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Vyriausybė sutelkė žmo
nes naikinti tuos bjaurius 
gyvius įvairiais tam tinka
mais įnagiais. /
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Richmond, Va.—Šioj val
stijoj jau daug tūkstančių 
Žmogių sergą influenza. t K

Is-

Roma. — Italai sakosi nu
skandinę anglų submariną 
Atląnto Vandenyne.,
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ir šiaip karui 
pastatus. Vienas 
skrisdamas tik 
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Ką J ie Dabar Darys?
Kaip NabaŠninkui Kodylas.
Katro Labiausiai Apspjau

dyta Barzda?
Naujam Pasaulyj ir

Seną jame.
Rašo R. Mizara.

juo greitesniu laiku daugiau 
traktorių padirbti, kaip moky
klų daugiau pastatyti, kaip 
greičiau žmonių gyvenimą pa
kelti ant aukščiausio laipsnio.

Tokis šiandien yra skirtu
mas tarp senojo ir naujojo pa- nių. Vokiečiai nukirto du 
saulių! anglų orlaivius.
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Prieš tūlą laiką “Amerikos 
lietuvių delegacija” — meke
no nerinkta, tik pati save at
stovaujanti — apsilankė pas 
prezidentą Rooseveltą. Ji ma
nė tuo žygiu būsią pasmerkti 
“kacapai”, “žydai” ir “mas
koliai”, na, ir prezidentas pa
dėsiąs delegacijai sugrąžinti 
Lietuvon tautininkų viešpata
vimą, su pabėgusiais “tautos 
vadu” ir Jadvyga priešakyj.

Bet kai tik “delegacija” iš
ėjo iš Baltojo Namo, preziden
tas Rooseveltas pareiškė pa
sauliui, kad Amerika skaito 
Sovietų Sąjungą • draugiška 
valstybe!

Tai buvo pirmas smūgis 
niekeno nerinktai “lietuvių 
delegacijai.”

* * *

Bet smetonininkai ir jų tal
kininkai, gavę tokį moral į 
smūgį, dar vis tikėjosi, vis ko 
tai geresnio laukė. Jie manė, 
kad prezidentas, kalbėdamas 
apie Amerikos karo tikslus, 
savo kalbon įterps ir Lietuvą.

Deja, Mr. Rooseveltas pasa
kė net dvi kalbas ir Lietuvos 
visiškai neminėjo. Ir šis fak
tas, man skundėsi vienas “tau
tos vado” šalininkas, smetoni- 
ninkams ir jų talkininkams 
yra skaudesnis smūgis, negu 
anas!

Ką dabar fašistai - socijalis- 
tai - klerikalai darys?

* * *
Mūsų gabus bendradarbis 

feljetonistas Paulius pereito 
ketvirtadienio “Laisvėje” la
bai teisingai pasakė, rašyda
mas :

# * *

“Kaip dabar pasirodė, tai 
mūsų maršavimas į Washing- 
toną tiek padėjo, kaip nabaš- 
ninkui kodylas. , /

Tas pats Paulius ten sako:
“Per visą pusmetį nei vie

nam iš generolų nepavyko nu
spjauti toliau, kaip sau 
barzdos. . .”

* * *

Gerai būtų, jei gerb. 
liūs pastudijuotų, katras iš fa- 
šistinių-socijalfašistinių ir kle
rikalinių generolų daugiausiai 
spjaudo. Kitais žodžiais, ku
rio labiausiai apspjaudyta 
barzda?

Aš esu prastas tos rūšies 
karo strategas, bet man rodo
si, kad “Tėvynės” redakto
rius šiandien turėtų už spjau- 

. dymą gauti medalį.
Štai, šiomis dienomis pa

skelbė, kad žymioji Lietuvos 
poetė Salomėja Neris buvo 
per naktį uždaryta Dekanozo
vo kambaryje ir ten privers
ta buvo parašyti “sutepančias 
lietuvių kalbą eiles!” •

Na, o pirm tūlo laiko tas 
žmogus prakeikė Staliną, kam 
jis remiąs prieš 20 metų 
šaudytą caristą Kolčaką!

*
Buržuazinio pasaulio 

mercinė spauda perpildyta ži
niomis apie karą, apie mūšius, 
apie karo pavojų. Tos žinios 
—kariaujančių kraštų karinių 
štabų propaganda. Be to, jos 
skiepija karinę isteriją.

Bet štai, skaitau savaitraš- 
tyj “New Masses” žymiosios 
ame rikietės laikraštininkės 
Anna Louise Strong raštą iš 
Maskvos apie to miesto žmo
nių gyvenimą. Ji sako: Mas
kvos spauda vyriausiai užpil
dyta raštais apie kūrybą, apie 
kėlimą krašto ūkio, apie kul
tūrą, apie auklėjimą jaunimo, 
apie kitus svarbius visuomenei 
reikalus.

♦ ♦ ♦
Visai natūralu, kad taip yra 

SSSR. Kapitalistinis pasaulis, 
-mat, šiandien užimtas klausi

mu, ne kaip statyti, bet kaip 
naikinti; kaip naikinti žmo
nes, kaip naikinti miestus, 
kaip naikinti kultūros pabūk
lus. O socijalistinis pasaulis 
yra užimtas klausimu, kaip
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CIO Kovos Dėlei 
Žmonių Teisių 
laikymo Amerikoj

Darbuosis už Naudingus Darbininkam Įstatus; už Viršpelnių 
Taksavimy, prieš Taksus ant Vartojimo Dalykų

Washington. — CIO (in
dustrinių unijų) Pildanty
sis Komitetas paskelbė savo 
veikimo programą:

“Turime neatlaidžiai bu
dėt, kad apgint darbininkų 
naudai išleistus įstatymus, 
sunkiai laimėtus per kelis 
paskutinius metus.

“Darbininkai turi ir to
liau maršuot pirmyn, reika
laudami platesnių ir pažan
gesnių socialių įstatymų.

“Dabartiniu sunkiu laiku 
kai kurie nedori gaivalai 
mėgina žaisti žmonių bai
mėmis ir jausmais, idant 
užkart savo reakcijos ir 
priespaudos politiką prieš 
žmonių reikalus. CIO savo 
įstatymiška programa sten
gsis išlaikyt tą, ką žmonės 
nori apgint.

“CIO reikalauja pertai- 
syt taksų planą ir išleist 
sveikus taksų įstatymus, 
idant nebūtų tiesioginiai ar 
aplinkiniai taksuojami reik
menys, kuriuos žmonės per
ka tiesioginiam

“Įvest tikrus 
viršpelnių, imt 
valdiškų bonų 
proporcionaliai
taksuot aukštesniuosius pel
nus korporacijų ir asmenų,

Thai-Siamo Armija 
įsiveržė į Francū- 

zy Indo-Chiną
Hanoi, Franc. Indo-Chi- 

na.—Po orlaivių ir kanuolių 
mūšio tarp Thai-Siamo ir 
francūzų kolonijos Indo- 
Chinos, francūzų kariuome
nė pasitraukė 5 iki 10 my
lių atgal nuo sienos savo 
provincijoj Cambodijoj.

Francūzai sunaikino 40 
Thai orlaivių. Thai 
bombardavo Indo - 
miestus ir užmušė 
žeidė 22 žmones.

Įvyko susikirtimų tarp 
japonų kareivių ir francū
zų Hanoi mieste ir Haip- 
honge, svarbioj Indo-Chinos 
prieplaukoj.

Žuvo Rolandų Laivas su 
34 Jūrininkais 

Viena Canados Prieplau
ka. — Nuskendo Atlanto 
Vandenyne h olandų laivas 
“Soemba”, 6,718 tonų įtal
pos. Jis gabeno Anglijai 
plieną. Su laivu žuvo 34 jū
rininkai. Nesakoma, ar lai
vas buvo vokiečių užpultas.

pakelt taksus ant paveldi
mų turtų ir užverži valdiš
kas ‘skyles’, per kurias iki 
šiol pasprukdavo (turčiai) 
nuo taksų mokėjimo.

“Išlaikyt didžiuosius am
erikinius principus pilieti
nių teisių ir laisvių, esamų 
Konstitucijos Teisių Sąraše, 
ir socialius įstatymus palai
kančius paprasto žmogaus 

i vertybę.
“CIO pasižada kovot už 

išlaikymą ir praplatinimą 
mūsų demokratinių teisių ir 
laisvių, ir CIO kovos prieš 
bet kokius sumanymus įs
tatymų, kuriais būtų sie
kiama mindžioti pilietines 
teises bet kuriai daliai Am
erikos žmonių.”

CIO savo programoje 
taip pat reikalauja:

Daugiau pinigų paskirt iš 
Amerikos iždo pašalpiniams 
WPA darbams;

Išlaikyt darbininkų teises 
laisvai organizuotis ir strei
kuoti ;

Išlaikyti čielybeje Wagne- 
rio Darbo Santikių Įstaty
mą, Algų-Valandų ir Walsh 
-Healey įstatymus, išleistus 
darbininkų naudai.

Išleist įstatymą prieš neg
rų lynčiavimus.

Daugiau Vokiečių Oriai 
vių ir Kariuomenes

1 Italiją
Belgrad, Jugoslavija. — 

Paskutinėmis dienomis vo
kiečiai iš Austrijos siunčia 
Italijai vis daugiau bombi- 
nių ir transportinių orlaivių. 
Taip pat daugiau vokiečių 
kareivių per Brenner tarp- 
kalnę ir Carinthijos Alpių 
kalnuose traukia į Italiją.

Rumunijoj prie Dunojaus 
upės vokiečiai suvežė šim
tus laikinų, pontaninių til
tu, v

Asmeniškas Roosevelto Pa
siuntinys Jau Londone

London. — Harry Hop
kins, prezidento Roosevelto, 
asmeniškas pasiuntinys An
glijos valdžiai, atvažiavo į 
Londoną saus. 9 d. naktį 
tuo laiku, kai vokiečių or
laiviai bombardavo miestą.

ANGLŲ ORLAIVIAI NE- 
, PATAIKĘ, KAIP SAKO

VOKIEČIAI
Vokiečiai Praneša:
Berlin, saus. 10.—Angli

jos orlaiviai bombardavo 
Duesseldorfą, Gelsenkirche- 
ną, Weselį, Bergheimą ir 
Cologne, vakarinėje Vokie
tijoje, bet niekur nepataikė 
į fabrikus ar karinius punk-, 
tus; užmušė 20 civilių žmo-

NAZIAI PLEŠKINO 15 
MIESTŲ ANGLIJOJE

London, saus. 10.—Vokįe 
čių orlaiviai numetė 400 pa
degančių ir daugius sprogs
tančių bombų į Londoną ii 
užkūrė daug gaisrų. Vokie
čių lakūnai per- 7 valandas 
ardė ir degino Liverpool}, 
taipgi bombardavo tryliką 
kitų Anglijos.,miestų.

ANGLIJOS VILTIS TAI 
AMERIKA, SAKO 

W. CHURCHILL
London.—Pilgrims Drau

gija iškėlė atsisveikinimo 
puotą lordui Halifax’ui, į 
Ameriką išvykstančiam 
naujam Anglijos ambasado
riui. Anglų ministeris pir
mininkas Winston Churchill 
pareiškė puotoje:

“Neperdėdamas galiu sa
kyti, kad ateitis pasaulio ir 
viltis praplatint civilizaciją, 
rymančią ant krikščioniškos 
doros, priklauso nuo santi- 
kių tarp Anglų Imperijos ir 
Jungtinių Amerikos Valsti
jų... per bendradarbiavimą 
tarp Jungtinių Valstijų ir 
Anglų Imperijos 
dvasią ir režimą 
nes nepakantos 
diktatorių).

“Aš sveiknu kaip laimin
giausią atsitikimą, jog šiuo 
baisingu laiku pasaulio da
lykuose stovi galvinyj Ame
rikos Respublikos garsus 
valstybės vyras.. (Roosevel- 
tas), kurio širdyje dega ug
nis priešintis užpuolikams 
ir prispaudėjams. Ir nema
žiau aš džiaugiuos, kad tas 
kilnus asmuo įgijo dar ne
girdėtą garbę, kad jis tapo 
trečiu kartu pašauktas va- 
dovaut Amerikos žemyno 
demokratijoms.

“Mes parinkome savo už
sieninį ministerį” (lordą 
Halifaxa kaip naują Angli
jos ambasadorių Jungti
nėms Valstijoms), “ir mūsų 
parinkimas labai, labai pa
tiko prezidentui... Halifax 
yra prisiekęs vest šį karą 
prieš nazių tironiją, nežiū
rint, kiek tai kaštuotų^ kol 
bus sunaikinti paskutiniai 
tos tironijos pėdsakai... 
Mes siunčiame Jungtinėms 
Valstijoms atstovą, kuris ži
no visus mūsų sekretus, ir 
mes karštai tikimės ir trok
štame, kad jis sėkmingai at
liktų šią misiją”...

Su naujuoju Anglijos am
basadorium Halifaxu išvyk
sta į Ameriką Charles Pea
ke, viršininkas anglų užsie
ninės ministerijos žinių 
skyriaus. Jis padės Halifa- 
xui sumegst ryšius su ame
rikonų laikraščiais.

ETHIOPAI PADEDA 
ANGLAMS

Cairo, Egiptas, sausio 10. 
—Anglai praneša, kad savo 
kolonijoj Kenyjoj jie atgrie
bė kelias pozicijas nuo italų. 
Anglų apginkluoti ethiopai 
narsiai kovoja prieš italus.

63 Kunigai Šaukia Prezidentų 
Rooseveltą Atmest Karinę 

Politikų, Vykdyt Taikų
Įvairių Krikščioniškų Tikybų Dvasiškiai “Sudrebinti” Karišku Prezidento Nusistatymu; 

Sako, tatai Veda į Karą ir i Demokratijos Panaikinimą
Washington.—63 kunigai 

katalikų ir kitų krikščionių 
bažnyčių iš įvairių valstijų 
atsišaukė į prezidentą Roo- 
seveltą, kad jis taisytų sa
vo užsieninę politiką, kad 
netrauktų šią šalį į karą. 
Tarp dvasiškių, kurie pasi
rašė tą atsišaukimą, yra Ar
izonos vyskupas Walter Mi
tchell; kun. H. N. Weiman,

Sako, kad Angly Orlai
viai Mažai Nuostoliu 
Vokiečiam Tepadarę

Vokiečiai Praneša:
Berlin. — Anglų orlaiviai 

naktį mėtė padegančias ir 
sprogdinančias bombas į 
šiaur-vakarinę vokiečių sri
tį, daugiausia pataikė į pa
prastus namus. Anglų lakū
nai tik vienam fabrikui pa
darė truputį nuostolių; bet 
jie užmušė 11 nekariškių 
žmonių ir sužeidė 14.

VOKIEČIŲ ŽYGIAI
Nors oras buvo netikęs, 

bet pavieniai vokiečių orlai
viai bombardavo Anglijos 
fabrikus 
svarbius 
orlaivis, 
325 p.
dviem bombom tiesiog į an
glų automobilių fabriką ar
ti Coventry.

Kitas vokiečių orlaivis 
dviem bombom prakirto ir 
padegė ginkluotą prekinį 
anglų laivą, apie 10,000 to
nų įtalpos. Laivas tada liep
snodamas apsistojo.

Vokiečių lakūnai sėkmin
gai bombardavo kariuome
nės stovyklą piet-rytiniame 
Anglijos pakraštyje.

ANGL. LAKŪNAI SMARKIAI 
BOMBARDAVO VOKIEČIUS

Anglai Praneša:
London, saus. 10.—Anglų 

o r 1 a i v i ai “kriušinančiai” 
bombardavo vokiečių laiva- 
statyklas Emdene, Wilhelm- 
shavene ir Borkum saloje; 
jie taipgi degino ir ardė 
vokiečių prieplaukas Fran
ci jo j ir pramonės centrus 
vakarinėje Vokietijoje. Pa
degė vokiečių žibalo sandė
lius Rotterdame.

London, saus. 10.—Anglų 
ministerial šiltai pasitiko 
Hopkinsą, asmenišką Roor 
sevelto atstovą, ir nusivedė 
jį į ministerių kabineto po
sėdį, kur svarstyta sekret- 
niausi dalykai.

profesorius Chicagos Uni
versiteto Teologijos Semi
narijos; šv. Elzbietos baž
nyčios kunigas George Nos- 
trand, Ridgewood, . N. J; 
kun. J. B. Thompson, Okla- 
homos Universiteto presbi
terionų Instituto, ir kiti žy
mūs dvasiškiai. Jų atsišau
kimas į prezidentą sako:

“Mus giliai sudrebino ir

Bulgarija Praleisian 
ti Vokiečių Armiją 

Prieš Graikiją
Bucharest, Rumunija. — 

Čionaitiniai diplomatai įsi
tikinę, kad Bulgarijos val
džia leis per savo kraštą 
maršuot vokiečių armijai 
prieš Graikiją. Spėjama, 
kad vokiečiai po dviejų sa
vaičių pradėsią tą žygį.

Gal vokiečiai naudosis tik 
Bulgarijos orlaivių aikštė
mis, pradėdami iš ten veiKS- 
mus prieš Graikiją, kaip 
įžiūri Pertinax, korespon
dentas Šiaurinės Amerikos 
Laikraščių Sąjungos. Vien 
dėl vokiečių orlaivių Bulga
rijoj, turbūt, girdi, Turkija 
nepakiltų prieš Vokietiją.

Pavojingi Skorpionai 
Apniko Rio de Janeiro 

Priemiestj
Rio de Janeiro, Brazili

ja.—Labdi nuodingi skor
pionai bangų bangomis api
puolė priemiestį Saude. 
Skorpiono įkandimas supa
ralyžiuoja žmagų. Nuo to 
jau mirė du vaikai.—Skor 
pionas yra panašus į vė
žį, ir yra nuo 2 iki 8 colių

Anglai Nušovę Keturis Italy 
Orlaivius Maltoje

Valetta, Malta. — Tuzi
nas italų orlaivių bombar- 
daVo anglų salą-tvirtumą 
Maltą, Viduržemio Jūroj. 
Anglai p r i e š 1 ė ktuvinemis 
kanuolėmis nukirto į vande
nį keturis priešo orlaivius.

Graikų Pranešimas:
Athenai, sausio 10.—Grai

kai atėmė iš italų Klisurą, 
miestą su tvirtuma, piet-ry- 
tinėje Albanijos dalyje, po 
beveik mėnesio apgulos. Da
bar graikai žiauriai puola 
italus Tepelini srityje.

ORAS, — šilčiau,

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

nuliūdino kariškas tamstos 
nusistatymas... Tamsta 
šaukei darbininkus ‘pašiau* 
kot’, kuomet amunicijos fa
brikantai šienaujasi gausin
gus pelnus; tamsta gąsdini 
mūsų žmones ir tuomi sten
giesi pa veikt juos, kad jie 
remtų Jungtinių Valstijų 
karo politiką, nors jie to ne
nori.

“Mūsų žmonės nenori jo
kios užsieninės politikos 
siekiančios užviešpataut ki
tas tautas; jie nenori tokios 
užsieninės politikos, kuri ei
tų pavergt mus pačius ar 
kitus.

“Mes tikime į demokratiją 
sau, mūsų vaikams ir mūsų 
vaikų vaikams. Mes tikime, 
kad demokratija turi būti 
išlaikyta ir paplatinta, visų 
pirma šioje mūsų šalyje.

“Mes, bažnyčios žmonės, 
esame stipriai nusiteikę 
prieš bile neteisingą karą, 
vis tiek ar tokį karą vestų 
Anglija, Vokietija, Amerika 
ar bent kuri kita šalis.

“Mūsų tikėjimas į Dievą, 
mūsų tikėjimas į vertybę ir 
garbingumą žmogaus as
mens, kaip Jo paveikslo, 
mūsų griežtas pasiryžimas 
po praeito karo patyrimų, 
padaro tai, kad mes neatlai
džiai priešinamės bet kokiai 
užsieninei politikai, kuri 
tesioginiai ar netiesioginiai 
velia mus į karą, kuris yra 
visiškai priešingas valiai 
Amerikos žmonių.

“Mes priešinamės atšau
kimui ar apėjimui Johnsono 
Įstatymo ir Bepusiškumo 
Įstatymų; mes nusistatę ir 
prieš visus kitus panašius 
žingsnius, kurie, kaip mes 
jaučiame, stumia mus ar
čiau ir arčiau į karo pra
garmes krantą.

“Mes įsitikinę, kad mūsų 
taika gali būti palaikyta, 
jeigu būtų vedama tokia už* 
sieninė politika, kuri ben
dradarbiautų su taika-my- 
linčiomis, demokratinėmis 
pasaulio tautomis.

“Mes todėl iš naujo pa- 
garbiai prašome tamstą pa
naudot didžią tamstos vietą 
valdžioje ir, remiantis pasi
tikėjimu, kurį žmonės yra 
tamstai išreiškę,—sustabdyt 
dabartinę tamstos politiką, 
kurią mes laikome užpuoli- 
kiška, karine ii' kuri neiš
vengiamai įtrauktų mus į 
karą ir į demokratijos su
naikinimą.

“Mes prašome tamstą pri
sidėt prie mūsų bendrai bū
davot demokratiją mūsų ša
lyje, išlaikyti pilietines tei
ses ir laisvę ir padėt pa
siekt šios šalies žmonėms 
gausingą gyvenimą, už ku
rį stoja visa bažnyčiai, kad 
būtų pavyzdys vadovybės, 
vilties ir drąsos pasaulio 
žmonėms, kurie dabar ken
čia karo vargus ir baiseny
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Ekspertai Žmones Įžeisti
Savaitraščio “Friday” leidėjas, Mr. 

Dan Gillmore, rašo:
“Didžiosios Britanijos imperialistiniai 

valdovai geriau moka užgaulioti, įžeisti 
civilizuotus žmones, kaip bile kokios ki
tos tautos valdovai.

“Jiems neužteko to, kad jie buvo pri- 
siuntę Washingtonan ambasadorium ne
senai mirusįjį lordą Lothian, — žmogų, 
kuris buvo tik tuo pasižymėjęs, kad buvo 
nariu britų fašistų grupės, Link. Virš to 
visko, jie prisiuntė mums ir Halifaksą.”

Iš tikrųjų, čia pasakyta tiek daug tie
sos, kad vargiai bile kokis kitas liberalas 
galėtų geriau pasakyti. Lordas Halifax 
juk yra Municho kavalierius; jis yra tas 

; žmogus, kuris su Chamberlainu “taikdė” 
Hitlerį, kuris jam darė nuolaidas, kuris 
padėjo sumėsinėti Ispaniją, Austriją, Če- 
choslovakiją, kuris padėjo įstumti pasau
lį į karą; kuris, beje, valdydamas Indiją, 
pasižymėjo baisiu žiaurumu, nes vieną 
kartą, jam tą šalį valdant, net 37,000 in
dų nacionalistų buvo sukišta į kalėji
mus!

Akiregyj to visko, Anglijos vyriausybė 
prisiunčia Amerikon lordą Halifaksą am
basadoriumi. Prisiunčia čia jį bendradar
biauti su Washingtono valdžia! Prisiun
čia jį prašyti Amerikos žmonių, kad jie 

< padėtų Anglijos imperijalistams “demo- 
•' kratiją ginti!”

Tikri begėdžiai tie Anglijos valdo
vai! Neveltui Anglijos liaudis siunčia 
savo atstovus į Liaudies Suvažiavimą 
(sekmadienį, Londone), kad jis kovotų 
už pašalinimą Churchillų ir jiems pana- 
,šių ponų ir kad krašto valdžia pereitų 

- liaudies rankosna!

Hitlerio Agentai Jungtinių 
Valstijų Lietuvių Tarpe

Mes jau *ne kartą nurodėme, kad vy
riausieji Amerikos lietuviuose Hitlerio 

• agentai yra fašistai ir kunigai, klerika
lai. Jiems padeda socijalistai.

Neužtenka to, kad jie renka aukas ir 
siunčia jas pas Hitlerį pabėgusiems Sme
tonos žvalgybininkams. Neužtenka to, 
kad jie Amerikos valiuta stiprina Vokie- 

... tijos fašistų valdžią. Neužtenka to, kad 
toji valiuta, doleriai, yra renkami, yra 

-kaulijami iš^Amerikos lietuvių darbo 
" žmonių.'Jie čia varo ir kitokią hitlerinę 

propagandą, plečia Hitlerio “teoriją”.
Jie yra bjaurūs anti-semitai. O anti

semitizmas—Hitlerio vyriausias “moks
lo” punktas. Plūsk žydus, persekiok juos, 

’ kalink, žudyk—tai Hitlerio metodas. To 
punkto įsikibę laikosi, kaip sakėme, fa

šistai ir klerikalai. O jiems pritaria, 
jiems turavoja socijalistų spauda.

Šiandien, kada Amerika yra beveik tie- 
’ stoginiame kare su Vokietija, tai fašis- 
'tams-klerikalams - socijalistams neišpuo
la tiesiog pasisakyti: “Mes stovime su 
Hitleriu.” Jie to vengia. Bet todėl jie ne- 
tiesioginiai, puldami žydų tautą, bjau- 
riodami žydus kaip tik atlieka hitlerinių 
propagandistų Amerikos lietuviuose ro
les!

Bjaurindami tarybų Lietuvą, jie prie 
■ kiekvienos progos prikiša žydus: girdi, 

žydai atėmę iš lietuvių tą ir tą, žydai 
padarę Lietuvoje tą ir kitą blogą. Kuo
met visi žinome, kad Lietuvoje žydai 
darbo žmonės, podraug su visa lietuvių 
darbo žmonių klase, eina išvien, dirba 
išvien socijalistinį kūrybos darbą. Tuo 
pačiu sykiu žydai buvę kapitalistai Lie
tuvoje, žydai buvę fabrikantai Lietuvoje 
eina išvien su lietuviais fašistais ir visaip 

prieš tarybinę santvarką Lietuvoje ko
voja!

Amerikos lietuviai darbo žmonės, to
dėl, kurie priešingi fašizmui ir nazizmui, 
kurie priešingi hitlerinei propagandai 
Amerikoje, privalo kovoti su tais Hitlerio 
agentais.

Komunistų Balsai Pereitais Metais
Per pereitų metų prezidentinius rin

kimus Jungtinių Valstijų komunistų 
kandidatai, sudėjus sykiu, gavo 209,275 
balsus 26-šiose valstijose. Skaitlinės pa
imtos iš oficialinių šaltinių, todėl jos yra 
gan konservatyviškos.

Kaip žinia, per pereitus prezidentinius 
rinkimus virė arši reakcija prieš komu
nistus. Daugelyje valstijų buvo vartotas 
teroras prieš jų kandidatus ir todėl kan
didatai nebuvo įdėti į valstijų balsavimo 
sąrašus. Net tokioj New Yorko valsti
joj, kur komunistai tikėjosi gauti apie 
vieną ketvirtadalį milijono balsų, jų pre
zidentinius kandidatus iš rinkimų sąrašų 
reakcininkai išėmė ir piliečiai, kurie no
rėjo paduoti savo balsus už Browderį, 
negalėjo to padaryti. Tik iš penkių ap
skričių New Yorko valstijoj todėl balsai 
paduoti už lokalinius komunistų kandi
datus, įeina į viršminėtąją skaitlinę,— 
išviso penkiose apskrityse paduota 39,- 
444 balsų.

Atsižiūrint į visą tai, ši skaitlinė, 209,- 
275, yra didelė skaitlinė, sako patys ko
munistų veikėjai.

LAISVE

Anglų kariai tiria .vieną anti-orlaivinę kanuolę Graikijoj

I ko, ųet prisieina rūpintis. Ir 
Lietuvos vyriausybė pradėjo 
kviesti miestų darbininkus 
talkon nuimti javus.

“Taip pat, mylimas dėde, 
klausėte, kuri valdžia geriau 
patinka. Tai turiu pasakyti, 
kad šita sovietinė valdžia ge
resnė, nes prie Smetonos re
žimo darbininkas balso netu
rėjo. Tik tiek aš padariau 
klaidą, kad prie Smetonos val
džios aš buvau prisirašęs į šau
lius, nežinodamas tos organi
zacijos reikšmės. Mat, bijojau 
Smetonos, kad neišmestų iš 
darbo, neatimtų duonos kąs
nio. O dabar galvojau, už pri
klausymą prie Šaulių neišmes 
iš darbo. Bet kol kas dirbu. 
Aš dirbu pabėgių mirkymo 
dirbtuvėje. Darbas dabar eina 
smarkiai. Norime pasirodyti, 
būti, kaip sovietai sako, sta- 
chanoviečiais.

“Klausiate, ar gavau žemės 
kur nors; šiuo reikalu aš ne-

Žmogus Pats Kaltas, Kad 
Jis Greit Pasensta

Laiškas iš
Lietuvos

sikreipiau į savo vyriausybę. 
Kurie turi iki 8 hektarų arba 
15 margų, tai tiems žemės ne
skiria. O man kaip tik neišėjo 
duoti prašymas, nes turiu Ru
du pyj .netoli 8 ha., man apra-
šė žmonos sesuo, dabar Gar
liavos paviete turiu vieną hek
tarą. Ir, be to, fabrike dirbu, 
tai man nebuvo kaip prašyti 
žemės. . .”

Meksikoj Pradeda Darytis Ne 
Viskas Gerai

“Vilnis” rašo: <
“Meksikos arkivyskupas L. Martinez 

kviečia saviškius kooperuoti su prez. Ca
macho valdžia ir tuo pačiu sykiu atsi
šaukia į panelę švenčiausią Guadalupe 
šventovėj, kad ji padėtų Camacho vald
žiai.

“Plutarco Calles, kuris prie prezidento 
Cardenas, turėjo nešdintis lauk iš Mek
sikos, reiškia savo pasitenkinimą ir opti
mizmą, kad Meksikoj viskas susitvarky
sią.

“Tie visi gaivalai, kur^e pereituose rin
kimuose galvą guldė už Almanazą, dabar 
strimagalviais apsivertė irkloniojas prez. 
Camacho.

“Kas nors blogo įvyko Meksikos val
džioje, kad reakcionieriai pakeitė takti
ką. Prez. Camacho jau nekalba apie so
cialines reformas. Agrarinė reforma už
siraukė, nors dar tik pusantro miliono 
valstiečių gavo kiek-tiek žemės. Užsie
nio kapitalas vėl kelia savo galvą. Jan
kių imperializmas jaučia, kad jo pozici
jos tvirtėja.

“Taip susidėjusioj situacijoj Meksikos 
liaudis jaučia didelį pavojų. Tą pavojų 
pradeda jausti ir Meksikos Darbo Konfe
deracija.”

Jau visa eilė pažangesnės Amerikos 
spaudos korespondentų, susipažinusių su 
Meksikos dabartine padėtimi, reiškia 
nuomonę, kad toje šalyje grūmoja fašiz
mo pavojus. Ir tas pavojus gali realizuo
tis greitu laiku, jei darbo liaudis nesu
spės pasipriešinti. '

Drg. F. Kemegis iš Torring
ton, Conn., gavo iš Lietuvos 
laišką nuo savo sesers sūnaus 
Juozapo Loduko. Laiškas ra
šytas lapkričio 3 d., o gavo tik 
gruodžio 26 d. Laiške, tarp 
kitko, rašoma:

“Turiu pasakyti, kad viskas 
pas mus pabrango, ypač ap- 
siavimai ir drabužiai, nes Lie
tuvoje atsirado daug speku
liantų. Lietuvos valdžia imasi 
juos bausti griežtai, bet vis 
tiek atsiranda jų daug. Tur 
būt jie turėjo daug pinigų, nes 
perka, nieko nežiūri. Mano, 
kad litas bus be vertės. So
vietinėje Lietuvoje dabar ve
jami ir šalinami kapitalistiniai 
plėšikai. Gana jiems darbinin
kus išnaudoti, prisišveitė dar
bininkų kraujo užtenkamai.

“O dabar, mylimas dėde, 
Lietuvoje nebloga gyventi. 
Jūs man rašėte, kad Ameri
kos laikraščiai rašo ir kad jūs. 
taip manote, kad pas mumis1 
labai bloga gyventi. Kol kas 
skųstis negalima. Tiesa, pas 
mus šiemet vasara buvo tokia 
pat, kaip ir pas jumis: pavasa
ris buvo šaltas ir sausas, o 
kuomet prasidėjo laukų va
lymas, rugiapjūtė, tai smar
kiai lijo. O dabar anksti šal
nos pasirodė, daug kur dar
žovių ir bulvių pašalo ant lau-

Dar 280 Laivu Kariniam 
Amerikos Laivynui

Washington. ,— Laivyno 
ministeris Knox reikalaus, 
kad kongresas paskirtų lė
šų pastatyt Amerikai dar 
280 karinių laivų.

•M—» III.—

Amerika Nepriima iš 
Francijos Pabėgėliu

Washington. — Amerikos 
vyriausybė atmetė Franci
jos Vichy valdžios prašymą 
priimt tūkstančius žmonių, 
kurie ^Franciją subėgo iš 
Belgijos, Luksemburgo ir 
Vokietijos. Tarp pabėgėlių 
labai daug žydų.

Bangkok.—Thai (Siamo) 
orlaiviai bombarduoja mies
tus Indo-Chinoj, francūzų 
kolonijoj. Francūzai bom
barduoja Thai miestus.

Klausimai ir Atsakymai

Lietuvos Dailininkai Darbuojasi
Elta praneša:
“Meno Reikalų Valdyba galutinai per

sikėlė į Vilnių. Jai priklauso meno, mu
zikos ir muziejų reikalai: visi valstybi
niai teatrai, dailės mokyklos ir kursai, 
parodų organizavimas, dailės konkursai, 
kultūros paminklų apsauga. Spalio Re
voliucijos 23 sukaktuvių proga Maskvoje 
buvo suruošta meno paroda, kurioje da
lyvavo visos trys Baltijos valstybės. Eks
ponatai buvo parinkti iš liaudies kūry
bos, liaudies kovų ir etnografijos. Mūsų 
eksponatai pasirodė gražiausiai. Revo
liucinis muziejus prašo juos jam per
duoti. Meno Reikalų Valdybos viršinin
kas poetas Antanas Rūkas ir dailinin
kas J. Mackevičius ir kt. išvyksta į Mas
kvą susipažinti su Meno Reikalų Komi
tetu ir kt. Paskelbtas dailės konkursas 
Vilniuje, kuriam pasibaigus, ten pat 
įvyks geriausiųjų, konkurse dalyvavusių 
ir laimėjusių premijas kūrinių paroda. 
Paskelbus dramos konkursą, naujas dra
mas jau parašė ir atsiuntė Meho Reikalų 
Valdybai šie rašytojai: A. Vienuolis, 
Petras Vaičiūnas ir kiti.”

Taigi Meno Reikalų Valdyba yra tik
ras Lietuvos kultūros. centras. Aplink jį

Nesustok Augęs—Būsi Jau
nas, Sveikas ir Sulauksi 

Ilgo Amžiaus
Pasižiūrėk į šimtmetinį 

ąžuolą*—jis dar ahga! Aud
ra, šalčiai nupurtina jo la
pus, didžiausi vėjai—uraga
nai jo nepalenkia, tik ša
kas ir neretai jį patį iš lie
mens nulaužia, bet nepa
lenkia! Žiūrėk, atėjo pava
saris jis ir vėl sužaliavo ir 
vėl išdidus!

Kas tau, lietuvi-lietuve, 
draudžia augti, būti jaunu, 
gražu-grakštu? Viskas, ko 
tau reikia, tai įsikalbėti ir 
jausti, kad tu dar augi-ža- 
liuoji. Paakstink protinį su- 
žlebimą naujomis gyvenimo 
įdėjomis. Perskaitęs šias 
eilutes, tuojaus pradėk at
gaivinimą, protinį sužlebi- 
mą—pasiliuosuok nuo ne
sveiko išglėrimo. Pamiršk ir 
sustok bekalbėjęs, bedeja
vęs apie senatvę. Auk ir 
tverk, padaryk ką nors 
naudingo visuomenei ir nei 
nepasijusi, kaip pradėsi 
augti ir jaunatvė tavo as
menyje apsireikš pilnoj ga
lybėje ir išdidume.

Jaustis seniu ir pūvančiu 
keru—yra tai blogas papro- 
tis. Slinkti žemyn, pasijaus
ti pavargus ir pradėti žy
giuoti į pakalnę gyvenimo, 
tai didelė neatleistina žmo
gaus klaida. Pradėti galvo
ti, kad jau laikas atėjo su
dribti senatvėj; pradėti 
j ieškoti bičiulystės tarp su
dribusių senių, tai ištikrųjų 
tave ir padaro seną ir tu at
siduodi mirusiųjų kvapsniu, 
merdi gyvu lavonu!

Tu turi būti jaunesnis, 
energingesnis, negu 16 me
tinis, nes tu turi daugiau 
patyrimo gyvenime.

Auk kas dieną ir žiūrėk, 
kad kiekvieną dieną augtu- 
mei. Liaukis besiskundęs 
gyvenimo sunkia našta; su
stok bergždžiai besibaręs 
su kaimynais, bičiuliais. 
Jauskis, kad tu esi didesnis 
už tas žmonių silpnybes. 
Jei tave mulas (mišinys asi
lo su arkliu) įspirs, tai jei 
tu esi žmogus, jam į šlau
nį nekąsi atkeršydamas! Al
ne? Jauskis, kad tu didesnis 
už tau padarytą skriaudą. 
Auk ir pasilaikyk jaunu.

Atlik, nuveik dienos dar
bą gerai ir nesirūpink ry
tojaus diena; būtinai skie- 
pyk-įsikalbėk savyje nesi- 
karščiavimą - vieno durną, 
tvirtą susilaikymą nuo susi
jaudinimo, ar tai pykčio,

keršto, linksmumo, nusimi
nimo ir tt.

Dauguma mūsų mėgina 
dienos darbą nuveikti ge
rai; bet mes nemėginam 
įskiepyti savyje nesikarš- 
čiavimo, nesijaudinimo min
tį, kur pagelbėtų mums tap
ti tikru žmogum, taip kaip 
turėtumėm būti. Kada mes 
susiduriam su nepaprastu 
gyvenime atsitikimu, kada 
mes pa jaučiam skausmą kū
no, tai mes tuč tuojaus su
sijaudiname ir linkę mislyti 
iš anksto apie keblumus—ai
tai apie pinigines išlaidas, 
ar tai apie fizines bėdas, ai
tai socialio gyvenimo su
trukdymą ir 11.

Tai stoka susivaldymo. 
Mes leidžiam save susigrau
dinti, susijaudinti nepapras
tai dideliai, jaučiam sielos 
(ūpo) prišlėgimą ir tas mus 
neleidžia teisingai reikalo 
apsvarstyti, o kas svarbiau
sia, tai sukrikdo sąmonę 
teisingai veikti ir visokerio
pa veikmė (procesas) kūne 
susitrukdo, susikrikdo — 
kaip tai: širdis padidina sa
vo veikmę, alsavimas (kvė
pavimas) sunkesniu pasida
ro, vidurių virškinimas su- 
krinka, dirksniai (nervai) 
išglera—nesuvaldomi pasi
daro. žodžiu, visas kūnas 
praranda lygsvarą—sukrin- 
ka.

Kiekvienam gydytojui at
eina ilga litanija nusiskun
dimų paciento (ligonio) iš
klausyti. Tie ženklai ligotin- 
gumo lengvai atspėjami, 
nes jie paeina nuo nesu val
dytų dirksnių (nervų) siste
mos, kurie yra priežastis 
visų dalių kūno sukrikimų 
—kaip tai: inkstų, širdies, 
virškinimo organų, odos, 
kraujo ir tt. Sukrikdyti-pa- 
leisti liuoson valmn (ner
vai) dirksniai neša su savi
mi žmogui nelaimę.

Pagal amžį ir pasiskirtą 
darbą — pritaikytas valgis, 
parinkta maisto medžiaga 
su pakankamu kiekiu vita
minų ir mineralų, žmogų 
padaro atsparų nuo ligų— 
negalių; pakankamas kie
kis valandų miegui ir po 
sunkaus proto ir fizinio 
nuovargio-atatinkamas po
ilsis (recreation) tave pa
daro rytojaus sulaukus tin
kamu tolimesniam proti
niam darbui.—Ir tu nejau
čiamai būni jaunas, sveikas 
ir nei nepamatai kaip su
lauki ilgo amžiaus.

Dr. A. L. Graičūnas.

Klausimai:
Gerb. “L.” Redakcija:

Iš jūsų laikraščio supran
tu, kad jūs esate šalininkai 
naujos santvarkos Lietuvoj. 
Prašau atsakyti į mano 
klausimus:

(1) Ar Stalinas paliko 
Lietuvoj lietuvišką kariuo
menę?

(2) Kam Paleckis pasi
šaukė į Lietuvą Raudonąją 
Armiją?

(3) Kodėl Lietuvos pilie
čius vertė balsuoti?

(4) Kam nauja valdžia iš
varė visus lietuviškus ge
nerolus, o pasikvietė burin
iais ?

(5) Kodėl Lietuvoj visko 
buvo pilna, o Rusijoj nieko 
nėra ?

“Keleivio” Skaitytojas.
Atsakymai:

(1) Lietuvoj . kaip buvo, 
taip ir yra Lietuvos armi
ja, tik ji vadinasi Liaudies 
Armija. Ji net savo unifor-, 
mą turi skirtingą nuo Rau
donosios Armijos. Taip ap
rašo ir “Pravda” nuo 10 
d. lapkričio apie Kaune bu
vusį paradą Lietuvos Liau
dies Armijos, minint 23-jų

įmetu revoliucijos sukaktį.
(2) Paleckis negalėjo 

Raudonąją Armiją pasi
šaukti, nes kada • Raudono
ji Armija į Lietuvą atmar- 
šavo, kad pastojus Smeto
nos ir Hitlerio karo provo
kacijai kelią, tai Justas Pa
leckis buvo Smetonos užda
rytas į koncentracijos loge- 
rį.

(3) Lietuvoj piliečiai ne
buvo varomi po prievarta 
balsuoti, tai priešų spaudos 
prasimanymas. Jie balsavo 
96% ir kas juos galėjo su
varyti? Tai naujas Lietu
vos priešų išmislas.

(4) Lietuvoj kaip buvo, 
taip ir yra lietuviai gene
rolai ir armijos komandie- 
riai—Vitkauskas, Černius, 
Gustaitis ir kiti. Tik reak
cinius generolus išvarė ar
ba jie patys su Smetona pa
bėgo, bet sąžiniškus lietu
vius generolus dar paaukš
tino.

(5) Tai netiesa, kad Lie
tuvoj visko buvo pilna, o 
Sovietų Sąjungoj nieko ne
turėjo. Sovietų gamybos pa
kilimas yra taip didelis, 
kad net kapitalistinė spau
da pripažįsta. Lietuvoj vis-

sukasi visokios meno srity s? Labai ge
rai, todėl, kad centras įsisteigė Lietuvos 
sostinėje Vilniuje, kuri, beje, neužilgo 
persikels visa Lietuvos vyriausybė. An*

tras dalykas matosi iš šitos žinios, kad 
Lietuvos menininkai labai rūpestingai 
ruošiasi dalyvauti Meno Dekadoje Mas
kvoje.

ko buvo pilna tik ponams ir 
kapitalistams, o liaudis var
ge ir skurde gyveno. Dabar 
liaudis visko turės daugiau, 
kaip ji pirma turėjo*



Salomėja Nėris.

Pergales 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! 
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 žengia žemės išvaduot!
Ir žengia Spalis raudonasis—
Su džiaugsmo vėliavom raudonom. 
Erelio akys—gyvos drąsios,— 
Trimitai žygio—milijonam!
Jo 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.
Prabėgs ir šimtmečiai lenktynėm.— 
O Spalis tas—mum laisvės dovana— 
Bus minimas vis žemėje—tėvynėj 
Kaip komunizmo pergalės daina.

964 Riepino kūriniai. Ir tai toli gražu nėra 
visa, ką dailininkas sukūrė per ilgus nepa
liaujamo darbo metus. Tai iš tikrųjų buvo ne
tiktai didis talentas, bet ir didis darbininkas. 
Yra žinoma, kaip nepaprastai rimtai jis ruo
šėsi kurti žinomuosius savo paveikslus. Prieš 
tai, negu kurtų savo “Burlo.kus,” Riepinas du
kart specialiai važinėjo Volga, čia jis ilgai 
studijavo burlokų gyvenimą, jų darbą ir buitį, 
darė daug piešinių būsimam savo kūriniui.

Būdamas jau subrendusiu meisteriu, I. J. 
Riepinas nenustojo savo darbui statyti labai 
didelių reikalavimų ir griežtumo.

Paskutinius 30 gyvenimo metų jis praleido 
Kuokkala miestelyje, savo vasarnamyje “Pe
natuose.” Po Spalių revoliucijos Kuokkala ati
teko Submijai, ir Riepinas atsidūrė atskirtas 
nuo tėvynės.

Sergąs, bejėgis senis, jis baigė savo die
nas sunkiame skurde, apsuptas baltagvardie
čių bjaurumo, bauginamas ir nuodijamas pik
tais apie Tarybų Sąjungą melais. Jis jau ne
turėjo jėgų iš to melo nelaisvės ištrūkti. Rie
pinas mirė susilaukęs 86 metų amžiaus.

Raudonajai kariuomenei sutriuškinus bal
tuosius suomius, 'Kuokkala tapo tarybų že
mės dalelė. Dabar ir Riepino kapas ir jo “Pe
natai” yra gimtojoje žemėje, kurioje liaudis 
atydžiai saugo didžiojo dailininko palikimą.

T. L.

Esamoji Padėtis Mūsų Choruose- Iš LMS Raštinės

• Uja Jefimovič
• Riepinas

1940 metų rugsėjo 29 dieną suėjo 10 metų 
nuo didžio rusų dailininko Iljos Jefimovičiaus 
Riepino mirties. Tai buvo vienas tų žymiųjų 
žmonių, kurie savo talentu stumia pirmyn ne 
tiktai gimtosios savo šalies meną, bet ir tur
tina visos pasaulio kultūros lobynus.

Čugujevo karinio valstiečio sūnus, Riepinas 
iš pat jaunų dienų pažino vargą ir kovos už 
būvį sunkumą. Didžiulis talentas ir nesulaiko
mas smelkimasis į meną padėjo jaunuoliui 
praskinti sau kelią į gyvenimą. 1864 metais 
dvidešimties metų Riepinas įstojo į Petrapilio 
meno akademiją.

Susiartinimas su pirmeiviškų dailininkų, 
’ pryšakyje su I. N. Kramskiu, grupe Riepinui 

padėjo įstoti į teisingo, realistinio meno vėžes.
1873 metais, po trejų metų darbo, Riepinas 

išstatė garsųjį savo paveikslą “Burlaki.” Įspū
dis, kurį jis padarė žiūrovams, buvo didžiulis. 

> Pati gyvenimo tiesa—nepagražinta ir negailes
tinga—dvelkė iš Riepino drobės. Purtančia jė
ga dailininkas pavaizdavo Volgos burlokų kir
binę, purvinų, nuplyšusių, išvargusių, kurie 
nežmoniškomis pastangomis velka didžiulę 
baržą, šis paveikslas buvo ne tiktai tobulas 
meno kūrinys, bet ir šiurkštus kaltinamasis 
aktas žiauriai eksploatacijos santvarkai, prieš 
pasityčiojimą iš žmogaus, padaryto pajungtu 
gyvuliu.

“Burlokų” paveikslas jaunam dailininkui 
z sudarė didžiulę žinomybę ir tartum nulėmė 

tolimesniųjų jo darbų pobūdį. Po to Riepinas 
sukuria tokius nuostabius kūrinius, kaip 
“Žmogelis iš bailiųjų” (Mužičok iz robkich), 
“Protodiakonas,” “Po apsauga” (Pod konvo- 
,jem).— šiose drobėse pavaizduoti nepapras
tai gyvi, būdingi ^senosios Rusijos vaizdai: al
kanas, nepaliaujamų rūpesčių pritrenktas ru
sų valstietis; bažnyčios tarnas, be jokio pri- 

» minimo, kad jis yra “dvasininkas” — pasiten
kinimo ii- apsirijimo įkūnijimas; gūius šun
kelis, kratus vežimėlis, kuriuo du žandarai ve
ža ištremiamąjį...

Revoliucinės inteligentijos kovos su auto
kratija tema dažnai Riepino darbuose gauna 
atspindį. Šia tema jis sukuria eilę kūrinių: 
“Propagandisto suėmimas,” “Atsisakymas iš
pažinties prieš mirties bausmę,” “Susirinki
mas,” “Nelaukė.”

Plačiai žinomi Riepino paveikslai ir “Carai- 
tė Sofija,” “Jonas Rūstusis ir jo sūnus Jonas,” 
“Zaporožcy” ir nuostabūs žymiųjų jo laiki- 
ninkų portretai: pianisto Antano Rubinšteino, 
kompozitorių Glinkos ir Musogorskio, Levo 
Tolstojaus, meno kritiko Stasovo ir kitų.

Didžiulis ir įvairus Riepino kūrybos paliki- 
t mas.* Pakanka tiktai pastebėti, kad 1987 me

tų meno parodoje Leningrade buvo išstatyti

Naiiji Raštai
VISASĄJUNGINĖS KOMUNISTŲ PARTI

JOS (b) ISTORIJA
Lietuvių Literatūros Draugijos nariai gavo 

už 1940 metus gražią knygą vardu: “Visasą
junginės Komunistų Partijos (bolševikų) Is
torija.” Tai stambi 340 pusi, knyga, kietais 
viršeliais, kaina nepažymėta.

Apie pačią knygą ir jos turinį, kol kas, ma
žai narių teatsiliepė. Gal dar ne visi perskaitė, 
nes ji skaityti yra sunkesnė, negu’apysaka ar 
romanas. Bet savo turiniu ji yra viena iš svar
bių knygų. Svarbi ji mums, lietuviams, ypač 
šiandien, kai visas reakcinis elementas, susi
dėjęs į bendrą frontą, kala įvairiausias žinias 
apie Sovietų Sąjungą, apie jos vadus ir ypač 
apie tai, kaip ‘'žalinga kryptimi” pasisuko mūs 
tėviškės Lietuvos liaudis ir inteligentija.

Tie reakcinio elemento riksmai, aišku, me
ta lietuviams klaidinimo ūkus, neduoda jiems 
blaiviau praregėti pačią .dalykų padėtį, nori 
juos nustatyti Tarybų Lietuvos priešais am
žinai. Ir dalį tokių žmonių jiems vyksta klai
dinti, klaidinti ypač tuos, kurie neima į rankas 
pažangesnio laikraščio, kurie nenori paimti 
knygos, dėstančios istorinę eigą tų visų kovų, 
kurias vedė bolševikų-komunistų partija.

Būtų labai gerai, jei šią istoriją perskaity
tų ne tik tie, kurie jaučiasi esą Sovietų Są
jungos Šalininkai, bet ir jos priešai. Tegul jie 
visi apsipažįsta su tais suvestais faktais iš 
ilgų ir neatlaidžių kovų, tegul susipažįsta su 
dalykų padėčia—ir tik tada tegul daro savas 
išvadas.

Iš šios istorijos jie sužinos, kad marksistai 
yra nelygūs marksistams. Kai marksistai bol
ševikai dirbo Rusijos carizmo laikais slap
tąjį darbą ir kvietė vienybėn darbininkus, tai 
tuo pačiu laiku buržuazinė inteligentija kūrė 
“legalųjį marksizmą”, puošėsi marksistiniais 
rūbais, spausdino savo straipsnius legaliuose, 
t. y. caro vyriausybės leistuose laikraščiuose ir 
žurnaluose. Jie stengėsi “darbininkų judėjimą 
pajungti ir pritaikinti buržuazinės visuome
nės reikalams, buržuazijos reikalams. Iš Mark
so mokslo jie išmesdavo patį svarbųjį dalyką 
— mokslą apie proletarinę revoliuciją, apie 
proletariato diktatūrą, žymiausias legalusis 
marksistas Petras Struve gyrė buržuaziją ir, 
vietoj revoliucinės kovos prieš kapitalizmą,— 
kvietė ‘pripažinti mūsų kultūringumą ir eiti 
mokytis pas buržuaziją’.”

Ir kuomi gi vėliau virto tie “legalieji mark
sistai”? Gi daugęlis “virto kadetais (svar
biausioji Rusijos buržuazijos partija), o pi
lietinio karo metu—aršiais baltgvardiečiais.” 
Ar ne prie tokių priklauso ir “didysis marksis
tas”. Grigaitis Chicagoje?

Buvo dar ir geresnių “geradėjų,” negu le
galieji marksistai. Jie “stengėsi įkalbėti dar
bininkams, esą caro vyriausybė yra pati pasi
ruošusi padėti darbininkams jų ekonominių 
reikalavimų patenkinime. ‘Kam gi užsiimti 
politika, kam daryti revoliuciją, jeigu patsai 
caras stovi darbininkų pusėje,” kalbėta darbi
ninkams. Bet bolševikai rodė darbininkams 
tų agentų apgavingus tikslus, vedė su jais vie
nokią iw kitokią kovą ir, laikui bėgant, visose 

.kovose jie ėjo laimėtojais.
Marksas pasakė savo “Komunistų Manifes

te,” kad “proletariatas, kovodamas prieš bur
žuaziją, būtinai susivienija į klasę... revo
liucijos keliu padaro save viešpataujančia kla
se ir kaipo viešpataujančioji klasė jėga panai
kina senuosius gamybinius santykius.

Prieš trisdešimts metų pradėjo kurtis Ame
rikos pažangiųjų lietuvių chorai. Visa eilė jų 
gimė ir mirė; .kiti, kiek vėliau gimusieji, te
begyvena, auga, veikia: išauga į didelius, 
skaitlingus chorus, sumažėja ir vėl auga, žo
džiu tariant, įvairuoja savo aukštį nelyginant 
jūrų vanduo. Tai įvykdavo dėl įvairių priežas
čių. Kai kurie dainininkai, medžiaginių sąly
gų verčiami, turėdavo persikelti į kitus mies
tus, apleidžiant organizaciją; kiti, padainavę 
tūlą laiką, ūpui praėjus, sava valia išeidavo. 
Rūpiai imant vistiek mūsų chorus didžiumoj 
sudarydavo jauni žmonės, atvykę iš Lietuvos, 
neįsigyvendinę ir todėl buvo verčiami kaita- 
liot savo gyvenimo vietą. Yra pasitaikę taip, 
kad bėgy poros metų visas choro narių sąsta
tas pasikeisdavo. Jį papildydavo visai nauji 
dainininkai. Bet ką padarius? Toki įvairiavi- 
mai, vienų dainininkų atėjimas į chorą, kitų 
išėjimas, mūsų esamose sąlygose, veik neįma
noma panaikinti, tai yra normalus reiškinys. 
Todėl niekas į tai nekreipdavo didelio dėmesio, 
nes chorai keitė savo veidą ne vienu ir tuo pa
čiu momentu, bet įvairiais, retais tarpais, 
šiandien betgi mūsų choruose vyksta labai 
staigus posūkis, permaina, kuria, mums atro
do, turėtų susidomėt visas Amerikos lietuvių 
pažangusis judėjimas.

KAS TOS PERMAINOS?
Prieš keletą metų į mūsų chorus ėmė plauk

ti jaunimas,—jaunimas Amerikoje gimęs ir 
augęs. Gražus jaunimas, protingas ir nuošir- . 
dus, daug žadantis. Jie pamėgo lietuvišką dai
ną, jie tuo pačiu kartu praleidžia laiką nau
dingai, jie pramoksta gražiau išreikšti savo 
mintis lietuvių kalba ir išbando savo menines 
galimybes.

“Proletariatas savo politinį viešpatavimą 
panaudos tam, kad žingsnis po žingsnio išplėš
tų iš buržuazijos visą kapitalą, kad visus ga
mybos įrankius sucentralizuotų valstybės, tai 
yra proletariato, organizuoto kaip viešpatau
jančioji klasė, rankose, ir kaip galint greičiau 
padidintų gamybinių jėgų sumą.” šis Markso 
pasakymas kaip tik ir praktikuojamas Lietu
voj šiandien.

Tiesa, prieš socialistinės santvarkos kūrimą, 
kaip mūs tėviškėj Lietuvoj, taip ir. visoj So
vietų Sąjungoj, rėkia visų šalių buržuazija. 
Bet kartu ir visų šalių darbininkuose kįla 
sąjausmas už besikuriančios socialistinės san
tvarkos išsilaikymą. Ir dėlto šiuo žvilgsniu Le
ninas yra pasakęs, kad “kai tiktai tarptauti
nė buržuazija užsimoja ant mūsų, josios ranką 
nutveria jos pačios darbininkai.”

Istorijoj atžymėta ne tik Sovietų Sąjungos 
susikūrimo keliai ir kryžkelės, bet ir jos gy
vavimas per eilę metų, jos vidujinės kovos ir 
tie neva iš draugų berodą savo gajumą eilėje 
metų trockistai-zinovjeviečiai ir kiti, kurie 
dirbo ardymo darbą ir kurie pataisyti nebesi- 
davė, o prisiėjo juos likviduoti. Ši visą proce
dūra, nors gana plačiai savo laiku buvo apra
šyta mūsų laikraščiuose, verta perskaityti ir 
knygoje.

Sovietų Sąjungos gyventojai, vieni greičiau, 
kiti lėčiau, persiima kįlančiu šalies gerbūviu. 
“Susiskaldę į smulkius ir smulkiausius indivi
dualius ūkius, neturėdami bent kiek pakenčia
mų padargų ir traukiamosios jėgos, negalė
dami išarti milžiniškas dirvonuojančias žemes, 
neturėdami vilčių pagerinti ūkį, užguiti vargo 
ir gyvendami vienatvėje, palikti savo pačių 
žiniai,—valstiečiai pagaliau rado išeitį, kelią 
į geresnį gyvenimą; jie rado jį sujungdami 
smulkius ūkius į kolektyvus; jie rado jį trak
toriuose, kurie gali išarti bet kokią ‘kietą’ že
mę, kokį dirvoną; jie rado jį valstybės pagal
boj mašinomis, pinigais,žmonėmis, patarimais; 
jie rado jį galimybėj išsivaduot nuo buožių ver
gijos, kuriuos visai neseniai Sovietų vyriausy
bė sudaužė ir prispaudė prie žemės milijonų 
valstiečių masių džiaugsmui.” Ir, anot Stali
no : “Griūva ir dulkėmis virsta paskutinė visų 
šalių kapitalistų, svajojančių apie kapitalizmo 
atstatymą SSRSąjungoje, viltis,—‘šventasis 
privačios nuosavybės principas.’ Valstiečiai, į 
kuriuos jie žiūrėjo, kaip į medžiagą, įtręšian- 
čią kapitalizmui dirvą, masėmis apleidžia iš
girtąją ‘privačios nuosavybės’ vėliavą ir perei
na į kolektyvizmo vėžes, į socializmo vėžes. 
Griūva paskutinė viltis, siekianti kapitalizmo 
atstatymo.”

Ne paslaptis, kad buožių kilmės asmenys 
kolektyvuose pridarė daug žalos. Jie išžudė 
daug gyvulių, gadino traktorius ir mašinas, 
bet tas tęsėsi tik laikinai. Galų gale tokių 
kenkėjų ragai buvo aplaužyti, jie buvo susek
ti ir suvaldyti. Tinginiavimas irgi išgyventas. 
Visi Sovietų Sąjungos išgyvenimai, visos ko
vos turi kitų šalių darbininkams labai daug 
pamokinančios svarbos. St. Jas-nis.

Bet, kaip greitai tas gražusis jaunimas pra
dėjo įsitraukti į chorų veiklą, taip greitai su
augusieji, su daugelio metų patyrimais toj 
veikloj, ėmė išeidinėti iš chorų, kaip atsitar
navę geperolai. Dėka to staigaus suaugusių
jų pasitraukimo iš chorų veiklos, šiandien Lie
tuvių Meno Sąjungos chorus sudaro 90 nuoš. 
jaunimas, čia gimęs ir augęs.

Jaunimo įsitraukimas į mūsų chorus buvo 
didelis pliusas mūsų meninei organizacijai, bet 
suaugusiųjų pasitraukimas iš chorų reiškia 
minusą. Pažangusis Amerikos lietuvių jauni
mas suprato, kad atvežta iš Lietuvos jų tėvų 
daina yra brangus lobis ir jis vertas perimt, 
palaikyt jį gyvu ir tuo pačiu kartu pasitar- 
naut savo kraštui—Amerikai—papildant jos 
dainų repertuarą lietuviškąja daina. Bet to 
nesuprato suaugusieji dainininkai ir vieton 
padėt savo jaunajai gentkartei perimt tuos 
lietuviškus dainos lobius—jie pasitraukė savo 
užduoties nepabaigę. Pasitraukimo pamatavi
mai yra nerimti ir net naivūs. Pavyz., tokie 
pasiteisinimai, kaip kad, “aš jau per senas su 
jaunais dalyvaut chore,”* arba “gražesnis cho
ras, kuomet vien tik jauni dainuoja” ir tt.Jr 
t. p., neišlaiko kritikos. Tiesa, choras gražiai 
išrodo, kuomet jį sudaro žydintis jaunimas. 
Bet čia reikia pasakyti, kad choro vertybės 
yra sprendžiamos ne iš jo gražuoliško sąstato, 
bet iš to, kiek jame yra dainininkų ir kiek 
tie dainininkai yra ištobulinę savo balsus. To
dėl ir klausytojai ateina į koncertus ne pažiū
rėt į chorą, bet paklausyt jo dainavimo.

Tai dar nėra vyriausia priežastis, kurios dė
lei turėtų suaugusieji grįžti į chorus. Suaugu
siems ir patyrusioms žmonėms choruose yra 
labai daug darbo,—organizacinio darbo; dar
bo, kuriam jaunimas dar nėra pasiruošęs. Jau
nimas yra pasirengęs ateiti į chorą ir dainuo
ti, lošti, bet jis taipgi nori ir pasilinksmint, 
retkarčiais lengviau praleist liuosą valandą. 
Daugelis jų tebelanko mokyklas ir negali daug 
laiko įdėti į organizacinį darbą, o choras pa
laikyt visuomet ant tvirto organizacinio pama
to reikalauja labai daug ir nuolatinio, neat
laidaus darbo, finansų, o daugiausia patyrimo, 
taktiškumo, sumanumo. Šiuo žvilgsniu, šia 
kryptimi suaugusieji chorams gali neapsako
mai daug pasitarnauti.

Reikia choruose turėt įvairūs komitetai, ko
misijos, kurių pareiga rūpintis parengimais, 
vaidinimais, kurie dažnai būna vienatinis cho
ro gyvybės palaikymo šaltinis; jaunimas taip
gi jieško patarimų ir patyrusių žmonių, kaip 
geriau susimokint veikalai, kokiais būdais pa
didint chorai, ir tt. ir tt. čia smulkmeniškai 
visko nei nesuminėsi, kuo suaugusieji galėtų 
padėti chorams. Bet vienas dalykas yra aiš
ku, kad kur daugiau patyrusių organizaciniam 
darbe žmonių yra, ten visas veikimas sklan
džiau eina. Ten ir chorai didesni, skaitlinges- 
ni. Ten ir iš paties choro daug didesnė nauda.

Mums atrodo, kad suaugusieji dainininkai, 
chorų mylėtojai, neturėtų to sunkaus darbo 
palikti vienam jaunimui. Tą klaidą dar gali
ma, lengvai pataisyti. Suaugusieji turėtų grįž
ti į chorus ir dirbti, jei kurie neturi ūpo dai
nuot, galėtų kitais darbais prisidėt prie chorų 
auklėjimo, tuomi pagelbėdami jaunimui. Jau
nimas bus jums dėkingas už tai.

Pranas Pakalniškis,
LMS Sekr.

Giui de Mopasanas
(1850—1898 m.)

Didžiausias prancūzų rašytojas, Anri Rene 
Albert Giui de Mopasanas, visos eilės gražių 
romanų ir daugybės ypatingai gražių apysa
kų—novelių autorius, lig šiol yra tikrai my
limas kiekvieno grožinės literatūros mėgėjo. 
Geresniuosius Mopasano kūrinius mielai skai
tai po kelius kartuš, ir visada randi juose 
ką nors tokio, ko gal ir nebuvai anksčiau pa
stebėjęs. Meninėje ir realistinėje praėjusiojo 
amžiaus literatūroje Mopasanas buvo ryškiau
sias ir bene populiariausias rašytojas.

žinomas prancūzų stilistas Gustavas Flo- 
beras (1821—1880 m.) Mopasaną vadindavo 
“savo sūnum literatūroje.” Floberui gyvam 
esant, buvo išspausdinta pirma Mopasano, su
teikusi jam triukšmingą garbę, apysaka 
“Boule de Suif” (rusiškai “Pyška”). Ta apy
saka pasirodė geriausiųjų prancūzų autorių 
apysakų rinkinyje “Soirees de Medan'’—čia 
buvo Emilio Zola, Hismano ir kitų gerai žino
mų rašytojų novelės, kurių t^rpe pasirodė ir 
nežinomojo tuomet dar Giui de Mopasano 
darbas. Floberas, perskaitęs apysaką, pava
dino ją literatūros šedevru, o Mopasanui pa
stebėjo:

(Tąsa ant 4-to pusi.)

Prieš tūlą laiką LMS išsiun- J 
tinėjo laiškus LDS ir LLD kuo- j 
poms kviečiant jas paremt 
Lietuvių Meno Sąjungą. Ir 
štai jau LDS ir LLD kuopų 
sekretoriai su paskuba prane
ša LMS centrui, kad jų. kuo
pos nutarė įstoti į LMS pasi
mokant $3 metinę duoklę.
LDS 92 kp. iš E. St. Louis, III.
LDS 63 kp., iš Benld, Ill.
LDS 13 kp., Brooklyn, N. Y.
LDS 35 kp., Ix>s Angeles, Cal.
LDS 19 kp., Elm Grove, W.

Va.
LLD 25 kp., Baltimore, Md.
LLD 138 kp., Maspeth, N. Y.
LDS 1 kp., Brooklyn, N. Y.
LDS 26 kp., Bayonne, N. J.
LDS 31 kp., Oakville, Conn.
LLD 153 kp., San Francisco,

Calif. I
LLD 49 kp., E. St. Louis, Ill. 
LLD 190 kp., Cleveland, Ohio 
LLD 28 kp., Waterbury, Conn. 
LLD 52 kp., Detroit, Mich.

Ir ne tik viršminėtos kuo
pos suprato svarbą paremt 
Lietuvių Meno Sąjungą, bet 
taipgi visa eilė pavienių as
menų įstojo į LMS pasimokė- 
dami po dolerį metinių duok
lių.

M. K. Sukackienė,
W. Kubilius,
O. Visockienė,
K. Petrikienė,
Dr. J. J. Kaškiaučius, 
Kaškiaučienė, 
Viktorija Bullis,
J. Daubaras, ' '>
D. M. šolomska-s,
J. Weiss,
A. Gudauskas,
W. Skuodis,

■ Anna Levanas.
Jei gerieji, meną įvertiną, 

žmonės ir ateityj rūpinsis 
meno veikla, stos į Lietuvių 
Meno Sąjungą, stiprins ją fi
nansiniai ir organizaciniai, tai 
Lietuvių Meno Sąjunga galės, 
išleisti daugiau ir geresnių 
veikalų, operečių, dainų. •

Neseniai šiame skyriuje 
buvau pranešęs, kad V. Tau
ras apsiėmė versti operetę. 
Bet d. Taurą netikėtai užklu
po kiti dideli darbai ir todėl 
operetės vertimas prisiėjo per
duot kitiems vertėjams. Kad 
paskubint operetės vertimo 
darbą, atsikreipta į Dr. J. J. 
Kaškiaučių ir Pr. Balsį, ku
riuodu ir sutiko. Už 
nėšio laiko operetė 
tuvinta.

Visiems chorams buvo iš
siuntinėta po vieną egzemplio
rių neseniai išleisto liaudies 
dainų rinkinėlio: “Lietuvos 
Dainos”. Chorai prašomi užsi- 
sakyt šių dainų didesniais 
kiekiais. Šios dainos yra tin
kamos ypač mažesniems mū
sų chorams.

kokio 
bus

1940 metai jau praėjo. 
Chorai turėjo savo metinius 
susirinkimus ir perrinko val
dybas. Būtų gerai, kad 
chorai nepamirštų prisiųst 
Lietuvių Meno Sąjungos cent
rai! naujų valdybų antrašus. 
Nes centre būna daug keblu
mų, kuomet ryšiai tarp chorų 
ir centro nutrūksta.

Sausio 19 d., Hartfordo Lai
svės Choras ruošia paskaitą. 
Referuos prof. Vytautas Bace
vičius.

Sausio 26 dieną jis aplankys 
Waterbury, Conn., su ta pačia 
paskaita. Ją turės progos iš
girsti Torringtono ir Water- 
burio chorai ir meno mėgėjai.

Kiti chorai taipgi turėtų pa
sirūpint paskaitų ruošimu. Nes 
tokios progos labai retai pasi
taiko.

Pranas Pakalniškis,
LMS CK Sekr.

—-.............................



r

i
r

■ i ■■■■

Ketvirtas puslapis

MH

LAISVE

MAKSIM GORKY J.

SAUSIO DEVINTOJI
(Tąsa)

Bet vis tik daugelio veiduos pasirodė 
sumišimo šešėlis, ir žmonės minios pri
šakyj truputį lėčiau ėmė eit į priekį. Kai- 
kurie atsigręžė atgal, kiti atsitraukė į 
šalį, ir visi stengės vienas kitam parodyt, 
kad apie kareivius jie žino, šitai neste
bina jų. Kai-kurie ramiai žiūrėjo į auk
sinį aniolą, kurs spindėjo aukštai dan
guje virš paniurusios tvirtovės, kiti šyp
sojos. Kieno tai balsas, užjausdamas, ta
rė:

—Šalta kareiviams!...
—Nu—gi...
—O reikia stovėti!
—Kareiviai—tvarkai...
—Ramiai, vyrai!... Tykiai!
—Ura, kareiviai!—šūkterėjo kas-tai.
Oficierius geltonu bašlyku ant pečių 

ištraukė iš makščių kardą ir taip-pat ką 
tai tėkė miniai, mostikuodamas ore iš
lenkia plieno juostele. Kareiviai sustojo 
ant vietos petis į petį vienas su kitu.

—Ką tai jie?—paklausė pilna moteriš
kė.

Jai neatsakė. Ir visiems kaip - tai iš 
karto pasidarė sunku eiti.

—Atgal!—pasigirdo ofieieriaus šauks
mas.

Keletas žmonių atsigręžė atgal—užpa
kalyj" jų stovėjo brukte susibrukus mi
nia, iš gatvės į ją liejos begaline srove 
tamsi žmonių upė; minia, pasiduodama 
jos spaudimui, plėtės, užpildydama aikš
tę prieš tiltą. Keletas žmonių išėjo į 
priekį ir, mojuodami baltomis skepetai
tėmis, žengė į oficierių.

Ėjo ir šaukė:
—Mes—į mūsų ciesorių...
—Visiškai ramiai...
—Atgal! Liepsiu šauti!...
Kai ofieieriaus balsas pasiekė minią, 

ji atsakė dusliu nusistebėjimo aidu. Apie 
tai, kad neleis į “jį”, kai-kurie minioj 
kalbėjo ir anksčiau, bet kad šaudyti į 
žmones, kurie eina į “jį” ramiai, tikėda
mi galia ir malonumu,—šitai griovė čie- 
lumą sutvertojo paveikslo. “Jis”—galia 
didesnė už by kokią galią, ir jam nėra 
ko bijot, jam nėra reikalo stumt nuo sa
vęs savo žmones durtuvais ir kulkomis...

Liesas -aukštas žmogus, alkanu veidu, 
ir juodom akim, staiga sušuko:

—Šaut? Neturi teisės!...
Ir, kreipdamasis į minią, garsiai, pik-

šliaužė sniegu, ir visur ant sniego už
raudo skaisčiai-raudonos dėmės. Jos plė
tės, rūko, traukdamos į save akis... Mi- 
nia pasidavė atgal, valandžiukei sustojo, 
sustingo, ir staiga pakilo nežmoniškas 
šimtų žmonių kaukimas. Jis gimė ir pas
klydo ištisu, įtempimu-virpančiu margu 
debesiu-šauksmų aštraus skausmo, kerš
to, baisumo, protesto, liūdno sumišimo ir 
šaukimės pagalbon.

Nuleidę galvas, žmonės grupėmis puo
lė rinkt užmuštuosius ir sužeistuosius. 
Sužeistieji taip-pat šaukė, grūmojo kum
ščiais, visų veidai iš karto virto kitokie, 
ir visų akyse blyksčiojo pasiutimas. Pa
nikos,—to bendro tamsaus išgąsčio, kur 
staiga apima žmones, subruka kūnus, 
kaip vėjas sausus lapus, į krūvą, ir aklai 
velka, gena visus kur-tai pasiutusiam sū- 
kuryj noro pasislėpti,—to nebuvo.

(Bus daugiau)

radikalėmis
Floberui jis

klases būtų

šelta’dienfo, Saulio IT, TWI

gesne už mirtį.”
Juo labiau Mopasanas įsižiūrėdavo j savo 

laikų visuomenę, juo labiau jis pats troško 
nuo liūdesio, negalėdamas surasti išėjimo iš jo 
paties nekenčiamo buržuazinio ir miesčioniš
ko gyvenimo. Mopasanas, kaip ir daugis pra
eities didžiųjų žmonių, tragiškai baigė savo 
gyvenimą psichiatrinėje ligoninėje: jis mirė 
1893 m. liepos mėnesio 6 d. kai buvo vos 43 
metų amžiaus.

New Britain, Conn.
Tylą Pakeiskime Veikimu
Pereiti metai čia tarpe pa

žangiųjų buvo tykūs, ramūs, 
neveiklūs, tartum po sunkaus 
atlikto darbo ilsėtasi. Pagaliau 
metai prabėgo ir tyliai gyve
nant sykiu ir daugel darbų pa
siliko .nenuveiktų. O kas to vi
so yra kaltininkas? Mes žino
me, kad susidėjusios tam tik
ros gyvenimo aplinkybės tą 
judesio ratą sustabdė. Tačiau 
nereikia manyti, kad ant visa
dos čia taip turės būti, nes dar 
darbo žmones nėra visi ap
šviesti, sukultūrinti, nėra visi 
organizuoti ir tt.

Pirmiausiai iki vieno LLD 
27 kuopos nariai turime pasi
rodyti pirmame susirinkime 
sausio 14 d., 8 vai. vakaro, 
Liaudies Name, 53 Church St. 
Ten bus svečias iš tolimos Bal- 
timorčs, kuris ne vien ką geis
tų su visais mumis susipažinti, 
bet jis norėtų mum pasakyti,' 
kaip ten lietuvių judėjimas 
klėsta, kaip didelė yra LLD 
kuopa, LDS kuopa ir kitos pa
našios organizacijos, kaip vi
sokie darbai yra vedami, kaip 
skirtingiau ten žmonės gyvena 
ir tt.

Todėl nariai ir mylinti ap- 
švietą žmonės susirinkite į 
LLD kuopos pirmą šiais metais 
susirinkimą išgirsti svečio d. J. 
Balsio pranešimų ir sykiu pra
dėti susirūpinti organizacijos 
stiprinimu, jos auklėjimu.

Turiningi Mopasano kūriniai amžiams pate
ko į pasaulinės literatūros lobyną.

Mopasano biografiją rašė įvairių tautų ra- 
šytojai-biografai. Čia suminėtume tris parink- 
tinesnes, būtent: E. Maynial—“La Vie et V 
Oeuvre de Guy de Maupassant”; P. Mahn— 
“Guy de Maupassant, sein Leben and seine 
Werke” ir R. V. Sherrard—“The Life, Work 
and Evil Fate of Guy de Maupassant.”

Amerikos Ministeris vėl 
Kalbėjosi su Sovietų 

Ambasadorium
Washington. — Amerikos 

valstybės vice-ministeris S. 
Welles vėl atėjo pasikalbė
ti su Sovietų ambasadorium 
Umanskiu apie santikių ge
rinimą tarp šių dviejų šalių.

Norwood, Mass
NORWOODO LIETUVIŲ MO
TERŲ APšVIETOŠ KLIUBO 

VEIKIMAS

Draugiška Suprise Dėl Drau
gų Karalių

Pereitam Kliubo susirinki
me kliubietėm pasidarbavus 
buvo perduota Karaliam Ka
lėdų dovana, kurią suteikė 
kliubietės, jų draugai ir vyrų 
L. L. R. Choras atjautimui Ka- 
ralio ilgos ligos, nes draugai 
Karaliai visada yra veiklūs 
pažangiųjų lietuvių judėjime 
ypatingai meno srityj. Ta do
vana nebuvo įteikta, kad pa
gerinti Karalių gyvenimą, bet 
tik parodo draugišką atjauti
mą mūsų veikiančių draugų.

Paskaita Jan. 15, 1941
Ateinančios seredos vakare, 

kaip 7:30 vai., Lietuvių Sve
tainėje, kliubas rengia paskai
tą, kurią skaitys Dr. J. F. Bo
risas temoje: Žmogaus kūnas, 
nervai ir sveikata.

Malonėkite visi atsilankyti, 
nes jau mum draugai wore e s* 
teriečiai pranešė, kad labai 
svarbi paskaita.

Norwoodieciai, katrie 
j ome pirmą Dr. J. F.
paskaitą, žinom, kad jis moka 
labai aiškiai ir visiem supran
tamai moksliškus dalykus 
perstatyti.

girdė-
Boriso

Olga Zaruba,
NLMAK Sekretorė.

“VILNIES”

KALENDORIUS
1941 METAM — KAINA 25c

SUTAISĖ
' L. JONIKAS ir V. ANDRULIS

Kalendoriuje telpa daug įdomių moksliškų, politinių, 
dailiosios literatūros ir sveikatos klausimais straips
nių. Taipgi daug visokių informacijų apie žemę, mies
tus, tautas, šalis ir tt. Kitaip sakant, “Vilnies” Ka
lendorius yra svarbus metraštis ir informacijų rinki
nys. Kalendoriaus viršelį nupiešė Charles Zix. Ka
lendorius turi 160 puslapių.

Literatūros platintojai tuojau užsakykite kalendoriaus 
platinimui. Kreipkitės šiuo antrašu:

Laisves Administracija
427 Lorimer St Brooklyn, N. Y.

Užsakykite “Laisvę” j 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

—Ką? Sakiau—neleis jie...
—Kas? Kareiviai?
—Ne kareiviai, bet ten...
Jis mostelėjo ranka kur-tai tolyn.
—Aukščiau kurie... A-ha! Aš gi 

kiau!
—Tai dar nežinia...
—Sužinos, kam einam,—leis!...
Trukšmas didėjo. Buvo girdėt pikti 

šauksmai, skambėjo ironijos klykavimai. 
Sveikas protas atsimušė į nesąmoningą 
kliūtį ir tylėjo. Žmonių judesiai pasidarė 
nervingesni, skubesni; iš upės dvelkė aš-

. trus šaltis. Spindėjo durtuvų galai.
Klykaudami ir stumiami iš užpakalio, 

žmonės ėjo pirmyn. Tie, kurie ėjo su 
skepetaitėmis, pasuke į šalį, dingo mi
nioj. Bet prišakyj visi,—vyrai, moterys, 
paauguoliai,—taip-pat mojavo baltomis 
skepetaitėmis.

—Koks ten šaudymas? Kam?—rimtai 
kalbėjo pagyvenęs žmogus pražilusia 
barzda. — Tiesiog jie neleidžia į tiltą... 
Vadinas—eikit stačiai ledu...

Ir štai kas tai ore nervingai ir sausai 
pabiro, krūptelėjo, trenkte-trenkė į mi
nią. Valandėlei visi balsai staiga tary
tum sustingo. Masė iš lėto tebėjo į priekį.

—Tuščiais...—ne tai tarė, ne tai už
klausė bespalvis balsas.

Bet šian ir ten pasigirdo vaitojimas, 
miniai po kojų puolė keletas asmenų. 
Moteriškė, garsiai vaitodama, susigrie
bė ranka už krūtinės ir greitais žings
niais žengė į priekį, į durtuvus, atstaty
tus prieš ją. Paskui ją puolė dar ir dar 
žmonės, apsiausdami ją, bėgdami jai į 
priekį.

Įr vėl su terškėjo šautuvai, dar gar
siau, dar paklydžiau. Tie, kurie stovėjo 
ties tvora, girdėjo, kaip krūptelėjo len
tos,—tarytum kieno tai nematomi dan
tys jas piktai kramtytų. O viena kulka 
patąikė palei pačią tvorą ir, numušus 
nuo jos smulkias skiedrutes, tėškė jas 
žmonėms į veidą. Žmonės puolė po du, 
po tris, sėdos ant žemės, griebdamies už 

.. pilvų, bėgo..kur-tai, šlubčiodami, šliaužte

Sčl-

1

Lune,” 
“Yvet-

atviru-

Giui de Mopasanas
(Tąsa nuo 3-čio puslp.)

—Na, ir gerai, dabar galėsi pats pradėti 
vaikščioti!

Mopasanas, paveldėjęs menines savo moky
tojo Flobero ir rusų realisto rašytojo Tur
genevo tradicijas, sugebėjo kaip stambiau
sias ir visai originalus rašytojas laužti tas 
tradicijas ir, visai neilgai tetrukus, vos tik 
per vieną dešimtmetį, užkariavo pasaulinę 
garbę.

Giui de Mopasanas gimė 1850 m. rugpjūčio 
mėn. 5 dieną Miromesnil pilyje; Normandijo
je. Iš pradžių mokėsi dvasinėje seminarijoje 
iš kur buvo pašalintas, paskui lankė Rueno li
cėjų ir, pagaliau, studijavo Kane teisių fa
kultete. Jo tėvas buvo biržos makleris.

1870 m. Mopasanas tarnavo eiliniu kareiviu 
Prancūzijos armijoje kare su Vokietija. Pas
kui keletą metų jis tarnauja valdininku, vė
liau dirba kronikos reporterio darbą viename 
prancūzų dienraštyje.

Tuo metu Mopasanas persiima 
pažiūromis. Viename savo laiške 
šiaip rašė:

“Reikalauja, kad valdančiosios
panaikintos—tai yra dailūs kietakakčiai ponai, 
bosiknaisą sijonuose senos, pamaldžios ir kvai
los valkatos, kurios vardas yra aukštoji vi
suomenė... Taip, aš įsitikinu, kad rugsėjo 
mėnesio sukilėliai buvo kilnių širdžių-, kad 
Maratas buvo avinėlis, kad Dantonas buvo ne
kaltas triušis, kad Robespjeras buvo balandė- 
lis. Jei senosios valdančiosios klasės šiandien 
pasiliko taip pat beprotiškos, kaip ir tuomet 
—tai reikia panaikinti šias nūdienes valdan
čiąsias klases, 'kaip ir tuomet, reikia prigirdyti 
tuos gražiuosius ponus kartu su jų gražuo
lėmis ištvirkusiomis poniomis!

Mopasanas turėjo trisdešimt metų amžiaus, 
kai išėjo’ iš spaudos jo pirmasis kūrinys, kurs 
iš pirmo žingsnio padarė jo vardą garsiu 
Prancūzijoje, o paskui ir visame pasaulyje.

Kūrybinis Mopasano amžius nebuvo ilgas, 
vos tiktai dešimt metų. Bet palyginti tuo 
trumpu laiku Mopasanas parašė daugybę no
velių, šešius romanus, daugybę straipsnių laik
raščiuose, ir daug įvairių kelionių užrašų.

Geriausi Mopasano romanai—“Mielasai bi
čiulis,” “Gyvenimas,” “Galingesne už mirtį:” 
trumpesnės jo novelės pragarsėjo ypatingai 
šios: “Mademoiselle Fifi,” “Clair de 
“Miss Harriet,” “Les Soeurs Rondoli,’ 
te,” “Monsieur Parent” ir kt.

Mopasanas tikru didžio menininko
mu ir tiesumu piešia pasaulinio gyvenimo tuš
tumą, neišvengiamą net ir švelniausių iliuzi
jų žlugimą, piešia ir smerkia buržuazijos dvi
veidiškumą ir parsidavinėjimą, iš viso smer
kia buržuazinę visuomehę, kurioje įsigalėjo 
vienintelis pirkimo—pardavimo dėsnis, kur į 
viršūnes išplaukia žemos rūšies karjeristai, 
kaip žoržas Diurua, arba tokie sukčiai—žuli- 
kai, kaip Laroš-Matjė ir kiti nusigyvenę ir 
nusigėrę politikai, biržų verteivos, finansinin
kai ir sukčiai.

Jis daug rašė apie meilę, ir talentingo ra
šytojo kūriniuose aštriai kaltinarnas socialinis 
to meto gyvenimas ir jo papročiai. Beveik vi
sa, ką Mopasanas parašė toje srityje, buvo aiš
kus ir garsiai pareikštas pasauliui kaltinama
sis aktas prieš buržuazijos moralę, prieš jos 
šeimos kiaulystes ir dviveidiškumą, prieš pur
vinus svetimoteriavimo santykius, prieš apgau
dinėjimą ir nežmoniškumą, štai, vienoje jo 
apysakoje jūrininkas, atėjęs į prostitucijos 
namus, netikėtai, sužino, kad ta prostitutė yra 
jo tikra sesuo. Mokytas akademikas išprie
vartauja savo tarnaitę, o paskui susitinka su 
savo pavainikiu suidijotėjusiu sūnum. Dau
gybę tokių gyvenimiškų momentų pastebėjo ir 
aprašė Mopasanas savo trumpuose, žavin
čiuose pasakojimuose. Bet tose ramiose jo 
apysakose jauti gilų rašytojo liūdesį ir su
simąstymą.

Mopasanas buvo tikras meilės poetas, švel
niausias meilės menininkas, nuoširdus meilės 
ir “mūsų širdies“ lyrikas ir dainius. Pakan
ka pasiskaityti jo pasakojimą “Menulio švieso- 

ąij?a vieną jo geriausių romanų “Galim

Roma. — Italai praneša, 
kad jie torpedomis paskan
dinę du pagalbinius anglų 
šarvuotlaivius.

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard Street
kampas Inman Street
Arti Central Skvero

CAMBRIDGE, MASS.
Tel.. TRObridge 6.330

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

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

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

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

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

SVARBIOS KNYGOS
TUOJAUS ĮSIGYKITE ŠIAS KNYGAS:
Pasaulines Parodos ir New Yorko Miesto
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PAVEIKSLŲ ALBUMAS
žurnalinio formato knyga, 56 puslapių, trijų spalvų 
spaudos viršeliai, augštos rūšies popieros, daug moks

linio tūrinio ir informacijinių raštų. Kaina 25c.

Parašė Pranulis

Tikrai jaudinančios poezijos, knygelė. Išleido 
dienraštis “Laisve”. Kaina 15 centų.

Ko Nori Kun. Coughlinas?
' - Parašė R. Mizara

Dažnai girdime tą kunigą fašistiniai rėkaujant per 
radio. Ko jis nori ir kas jis yra išaiškina ši knygutė.

Puslapių 32. Kaina 5 centai.

Apskritys

Prašome aiškiai įrašyti antrašą į čia paduotą blanku- 
ir prisiųsti kartu su mokestim “Laisvės” Administra-tę

cijai, 427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

DIDIEJI “LAISVES”

PARENGIMAI
Prašome įsitemyti šiuos dienraščio 

“Laisves” Parengimus

BANKIETAS
Įvyks laike “Laisvės” bendrovės metinio suvažiavimo

Sausio 26 January
Pasamdyta dvi didelės salės, viena bankietui, 

kita šokiam.

CENTRAL PĄLACE
Brooklyn, N. Y18 Manhattan Avė

GRAŽI KONCERTINĖ PROGRAMA

George Kazakevičiaus Orkestrą Gros Šokiams
ĮŽANGA BANKIETUI $1*50

LAISVES” BAZARAS1941

>

Bus Penktadienį, šeštadienį ir Sekmadienį

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

dovaną — gV>žų laikrodį.

Su reikalavimais kreipkitės:

^LAISVES” ADMINISTRACIJA
427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y.

................................ .

Saugokitės Vėžio
Parašė Dr. J. J. Kaškiaučius

Vėžys išsmaugia daugiau žmonių negu kitos ligos. Vėžys 
yra žinomas kaipo nepagydoma liga. Bile žmogus neži
nodamas kaip apsisaugoti gali gauti vėžį. Daktaras

1 Kaškiaučius pataria, kaip apsisaugoti nuo vėžio.
Knygelė 42 V"43a K centų.

BUS CENTRAL PALACE
18 MANHATTAN AVE. BROOKLYN, N.
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SO. BOSTON, MASS
Lietuvių Radio Korp. 

Programos:
Šeštadienio, Jan. 11 radio 

programa per stotį WORL, 
920 kilocycles, 8:30 iki 9:00 
vai. ryte bus sekanti:
1— Kalbės Karolina Barčienė 

iš So. Bostono apie grožį.
2— Dainos ir Muzika
3— Žinios.

Sekmadienio, Jan. 12 radio 
programa per stotį W0RL, 
920 kilocycles 9:30 iki 10:30 
vai ryte bus sekanti:
1— Rhythm Kings orkestrą iš 

So Bostono
2— Dainininkė Dr. Emilija Ru- 

dokiutė iš So. Bostono
3— Smuikininkės Albina Anta

navičiūtė iš Waltham ir 
Irena Paltanavičiūtė iš So. 
Bostono

4— Kalbės Antanas Kraučialis 
iš Worcesterio, SLA 2 Ap
skričio pirmininkas.

Steponas Minkus,
garsintojas.

NOTICE is hereby given that License No. ) Į f'h W
C 482 has been issued to the undersigned ' I Ww AmmbJL V J*

GERIAUSIOS ROSIES VALGIAI

na- 
su- 
da- 
įsi- 
ka-

BAR ir GRILL 
LIETUVIŲ RESTAURANAS 
[domini {puošta lietuviška aludė 

ant Grand Street 
Rheingold 9Xtra Dry Alus. 

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės

kalas. Todėl mes prašome kitų or- 
ganizaijų nieko nerengt. Bet atsi
lankykite ant virš minėto parengi
mo. Bus labai turtingas programas, 
kokia jau senai neturėta. Ir svar
bus atžymėjimas 25 metų skleidimas 
apšvietos. Tėmykite ateityje bus 
daugiau pranešta. — Kviečia Komi
sija. (8-9)

WORCESTER, MASS.
ALDLD moterį 155 kp. mėnesinis 

susirinkimas įvyks pirmadienį, sau
sio (Jan.) 13 d., pradžia 7:30 vai. 
vakare, Lietuvių salėje, 29 Endicott 
St. Visos narės malonėkite dalyvau
ti susirinkime, nes yra daug svar
bių dalykų aptarimui. — A. W.

(8-9)

to sell beer at Wholesale under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
6409 8th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BERLIN BROS., INC.
6409 8th Ave., Brooklyn, N .Y.

Turime ir kambarių pernakvot 
arba savaitiniai išrandavot
JOSEPH ZElDAT

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

EASTON, PA. 
Svarbus Susirinkimai

LDS 51 kuopos susirinkimas įvyks 
sekmadienį, 12 d. sausio, YMHA 
Svetainėje, Walnut ir . Ferry Sts, 
kaip 12:30 vai. po pietų. Visi na
riai būtinai dalyvaukite, nes ran
dasi daug svarbių reikalų aptarimui. 
— Sekr. V .J. S. (8-9)

liftai

New Britain, Conn

PRANEŠIMAI

atidarymo, 
kad jis ma-

labai 
nori 

doku-

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

negu Balti- 
juodveidžius 
baro, valgy- 
vieno stalo

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

jr pigiai. Jeigu darbi- 
neturi teisės j ieškotis 

laikydamas savo seną 
tai darbininkas bijoda-

Birutės Kliubo 
nedėliojo, 12 d. 
Fairmount Ave., 
pietų. Visos na-

NOTICE is .................
RL J 4-111 has been issued to the undersigned 
to sell beer, 
Section 107 of 
trol Law 
Brooklyn, 
sumed on

suvaržyta gana labai. ši- 
bedarbis turi gauti tam ti- 
liūdijimą, kad jisai bedar- 
pilnai naturališkai, pagal 

Aš turiu po

BINGHAMTON, N. Y.
Prof. Vytauto Bacevičiaus ilius

truota paskaita bus šį šeštadienį, 11 
d. sausio (Jan.), 7:30 vai. vakare, 
Lietuvių Salėje, 315 Clinton St.

Hol- 
Ma- 
atsi- 
Nes

mokyti 
(9-11)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 6-tas Apskritys rengia 

25 motų jubiliejų, 19 d. sausio, 1941 
m., 2 vai. po piet, 735 Fairmount 
Ave. Atvažiuoja iš Brooklyn, N. Y. 
Lietuvių Liaudies Teatro grupė, ku
ri suloš du veikaliukus — “Aš Nu
miriau” ir “Kurčias Žentas.” Per 
pastatuosiitš suvirš 15 metų, Phila- 
delphijoj nėra suvaidintas joks vei-

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų

tą knygelę 
žodelių, per 
galima įžiū- 

Bet

linksmumas yra dirbtinas su 
pagelba alkoholio.

Socialė pagelba (Social Secu
rity) bedarbiui, man atrodo, ir 
yra 
čia 
krą 
bis
boso supratimą.
ranka vieną iš tų blankų su 
daugeliu klausimų bosui apie 
darbininko ištikimybę jo darbe, 
kaip jis dirbo ir tt.

BALTIMORE, MD.
Lyros Choro dainų pamokos įvyks 

sausio (Jan.) 14, pradžia 7:30 vai. 
vakare, Lietuvių svetainėje, 853 
lins St. Gerbiami choro nariai! 
lonėkite visi į laiką pribūti ir 
veskite naujų narių į chorą, 
naujas mokytojas pradės 
mūsų chorą. — Valdyba.

PHILADELPHIA, PA.
Lietuvių Moterų 

susirinkimas įvyks 
sausio (Jan.), 735 
prasidės 2 vai. po
rėš malonėkite dalyvauti, nes bus 
metinis susirinkimas. Turėsime daug 
svarbių dalykų aptarimui ir reikės 
išrinkti valdybą. Tat būti'nai visos 
dalyvaukite mitinge. (8-9)

Beverage Control Law at 
Highway, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

JOHN W. SCHULT
Highway, Brooklyn, N. Y. .

»■ , ■ i. i ■■ ... ... I ■ . ........ .. i k.

is hereby given that License No.

WHOLESALE AND RETAIL
Beer, Wine, Liquor

hereby uivcn that License No.

wine and liquor retail under 
' the Alcoholic Beverage Cou

nt 291 Wythe Ave., Borough of 
County of Kings, to be con- 
the premises.
FRANK MARKIEWICZ 

(Sheridan Park Tavern)
291 Wythe Avenue, Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No.. 
RL 1557 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 600 6th Ave.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ALEXANDER SKOCZEN
600 6lh Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB' 2585 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2468 Linden Blvd., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MOSES SGHWARTZFELD
2468 Linden Blvd., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11721 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
132 Highlawn Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.

JOHN TREUEL
132 Highlawn Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11815* has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
1305 Kings 
County of 
premises.

1305 Kings

NOTICE
GB 2252 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
190 Cypress Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, (o be consumed off the 
premises.

NICK CATANIA
190 Cypress Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2598 has been issued to the undersigned 
(o sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
544 Graham Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MORRIS M. POUSNER
544 Graham Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1 1766 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 Of 
the Alcoholic Beverage Control Lhw at 
98 Kingston Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BESSIE BLACK
98 Kingston Ave., Brooklyn, N. Y.

_ NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1 1749 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1218 Myrtle Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CHARLES A. ROMEO 
1218 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

-i.., ----------------- - r.

giau kaipo diskusijos “Lietuvos 
klausime,” o ne likusių pinigų 
klausime. Tiktai paskutinėj die
noj sužinota, kad tai pinigų 
klausimas btis svarstomas. Vi
sai panašu į intrigas, ar ne?

Kaip ten nebuvę, paskirtu 
laiku nueiname į “susirinkimą.“ 
Keliolika žmonių susėdę prie 
alaus stiklų apie staliukus. 
Nieks nei nesi interesuoja apie 
jokį susirinkimą. Ką paklausi, 
tai vis “nežino.”

EAiSVE
i.i i ■ A.,Yj-,,, ,į,

NOTARY
PUBLIC

Penkias puslapis

Telephone
STagg 2-5043

Pagaliau kuopos komiteto na
rys S. Kučinskas paaiškino be 
jokio susirinkimo 
tik keliem žmonėm, 
nąs pinigus padėti į banką ir
laukti, kol Lietuva “vėl atgaus 
nepriklausomybę.” Tai tik tada 
jie pasiųs pinigus į Lietuvą.

Kitaip sakant, lauks fašizmo 
sugrįžtant Lietuvon, tai tada 
jis juos (fašistus) žmonių su
dėtais pinigais parems. Jam 
buvo pastebėta, kad jis niekad 
to nesulauks. Jau .kartą Lietu
vos liaudis išvijo fašizmą lauk, 
kaip žmonių engėjus, daugiau 
jo niekad nebeįsileis.

Kadangi jokio susirinkimo 
nebuvo (nebuvo iš ko nei pir
mininką išrinkti), nes nebuvo 
nei bandyta prie stiklų sėdin
čius žmones nuraminti ir at
kreipti jų dėmesį link to rei
kalo, tai taip tas klausimas ir 
pasiliko bergždžiai.

Nežinau, ką Kučinskas ir vi
sa SLA kuopa toliau darys.

I Vienok dėlei teisingumo ir kaip 
i žmoniškumas nusako, jie turė- 

kalinimu ir persekioji-j sušaukti platų gal visų

Lowell, Mass
Ku-Sunaudokite Tam Tikslui, 

riam Žadėjote 
Kuomet Sovietų Sąjunga 

žino Vilnių ir Vilnijos kraštą 
Lietuvai, tas kraštas su pačiu 
miestu buvo Lenkijos bajorų 
dikčiai nubiednintas — nute- 
riotas. Gi to laiko Lietuvos 
smetoninė valdžia daugiau rū
pinosi 1______  . , _ „ ,
mu Lietuvos liaudies reikalų: organizacijų atstovų susirinki- 
gynėjų, negu galbėjimu biednų- aptarti, kaip galėtumėm 
jų. Tad tuo laiku Amerikos lie-1 sunaudot pinigus tam pačiam 
tuviai jungėsi į krūvą ir daugel tikslui, kuliam pikniką icngė- 
vietų bendrai rinko aukas tuoį^e» arba tam panašiai, iš ko bū- 
tikslu, kad pagelbėti, kiek ga 
lint, Lietuvos liaudžiai. Ir jo 
kiu būdu ne Smetonai ir ne 
tiems liaudies engėjams.

grą-

Baltimorėje aš turėjau reika
lą su “Social Security.” Ten ne
reikėjo jokio įrodymo nuo bo
so. Nuėjai, užsiregistravai ir 
viskas baigta. Aš turiu kompa
nijos “North and Judd Mfg. 
Co. Employees Manual” knygą 
su visom taisyklėm. Bet toj 
knygoj slepiama tie visi suvar
žymai, kuriuos viršuje minėjau. 
Atrodo, kad “Mfg. Association” 
nenori skelbti tuos suvaržy
mus visai.

Pirmutinį puslapį atsivertus 
virš minėtos taisyklių knygelės, 
pasakyta sekamai: “Foreword 
First—Quality—do your work 
right. Second—large produc
tion—do your work quickly.”

Matote, kuom taip labai 
kompanija susidomėjusi, pelnu 
ir išnaudojimu.

Toliau skaitant 
randi daug saldžių 
kuriuos labai gerai
rėti bosų tikrąjį tikslą, 
apie algas tai visai neprisime
nama, rodos, jos darbininkams 
nereikalingos.

Kiek aš patėmijau, tai rasi
nė neapykanta prieš negrus čio
nai daug mažesnė, 
more j e. Mačiau 
geriant prie vieno 
kloj valgant prie 
su baltaisiais.

EASTON, PA.
Literatūros Draugijos, 13 kp. su

sirinkimas įvyks sekmadienį, 12 d. 
sausio, YMHA Svet., 2:30 vai. po 
pietų. Visi nariai prašomi dalyvauti. 
Lai bus mūsų pirmas 1941 metų su
sirinkimas skaitlingas ir našus mū
sų organizacijai. Todėl kviečiame 
visus narius, buvusius narius ir na
rius, kurie dar nepasimokčjo už pe
reitus metus pribūti susirinkiman ir 
išlyginti kas užsilikus iŠ pereitų me
tų. Po susirinkimui turėsime svar
bias diskusijas Lietuvos klausimu. 
Dalyvaukite visi.—Užr. sek. B.E.S.

(8-9)

J. GARŠVA

I
GFaborius-Undertaker

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

krikštynom, kitkam.

231 BEDFORD AVE.

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

tų Lietuvos liaudžiai ant nau- 
' dos, bet jokiu būdu ne Lietū

ki-j vos priešams, kurie rengia ir 
laukia Hitlerio užpuolimo ant 
mūsų tėvų žemės, kuri šiandien

BALTIMORE, MD.
ALDLD 25 kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks pirmadienį, sausio 13, 
prasidės 7:30 vai. vakare, bus Lie
tuvių salėje, 853 Hollins St. Visi 
riai malonėkite dalyvauti šiame 
sirinkime, nes yra daug svarbių 
lykų aptarimui. Taipgi galėsite 
gyti 1941 m. “Vilnies” išleistą 
Icndorių už 25c.—Sekr. A. Žemaitis.

(8-9)

i|gg 
feii

Vengrija Uždraudė Prane- 
šinėt Karines Žinias

MATTHEW P. RAILAS 
(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.

f FRANK DOMIKAITIS
I RESTAURACIJA

417 Lorimer St.—Brooklyn — “Laisves” N&me

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.

SKELBKITE.S “LAISVĖJE
į Office Pilono Inside Phone
r EVergrccn 4-6971 EVergrecn 4-6485

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

OPEN DAY and NIGHT
Mes Lowellyj irgi turėjome jau yra laisva, tarybinė.

bendrą rinkliavą ir net bendras| Persiuntimas pinigų į Lietu- 
prakalbas. Buvo turėtas netjV^ ne visados bus uždarytas, 
toks supratimas, kad tam tiks- j Tas nustatymas kiek vėliau bus 
lui jei ir kuri nors viena or-| pakeistas. Bet pakol kas, nelei- 

i kitokiam tikslui 
juos sunaudoti. Sušauktame 
platesniam susirinkime galima 
būtų nustatyti, kaip apsaugoti 
ir kaip sunaudoti visuomenės 
pinigus.

Jūsų. Kužmynus.

ganizaeija ką nors rengs, tai stina jokiarn 
visiems dalyvauti ir paremti 
tokį darbą.

Taigi, kaip tik SLA 173-čia 
kuopa ir turėjo tokiam tikslui 
pikniką. Kaipo geram tikslui, 
visi dalyvavom be skirtumo pa
žiūrų. Padaryta gerai pelno — 
rodosi, apie penkiasdešimt do
lerių.

Bet ve kokis keistas dalykas; 
dabar paaiškėjo. Ir gal būt, iš
skiriant tos kuopos narius (ir 
tai gal ne visus), niekas iki šiol 
ir nežinojo, kad sukelti pinigai 
neišsiųsti tam tikslui, kam bu
vo žadėta, žinoma, dabartiniu 
laiku, rodos, dar negalima iš
siųsti pinigus į Lietuvą, bet 
juk pinigai sukelti dar prieš 
uždarymą pinigų siuntimo į 
Baltijos kraštus.

.Ar gal komitetas sužinojo, 
kad po atsibuvusiam piknikui 
jau nebegalima buvo pasiųsti 
pinigų į Lietuvą? Dėl to nesi
ginčysime ir jokių įtarimų ne
darysiu. Ne tame ir visa svar
ba. O svarba tame, kad kaip iš 
pašalių girdėtis, tai kai kurie 
smetonuoti SLA nariai nori, 
kad yiršminėti pinigai būtų su
naudoti sušelpimui iš Lietuvos 
pabėgėlių — liaudies priešų.

Nemanau, kad rimtesni SLA 
173-čįos kuopos nariai prie to
kios niekšystės prisileistų, kad 
sukeltas pinigus gelbėjimui Lie
tuvos liaudies sušertų kruvi
niems priešams.
Ką Padaryti Su Užsilikusiais

Pinigais?

Nors jau “Laisvėje” rašiau 
apie esančias darbininkų sąly
gas, bet dar būtinai reikia pa
žymėti keliatą nepakenčiamų 
vergavimo sąlygų, kurias čia 
darbininkai tur pergyventi. 
Darbo j ieškant turi nueiti į 
kompanijos darbo gavimo biu
rą. Tenai kaip kokį areštantą 
išklausinėja, surašo tavo visą 
kūno sudėtį, spalvą plaukų, 
akių, svorį ir aukštį. Ir turi 
pasirašyti ant tos blankos, .kur 
yra viskas apie tave surašyta, 
šita blanka yra paliekama kom
panijos ofise, kaipo dokumen
tas. Mesti darbą nėra galima, 
kada darbininkas nori. Norėda
mas mesti darbą, turi .kompa
nijai duot žinoti penkias dienas 
iš kalno. Ir turi gauti iš kom
panijos taip vadinamą “through 
slip.” Ant tos popieros bus su
rašyta tavo priežastys, dėlko 
apleidi darbą. Neatlikus visų 
šitų formališkumų, neturi teisės 
j ieškoti kito darbo, ba negausi.

Darbininkas turi būti 
nuolankus bosui, jeigu 
gauti gerą ženklą ant 
mento “Through slip.”

Su šitokia sistema bosas pri
verčia ^.darbininkus dirbti nuo
lankiai 
ninkas 
darbo, 
darbą,
mas ar gaus darbą, ar ne, ne
meta savo seno darbo. Tokiu 
būdu priverstas atsisakyti nuo 
prašymo daugiau pinigų už sa
vo darbą ir turi vilkti prie
spaudos

Todėl 
'daugiau 
minę il
gu vakarinėse valstijose.

Nors aš minėjau pirmuti
niam savo rašinyje, kad čia 
žmonės ūžia, linksminasi, pilnos 
karčiamos-iki.-vėlumui,-bet tas

Budapest, Vengrija. -- 
Vengrų valdžia uždraudė 
korespondentams užsienių 
laikraščių siuntinėti į užsie
nius žinias apie armiją, oro 
laivyną, apie kariuomenės 
judėjimus ir apie bet kokius 
karinius dalykus. Kas mė
gins tokias žinias užsienin 
siuntinėti laiškais, telegra
momis ar telefonu, bus ati
duotas karo teismui.

Managed by

RHEA TEITELBAUM

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

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

SPECIAL RATES PER WEEK
00

ROBERT LIPTON
Jeweler : : Įsteigta 1892 

701 GRAND STREET 
Tarpe Graham Sc Manhattan Avės.

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

S LAIDIES’ DAYS
». Mon. and Tues, from 12 a.m. to
4 11 p.m. After 11 p.m. for gents

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

Sun. all day and night

VARPO KEPTUVĖ

Gruodžio 29 dieną, 1940 m., 
Vytauto Kiiube viršminėta kuo
pa bandė siišaukti praplėstą 
susirinkimą apsvarstymui to 
klausimo: “Ką daryt su pini
gais?“ Nors susirinkimas bu
vo šauktas neva platesnis — 
ne vien tik narių, tačiau kuo
pos komitetas tą darė labai 
siaurai. Ir “šaukė“ labai neaiš
kiu klausimu. Jeigu V. Patrio
tas nebūt išsitaręs per “Lais
vę,“ kad tokis susirinkimas yra 
šaukiamas, tai kitų organizaci
jų žmonės, kurie-irgi rėmė tą 
pikniką, jame dalyvaudami, ne
būtų nei žinoję, kad tokis susi
rinkimas yra šaukiamas. Ir tai 
buvo girdėta, kad Ui bus dau-

jungą.
šičia darbininkai yra 
suvargę, daugiau nusi- 
prasčiau apsirengę, ne-

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated
J. LeVANDA—E. I^VANDA
Tėvas ir Sūnus Levandauskai

UNDERTAKER

337 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

' Tel. Stagg 2-0783
NIGHT—IIAvemeyer 8-1158

PHILADELPHIA, PA.
telefonas Poplaf 4110

Patogiai ir gražiai moder- J 
niškai įruošta mūsų šerme- 
ninė. Mūsų patarnavimu ii* 
kainomis būsite patenkinti. J

1113 Mt. Vernon Street

■MMMKiMSM
Wl

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

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

Siunčiame duoną per paštą J kitus miestas, specialiai greitai pristato.
Ant jūsų pareikalAvitno, suteiksime informacijas apie svori ir kainas.

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

■ ■ ' : . ■ ■■■ ■ . '■<■■■■■ " _ ' ■ ' .. ■■ '-.- V 'i.
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žeJtas puslapis LAISVĖ Žestadienis; Sausio 11, 194 j

NewYorto^<M0zfe7inio$
MIRE ATSIŽYMĖJO! iškilo priklausymu turtingai 

poniai Andrews.

Džiaugies ar Liūdi-- Aidbalsiai Dainuos ir Jūsų Mylimiausią Už Dviejų Savaičių
Atsimink, kad “Laisvė” su 

mielu noru patarnaus jums
Dainele Savo Koncerte Sausio 12-ta

te* A.

Simas žičkus, 59 metų am
žiaus, gyvenęs 98 Charlton St., 
New York City, mirė sausio 9

pasisakyti apie tai savo drau
gams už šimtų ir tūkstančių 
mylių, kadangi “L.” yra pla
čiausia ir toliausia skaitomas 
lietuvių laikraštis Amerikoje. 
Ir tą padarys be jokių išlaidų 
jums apart kelių centų, ku
riuos išleisit laišku, ar telefo
nu, ar asmeniškai atvažiuoda
mi pranešti.

Baigusių mokslą, mirusių ar 
dėl ko kito norimų patalpinti 
laikraštin paveikslai padaro- ■ 
ma labai mažomis išlaidomis. Į 
Patalpinimas nemokamas.

Pranešantieji žinią, prašomi 
visuomet paduoti savo vardą 
ir adresą. Padavėjo vardas ne- j 
skelbiama, jei taip pažymi 
pranešime.

Miesto Viršininkas 
Uždraudė Veikalą

Mare Blitzstein’o naujai 
operai “No For An Answer”, 
dideliu pasisekimu pirmą kar- ■ 
tą suvaidintai pereitą sekma
dienį, Mecca Temple, New
Yorke, įsakyta užsidaryti per j 
leidimų komisionierių Paul . 
Moss, majoro paskirtinį.

Viršininkas aiškina, būk ten 
negalima lošti, kadangi salė 
neturinti atatinkamų leidimų. '
Tačiau žinoma, kad visame 
mieste yra lošiama tūkstančiai 
veikalų ne reguliariuose teat
ruose ir niekam tai nekliūva. 
Šis veikalas užkliuvo, kaip sa
ko rengėjai ir pats autorius, 
tai kad tas veikalas, turįs so- 
cialę reikšmę, publikos, susi
dedančios iš darbininkų ir dar
bo inteligentijos, buvo audrin
gai sutiktas, kad jam užtikrin
ta didelis pasisekimas.

Teatro statytojai aiškina, 
kad Mecca Temple veikė be 
specialių leidimų per pasta
ruosius 20 metų. Ne tik ten 
laikyta mitingai, statyta teat
rališki veikalai ir koncertai, 
bet net Salmaggio Opera Com
pany ten turėjo eilę perstaty
mų.

Pagaliau, sako statytojai 
veikalo, jei jau dabar norima 
Įvest statymą veikalų su leidi
mais, tai mes pasiruošę visa
da laikytis patvarkymų — jų 
advokatai įteikė prašymus 
gauti leidimus sekamo sekma
dienio programai, bet leidimas 
atsisakyta išduoti, klausimas 
pervedant bildingų depart
ments, o tas paskyręs per- 
klausinėjimą tik sekamą ant
radienį. O rengėjams Moss pa
sakė, jog sekmadienį prie sa
lės pastatysią gaisragesius ir 
policiją, kad publikos neleistų.

Mare Blitzstein, autorius, ku
ris pagarsėjo, kada jo. pirmes
nis veikalas “Cradle Will 
Rock” buvo uždraustas per 
WPA viršininkus, pareiškė:

“Aš tikrai įsitikinęs, kad 
drausmė ant šio sekmadienio 
vaidinimo yra cenzoriškas ak
tas—cenzūra laisvos kultūros. 
Aš taip įsitikinęs dėlto, kad 
nei viena iš komisionieriaus 
paduotų priežasčių neatrodo 
vertingomis. Ir tai nėra mano 
akademinė išvada, kadangi 
aš esu turėjęs patyrimo su 
mano veikalų cenzūra. Tūli 
aukštose vietose esanti žmonės 
nenori susitikti su demokrati
ja praktikoj veidu į veidą.”

Paskubusieji savo lietuviš
kai liaudišku repertuaru Aid
balsiai savo koncerte, šį sek
madienį, pateiks atsilankiusiai 
publikai bent 27 dainų pro
gramą (tiek suskaičiau jų pro
gramoj, o jei reikalausim — 
daugiau gausim). Tame skai
čiuje tikrai galės būti, ir jūsų 
mylimiausia dainelė (manoji 
yra).

kackas, bosai—Jonas Grybas, 
Jonas Adomėnas ir Jurgis Ka
zakevičius. Vadovauja kompo
zitorė B. L. šalinaitė.

Visi kviečiami atsilankyti. 
Koncertas įvyks jau šį sekma
dienį, sausio 12-tą, “Laisvės” 
salėj, 419 Lorimer St., Brook- 
lyne. Pradžia 6:30 ir progra
ma prasidės ne vėliau 7:30. 
Visi prašomi įsitėmy.ti laiką,

Ensamblis Aidbalsiai

“Laisvės” šėrininkų metinis 
suvažiavimas ir greta jo įvyk
siantis bankietas jau tik už 
dviejų savaičių įvyks sausio 
26-tą, Brooklyn Central Pala
ce, 18 Manhattan Avė., kur 
jau nekartą yra įvykusios 
“Laisvės” iškilmės — bankie- 
tai, bazarai.

Bankiete, kaip visada, bus 
daug tolimų svečių,- o vietiniai 
irgi žada būti skaitlingi, tad 
bankietui pasamdyta abi di
džiosios salės, kurių vienoj 
visą vakarą bus šokiai, o kitoj 
—vakarienė, vaišinimasis. Va
karienė prasidės 
šokiai nuo 7 vai. 
karienei bilietas 
šokiams — 40 c.

Vakaro programoj dainuos 
Stasys Kuzmickas, svečias dai
nininkas iš Shenandoah, Pa., 
Biruta Ramoškaitė, iš Hart
ford, Conn., ir B. K. Kriaučiū
nas, vietinis žinomas daininin
kas — komikas, padainuos ko
miškų dainų.

d., Bellevue ligoninėj. Pašar
votas .337 Union Ave., Brook
lyn, N. Y., J. LeVandos kop
lyčioje. Bus laidotas sausio 1.3 
d., 2 v. po pietų, Cypress Hills 
kapinėse.

Laidotuves prižiūri grabo- 
rius J. LeVan d a-Levan d aviš
kas.

Sausio 9-tą, 1941 m., Perth 
Amboy, N. J., tapo palaidota 
Helen Keller (Klimavičienė), 
Ch. ir S. Nečiunskų sesuo. 
Paliko dideliam nuliūdime 
daug artimų giminių, apie ku
riuos parašysiu vėliau.

Rep.

nuo 6:30, o 
vakaro. Va- 
$1.50, vien

Vaiftam ir Tėvam!

TI. Wagner, 15-kos metų 
vaikas, teisme prisipažinęs pa
šovęs mokyklos vedėją už jo 
prašalinimą iš mokyklos, pa
siųstas pataisų mokyklon.

Aidbalsius šiuo tarpu suda
ro: sopranai — Malvina Su- 
kackaitė ir Aldona Žilinskaitė, 
altai—Biruta Kalakauskaitė ir 
Mary Brown, Tenorai — An
tanas Navikas ir Juozas Su-

I nepavėluoti. Programa turi 
‘ prasidėt laiku, kadangi , pas
kui bus šokiai prie G. Kazake
vičiaus orkestros, ir šiaip pa
silinksminimas, vaišės. Įžanga 
tik 40. c. A. D.

Lochinvar buvo atvežta iš 
Los Angeles į New Y orką or
laiviu, nufotografuota ir pa
veikslas įdėta spaudoj. Jeigu 
kartais norėtumėt žinot, kuo 
pasižymėjo, galima primint, 
kad Lochinvar, persiška katė,

Brooklyno Apskričio Teisme 
pašauktas liūdyt M. Bigowich 
parodė į John Puleo, sakyda
mas jį esant nušovėju buvu
sio jo samdytojo Joseph Pu
leo, restaurančiko, 1935 m.

■t

Majoras Ragino Daugiau 
I Taupyti Karui

Kalbėdamas New Yorko 
’ Miesto Tarybai, pereitą treęia- 
, dienį, majoras sakė, kad tū
los miesto veiklos sritys turė
siančios būt sutrukdytos ir už- 

1 leist vietą nacionaliam apsi
gynimui. 'Ir jis per arti dvi 
valandąs dėstė, kaip miesto 

i visuomenės reikalams išlaidos 
turėsiančios būti pritaikytos 
prie apsigynimo programos, 
prisilaikant prezidento Roose- 
velto prakalboj kongresui nu
statytos krypties.'

Majoras žadėjo bėgiu kelių 
dienų sušaukti savo Miestavą 
Apsigynimo Tarybą ir ten pa
ruošti miestą sutikt “tūlus ne
tikėtumus.” Jis sakė, būk pre
zidentas išreiškęs pageidavi
mą, kad “gyvenimas eitų nor
malia vaga” nežiūrint “neti
kėtumų,” tačiau pridėjo:

“Žinoma, natūralu, kad mes 
turėsime apribot tūlus savo 
veiksnius ir užlcist vieta bile t 
kam kas liečia nacionalį apsi
gynimą.”

Jis pasakojo, kad dabar 
mieste esąs mažiausis šalpos 
pareikalavimas istorijoj. Mies
to subvių linijas finansuoti jis 
siūlė pakėlimu fėro. Ir taip 
apie kitus reikalus, kaip namų 
problema, jis nukalbėjo, kaip 
kad arba jų visai nebūtų ar
ba galima tuos reikalus būtų 
apeiti paimant iš gyventojų 
biskį Čia, biskį kitur.

Iš majoro kalbos tūli taipgi 
suprato, būk jis rengiąsis ma- 
jorystę apleisti.

Pirm majoro, kalbėjo Tary
boje didžiumos lyderis Jo
seph T. Sharkey ir mažumos 
lyderė Genevieve B. Earle, 
abu užgindami Roosevelto na- 
cionalio apsigynimo programą.

S. R.

WPA darbininkų šeimos 
pradės gauti maistui štampas 
su 1-ma kovo.

Ketvirta Didele Savaite!
Skaitėte antgalviuose ... Dabar pamatykite faktus.

Artkino Patiekimas.

“MANNERHEIM LINE”
(kalbinis, anglų kalboje)

Kemoro rekordai iii Sovietų-Finų karo. Nuimti aktualių mūšių laukuose. 
"Stebėtlniausias dalykas iš visų, kokius aš kada esu matęs — Karinis 
dokumentas, kuriam dar lygaus nebuvo.’’

Generolas Majoras Fuqua, Amerikos armijos, atsitarnavęs.

MIAMI PLAYHOUSE 6th Sh str-
Rodomas nuo 10 vai. ryto. Įžanga 20c iki 1 vai. dieną.

ŠI VAKARI MIDNIGHT SHOW

Jaunas Lietuvis Judžių 
“Produseris”--Mėgėjas

Šventėmis taikėsi užeiti pas 
A. ir P. Vižlianskus, advokato 
Vižliansko tėvus. Liuoslaikio 
sulaukę, , nuo visokių pareigų 
pasiliuosavę, čia buvo susirin
kę artimiausi jų giminės ir ke
letą šiaip draugų ir pažįstamų. 
Kartą čia patekus, ir aš pasi
jutau vienu iš tų namiškių.

Pasikalbėjus apie šį ir tą, 
paviešėjus prie įvairiais val
giais apdėto stalo, jų sūnus 
advokatas pakvietė svečius į 
erdvesnį kambarį, čia radom 

: išrikiuotą judžiam rodyt apa
ratą ir pamatėm judžių, di
džiumoje, jo paties trauktų. 
Ypatingai daug paveikslų jis 
turi iš buvusios Pasaulio Pa
rodos. Kiek, sykių ėjęs, tiek 
kartų kamerą nešęsis' ir vis 
skirtingų vietų vaizdus paė
męs. Pasirodo, talentingas iš 
jo fotografas - mėgėjas, žiū
ri ir tarsi iš naujo Pas. Paro
dą pergyveni — net varsų var
somis mirgėjęs vandens šokis 
Tautų Ežerėlyje ir tas atrodo 

i lyg original is, tikras. Bus gra
ži atmintis ilgam laikui.

Beje, parodė ir judžius iš 
pirmesnių metų švenčių poki- 
lio, iš kitų šeimyninių sueigų, 
iš profesionalų autingo. čia 
pirmu kart sužinojau,’ kad ir 
daktarai galį būt gerais kuko- 
riais—tas Dr. Valuko kepa
mas steikas. . . hm... bile
kam gali būti pagunda už
miestyje “paklysti” ir patekti 
pas “kempintojus.”

Parodė ir komercinių ju
džių, kuriuose tuojau pajunti 
stoką to šilto Artumo, jauku
mo, koks buvo anuose nes 
įskverbta karinės propagandos 
elementas. Regis visi labiausia 
susižavėjom “naminiais pro
duktais,” jie visapusiškai nu
sisekę. Matyt, judžių gamini
mas ir fotografija abelnai yra 
jo labai mėgiamu užsiėmimu, 
kad tam atranda laiko tarp 
savo profesijos pareigų, lyde- 
rystės Pil. Kliube, pagelbinin- 
kystės motinai šeimininkaut 
(gal neleistina išduot sekre
tas, bet negi svečias kaltas, 
jeigu jis advokatą rado žiurs
tu apsijuosus su mama suki
nantis virtuvėj), ir aibės kitų 
pareigų, susijusių su profesio
nalo ir mūsų gadynės jauno 
žmogaus gyvenimu. R.

Už perdaug birbinimą ragu
čiais, 26 automobilistai trafiko 
teisme nubausti užsimokėt po 
$2.

šiandien, sausio 11, vaikų 
lietuviška mokyklėlė įvyksta 
kaip ir paprastai: 2-rą vai. po 
pietų, “Laisvės” salėje.

Tėvai, kurie leidžiate savo 
berniukus ir mergaites į šią 
mokyklėlę, tai kad loska pa
darykite štai ką: leisdami į 
mokyklėlę vaikus, aprūpinkite 
visais mokyklėlei reikalingais 
dalykais: — elementoriumi, 
sąsiuviniu, paišeliais ir tt. Vi
sokius žaislus gali palikti tai 
valandai namie... Mergai
tėms nepatarkite neštis lėles, 
račiukus čiužinėjimuisi, dvira
čius ir kitus “pabūklus.” Ber
niukai gali namie palikti savo 
žaislinius šautuvus, boles, ka- 
zyres ir kitus tokius mokyklai 
neprideramus dalykus.

Nuo dabar iš mokinių bus 
griežčiau reikalaujama išmokt 
užduotas pamokas!

Komitetas tariasi su muzi
kos ir dainų mokytoja. . . Tuo- 
jaus bus susitarta ir bus vaikai 
mokinami dainų, muzikos ir 
vaidinti.

Mokyklėles Komitetas.

Gaisre 1.722 New Haven 
Ave., Rockaway, užduso dū
mais 1 žmogus, o kitoj vietoj, 
2.34 Beach 85th St., išvijo iš 
namų 16 negrų gyventojų.

DIDŽIOJO NEW YORKO 
APYLINKEI!

Šį sekmadienj, 12 d. sausio, įvyks 
ALDLD 12 Apskr. konferencija. 
Bus 62 Lafayette St., Paterson, N.J. 
Pradžia 10 vai. ryte. Visi kuopų de
legatai yra prašomi- dalyvauti konfe
rencijoje.

KELRODIS: Atvažiavę j Paterso- 
ną su mašinom važiuokite Main St. 
iki River St. Sukite po tiesiai j Ri
ver St. ir važiuokite River St. iki 
pirmai “trefik lait”, čia vėl sukite 
po tiesiai į Lafayette St.; pavažiavę 
vieną bloką rasite ir svetainę, kur 
įvyks konferencija.

Traukiniu atvykę ant Pennsylva- 
nijos stoties, eikite aukštyn po kai
riai Market ,St. iki City Hali. Čia 
paimkite busą Bonker Hill, kuris at
veš iki pat svetainės durų.

Iš New Yorko imkite traukinį prie 
Chamber St. Erie stoties, tai pa
rankiausia Patersonan važiuoti.

Nevažiuokite Lakawana trauki
niu, nes turėsite daugiau keblumo 
kelionėje.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-3842

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Prielankus Patarnavimas
306 UNION AVENUE

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI
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į F. W. SHAUNS
1 (SHALINSKAS) |

I FUNERAL HOME I
I 84-02 Jamaica Avenue | 
s- Opposite Forest Parkway t WOODHAVEN, N. Y. |

į- Suteikiam garbingas laidotuves

į ' $150 į
į Koplyčias suteikiam nemoka- į
* mai visose dalyse miesto J
j Tel. Virginia 7-4499 >

DR. J. J. KAŠK1AUČIUS
Telefonas: Humboldt 2-7904

530 SUMMER AVE.
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

7

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-3622

108 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

Jau 25 metai taisau laikrodėlius ir kas tik 
priklauso prie auksoriaus. Mfisų ilgų metų 
patyrimas įrodo, kad atliekame gerą darbą.

Parduodu visokių išdirbysčių laikro
džius ir žiedus už žemą kainą.

Draugijom bei organizacijom, kaip tai baza-, 
ram ir tt., duodame specialę nuolaidą. Kana 
neparanku pas mus atvažiuoti, pribūnam į 
namus ant pašaukimo į bile vietą Brooklyne 

ir Queens.,
► Kreipkitės pas mus, o būsįt pilnai patenkinti, nes pas mus gausit 
į: pigiau, negu bile kur kitur. Persitikrinkit.

Į V. KAZEL-KAZLAUSKAS
! 221-03 JAMAICA AVE. QUEENS VILLAGE, L. 1.

Privažiuot auto: Jamaica Ave., Hillside Ave arba Union Turnpike iki'Springfield 
Blvd, j Jamaica Ave. iki 22lst St. Elevciteriu: Jamaica line Iki Sutphin Bld. 
Queens Village bus, 8 Ave. Subway ifi Brooklyn ir Queens iki Jamaica paskutines 
stoties—169th St. Paimt Queens Village buą ir išlipt ant 221 St.

,r/_ ~ - <I G t R IflŪSIfl bU ONA zŠx[
Z^OSCHOLES BAKING 1^01

532 Grand Street, Brooklyn
KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 

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

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

EVergreen 4-0072 SLoeum 0-1422

DR. ISAAC COHN
AUSŲ, NOSIES, IR GERKLES 

SPECIALISTAS
GYDO IR DARO OPERACIJAS

286 UNION AVENUE
Brooklyn, N. Y.

VaiandoH nito 11 iki 1 dienom 
Nuo 5 iki 7 vakarais 
Sekmadieniais nuo 11 iki 1

265 NEW YORK AVENUE
Brooklyn, N. Y.

Valandos nuo 9 iki 11 rytai* 
Ir aulyg Husitarimo.

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

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

IŠDIRBĖJAI IR PLATINTOJAI
GEROS RŪŠIES RAKANDŲ

Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 
palyginkite kainas 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 Įstaiga

• Vietos ir impor- 
e tuotos degtinės ir
• vynai, geriausių 
e bravorų alus ir
• ėlius. Kada būsi-
• te Brooklyne, už

eikite susipažinti.

Kiekvieną subatą • 
karšta vakarienė. • 
Atskiras kamba- * 
rys, užėjimui su • 
.moterims. N ėdė- •

nuo 1 valandos •

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

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

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

aprokavimus be jokio mokesčio.

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

Į Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

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

Telefonas EVergreen 7-1661
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