp angjų ir 
italų.

Roma, saus. 3.' — Italų 
komanda praneša:

Italijos orlaiviai atakavo 
anglų karo laivus ir sužei
dė vieną jų šarvuotlaivį.

Italų orlaiviai Libijoj “iš-įį^ių dar keps kulkasvai- 
taškė” vieną motorizuotą džių lizdus ir pozicijas Kli- 
anglų^ anpijos eilę. 'suros srityje

London, saus. 3. r- Anglų 
lakūnai vėl užkūrė gaisrus 
Bremene.

ORAS. — šį šeštadienį 
giedra, neperšalta.



Antras puslapis šeštadienis, Sausio 4, 1941

JAISV®
LITHUANIAN DAILY, PUBLISHED BY

The Laisve, Inc- 
every day, except Sunday 

Established April 5, 1911 
«7 LORIMER STREET, BROOKLYN, NEW YORK 

Ą TeL Stagg 2-8878
President.............................. Jos. Kairys

Secretary-Treasurer ... J. Gasiunas 
Editor.....................................Roy Mizara

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year ........................  $5.50
United States, six months ---------------  $3.00
Bapoklyn, N. Y., per year--------------- $6.00
Brooklyn, N. Y., six months------------ $3.25
Foreign countries, per year .........-.......  $8.00
Foreign countries, six months ...........- $4.00
Canada and Brazil, per year ------------  $5.50
Canada and Braadl, afat months — $3.00

Entered as second class matter March 11, 1924,. at 
the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the 

Act of March 3, 1879.

Jeigu Jiems Rūpėtų Tėvynė ...
Savo kai beje per radiją, senatorius 

Wheeler pažymėjo vieną įsidėmėtiną da
lyką, kuris turėtų būti žinomas kiekvie
nam Amerikos piliečiui. Jis, būtent, nu
rodė, kad šiuo metu Amerikoje tarpe tų, 
kurie daug kalba apie nugalėjimą Hit
lerio ir teikimą pagalbos Anglijai, yra 
nemažai atbėgusiųjų iš Europos “dide
lių pabėgėlių.” Visokių “žymių” žmonių 
yra atvykusių iš Holandijos, Franci jos, 
Belgijos, Norvegijos ir Lenkijos. Visi 
jie varo propagandą už tai, kad Jung
tinės Valstijos paskelbtų karą Vokietijai, 
kad Jungtinių Valstijų žmonės duotų 
Anglijai ne tik ginklus, bet ir sūnus Vo
kietijai nugalėti.-'
• Bet tie patys, iš kitur atvykę agitato
riai prieš Hitlerį kariauti nenorėjo ir ne
nori. Jie nepasiliko Europoje, kad ten 
galėtų kariauti su nazizmu, su Hitlerio 
armija. Ne! Bėgdami iš savo tėvynių, jie 
pasigrobė aukso, atsivežė jį į Londoną 
arba Ameriką, ir čia yra pasirįžę ramiai 
sau gyventi, poniškai gyventi, agituojant 
Amerikos žmones, kad šitie žūtų už jų 
reikalus, kad šitie aukotųsi!

Ar tai nėra norėjimas kito nagais 
žarstyti žarijas? Ar tai. nėra iš Ameri
kos žmonių pasityčiojimas? Ar toki 
“svečiai” nedaro Amerikos žmonėms 
baisių nuostolių ? •

Betgi jie, kalbamieji “svečiai”, sau gy
vena Amerikoje ramūs, yra gražiai pri
imami turtinguose namuose, yra gerbia
mi. O tie, ką kovoja už taiką, yra nieki
nami ir visaip žeminami!

ta straipsnis ‘Stambūs komunizmo rėmė
jai tarp Amerikos lietuvių/ Tame straip
sny yra įtalpinta visa eilė vardų, labai 
gerai žinomų visai lietuvių visuomenei, 
kaipo garbės užsitarnavusių profesionalų 
ir biznierių; tie visi profesionalai ir biz- 
nieria yra skelbami teroro dėlei, kad net 
taip toli yra nueita, kad tame pačiame 
straipsnyje yra pasakyta: ‘Čia paduotas 
stambiųjų komunizmo rėmėjų sąrašas, 
žinoma, bus įdomus kongresmanur Die- 
sui.’

“Aišku Tamstoms visiems, į kokį padė
jimą yra statomas SLA ir organas ‘Tė
vynė’ užtalpinimą tokių straipsnių ‘Tė
vynėje’ per redaktorių Kl. Jurgelionį, to
dėl čia mano aiškinimai nėra reikalingi.

“Pasiremiant SLA Konstitucijos sky- 
• riumi 5-tu, paragrafu 3-čiu, kur yra nu

rodyta Pild. Tarybos galia, reikalauju: 
Kad SLA Prezidentas F. J. Bagočius, pa- 
liuosuotų liglaikiniai (tai yrą iki Pild. 
Tarybos suvažiavimo, kuris įvyks kovo 
m. 1941) Kl. Jurgelionį nuo redagavimo 
‘Tėvynės.’

“Prašau, visų Pild. Tarybos narių ir 
minėtų Komisijos narių, kad savo nuo
monę ir reikalavimus tuojau pasiųstų 
SLA Prezidentui F. J. Bagočiui šiame 
reikale.

“Su gilia pagarba,
“J. K. Mažukna, 
“SLA Vice-Prez.”

Mes girdėjome, kad tūli lietuviai biz
nieriai, kuriems SLA organas pradėjo 
skelbti boikotą, jau daro atatinkamus 
žygius savo interesams apginti. Jei SLA 
organas bus redaguojamas taip, kaip jis 
buvo redaguojamas per keletą pastarųjų 
mėnesių, tai Susivienijimui bus privirta 
negardžios kožės dar daugiau. Taigi, mū
sų nuomone, SLA vice-prezidento žygis 
yra visiškai vietoj ir laiku.

“Keršijimas...”

ŽIŪRĖK KAIP 
KA CAPAS RYJA

Šitaip fašistai-socialistai-klerikalai “monkina” nesusipratusius, lengvatikius Amer. lietuvius.

LAPKRIČIO 7-ta KALĖJIME

nei”,—o dabar štai kas iš
ėjo. Žinodami Korsake vi- 
čiaus politiką, mes buvom 
tikri, jog jis suprato, kam 
tie pyragaičiai paruošti ir 
todėl sumetė juos, ant že
mės.

Bet kągi: mes matėm ir 
blogesnes istorijas. Todėl 
be didelių svarstymų ėmėm 
tvarkyti kamerą. Kada pa
baigėm, draugas pranešėjas 
vėl atsistojo į savo kampą 
ir, išsitraukęs savo kons
pektą, (kurį jis išsaugojo 

į burnoj), pirmiausia prana
šingai pastebėjo:

—Nieko, nebetoli tas lai
kas, kada mes Lapkričio 
7-ją švęsime su muzika, su 
didelėm iškilmėm.—Po to, 
Jis tęsė savo pranešimą.

A. Maginskas.
(Iš “T.”)

Francijoj “Pranyko” 
Duonos Klės

mote- 
šalti.” 
mano, 
joms.,

“ Raštai”
Elta praneša:

“Lietuvos TSR 'Rašytojų Sąjunga ne
trukus išleidžia savo mėnesinio žurnalo 
pirmąjį'sąsiuvinį. Žurnalas pavadintas 
“Raštai”. Pirmajame numeryje dalyvau
ja Baltušis, Čiurlionienė, Grušas, M. Le
vinas, T. Tilvytis, B. Rutkūnas, A. Miš
kinis, M. Krūminas, V. Montvila, Salomė
ja Neris, bus įdėta daug verstinės lite
ratūros iš Majakovskio, šolochovo, V. 
^asilevskos, A. Uvičio, baškirų klasiko 
Gafuri ir eilė straipsnių apie literatūrą 
ir literatus įvairiose sąjunginėse respub
likose. Žurnalą, redaguoja Petras Cvir
ka.”

Amerikos lietuvių visuomenė, be abe
jo, pageidaus, kad tasai žurnalas, lei

džiamas Rašytojų Sąjungos, juo greičiau 
pasiektų Ameriką.

'Reikalauja Išmesti Nepraustabur
nį “Tėvynės” Redaktorių

“ SLA vice-prezidentas J. K. Mažukna 
išsiuntinėjo laišką pild. tarybos nariams 
ir komisijų nariams, reikalaujant paša
linti iš vietos “Tėvynės” redaktorių p. 
Jurgelionį. Laiškas yra sekamo turinio:

//SLA Pild. Tarybos Nariams, 
’ŠLA Kontrolės Kom. Nariams 
SLA Apšvietos Kom. Nariams. 
Didžiai Gerbiami Tamstos:

“‘Tėvynės’ No. 51 š.fm., yra patalpin

Dažnai skaitome karo žiniose “paaiš
kinimą,” kad vokiečių užpuolimas ant 
Anglijos to ar kito miesto buvo padary
tas tam, kad atkeršyti (“to retaliate”) 
anglams už panašų žygį, padarytą Vo
kietijoj. Anglija daro tą patį: jinai ker
šija Vokietijai. Štai, šiomis dienomįs An
glijos orlaiviai gaisrų liepsnose paskan
dino Vokietijos Bremeno miestą. Žinia iš 
Londono skelbia: anglai sunaikino Bre
meno miestą tam, kad atkeršyti vokie
čiams už jų nesenai padarytą užpuolimą 
ant Londono miesto.

Šitokiu būdu kiti kitiems keršydami, 
Vokietijos ir Anglijos imperialistai, bet
gi, naikina kupros pabūklus, darbo 
žmonių namus Ar pačius darbo žmones.

Ateis kadii nors ta valanda, kuriį tų 
abiejų kraštų—Vokietijos ir Anglijos— 
žmonės sukils ir atkeršys visiems savo

Tuomet taipgi bus gražus atsilygini
mas!

Rodolfo Ghioldi
Savaitraštyj “New Masses” telpa ar- 

gentiniečio Ricardo Setaro straipsnis 
apie Argentinos darbininkų vadą Rodol
fo Ghioldi. Ten pat telpa ir Ghioldi’o fo
tografija, nuimta po to, kai jis buvo pa
leistas iš Brazilijos kalėjimo ir sugrįžo į 
savo gimtąjį kraštą.

Prieš tūlą laiką mes matėme spaifdoje 
to paties R.. Ghioldio paveikslą,—jis bu
vo nutrauktas prieš keletą metų. Palygi
nus tuodu paveikslu, sunku įtikėti, kad 
tai to paties asmens!

Pasirodo, kad Brazilijos valdovai, pa
sigrobę Rodolfo Ghioldi į savo nagus, ne 
tik jį baisiai traktavo- kalėjime, bet ir 
mušė. Jo viršutiniai dantys išmušti; jis 
atrodo į pusgyvį.

Betgi Ghioldi, sugrįžęs į Argentiną, iš
gyvenęs virš keturius metus Brazilijos 
katorgoje, yra entuziastiškas; jis yra įsi-4 
tikinęs, kad tasai judėjimas, dėl kurio 
jis'kenčia, savo sveikatą prarado, ^išvien 
laimės! Šiuo metu Ghioldi daugiausiai 
kovos tam, kad Brazilijos liaudies vadas 
Prestes būtų išlaisvintas.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Washington.—Anglija už

sisakė bei dar užsisakys ka
ro pabūklų iš Amerikos už 

,5 bilionus dolerių.

Franci jos ir Vokietijos per 
du menesius bombarduoda
vo Angliją. •

London, gruod. 3Q. — Ne
sugrįžo du ar trys anglų or
laiviai iš tų, kurie bombar
davo Vokietiją.

Roma. — Italija atšaukė 
savo prlaivius, kurie *iš

New York. — Fredas 
Sprain nušoko ar nukrito 
175 pėdas žemyn nuo Harle
mo upes tilto, bet neužsimu
šė.

Washington. — Bus įneš
ta kongresui atimt prezi
dentui galią kelt ar mažinti 
popierinio dolerio vertę/ I

Didžiosios Spalio socialis
tinės revoliucijos sukakties 
diena įnešdavo didelį pagy
vėjimą į vienodą ir niūrų 
kalėjimo gyvenimą. Dar to
li prieš tą dieną kamerose 
ir vienutėse įvykdavo polit
kalinių pasitarimai. Kalėji
mo kolektyvo komitetas po 
kameras i š s i u h t i n ėdavo 
konkrečių nurodymų, kaip 
pravesti didžiosios šventės 
minėjimą. Draugai iš lais
vės irgi neužmiršdavo mū
sų. Beveik visada^ prieš 
šventes gaudavome siunti
nius su maistu ir visokiais 
skanėstais. • Visa bėda tik, 
kad kalėjimo administracija 
iš metų į metus vis labiau 
varžydavo tų siuntinių pri
statymą.

Pirmą kartą lapkričio 
7-ją kalėjime švenčiau 1931 
metais. Ta diena, mums po
litkaliniams, buvo ypatinga 
dar tuo, kad buvo švenčia
ma ne demonstratyviai 1-ją 
gegužės šventėme dar su 
Internacionalu, su raudo
nais ženkliukais. Kauno ka
lėjimo (o taip pat ir kt. ka
lėjimų) admisistracija buvo 
suruošusi mums pirtį: be
veik neliko nesumušto po- 
litl^alinio. Kauno kalėjimo 
administracija su budeliais 
—viršininku Šalkausku ir 
jo padėjėju- Korsakevičium 
ruošėsi ir lapkričio 7-ją iš
lieti savo gyvuliškas aistras 
ant mūsų galvų. Iš pat ry
to visi kalėjimo sargai ir 
valdininkai buvo mobiliza
cijos stovy. Be pertraukos 
mirkčiojo atidaromi durų 
“vilkeliai.” Koridoriuose bu
vo girdėti daugelio kojų 
žingsniai.

Bet/kalėjimas tylėjo. O 
tai administracijai kėlė dar 
didesnį įtarimą. Ji nežinojo, 
kad mes buvom gavę Par
tijos CK nurodymą susilai
kyti nuo demonstratyvaus 
šventimo ir tur būt manė, 
kad mes ruošiam kokią ypa
tingą staigmeną.

Šventės minėjimas kame
rose jau buvo pradėtas. Jau 
iš anksčiau kiekvienoje ka
meroje buvo išskirtas vie
nas draugas, kuris turėjo 
daryti 'pranešimą šventės 
dieną. Sunkoka mums buvo

su literatūrine medžiaga,' 
nes vertingesnių politinio 
turinio knygų administraci
ja mums neįleisdavo. Vis 
dėlto išeitį) rasdavom. Kal
bamais metais, kiek prisi
menu, Spalio sukakties pro
ga po kameras buvo išsiun
tinėtos atitinkamos tezės, 
kurias parašė, berods, drg. 
A. Sniečkus, sėdęjęs tada 
kalėjime. Tos tezės ir suda
rė šventės pranešimų pa
grindą:

Mūsų kameroj sėdėjo 20 
draugų. Iš pat ryto pas vi
sus nuotaika buvo nekasdie
niška. Kiekvienas iš anksto 
buvo pasirūpinęs gauti ko
kią išgaląstą šukę-ar skus- 
tuvpalaikį ir “nusigrandy- 
ti” barzdą (mat, kalėjimo 
administracija nei skustuvų 
įleisdavo nei pati skusdavo). 
Tą dieną draugai nedarė 
įprastų pamokų: visi laukė 
šventės programos pradžios. 
Pagaliau vienas draugų 
paskelbė, kad visi sėstų į 
vietas, nes pranešėjas jau 
pasiruošė. Visi susėdo: kas 
ant suolų, kas ant narų, ki
ti prie sienos sustojo. Kiek
vienas stengėsi taip atsisės
ti ar atsistoti, kad pro durų 
“vilkelį” nebūtų pastebima, 
jog čia daromas koks pra
nešimas. Pats pranešėjas i tas nei slapti laiškai iš lais- 
atsistojo netoli durų kampe, vės, kuriuos vienas draugas, 
tuo būdu pasislėpdamas nuo kaip vėliau pasirodė, turėjo 
“vilkelio”. Ištraukė jis siau- į klumpę įsikišęs, 
rą ir ilgą popierio lakštą ir — * — i i i — i • -r y • i 11 •
simenu, pranešėjas plačiau 
Apsistojo ties klausimu, kad 
žlugo socialdemokratų te
orijos, tvirtinančios apie ka
pitalizmo žydėjimą, kad ka
pitalizmas ne tik nežydi, 
bet jis jau įžengė į naują 
pasaulinį ekonominį krizį. 
Jis kalbėjo, kad Spalio re
voliucija sudavė h
>---- • A ,
lui ir — kad pasaulinė pro
letarinė revoliucija neišven
giama.

kas 
pa- 
nu- 
vei-

Franci jos naujoj sostinėj 
Vichy paskelbta, jog nevalia 
stovėti eilėse laukiant savo 

į maisto porcijų. Skelbiamu, jog 
tai iš “pasigailėjimo 
rims, kad nereikėtų 
Tačiau pačios moterys 
jog ne tiek iš meilės
kiek iš baimės jų fašistinė val
džia bijo jų suėjimo į būrius.

Kada moterys laukia ir ne
sulaukia maisto, žinodamos, 
kad alkana šeima (tThr labiau 
jų laukia n am tariasi,
jos barasi anp to kaltininkų, 
jos j ieško išeities. Tad jos da
bar galėsiančios nueit maisto, 
kaip pas daktarą, sulyg iš an
ksto nustatytos sutarties, nu
statytos taip, kad daug jų ne
galėtų sueiti vienu kartu.

Klaidos Pataisymas

iš

matyt, pro “vilkelį” 
nors iš administracijos 
stebėjo vienon pusėn 
kreiptus, susikaupusius 
dus. Ir tuo pat metu su di
džiausiu trenksmu atsidarė 
geležinės durys. Pasigirdo 
riksminga komanda:

—Stoo-ok!—o po to: 
eiti!

Į kamerų įlėkė adminis- 
tratyvinės dalies viršininkas 
Korsakevičius ir greitai ap
sidairęs aplink sušvokštė 
per savo pajuodusius dan
tis:

Ką, bolševikai...
Mes visi buvom išvaryti į 

koridorių. Prižiūrėtojai pa
sidalino dviem grupėm. Vie
ni pradėjo mus kratyti, o 
kiti su Korsakevičium prie
šaky pasiliko kameroj. Čia 
mes pajutom, kad visi pri
žiūrėtojai buvo gerokai įsi
gėrę. Tai mus nenustebino, 
nes pats Korsakevičius ren
gdamasis prie pogromo vi
sados paragindavo prižiūrė
tojus “įsitraukti”. > Žinoma, 
mums menkas malonumas, 
kada, girti prižiūrėtojai 
graibė mus iki kūno nuogu
mo, bet iš kitos pusės buvo 
gerai: kaip tik to girtumo 
dėka pas mus liko nesuras
tas nei pranešimo konspek-

“Laisvės” N. 2, sausio 3 
d., 1941, trečiame puslapy
je, “Įvairumuose”, tilpo 
straipsnelis, “Sovietai už
augina Beveik Trečdalį Pa
saulio Vatos.” Kur tame 
straipsnely kalbama apie 
tai, kiek užauginta Sov. Są
jungoj grūdų, tai turi būt 
bilionai pūdų, o ne milionai, 
kaip ten klaidingai parašyta 
ir atspausdinta.

Klausimai ir 
Atsakymai

Pagaliau iš kameros išėjo 
___________ po pa- 
žasčia turėjp visą glėbį mū
sų sąsiuvinių.

—Įleisk juos į kamerą, — 
piktai burbtelėjo jis. Buvo 
aišku, kad medžioklė nepa
sisekė. Mes tiesiog akis iš- 
plėtėm, įėję kameron. Buvo 
tikro pogromo vaizdas: čiu- 

. I žiniai, milinės, indai, mais- 
... - tas, \knygos—viskas gulėjosmūgi pasauliniam kapita-\uvergta vidur aslos. • A 111 t i i/> I r n 11 11 w rv

ėmė kalbėti. Kiek dabar pri- Korsakevičius. Jis

link voliojosi išmėtyti ir iš
draikyti sąsiuviniai. O dul
kių buvo tiek, kad kvapą 

Kas yra sėdėjęs kalėjime, užimdavo. Bet vienas daly
tas žino, kad nelengva yra kas mus labiausiai pykino: 
sudominti savo kameros ant plikų grindų, po čiuži- 
draugus, nes visi gerai pa- niais gulėjo numesta 20 py- 
žįsta viens kitą ir nieks, at- ragaičių (tiek buvo kameroj 
rodo nebenauja. Tačiau šį draugų), kuriuos buvom ga- 
kartą pranešėjas tiek pri- vę iš laisvės. Mes taupėm 
traukė visų dėmesį, kad,'juos “iškilmingai . vakarie-

Klausimas
Gerbiama ‘Laisvė’: Klau

siu jūsų patarimo. Norėčiau 
žinoti, kodėl mes negauna
me gromatų iš Lietuvos? 
Jau daugiau kaip metai lai
ko nieko negauname. Ir ra
šėm jiems du laišku. Mes 
skaitome “Laisvę” ir ran
dame įdėtus laiškus iš lais
vos Lietuvos. Tai kaip jūs 
gaunate ir įdedate j “Lais
vę”?

Aš klausiau pašte, tai sa
kė, kad karas dabar ir dėlto 
negaunate. Prašau patari
mo, kokiu būdu gauti laiš
ką iš Lietuvos? Už ką bū
siu labai dėkingas.

“Laisves” Skaitytojas.
Atsakymas

Mums ^trodo, kad jūs be 
reikalo esat labai susirūpi
nę. Veikiausia tie jūsų žmo
nės jums laiškų nerašo. Juk 
yra daug tokių, kurie per 
metų eilę negauna laiškų iš" 
Lietuvos. Šių žodžių rašyto
jas irgi nėra gavęs laiško iš 
Lietuvos jau keli metai, 
nors ten turi brolių ir sese
rų. Nerašo jie ir ką tu jiems 
padarysi. Veikiausia taip 
yra ir su jūsų giminėmis. 
Bet labai daugelis ajnerikie- 
čių laiškus gauna., Jie tuos 
laiškus mums prisiunčia, o 
mes patalpiname “Laisvė
je.” -
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Daina
Mūs Baltija nuo amžių plaka smėlį,— 
Skurdi Žolė šiurena kopose.
Vargai tau, žmogau, strėnas gėlė,— .• 
Ir suposi ant lopo lopas.
Buvai tu smėlis—ponų plakamas, 
žolelė mindoma po kojų.
Kažkur audra grumėjo neapsakoma,— 
Audros tu nebijojai.
Tą Spalį atpūtė bangpūtis
Su vėliavom ugninėm, atmeni?
Be duonos ir be miego—niekis būti! y 
Plienu pavirst galėjom, akmeniu.
Iš apkasų jūs kilot—kaip šešėliai, 
Pajuodę ir sugraužti utėlių.—

- Iš mirties guolio prisikėlę, 
Su raudonuoju žengėte Spaliu.
Už revoliuciją numirt—svajonė!
Nebevergauti niekados!
Ir grumias darbo milijonai,
Ir že'ngia žemės išvaduot!
Ir žengia Spalis raudonasis—
Su džiaugsmo vėliavom raudonom.
Erelio akys—gyvos drąsios,— 
Trimitai žygio—milijonam!

’ . . . 1Jo balsą bangos nuneša į priekį.— « 
Jis mum brangus, o priešai bijos,— 
Kai balsas jų krantus pasiekia 
Ir smeigia juos—kaip kalavijas.
Tai Leninas! Kodėl, kodėl tu, 
Kodėl tu tik žmogus buvai?
Su tavim lygintųsi veltui
Nemarūs Antikos dievai. v
Prabėgs ir šimtmečiai lenktynėm.— 
O Spalis tas—mum laisvės dovana*— 
Bus minimas vis žemėje—tėvynėj 
Kaip komunizmo pergalės daina.

Anri Barbiusas
Barbiusas (Henri Barbusse) buvo prancū

zas, patrijotas. Kai 1914 m. prasidėjo impe- 
rijąlistinis karas, jis užsirašė savanoriu ir iš
ėjo į frontą. Mažai kas tada žinojo, kad jis 
rašytojas. Jis jau buvo išleidęs eilėraščių* rin
kinį ir keletą romanų, tačiau plačiai žinomu 
rašytoju jis dar nebuvo. Ne tik fronto, bet ir 
apskritai kareivio kuprinės jis galėjo lengvai 
išvengti. Daug prancūzų inteligentų ir pa- 
trijotų lengvai patekdavo tuo metu į štabus, į 
ūkio skyrius, visokias raštines ir tokiu būdu 
išvengdavo fronto pragaro. Barbiusas karan 
išėjo eiliniu kareiviu. Savęs, kaip rašytojo, jis 
visai nevertino. Manė—žus Barbiusąš, Prancū- 

, zija neteks vieno eilinio kareivio—savanorio.
Sakoma, kai kalba ginklai, mūzos tyli. Ty

lėjo ir Barbiusas apkasuose iki ėmė dar kartą 
pergalvoti dėl ko kariaujama, dėl ko žūstamą? 
Dar tebekalbant ginklams, Barbinąs—tas ei
linis fronto kareivis—parašė baisią* knygą. Už 
tos knygos skaitymą kiekvienas kareivis galė
jo netekti galvos. Netrukus toji knyga perėjo 
vielų užtvaras, perlipo apkasus ir pasiekė au
strų-kareivius. Abiems kariaujančioms šalims 
buvo uždrausta Barbiuso knygą skaityti. Toji 
knyga vadinasi “Ugnis.”

“Ugnyje” nėra agitacinių šūkių, nėra ragini
mo sukilti arba neklausyti savo viršininkų.
'Ten vaizduojamas karas, kurį kiekvienas ‘fron
te buvęs kareivis tariasi puikiausiai pažįstąs. 
Barbiusas savo knygoje aprašinėjo pergyveni-j 
mus fronte.

' Štai vienas iš jų:
“Vyrukas (tas vokiečių kareivis, bavaras), 

gulėjo aukštielninkas; jo sėdynė buvo duobu
tėje taip giliai, kad liemuo atrodė dvilinkai su
lenktas. Pastyrusios jo akys žiūrėjo dangun, 
o kojos buvo aukštyn užriestos. Tarytum jis 
tyčiomis man buvo atkišęs tas savo kojas, kad 
aš pasinaudočiau jo batais. “JJa gerai,” pama
niau sau. Bet gi ir darbo turėjau, kol nutrau
kiau jo batus. Pusę valandos darbavaus, tem
piau, kračiau—nenusimauna ir tiek, o savo su
stingusiomis kojomis negyvėlis man ne kiek 
negali padėti. Pagaliau nebetekęs kantrybės 
aš taip smarkiai timptelėjau, kad lavono ko
jos nutrūko per kelius, nutrūko ir kelnės, ir 
viskas paliką mano rankose. Bet tai niekis, aš 
turiu štai batus, kad ir su svetimomis kojo
mis. Tik reikia tas kojas iškrapštyti laukan.”

Gan dažnai susiginčijama: reikia ar nerei
kia literatūroje agituoti? Vengtina ar neveng- 
tina.tendencija? Barbiuso “Ugnyje,” regis, nei 
tendėncijos, nei agitacijos nėra. Kokia ten agi
tacija, jeigu kareivis labai lengva širdimi, nė, 
kiek nesijaudindamas pasakoja apie kuprinėje 
nešiojamus batus su vokiečio nutrukusiomis 
kojomis? Jam buvo reikalingi batai, o negy-^ 
vėlfs juk bus užkastas į žemes. Tokią vietą 
paskaitęs iš pradžių bandai net nusišypsoti, < 

*

St. Jasilionis.

juk tas viskas keista ir net truputį 'juokinga. 
Bet pradėtoji šypsena staiga skaitytoją nukre
čia šiurpu. Tas lengvumas, su kuriuo pasakoja 
kareivis apie įsigytus batus, dingteli į pat šir
dį. Susigriebęs imi galvoti, ką karas iš žmo
gaus padaro. Ir taip kitose vietose, taip per vi
są' knygą.

“Ugnis” turėjo didžiausią pasisekimą karei
vių tarpe. Regis, turėjo būti priešingai. Juk 
kareiviai patys frontą matė, jiems jau perdaug 
žinomi dalykai. Apie žinomus dalykus Barbiu- 
sas mokėjo kalbėti naujai, vaizdžiai. Tai, ką 
mes kasdien matome, atrodo paprasta ir dė
mesio neverta., Jei kas mūsų paklaustų, kokia 
spalva stalo, prie kurio mes kasdien pietus val
gome, greičiausiai į tokį klausimą neįstengtu
me atsakyti. Per ketverius karo metus ir ka
reiviai buvo pripratę prie nuolatinių pavojų, 
purvo, parazitų, ir prie to baisaus gyvenimo'. 
Barbiuso .knyga staiga ima ir pasako: “štai, 
toks gyvenimas.” Knygos gale yra scena, kaip 
vokiečiai ir prancūzai po didelių liūčių skęsta 
tame pačiame dumble. Ten skmtytojas kažkaip 
nejučiomis ima klausti: argi jie vieni kitiems 
priešai? žūstąs prancūzas ir žūstąs vokietis 
nori tik vieno—gyventi. Dėl tokių minčių ir 
klausimų Barbiuso knyga buvo agituojanti,, 
karo šeimininkams ji buvo pavojinga ir todėl 
draustina.

“Ugnis” buvo pirmoji didžiojo karo knyga. 
Ji bematant išgarsino autorių; ją skaitė žmo
nės su įkarščiu. Tuoj po karo , ir į lietuvių 
kalbą ji buvo išversta ir išleista Amerikoje. 
Lietuvoje ji iki Šiol negalėjo pasirodyti. Da
bar ši skriauda turėtų būti atitaisyta. “Ugnį” 
reiktų prideramai išleisti.

Grįžęs iš karo Barbiusas nebuvo tik rašy
tojas. Jo iniciatyva buvo suorganizuota di
džiulė karo dalyvių sąjunga, turėjusi skyrių 
visoje Prancūzijoje. Jis aktyviai dirbo anti- 
imperialistinėje lygoje, be jo neapsiėjo tarp
tautiniai revoliucinių rašytojų susibūrimą? ar
ba suvažiavimai. ’ •

Iš visų kapitalistinių kraštų P(rancūzijos 
darbininkų klasė turėjo daugiausia inteligenti- 
nių jėgų. Prancūzijos inteligentija turėjo į ką 
orientuotis, ką sau‘ pavyzdžiu statyti. Barbiu
so “Ugnis” kalbėjo į fronto kareivius, o jo ki
tas veikalas “Aiškumą”—į visus tuos gerašir
džius žmones, kurie kažko nepatenkinti, kažko 
ieško. Barbiuso “Aiškumą” daugeliui inteli
gentų parodė tikrąjį kelią. Neveltui net ir da
bar Švedijos universitetuose revoliucinių stu
dentų sąjunga ir tos sąjungos žurnalas vadi
nasi to veikalo “Clartė” vardu. Kitų kraštų 
universitetuose taip pat buvo įsisteigusios 
klartistų kuopelės. Revoliuciniam inteligentų 
sąjūdyje Barbiusas buvo kultūriniu ir litera
tūriniu vadu.

Barbiusas redagavo kultūros ir literatūros 
žurnalą “Monde.” Tas žurnalas atliko labai 
svarbų organizacinį darbą. Barbiusas kvietėsi 
į bendradarbius visus tuos rašytojus, .kurie 
svyravo, kurie blaškėsi tarp buržuazijos ir 
proletarijato, jis ištiesė jiems draugišką pa
galbos ranką, užuot juos atstūmęs, kaip tat 
tuo metu kitų buvo daroma. Dėl to, žinoma, ir 
Barbiusas ir jo redaguojamas žurnalas susi
laukė priekaištų. Tačiau, pati gyvenimo eiga 
įrodė, kad Barbiusas buvo teisingas. Gi jo tai
sytojai turėjo pasitraukti iš kultūrinio ir lite
ratūrinio fronto.

Tarybų Sąjungoj Barbiusas buvo dažnas 
svečias. Jis rašė savo tautiečiams prancū
zams apie socializmo šalį, apie tos šalies di
džiuosius vadus Leniną ir Staliną. Barbiusas 
buvo tarpininku tarp dviejų didelių kraštų: 
tarp Prapcūzijos, revoliucinių tradicijų kūrė
jos, ir Tarybų Sąjungos, tų tradicijų įgyven
dintojos. Barbiusas mirė 1935 metais, eidamas 
62 metus.

Barbiusas palaidotas Paryžiaus, kapinėse, 
prie Komunarų sienos. Jo kapą puošia nedide
lis, bet dailus raudonojo granito antkapis. 
Antkapio krašte yra iškaltos auksinės raidės, 
paaiškinančios, kad šį antkapį pastatė Uralo 
darbininkai. Kasmet mirimo dieną jo kapas 
apklojamas gėlėmis. Paryžiaus darbininkai ir 
inteligentai reiškia jam pagarbą ir dėkingumą. 
Nežinia, kaip 1940 metais jo mirties metinės 
Paryžiuje buvo paminėtos. Ar bebuvo kam 
gėlių atnešti, juk ir vėl karas. Vėl žmonės ap
kasuose, purve, vėl reikalinga “Ugnis,” kuri 
pereitų spygliuotų vielų užtvaras, perliptų 
apkasus ir kareiviams nušviestų tai, ką jie 
daro. Barbiusas dabar tiek pat reikalingas, 
kiek reikalingas buvo aname kare. Bet iš ka
po jo juk neprikelsi.

Po 1914—18 metų karo skaitytojai graibstė 
karo romanus, Barbiuso “Ugnis” buvo pirmoji, 
tos rūšies knyga. Po jos išgarsėjo Dorželeso 
“Mediniai kryžiai” ir Remarko “Vakarų fron
te nieko nauja.” Remarkas rašė panašiai kaip 
ir Barbiusas. Jis nesistengė skaitytoją baisy
bių šiurpu krėsti. Ten viskas, regis, paprasta 
ir net kai kur juokinga, bet už to lengvumo ir

Trečias puslapis
.....

M IENAS
Maskvos Rašytojų Klubas &

Hartford, Conn.
Rusų klasikų veikaluose ‘dažnai pasitaiko ap

rašymų įvairių klubų—karininkų, dvarininkų 
ir pirklių, provincijos ir sostinės klubų.

Antanas Čechovas su širdgėla klausė, ar bus 
gi kada nors įsteigtas klubas, į kurį žmonės 
ateis ne šmeižtauti prie roputės ^karčiosios” 
ar praleisti nakties prie žaliojo kortų stalelio? 
Tiesa, koks tas skirtingasis klubas turėjo būti, 
Čechovas ir pats gerai nežinojo. z

—Mūsų klubas turi būti toks, .kad mes be 
gėdos galėtume į jį pakviesti Čechovą, jęi jis 
būtų gyvas, ir kad Čechovui čia būtų įdomu, 
—yra pasakęs tūlas įžymus Tarybų Sąjun'gos 
poetas viename Maskvos rašytojų klubo vado
vybės posėdyje. / \ y

. Ir, iš tikrųjų, kiek išmanumo, kiek iniciaty
vos buvo parodyta sudarant klubą, organizuo- 

- jant jame vakarus ir kūrybingus susitikimus.
Klubas yra jaukiuose atskiruose namuose, Vo-, 
rovskio gatvėje, kur kitados pietaudavo Mask
vos rinktinės visuomenės atstovai. Greta kieme 
yra senoviniai, didingi namai su kolonomis, 
kuriuose, kaip sako padavimas, gyvenusi Nata- 
ša Rostova—Levo Tolstojaus veikalo “Karas 
ir taika” didvyrė. Dabar tuose namuose dirba 
Tarybų Sąjun'gos rašytojų sąjunga.

Aukštomis, ornamentais išpuoštomis, sieno
mis svetainė jaukiai pasitinka lankytoją. Len
kti .laiptai veda į aukštutinius kambarius, ku
rių sienos nudažytos šviesiomis, ramiomis spal
vomis. Visur matyti pątogūs, stilingi' baldai. 
Aplinka nuteikia poilsiui,, atviriems pašneke
siams su bičiuliais. . ?

į Vieną, kartą klubas' buvo išklotas ryškiais 
‘ ukrainietiškais kilimais. Ant stalelių, apdeng
tų namie austomis staltiesėmis, pasirodė laiba
kakliai ąsočiai su gėlėmis. Ant sienų kažkieno 
rūpestingomis rankomis buvę prikabinta ge
riausių ukrainiečių tapytojų—Kričeyskio, Glu- 
ščenko, šovkurienko — paveikslų. Lankytojas 
net ir valgykloje jautė Ukrainos dvasią, 
nes ten buvo pateikiami' ukrainietiški val
giai. Mat, rašytojų klubas minėjo Ukrai
nos literatūros ir meno dieną. Minėjimas buvo 
pradėtas vidurdienį ukrainiečių menininkų kū
rinių parodos apžiūrėjimu ir baigėsi po pu
siaunakčių dainos ir šokių ansamblio pasirody
mu. Tą vakarą ukrainietis poetas akademikas 
Pavlo Tyčina paskaitė Maskvos bičiuliams sa
vo naujuosius eilėraščius “Jaunystės daina”, 
“Pirmą kartą istorijoje”, “Kievas” ir “Sovie
tiškasis herbas”, žinomas dramaturgas, Uk
rainos TSR Aukščiausiosios Tarybos atstovas, 
A. Korneičukas susirinkusiuosius rašytojus su
pažindino su savo pjesės “Bogdan Ghmelnic-’ 
kij” fragmentais. Kompozitorius Jorišas atliko 
dar nepaskelbtą uvertiūrą prie pirmojo veiks
mo operos “Poeto dalia”. Geriausios Kievo dai- 
ninkės Litvinento-Volgemut ir Petrusenko"v 
atliko liąudies dainas ir geriausių ukrainiečių 
.kompozitorių romansus.

Taip "buvo praleista viena klubo diena.
Vėliau rašytojų klubas buvo pasidaręs 

čia Azerbaidžano, čia Totorijos, čia Kąlmy- 
kijos, čia Kirgizijos kampeliu. Ir vėl shlėse 
būva kabinami p-aveikslaj ir liaudies kūry
bos dirbiniai, ir vėl iš estrados sklido ste
buklinga 
tarybinių 
kūrinius.

Josifas
“žmogaus
kad'Tarybų Sąjungos rašytojas turi daug 
ką žinoti, daug ką matyti, daug ką supras
ti, kad sugebėtų, apie visa tai papasakoti 
paprastai, dailiai ir įtikinančiai. Klubas ra
šytojams organizuoja pačius įvairiausius su
sitikimus, pranešimus, pašnekesius ir ekskur
sijas. Pavyzdžiui, neseniai literatūros meis
terius aplankė “oro meisteris”, žinomas la
kūnas .išradėjas P. Grochovskis. Jis pade
monstravo aparatą batisferai tirti, “ateities 
lėktuvą”, radijo bangomis valdomą automo-
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tautine muzika, ir vėl svetainėje 
respublikų rašytojai skaitė savo

Stalinas rašytojus yra pavadinęs 
dvasios inžinieriais”. Tai reiškia,

paprastumo slepiasi didžiausias tragizmas. Re
marko knyga palieka sunkų, beviltišką įspūdį, 
gi Barbiuso—skatinantį. Purve skęstą karei
viai galvoja, .kas reikia daryti, kaip gelbėtis.

Karas kaip kokia bedugnė— juo tolyn, juo 
baisyn eina. Napoleonas visus savo karo žy
gius atliko vieno tipo šautuvais ir dviejų tipų 
patrankomis. Jis niekad neturėjo didesnės ka
riuomenės, kaip 600,000 kareivių. Jam nerei- 

’ kėjo daugiau, kaip vieno milijono sviedinių; gi 
praėjusiame kare per ketverius metus buvo 
sunaudota daugiau kaiį) milijardas sviedinių. 
O šitame kare buvo maža milijardo per viene
rius metus. Bet karas juk dar nebaigtas. Jis 
dar žada ištisus miestus sulyginti su žeme.

Užtat Barbiuso darbai ir .knygos yra pradė
tos ir nebaigtos. Jas turės tęsti kiti. Jo ugnis 
dar kartą turi eiti iš rankų į tankas. \

J. Jurginis.

bilį ir mechanizmą, grafiniu būdu sukelian
tį garsus. Vėliau įvyko koncertas, kuria
me muzikos kūriniai.buvo atliekami naujais 
elektros ir radijo muzikos įrankiais: nimi, 
kompanole ir violene, priderintomis prie 
violenčelės ir gitaros.
• —Pas mus klube višados esti įdomu,— 
sako rašytojai. Iš tikrųjų, generolas majoras 
Ignatjevas čia skaitė savo memuarus “Pen
kios dešimtys metų karo tarnyboje”, profe
sorius BogolepoVas skaitė paskaitą tema 
“Dabartinio karo ekonomika”, akademikas 
Mitinas padarė pranešimą apie “Lenino li
teratūrinį palikimą^” Kompozitoriai šosta- 
kovičius, Prokofjevas, Chačaturianas, Dzer- 
žinskis ir Chrennikovas klube pirmą kartą 
atliko savo naujuosius kūrinius, čia dažnai 
su rašytojais susitinka menininkai tapytojai 
ir lakūnai, šiaurės ašigalio tyrinėtojai ir 
moksleiviai, architektai ir Raudonosios ar
mijos komandieriai.

Beveik kiekvienas naujas vykęs eilėraštis; 
naujas vertimas, ką> tik baigtas rašyti ro
mano ai- apysakos skyrius visų pirma pa
skaitomas rašytojų klube, kur jis apsvarsto- 
mas, draugiškai ir objektingai pakritikuo
jamas. Prie . klubo yra sukurtos devynios 
literatų kūrėjų sekcijos: poetų, prozaikų, 
novelistų, vertėjų, žydų rašytojų, liaudies 
kūrybos, kritikų, meninės istorinės literatū
ros ir dramaturgų. Ten pat dirba komisija 
Puškino palikimui tyrinėti. Vieną kartą kas 
dešimt jįienų įvyksta susirinkimai, kuriuose 
apsvarstomi nauji kūriniai ir rašytojai bei 
kritikai padaro pranešimus apie savo kūry- 

' bą.
(Meno tąsa telpa 4-tam puslapyj)

tavernas;” B.

ir valgyklą; M.
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Matrosai Meta Inkarą
1

žeme, kur plauki, keliauji?
Matrosai mes—, 
matrosai rūstūs prie tavęs! 
Sakyk, kada pūslėta sauja * 
į krantą inkarą išmes?
Kada, sakyk tikrai, 
kada žydės raudonų vėliavų gaisrai?
Mūsų daug, ir mes ne vienas, 
mūs milijonai rankų dirbančių, 
nebepalauš mūs geležis nei plienas, 
našta sunkiausia nepalenks pečių.
Broliai, darbo karžygiai, 
męs eisena ilga, griežta— 
nuo polio ligi polio— 
"apjuosim laisvą žemę 
grandinėmis, neišdrikai, 
sugriaudės žingsniai pilkų darbo brolių, 
skambės mesfalto aikštės, dūmuose aptemę, 
pritars jom fabrikai.

Salomėja Nėris.
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Giraičiai ir A. Ling.
A. Ramoška, K. Nar-

V. Brazauskas, K.
M. Ramoškienė, J.

I

Viens, Du..
(Kokietka). 

Viens, du.. . Ei, kartu 
Priekin tieskim koją, 
Pabėgkime aplink, 
Meilė teliepsnoja...
Spausdžias rankos, o akių 
žvelgimai pasako, 
Kad kai laimė mus lydės, 
Gėlės augs prie tako.
Viens, du... Tai smagu 
Skinti laimės gėlę, 
Mūsų džiaugsmas teskrajos, 
Tartum plaštakėlė.
Kaip kad meilios būna vis 
Gėlės pirmutinės, 
Taip temaūdosi džiaugsme 
Mudviejų krūtinės!
Viens, du.. .^Bus graudu, 
Jei mąjįe suvinsi, 
Vieton vyno^-lai nuodų 
Man taurėn įpilsi...
Kai aš būnu su tavim, 
Džiaugsmas išbujoja, 
O nemačius—tai širdis 
Liūsta ir. vaitoja.
Viens, du... Neskaudu, 
Kai tėvelis bara...
Tik ąteik tu vakare,— 
Lauksiu pas kantarą!
Ilgos naktys be tavęs, 
Drumsčiasi svajonės... 
Rodos, kaltina mane 
Susitarę žmonės

Gruodžio 25 dieną, tai yra, 
per Kalėdas, Laisvės Choron 
nariai sumanė susidėti ir pa
daryti pietus. Prie to prisidė
jo ir mūsų geri biznieriai ir 
pavaišino, būtent, V. Rama
nauskas ir K. Aksamitauskas, 
kurie užlaiko 
Luckas ir D. Navickas, kurie 
turi “grilius 
Ramoškienė, “package store”. 
Visi tie pavaišino su gėrimais. 
O J. Beržius dasidėjo su deš
romis ir kitu maistu. Taip 
pat ženotos poros prisinešė 
įvairaus maisto. Taigi visko 
buvo iki valios ir visi leido 
dieną gerai ir linksminosi.

Kaip žinoma, jau sukako 14 
metų nuo nužudymo keturių 
geriausių Lietuvos biednuome- 
nės draugų. Taigi ir paminė
jome tuos keturius kovotojus. 
B. Muleranka trumpai paaiš
kino, kaip 14 metų atgalėtai 
yra, 1926 metais, gruodžio 17 
dieną, susidarius gauja razbai- 
ninkų jir_ žmogžudžių, prieša
kyje su A. Smetona ir Volde
maru nuvertė išrinktą valdžią 
ir sugrūdo geriausius kovoto
jus ir Lietuvos liaudies švietė
jus į kalėjimą ir po dešimts 
dienų kruvinojo Smetonos kul
ka perdūrė jiems, širdis. Taip 
buvo nužudyti Giedrys, Požė
la, čiornis ir Greifenbergeris/ 
Kadangi tie draugai , sakė, 
“mes mirštame, bet mūsų idė
jos gyvuos,” 'tad jūs, draugai, 
dirbkite ir švieskitės!

Paprašius aukų dėl apšvie- 
tos fondo, iad galėtume tęs
ti pradėtą jirąugų darbą, au
kojo sekanti draugai: Po $1,
A. Kvaratiejus, O. Kvaratre- 
jienė, A. Klimas, A. Sabevi- 
čius, J. Jaškonis, A. žižūnas, 
V. Ramanauskas, J. Balsis, J. 
Veiverys, S. Veiverys, K. Vil
kas, V. Visockis ir B. Lukas. 
Po 50c.: J. Nigžentaitis, V. 
Staugaitis, J. Beržinis, J. Ai- 
bavičius, ž. R. Juška, S. Lau
rinaitis, V. Jurkevičius, M. 
Nixan, M. Kazlauskienė P. Pa- 
dalskis, 
Po 25c.: 
kevičius, 
Mičiuta, 
Silks, O. Arrison, S. Amšejutė,
B. Muleranka, K. Brazauskas, 
J. Kazlauskas, O. Visockienė 
ir O. Verkietienė.

Taigi, sų smulkiais viso su
rinkta $24. ir pasiųsta D. M. 
šolomskui dėl Apšvietos Fon
do. Visiems tariame ačiū.

Tolimesni Darbai '
Laisvės Choras rengiasi prie 

perstatymo veikalo “Miegan
ti Liaudis” ir komedijos “ša- 
laputris.” Taigi tėmykite pa
garsinimus.

Taip pat bus didelė nauja- 
nybė Hartforde, tai rengia
mos paskaitos profesoriui V. 
Bacevičiui, kuris neseniai at
vykęs iš Lietuvos. Paskaitą 
duos žodžiu ir muzika. Įvyks 
nedėlioję, sausio 19 d., 1941, 
2 vai. po pietų, Kliubo Sve
tainėje, 227 Lawrence St.

B. Muleranka.

J

J

a

Anglam Patinka Roosevelto 
“Arsenalas”

London, sausio 1.—Anglų 
laikraščiai dar tebegiria 
prezidentą Rooseveltą už 
kalbą, kurioj jis reikalavo 
padaryt Ameriką ginklų 
dirbykla ir sandėliu Angli
jai prieš Vokietiją.

London.— Anglija siunčia 
prieš italus į Afriką vis 
daugiau karo‘lėktuvų gau 
namų iš Amerikos.



Ketvirtas puslapis
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LAISVU' šeštadienis, Sausio 4, 1941

Maskvos Rašytoja 
Klubas

(Tąsa nuo 3-čio puslp.)
Apie 800 literatų, esančių Tarybų Sąjun

gos rašytojų sąjungoje, gyvena Maskvoje. 
Daugiau kaip pusė iš jų yra klubo nariai. 
Kiekviena kandidatūra į klubo narius esti 
svarstoma klubo vadovybės posėdyje. Klubo ' 
vadovybės pirmininkas yrą pats stambiau
sias Tarybų Sąjungos rašytojas Aleksiejus 
Tolstojus. Jis ir vadovybės nariai A. Fade- 
jeyas, E. Petrovas, S. Kirsanovas, L. Niku
linas, V. Lidinas, L. Slavinas, V. Katajevas 
—vadovauja visam klubo gyvenimui.

Turtingoje klubo bibliotekoje rašytojas 
visados randa reikiamą knygą, bet kurį laik
raštį ir daugybę užsieninių leidinių. Jei jis 
yra bilijardo mėgėjas, tai'čia pat randa pui
kius bilijardo stalus, dramblio kaulo ka
muolius ir brangaus medžio bilijardo lazde
les. Jei jis yra medžiotojas, taf jam yra pa
rengta viskas, ko reikia, klubo medžioklės 
nameliuose dviejose medžioklės srityse. Me
džioklei Vadovauja patyrę medžioklės vado
vai, organizuoja viljcų* taikines medžiokles, 
ir tetervinų, kurtinių, kiškių ir lapių me
džiokles.

Rašytojai klubui moka nedidelį nario mo
kestį—^penkis rublius per mėnesį. Supranta
ma, už tas pajamas išlaikyti klubą neįma
noma. Dėl to Literatūros Fondas klubui kas
met skiria apie tris ketvirtis milijono rub
lių.

Literatūros Fondas yra organizacija, ku
rią Tarybų Sąjungos vyriausybė įkūrė rašy
tojų materialinei gerovei pakelti. Fondo ži
nioje yra didelės sumos. Kiekvienas rašytojų 
sąjungos narys ligos atveju gali gauti iš 
Literatūros Fondo lėšų gydytis. Jei autorius 
rašo knygą, už kurią honorarą gaus dar ne
greitai, Literatūros Fondas teikia jam avan
są. Literatūros Fondo žinioje yra vasarinės, 
poilsio namai ir sanatorijos. Literatūros Fon
do veiklą kontroliuoja patys rašytojai.

Literatūros Fondo lėšomis išlaikomi rašy
tojų klubai Leningrade, Charkove, Kieve, 
Baku ir kituose stambiuose krašto miestuo
se. D. L.

“Šviesos” 4-tą Numerį 
Peržvelgus

“Šviesos” paskutinis šių metų numeris, 
nedvejojančiai pasakius, nusineša visus 
šiais metais išėjusių “šviesos” numerių lau
rus. Kiek šiame “šviesos” numeryj gražių 
minčių išlieta, kiek literatinio darbo įdėta 
bei kūrybinio talento parodyta, tai tas naš
lės skatikėlis, kurį ALDLD narys per metus 
sumoka, atrodo tik mažiutėlis taškelis šalę 
proto milžino.

Prie kūrybinės aukštumos tenka priskai- 
tyti Jono Kaškaičio poemą—Naujoji Lietu
va. Tai ritmingas, poęzijos gijomis apmes
tas, turininga kalba ataustas, švelnutis nei 
pavasrio grožę iš miego žadinančio vėjalio 
dvelkimas, eilėraštis. Kad supažindinti 
“Šviesą” neskaitančius su šios poemos kūry
bine verte, pasituosiu bent trejetą pirmu
tinių tos poemos posmelių:

Tarp audrų, susigrūmimų,
Kai griaudžia kariški vežimai

Ir pleška bombos ir gaisrai,
Kai skrieja orlaiviai-lakūnai,
Kai siaučia pragaro siaubūnai

Ir čiauksi giltinės nasrai:
x Taip neramu, skaudu taip daros,

Kad tas imper’jalistų karas
Plačiausias naikina sritis. . .

Bet tarp įsiutusio to tvaiko,
. Kurs įsisiurbęs žemę laiko,

Viena mus laimina mintis,—
Mintis, kad tu, šalia gimtoji, 
žiauraus to karo nebeboji—

Nauja Tarybų Lietuva!
Ach, tai gi mūs’ ilga svajonė!
Troškimas mūs’, širdies lelionė—

Tėvynė mūs, sveika-gyva!
Kita vėl savo kūrybinės vertės užsitar

navus poema puošia šį “šviesos” numerį, 
tai A. Rūko, rodosi Lietuvoj gyvenančio po
eto kūrinys—Gyveno Ponai Dvaruose, ši 
poema atvaizduoja įvykusią permainą Lie
tuvos dvaruose. Antras tos poemos vaizde
lis atvaizduoja:

’ ___________ _______________________________ -n_________ ___ __________ ___________________ ______________

_ ■■ 1 . ................................................. ... ................. ■ ■'...........

Dvaruos geltoni lapai krinta.
Nešioja vėjas švilpdamas lapus.
Išneš jis lūšnoj vargą išaugintą, 
išneš ir viesulais nupūs.
Gyveno ponai dvaruose ir tuko
ir garbino senuolius rėmų braižiniuos: 
tasai sušaudė žmogų klūpantį, 
šis užkapojo žmogų be žinios.
Aplink dvarus gyveno kumetynai 
graudžiam likimui nešt.
Dvarai, vargų marias plukdino 
visiems žmonėms nuskęst.
Išeikite! Išeikite visi iš lūšnų 
neskęst, o laimės imt!
Naujųjų laisvės vėjų ūžta, 
naujiems darbams užgimt.
Taipgi yra sveikintina, kad šiame “Švie

sos” numeryj atsirekomendavęs save mūsų 
mylimas svečias muzikas Vytautas Bacevi
čius supažindino mus ir su Lietuvos muzi
kos kūryba ir su jos kūrėjais. Kas nori pla
čiau susipažinti su Lietuvos muzikais ir jų 
kūryba, patartina įsigyti šį “Šviesos” nu
merį.

Apart gražių eilėraščių, įvairaus turinio 
straipsnių bei draugų—A. Gilmano ir St. 
Jasilionio apsakymėlių, dar telpa ir ilgas 
apsakymėlis iš Vinco Kapsuko darbuotės, 
Suvalkijos dvarų darbininkų streikuose, iš 
1905-6 metų.

Gi draugai, Pranas Pakalniškis ir D. M. 
Šolomskas, bent suglaustoj formoj, perbė- j 
ga ALDLD 25 metų buities istoriją.'Drau
gas P. Pakalniškis, baigdamas savo straips
nį apie ALDLD nuveiktus darbus lietuvių 
švietimo darbuotėj, baigia šiais žodžiais:

“Minėdami dvidešimts penkių metų Li
teratūros Draugijos sukaktį, dar daugiau 
pašvęskime laiko ir energijos knygai. Skai
tykime patys ir kvieskime kitus pamilt kny
gą, skaityt ją ir mokintis iš jos.

“Tik su darbu ir knyga galėsime sėkmin
gai užbaigt sunkią kelionę į šviesesnę ir 
laimingesnę ateitį!”

O draugas D. M. šolomskas, peržvelgęs 
Literatūros Draugijos 25 metų gyvavimo lai
kotarpį, pateikęs kiek egzempliorių visokio 
turinio' knygų į lietuvių minias išleista, kiek 
narių draugijoj randasi, atžymi, kad :

“Literatūros Draugija yra žinoma ne tik 
Jungtinėse Valstijose, Kanadoje, Lietuvoje-, 
bet ir kitur, kur tik randasi lietuvių. Po 
pasaulį išbarstyti lietuviai dažnai atsikrei
pia į mūsų Centrą, prašydami knygų ir žur
nalo. Todėl Literatūros Draugija turi savo 
skyrius Pietų Amerikoje, Francijoj ir palai
ko ryšius su Kuboj gyvenančiais lietuviais.

“Dabar, kad Lietuvos liaudies troškimas 
ir valia jau įvykinta ir literatūros Draugi
jai atsirado daug platesni keliai bendradar
biavimui kultūros ir apšvietos reikalais.”

Pravartu būtų progresyvei lietuvių visuo
menei susipažinti ir su nenuilstančiu, 70 
metų sulaukusiu darbuotoju, Daktaru A. L. 
Graičiūnu. Daktaras A. Petriką atžymėda-^ 
mas šio geraširdžio ir skaisčiadvasio sene
lio 70 metų sukaktį ir 46 metų kaip jis dar
buojasi visuomeniškame darbe, pabrėžia:

“Jo delnai pūslėti nuo lietuviškų dirvonų 
arimo! Nesu girdėjęs, kad bent į vieną kul
tūrinį lietuvių darbą mūsų gerbiamas ju
biliatas nebūtų aktingai reagavęs.”

O 70 metų sulaukęs nenuilstantis mūsų 
darbuotojas, Dr. A. L. Graičiūnas, nesenai 
rašytam Dr. A. Petrikai laiške, sekamai apie 
save išsireiškia:

“Man nerūpėjo ir nerūpi, kad mano rie
kutė duonos būtų aptepta storai sviestu. Man 
rūpi ir rūpės, iki kol krūtinėj širdis plaks, 
mano brolių ir sesių gerbūvis ir palaima gy
venime. Kaip mano broliai ir sesės prisiauk- 
lės, tai ir mums bus lengviau. O dabar nėra 
ko gailėtis, jei kartais duonos pluta pada
žyta druskoj ir vandeniu nugerta. Tai tavo 
puota už visuomeninį darbą.”

Tai ve kuom Daktaras A. L. Graičiūnas 
per 46 metus rūpinosi, dėl ko dirbo ir kam 
aukavosi? Jis pasižada tuom savo gražaus 
idealo keliu eiti—“iki kol krūtinėj širdis 
plaks.” Ar ne malonu turėti savo tarpe tokį 
energingą, visuomenei pasiaukojusį gerašir
dį, 70 metų sulaukusį žmogų ?

Tai šitaip atsirekomenduoja save paskuti
nis šių metų “Šviesos’\numeris. Tokie ir dar 
gal turtingesni “šviesos” numeriai išeįdinės 
kas trys mėnesiai ir ateinančiais (1941) 
metais. Ar ne garbė prigulėti prie ALDLD, 
kuri pajėgia išleidinėti tokį puikų žurnalą 
ir dar po knygą kas metai?

* Senas Vincas.

Dirbdami ankštose, su prasta^ ventiliacija dirbtuvėse, 
kriaučiai labai dažnai gauna džiovą,—ypatingai jau
ni darbininkai ir darbininkės. Paveiksle matome 
merginą—Bess Carter,- gavusią džiovą kriaučių dirb
tuvėje. Apie tai nesenai tilpo straipsnis savaitraš
tyje “Friday”, iš kur paimtas ir šis paveikslas.

Cambridge, Mass.
y —

Gruodžio 30 dieną Lietuvių 
Piliečių Kliubas, Cambridge, 
Mass., turėjo savo metinį su
sirinkimą, kuriame likosi iš
rinkta valdyba 1941 metams. 
Valdyba išrinkta iš. rimtų vy-' 

^rų, kuriems tikrai kliubo gero
vė ir augimas labai arti prie 
širdies, ir to dėlei kliubas au- 
ga-bujoja.

Vienas dalykas vertas dė
mesio, yra tas, kad Cambrid- 
giaus kliubas, kaipo piliečių 
kliubas, turi savo narių tarpe 
žmonių iš‘visų srovių ir neą’s 
prie baro, žaidime ir pošne- 
kiuose pasidiskusuojama, pasi
barama sroviniais s reikalais, 
vienok kliubo reikaluose visi 
laikosi išvien ir už vadovybę 
nesivaržo. Jeigu kliubas 
įstengs tos nuotaikos laikytis 
ilgoką laiką, tai kliubas liks 
pažiba ir pavyzdžiu senes
niems kliubams ir lietuviams 
abelnai. Už 'tą nuotaiką mes 
turime atiduoti kreditą mūsų 
pirmininkui J. Beleckui, kuris 
stengiasi tą nuotaiką visais ga
limais būdais palaikyti.

Tame posėdyje buvo skaity
tas laiškas, prašantis aukų 
smetonininkų Lietuvos pabėgė
lių gelbėjimui. Po apkalbėji
mo, prieita prie išvados, kad 
tų pabėgėlių niekas iš Lietu
vos ne vi jo ir jeigu jie yra do
ri ir niekuom heprasikaltę 
žmonės, jie gali grįžti atgal ir 
dirbti labui tėvynės, kaip ir 
visi kiti. Bet jeigu jie yra 
prasikaltę Lietuvos žmonėms, 
tai jie neverti nei, paramos iš 
mūsų pusės. Lietuvoj gi dar 
duonutės, yra. Kaip visi kiti 
badu nemiršta, gyvena, taip 
gali ir jie gyventi.

Z avis.

Binghamton, N. Y.

Atvyks Muzikas Prof V. 
Bacevičius

Šio miesto lietuviams teks 
reta proga išgirsti ir pasigro
žėti puikiu koncertu, kurį 
duos atvykęs Amerikon sve
čias, piano virtuozas muzikas- 
kompozitoriusf prtyf. Vytautas 
Bacevičius. Koncertas įvyks 
penktadienio vakare, sausio 
10 d., Lietuvių Svetainėje, ly-

BINGHAMTON, N. Y,
LABAI LAUKIAMAS SVEČIAS

VYTAUTAS
BACEVIČIUS

Pasauliniai Garsus Pianistas-Kompozitorius 
Koncertuos Binghamtone Penktadienį

Sausio-January 10,1941
Jo Koncertas Bus

LIETUVIŲ SALEJE
315—17 Clinton St., Binghamton, N. Y.

Prasidės lygiai 8-tą valandą vakaro
Iš anksto įsigykite įžangos bilietus, skaitlingai dalyvaukite lietuvio 
genijaus pianisto koncerte. ' Įžanga (su taksais) 55 centai

‘ Portland, Me.
Miro Adolfas Liktoras

Gruodžio 9 d., 9:30 vai. va
kare eidamas j skiepą Adolfas 
puolė laiptais ir krito ant ce
mento grindų. Taip sutrenkė 
galvą, kad jau negalėjo tarti 
žodį ir gruodžio 10 d., 5:15 
vai. ryte mirė. Paliko dideliam 
nuliūdime savo gyvenimo 
draugę Oną, dvi dukteris, Jad
vygą Welch ir Oną Rodgers, 
ir žentus. Taipgi brolį ir dvi 
seseris Lietuvoje, o pusseserę 
Chicagoj.

A. Liktoras buvo laisvę my
lintis žmogus, visados skaity
davo progresyviškus laikraš

čius ir knygas. Jo mylimas 
laikraštis buvo “Laisvė”. Taip
gi drg. Liktoras sutvėrė ALD-- 
LD kuopą ir rūpinosi jos rei
kalais, rengdavo visokius pa
rengimus, rinkdavo aukas dėl 
darbininkiškų reikalų ir pats 
gausiai aukodavo, žodžiu sa
kant, buvo susipratęs darbi
ninkas. -Rėmė Sovietų Sąjun
gą ir Komunistų Partiją.

Velionis buvo geras darbi
ninkas, sunkiai dirbo dirbtu
vėj ir namie, kūrė laiminges
nę gyvenimo ateitį. Jau turė
jo du namus ir gražų automo
bilį. Rodės, kad ateis toji lai
mės valanda, kurioje galės pa
silsėti. Bet štai, vos til^ su-

laukęs 50 metų amžiaus, už
miega amžinu miegu, nusilei
džia jam gyvenimo saulė sykį 
ant visados.'

Velionies laidotuvėse daly
vavo giminės, draugai ir daug 
pažįstamų. Karstas buvo pa
puoštas daugybe puikiausių 
gėlių, kurias prisiuntė giminės 
ir draugai.

Velionį į kapines palydėjo 
daug automobilių ir didelis 
būrys draugų. Palaidotas lais
vai ant Forest City kapinių. 
Lavoną leidžiant į kapą (duo
bę), vienas iš draugų pasakė 
paskutinį atsisveikinimą.

Lai būna tau, Adolfai, len
gva toji žemelė, kuri apklojo 
tave amžinai. Draugas.

Minint Lietuvos Nepriklausomybės 21 
Metų Sukaktuves, Platinkime Žmonėse 

Labai Svarbią Brošiūrą

LIETUVOS LAISVES
DRAUGAI IR PRIEŠAI
iii > . ’ |‘įi
Į j 1 PARAŠE Į į
ll* R. MIZ ARA . |

KAINA TIK 5 CENTAI

Knygelė pilna istorinių davinių ir faktų, įrodančių, 
kas kovojo ir kovoja už Lietuvos nepriklausomybę 

ir Lietuvos žmonių laisvę.
•

Kiekvienam masiniam mitinge,, kiekvienam parengi
me turi būti platinama ši brošiūra.

• ’
Draugai literatūros platinimo agentai, siųskit 

kuoveikiausiai užsakymus.

“LAISVE”
¥ k

427 LORIMER ST. BROOKLYN, N. Y.

giai nuo 8 vai. Kadangi prof. 
Bacevičius lankysis tik retose 
lietuvių kolonijose, tai arti
mesnės apielinkės lietuviai 
e^ate kviečiami atvykti pas 
mus ir pasiklausyti to žymaus 
muziko! Į koncertą verta 
kviesti ir ne lietuvių tautos 
žmones, nes čia kalbos klau
simas neliečia. Muzikos melo
dijos, geriausio meistro iššau
kiamos, žavi lygiai visų tautų 
žmones!

Norint, kad kuoplačiausios 
darbininkų m^asės galėtų šiuo 
koncertu pasigrožėti, rengėjai 
—ALDLD 20 kuopa—nors ir 
numato stambias koncerto su
rengimo išlaidas, daro įžangą 
nebrangią—tik 55 centus.

Literatūros Draugijos na
rius, “Laisvės” skaitytojus ir 
visus pažangos, kultūros ir 
meno mėgėjus prašome ne tik 
dalyvauti koncerte, bet ir 
kviesti kitus: kaimynus, drau
gus, pažįstamus! Naudokimės 
šia reta proga!

Jasilionis.

London, saus. 2. — Anglų 
lakūnai jau 50-tą sykį degi
no ir arde Bremeną, vokie
čių prieplaukos miestą.

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų

“Nuolatine Srove” Plaukia 
Anglam Rombiniai Orlai

viai iš Amerikos
.London. — Lordas Bea

verbrook, Anglijos orlaivių 
gamybos ministeris, paskel
bė, jog dabar nuolat lekia 
Anglijai nauji bombiniai or
laiviai iš Amerikos, * kaip 
kokia “nesustojanti srovė.” 
—Anglija gaunanti po 700 
jų per mėnesį.

Roma, saus. 3. — Italų 
komanda praneša, kad jų 
orlaiviai bombomis pataikė 
į kelis anglų karinius lai- 
vus Libijos pakraščiuose.

Paskilbusią Knygą 
PATARIMAI VYRAMS 

APIE LYTIES DALYKUS 
Dar galit pas mane gaut 

Tai turininga D-ro Robinsono 
knyga apie svarbiausius lyties 

veiksnius ir lytinę higieną.
Kaina buvo $2.00; dabar . 

parduodu už $1.00 
Reikalavimus adresuoki t:

J. BARKUS
46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N. Y.

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

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

%

Vardas ...................................................................  —

Paštas .............................................................................................. ——

' Gatvė ar kaimas .................... .. . -.............................................. .

Apskritys ........-..................................................................................... .

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

DIDIEJI ■■LAISVĖS”

PARENGIMAI
Prašome įsitčmyti šiuos dienraščio 

“Laisvės” Parengimus

BANKIETAS
Įvyks laike “Laisvės” bendrovės metinio suvažiavimo

Sausio 26 January
Pasamdyta dvi didelės salės, viena bankietui, 

kita šokiam.

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

GRAŽI KONCERTINĖ PROGRAMA

George Kazakevičiaus Orkestrą Gros Šokiams
JŽANGA BAfįKIETUI $1.50

“LAISVĖS” BAZARAS1941
Bus Penktadienį, šeštadienį ir Sekmadienį

Vasarip 14,15 ir 16 Feb.
Prašome iš anksto pasirūpinti Baząrui dovanomis.

Laikrodininkas V. Kazlauskas pirmas davė baząrui 
dovaną — gožų laikrodį.

į. • •

BUS CENTRAL PALACE
IS MANHATTAN AVE, BROOKLYN, N. Y.
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Baronas ir

Chicagos Žinios

Detroit Mich
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Philadelphia, Pa

1113 Mt, Vernon Street

I

daug veikiama, 
visokių sušelpi- 
prisideda daug

daug pa
ruošime

Veikimo
atsibuvo 

susirinki-

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei-

; skirstymo darbai 
galo. Iš viso .'Zara- 
žemės reformos pa
akiai su 14,861 ha

PALAIDOJUS ANTANĄ 
PETRAITĮ

Kilo smarkios dis- 
pakeitimo Kongre- 

Po visapusiško ap- 
delegatų tarimas

veikia kiek galėda- 
turėsime
neužilgo

MONTELLO, MASS.
ALDLD 6 kp.. susirinkimas įvyks 

sausio (Jan.) 6 d., pradžia 7:30 vai. 
vakare, Liet. Taut. Name, Main ir 
kampas Vine Sts. Prašome narių 
kreipti daugiau dėmesio į organizaci-

ga šiai organizacijai. Tada suvažia
vimas bus gyvas ir organizaciniai 
naudingas. — Kviečia Komitetas.

(3-5)

HARTFORD, CONN.
Liet. Mot. Kliubo susirinkimas 

įvyks sekmadienį, sausio 5 d., 4 v. 
po pietų ' Laisvės choro svetainėj, 
157 Hungerford St., Hartford, Conn. 
Prašome draugės atsilankyti ir pa
šalinių atsivesti. Bus svarstoma ką 
toliau veiksime. Kviečiame visas 
drauges atsilankyti. — Sekr. V. K.

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

PHILADELPHIA, PA.
Telefonas Poplar 4110

delegatams paliudijimą, raportą

Beer, Wine, Liquor
WHOLESALE AND RETAIL

NOTICE is hereby given, that License No. 
RL 14416 ha been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic ~
trol Law at 45 Willoughby St. & 375 Jay 
St., Borough of Brooklyn, 
to

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

Beverage Con-

County of Kings, 
be consumed on the premises.

ANDREW J. GALLAGHER 
(Gallagher’s—Subway Inn)

■...... i
St.. Brooklyn, N. Y.

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

rtas ti i m
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Londone gaminami nauji gumo-metalo akiniai, ku
riuos londoniečiai naudos apsisaugojimui nuo bom
bų skeveldrėlių.

Jį Suvažinėjo Automobilis 
Gruodžio 23 d. Numirė 

Gruodžio 25 d.
Gruodžio 28 d. palaidojom 

Lietuvių Tautiškose Kapinėse 
Antaną Petraitį. Iš Petkaus 
koplyčios išlydint Al. Brazis 
padainavo dvi liūdesio dainas 
ir F. Abekas pasakė keletą 
žodžių į susirinkusius apie ve
lionį. Kapuose vėl Al. Brazis 
padainavo palydint smuikai ir 
kornetui ir F. Abekas pasakė 
poilgę (prakalbą apie velionio 
gyvenimą ir asmeninę rolę vi
suomeniniuose reikaluose.

Į kapus palydėjo daug žmo
nių. Važiavo apie 40 automo
bilių.

A. Petraitis Ilgai Gyveno 
Chicagoje

Antanas Petraitis paėjo iš 
Lietuvos, šakių apskričio, Nau
miesčio parapijos. Jis išvyko į 
Škotiją visai jaunas vaikinu
kas. Į Ameriką atvažiavo 1904 
metais į Chicagą. Čia beveik 
visą laiką ir gyveno Antanas. 
Daugiausia jis gyveno Bridge- 
porto apielinkėje.

Antano Petraičio žmona 
Adelė Bakauskaitė paėjo iš 
tos pat apielinkės nuo Paprū
sės, nuo Naumiesčio.

Petraičiai laisvų pažiūrų 
žmonės. Antanas priklausė 
prie Lietuvių Keistučio Kliu
bo. Kliubas ir grabnešius nu
teikė. Taipgi velionis priklau
sė prie Suvalkiečių Draugijos.

Draugija nupirko gražų gelių 
vainiką.

Gaila netekus ęrganizacijų 
nario ir kaimyno. Tuo labiau 
gaila, kad Antanas iš mūs tar
po liko išskirtas nelaimūs.

Pasikorė Lietuvis

Gruodžio 28 dieną pasiko
rė lietuvis Petras Survila. Ir 
pasikorė Chicagos Lawn poli
cijos nuovados kalėjime.

Petras Survila buvo Mar
quette Parko gyventojas ir nu
sižudė sulaukęs 64 metus am
žiaus. Kaimynas.

Labai mažai yra korespon
dencijų iš Philadelphijos. Gali 

, kai kas pamanyti, kad čia nie
kio nėra veikiama. Betgi pas 
mus yra labai 
Dirbame dėl 1 
mų. Prie to 
mūsų draugų.

Dabar buvo išpardavimas 
daug visokių surinktų daiktų, 
kuriuos draugai suaukavo, 
kaip tai, drapanų, krėslų, sta
lų, lovų ir šiaip įvairių ra
kandų. .Daug dalykų aukojo- 
dave K. Petrelio, M. Kunišaus- 
kienė, Gegžnienė, Budaitienė, 
Žilinskienė, Mickai, Urlokie- 
nė, šapranauskienė, Griciūnie- 
nė ir Adomaitienė.

Daugelis kitų draugų buvo 
pažadėję daiktų aukoti, bet 
mes negalėjome pas juos nu
važiuoti ir surinkti. Prašome 
tuos draugus tuos daiktus ne- 
numesti, bet pataupyti. Mes 
priirhsime viską, ką tik jūs tu
rite paaukoti. Tiktai palaiky
kite, mes kada nors surinksi
me. Būsime labai dėkingi.

Komisija, kuri tuo reikalu 
rūpinasi, 
ma. Mes 
rengimų, 
bankietą. Prašome mūsų pa
rengimus paremti.

Komisija.

Penktas puslapis

Šio komiteto tikslas yra su
rengti pianistui' profesoriui V. 
Bacevičiui koncertą Detroite. 
Komitetas atsikreipė į LLD 52 
kuopą, kad prisidėtų prie su
rengimo profesoriui V. Bace
vičiui koncerto. Nutarta prisi
dėti prie to prakilnaus dar
bo, kad V. Bacevičiaus kon
certas nusisektų kuogeriau- 
siai, o detroitiečiai turės pro
gą, dalyvaudami koncerte, iš
girsti gabiausią mūsų tautietį 
pianistą.

Skaitytas laiškas nuo Lietu
vių Meno Sąjungos, reikale 
užsilikusių mokesčių. Nutarta 
į Meno Sąjungą užsimokėti $3 
metiniu mokesčiu. Paaukota 
$10 Amerikos politiniam kali
niam.

Sekantiems metams išrinkta 
nauja kuopos valdyba. Org. 
—A. Gotautas, fin. rašt. —N. 
Astrauskienė, užr. rašt. — J. 
Danta; knygiai/— J. Lobikis 
ir M. Smitrevičienė. 
Teisių Fe d era c.
J. Bielskis ir J. Lobikis. Į L. 
Kongresą 
drg. šmigelskis. Į New Deal 
Federac. — J. Baronas ir J. 
Lobikis. Į pramogų komisiją— 
drg. Krakaitienę, M. Podols-, 
kis ir J. Gugas. Svct. komit.— 
J. Gražulis, J. Lobikis ir O. 
Yakštįenė. Sąryšio deleg. — 
M. Janulrenė ir N. Astraus
kiene. Kuopos koresp. išrink
tas J. Gugas.

Koresp. J. Bubliauskas.

. Ant šio susirinkimo turėsime daug 
ir labai svarbių reikalų apkalbėti. 
Visų kuopų visi nariai turėtumėt 
būtinai dalyvaut nors sykį į metus. 
Padarysime peržvalgą mūsų veikimo; 
išsirinksim naujiems metams valdy
bą; apkalbėsim būsimus svarbius pa
rengimus. Taipgi rengiamą koncertą 
Vytautui Bacevičiui. Išgirsite svarbių 
raportų. — Veik Kom, Sekr.

(1-3)

BRIDGEPORT, CONN.
LDS 74 kp. svarbus metinis su

sirinkimas bus pirmadienį, sausio 
(Jan.) 6 d., pradžia S-tą^jtfil. vaka
re, 407 Lafayette St. Bus išduotas 
metinis raportas ir bus rinkimas 
valdybos ateinantiem metam. Visus 
narius ir nares kviečiame dalyvauti 
šiame susirinkime. Taipgi atsiveski
te naujų aplikantų į kuopų. — 
tininkas. (1-3)

Raš-

susi- 
pasi- 
dali-

Civilių 
delegatai —

Prašome organizacijų, kurių 
rinkimai įvyksta šiuom tarpu, 
žymėti į dienotvarkį “Laistės” 
ninku suvažiavimą. į

Suvažiavimas įvyks sausio (Jan.) 
26 d. Organizacijos privalo pasvei
kinti savo dienraštį ir turi išrinkti 
atstovus į suvažiavimą. O kurios dar 
neturi ščrų, tai būtų gražu, kad įsi
gytų prieš suvažiavimą.

‘'Laisves/ Administracija.

jos reikalus, būkite mitinge, atsiim- 
kite naują knygą; kurie dar esate 
neužsimokėję už 1940 metus, tuojau 
užsimokėkite. Šiame mitinge bus 
renkama valdyba sekantiems me
tams. — Organizatorius. (2-3)

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

NOTARY
PUBLIC

Tele pilone
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALIAS 
(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.

LLD 52 Kuopos
Gruodžio 15 d. 

kuopos priešmetinis 
mas. Susirinkimas buvo skait
lingas nariais. .Tai pagirtina, 
kad nariai kreipia daugiau 
dėmesio į organizaciją.

Užbaigimui jubilėjinio va
jaus, šiame susirinkime prisi
rašė 8 nauji nariąi. Pilna 
skaitlinė bus paskelbta sekre 
toriaus metiniame raporte se
kančiame susirinkime, kiek 52 
kp. bus įrašius naujų narių per! 
šį jubilėjinį vajų. Bene bus 
mūsų kuopa įrašiusi daugiau
siai narių visoj LLD organi
zacijoj. Tik vienas mūsų čam- 
pijonas vajininkas J. Baronas 
įrašė 56 naujus narius, kiti va- 
jininkai taipgi įrašė po kelio
lika narių. Kurie darbuojas, 
tie ir daug naujų narių gauna.

Pramogų komisija išdavė 
pilną raportą iš atsibuvusio 
spalių 27 d. finų svetainėj ju
bilėjinio parengimo- paminėji
mui 25 metų gyvavimo Ameri
kos Lietuvių Darbininkų Lite
ratūros Draugijos.

Jubilėjinio koncerto suren
gime dirbo mūsų gabiausi 
draugai ir draugės, tai ir nu
sisekė kuopuikiausiai. Nors, 
išlaidos buvo didelės, bet ap
mokėjus visas išlaidas, liko 
pelno $38.

Iš A. L. Kongreso 'Lietuvių 
Skyriaus buvo pranešta, kad 
Kongreso paskutiniame susi
rinkime delegatai nutarė pa
keisti Kongreso vardą. Vietoj 
A. L. Kongreso, vadinsis Lietu
vių Kultūros Organizacija.

Įvairios Zarasų Žinios
Zarasuose pradeda veikti 

suaugusiom progirtinazija, ku
rioje mokslas bus einamas va
karais. Į progimnaziją užsi
rašė apie 200 žmonių. Dabar 
vyksta paruošimas patalpų, 
nes tuojau’ norima pradėti 
mokslą. Taip pat ir gimna- 
zijon įstojo virš 160 naujų 
mokinių, žodžių, Zarasuose 
švietimas smarkiai pakilęs.

—Švietimo Liaudies Komi
sariato įsakymu visi neturtin
gi vaikai, besimokantieji pra
džios mokykloje, pradėta ap
rūpinti drabužiais ir batukais.

—žefnės 
eina prie , 
sų apskr. : 
liesti 677 
žemės.

Willoughby St. and 
375 Jay 

NOTICE 
RL 14415 
to sell beer, wine and liqUor at retail under 
Section 1U7< 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.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11868 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Afcoholic Beverage Control Law at 
5002 Ave. L, Borough of Brooklyn, County 
of Kings to be consumed off the premises.

MOLLY KEMLER 
5002 Ave. L, Brooklyn, N. Y.

HUDSON, MASS.
Šokiai, vakarienė ir prakalbos, 

rengia LDS 66 kp., paminėjimui 
LDS 10 metų sukakties. Įvyks šešta
dienį, 4 d. sausio (Jan.) Bus L. P. 
Kliubo salėje, 17 School St., Hud
son, Mass. Pradžia 7 vai. vakare. 
Kviečiame skaitlingai susirinkti į šį 
gražų parengimą. Bus skani vaka
rienė ir be jokio įstojimo galėsite 
įstoti į LDS. — Komisija. (1-3)

JERSEY CITY, N. J.
^Šeimyniškas Balius

Rengia/Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimų 133 kuopa. Įvyks 4-tą d. 
sausio, Svetainėj, 339 Johnston Ave.; 
vienas blokas nuo Lafayette Ave., 
pradžia 7-tą vai .vakare, Įžanga vel
tui. Gera muzika šokiam.

Nuoširdžiai kviečiame visus prie 
skaitlingo atsilankymo, smagiai lai
ką praleisti, susipažinimui vieni su 
kitais. — Kviečia Rengėjai. (2-3)

PHILADELPHIA, PA.
Literatūros Draugijos 10 kuopos 

susirinkimas įvyks pirmadienį, 10 <1. 
sausio (Jan.), 8 vai. vakare, 735 
Fairmohnt Avė. Visi nariai malonė
kite dalyvauti susirinkime. Bus duo
dama svarbi knyga už 1940 metus ir 
bus valdybos svarbus pranešimas 
apie mūsų tolimesnę veiklą. Atsives
kite naujų narių ir kurie dar skolin
gi už 1940 metus, malonėkite užsi
mokėti šiame susirinkime. Taipgi bū
kite prisirengę duoti svarbių suma
nymų dėl organizacijos. — Kuopos 
Valdyba. (2-3)

grupių ir pavienių.
Iš senų 
n a u jus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais.
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 Avo.

tarpo Gates Avo. ir Chauncey St. 
Tel.: Glenmore 5-6191

J. GARŠVA*
Graborius-Undertaker 

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

krikštynom, kitkam.
231 BEDFORD AVE.

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

j | FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA
417 Lorimer St.—Brooklyn — “Laisves” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

00

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

nuvirti kopūstai ir barščiai

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAK.

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

SKELBKITES “LAISVĖJE
i Office Phone Inside Phone

T EVergrccn 4-6971 EVergreen 4-6485

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

OPEN DAY and NIGHT

Managed by

RHEA TEITELBAUM

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

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

SPECIAL RATES PER WEEK
| LAIDIES* DAYS
?. Mon. and Tues, from 12 a.in. to
f. 11 p.m. After 11 p.m. for gents

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

Sun. ail day and night

VMW WEPT FIVE
36-40 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y.

Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

PRANEŠIMAI Iš KITUR
PITTSBURGH, PA.

LLD Apskričio Konferencija.
LLD 4-to Apskričio metinė konfe

rencija įvyks sekmadienį, 19 d. sau-1 
šio (Jan.), 2-rą vai. dieną, 1320 Me-• 
dlcy St., N. S. Pittsburgh, Pa. Todėl 
Pittsburgh ir apielinkės kuopos, ku
rios priklausot prie 4-to Apskričio, 
prisiųskite delegatus: nuo 10 ar 12 
narių vieną delegatą; nuo 20' ar 24 
— du delegatu. Katros kuopos ne
turėjo susirinkimo, jos išrinks ' dele
gatus kuopų susirinkime; o katros 
atlaikė susirinkimą, tai kuopų val
dybos turėtų sueiti ir išrinkti dele- 

______________ ) gatus. Gerb. draugai, darykite for- 
Kongreso delegatų nutari- gališkai pagal konstituciją: duokite 

v . .. delegatams paliudijimą, raportą, 
mus organizacijos gali uzgirtl naujų sumanymų, kas būtų naudin- 

____ i i- • i _   1 •__________ i • .. . . ...ar atmesti, 
kusijos dėl 
so vardo, 
kalbėjimo, 
Kongreso vardo pakeitime nu
tarta atmesti. Nutarta Kon
greso vardą palikti taip, kaip 
buvo, tik pakeisti jo tikslą ir 
įgaliota delegatai to laikytis.

Iš Naujų Sumanymų
Nutarta parsitraukti 50 egz. 

“Vilnies” kalendoriaus 1941 
metų dėl platinimo. Detroite 
yra suorganizuotas komitetas 
iš progresyvių organizacijų 
veikėjų. Į komitetą įeina, Dr. 
M. Palevičius, P. Krakaitis ir 
J. Baronas.

PHILADELPHIA, PA.
Svarbus Visuotinas Darbininkiškų 

Organizacijų Susirinkimas.
Ateinantį sekmadienį, 5 dieną sau- 

sid, įvyks visuotinas mūsų visų or
ganizacijų kuopų ir veikiančio komi
teto susirinkiftias, tai yra, metinis 
susirinkimas, 
2-rą vai. po

735 Fairmount Ave., 
pietų.

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard Street 
kampas Inman Street
Arti Central Skvero

CAMBRIDGE, MASS.
Tel.. TRObridgc 6330

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

ROBERT LIPTON
Jeweler : : Įsteigta 1893 

701 GRAND STREET 
Tarpe Graliam & Manhattan Avės.

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

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

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

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

VARPAS BAKERY 36-40 Stagg Street Brooklyn, N. Y.
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Prof. Vytauto Bacevičiaus 
Padėka Lietuviu Meno

Sąjungai
Nuoširdžiausiai dėkoju Liet. 

Meno S-gai už suruošimą man 
taip puikaus pokilio. Taip pat 
dėkoju visiems tiems, kurie 
prie šio pokilio rengimo prisi
dėjo ir pokilio dalyviams: 
publikai, kalbėtojams, daini
ninkei Klimaitei ir akompa- 
nistei šalinaitei, Kazakevi
čiaus Orkestrai ir šeimininkėm 
už skanius pietus.

Vytautas Bacevičius.

Aidbalsiai Ruošia 
Koncertą-Šokius

Sausio 12-tos vakarą, “Lais
vės” salėj, ensamhlis Aidbal-
šiai ruošia koncertą ir šokius. 
Programą išpildys Aidbalsių 
duetai, grupės ir visas ensam- 
blis. Koncertui jie seniai jau 
rengiasi, turi pasiruošę ir nau
jų dainų, kad savo koncerte 
pasirodyti pilname meniškam 
gražume.

Pažįstantieji Aidbalsius, be 
abejo, pasižymės tą dieną sa
vo kalendoriuje, nes tai reta, 
labai lauktina proga.

Po programos bus šokiai 
prie Geo. Kazakevičiaus Or- 
kestros. Įžanga tik 40c. Bus 
ir vaišių.

Aidbalsiai kviečia visus 
rengtis jų koncertan.

M. B.

MIRĖ
Birutė Kiburiūtė, vos sulau

kus 20 metų amžiaus, 617 Me
tropolitan Avė., mirė gruodžio 
31-mą. Palaidota sausio 3-čią, 
Šv. Jono kapinėse. Laidotu
vėms patarnavo graborius J. 
Garšva.

Liko nuliūdę tėvai Juozas ir 
Magdalena Kiburiai ir brolis 
William’as.

Apie jaunuolės mirtį telefo
nu pranešė Mrs. \ Adomaitis 
sausio 1-mos vakarą, bet per 
neapsižiūrėjimą žinia suvėluo
ta spaustuvėj. Atsiprašome.

Margaret Klošinski, 32 me
tų amžiaus, mirė sausio 1-mą, 
namuose, 308 Bedford Ave., 
Brooklyn, N. Y. Bus palaido
ta sausio 4-tą, 10 vai. ryto, 
Holy Trinity kapinėse. Pašar
vota namie.

Laidotuvių 'apeigas prižiū
ri graborius J. Garšva.

PASIŽYMĖJĘS POLICISTAS 
IŠGELBĖJO VAIKĄ

Joseph Reinis, seniau gavęs 
3 departmento pagyrimus ir 
17-ką atžymėjimų per 17-ką 
tarnybos metų, pereitą antra
dienį vėl pasižymėjo išgelbė
jimu 15-kos metų berniuko iš 
East River. Vaikas su savo 
draugu buvę išplaukę ant upės 
rasta valtimi, kurion pradėjo 
sunktis vanduo nuplaukus nuo 
krašto. Prisisunkus, vienas 
berniukas išplaukė pats į kraš
tą, o kitas laikėsi užsikabinęs 
už ko iki policija išgelbėjo.

Mr. P. Fishman, moterispi 
drapanų siuvimo kontrakto- 
rius, 130 Siegel St., Brooklyn, 
N. Y., gruodžio 30 d. savo ša- 
poje jautėsi pavargęs. Atsisė
do mjnutei pasilsėti ir užmigo. 
Kuomet buvo mėginama jį pri
budini, tai rastas jau mirusiu.

PIRMADIENI SVARBI PRELEKCIJA
Pirmadienį, sausio 6 dieną, 

“Laisvės” Svetainėje, 419 Lo
rimer St., atsibus labai svarbi 
prelekcija. Kalbės D. M. šo- 
lomskas. Jis aiškins visus svar
besnius 1940 mėty įvykius, 
kas per 1940 metus pasaulyj 
įvyko, kodėl taip atsitiko ir 
kas bus 1941 metais.

1940 metai buvo labai svar
būs. Vokietija okupavo Daniją, 
Norvegiją, Holandiją, Belgiją, 
Luxemburgą ir didesnę dalį 
Prancijos. Ypatingos svarbos 
turi parbloškimas Francijos, 
kuri skaitėsi labai galinga, ku
rios armiją buržuazija skaitė 
“geriausia pasaulyj.”

1940 metai buvo Vokietijos

laimėjimo metai. 1940 metais 
į karą įsivėlė ir Italija. Kodėl 
ji stojo karan? Kodėl Italijai 
nesiseka “žaibo karas?” Ir 
kodėl Vokietijos armija nega
li pereiti į Angliją? 1940 me
tais Sovietų Sąjunga sutvirtino 
savo taikos pozicijas. 1940 me
tais Pabalti jos valstybės—Lie
tuva, Latvija ir Estija nusikra
tė ponų ir kapitąlistų jungą.

Taigi, 1940. metai buvo la
bai svarbūs. Jie daug atne
šė pakaitų. Ką mes numatė
me 1940 metų pradžioje? Ką 
mes numatome 1941 metais? 
Ar Jungt. Valstijos išvengs 
karo ?

Kviečiame visus ir visas. 
Įžanga Veltui.

Prieš 5 Krikščionių Fronto 
Teroristus Panaikino 

Kaltinimus
Jungtinių Valstijų prokuro

ro padėjėjui T. Vincent Quinn 
pasiūlius, J. V*'Distrikto Teis
mo teisėjas J. Byers panaiki
no kaltinimus prieš penkis 
Krikščionių Fronto teroristus, 
kaltintus suokalbiavime nu
verst Jungtinių. Valstijų val
džią ir vogus valdžios .amuni
ciją. Prokuroro padėjėjo pa
siūlymas priimtas be klausi
nio priežasties tokio pasiūly
mo.

Nuosprendis padaryta sep
tintame iš eil.ės kaltinamųjų 
stojime teisman po to, kaip 
juos teisusi d žiūrė nesusitaikė 
—nei nusmerkė, nei išteisino 
pereito birželio 24-tą pasibai-

lonę. Toki “amerikonizmo 
principai,” tiesa, paprastam 
žmogui, ypač darbininkui 
Amerikos gyventojui-piliečiui 
atrodė keisti, bet tuose princi
puose prisipažinusieji ir paro
dyti buvo teismu išlaisvinti.

T-as.

-......... .. ......
sveiki būdami nenori dirbti, o 
kiti ir serganti rūpinasi darbi
ninkišku darbu.

Draugė M. Maželienė da-

- Šeštadienis, Sausio 4, 1941

greit pasveikti ir tikiu, kad 
pasveiks ir vėl darbuosis sy
kiu su visais veikėjais.

J. Juška.

Draugę Maželienę Aplankius
Per Naujų Metų šventę mes 

su drauge Juškienę aplankė
me draugę M. Maželienę, ku
ri jau ilgokas laikas kaip ser
ga. Jai skauda kojos, negali 
paeiti. Bet dabar atrodo, kad 
jau geresnė ir gal neužilgo 
pagys.

Kalbant su drauge Maželie- 
ne, ji labai teiravosi apie dar
bininkišką 1 veiklą; ji trokšta 
pagyti ir dirbti “Laisves” ban- 
kiete ir bazare.

Aš. sau vienas pamislinau.- 
Tai koks skirtumas: vieni ir

SUSIRINKIMAI

bar randasi W. Kūliko namuo
se, 415 36th Street, So. Brook- 
lyne. Taigi, draugai ir drau
gės, atlankykite darbščią, bet 
dabąr sergančią draugę. K

Linkiu draugei Mažeiiehei

NOTICE in hereby Riven that EicnnAe No. 
RL 14432 has been issued to the underSlsfned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beveritge Control 
Law nt 347 Nostrand Ave., & 409 Gate* 
Ave., Borough of Brooklyn, County of Kin**, 
to be consumed on the premise*.

NATHAN ROBINSON
347 Nostrand Ave., & 409 Gate* Ave.. 

Brooklyn N. Y.

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IRPatvirtino Unijisto 
Nuteisimą

Sausio antrą, tą pačią die
ną, kada viename teisme pa
naikinta kaltinimai prieš 5 
krikščionių - frontininkus, A- 
peliacijų Teismas penkiais bal
sais prieš du palaikė pirmes- 
nio teismo nusprendi prieš 
Jačk Schneider, Kailiasiuvių 
Jungtinės Tarybos manadžerio 
padėjėją.

Balsavusiais prieš patvirtini
mą nuteisimo buvo vyriausias 
teisėjas Irving Lehman ir John 
T. Loughran. Jiedu savo .prie
šinimąsi nuteisimui pamatavo, 
kad “teisme buvo padaryta 
klaidų, kurios,” j\manymii, 
“buvo dėl aiškaus iš anksto 
nustatymo prieš kaltinamuo
sius.”

Schneiderio byla iškelta są
ryšyje su kailių amatų darbi
ninkų generaliu streiku, įvy
kusiu 1938 metais.

Vyt. Bacevičiaus Linkėjimai 
Liepų Šeimai

Kuomet buvau atsiradęs 
sunkioj valandoj sėdėdamas 
Ellis Island saloje, tai Jūs at
ėjote man su reale pagalba 
uždėdami už mane 500 dole
rių kaucijos ir tuo parodyda
mi tikrą draugiškumą, tad aš 
Jums linkiu laimingiausių 
1941 metų ir išsipildymo visų 
Jūsų siekimų.

Vytautas Bacevičius.

ŠIANDIEN KONFERENCIJA

Svarbi ispanų karo pabėgė
lių reikalais konferencija į- 
vyksta šiandien, sausio 4-tą, 2 
vai. po piet, Irving Plaza, 15- 
th St. ir Irving PI., N. Y. Lie
tuvių organizacijų atstovai 
taip pat turėtų dalyvauti.

K.

WPA KONCERTAS
WPA Muzikos Projektas su 

miesto parama rengiamuose 
sekmadienių koncertuose, Car
negie Hall, sausio 5-tos pro
gramoj turės New Yorko 
Miesto Simfoninę Orkestrą, 
vadovaujamą Otto Klemperer, 
ir Emanuel Feuermann, čelis-, 
tą. Pradžia 8 :45 vakaro.

, F. Sprain, 45 m., nušokęs 
110 pėdų nuo Washington 
Tilto išliko gyvas.

Italai planuoja padidinti sa
vo liaudies savaitraštį <fUnita 
del Popolo.”

g TREČIA DIDELE SAVAITE!
Jūs esate skaitę antgalviuose... Dabar pamatykite Faktus. 

Artkino Patiekimas.

“MANNERHEIM LINE”
(kalbinis, anglų kalboje)

Kemoro rekordai 1S Sovietų-Finų karo. Nuimti aktualių mūšių laukuose.

MIAMI PLAYHOUSE
Rodomas nuo 10 vai. ryto. Iki 1 vai. dieną—įžanga 20c.

ŠI VAKARI MIDNIGHT SHOW

ILGWU Vadai Rūpinasi 
Įvest “Našumą”

Dubinskio-Hochmano vado- 
vaujamoj unijoj, kaip ir Hill- 
mano, atrodo, lyg jau būtų 
viskas darbininkams iškovota, 
nes unijos viršininkai dabar 
vyriausia susirūpinę “darbo 
našumo” pakėlimu, tarsi dar
bininkai jau dirbtų sau. Taip 
paaiškėjo Juliaus Hochmano 
kalboj pasiūlymuose atnaujint 
sutartį, kuri palies apie 85,- 
000 miesto sukniasiuvių. Hoch- 
manas sakė:

“Mūsų unija yra pasiruošus 
įsteigt vedimo departmentą 
padėt mūs industrijai išdirbt 
geresnį vedimą ir lėšų apskai
čiavimą. Seniau,” sakė Hoch- 
manas, “unija turėdavo ko
vot už geresnius produkcijos 
įrankius. Dabar, mes kovoja
me už našų vedimą.”

Kas manoma daryt su bū
riais darbininkų, kuriuos tas 
“modernizavimas” išmes iš 
darbų, p. Hochmanas neaiš
kino.

Susisiekimų Sąjunga Rinks 
Viršininką

Joseph Selly, laikinas prezi
dentas Amerikos Susisiekimų 
Sąjungoj, CIO, išstatytas vie
ninteliu kandidatu pastoviai 
prezidentystei toj unijoj vie
toj Merwyn Rathbome, kuris 
rezignavo dėl blogos sveika
tos.

Selly yra vieniųtėljjLr-'kandi- 
datu dėlto, kad tik jis vienas 
gavo unijos konstitucija nusta
tytą minimumą nominacijų— 
250 nominacinių parašų. Rin
kimai bus sausio 18-tą ir va
sario 9-tą.

Selly per CIO prezidentą 
Philip Murray neseniai buvo 
paskirtas nuo CIO Ųarbo Pa
tarėjų Komitetan prie\Apsigy
nimo Susisiekimų Tarybos.

VAIKŲ MOKYKLĖLĖS 
REIKALAI

Šį šeštadienį po pietų vėl 
atsidaro vaikų mokykla. Lie
tuvių kalbos ir rašybos pamo
koms vadovaus P. Baranaus
kas, o muzikos, ir dainų—už
kviesta Aldona Šėrtvietytė.

Pamokos prasideda lygiai 
2-rą vai. po pietų ir tęsis per 
dvi valandas. Norintieji nauji 
mokiniai mokintis lietuviškai 
kalbėt, rašyt ir dainuot—gali 
dar ateit šį šeštadienį, sausio 
4-tą ir bus priimti.

Tėvai, lavinkite savo vaikus 
jūsų prigimtos kalbos, nes pas- 
kiaus bus pervėlų. ,

Mokyklėlės Kom.,
/ G. K.

Dėl nežinomos priežasties 
skiepe kilęs gaisras išvijo 3 
šeimas iš apartmentų po 200 
Sackman St.

Buvęs Bildingų Darbt Uni
jos prezidentas Scalise, nu
teistas už suvogimą unijos tur
to, dar bus teisiamas' už ne
mokėjimą taksų valdžiai.

gusiame originaliame teisme.
Nuolatinį ir ilgą atidėlioji

mą dalyko gekėjai aiškino tuo- 
mi, kad kaltintojai seniai bu
vę nusprendę tuos kaltinimus 
panaikinti, tik laukę, kad 'pu
blika “primirštų” tą visą by
lą ir patylomis galėtų juos pa
leisti prie jų senosios prakti
kos, kuria, kaip tūli patys pri
sipažino originaliame teisme, 
buvo darymas bombų, sklei
dimas anti-semitizmo ir ruoši
mas naikinimo darbininkų 
centrų.

Penkiais paliuosuotais yra: 
John T. Prout Jr., Naciona- 
lės Gvardijos kapitonas, John 
A. Viebrock; H. D. Bushnell, 
Jr.; Maklin Boetger, ir Wil>
liam Gerald Bishop.

Prieš Prout pirmiau įvyku
siame kariškame teisme per
eito lapkričio 29-tą buvo pa
naikintas kaltinimas vagystėj. 
Panaikinimas kaltinimų pama
tuotas užsigynimu pirmiaus 
įvykusiame originaliame teis
me paties padaryto prisipaži
nimo tuose kaltinimuose.

Faktai iš Praeities
Dabar paleistieji penki yra 

dalimi tų 17-kos frontininkų, 
buvusių areštuotų sausio 14- 
tą, 1940 m. Veikiausia kiek
vienas dar atsimename, koki 
sieksniniai antgalviai garsino 
federalių agentų atsižymėji- 
mą areštavimu tų frontininkų. 
Tuzinai didelių paveikslų 
spaudoj rodė agentų pas juos 
rastą lobį bomboms medžia
gų, šautuvų, šovinių. Po to 
byla tęsėsi apie keturis mėne
sius. Prirašyta tomai iš teis
mo eigos. Dar teismui tebei
nant 2 išteisinti dėl neturėji
mo prieš juos parodymų, vie
nas nusižudė. Pabaigoj, birže
lio 24-tą, prieš 9 panaikino 
kaltinimus, o dėl likusių nesu
sitaikė.

Prieš tuos likusius buvo iš 
naujo užvesta byla, kuri buvo 
per 6 kartus atidėta ir tik * 7- 
tu baigta panaikinimu prieš 
juos kaltinimų.

Coughlinui Rūpėjo Juos 
Paliuosuoti

rėksnys 
Cough- 
valdžia

Neužilgo po jų arešto už 
juos išstojo žinomasis 
f asistuojantis kunigas 
lin, tikrindamas, kad 
jų negalinti nuteisti. Ir ištie-
sų neužilgo po to sumas spau
doje dėl tos bylos aprimo, fe- 
deraliai agentai nutilo, o juos 
kaltinantis J. V. prokuroras 
Harold M. 'Kennedy vienu 
kartu pasakė apie frontinin
kus, kad “Krikščionių Fronto 
skelbiami tikslai yra gerais 
amerikoniškais principais.”

O tie principai, kaip paro
dė liūdymai teisme, buvo sau- 
vališkai gavimas iš Nacionalės 
Gvardijos Armorės apie 1,800 
“round’ų” amunicijos ir kie
kio sproginių. Kaltinamieji 
prisipažino darę naminių bom
bų. Jie prisipažino buvę pa
sidarę planą “Daily Worker” 
patalpų tikslu jas išbombuoti.

Kiti planai, apie kuriuos 
kalbėjo *kiti liudininkai, buvę 
“prašalint” žydus ir grąsini- 
mai “nuspragint” apie dvyli
ką kongresmanų, kurie 1 buvę 
užsitraukę frontininkų nema-

BROOKLYN, N. Y.
Šv. Jurgio Draugystės metinis su. 

sirinkimas jvyks sausio 15 d., 1941, 
7.30 vai. vakare, Liet. Am. Piliečių 
Kliubo salėj, 280 Union Ave., Brook
lyn, N. Y. Prašom narių dalyvauti 
ir užsimokėti mokesčius draugijai, 
kad neliktum suspenduotas. — Sek. 
C. Nečiunskas. - (2-3)

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

530 SUMMER AVE.
' Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas
306 UNION AVENUE

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

F. W. SHAUNS
(SHALINSKAS)

į FUNERAL HOME
■* 84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
1 WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto
Tel. Virginia 7-4499

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-3622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

Le VANDA
FUNERAL PARLORS e> Incorporated

J. LeVANDA—-E. LeVANDA
Tėvas ir Sūnus Levandauskal

a UNDERTAKER

337 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

f* Tel. Stagg 2-0^88
| NIGHT—HAvQineycr 8-1158

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel. t STagg 2-8842

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, ncsirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.
Pristatome į visas dalis—Brooklyn© ir apielinkės, ["krautuves 

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

EVergreen 4-0072 SLocum 6-1422

DR. ISAAC COHN
AUSŲ, NOSIES, IR GERKLĖS 

SPECIALISTAS
GYDO IR DARO OPERACIJAS

286 UNION AVENUE
Brooklyn, N. Y.

Valandos nuo 11 iki 1 dienom 
Nuo 5 iki 7 vakarai H
Sekmadieniais nuo 11 iki 1.

265 NEW YORK AVENUE ' 
Brooklyn, N. Y.

Valandos nuo 9 iki 11 rytais 
Ir sulyg susitarimo.

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

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

IŠDIRBĖJAI IR PLATINTOJAI
GEROS RŪŠIES RAKANDŲ

Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 
palyginkite kainas su 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 išrėdymą

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
Gražiai Įrengta Susiėjimams

ir impor- 
degtinės ir 

geriausių

Vietoę
Spf tuotos 

vynai,
S4 bravorų alus ir
<4 ėlius. Kada būsi- 
J* te Brooklyne, už* 

eikite susipažinti.

426 South 5th Street
Blokas nuo Hewes St. eleveiterlo stoties.

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

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

01=30 OI

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

Į Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boile^)

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir jdes tinkamų “burner** 
arba visų garo arba karšto vandenio sistemą. Maloniai suteikiame 

aprokavimus be jokio mokesčio.

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

Telefonas EVergreen 7-1661




