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KRISLAI
Lietuvos Mokslo Akademija.
Pirmą Kartą to Krašto Is-

Darbo žmonių
Dienraštis 

Kaina $5.50 Metams
Užsieniuose $8.00
Rrooklyne $6.00

Metams

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

Pirmu kartu Lietuvos isto
rijoje toji šalis turės Mokslo 
Akademiją. Prie buržuazijos 
tokios akademijos įsteigimas ir 
palaikymas buvo neįmanomas. 
Bet Tarybų Lietuvos vyriausy
bė ir moklininkai, o taipgi 
liaudis, mano, kad tokiai įstai
gai jau yra pribrendęs laikas.

Lietuvos Mokslo Akademi
ją organizuoja žymusis rašy
tojas ir narys SSSR Aukščiau
siojo Sovieto prof. Vincas Krė
vė-Mickevičius, kurį fašistų- 
klerikalų ir social fašistų spau
da jau ne kartą buvo likvida
vusi ’

Ex-Ambasadorius už
Karo Paskelbimu 

Prieš Vokietifą
Buvęs Amerikos Ambasadorius Vokietijai Gąsdina, kad 

Jei Vokiečiai Laimėtų Karą, tai “Užpultą Ameriką”

SMETONA VAŽIUOJA J 
BRAZILIJA, NE Į JUNG

TINES VALSTIJAS

Lietuvos Mokslo Akademija 
turės sekamus mokslo skyrius: 
(1) humanitarinį, (2) visuo
meniniai-ekonominį, (3) gam
tos, ir (4) pritaikomųjų moks
lų,—applied sciences.

Mokslo Akademija ims savo 
globon visus krašto muziejus 
ir mokslo įstaigas, o taipgi ir 
viešuosius knygynus, paauko
tus mokslo reikalams.

Reikia tik pasidžiaugti, kad 
ir mūsų tėvų kraštas atsistoja 
greta visų, kultūringųjų kraš
tų su savo mokslininkų įstaiga. 
Tarybinė santvarka suteikė jai 
tų progų!

Ne visi iš mūsų turbūt pil
nai įvertina tą milžinišką vaid
menį, kurį šiandien vaidina 
American Peace Mobilization, 
—lietuviškai: Amerikinė Tai-, 
kos Mobilizacija.

Nud to laiko, kai organiza
cija pereitą vasarą Chicagoje 
įsikūrė, ji nuveikė milžiniški) 
darbų kovoje už taiką, už tai, 
kad Jungtinės Valstijos būtų 
sulaikytos nuo įsikišimo į im
perialistinį karą, šiuo metu 
siaučiantį buržuaziniame pa
saulyje.

Šį šeštadienį, vasario 1 d., 
American Peace Mobilization 
siunčia Washingtonan milži
nišką delegaciją pasisakyti 
prieš “H. R. 1776” bilių, su
teikiantį galią valdžiai bile 
kada įtraukti mūsų kraštą į 
karą ir įvesti kraštan dikta-

Washington. — James Ge
rard, buvęs Jungtinių Vals
tijų ambasadorius Vokieti
jai 1913-1917 m., dabar atė
jęs į senato komisiją užsie
niniais reikalais, pareiškė, 
kad Amerika turėtų pas
kelbt karą Vokietijai. Sykiu 
jis ragino senatorius pilnai 
užgirt prez. Roosevelto su
manymą dėlei visapusiškos 
pagalbos Anglijai.

Gerard pranašavo, kad 
jeigu vokiečiai sumuštų An
gliją, tai jie užgrobtų Mek
siką ir iš pietų pusės užpul
tų Jungtines Valstijas.

Jei kongresas priims pre
zidento sumanymą, tai net 
nereikės Amerikai skelbt 
karą prieš Vokietiją, pa
aiškino ex - ambasadorius 
Gerard:

Brooklyn, N. Y. — čia 
gauta žinia, kad Antanas 
Smetona iš Portugalijos iš
važiavo į Braziliją, Pietų 
Amerikon. Jis neatvyks į 
Jungtines Valstijas. Lietu
vių fašistų komitetas, žade-,-----v -------- j- ------------ ----------—

jęs “parmufyt” Smetoną į reikalais užgyrė prez. Roo-

Prezidentas Stengiasi Tuojau
Pervaryt Karin? Savo 

Sumanymą 1776
Nori Padaryti Diktatorišką Sumanymą {statymu Pirma, Negu Išsivystys Gana Platus ir 

Smarkus Judėjimas Prieš Jį; Sumanymo Taisymai Nepataiso Jo
Washington. — Kongres- 

manų komisija užsieniniais
“Nes Jungtinės Valstijos 

jau gana daugeliu žingsnių 
sulaužė bepusiškumą, kad _ 
Vokietija galėtų paskelbt šią šalį, dabar nuleido savo sevelto sumanymą-bilių 1776 
karą mums. Bet Vokietija nosį, kai jam neteks pasi^delei visuotinos^ pagalbos 
to vengia, nes jinai 
kad tas padarytų blogą įs
pūdį. jos žmonėms.

“Jei Anglija ;
tai naziai - galėtų pasiimt 
Anglijos karo laivyną, grū
modami išžudyt tūkstančius 
anglų belaisvių arba sunai
kint visus Anglijos miestus. 
Be to, vokiečiai patys gali 

'pasibudavot didį laivyną, 
naudodami savo, Belgijos, 
Holandijos ir Francijos me
džiagas.”

Šitokiais argumentais Ge
rard stengėsi paveikt kon
gresą, kad kuo greičiausiai 
ir pilnai priimtų preziden
to karinį bilių 1776.

Delegaciją sudarys apie 1,- 
000 įvairių įstaigų atstovų — 
nuo darbo unijų, religinių or
ganizacijų ir kitokių draugi- i 
jų.

Delegacija, arba, kaip ji 
oficialiai vadinasi, “people’s 
peace lobby,” tars tuo reikalu 
griežtesnį žodį, negu jis buvo 
iki šiol tartas.

kad prieš

Kai skaitytojas šiuos žo
džius skaitys, gal būt Juozo 
Spello teismas jau bus pasi
baigęs. Tasai teismas tęsiasi 
Bridgeport, Conn. Jis yra tei
siamas neva už užpuolimą ant 
savo šeimininkės, turtuolės.

Iki šiol sekiau tojo teismo 
eigą net keliuose laikraščiuo
se. Viskas rodo,
Spell’ą kaltinimas yra sufabri
kuotas. Jeigu, tačiau, Spell’as 
būtų surastas kaltu ir nu- 
smerktas, tai tas viskas būtų 
padaryta gryniausiai tik todėl, 
kad jis yra negrų rasės žmo
gus, kaip jau nekartą buvo 
padaryta kituose mūsų krašto 
miestuose!

Greit pamatysime, kaip vis
kas baigsis.

a m b a s a dorius Vokietijai, 
atvyko į senatorių komisiją 
užsieniniais reikalais ir šau
kė eit karan prieš Vokieti
ja.
šimtai Taikos Mobilizavimo 

Delegatų Washingtone
Šį šeštadienį suvažiuoja 

į Washingtoną bent 500, gal 
iki tūkstančio, atstovų nuo 
darbo unijų ir šiaip pažan
gių organizacijų. Jie reika
laus, kad kongresmanai ir 
senatoriai atmestų tą kari
nį bilių. Jie įteiks ir pre
zidentui tokį reikalavimą 
su tūkstančių žmonių para
šais.

Šiam veiksmui vadovauja 
Amerikiečių Taikos Mębili- 
zavimo organizacija.
Neva Pataisymai Neapribo

ja Prezidento Galios
Kongresmanų komisija už

sieniniais reikalais priėmė 
pataisymą, kad sumanymas 
1776 neįgalioja prezidentą 

t -kariniais Amerikos laivais 
lydėt prekinius laivus su ka
ro reikmenimis Anglijai ar 
jos talkininkams.

Bet šis pataisymas nieko 
nereiškia. Nes kaip išsitarė 
kongresmanas Bloom, tos 
komisijos pirmininkas, tai 
Jungtinių Valstijų prezi
dentas, pagal konstituciją 
bei kitus įstatymus, turįs 
teisę siųsti karo laivus kai
po palydovus prekiniams 
laivams.

Pagal minimą sumanymą, 
prezidentas galėtų dar Čtai 
ką padaryti — “paskolint” 
Anglijai karo laivus, o tada 
pati Anglija galėtų šiais 
Amerikos karo laivais lydėt 
sau prekinius laivus.

Sumanymas 1776 taip su
taisytas, kad prezidentas 
taip pat galėtų priimt Ang
lijos karo laivus į Amerikos 
prieplaukas ir laivastatyk- 
las taisytis per neapribotą 
laiką.
Pavojus Darbo Unijom ir 
Naudingiem Įstatymam

Tas sumanymas duoda 
teisę prezidentui paskelbti 
įvairius reikiamus jam pa
tvarkymus. Tad prezidentas 
galėtų “suspenduot” įstaty
mus išleistus darbininkų 
naudai, taipgi Amerikos be- 
pusiškumo ir Johnsonp įsta
tus.

senatoriai mėgina pervaryt 
tą bilių kuo greičiausiai, 
kad ir per vieną savaitę. 
Prezidentas ir jo rėmėjai 
stengiasi padaryti šį bilių 
įstatymu pirma, negu išsi
vystys gana galingas žmo
nių judėjimas prieš jį.
Nedavė Balso Unijistams 

Ir Pažangūnams
Daugelis pažangių ir dar

bininkiškų organizacijų no
rėjo per savo atstovus pa
sisakyti prieš diktatorišką- 

tai jį, karinį sumanymą, kada 
prezidentas galės pats vie- kongresmanų komisija svar- 
nas įvelt Ameriką į karą už stė jį. 
Angliją.—Tatai nurodo ir 
kapitalistų spauda, kaip 
kad New Yorko Sun, Daily 
News ir kiti.

Roosevelto politiką re- 
miantieji kongresmanai ir

Anglijai, su mažais visai 
žinias, nesvarbiais pataisymais. Už • • ' Lt A 1 M "i 1 »

bijo, tikt “tautos vadą.” 
Pagal pirmesnes

Smetona nuo seniau turi pir- sumanymą balsavo 17 ko- 
pralaimėtų, kęs stambias kavos planta-; misijos narių, prieš 8. Ir jau 

i visas knno-rpsn af.sf.nvn rū-

Darbininkų Unijos Privertė Valdžia Dau
giau Neduot Karinių Užsakymų ^ Fordui, 
Kuris Laužo įstatymus dėl Darbo Sąlygų

Washington. — Karo mi-'viams, nors Fordas ir tada 
nisterija nusprendė neduot atmetė įstatymiškai-vaidiš- 
Fordo kompanijai užsaky-,kas sąlygas darbininkam, 
mo pastatyt 11,781-ną trokąl Be to, buvo Fordui duo- 
Amerikos armijai, nors ta ir $2,000,000 užsakymas 
Fordas pigiausiai apsiėmė statyt valdžiai automobi- 
pagamint tuos trokus. Nes liūs, nors jis nesutiko su są- 
Fordas atmetė valdžios rei
kalavimus vykdyt šalies ir 
valstijos įstatymus kas lie
čia algas ir valandas dar
bininkam, kol tie trokai bus 
statomi.

Kodėl valdžia dabar pa
reikalavo iš Fordo vykdyt 
tuos įstatymus? Todėl, kad 
kilo labai stiprūs ir platūs 
darbo unijų protestai prieš 
davimą karinių užsakymų 
Fordui,f kuris yra aršus uni
jų priešas ir atmeta šalies 
Darbo Santikių Įstatymą ir 
kitus patvarkymus dėlei bū
tinų darbininkam sąlygų.

Dabar tuos karinius tro
kus statys Fargo automobi
lių kompanija. Ji sutinka so CIO Elektrininkų,'Radio 
pildyt darbo įstatymus, nors | Darbininkų ii’ Mašinistų 
ir brangiau pareikalavo už Unijai. Kompanija turi 30 
trokus negu Fordas.

Fargo kompanijai valdžia'nių užsakymų. Darbininkai 
sumokąs už juos $10,298,128.1 reikalauja pridėt algos ir 

Žymėtina, jog pirmiau pravest balsavimus dėl <uni- 
valdžia davė Fordui $122,- 
323,020 vertės užsakymą pa- < 
statyt 4,000 inžinų oriai-

Įdomus Paryžiaus laikraščio 
“Temps” atidavimas kredito 
Francijos Komunistų Partijai. 
Tasai dienraštis ėditoriale sa
ko, kad, nepaisant visokių 
valdžios žygių, Francijos Ko
munistų Partija veikia, yra ga
ji, gyva, vieninga ir moka at
siliepti į kiekvienos dienos rei
kalus, liečiančius darbininkų 
klasę.

Tiesa, oficialiai Francijos 
Komunistų-Partija, sako laik
raštis, yra uždaryta, jos tur
tas konfiskuotas, tūkstančiai

josios narių yra sukišta į kon
centracijos stovyklas, į kalėji
mus, bet tas viskas komunisti
nio judėjimo nesunaikino!

Mes tatai pranašavome nuo
latos. * Mes visuomet sakėme 
ir sakome, kad uždarymas ko
munistinių partijų .(bile kraš
te) paties komunistinio judėji
mo nesunaikins. Jis susirado, 
susiranda ir susiras būdus kaip 
pasireikšti ir palaikyti kontak* 
tą su magėmis. Tą turėtų ge
rai įsitėmyti* ir mūsų krašto 
reakcininkai.

cijas Brazilijoj.

Hitleris Sako, kad ir 
Amerika Neišgel

bėtu Anglijos

visas kongreso atstovų rū
mas ' ateinantį pirmadienį 
ar antradienį pradės svars
tyti tą bilių, kuris reikalau
ja suteikt prezidentui dikta
torišką galią. Jei kongresas 
užgirs šį sumanymą,

Berlin. — Hitleris, kalbė
damas per radio ketvirta
dienį, užreiškė, kad ir Jung
tinės Valstijos neišgelbės 
Anglijos. Per vienus metus 
nuo šiol vokiečiai, girdi, vi
siškai sunaikinsią Angliją. 
Vokiečiai kilsią galingą 
“nusprendžiamąjį smūgį” 
Anglijai šį pavasarį, ir jie 
pavartosią “tūkstantį kar
tų” galingesnes - ' pabūklus 
negu iki šiol.

Jeigu Amerika mėgins 
tiesioginiai siųst karinę pa
ramą Anglijai, tai “mes tor- 
peduosime kiekvieną ameri
kinį laivą, lydimą karinių 
laivų ar nelydimą, kuris tik 
artinsis prie Anglijos,” grū
mojo Hitleris:

“Vokietija neturi jokio

lygomis kas liečia darbo va
landas ir algas.

Dėl šiųdviejų užsakymų 
kilo protestų audra; ypač 
sutartinai pasipriešino to
kiem užsakymam galingoji 
CIO Automobilių Darbinin
kų Unija.

SUSTREIKAVO 1,600 
ELEKTR1NINKŲ

31.Elizabeth, N. J., saus.
—Streikan išėjo apie 1,600 
darbininkų dirbusių Phelps- 
Dodge Copper-varinius rei
kmenis elektriniams įrengi
mams. Darbininkai priklau-

milionų dolerių vertes kari-

jos pripažinimo.

Rooseveltienč Nedalyvaus 
Jaunuolių Kongrese

Cleveland, Ohio. — Čia 
įvyksta Miestinės Jaunuolių 
Kongreso Tarybos susirin
kimas vasario 7 d. Dalyvaus 
ir iš New Yorko 100 jau
nuolių delegatų. Bus svars
toma veiksmas prieš Roose- 
velto karinį bilių.

Jaunuolių vadai buvo pa
kvietę ir Rooseveltienę. Ji- pervedama į nazių propa
nai atsisakė, o pirmiau da- gandos fondą, ,kaip sako 
lyvaudavo jaunuolių sUya- pranešimas News žinių ag- 
žiavimuose.

Bet komisija atsi
sakė išgirst tų organizaci
jų nuomonę.

Kai kongresmanų komisi
ja užgyrė prezidento bilių, 
tuo tarpu James W. Ger
ard, seniau buvęs Amerikos

Įkaitino 4-rias Amerikonu Kompanijas Už 
Sąmokslą su Vokietijos Dažą 'Trustu; Jos 

Trukdė Orlaivių Statybą Ameriko je

ginčo su Jungtinėmis Vais- ^\ec.iais Taktmai valde ga- 
tijomis nei jokių reikalų magnio (magne-
amerikiniame žemyne,” bet.sium) Amerikoje. O magnis 
jeigu Jungtinės Valstijos 
bandys sumušt Vokietiją, 
tai, sako, atras, kad “Euro
pa pasiruošus apsigint.”

“Karas submarinais pava
sarį parodys, kad vokiečiai 
nesnaudė; mūsų oro laivy
nas tęs savo darbą,” pareiš
kė Hitleris.

Vokiečių submarinai su
laužysią anglų blokadą, ir 
esą, “Anglija badaus pirma 
negu Vokietija.”

Hitleris skelbė, kad Vo
kietija iš anksto prisirengė 
tokiam atsitikimui, jeigu 
Amerika taipgi išstotų ka- 
ran prieš vokiečius.

Demokratines šalis jis ap
šaukė “minkšta smagenė- 
mis” ir “žydiškomis pluto- 
krati jomis.”

New York. — Federalis ypač stengėsi pakenkt orlai- 
teismas įkaitino keturias vių pramonei . Jungtinėse 
amerikonų kompanijas, kad Valstijose.
kad jos ranka rankon veikė Federalis teismas sykiu 
su Vokietijos dažų trustu: įkaitino ir Vokietijos dažų 
tuo būdu jos išvien su vo- trustą.

VOKIEČIŲ KANUOLES PER 
32 MYLIAS BOMBARDUOJA 

ANGLIJA

600 Amerikos Kompa
nijų Varo Biznį su Na- 

ziais per Meksiką
Mexico City.—Iš Meksi

kos pasiųsta į Washington^ 
apie 600 vardų Amerikos 
fabrikantų ir kitų biznierių, 
kurie laiko nazius arba ar
timus naziams asmenis Me
ksikoje kaipo savo agentus 
ir biznių atstovus. Dalis pel
nų iš tų amerikinių biznių

entūros.

las oro bomboms ir lėktu
vams. ;

Kaltinimas sako, jog tos 
amerikinės kompanij os ketvirta diena kaip didžio- 
klausė vokiečių, turėdamos sios vokiečių kanuolės ,iš 
vokiškus patentus magniui Francijos pakrančių bom- 
gaminti, ir jos pardavinėjo barduoja miestus pietinėje 
magnį vokiečiam pigiau, ne
gu amerikonam. Taip Vo
kietija ir prisikrovė to me
talo į sandėlius’ ir dar ke
turis kartus daugiau jo pa
sigamina dabar negu Ame
rika. Anglijai taip pat pri
trūksta magnio.

Federalis teismas dėl to 
įkaitino šias amerikines 
kompanijas: The Alumi
num, Dow Chemical, Mag
nesium Development Co. ir 
American Magnesium Corp. 
Jos patrauktos teisman pa
gal prieš-trustinius Ameri
kos įstatymus. •

Vienas šių kompanijų tik
slas tai buvo per bendra
darbiavimą su vokiečių tru
stu panaikinti varžytines 
Amerikoje magnio gamybo
je ir taip daugiau pasipel- 
nyt. O dėl to liko neišvys
tyta Amerikoje gana mag
nio liejyklų, idant pristatyt 
kiek reikiant to metalo or
laiviams būdavot šioje šaly
je. -

Per trustinį ryšį su ame
rikinėmis kompanijomis ir 
per labai aukštas to metalo 
kainas Amerikoje, vokiečiai, bę.

London, saus. 31. — Jau

Anglijoje. Tų kanuolių šū
viai pasiekė Kent ąpskritį 
esantį už 32 mylių nuo 
Francijos.

London, saus. 31.—Vokie
čių Orlaiviai trimis atvejais 
bombardavo Londoną, ir tū
lus kitus Anglijos miestus. 
Vienas jų orlaivis nušautas.

PRCSEIKOS 
PRAKALBOS

ir trečiadienį,
Sche-

d.,

ITALAI KRAUSTOSI IŠ 
TEPELINI, ALBANIJOJ

9 d

d.

“Vilnies” redaktorius Leo
nas Prūseika kalbės sekamose 
vietose:

Antradienį
vasario 4. ir 5 dienomis, 
nectady, N. Y.

Penktadienį, vasario
Rochester, N. Y.

Sekmadienį, vasario
Buffalo, N1. Y.

Iš Schenectady praneša
A. Gudžinskas, kad rengia 
prakalbas ir darbuojasi, kad 
jos būtų sėkmingos.

Drg. Prūseika kalbės apie 
Lietuvą, pasauliniais klausi
mais ir Amerikos darbo žmo
nių reikalais. Atsilankykite į 
prakalbas ir išgirskite teisy-

Graikų Pranešimas:
Athenai. — Graikai at

mušė visas italų kontr-ata- 
kas Albanijoj.

Italų kariuomenė jau pra
deda kraustytis iš Tepelini, 
jų tvirtumos viduriniai-pie* 
tinėje Albanijoje.

ORAS. — šį šeštadienį 
vidutiniai šalta.
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$804.20 Susiųsta “Laisvei”
Sa Pasveikinimais

Jau savaitė laiko praėjo, kai įvyko 
“Laisvės” bendrovės šėrininkų suvažiavi
mas. Jis buvo gyvas, draugiškas, gražus. 
Daug šėrininkų, tiesa, negalėjo jame da
lyvauti—dėl blogo oro ar dėl kitų prie
žasčių. Bet daugelis tokių, kurie negalė
jo dalyvauti, prisiuntė dienraščiui sveiki
nimų.

Daugelis organizacijų veikino “Lais
vę” ir prisiuntė jai aukų.

Iš viso šiame mūsų šėrininkų suvažia
vime susiųsta su pasveikinimais $804.20 
aukų. Tai daugiau, negu kada nors mū
sų laikraščio istorijoj.

Ir tai padalyta be didelių pastangų, 
be didelių ir ilgų prašymų. Tai padaryta 
savaimiškai1, gaivališkai.

Ką tas viskas parodo? Ogi jis parodo 
tą, kad mūsų šėrininkai, mūsų skaity
tojai, mūsų veikėjai savo dienraščin rolę 
šiuo metu labai įvertina. Tas parodo, kad 
visa Amerikos pažangioji visuomenė sa
vo dienraštį įvertina. Jis jiem reikalin
gas,—ypačiai šiuo metu,—jie be jo apsi- 
ėiti negali. ) -

Greitu laiku spausdinšime draugų ir 
draugių sveikinimus “Laisvėje”. O da
bar prašome visų mūsų gerų laisviečių 
talkos: paplatinti daugiau “Laisvę” Am
erikos lietuviuose dai;bo žmonėse, gauti 
jai daugiau prenumeratų, daugiau skai
tytojų !

Žmonės Karo Nenori
“Vilnis” rašo:
“Einant tardymui ryšium su preziden

to Roosevelto siūlomu bilium, kuris rei
kalauja teikti Anglijai visokeriopą pa- 
gelbą, žymiai pasireiškia augantis prie
šinimasis ir tam biliui ir karui. Tas bi- 
lius, tapęs įstatymu, vilktų Ameriką ka
ram Bent to bijo daugelis besipriešinan
čių jam.

“Siuntimas Amerikos armijos Anglijon 
arba bile kur Europon dabar labai pavo
jingas, kuomet nazių orlaiviai ir subma- 
rinai taip daug skandina laivų, vis la
biau blokaduoja Angliją.

“Amerikos karan stojimas tafrpgi reiš
kia visus karo sunkumus, o pirmiausia

netekimu demokratijos namie.
“Priešinimasis prie karo vedančiam bi- 

liui dėlto tiek didėja; sakoma, ir tūli pir
minis jį rėmę traukiasi atgal.”

Tie kongresmanai ir senatoriai, ku
rie norės klausyti darbo žmonių valios, 
savo rinkėjų valios, jie nebalsuos už H. 
R. 1776 bilių. Jie. žinos, kad už tąjį jų 
žygį (balsavimą įtraukti šį kraštą į ka
rą) Amerikos darbo žmonės netylės.

Amerikos darbo žmonės žino, kad im
perialistinis karas, į. kurį karo ruošėjai 
siūlo įtraukti šį kraštą, pirmiausiai už
duos smūgį darbo žmonėms, panašiai, 
kaip jau yra užduotas jis kariaujančiųjų 
kraštų darbo žmonėms. Įsivėlimas Ame
rikos į karą reikštų šito krašto žmonėms, 
—Jungtinių Valstijų darbo žmonėms—di
dėjimą skurdo.

Štai kodėl American Peace Mobiliza
tion, mūsų nuomone, atlieka labai didelį 
darbą organizuodama Amerikos darbo 
žmonės kovai prieš įvėlimą Amerikos į 
karą! Štai, kodėl darbo unijos ir kitos 
organizacijos, bei atskiri individualai la
bai gerai padaro, pasisakydami skvo re
zoliucijomis prieš paminėtąjį bilių!

Ir vėl $2,000.00 Hitleriniams
Smetonininkams

Čikagos kunigų “Draugas” (iš sausio 
29 d.) praneša, kad kunigų kontroliuoja
ma federacija “šiomis dienomis pasiun
čia pabėgėliams $2,000. Tą didelę sumą 
siunčia per ‘Lietuvos ministrą’ Berlyne 
pulk. K. Škirpą...”

Aišku!
Amerikos lietuvių sudėti doleriai siun

čiami smetoniškiems hitlerininkams, bu
vusiems Smetonos režimo žvalgybinin
kams, kurie pabėgo pas Hitlerį. Ameri
kiečių lietuvių doleriais (aukomis!) bus 
remiamas

Ar mes 
bus?!

Hitlerio režimas.
gi nesakėme, kad panašiai

Kas Jiems Rūpi
Anglijos imperialistų valdžia sakosi 

bandysianti įtikinti Jungtinių Valstijų 
vyriausybę, kad pastaroji neperleistįų So
vietų Sąjungon tūlų prekių—medvilnės, 
mašinerijų ir kt. Kaip žinia, Sovietų Są
junga perkasi tuos dalykus .iš Amerikos 
vyriausiai’ tam, kad jai daug pigiau ap
sieina juos pirkti Amerikoje ir persiųsti 
(laivais) per Vladivostoką į Tolimuosius 
Sibiro Rytus, negu tuos pačius dalykus 
siųsti iš vakarų Sovietų Sąjungos gele
žinkeliais.

Iš prekybos su .Sovietų Sąjunga nau
dos yra ir Sovietų Sąjungai ir Amerikai. 
Amerikai tūlais atžvilgiais dargi dau
giau, negu Sovietų Sąjungai.

Bet Anglijos viešpačiams tas nesvarbu. 
Jie nepaiso, kaip bus Amerikai. Kadangi 
jie yra nusistatę prieš Sovietų Sąjungą, 
tai, ot, nori, kad ir Amerika darytų tą 
patį!

Per ilgus laikus Anglijos imperialistai 
jau yra parodę, kad jiems kitų kraštų 
žmonių gerbūvis visiškai nesvarbus. 
Jiems svarbūs tik savo interesai, savo 
kailio išgelbėjimas. Tai kodėl Amerikos 
žmonė turėtų Anglijos imperializmą 
gelbėti? Kodėl jie turėtų dėl jo kariauti 
ir žūti?!
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American Peace Mobilization pikiefuotojoš protestuoja prieš Nev> Yorko rhiesto 
ftiajoro politiką, pa«imojančią daryti mieste “tamsias naktis” (blackouts), neš, ša* 
ko jos, Ui yra ruošimas šios Šalies prie karo.

Rezoliucija Dienraščio 
""Laisves” Klausimu

Lietuvių Koopera t y ve s 
Spaudos Bendrovės šėrinin
kų metinis suvažiavimas, 
įvykęs sausio 26 d., 1941, 
Lietuvių Amerikos Piliečių 
Kliubo Salėje, 280 Union 
Ave., Brooklyn, N. Y., iš
klausęs dienraščio “Lais
vės” administracijos ir re-j 
dakcijos raportus, pareiš
kia:

Dienraštis “Laisvė” per 
ištisus pereitus metus gerai 
išlaikė pažangios krypties 
poziciją visais svarbiaisiais 
gyvenimo klausimais.

Dienraštis “Laisvė” tin
kamai ir teisingai supažin
dino Amerikos lietuvius su 
svarbiais istoriniais įvykiais 
Lietuvoje.

Kuomet atžagareiviškoji 
Amerikos lietuvių spauda 
kelia Amerikos lietuviuose 
neapykantą prieš Lietuvos 
liaudį, reiškia pageidavimą, 
kad Hitleris užimtų ir val
dytų Lietuvą, skaldo Ame
rikos lietuvius į priešingas, 
antagonistines grupes, tai 
dienraštis “Laisvė” vienija 
Amerikos lietuvius kultūri
niam bendram darbui.

Didelė didžiuma Amerikos 
žmonių trokšta, kad šis kra

štas nebūtų įtrauktas į eu
ropinį karą. Didžiuma A- 
merikos žmonių trokšta tai
kos. Tokio nusistatymo lai
kosi ir dienraštis “Laisvė”, 
ir mes pilniausia tai užgi
name.

Mes nuoširdžiai ačiuoja- 
me visiems dienraščio “Lai
svės” bendradarbiams, ku
rie per ištisus metus rašinė
jo straipsnius, teikė iš kolo
nijų žinias. Nuoširdžią pa
dėką reiškiame visiems 
“Laisvės” platintojams ir 
vajininkams; visiems mūsų 
dienraščio rėmėjams.

“Laisvė” didelius darbus 
nudirbo1 per 30 nietų savo 
gyvavimo Amerikos lietu
vių švietimo ir kultūros sri
tyje.

Tačiau prieš mus stovi 
dar dideli darbai.

Todėl mes kviečiame visus 
dienraščio “Laisvės” skai
tytojus, visus bendradar
bius ir rėmėjus dar su di
desne energija darbuotis, 
kad padaryti dienraštį ‘Lai
svę’ dar tvirtesniu ir reikš
mingesniu Amerikos lietu
vių vienijimo ir apšvietos 
įrankiu.

Rezoliucijų Komisija.

Anglijos moterys darbininkes orlaivių fabrike tapo 
bombonešio sparną; vis daugiau ir daugiau moterų bus 
paimta j karo reikmenų fabrikus, kuomet vyrai šau
kiami j karo tarnybą.

Laiškas iš Tarybų Lietuvos

Džiuginanti Įvykiai 
Pakeltame Ūpe

Negalima perdaug rūgoti, 
jeigu žiemą yra daug sniego, 
kaip lygiai negalima rūgoti, 
kam sniegas šaltas. Tačiaus 
mums pikta, kuomet mes ren
giamės kokiam nors žygiui, o 
čia mums kelyje klojasi po ko
jų, kaip iš kokios gausybės bal
tutėlis šlapias ir šaltas sniegas, 
kad nei eiti, nei bėgti, nei va
žiuoti negalima.

Bet kur yra begalinis trau
kimas prie kokio nors labai ver
tingo tikslo, tai ten mes nesu
laikomai veržiamės ir turint 
gerą tikslą pasiekiame.

Jeigu galima palyginti ir čia: 
sulaukus sausio 24 dieną, tai 
yra penktadienis, arba geriau 
sakant paskutinė diena prieš 
įvykstant korespondentų suva
žiavimui, Brooklyne, N. Y., 
“Laisvės” svetainėje, nuspren
džiau nepaisant žiemos rūstumo 
bei nepalankių aplinkybių nei, 
vei, neišbrendamo sniego pu
snynų, važiuot į korespondentų 
ir dienraščio “Laisvės” suva
žiavimus.

Na, važiuoju. Man pasiekti 
buso stotį buvo gana sunkokai. 
Mat, toli. O čia tas naujai krin
tantis sniegas pinasi po kojų, o 
čia ir tos kojos ne mano, bet 
medžio. Na, ir teko biskį pako
voti su tuomi baltutėliu , “sve
čiu,” ką tik nutupančiu ant mū
sų močiutės planetos.

Kliūtys petgalėtos. Sėdu į 
busą, kaip 10 vai. penktadienio 
vakarą ir tuoj paliekame Low- 
ėllį.

Kelionė buvo nebloga. Nors 
buso vairuotojui teko negražiai 
pakeikti tokią žiaurią snieguo
tą, neįžiūrimą naktį. Bet ką 
paisyti! Važiavimo tikslas yra 
daug didesnis. Ir vien tik apie 
tą galvojau: kaip pavyks pats 
suvažiavimas? Ar daug atsiras 
tokių, kad nepaisys oro blogu
mo ir vistiek važiuos ir daly
vaus suvažiavimuose? Kaip re
aguos į šių metų “Laisvės” su
važiavimą Europos įvykiai ir 
t. p. ? šitokios ir daug kitokių 
minčių bangos plaukte plaukė 
mano mintimis.

Pasiekiu ir Brboklyną. Štai 
ir mūsų brangaus dienraščio 
“Laisvės” namas. Greit žengiu, 
(žinoma, taip greit, kaip aš.ga
liu) į vidų, nes/ ir čia tas ne
malonus sniėgą'š atakuoja visu 
srtiarkUiPu. Mdt “blitzkrieg” vi
sur. čia ranįu tik vieną malo
nią draugę L. Kavaliauskaitę.

Pasisveikinę, tuoj klausiu, ar 
jau daug svečių yra atvažiavu
sių iš kitur. Ypatingai ar yra 
kas nors daugiau iš Massachu
setts valstijos.

—Dar tik vienas, draugas L. 
Prūseika iš. Chicagos ir dabar 
jūs, atsakė Lillian rimtu tonu.

Blogai, maniau. Toks blogas 
oras gali labai pakenkti mūsų 
suvažiavimams.

Ilgai nelaukus, pradėjo rink
tis vietiniai draugai: Buknys, 
D. M. šolomskas, P. Šolomskas, 
P. Baranauskas, A. Bimba, J. 
Dainius, S. Sasna, R. Mizara, 
J. Gasiūnas, R,. Matusevičius, 
P. Pakalniškis, Zablackas, V. 
Tauras ir visa eile kitų, kurių 
nebeatsimenu, bet iš kitur dar 
buvo labai mažai. Sutikau tik 
S. Meisoną iš Waterburio ir P. 
Janiūną iš Bayonės.

Artinasi 6-ta valanda vaka
ro ir laikas, nuo kurio turės 
prasidėti korespondentų suva
žiavimas. Na, jaū po truputį 
daugiau ir daugiau renkasi iš 
kolonijų draugų. Dabar pasi
darė daug smagiau.

Juozas Daubaras iš Athol, 
Mass., gavo sekamą laišką:

Lapkr. 11 d., 1940 m.
Vabalninkas.’

Brangūs Tėvai ir Broliai!
Senai jums berašiau. Kaip 

jau žinote, Lietuva prisijungė 
prie Tarybų Sąjungos. Pro 
mūsų mistelį daug Tarybų S- 
gos kariuomenės pravažiavo. 
Puikūs kariai. Labai manda
gūs ir tvarkingi. Apsiginklavę 
visokiais visokio pobūdžio gin
klais. Visu kuo aprūpinti. Vi
si motorizuoti. Pėsčių visai nė
ra. Jokio valgio nepriima, nes 
visko turi savo. Teko nema
žai įsikalbėti. Jie stebisi, kaip 
pas mus ne vienodai žmonės 
gyvena, kad pas mus matyti 
beturčių, ubagų.

Dabar jau keli mėnesiai, kai 
mes įsijungėme į Tarybų Są
jungą. Atsirado daugiau dar
bo. Darbininkai daug daugiau 
uždirba. Kurie darbininkai 
vargiai galėdavo prasimaitinti 
su šeima, dabar jau turi pri
sipirkę geresnių drabužių, įsi
giję baldų.

Atidarė suaugusiems veltui 
mokyklas; įsteigė kursus. Pas 
mus miestely suaugusių moki
nasi apie 100 žmonių. Už 
mokslą niekam nereikia mokė-

Pats suvažiavimas buvo labai 
geras, nes buvo paliesta daug 
gerų klausimų, apkalbėta eilė 
trūkumų ir gerumų, kas liečia 
mūsų korespondencijas. Visi 
korespondentai, manau, įgavo 
daug gero pamokinimo, daug 
naujo patyrimo, .kas turės išeiti 
dienraščio naudai ir podraug 
dienraščio skaitytojams.

Tokis laikraštis^ kaip “Lais
ve,” kaipo liaudies dienraštis, 
yra visuomet gerinamas ir da
romas atsakomingėsniuf liau
dies gyvenimo reikaluose. Ir 
taip pakeltame ūpe ir naujuose 
patyrimuose užsibaigė “Lais
vės” korespondentų suvažiavi
mas.

Dabar rūpestingai buvo lau
ktas rytojaus, “Laisvės” šėri
ninkų metinis suvažiavimas.

Nors buvo nemažiau bijotasi 
to paties blogo oro. Nes šėri
ninkų suvažiavimai savo praei
ties tradicija didžiuojasi ir šie
met ta garbinga . tradicija ne 
privalo būt pažeista.

Ji nebuvo nei kiek pažeista. 
Šių metų šėrininkų suvažiavi
mas įvyko, kuomet “Laisvė” 
švenčia 30 metų savo gyvavi
mo. Kuomet mūsų senoji tėvy
nė Lietuva jau nusiplovus fa
šistinio brudo ir įkūrus tarybi
nę santvarką, kuomet mūsų 
dienraštis pasiekė daug plates-

nes lietuvių mases, joms vado
vauja ir jau tapęs liaudies 
dienraščiu. Mylimu liaudies 
dienraščiu.

šiame suvažiavime dalyvavo 
daugiau šėrininkų negu pernai. 
Jis buvo puikiausioj santaikoj. 
Geriausiame ūpe, kaip bile ka
da man yra tekę būti, o esu bu
vęs nemažai suvažiavimuose. 
Niekad pirmiau tiek gražių pa
sveikinimų nėra buvę, kaip šia
me. Tie pasveikinimąį, ta pui
kiausia santaika, tas pakilęs są
monėje ir pasiryžime ūpas lai
duoja puikiausi gyvavimą ir 
šviesią ateitį mūsų dienraščiui.

Tą patį vakarą, tai yra sau
sio 26 d. įvyko labai pasekmin
gas bankietas erdvioj ir puikioj 
svetainėje, kur buvo nusamdy
ta du aukštai ir visur perpil
dyta svečiais. Bankietas savo 
turiniu buvo labai turiningas 
ir puikus visais atžvilgiais.

Aš nesu kofnpetentiškas tą 
viską aprašyti, todėl ir nemė
ginsiu. Manau, kas nors iš vie
tinių aprašys tą įvykį.

Bet vieną noriu .būtinai pa
žymėti, būtent, šio bankieto da
lyviai buvo labai inteligentiškai 
užsilaikanti svečiai. Ši mano 
pastaba negali būti tuščia pagy
ra, nes visi dalyviai, kurių bu
vo daug, pripažins, jog svečių 
užsilaikymas buvo aukštos rū
šies.

Dar biskį ir baigiu.
Brangios draugės gaspadinės, 

priimkite -mano širdingą dėkui 
už jūsų gabumus ir aukštą pa
tyrimą skanių valgių gaminime. 
Svečiai giliai atjaučia ir jūsų 
didelį pavargimą šiame milži
niško darbo atlikime. Visi lais- 
viečiai jums dękiioja.

J. M. Katsotias.

ti. Beturčių vaikams suteikia 
visokias pašalpas.

Fabrikai pradėjo smarkiau 
dirbti. Mūsų miestelio malū
nas ir vilnų apdirbimo įmonė 
pradėjo dirbti ir naktimis, tai 
yra, ištisą parą. Dirba dukart 
tiek žmonių po 7-8 vai. į parą.

žemę išdalijo bežemiams 
ir mažažemiams per du mė
nesiu.

Dabar pas mus ištikrųjų, ro
dos, gyventi ir’gyventi. Jauni
mui, tai tikras rojus. Moko 
juos visokių dainų. Ruošia 
spektaklius, vakarėlius. Tarp 
žmonių puikybė ir išdidumas 
visai pranyko.

Dabar tėtušiui tikrai patik
tų Lietuvon atvažiuoti, kad tik 
karas pasibaigtų. Mes. nejau
čiame jokio sunkumo dėl ka
ro, Visko reikalingo pragyve
nimui gauname. Aš tebedirbu 
tą patį darbą pavieniui. Dar
bo turiu užtektinai. Mat, ma
no profesijos bendradarbių 
daugiaus nėra, tai dirbu taip 
pat, kaip kiti amatininkai, sa
kysime, kaip batsiuviai, siuvė
jai, medžio meistrai, tai bu
riasi į arteles, tai yra, steigia 
dirbtuves. Jiems daug geriau, 
negu pirma buvto. Tarp jų ne
bėra jokios konkurencijos. Jie 
gali įsigyti mašinų, patobulin
ti ir padidinti darbą ir dau
giau uždirbti. Mes esame vi
si sveiki. Vaikai mokosi. Duk
tė Jonė Šiauliuose, tuoj bus 
mokytoja, o Leonas Kaune 
muzikos konservatorijoj. Vy
tautas dar Vabalhinke.

Viso labo, Sūnus.

Klausimai ir 
Atsakymai

Klausimas
Gerbiama Redakcija: Pra

šau man paaiškinti: Jeigu 
visi laikraščiai, nusistatę 
prieš naują Lietuvos val
džią ir “Laisvę”, nustotų 
šmeižę Lietuvą ir “Laisvę” 
tik per vieną mėnesį, tai ką 
jie rašytų per tą laiką? 
Lauksiu paaiškinimo.

J. S. Rainys.
Atsakymas

Prisipažinsime, kad į šį 
klausimą nepajėgiame atsa
kyti. Būtų gerai, kad pa- 
klaustumėte minėtų laikraš
čių redaktorius. Iš tikrųjų, 
tie mūsų oponentų laikraš
čiai kasdien taip užkimšti 
šmeižtais ir melais apie Ta
rybinę Lietuvą ir klasiniai 
sąmoningus darbininkus, 
jog atrodo, kad jie nieko 
daugiau šiame pasaulyje ne
bežino ir nebemato.

Keturi jauni vyrai sulaikyti 
policijos kaltinimu įvairiose 
Brooklyno vietose padarius 30 
plėšimų ir juose bendrai pel
nius $4,000 per apie porą mė
nesių.



Knygos Evoliucija: Akmenine, Medine 
ir Šių Dienų—Popierine

Newark, N. J.

J Vilniaus universiteto biblioteką dabar I 
verta užeiti kiekvienam, kas tik domisi kul
tūros istorija, kas nori sužinoti, kaip vargo 
žmonės iki išmoko knygas ir laikraščius 
spausdinti. Užėjus Vilniaus universiteto bib- 
liotekon dabai’ galima pamatyti, kaip spau
da tobulėjo, kaip ji plito; ten dabar vyksta 
spaudos paroda, skirta 500 metą spaudos iš
radimo sukakčiai paminėti.

Iš mokyklos vadovėlių dar prisimenam 
teigimus, jog senovės babiloniečiai ir asy- 
riečiai turėjo plačią savo literatūrą. Jų kny
gos buvo rašomos ant papyruso medžio la
pų, ant akmens, molio, vaško lentelių arba 
cilinderiu. Akmuo žmogui yra buvęs įrankiu, 
ginklu, statybos medžiaga ir net knyga. Ke
lios ženklais išmargintos akmens lentelės 
sudarydavo knygą, šitokį asyriečių knygos 
pavyzdį galima pamatyti minimoj parodoj. 
Akmenines knygas žmonės skaitė labai se
niai, apie 3,800 metų prieš mūsų erą. Ir 
todėl, žiūrėdamas parodoj į išdėstytus eks
ponatus, kažkaip nenori patikėti, jog tai 
daiktai 5000 metų senumo.

Molinės knygos jau reiškė pažangą. Jos 
buvo patogesnės, lengviau kilnojamos, leng
viau parašomos ir lengviau įskaitomos. Se
niausi Egipto užrašai taip pat padaryti ant 
akmens. Vėliau raštams labai plačiai buvo 
vartojamas papyrus. Ilgainiui Egiptas pasi
darė net papyruso eksporto šalimi. Yra ži
nių, jog Ptolomėjus V. (205—185 m. prieš 
mūsų erą) uždraudė išvežti iš Egipto papy- 
raus lapus. Tada kraštams, papyruso ne
turintiems, teko jieškoti naujų priemonių 
knygoms ruošti. Kaip ir kada papyrusą pa
keitė pargamentas nėra tikslių žinių, žino
ma tik, kad didelė Pergamenus biblioteka 
buvo įrengta iš knygų, rašytų ant specialiai 
paruoštos odos. Spėjama, jog iš tos biblio
tekos vardo ir bus kilęs pargamento pava
dinimas. Papyruso ir pargamento pavyzd
žių parodoje taip pat yra apsčiai. Visi lan
kytojai gali juos pamatyti.

Prirašyti pargamentai būdavo klijuojami 
ir vyniojami į trūbeles panašiai kaip audek
las. Pargamentus gamindavo iš jaunų avių, 
ožkų ir veršiukų kailelių, žydai išmoko taip 
gerai tuos kailelius išdirbti, kad rašyti buvo 
galima ant abiejų pusių. Anksčiau rašydavo 
tik ant vienos pusės. Po pargamentų atsira
do popieris. Tai jau vėliausias laimėjimas. 
Jo išradimas priklauso kinams. Labai gali
mas daiktas, kad pargamento išradimo gar
bė taip pat kinams priklauso. Europon po- 
pierį atgabeno arabai 9-tame amžiuje. 13 
amžiuje Francijoje popieris buvo vartoja
mas tik raštams ir dokumentams, o 15 am
žiuje pradėtas vartoti knygoms. Kinai po- 
pierį gamindavo iš daržovių lapų ir medžio 
žievių.

Akmeninės, molinės, vaškinės ir pirmosios 
popierinės knygos nebūdavo multiplikuoja
mos. Kiekvieną knygos egzempliorių reikda
vo prirašyti atskirai. Būdavo žmonės, daž
niausiai vienuoliai, kurie versdavosi knygų 
perrašinėjimu. Tokių, ranka rašytų knygų, 
parodoje išstatyta gana daug. Iš jų matyti, 
kaip išmiklinti būdavo pirštai tų knygų per
rašinėtojų. Raidės kaligrafiškos, kai kurios 
net labai smulkios, su raitytomis uodegai
tėmis, su įvairiais pagražinimais. Kiek tai 
reikėjo kantrybės šimtus puslapių ir šimtus 
egzempliorių stropiausiai prirašyti ranka. 
Dabar tai mums atrodo katorgos darbas, 
bet tada žmonės ramiausiai rašė, nes kito 
rašymo nebuvo. Ir net po to, kai spauda bu
vo išrasta, daug kas iš knygos mėgėjų to 
išradimo nenorėjo pripažinti ir ranka ra
šytas knygas daug aukščiau vertino negu 
spausdintas. Rašytinėse knygose yra daug 
vinječių, iliustracijų, pagražinimų. Kiekvie
nas perrašinėtojas stengėsi parodyti kuo 
daugiausia savo amato meno. Parodoje iš
dėlioti inkunabulai yra labai didelis muzie
jinis turtas, kuris iki šiol mūsų respublikoje 
dar niekur nebuvo rodytas. Ir apskritai, to
kia paroda pas mus yra pirmoji.

Jonui Gutenbergui priklauso spaudos iš
radėjo garbė. 1440 metais jis pradėjo vartoti 
kilnojamas raides, kurių patarnavimais mes 
tebesinaudojam ir dabar. Prieš Gutenbergo 
išradimą knygos jau buvo spausdinamos, o 
ne tik ranka perrašinėjamos. Tekstas būda
vo išdrožiamas medinėse lentelėse, patepa
mas dažais ir taip multiplikuojamas. Didelis 
nepatogumas buvo tas, kad naujam tekstui 
reikėjo ir naujas raides drožti. Gutenbergo • 
raidės galėjo būt išbarstomos ir vėl suren
kamos. Nėra dar tiksliai nustatyta, kokios 
jos buvo: medinės ar metalinės, bet daugelis 

aptiktų faktų kalba už tai, jog jos buvo me
talinės.

Ranka rašytos knygos buvo brangios, ma
žai kam tepraeinamos. Bet ir pirmosios spau
sdintos knygos buvo didelė retenybė. Jos 
būdavo didelės, storos, sunkios nešioti. Kny
ga preke virto jau kiek vėliau.

Dideliu knygos sudemokratintoju tenka 
laikyti Aldo Manuzio, Venecijos spaustuvi
ninką ir humanistą. 1490 m. jis įtaisė grai
kišką spaustuvę ir ėmė leisti trūkstamus tek
stus. Į knygų šriftus jis įvedė kursyvą, kuris 
greitai paplito kitose spaustuvėse. Kursyvu 
spausdintos knygos net gavo aidų pavadini
mą. Vėliau jis ėmė spausdinti lotyniškus ir 
itališkus tekstus. Aldo Manuzio pakeitė ir 
knygos formatus, lankstydamas popierį ma
žesniu oktavų. Aldai tapo pigiomis, daug 
kam prieinamomis knygomis. Jų pavyzdžius 
taip pat parodoje galima pamatyti. Iki mir
ties Aldo Manuzio išleido apie 150 veikalų, 
o jo įpėdiniai iki 1597 m. net daugiau kaip 
1000.

Kiti du žymūs knygos platintojai buvo 
Plantinas su Elzeviru. Elzevier buvo viena 
žymiausiųjų pasaulyje knygų leidimo ir pre
kiavimo firmų. Leidenas, kur buvo Elzeviro 
spaustuvė, tapo pasaulines knygos centru. 
Ten buvo leidžiamos knygos lotynų, f lamų, 
francūzų ir vokiečių kalbomis. Elzeviro vai
kai tęsė tėvo darbą, į knygos techniką įneš
dami daug patobulinimų. Elzeviru firma ėmė 
leisti mažo, kišeninio formato knygeles, ku
rios dar ir iki šių laikų tebevadinamos elze
viru vardu. Elzeviru kolekcija parodoje la
bai turtinga. Galima pamatyti jų apdarus, 
popierį, firmos emblemą, raides ir visa kita.

Parodoje išstatytos ir seniausios lietuvių 
knygos. Jas galima ne tik pamatyti, bet ir 
paskaityti, žinoma, neliečiant jų rankomis.

Parodą apžiūrėjus galima pasigrožėti ir 
knygos egzotika. Atskiroj vitrinoj yra su
dėti knygos fenomenai. Ten yra kietais me
taliniais viršeliais arabų koranas, perpus 
mažesnis už degtukų dėžutę. Yra ir daugiau 
įvairių liliputinių knygų, kurių žodynai daž
nai vartojami mūsų moksleivių. Tarp mažų 
knygų knygų yra ir vilniečio Kapilovičiaus 
atvirukas. Jame nepaprastai smulkiomis rai
dėmis nurašytas vienas Tolstojaus veikalas. 
Bet nurašymas atliktas taip, kad iš eilučių 
sugrupavimo išeina gyvas Tolstojaus pa
veikslas.

Bet tai, žinoma, tik mažas parodos pa
įvairinimas. Vertingiausia parodoje yra visa 
tai, kas vaizduoja knygos kelią nuo akme
ninės lentelės iki masinės knygos. Vilniaus 
Universiteto biblioteka, šią parodą suorga
nizavusi, atliko didelį kultūrinį patarnavi
mą Vilniaus gyventojams ir į jį atvykstan
tiems svečiams. J. Jurginis.

Maskva
(Liuosas vertimas iš V. Lebedevo Kumačo; 

muzika Dan. ir Dm. Pokrasso)
Skaidriom varsom puošias rytas, 
žėri Kremlius išdidus, 
Sovietinės žemės laimę 
Jausti gali čia žmogus.
Dvelkia vėjas užu vartų, 
Plinta alasas gatve,— \
Mano tėviškės tvirtove, 
Kožnas sveikina tave!

Tu verdanti, galingoji, 
Nieko tu neatbojanti, 
Šalis mana, Maskva mana, 
Tik tu viena viliojanti!

Jau diena gražiai įkaito, 
Gatvės—ūžesys bangų ; 
Jau mokyklos prisipildė— 
Klega garsas iš langų.
Gegužinės dienos plaukia, 
Girdisi aidai dainos, 
Vis tai didį džiaugsmą teikti 
Dėl gražuolės—dėl Maskvos!

Tu verdanti ir tt...
Nejučiom diena praeina 
Darbo imtame bare, 
Vėl nauja vilionė traukia 
Pasivaikščiot vakare.
Na, ir eina susitikti: 
šičia poros, ten—draugai, 
Ir Maskvos gyvumą rodo 
Jau bulvarai ir sodnai!

Tu verdanti... ,
St. Jasilionis,

Chiniečių jaunimo choras New Yorke; jis dalyvauja su dainomis parengimuose, 
kurie yra rengiami Chinijos liaudies pagalbai.

A. LIEPSNOMIS

LEVAS TOLSTOJUS
Levas Tolstojus—XIX amžiaus antros pu

sės ir XX amžiaus pradžios rusų literatūros 
realizmo meisteris. O tokioje epochoje būti 
realistu, reiškia atidengti valdančios klasės 
pūvantį veidą, reiškia atvaizduoti vergišką 
valstiečių ir darbininkų darbą, skurdą, aima
nas, reiškia sukurti ilteratūroje tokį tipą, ku
ris savo gyvenimu, savo galvosena ir morale 
liudytų neišvengiamą seno pasaulio žlugimą 
ir progresyviškesnės ūkinės sistemos atėjimą.

Tolstojus savo romane “Annoje Karenino- 
je” ir “Prisikėlime” socijalinius kojnfliktus, 
caristinės Rusijos liaudies buitį, žmogaus sie
los tragedijas, žmogaus jieškojimą ir neramu
mą nupiešė taip ryškiai, kad vargu ar geras 
socijologas bei istorikas tai tikrovei pavaiz
duoti berastų ryškesnių spalvų. Jeigu Karolis 
Marksas didįjį kritinį realistą Balzaką pava
dino socijologijos daktaru prancūzų literatū
roje, tai realistą Tolstojų be perdėjimo gali
ma laikyti socijologijos daktaru rusų litera
tūroje. Tolstojus davė aiškų savo epochos eko
nominių bei politinių konfliktų vaizdą, štai 
kodėl jis dar “Annoje Kareninoje” jautė tą so
cialinę katastrofą, kuria caristinę Rusiją su
krėtė 1905 ir 1917 metų revoliucijos. Juk jo 
studentas džiovininkas Sergėjus Levinas mirė 
su viltimi, kad Rusijoje užsiliepsnos revoliu
cija ir ateis koniunizmo gadynė. Tolstojaus 
dvarininkai irgi matė artėjančią katastrofos 
dieną. Tai dvarininkas Konstantinas Levinas 
ir Nechliudovas. Jie, gyvendami puikiuose 
rūmuose, didelėje prabangoje, ir matydami, 
kaip dėl jų dirba, dieną naktį triūsia, alksta 
ir miršta visa Rusija,—bandė “prisikelti”, pa
sidaryti darbo žmogui “geresniais”, atiduoti 
dvarus valstiečiams, dirbti juodą darbą, gy
venti tik iš savo prakaito. Tačiau jie tebuvo 
menkučiai drugiai, kurių sparnus suverždavo 
griežti ir nenumaldomi nuosavybės įstatymai. 
Dvarininkas Levinas daug galvojo, nerimavo, 
“graužėsi”, kad dėl tokių žmonių, kaip jis, be 
atodūsio dieną naktį dirbo visa Rusija. Jis 
šimtą kartų širdies gelmėje kartojo: “Dau
giau nebūsiu išnaudotojas”. Bet užtekdavo 
pamatyti nerūpestingo darbininko numestą 
padargą, pastebėti stoviniuojantį samdinį, 
įžengti į prabanga dvelkiančius rūmus, kad vi
sa tai užmirštų. Tolstojus, sukurdamas tokį 
dvarininko tipą, puikiai patvirtino Markso 
tezę: “Ne žmogaus galvosena apsprendžia 
•buitį, o buitis apsprendžia galvoseną”.

Tolstojaus realizmas parodė tuos catistinės 
Rusijos socijalinius konfliktus, kurie neišven
giamai vedė į socijalistinę revoliuciją. .Tols
tojaus realizmas visu ryškumu iškėlė valdan
čios klasės išsigimimą ir žiaurumą. Tolsto
jaus realizmas aiškiai, išsamiai, giliai išpasa
kojo visas caristinės Rusijos liaudies kančias, 
aimanas, ašaras, nepasitenkinimą ir net pro
testą. Tai realizmas, kuris buvo būtinas ko
voje su kapitalistine — feodaline santvarka.

žymus Tarybų Sąjungos literatūrinis kriti
kas I. K. Luppolis apie tą jo progresyvią reik
šmę sako: “Buržuaziniai mokslininkai ir 
krikščioniški sektantai draskė ir darkė Tols
tojų, stengdamiesi jį atplėšti nuo to, kas že
miška. Tačiau jis buvo giliai įaugęs į juod
žemį. O čia; ir slypi jo jėga. Jie bandė jį at
plėšti nuo istorijos konkrečių rėmų. Jis gi tik 
joje rado savo garbę. O čia ir slypi jo jėga. 

Jie bandė jį padaryti abejingu gyvenimo gė

riui. Jis gi buvo “Rusijos revoliucijos veid
rodis” (Lenino žodžiai—A. L.), čia ir slypi 
jo didingumas”. (“Literatūros etiudai” — 
73 p.).

Tačiau į Tolstojaus kūrybą, į Tolstojaus 
idėjas negalima žiūrėti kaip į vienalytį daik
tą. Yra Tolstojus rašytojas realistas, yra Tol
stojus ir mokytojas moralistas.

Tolstojus realistas davė XIX amžiaus ant
ros pusės caristinės Rusijos sacijalinės buities 
gyvus ir nemirtingus vaizdus. Tolstojus re
alistas teisingai atvaizdavo Rusijos liaudies 
skurdą, valstiečių nuolatinę pauperizaciją, 
darbininkų išnaudojimą, moters beteisiškumą, 
dvarininkų prabangą ir moralinį smukimą. 
Tolstojus nedviprasmiškai pabrėžė, jog teis
mas — valdančios klasės išnaudojimo,: bei pa
vergimo įrankis. Tolstojus realistas atsistojo 
greta paniekintos, atstumtos ir pažemintos 
liaudies dukters Maslovos.

čia Tolstojus ir yra tas socijologijos dakta
ras, kuris negailestingai skrodė pūvantį feo
dalinės — kapitalistinės visuomenės kūną. 
Šis Tolstojus tarnavo liaudžiai, revoliucijai. 
Todėl apie šį Tolstojų Leninas rašė: “Norint 
padaryti didžiuosius jo veikalus visiems pri
einamais, reikia kovoti prieš tą visuomeninę 
santvarką, kuri pasmerkė milijonus ir dešim
tis milijonų darbo žmonių tamsai, nualinimui, 
vergiškam darbui ir skurdui. Ir pagaliau to
kioj santvarkoj būtinas socijalistinis pervers
mas”.

Tolstojus moralistas, Tolstojus, nesiprieši
nantis piktam piktu, mokantis gyventi “aske
tiškai” — marksistiniu požiūriu smerktinas 
ir atmestinas. Argi galima neprotestuoti 
prieš tą santvarką, kurioje tas pats dvarinin
kas Nechliudovas Maslovą išgėdino, atstūmė 
ir pagaliau nuteisė? Argi Maslova turėjo nu
silenkti savo išnaudotojams?

Rusijos liaudis ėjo kitu keliu — priešinimo
si keliu. Todėl ir priėmė Tolstojų rašytoją 
realistą, o ne mokytoją moralistą. “Nes ten, 
kur Levas Tolstojus norėjo būti “amžinas”, 
kur jis dirbtinai ėmė “amžinas” ir “švarias” 
problemas, kur jts kėlė “nemirtingus” klau
simus metafiziniame nuogume, — jis yra iš
nykstantis, marus. Ir amžių bėgyje bus( už
mirštas”. (I. K. Luppolis. Ten pat — 88 p.).

Tolstojaus dvilypumas atsispindėjo ir jo ti
puose. Tatai galima pailiustruoti Nechliudo- 
vu. Ten, kur Nechliudovas atstumia Maslovą, 
kur jis dalyvauja teisėju jos byloje ir ją nu
teisia, — jis yra ryški “mirusi siela”. Tačiau 
tas pats Nechliudovas demaskavo teismo me
lagingumą, parodė jį esant išnaudojimo įran
kį ir kūrė artelę — pažangesnę ūkio sistemą. 
Nechliudovas, sukrėstas savo moralinio smu
kimo, matydamas, kokia bedugnė jį skiria 
nuo valstiečių, neturinčių žemės,— pradėjo sa
vo dvare kurti tas arteles. Tai paties Tolsto
jaus utopija.

Tolstojus per savo tipus dažnai vaizdavo sa
vo pažiūras: protestą ar nuolaidumą. Tatai 
galima pailiustruoti kritiko P. Kogano žo
džiais: “Tolstojaus piešiamas beribis gyveni
mo platumas pirmose jo apysakose ir net “Ka
re ir taikoje” tėra tik fonas, kuriame atsive
ria jo sielos plėtotės istorija. “Anna Kareni
na” irgi nesudaro išimties. Romane sukur
tas herojus (Levinas — A. L.), kuris Tolsto-

(Tąsa ant 4-to pusi.)
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Puikiai Pavykęs Koncertas
Sausio 25 dieną Sietyno 

Choras turėjo savo metinį 
koncertą, kuris gražiai pavy
ko. Programoj dalyvavo, apart 
paties Sietyno, dar šios meno 
spėkos: Aidbalsiai iš Brook- 
lyno, vadovybėj mokytojos ša
knaitės, Bangos Choras iš Eli- 
zabetho, vadovybėj Aldonos 
Klimaitės, rusų, šokikų grupė 
iš 4 porų, Aldona Žilinskaitė. 
Aido Choro mokytoja, ir Al
dona Klimaitė, duetistės. Taip
gi Aldona Klimaitė dainavo 
solo. Visiems pianu akompa
navo mokytoja šalinaitė — 
apart šokikų, kurie turėjo sa
vo muzikantą koncertistą.

Taigi meno atžvilgiu, kon
certas buvo įvairus. Progra
ma tęsėsi veik per dvi valan
das. Publika labai pasitenkino.

Po koncerto tęsėsi smagūs 
šokiai Kazakevičiaus orkestrai 
smagiai grojant įvairius šo
kius.

Programos pildytojai visi 
gražiai atsižymėjo. Publika 
jiems atsidėkojo gausiais plo
jimais.

Vienas labai gražus darbas 
atliktas šiame sietyniečių kon
certe, tai pasveikintas “Lais
vės” dalininkų Suvažiavimas 
su auka $25, kuriuos suauko
jo didžios garbės verta publi
ka. širdingas ačių gerbiamai 
publikai už paramą “Laisvei” 
prieš reakcininkų traicę.

Masinis Mitingas
Sausio 26 d., didžiausioj 

Kruegers Auditorium salėje 
įvyko puikios prakalbos su 
koncertine programa paminėti 
17 metų , nuo pasaulio darbo 
liaudies vado, mokytojaus ir 
tėvo Lenino mirties.

Pasaulio liaudies vadas Le
ninas ramiai ilsisi jau 17 metų, 
tačiau jo dvasia, jo mokslas, 
jo idėjos šiandien plečiasi po 
visą platųjį pasaulį, užka- 
riaudamos vis platesnes ir 
skaitlingesnes liaudies mases 
ir versdamos supuvusių para
zitų gaujas nuo žemės pavir
šiaus.

šį mitingą surengė Komu
nistų Partijos Essex kountės 
skyriai. Publikos dalyvavo pil
na didžioji salė. Aukų surink
ta 160 dol. su viršum. Kalbė
jo Jaun. Kom. Lygos sekreto
rius ir advokatas Kari Brods
kis iš New Yorko.

Šiuos žodžius rašančiam, 
pirmą kartą teko girdėti kal
bant d. Brodskį. Tai puikus, 
talentingas kalbėtojas. Jis 
taip aiškiai žino Lenino moky
mus. Jo prakalbos klausytum 
valandų valandas.

Albinas.

Londono Motery Protestas 
Dėl Maisto

London. — Kai Wendell 
L. Willkie atvyko pietaut į 
Savoy Kotelį, 60 moterų su 
vėliavomis jo priemenėj su
kėlė protesto demonstraciją, 
kartotinai sutartinai šauk
damos:

“Daugiau maisto darbi
ninkams !

“Kodėl beturčiai turi ba
dant, kuomet turčiai gauna, 
ko tik jie nori ir kiek tik 
nori?”

Willkie, buvęs republiko- 
nų kandidatas į preziden
tus, pietavo tame viešbutyje 
su Anglijos darbo ministe- 
riu E. Bevinu ir su virši
ninkais anglų Darbo Uni
jų Kongreso.
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VALANDOS: 2-4 ir 6-8 
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Skersai nuo Republic Teatro 

BROOKLYN, N. Y.
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Mūsų inžinieriai išmleruos jūsų namus ir {dės tinkamą “burner” 
arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. Maloniai suteikiame 

aprokavimus be jokio mokesčio.

Kas nori gražiai, linksmai laiką praleisti, užeina pas 
“Green Star Bar and Grill,” nes žino, kad 

visados bus patenkinti.

X.

Dr. John Repshis 
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
278 Harvard Street 
kampas Inman Street 
Arti Central Skvero 

CAMBRIDGE, MASS. 
Tel.. TRObridge 6330 

OFISO VALANDOS: 
2-4 ir 6-8 vnkare 
NedėŲomis ir uventadieniaia: 
10-12' ryte

BROOKLYN
LABOR LYCEUM

DARBININKŲ ĮSTAIGA
Salės dėl Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų Ir 
tt. Puikus steičius su nąujausiais 
įtaisymais. Keturios bolių alleys.

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-3842

“LAISVES” SPAUSTUVE
Daro visokius spaudos dar

bus organizacijom 
ir biznieriam

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

Telefonas EVergreen 7-1661
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S J. GARŠVA

Ketvirtas puslapis

(Tąsa)
— Leisk... — ir pro jo šoną, į laukus 

pažiūrėjo. Ilgai ji ten žiūrėjo, kol vėl 
nepasakė:—Ko tu parėjai?...

— Prie tavęs parėjau... o tu nesidžiau-

Ji vėl pasižiūrėjo į jį, atitraukė nuo jo 
kelių ranką ir užsidengė akis. Skarutė 
nuslinko nuo jos galvos, ir Juras pamatė 
judant, kaip avies uodegėlę, trumpą, nu
triušusią kasą. Paskum apkabino ją, 
prislinko prie savęs. Po jo kareiviška 
miline pakišo galvą merga, kniurzė, puk
šėjo, lyg užkaistas virdulys. Ne iš siel
varto, kuris ištirpo su pirmaisiais jo žo
džiais, bet iš džiaugsmo graudinosi. Tar
tum debesis ji nuniokštė, sulaistė žemę, 
suminkštino ją ir žydinčio lino žydru
mu atsivėrė akis.

— Blioviau, aš tokia višta... Štai su
plyšę tavo, duok užlopysiu... — jau pra- 
giedrėjusi Monika sakė vartydama jo 
švarko skverną. Surado bliuzelėje ji 
adatą ir siūlą. Moterišku stropumu 
ėmėsi tvarkyti kareivio rūbą.

Tas jos tvarkos ir švarumo pažymys 
Jurą labiau jaudino, negu ašaros, bran
gios, geros rankos dirbo prie jo šono. 
Pabaigusi siūti, ji prilenkė galvą ir visai 
arti prie kūno nukando siūlą. Vyrui lyg 
per pačią širdį smilktelėjo. Prispaudė ją 
ir pabučiavo dar kartą.

— Kaip tu gražiai moki... visai kitoks... 
—kalbėjo pūtuodama mergina. — Iš tolo 
tave pažinau, už mylios. Maniau, kad ne
prieisi...

Juras ją išglamonėjo, nuramino ir ten, 
kur joje gulėjo sunkumas, padėjo ranką 
ir laikė. Paskum į pat ausį pakugždėjo:

Apie “Žeme Maitin 
toj a” Apysaką

Lietuvos rašytojaus Petro Cvirkos apysaka 
“Žemė Maitintoja” pasirodė prieš kelis metus. 
Lietuvoj ji išleista laike Smetonos režimo vieš
patavimo ir todėl vietomis buvo apkarpyta. 
Kiek vėliau ji buvo išversta į rusų kalbą ir 
Sovietų Sąjungoje išleista 20,000 kopijų skai
čiuje pilnai, nes, matyti, autorius persiuntė ir 
tas apysakos vietas, kurios Lietuvoj 
pamatyti pasaulį.

Sovietų Sąjungoj išeinąs didelis 
“Literaturnyj Kritik” 1937 metais, 
pateikė labai platų ir nuoseklų apysakos ap
rašymą po antrašte: “Apysaka Apie Lietuvių 
Sodžių”. Apžvalgos autorium yra A. Kaza
rinas.

Ta proga, kad “Laisvė” pradeda leisti “že
mė Maitintoja” per savo špaltas mes čia ir 
paduosime tūlas ištraukas iš A. Kazarino at
siliepimo apie minėtą (Petro Cvirkos veikalą:

‘Apysaka Petro Cvirkos parodo lietuviško 
sodžiaus gyvenimą pilnoje šviesoje,—rašo A. 
Kazarinas,—Vargas, badas, ligos, buožių ne
laisvė — štai nuolatiniai sankeleiviai 
valstiečio Lietuvoj. Rūpesnis duonos 
sugeria visą jo energiją.

“Prabėgo veik dvidešimts metų nuo 
ko, kaip tiems vargšams švistelėjo viltis, ku
rią greitai pakeitė kartus nusiminimas. 1919 
metais lietuvių buržujai, nusigandę augančio 
revoliucinio judėjimo, davė valstiečiams tam 
tikrą, tiesa, labai mažą, dvarponių žemės da
lį, padalinę ją į mažus sklypelius. Tai buvo 
gudrus jos žygis: lietuvių buržuazija nudavė, 
būk ji taip pat rūpinasi valstiečio gerove ir 
duoda jam tą, ką būtų davusi tarybinė san
tvarka. Lietuvoj “agrarinė reforma” buvo 
demagogišku atsakymu į valstiečių rūpesčius 
žemės ^reikale, į tarybų dekretą tuo klausimu. 
Lietuvos buržuazija su savo reforma siekė 
įnešti pasidalinimą tarpe valstiečių ir darbi
ninkų ir tas jai dalinai pavyko imantis kelių 
vikrių žygių, pavyko apgauti lietuvius valstie
čius, atitraukti juos nuo revoliucinės kovos už 

. geresnį gyvenimą. Bet tas negalėjo ilgai 
trukti ir greitai valstiečiai suprato tikrąją sa
vo padėtį.”

Toliau autorius peržvalgos aprašo vyriausi 
apysakos charakterį Jurą Tarutį, jo pergyve
nimus, džiaugsmus ir nusivylimus, kuris pa
ties kartaus gyvenimo įsitikino, kas yra bur
žuazija, buožija, jos žemės reformos ir Jur
gis Tarutis sako:

— Iškovojome 1919 metais laisvę... nepri
klausomybę nuo bolševikų... Jeigu būčia tie
są žinojęs, tai nebūčia prieš bolševikus ėjęs... 
Ną, dar sulauksime savo dienelės!

Na, ir dabar žinome, kad Lietuvoj ir Juras 
Tarutis ir visi valstiečiai, darbininkai ir inte
ligentai susilaukė savo šviesios dienelės.

Knygos apžvalgininkas A. Kazarinas apie 
veikalo autorių’Tašo:

— O kas ten?
— Toks daikčiukas... nuo kareivio... 

Lietuvos...
— Nu?— apsimetė nieko nežinąs.
—Šitokio, — ji pirštu bakstelėjo jam 

į smakrą.
— Negerai tau su juo?...
— Kiek aš iškentėjau! Visi į mane lie

žuvius valė, lyg į paleistuvę... nusiskan- 
dyt norėjau... bridau, bridau... iki kaklo... 
šalta buvo... nenorėjau mirti... pabėgai, 
maniau... žmonės sakė taip... niekad ne
grįši... Vėl verkiau...

— Na, na, nereik, pakaks.
— Galva aptemo... kvailiojau... ir pa

rako gėriau, įkalbėjo boba ta, Vanagie
nė... Nenorėjau, kad jis be tėvo gimtų, 
stumdytų, kaip šunį, neturėtų vietos gy
venime... dėl to nunuodyt jį norėjau, pa
raką liepė gert... Sirgau, nieks manęs 
neprižiūrėjo, visi viduriai susimaišė... 
skaudėjo jam turbūt ten... vartėsi... var
tėsi. Perdidelis buvo — dėl to gyvas iš
liko. Gaila man pasidarė. Kai ilgai nėr 
jo ir neatsiliepia čia, — ir išsigąstu. Sa
vaitę miegojo, o šiandien, kai tu parėjai 
— vėl krustelėjo. Tėvą pajuto... Nebi
jau liežuvių, kalbų, nieko, kad tik svei
kas ateitų...

Seniai dvare nuskambino pietums, o 
Monika sėdėjo prie surištos, pusiau nu
kirptos avies ir pasakojo kareiviui savo 
vargus, retkarčiais skarutės kampu pa
šluostydama akis. Pasakojo, kaip jai su
rašė laišką Jurui, kaip ji slėpė savo ne
laimę, kaip merginos siuntė kareiviams 
numezgusios kojines, pirštines. Ir ji, 
kaip jos draugės, į vienas pirštines įdė
jusi raštelį. Maniusi, gal paklius skir
tajam. Išvežė tas dovanas, ir nieko ne-

“Petras Cvirka atvaizdavo veikale jausmą, 
kuriuomi gyveno ištikimi Lietuvos sūnūs ir 
kurio negalima j ieškoti tarpe imperialistinės 
buržuazijos...

“Petras Cvirka arti stovi prie lietuvių liau
dies, supranta jos pamatinius reikalus ič mo
ka juos išreikšt aiškiais dailininko vaizdais. 
Jo apysaka turi aiškiai išreiškiančią socialis
tinę tendenciją. Norisi manyti, kad ateityje1 
Cvirka sugebės duoti dar , aiškesnių kūrinių 
apie lietuvių liaudies gyvenimą.”

Ir apžvalgininkas neapsiriko. Petras Cvir
ka aktyviai dalyvavo ir dalyvauja naujo gy
venimo Lietuvoj kūrime. Kaip tik Smetona 
su savo artimųjų šaika pabėgo pas Hitlerį, tai 
Petras Cvirka su kitais Lietuvos ištikimais 
sūnais stojo darban kūrime naujo gyvenimo.

Aš manau, .kad “Laisvės” skaitytojai aty- 
džiai perskaitys “žemė Maitintoja” apysaką 
ir iš jos sužinos apie tai, kaip Lietuvos liau
dis gyveno po smetonininkų jungu.

D. M. Šolomskas.

Levas Tolstojus
(Tąsa nuo 3-čio puslp.) 

autografijoje sudaro naują etapą, 
vinas — romano idėjų išreiškėjas.
mis autorius išreiškė savo pažiūras, 
vi tarp herojų ir demaskuoja melą, 
mato gyvenime”... (“Naujosios rusų 
ros istorijos bruožai” It. — 139 p.).

Tolstojaus realizme, kaip perle, matosi vi
sas XIX amžiaus antros pusės Rusijos gyve
nimas. Jis atvaizdavo tą tikrovę, tuos visuo
meninius santykius, dėl kurių socijalistinė re
voliucija buvo neišvengiama. Jis dar 1881

• metais sugebėjo pakilti virš tamsios epochos 
ir pasakyti: artinasi revoliucijos audra. Jis 
nupiešė nemirtingą rusų tautos kančių epo
pėją.

Tolstojaus veikalai atskleidžia tokį socijali- 
nį neteisingumą, dėl kurio stveriasi už galvos 
net dvarininkai (Levinas, Nechliudovas). Tol
stojus atvaizdavo carizmo žiaurumą, dvarinin
kų prabangą, liaudies skurdą ir vergišką dar-

• bą. Tik po jo realizmo į rusų literatūrą ga
lėjo ateiti Gorkio socijalistinis realizmas. Gor
kis Tolstojaus žmonėms, kenčiantiems skurdą 
ir melą, rado išėjimą — kovą. Atėjo iš liau
dies kita Maslova .— revoliucijonierė beraštė 
motina Vlasova.

Su Tolstojaus “Anna Karenina” ir “Prisikė
limu” prasideda feodalinio — kapitalistinio 
pasaulio socijalistinė katastrofa, o su Gorkio 
“Motina” socijalizmo laimėjimas.

Tarybų Sąjungos žmogus myli Levą Tolsto
jų realistą. Nes jis leidžia pajusti tikrą žmo
gaus jėgą ir meilę savo kraštui. Štai kodėl 
Gorkis apie jį sakė: “Kas nežino Tolstojaus, 
tas negali žinoti savo šalies, tas negali būti 
kultūringu žmogum”.

Tolstojaus realizmas darė ir daro didelį po
veikį Tarybų Sąjungos rašytojams. Nes jis 
buvo tas genijus, kuris didingai nupiešė žmo
gaus išorę ir sielą, .kuris, kaip Gėtės Faustas, 

•' /ieškojo* laimės ir šviesos sąvo liaudžiai. 
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sulaukusi. Sapnavusi vienąkart, mačiusi 
tą pirštinę ant nukirstos rankos.

Išsipasakojo jam Monika iki sapnų; 
išsižiūrėjo, akimis išglamonėjo, kai jis 
pradėjo apie mūšius, apie nepriklauso
mybę, apie žemę, naują gadynę kume
čiams ir bernams, apie visa tai, ko ji ir 
sapne nematė.

Ji išdrįso paklausti:
— Nepaliksi manęs? Jureli, nepalik... 

Jei nenori tokios — nevesk, taip susidėję 
gyvensim. Tave apskalbsiu, aprūpinsiu, 
geriau, kaip motina;. Sakyk — į kraštą 
svieto su tavim eisiu.

Juras jos pažadų nereikalavo, durniu
ke, lepšele vadino. Dėl jos grįžęs, dėl 
naujo gyvenimo, kuris čia prasidės.* * *t

Toli nuo kaimų ir dvaro namų, prie 
upelio, Višinskynės palaukėje, stovėjo 
nedidelis, susmukęs namelis, dar grafo 
statytas, žūklės padargams sudėti. Se
niai jis buvo tiems reikalams nebenaudo
jamas; arklininkai ir piemenys nuplėšę 
sukūreno stogą, išardė pamatus. Įsižiū
rėjo į tą laužą Tarutis, ir kai paaiškėjo,

Rytiečiai Turėtų Rimtai 
Pagalvoti

28
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20
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16
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15
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10
10
10

Lietuvių Literatūros Draugi
jos centras paskelbė vajaus 
rezultatus. Viso gauta naujų 
narių 740. Bet dar vis gauna
ma.

Septyniolika kuopų daugiau
sia gavę narių yra sekamos:
52—Detroit ..................
19—Chicago ................

116—Chicago ................
10— Philadelphia ........

104—Chicago ................
22—Cleveland ...............
11— Worcester ...........
79—Roseland (Chicago)

1— Brooklyn................
85— Haverhill ........

2— So. Boston . ...........
86— Chicago..................

147—Brooklyn ...............
62—Stoughton ............
66—Grand Rapids........

123—-Gary ......................
188—Detroit . >..............

Taigi, 17 kuopų gavo 429 
naujus narius, o tai daugiau, 
negu visos kitos kuopos sudė
jus bendrai.

Manau, neteks ginčytis, kad 
visos kitos kuopos, išskyrus 
šias 17, galėjo kur kas dau
giau gauti. Teisybė, ne visos 
kuopos galėjo gauti po kelis 
desėtkus, bet daugelis galėjo 
ir tai, jei būtų dirbę. Kitos 
galėjo gauti po kelis narius.

Reiktų į tai kreipti dėmesio.
Visiems rytiečiams, ypatin

gai reiktų susirūpinti daugiau 
vajais, štai ką rodo analizas 
šių 17 kuopų:

Nuo Clevelando į rytus yra 
7 kuopos, gavę 138 
narius.

Vidurvakarių—tarp 
lando ir Chicagos—10 
gavę 291 naują narį.

Tik dvi kuopos—Detroito 
52 ir Chicagos 19—gavę 132 
naujus narius, o tai tik 6 ma
žiau kaip visos septynios ry
tiečių kuopos bendrai sudėjus.

Chicagoje 5 daugiausia ga
vę naujų narių kuopos turi 
164, tai kur kas daugiau, kaip 
visos rytiečių kuopos daugiau
sia gavę.

■Jei ne Philadelphia, Wor
cester ir Brooklyn, rytų kaip 
nebūtų.

Ir pats Brooklynas tik 32 
naujų turi per dvi kuopas, tai 
labai mažai, sulyginus su ki
tom kuopom, sakysim, Detroi
to ir Chicagos.

Rytiečiams reikia rimtai tuo 
reikalu susirūpinti. Juk visiem 
žinoma, kad daugiausia lietu
vių yra Pennsylvanijoj ir Mas
sachusetts. ■

New Yorkas su dalim New 
Jersey taipgi turi skaitlingas 
lietuvių kolonijas.

Ar rytiečiai mano, kad vL 
durvakariuose kitokie lietu
viai, kad čia galima daugiau 
naujų narių gauti?

žinoma, ne kitokie.
J. Rainys parodė su LDS va

jum, kad rytuose galima taip
jau gauti naujų narių.

Pas daugelį mūsų veikėjų 
yra apsileidimo. Kita dar blo
gesnę ydą, tei įsitikinimas sa
vęs, kad čia negalima veikti,

jog teks gyventi poroje, nutarė čia susi
sukti lizdą. Pinigą neturėjo ir degtukui 
nusipirkti. Pasiderėjo su dvaro ūkve
džiu Jarmala, kuris grafui negrįžus, bu
vo teisėtas Višinskynės savininkas, pasi
rašė popierių, o visa kita savo jėgomis 
sutvarkė: pelkių švendrėmis uždengė na
muko stogą, pasirovęs samanų iš naujo 
užkamšė sienų plyšius, išplakė, sulygino 
dilgėlių prižėlusią aslą, pats sulipino šio
kią tokią krosnį. Taip apsisprendė: kol 
dalins žemę, praeis ir metai kiti, visaip 
gali atsitikti, o pastoge nebereikės rū
pintis.

Po dviejų savaičių buvo baigtas pats 
didysis darbas. Ne mažesnis džiaugs- 

' mas savanorį apėmė žiūrint į savo gan
dralizdį, negu Robinzoną įskėlus ugnį. 
Per tą darbų laiką jis tarytum būtų vėl 
apkasuose lindėjęs: nesiprausė,.nesiskuto, 
miegojo su rūbais, — tiesiog žvynais ap
augo. Pagaliau atėjo diena, kuri ir 
paukščių gyvenime turėjo vardą <— šei
mininkės ir draugės parsivedimo diena.

(Bus daugiau)
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Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų

g Graborius-Undertaker

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

krikštynom, kitkam.

231 BEDFORD AVE.
| BROOKLYN, N. Y.

Telephone: EVergreen 8-9770

į

klerikalų fondą. Ponas Gaba- 
liauskas gyrėsi, kad jis yra 
advokatas, bet.jo kalba buvo 
labai gramozdiška.

Ten Buvęs.

tik kitur, ši yda, žinoma, pa
eina iš apsileidimo—tai patei
sinimas neveiklumo, apsileidi
mo.

1940 metais įrašyti narį į 
Literatūros Draugiją nebuvo 
sunku. Viena, trečdaliu hio- 
kestis nupiginta. Kita, Lietu
voje fašizmo susmukimas ge
rai paveikė »į Amerikos 
vius.

Kur negauta naujų, o 
vių yra nemažai, tai tik
negauta, kad nedėta pastangų.

Mūsų spauda irgi turi pasi
rūpinti, ar geriausia ji veda 
propagandą ir agitaciją laike 
vajų.

Laisviečiai ypač turėtų tuo 
susidomėti, nes jų teritorijoj 
kaip tik praėjo vajus pras
čiau ir tam nėra pateisinimo.

Plepėjo “Misionierius”
Pas mūsų parapijonus atsi- 

baladojo koks ten “misionie
rius,” kuris sakosi esąs pabė
gęs iš Lietuvos nuo darbinin
kų ir valstiečių valdžios. Jo 
pavardė yra advokatas Gaba- 
liauskas. Jis čia kalbėjo sau
sio 23 dieną.

Pirmučiausia ponas Gaba- 
liauskas agitavo, kad Ameri
ka stotų į karą ir sumuštų Eu
ropos diktatorius, Hitlerį ir 
Rusiją. Liepė nesipriešinti 
Roosevelto planams eiti į karą. 
Ir sakė : Kada sumušime Ru
siją, tai su švenčiausios Moti
nos pagelba pasiimsime Lietu
vą ! Rusus plūdo visokiais var
dais. Paskui agitavo aukoti į

\y7

GERIAUSIA DUONA

KEPAME TIKRA LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS.

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

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

GREEN STAR BAR & GRILL
NAUJA lietuvių užeiga

Ateikite pasimatyti 
su Giviais

Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand St

Telefonas: Humboldt 2-7964

530 SUMMER AVE. 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-8622

Lietuvių Kuro Kompanija 
įdedame master-kraft oil burners 

Į Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

___ _
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l’en'ktas puslapis

Bridgeport, Conn.
Atidėtos Prakalbos

Pas mus turėjo įvykti lie
tuvių susirinkimas ir prakal
bos sausio 24 dieną. Deja, 
oras buvo toks bjaurus, jog 
prakalbos negalėjo įvykti ir 
neįvyko. Ant vietos pasitarta 
ir prakalbos nukeltos ant va
sario 7 dienos. Jos įvyks toj 
pačioj Lietuvių Svetainėje, 407 
Lafayette St. Kalbėtojum bus 
Antanas Bimba iš Brooklyno.

Visus laisviečius prašome 
šias prakalbas gerai išgarsin
ti. Kviečiame dalyvauti ir iš 
apylinkės lietuvius.

Korespondentas.

Pittsburgh, Pa.
Visokios Žinios

Penktadienį, sausio 24 va
kare, atsibuvo masinis susi
rinkimas Carnegie svetainėj. 
Tai buvo Lenino mirties pa
minėjimas. žmonių dalyvavo 
apie 3 šimtai ir pusė. Aukų 
surinko $747.47. Keletas kuo
pų ir draugijų aukavo po šim
tinę ir daugiau. Serbų orkes
trą labai puikiai sugrojo ke
letą melodijų. Artistas J. Bau
man sudainavo keletą dainų.

Pirmas kalbėtojas buvo 
naujas Pittsburgho Distrikto 
K. P. sekretorius J. Forbes. Jis 
perbėgo visą Lenino gyvenimą 
ir jo mokslą, kuris yra vykdo
mas 6-toj dalyj pasaulio.

Paskutiniu kalbėtoju buvo 
W. Z. Foster, kuris perbėgo 
visą dabartinę politiką Angli
jos ir Amerikos. Nurodė ka
pitalistų. pastangas įkurti čio
nai fašizmą, panaikinti visas 
darbininkų teises. Amerika, 
sakė jis? neturi eiti į karą ir 
neturi remti jį. Po tam paaiš
kino apie išleistą naują kny
gą, parašytą Anglijos kunigo 
Johnson apie Sovietų Sąjun
gą. Knygos išparduota ant vie 
tos apie 250 kopijų.

Susirinkime lietuvių nesima
tė nei vieno, Apart manęs. 
Oras buvo prastas — snigo ir 
slidu.

Sausio 26 d. teko dalyvauti 
laidotuvėse Antano Vcluniš- 
kio. Išlydėtas buvo iš grabo- 
riaus A. J. Haser koplyčios, 
McKees Rock, Pa., į Tautiš
kas Lietuvių Kapines, West 
View. Palydėjo velionį apie 
šimtas žmonių, apie 30 auto
mobilių. Kelis žodžius pasakė 
D. P. Lekavičius apie velio-1 
nies gyvenimą ir jo veikimą . 
draugijose.

Prastas oras- buvo. Labai 
snigo, tai iš kitur mažai kas 
atsilankė palydėti.

4

26 sausio turėjo susirinkimą 
LLD apskritys. Delegatai pri
buvo iš trijų kuopų ir valdy
bos 4 nariai. Taipgi keletas 
svečių. Svarbiausias dienos 
klausimas buvo, išrinkimas ko
misijos iš svečių surengimui V. 
Bacevičiui koncerto. Išrinkti 
šie draugai: P. Martinkus, K. 
Kairis, E. Mikeška (jaunuo
lis), J. D. Lekavičius ir Kos- 
tantas Lukas. Komisija veiks 
drauge su apskričio komitetu.

Kalbėta apie “Laisvės” ir 
“Vilnies” vajų. P. Martins iš
davė platų raportą, kiek nau
jų ir senų skaitytojų gauta. 
Užbaigtas praeitų metų va
jaus dovanų padalinimas.

Taipgi pasidiskusuota apie 
praeitų metų apskričio komite
to neveiklumą. Šiems metams 
išrinktas apskričio komitetas 
iš sekamų draugų : Pirmininku 
P. Martinkus, vice-pirm. Alex 
Sherbinas, finansų rašt. K. 
Kairis, užrašų rašt. J. Demon- 
tas, iždininku D. P. Lekavi
čius, alternatais J. Urbonas, 
V. SherBinlenė ir K. čiuplis. 
Gal naujas komitetas pradės 
geriau darbuotis.

A
Tą patį vakarą turėta šo

kiai LDS 160 kuopos name. 
Susirinko apie 50 žmonių. 
Griežė Jono ženevičiaus or
kestrą. Svečiai linksminosi iki 
vėlumui.

Tik labai didelis apsileidi
mas tų. kuopos narių, kurie 

neatsilanko į savo organizaci
jos parengimus. O kada reikia 
pinigų kam nors apmokėti, tai 
kelia didžiausį lermą.

Vasario 7 dieną yra rengia
mas pažmonys dėl pagerbimo 
močiutės Bloor. Įvyks South 
Sidėje, Workers svetainėje. 
Įžanga: iš anksto perkant ti- 
kietą tik 25 centai, prie durų 
—35 centai.

Pardavė saliūną Antanas 
Venis. Jis pats nuėjo dirbti į 
dirbtuvę.

Susižeidė koją M. Katkienė, 
bekurdama pečių. Turės pa
kentėti kelias savaites.

M. Bartkaus namas apde
gė. Turėjo nuostolių ant apie 
tūkstančio dolerių.

Lietuvos Sūnų Draugija iš
sirinko naują komitetą. Komi
teto dauguma susideda iš čia 
gimusių žmonių. Pradeda tvar
kytis. žada prisistatyti naują 
kambarį, padidint svetainę ir 
šiaip naujų patogumų įvesti. 
Kaip pasirodo, kad pernai 
draugija turėjo gražaus pelno. 
Nors taisė namą, bet dar atli
ko apie 7 šimtai dolerių pini
gais.

D. P. Lekavičius.

VOKIEČIU SUBMAR1NAS 
NETOLI KANADOS?

New York. — Girdėta ra
dio pranešimas nuo preki
nio / anglų laivo “Sheaf 
Crown,” kad jis matęs “nu
žiūrimą” kaipo svetimą sub- 
mariną netoli Kanados. Spė
jama, kad tai gal būsiąs vo
kiečių submarinas.

Naziai palaiko Meksikoj 
ir Vokiečių-Pietinės Ame
rikos Banką, kaipo Hitlerio 
finansinę aegntūrą Lotynų 
Amerikai.

Washington. — Prez. Ro- 
oseveltas pasirašė kongreso 
nutarimą, kūris skyrė $300,- 
000,000 apsigynimui Ameri
kos nuo užpuolimų iš oro.

Vokiečiai oro bombomis 
nuskandino norvegų laivą 
“Austvard”, 3,677 tonų. Jis 
tarnavo Anglijai.

Athenai, saus. 31.—Grai
kai atmušė keturias smar
kias italų atakas Albanijoj 
ir paėmė 200 italų į nelais
vę.

Vichy, Franci ja. — Auga 
nesutikimai tarp francūzų 
Petaino valdžios ir Hitlerio.

Wilmington, Del. — 800 
darbininkų, vadovaujami C. 
I.O. unijos, laimėjo streiką 
su 10 procentų algos priedu.

Roma. — Italai sakosi at- 
mušę anglus Rytinėj Afri
koj.

vienintele lietuvių 
RAKANDŲ KRAUTUVE

409 ir 436 Grand St. Brooklyn, N. Y.
Te!. 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 PetrUčių Krautuvėse 

M. PETRA1TIENE IR SŪNAI
Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrodymą

Binghamton, N. Y.

Mire Drg. W. Buivydas
Liūdna žinia pasiekė mus iš 

Lewiston, Maine valstijos. 
Sausio 26 dieną teko kalbėtis 
su draugais Bagdonais. Jie 
man pranešė, kad gavo tele
gramą iš virš minėto miesto, 
kad pradžioje sausio pasimi
rė Walter - Vladas Buivydas 
po sunkios operacijos. V. Bui
vydas buvo mano artimas kai
mynas iš Lietuvos, ar geriau 
sakant, Žemaitijos, Indrečiskių 
kaimo, Luokės parapijos, Kau
no rėdybos. Labai gaila dar 
taip, galima sakyti, pusamžio 
žmogaus.

Nors nepažystų ypatiškai 
Vlado Buivydo šeimynos, vis- 
tiek reiškiu draugei Buivydie
nei ir visai jūsų šeimai gilią 
užuojautą jų sunktoje ir liūd
noje valandoje.

Josephine Kondrotaitč- 
Navalinskiene.

Oregon City, Ore.
Metinis Susirinkimas

Sausio 19 d. LLD 223 kuo
pa laikė savo metinį susirinki
mą pas Ježelckius. Ježelckie- 
nė pirmininkavo. Kuopos or- 
ganizatorka Ulckienė išdavė 
gerą raportą iš pereitų metų 
kuopos veikimo. Sako, kuopa 
nariais kad ir nelabai skaitlin
ga, bet veikia neblogai. Suren
gė keletą parengimų, aukavo 
kiek tik galėjo darbininkų ap- 
švietos reikalams ir platino li
teratūrą. Bet vienas ir svar
bus darbas, tai buvo apleistas, 
būtent, naujų narių įrašinėji- 
mas. Sako: Nereikia tą palikt 
vien tik organizatoriui, tai yra 
visų narių bendras darbas ir 
visi turime stengtis gauti nau
jų narių. Juk žėdnas turime 
draugų bei pažįstamų, kurie 

'dar nepriguli prie mūsų kuo
pos. Tai ir pasiimkime sau už 
pareigą juos prirašyti. Taigi, 
prašau visų, kad šiais metais 
tuomi susirūpintumėm. Rapor
tas priimtas ir, be abejo, visi 
stengsimės atlikti savo parei
gas.

Finansų sekretorius Murphy 
raportavo: kuopa buvo suren
gus 5 parengimus pereitais 
metais bendrai su Portlando 
LLD 4 kuopa. Pelno liko 
$116.11. Išaukauta sekančiai:

•Pasveikinta dienraštis “Vil
nis” su 20 metų sukaktimi 
$6-50; Lietuvos buvusiems po
litiniams kaliniams $8.40; 
LLD Centrui $26.50; dienraš
čiui “Vilniai” $27.50; dienraš
čiui “Laisvei” $27.50; per pra
kalbas d. Jagminui $5.00.

Taigi, pereitais metais iš- 
aukota virš šimtas dolerių. Pa
gal tokią mažą koloniją, ne
blogiausiai prisidėjome prie 
taip prakilnaus apšvietos dar
bo.

Iš buvusių prakalbų komi
sija raportavo: Prakalbos įvy
ko 3 d. gruodžio, 1940 m. Kal
bėtojas d. Jagminas, “Vilnies” 
redaktorius, labai geras kal
bėtojas ir labai daug teisybės 
pasakė mums, labiausiai apie 
Lietuvą. Visi, kurie jo pra

kalbą girdėjo, labai patenkin-’ 
ti. O katrie pabūgo migloto 
oro ir nebuvo ant prakalbų, 
tai labai save nusiskriaudė. 
Taigi, draugai, kitą sykį ne
paisykite oro, koks jis nebūtų. 
Eikit ir išgirskite tėisybę apie 
savo gimtą kraštą. Neklausy
kite, ką jums darbininkų prie
šai sako, ba tie fašistų agen
tai jums meluoja, kaip įmany
dami.

Skaitytas laiškas nuo Lietu
vių Meno Sąjuhgos, prašantis 
finansinės paramos. Kuopa 
nutarė prisidėti su 3 dol. me
tine duokle. Taigi, ir mes bū
sime tos dailės šeimos hariaiš. 
Tai gražus kuopos žygis’.

Valdyba ant 1941 metQ li
ko visa ta pati.

Tuomi ir liko susirinkimas 
uždarytas per mūsų pirminin
kę draugę Ježelckienę. to su
sirinkimo Ježelckienė pačesta- 
vojo visus su gardžiais užkan
džiais ir saldžiu vyneliu. Tad 
visos kuopos vardu ačiū drau
gei.

K. M.

Washington, saus. 30. — 
Nuo karo pradžios iki šiol 
Anglija gavo 2,500 karinių 
orlaivių iš Amerikos, virš 
87,000 kulkasvaidžių, bent 
700 šimtus kanuolių, 970 
tūkstančių karinių šautu
vų, 200,500 revolverių, kelio- 
liką milionų kulkų ir 50 ka
rinių laivų - naikintuvų.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR
PHILADELPHIA, PA.

LLD 10 kp. susirinkimas įvyks 
pirmadienį, vasario 3 d., 8 v. v., 735 
Fairmount Avė. Narių pareiga da
lyvauti, nes reikės išrinkti delegatą 
į Harrisburg. — J. S. (27-28)

HARTFORD, CONN.
Šcštad., vasario 1, įvyks Lcnin— 

Liebknecht paminėjimo vakaras, Odd 
Fellows Hall, 420 Main St. Bus gra
ži muzikalė programa. Kalbės Mo
čiutė Bloor. Įžanga 25c. Kviečia 
Kompartija, Hartfordo skyrius.

(26-27)

BAR ir GRILL 
LIETUVIU RESTAURANAS

■ Įdomiai {puošta lietuviška aludė 
ant Grand Street 

Rheingold -sxtra Dry Alus.
Didelis pasirinkimas visokių j

; Vynų ir Degtines

Turime ir kambarių pernakvot 
arba savaitiniai išrandavot j 
JOSEPH ZEID AT

; Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

Y »

, J
I

grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
n a u jus paveiks- 

k lūs ir krajavus 
K sudarau su ame- 
k rikoniškais. Rei- 
S kalui esant ir 
» p a d i dinų tokio 
| dydžio, kokio pa- 

-J geidaujama. Tai- 
F pogi atmaliavoju 

įvairiom.spalvom

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

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LICENSES
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11944 lias been Issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverafce Control Law at 
5714—8th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises,.

JOHN D. TRETSCH
5714—8th Ave., Brooklyn N. Y.
NOTICE hereby given that License No. 
GB 11678 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1705 Sheepshead Bay Rd., Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed off 
the premises.

ABRAHAM SCHACHTER 
1705 Sheepshead Bay Rd., Brooklyn, N. Y.

MATTHEW P. BALLAS D 
S , (BIELIAUSKAS) ®

n LAISNUOTAS GRABORIUS Įj
0 Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas q 
D bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai 

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
------ -<nr—im .... "tni—i“

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2956 lias been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
327 Bedford Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
GABRIEL RAVEN & LILLIAN FRIEDMAN 
327 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

ftlOVA
ALLOWANCE 
FOR YOUR 
OLD WATCHI

FRANK DOMIKAITIS
REST AERACIJA

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

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

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

nuvirti kopūstai ir barščiai

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAK.

SKELBKITES “LAISVĖJE”
Office phone 

EVergreen 4-6971
Inside Phone 

EVergreen 4-6485

ROBERT LIPTON
Jeweler : : Įsteigta 1892

701 GRAND STREET
Tarpe Graham & Manhattan Avės.

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

Duodame ant Išmokėjimų ;

35c

$3.00 
35c 
25c 
15c

FLUSHING
Russian & Turkish Baths, Inc.

29-31 Morrell Street Brooklyn, N. Y.

OPEN DAY and NIGHT
• •

Managed by

RHEA TEITELBAUM
" •

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

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

TIŲŽĖS SPAUDIMO
Aukso Altoriukas, paprastu ap

daru ..................................... 50c
Ta pati knyga, Celuliodas gra
žiu apdaru su antspaudais.... $1.60

Vainikėlis, jaunuomenės maldų
knygelė ...................................
Ta pati knyga, minkštais, tvir
tais virtais ...............................$1.35

Kantičkos, visokių giesmių kny
ga ......................................... $1.75

Sapnų knyga, apdaryta su pa
veikslais ...................................$1.60

Tūkstantis naktų, didelė knyga
apdaryta .................................

Lengvas būdas išmokt angliškai
Mikaldos Pranašavimai ..........
Girtuoklių Gadzinkos ................
Sveikata ligoniams, aprašo apie

300 visokių vaistiškų augalų 
ir kam jie yra naudingi .....

Trajcnkės, stambios, pakelis .... 60c
arba 3 pakeliai už ................. $1.50

M. Bukaitis,
334 Dean Rd.,

SPENCERPORT, N. Y.

SPECIAL RATES PER WEEK
LA1DIES’ DAYS

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

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

Sun. all day and night

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

J. LeVANDA—E. LeVANDA
Tėvas ir Sūnus LevandaUškai

UNDERTAKER

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Tel. Stagg 2-0783
NIGHT—IIAvemcyer 8-1158

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

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

1113 Mt. Vernon Street

VARPO KEPTUVĖ
36-40 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y« 

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

PHILADELPHIA, PA.
Telefonas Poplkf 4110

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, sėhvU 
či&m duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi ke
pama roliai ir bandukes. Puikiausias pasirinkimas skaniausių 
kėksų-pyragų; Pineapple' Cake, Apple Cake, Cheese Cakč 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir' Spice Cake, Stollen 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

Siunčiame duoną per paštą 1 kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apile svori If kalnas.

VARPAS BAKERY 36-40 Stagg Street Brooklyn, N. Y»
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Taikos Mobilizacijos 
Delegacija Išvyko 

į Washington?
Amerikinė Taikos Mobiliza

cija didžiajame Now Yorke pe- 
skleidė 10,000 paketų literatū
ros. Ji išdalyta organizacijom, 
kad kiekviena organizacija — 
jos vadovybė—būtų pilniausiai 
informuota, koks yra tas 1776 
bilius, ko jis siekia, kokios bū
tų jo priėmimo pasekmės.

Kiekviename pakete yra ko
pija to biliaus, visų New Yor
ko valstijos kongresmanų ir se
natorių vardai ir adresai, taip
gi veiklos programa, pritaiko
ma susiedijos organizacijoms 
ir visoms remiančioms taiką 
draugijoms.

Am. Taikos Mobilizacija (A- 
PM) savo išvadose sako:

“Įteikimas kongresui prezi
dento Karo Galios biliaus rei
škia, kad Wall Stryto domi
nuojama valdžia yra pasiryžus 
įgrūsti militarišką diktatūrą ir 
karą gerklėsna Amerikos žmo
nėms.”

Sudaryta virš 1,000 žmonių 
delegacija vykti į Washingtona 
ir ten lankytis pas kongresma
nus su reikalavimais, kad jie 
balsuotų prieš 1776 bilių. De
legacijos bus Washingtone va-! 
sario 1-mą. Atstovauja įvai
riausias organizacijas.

Tik Savaite Beliko Iki 4-rių 
Pakaitės Tautų Koncerto

šaunusis keturių ’tautų — 
lietuvių, suomių, latvių ii’ estų 
—bendras koncertas įvyks už 
savaitės, šeštadienį, vasario 8- 
tą, Finų Salėj, 15 W. 126th 
St., New Yorke.

Koncertas bus svarbus ke
liais atžvilgiais: tai bus pa- 
rinktinių meno jėgų susipaži
nimas; koncerto programa pa
ruošta puiki; vakaro pelnas 
eis visiems svarbiam tikslui— 
Ateivių Gynimui.

Vakaro programoj nuo lie
tuvių dalyvauja Aido Choras, 
vadovaujamas Aldonos Žilins
kaitės; lietuvių virtuozas pia
nistas Vytautas Bacevičius; 
žymioji solistė Biruta Ramoš'- 
kaitė, akompanuojant kompo
zitorei B. L. šalinaitei.

Nuo kitataučių dalyvauja 
šios meno grupės ir ašmenys: 
latvių orkestrą ir choras, va
dovaujamas Saros Gibet, taip
gi violos solistas Henry Pa
kalu, akompanuojant Rūtai 
Hill; suomių choras, vadovau
jant Hannes Saari ir baletistės 
Sonja ir Gertrude Tyven; Ra-

šokikų
Alekso

iki go-

diševo Rusų Liaudies 
G r u p ė, v a d o v a u j a m a 
Karačun.

Po programos šokiai
rokų paryčių. Koncertui bilie
tai 75c ir 50c.

Visi bendros veiklos simpa- 
tikai, taipgi Amerikinio Atei
viams Gint Komiteto rėmėjai 
prašomi įsigyti bilietus iš ank
sto. Visos kitos tautos darbuo
jasi, platina bilietus iš anksto. 
Mums, kaipo didžiausiai iš mi
nėtų tautų grupei šiame mies
te, būtų negarbė atsilikti nuo 
mažesnių. Mes turėtume pasi
rodyti geriausia ir prisidėti 
prie akstinimo bendro, gra
žaus darbo, kaip kad prisidė
jome pereitą vasarą pasidar
buodami už sėkmingą pikni- 

kurio pelnu tuomet gra- 
parėmėm Ateivių Gyni- 

Komisija.

ką, 
žiai
mą.

Mrs. L. Schmidt ir jos 2 
metų sūnelis rasti pridusinti 
gasu, kurį vaikutis atidarė. 
Vaikas mirė, motina gal pa
sveiksianti.

Bazaro Žinios Pareiškė Gedulį Dėl
J. Jukelio Mirties

Liuteriečiij Balius

Žinios
Desėtkai Unijų Remia 

Zimmer Bilių už 
Unijų Teises

tų. Visi mokiniai dalyvaukite, 
nes bus rodoma krutami pa
veikslai.

bcena is Sovietu nepaprastai įspūdingo, istoriško judžio 
“Petro Didžiojo Užkariavimai,” dabar rodomo Irving 
Place Teatre, Irving PI. ir 15th St., N. Y. Antroji filmą 
yra Eisensteino meksikinis kūrinys “Time in the Sun.”

Įkaitino Mokytojus Iššaukti Armijon

Mokytojų Unija skelbia 
vus pranešimus iš desėtkų 
Yorko unijų, kurios šimtu 
šimčių remsiančios assembly- 
mano J. Eugene dimmer bi
lių. Tuomi biliumi darbietis 
Zimmer siūlo pastot kelią už- 
griebinėjimui unijų narių są
rašų. Bilius uždraustų bile 
kam ir bile sąlygose reikalauti 
unijų narių sąrašų. Prasižen
gę įstatymui būtų baudžiami.

Charles J. Hendley, Mokyto
jų Unijos Lokalo 5-to preziden
tas sako, kad unijų sąrašuose 
nebūna žymima narių politi
niai ar religiniai ryšiai ir gro
bimas tų sąrašų negali turėti 
jokio kitokio tikslo, kaip tik 
atrinkti sau nepatinkamus 
žmones ir įtraukti juos į juo
duosius sąrašus.

Unijos pasižada darbuotis 
iki paskutiniųjų, kad Zimmer 
bilius Albanėj būtų priimtas.

ga- 
New 
nuo-

Mrs. M. LaCause, už per- t 
žengimą trafiko taisyklių nu
bausta užsimokėt $2, pasirin
ko 2 dienas kalėti, sakydama, 
kad už $2 ji dukrelei nupirks 
suknelę.

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

“Laisvės” bazaras—trys die
nos šokių, dainų, linksmavimo, 
o kai kam dar ir sugrįžimo na
mo su vertingomis dovanomis 
—įvyks vasario 14, 15 ir 16-tą 
dienomis, Central Palace, 18 
Manhattan Avė. Visi prašomi 
rengtis.

Paskiausia a pd o v a n o j u s i e j i
bazarą:

Bazarui Aukos
Drg. S. Penkauskas, iš Law

rence, Mass., prisiuntė $4.00 
pinigais ir blanką su aukotojų 
pavardėm: Po 50c: Dennis 
Sukackas, B. Chulada ir S. 
Penkauskas. Po 25c.: J. Chu
lada, A. Kavaliauskas, Step
hen Shalkis,’ Frank Zula, P. 
Mil ius, A. Alakonis, A. Več- 
kys, R. Tamašauskas, K. Gra- 
dauskas ir V. Kralikauskas.

Daiktais
Klevaitė, paaukavo 12 | “Laisvės” kaimynas K. Dep- 
įvairių spalvų šalikų, sas, LDS Centro veikėjai J. 
ir moterims naudoja-i Siurba, J. Gasiūnas, J. Orman.

Laisviečiai, kurie d. Juozą 
Jukelį pažinojo per eilę me
tų kaipo nenuilstantį darbuo
toją ir kaipo draugišką žmo
gų, tapo giliai sujaudinti jo 
mirtimi. Buvo laukta ir tikėta, 
kad jis pasveiks. Tūli jau bu
vo sveikinę, kiti ruošęsi svei
kint chicagiečių
jam pramogos proga, 
mirtis nukirto 
mą gyvybę.

Nelikus kas 
susitarėm nors
ti paskutinę pagarbą velioniui 
Jukeliui ir užuojautą jo gimi
nėms. Prie gėlių prisidėjo či- 
kagietis L. Prūseika, laisvie
čiai: A. Bimba, D. M. šoloms- 
kas, R. Mizara, S. Sasna, J. 
Zablackas, V. 
Buknys, V.

Gerbiamieji Vietiniai ir Apy
linkės Lietuviai—

šį šeštadienį, arba šį vakarą, 
įvyksta Dr. Martin Luther 
Draugystės 35-tas metinis ba
lius, Grand Paradise Ballroom, 
318 Grand St.

Pcnki Brooklyno Kolegijos 
mokytojai sausio 29-tą d. tapo 
įkaitinti paniekinime Rapp- 
Coudert komiteto per Vyriausio 
Teismo teisėją Benedict Dineen, 
įkaitintais yra: H. Selsam, F. 
Ewen, M. Young, M, Ogu r ir 
H. Slocbower.

Mokytojai buvo atsisakę liu
dyt vieno žmogaus sub-komite- 
tui dar tuo laiku, kada buvo 
laukiama Apeliacijų Teismo 
nuosprendžio. Dabar, Apeliaci
jų Teismui paskelbus savo nuo
sprendį, sausio 24-tą, tie moky
tojai per savo uniją informavę 
Paul Windels, Coudert patarė
ją, kad jie prisilaikys Ap. 
smo 
dyt.

nuosprendžio ir • stos
Tei-
liū-

rengiamos 
o čia 

taip brangina-

daugiau daryti, 
gėlėmis atiduo-

Rudaitis, P.
Tauras-Vidikas,

Drg. 
gražių, 
vyrams 
mų.

Milionierius Lamont 
Siūlė Remi Angliją

Į Pirmadienį Kai 
' bes Advokatas 

Andžiulaitis
po- 
W. 
na- 
pa-

kad 
(kuris

Pereitą antradienį įvykusioj 
Pirklių Sąjungos sueigoj vieš
butyje Astor, N. Y., karštoj 
prakalboj į susirinkusius 
nūs milionierius Thomas 
Lamont, House of Morgan 
rys, šaukė už visokeriopą 
gelbą Anglijai.

Lamont reikalavo, 
“Lease-Lend” bilius
duotų prezidentui Rooseveltui 
galią teikt tiek ir tokios pa
ramos, Anglijai, kiek jam pa
tiktų) būtų kuoskubiausiai 
priimtas. Amerikos produkci
ja, sakė jis, “turi būti milži
niškai paskubinta - pakelta” 
ir kad tame visi turėtų pasi
aukauti. Ir jis nepaskūpėjo 
atžymėti, kas, jo manymu, tu
rėtų aukautis, sakydamas, kad 
tas “reikš ilgesnes valandas,” 
ir gana pasiaukojimo “tūks
tančiais būdų.”

Ponas Lament pats savo mi- 
lionų nesiūlė,\bet “lease-lend” 
bilius jam labai patinkąs. Tas 
bilius, mat, galėtų priversti 
Amerikos žnffones atiduot vis
ką kartu.

Pirmadienį, vasario 3 d., 
7:30 vai. vakare, “Laisvės” 
Svetainėj, 419 Lorimer St., 
kalbės advokatas Jonas W. 
Andžiulaitis (Anseli). Jis kal
bės apie įvairius įstatymus 
liečiančius darbininkus ir taip 
piliečius.

Kviečiame visus ir visas at
silankyti.

Literatūros Draugijos 1 Kp.

Yorkville Pasiuntus Apie 
Apie 100 Atstovą

Yorkvillėj darbininkų ir įvai
riausios liaudies organizacijos 
sudariusios šimto atstovų dele
gaciją lankytis Washingtone 
pas kongresmanus protestui 
prieš 1776 bilių ir reikalauti jo 
atmetimo.

Trafiko Teismas nuo vasario 
3-čios veiks 1005 Bedford 
Ave., o buvusis Gates Ave. už
daroma.

‘Petro Didžio Užkariavimai’
Šauniu Judi,, Ir S. Eisensteino A IK A C c ATT! iėTF”

Meksikinis veikalas: 0ZVUL1EJU
Nuolat nuo 10:80 A. M. iki vidunakčio. Vėlus rodymas šiąnakt.

20c iki 1 P. M.; popiet 25c.

IRVJNG PLACE THEATRE

Kiekvieną metą mūsų drau
gija surengia balius didelius ir 
linksmus. Ir ręes esame tikri, 
kad šis balius bus daug links
mesnis, nes Adomas Yezavitas 
su savo garsia ir didžiule or
kestrą mus visus pralinksmins, 
nežiūrint, kad ir didžiausius 
neramumus turėtumėm. Taigi 
širdingai kviečiame vietinius ir 
iš apylinkės »■ dalyvauti šiame 
35-tam metiniame baliuje, šis 
pakvietimas jau paskutinis ir 
mūsų draugija yra tikra, kad 
kiekvienas geros valios lietuvis 
kreips atydą į mūsų pakvietimą 
ir mūsų baliuje dalyvaus.

Tikimės pasimatyti baliuje. 
Kviečia, Baliaus Rengėjai.

Majoras Mokinėms Tik 
Vargą Težadėjo

bai-Kalbėdamas mokslą 
giančioms Joan of Arc High 
School mokinėms pereitą ant
radienį majoras LaGuardia 
pažadėjo joms ateitį — kelis 
sunkius vargo metus, leisda
mas suprasti, kad apie bent 
kokį padėties pagerėjimą ne
galį būti ir kalbos, kol Euro
pos karas nepasibaigs. Tik 
kada nors toliau būsiąs “tai
kesnis ir smagus pasaulis.” 
Po to dar pabarė mergiščias 
už vartojimą gražylų. Majoro 
prakalba mergaičių sutikta 
gana šaltokai.

Gražiai apsirengę plėšikai 
atėmė $50 iš gėrimų krautu
vės savininko Kovac, Flushin-

Žmonės Susidomėję
Karo Biliumi

Amerikinės Taikos Mobili
zacijos (APM) Brooklyno sky
rius skelbia išleidęs ir išpla
tinsiąs po miestą 50,000 lape
lių, kuriuose šaukiama gyven
tojai protestuoti prieš 1776 bi
lių. ’

Keturių puslapių lapelyje 
nuodugniai išdėstoma to bi
liaus pobūdis, kokios galėtų 
būti jo priėmimo kongrese ir 
vykdymo gyvenime pasekmės. 
Taipgi šaukia visus į masinį 
mitingą, kur paskilbusių kal
bėtojų bus smulkmeningai aiš
kinama tas bilius.

Masinis mitingas 1776 bi- 
liaus klausimu įvyks vasario 
6-tos vakarą, Brooklyno Aca
demy of Music patalpose. Kal
bės Joseph Curran, Jūreivių 
Unijos prezidentas, Michael J. 
Quill, Transporto Darb. Unijos 
prezidentas, ir Bella V. Dodd, 
iš Mokytojų Unijos.

Trečiajame iššaukime nau
jokų kariuomenėn, išvykusių 
bei išvyksiančių tarpe sausio 
20-tos ir 31-mos, iššaukti 
brooklyniečiai Juozas R. Grei
čius, Antan. C. Nuobara, Petr. 
Strolis, Petras V. Staras, Al
bertas R. Mėlinis, Jonas Sabė- 
la, Jonas Valda, Antanas Rut
kauskas, Povilas J. G ari a, R. 
Smalys, J. P. Gargauskas, 
Pranas Burkauskas, Povilas 
Venza, Jonas V. Stiklickas, A. 
W. Vitkauskas, Valteris J. 
Baranauskas, Valteris Marke
vičius, Vincas J. Brulenskis, 
Stasys Komaras; bronxieciai 
Antanas J. četnikas, Juozas 
P. Valinskas, Jurgis P. Kūja- 
lis, J. R. Suri is, Jurgis A. Ege- 
ris, Jonas P. Ksenaitis, J. Ka
dis; newyorkieciai: J.onas A. 
Valys, F. Lynaris, A. Kuncevi
čius, J. A. Smilius.

Keli iš viršminėtų įstoję 
liuosnoriais, bet didžiuma 
draftuoti. Girdėta, kad tarp 
tūkstančių iššauktųjų trečia
jame drafte radosi keleriopai 
daugiau lietuvių, negu sužino
ta, ir negu čia paskelbta.

šiomis dienomis jau nusta
tyta ir paskelbta kvota 
tajam iššaukimui, kuris 
dės su vasario 17-ta. 
matysime dar daugiau
mylimų vaikinų išmaršuojant 
į kempes, kadangi 5-tame‘iš
šaukime iš šios apylinkės ims 
10,644. Iš tų New Yorko val
stija turės duoti 7,530 baltų ir 
514 negrų rekrūtų. Kiti bus 
iš New Jersey ir Delaware. 
Vien Queens apskričiui, į kurį 
įeina rytine Brooklyno miesto 
dalis — Ridgewoodas, Mas- 
pethas, Richmond Hill, Jamai-! 
ca—, skaitlingai apgyventa 
lietuviais, skirta kvota 3,000 
rekrūtų. N. K.1

Lietuviška Mokyklėlė ir
Krutami Paveikslai

Šį šeštadienį, 1 d. vas., įvyk
sta lietuviškai mokyklėlė kaip 
ir paprastai—2-rą vai. po pie-

F. W. SHAUNS 
(SHALINSKAS) 

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

•
Suteikiam garbingas laidotuves 

$150 
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto 
Tel. Virginia 7-4499 •

MATEUŠAS SIMONAVICHJS
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

Vietos ir importuo
tos degtinės ir vy
nai, geriausių bra- 

alus ir ėlius. 
būsite Brook-

vorų
Kada

užeikite susi-

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė.
Atskiras kambarys, 

su mote-

penk- 
prasi- 
Jame 

mūs

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

užėjimui 
rimis. Nedėliomis 
atdaras nuo 1 vai.
dieną iki vėlai.
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 4-9508

35-tas 35-tas

BALIUS
Ruošia

DR. MARTIN LUTHER DRAUGYSTE

Šeštadienį, Vasario 1, February
GRAND PARADISE BALLROOM

318 Grand St., Kampas Havemeyer St
Brooklyn, N. Y.

Pradžia 7:30 valandą vakaro

Adomo Jezavito Orkestrą Gros Šokiams
įžanga: iš anksto—35c. Prie durų—45c

Bay Ridge sekcijoj įvykęs 
masinis mitingas vienbalsiai 
priėmė rezoliuciją, adresuotą 
tos apylinkės kongresmanui 
Cullen, reikalaujant, kad jis 
balsuotų “No” ant 1776 bi- 
liaus.

Mitingas taip buvo sėkmin
gas, kad toj pat apylinkėj nu
tarta šaukti kelis iš eilės mi
tingus. Sekamos prakalbos 
įvyksiančios vasario 2-rą, 3 
vai. po pietų, Darbo Partijos 
salėj, 4714 Fifth Ave. Ten 
kalbės Dr. Asch, filosofijos 
profesorius.

Dariaus - Girėno Paminklo 
Naudai Koncertas

žuvusių lakūnų Dariaus-Gi
rėno Paminklo Fondui parem
ti ruošiamasis koncertas įvyks 
jau šį sekmadienį, vasario 2- 
rą, Grand Paradise salėj, 318 
Grand St., Brooklyne.

Dariaus - Girėno Paminklo 
Fondo Komitetas kviečia visus 
atsilankyti. «

Koncerto pradžia lygiai 4 v. 
po pietų.' Bilietai 75c ir 50c.

Programoj dalyvauja Ap
reiškimo Parapijos Choras, 
vadovaujamas Jono Jankaus,

taipgi” choro solistes, Angela 
Maslauskait<b ir Adeline Dra
gūnaitė, dainuos solus ir due
tą. šoks Dorothy Bubniūtė, 
klasiška šokikė. Dainuos En- 
samblis Aidbalsiai, vadovauja
mas Bronės; šalinaitčs, taipgi 
Biruta Ramoškaitė, žymi so
listė. Grieš Juozas Thomas 
armonistas, taipgi Margareta 
Digrytė, smuikininkė.

Po 
Jono

Po programos šokiai prie 
Jono Navicko orkestros. šo
kių pradžia 7 v. v. Įžanga vien 
šokiams 35c.

'LAISVES' BAZARAS
Bus Penktadienį, šeštadienį ir Sekmadienį

Vasario 14,15 ir 16 February
Prašome Nesivėlinti su Pridavimu Bazarui Dovaną

CENTRAL PALACE
18 MANHATTAN AVE. BROOKLYN, N. Y.

Kiekvieną Vakarą Šokiai; Kiekvieną Vakarą programa

Dalyvaus Sietyno Choras iš Newark, Bangos Choras iš Elizabeth, Pirmyn 
Choras iš Great Necko ir vietinis Aido Choras. Taipgi bas solistų: dainuos 
Antanas Višniauskas iš Bayonnės, ir Biruta Ramoškaitė iš Hartford, Conn.

Įžanga: Febr. 14-tą 15c., Fėbr. 15-tą 20c. ir Febr. 16-tą 20 centų.
..........................  i.... ’-T-Tnrri! ir'aBi,irwwi8BBr-rTr-— "i1 litu

■. u-




