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Prašome visų “LaL * 
sves” skaitytojų gaut 
nors po vienų naujų 
skaitytojų savo dien-> 
raščiui.

Didžiajame Niujorke gyve
na lietuvių, latvių, estų ir suo
mių darbo žmonių. Kaipo Pa
balčio išeiviai, kaipo broliškų 
tautų sūnūs ir dukterys, jie 
nusitarė karts nuo karto ben
drai veikti kultūrinėje srityje.

Pirmutinis rimtas ir didelis 
pasirodymas bus bendrame 
koncerte, kuris įvyks šiandien, 
vasario mėn. 8 d.
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Suomių sa- 
St., Niūjor-

Lietuvių tautos meną ten 
reprezentuos prof. V. Bacevi
čius, Biruta Ramoškaitė ir 
Aido Choras.

Nepamirškite!

Taipgi nepamirškite, kad už 
savaitės Brooklyne įvyks me
tinis dienraščio “Laisves” ba
zaras.

Prašome visus laisviečius 
gauti jam daiktų-dovanų. 
Prašome visus rengtis jame 
dalyvauti.

Padarykime mūsij bazarą 
šiemet pasekmingesniu, negu 
kada nors, šiemet, mat, mes 
gyvename svarbų laikotarpi.

Buvęs “Lietuvos žinių” re
daktorius J. Kardelis dabar 
yra Vilniaus Filharmonijos 
direktorius. Filharmonija — 
graikiškas žodis. Jis reiškia 
įstaigą, kurios tikslas plėsti 
muzikos meną ir ugdyti meilę 
jam.

J. Kardelis rašinėja į Ta
rybų Lietuvos spaudą. Jis, va
dinasi, kooperuoja su naująja 
Lietuva. Jis pasekė visus kitus 
dorus Lietuvos inteligentus.

Bet J. Kardelio vienminčiai 
Amerikoje — sandariečiat —- 
naująją Lietuvą spjaudo sma
la.

Kun. J. Prunskis, buvęs 
“XX Amžiaus” redaktorius, 
pabėgo iš Lietuvos (per “ber
žyną į Berlyną”, o paskui į 
Ameriką) ir čia veikia išvien 
su visais smtonininkais.

Vasario 4 d. Klimas Voroši
lovas minėjo savo 60 metij 
amžiaus sukaktį. Jis gavo 
tūkstančius sveikinimų iš viso 
pasaulio kraštų. Daug Sovie
tuose žmonių “iš nieko pasi
darė viskas,” bet Klimo Voro- 
šilovo gyvenimas yra bene vie
nas įdomiausių.

Dar nesulaukęs 10 metų 
amžiaus, jaunasis Vorošilovu- 
kas jau turėjo dirbti. Ir jis 
augo ir dirbo, dirbo ir mokė
si. 1903 metais jis įstojo į 
bolševikų partiją. Paskui bu
vo persekiojamas, kalinamas, 
caro žandarų gainiojamas. . .

Bet Vorošilovas nesiliovė 
kovojęs, nesiliovė veikęs prieš 
carizmą, o 
kontrrevoliuciją. ’

Ir šiandien, štai, Klimas 
Vorošilovas yra maršalas, Sta
lino artimas draugas ir bičiu
lis; Politinio Biūro narys!

Ar stebėtina, kad šį didelį 
žmogų Sovietų Sąjungos dar
bo žmonių masės taip myli ir 
gerbia ?!

Jaunuolių Kongreso 
Balsas prieš Karinį 

Sumanymų 1776

“DEMOKRATINIS” WASH1NGT0NAS 
NEDUODA NAKVYNIŲ NEGRAM JAU

NUOLIU KONGRESO DELEGATAM
Suvažiavę j Washingtoną Jaunuoliai Atvirame Susirinkime 
Pareiškia Nusistatymą prieš Diktatorišką Prezidento Pla

ną; Pakvietė Senatorius ir Kongresmanus į Susirinkimą
Washington, vas. 7. — ba jau

Amerikos Jaunuolių Kon
gresas šiandien vakare pra
dėjo savo programą su at
viru masiniu susirinkimu 
Turner’s Arenoje. Darbo 
ministerija šį kartą nedavė 
savo svetainės Jaunuolių 
Kongreso suvažiavimui. Nes 
Jaunuolių Kongreso valdy-

Roosevelto Skiriamas 
Ambasadorius Patin

ka Anglų Valdžiai
Washington.— Prez. Roo- 

seveltas paskyrė Am. am
basadorium Anglijai Johną 
G. Winanta, republikoną 
buvusį New Hampshire val
stijos gubernatorių. Su
prantama, jog senatas pat
virtins paskyrimą.

Ambasadorius Keturiom 
Užimtom šalim

Prezidentas pavedė A. J. 
Drexeliui Biddle’iui būt 
Amerikos atstovu ne tik 
Lenkijai, kaip iki šiol, bet 
taipgi Belgijai, Norvegijai 
ir Holandijai. Visos šios ke
turios šalys Europoje yra 
vokiečių užimtos, ir visų jų 
“valdžios” randasi Anglijoj.

London. — Anglų valdžia 
džiaugiasi, kad prez. Roose- 
veltas paskyrė Winanta am
basadorium Anglijai. Anglų 
valdovai skaito Winanta sa
vo draugu.

|dubo 40 Namą Pitts- 
tone, Pa.; Apačioje 
Tuščios Kasyklos

West Pittston, Pa. — 30
paskui — prieš iki 40 namų, gyvenamų bu

tų ir krautuvių, pasmuko 
dvi iki trijų pėdų į žemę 
palei .Luzerne Avenue. Tai 
todėl, kad imant anglį iš ka
syklų po miestu, nebuvo 
palikta gana jos “piliorių” 
arba atramų, idant sulai
kyt vifsutinį žemės1 sluoks
nį nuo įdubimų bei įgriuvi- 
mų.įdomų ir šiltą Vorošilovui 

sveikinimą pasiuntė Komunis
tų Internacionalo vadai su 
Dimitrovu priešakyje. Tame 
pasveikinime, beje, yra viena 
frazė, kurią kiekvienas turi 
turėti galvoj, t

Ten pasakyta, kad dabarti
nė pasaulio padėtis yra ‘‘nėš
čia visokių rūšių staigmeno
mis, surpryzais.”

Tai yra tiesa, kurios niekas 
negali užginčyti. *

Bet iš to išplaukia labai 
reikšminga pamoka visiems 
sąmoningiems darbininkams: 
jie privalo būti pasiruošę tą
sias staigmenas pasitikti.

Kas nėra tam pasiruošęs, tą 
iškilusi staigmena sudemorali-

pirmiau pasisakė 
prieš Roosevelto sumany
mą, kuris reikalauja prezi
dentui nevaržomos galios 
“skolint bei duot” Anglijai 
Amerikos karo pabūklus.

Jaunuolių Kongreso at
stovai reikalavo sau balso 
Jungtinių Valstijų kongres- 
manų ir senatorių komisijo
se kalbėt prieš karinį Roo
sevelto bilių 1776. Bet jų 
reikalavimai buvo atmesti. 
O pareiškimas Jaunuolių 
Kongreso valdybos smerkė 
tą bilių sekamais žodžiais:

“šis bilius yra mirtinges- 
nis ir tikresnis kelias, ve
dantis į tai, kad būtų užar
ta Europos laukuose po vie
ną iš kiekvienų keturių 
Amerikos berniukų, negu 
kad buvo Morgano suruoš
tos paskolos Anglijai-Fran- 
cijai 1917 metais.”

Kad šalies koftgresmanų 
ir senatorių komisijos neda
vė balso Jaunuolių Kongre
so atstovams, todėl jie da
bar pašventė atvirą savo 
mitingą Turner’s Arenoje 
penktadienį vakare aptari
mui karinio sumanymo 1776 
ir pakvietė į šį mitingą na
rius Jungtinių Valstijų kon
greso atstovų rūmo ir se
nato komisijų, kurios svar
stė bei svarsto tą sumany
mą. Jei pakviesti kongres- 
Imanai ir senatoriai neateis, 
tai bus paliktos tuščios kė
dės jiem skirtos ant pagrin
dų.

Mitingd kalbėtojai prieš 
diktatorišką 1776 bilių yra 
šie: Jack McMichael, Ame
rikos Jaunuolių Kongreso 
pirmininkas; Michael Quill, 
Važiotės Darbininkų Unijos 
pirmininkas, ir John P. Da
vis, Tautinio Negrų Kon
greso sekretorius. Klausi
mų statytojas bei aiškinto
jas — 'Herbert Witt, Ame
rikos Studentų Sąjungos 
sekretorius.
; P r e z i d e nto Roosevelto 
žmona ir įvairūs vaidinin
kai, rėmėjai jo biliaus 1776, 
buvo pakviesti į Jaunuolių 
Kongreso mitingą išreikšt 
savo nuomones apie karą ir 
jaunuolius. Jie atmetė pa
kvietimus.

bininkų Unijos veikėjas 
Louis William ir kt.
Delegacijos Reikalavimai

Ši delegacija pastatė se
kamus reikalavimus Jung
tinių Valstijų vice - prezi
dentui Wallace’ui:

Duot negram delegatam 
kambarius valdiškose pa
talpose.

Remt sumanymą, kuris

Roe^eveltiečiai Tikisi 
Sumušt Nesmagų 
Jiem Pataisymų

žodžiais: turime lavintis ir 
veikti!

zuoja, nubloškia į šalj. Kitais užmiršti.

O veikti šiandien reikia be 
paliovos, šiuo metu vyriausias 
mums, Amerikos žmonėms, 
darbas: neprileisti, kad mūsų 
krašto valdovai įtrauktų Jun
gtines Valstijas į karą.

O tai reiškia, kad mes turi
me dėti visap pastangas kovai 
prieš H. R. 1776 bilių, kuriuo 
mierijarųa ne tik šalį į karą 
įtraukti, bet ir pas mus dik
tatūrą jvepti! t

Taiką mylį žmonės ir lais
vę mylį žmonės privalo to ne-

DIDŽIULIAI GENERAL MO
TORS KARINIAI PELNAI

Washington. —; Viešbučių 
savininkai šiame mieste at
sisakė parsamdyti nakvynes 
daugeliui jaunų negrų, ku
rie atvyko kaijoo delegatai į 
suvažiavimą Amerikos Jau
nuolių Kongreso. 

*
Protestas Jungtinių Valsti

jų Vice-Prezidentui
Užprotest’uot prieš tokį

negrų niekinimą šalies sos- uždraustų bizniams Wash
ingtone daryt skirtumus 
prieš negrus ir kitas tauti
nes mažumas.

Vice-prezidentas Wallace 
nieko tikro nežadėjo kas lie
čia patenkinimą šių reika
lavimų.

Jaunuolių Kongreso va
dovybė kreipėsi į negrų ku
nigus, prašydama padėt su-

tinėje, Jaunuolių Kongresas 
pasiuntė savo .delegatus pas 
Jungtinių Valstijų vice-pre- 
zidentą Henry’ Wallace. Pas 
jį su protestu ’atsilankė šie 
delegatai: sekretorius Jau
nuolių Kongreso Joseph 
Cadden; Taktinio Negrų 
Kongreso atstovas Doxey 
Wilkerson; W'a shin gtono 
Pilietinių Teisių Komiteto rast nakvynes negram dele-
nafys Eugene Davidson; gatam. Kai kurie negrų ku-
Howardo Mokytojų Sąjun- nigai atsišaukė į savo para- 
gos atstovas Altheus Hun- pijiečius, kad priimtų neg- 
ton; Gątvių Grindinio Dar- rus delegatus.

DU PULKININKAI IR POLITIKAS SMERKIA 
DIKTATORIŠKĄ ROOSEVELTO PLANA

Washington. — Senatorių reikalingų orlaivių. O mū- 
komisijoj užsieniniais 
kalais kalbėjo prieš karinį 
bilių 1776 buvęs Jungtinių 
Valstijų atstovas Kanadai, 
Hanfordas MacNider. Jis 
sakė:

“Tai tiesiog karinis su
manymas 4.. ir matyt, Roo
sevelto valdžia turi intenci
ją pasiųst Europon mūsų 
laivyną ir armiją Anglijai 
ginti.”

M a c N i d e r’io pareiški
mams plojo pašaliniai žmo
nės; už tai senatorių komi
sijos pirmininkas George 
išvijo juos laukan.

Pulkininkas R. R. McCor
mick, Chicagos “Tribune” 
leidėjas, kalbėdamas prieš 
Roosevelto bilių 1776, už- 
reiškė, jog tai yra ligotas 
“isteriškas įsivaizdavimas,” 
būk Hitleris galėtų sėkmin
gai užpult šią šalį net per 
Pietinę Ameriką ar 
Newfoundlandu.

Lakūnas pulk. Lindberg- 
has sakė senatorių komisi
jai:

“šis karas nėra mūsų ka
ras, todėl aš nenoriu, kad 
mes eitume į jį ir kariautu
me. Geriau būtų pačiai An
glijai, jeigu ji dabar dary
tų taiką su vokiečiais negu 
vėliau. Bilius 1776 reiškia 
tokią politiką, kuri silpnina 
mūsų šalį, o ne stiprina ją. 
Be to, jis yra žingsnis ša
lin nuo mūsų valdžios siste
mos. Aš netikiu, kad ir su 
Amerikos armijos pagalba

rei- sų oro laivyno jėgos ap
verktinai silpnos — trūksta 
jom naujoviškų įrengimų.”

ANGLAI UŽĖMĖ ITALŲ 
TVIRTUMA BENGAZI

Anglai Praneša:
Cairo, Egiptas, vas. 7. — 

Anglai - australiečiai štur
mu užėmė svarbiausią italų 
prieplaukos miestą Bengazi 
rytinėje Libijoje. Dabar iš 
eilės seks Tripolį. Italus 
Bengazi šturmavo anglų 
armija, orlaiviai ir karo lai
vai. Dalys italų kariuome
nės pabėgo iš Bengazi to
liau į vakarus.

Anglų lakūnai išbombar- 
davo italų orlaivių stovyk
las Bengazi apylinkėj.

per

Italų Pranešimas:
Roma, vas. 7. — Šėlsta 

žiauriausios kautynės tarp 
italų ir anglų į pietus nuo 
Bengazi.

VOKIEČIAI, SAKO, ATMUŠĖ 
ANGLŲ LAKŪNUS

Vokiečiai Praneša:
Berlin, vas.'7. — Tik 

liem anglų orlaiviam pavy
ko pasiekt z vokiečių prie
plaukas šiaurinėje Franci- 
joje. Bet jie karinių nuos
tolių nepadarė. Vokiečių la- 

i kūnai ir priešorlaivinės ka- 
nuolės nukirto vandenin 15

kos karo pabūklus, kuriuos 
armijos ir laivyno viršinin
kai pripažins “nereikalin
gais” pačios Amerikos gyni
mui.

.J 5,
£3 s 
M

bal-

bal- 
tokį

Kongresmanai Nutarė Dviem Metais Apribot Prezidento 
Galią Remt Angliją pagal 1776 Bilių ir Paprasta Daugu

ma Kongreso Balsą Bile Kada Atimt iš Jo Tą Galią
Washington. — Kongreso | Kongreso atstovų rūmas 

atstovų rūmas nutarė tik 109 balsais prieš 78 atmetė * 
dvejiem metam duot prezi- pataisymą, kuris siūlo, kad 
dentui Rooseveltui diktato- prezidentas galėtų perleist 
rišką galią remti Angliją Anglijai tik tokius Amerį-z 
pagal bilių 1776. Su tokiu 
laiku apribojimu buvo su
tikę ir rooseveltiniai kon- 
gresmanų vadai. Bet repub- 
likonas kongresmanas Dirk- 
sen iš Illinois įspraudė sa
vo pataisymą, kad ir bėgyje 
tų dviejų metų kongreso at-1 
stovų rūmas sykiu su sena
tu gali bile kada atimt iš 
prezidento tokią galią ir 
kad tam užteks tik papras
tos daugumos kongreso 
sų.

Ir kongresmanai 148 
sais prieš 141 priėmė
laiko apribojimą su šiuom 
pataisymu. Tatai padarė di
delį nesmagumą šimtapro
centiniams rėmėjams Roo
sevelto sumanymo 1776. Nds 
pagal šį pataisymą prezi
dentas visai negalėtų ve tu b* 
ti (atmesti) kongreso tari
mą, padarytą tik paprasta 
dauguma balsų, atimantį 
prezidentui galią remt An
gliją taip, kaip jam pačiam 
patinka.

Kada kongresmanai priė
mė šitokį biliaus 1776 patai
symą, tuo laiku 65 karšti 
viso to sumanymo rėmėjai 
'buvo išėję iš kongreso at
stovų rūmo.

Dabar jie lįada susimobi- 
ližuot ir sudaryt naują sau 
progą, kad sumušt tą Dirk- 
seno pataisymą, kuris, pa
sak jų, tai “yra įžeidimas 
prezidento.”

Kongresmanai 206 balsais 
prieš 145 atmetė republiko- 
no Karlo E. Mundto įneštą 
pataisymą, kad prezidentas 
galėtų duot paramos Angli
jai tik už du bilionus dole
rių.

Kongresmanė Rogers iš
stojo prieš davimą prezi
dentui galios pačiam gelbėt 
Angliją. Sako. “Tokiu tari
mu kongresas atsisakytų 
nuo savo teisių. Nors aš pa
ti noriu paremt Angliją, bet 
tai kongresas turi spręst, 
kiek ir kokios paramos jai 
duot, o ne viską palikt ant 
prezidento valios.”

ke-

New York. — General 
Motors' automobilių korpo
racijos apyskaita rodo, kad 
pernai metais' jinai > gaVo 
$320,600,000 pelnų, tai dau- 
giau negu bet kada savo is-'tai Amerika bus atsakomin- Vokiečių lakūnai nuskan- 
torijoj. Vien iš karinių už-'ga už pailgintą kraujo lieji- dino du prekinius Anglijos 

1 laivus; sėkmingai bombar-

Anglija Išeikvoja po 
42 Miliūnus Dolerių 

Karui per Dieną
London. — Anglų val

džia maldauja, kad prezi
dentas R o o s e v e 1 tas kuo 
greičiausiai pervarytų kon
grese sumanymą 1776 dėlei 
visuotinos paramos Angli-

Anglijos finansų ministe- 
XUC-pranešė šelnfUi, jog 
dabartiniu laiku karas kaš
tuoja anglam po 42 milio- 
nus dolerių per dieną. Mi
nisterija skundėsi, jog karo 
pabūklų pirkimas iš Ameri
kos tuojaus apmokant už 
juos, kaip kad iki šiol, labai 
sparčiai eikvoja Anglijos iž
dą. c

Seimas užgyrė finansų 
ministerio' reikalavimą pas
kirt dar 4 bilionus dolerių 
karo tikslam iki kovo 31 d., 
o kitiem valdžios reikalam 
—2 bilionus ir 400 milionų 
dolerių.

Dabar karas sueikvoja 
daugiau kaip pusę visų An
glijos valdžios pajamų. Fi
nansų ministerija įspėjo, 
kad žmonės turės dar dau
giau pasiaukot šalies gyni
mui: vėl bus didinami tak
sai.

21-nas Asmuo Užmuš 
tas Orlaivio Nelai-.

mėse per Dieną -

ANGLŲ LAKŪNAI DEGLI 
NO VOKIEČIŲ VALTIS
London, vas. 7. — Anglų 

orlaiviai įnirtusiai bombar
davo šešias vokiečių ' prie
plaukas šiaurinėje Franci jo
je ir padegė tam tikrą skai-

Amerikos armijos pagalba ™n xu jčių motorizuotų jų valčių
Anglija galėtų laimėt šį ka- nvg 1J_0S 01. .aiy.1?^ . .n? ai Tos valtys buvo sutelktos 
rą. O jeigu ji nelaimi karo, nusove 3 vokiecnj orlaivius.

sakymų General Motors pa-mą... __ laivus; sėkmingai bombar-
“Mes iki šiol tik silpnino- davo anglų tvirtoves Har- 

(me savo apsigynimą... pa- wicho srityje ir sukėlė di- 
vyzdžiui, mes ^pasiuntėme džius gaisrus vienoje Angli-

* • • / X. X k 1 •

sikuopė $125,100,000 pelnų.

ORAS, 
niaukę.

Šalčiau ir apsi-
Anglijai

kelt vokiečių armiją į1 An
gliją

Washington. — Lėktuvu 
pąrskrenda W. W. - Willkie 
iš Anglijos. Jis kalbės sena
torių komisijai už visuotiną 
paramą Anglijai.

Lovelock, Nevada. — Į 
kalną sudužo didžiulis Ame
rikos armijos bombinis or
laivis, vadinamas “lekian
čiąją tvirtuma.” žuvo visi 

■ 8 oficieriai ir lakūnai.
Wyandanch, Long Island, 

N. Y. — Sparnais ore su- 
kliuvo du kariniai Amerikos 
orlaiviai ir abudu nukrito. 
Vienas lakūnas užmuštas, 
kitas sužeistas.

Winnipeg, Canada.— Nu
krito didžiulis keleivinis 
Kanados orlaivis. Žuvo 9 
keleiviai ir 3 orlaivio įgulos 
nariai.

Athenai, vas. 7. — Grai
kai atmušė dvi mechanizuo
tas italų atakas ties Klišu-. ' 
ra ir sunaikino šešis italų . 
tankus.



Antras puslapis- šeštadienis, Vasario 8, 1941

JAISV® 
LITHUANIAN DAILY, PUBLISHED BY 

The Laisve, Inc. 
every day, except Sunday 
Established April 5, 1911

€87 LORIMER STREET. BROOKLYN, NEW YORB 
Tel Stagg 2-3878

President ... Jos. Kairys
Secretary-Treasure* J. Gasiunas
Editor . . . . . Roy Mlzara

Todėl Amerikos žmonės neprivalo mie
goti. Kurie nenori matyti mūsų kraštą 
įtrauktą į karą, kurie nenori matyti mū
sų krašte diktatūrą, tie privalo siųsti se
natoriams savo nuomones, raginti juos 
pasisakyti prieš karo ir diktatūros bi
lių!

Įjungtosiose į Lietuvą Srityse
Elta praneša:
“Prekybos liaudies komisaras drg. 

Gregorauskas su Lietūkio direktorium 
Bertašium lankėsi atgautuose Švenčio
nyse, Adutiškyje, Tverečiuje ir Melagė- 
nuose, o to komisariato atstovas Vilniu
je ir Vilniaus kooperatyvų “Rūtos” vyr. 
direktorius buvo nuvykę į Marcinkonis, 
Druskininkus ir į kitas vietas,—susipa
žinti su esamąja prekybos padėtim: ir 
kooperatinių įmonių steigimo galimu
mais. Nuo gruodžio antrosios pusės jau 
pradedama prekyba su naujai prijung
tosiomis sritimis. Miesteliuose ir kaimuo
se rastas jau suorganizuotas kooperaty
vų tinklas; Tarp Respublikos ir naujai 
prijungtųjų sričių susisiekimas jau lais
vas ir daugelis žmonių jau vyksta į Vil
nių ir kt. vietas. Daug kas Vilniuje į 
mokyklas leidžia savo vaikus, su kuriais 
seniau nebuvo matęsi.”

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year ____________ $5.50
United States, six months__________ $3.00
Brooklyn, N. ¥., per year$6.00 
Brooklyn, N. Y., six months________ $3.25
Foreign countries, per year _________  $8.00
Foreign countries, six months —........- $4.00
Canada and Brazil, per year------------ $5.50
Canada and Brazil, six months----------$3.00

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

Act of March 3, 1879.

Iš ‘Vergijos’ į ‘Baudžiavą
Šiomis dienomis Čikagos kunigų 

“Draugas” išspausdino rašinį su šitokiu 
antgalviu:

“Lietuvoj šiemet prasideda sov. bau
džiava.”

Nesenai tas pats “Draugas” rašė, kad 
Lietuvoje esanti “vergija.”

Tię, kurie supranta visuomeninių san
tvarkų keitimąsi, tai jie žino, kad pa
saulyje jų buvo tokių: iš pirmykščios 
bendrijos pereita į vergiją, iš vergijos— 
į baudžiavą-feudalizmą, iš feudalizmo — 
į kapitalizmą, o iš kapitalizmo einama į 
socijalizmą.

Sulyg “Draugo” rašytojais, Lietuvo
je pernai buvo vergija, šiemet baudžiava, 
paskui kapitalizmas, o paskui socijaliz- 
mas. Tai visgi progresas, nors kunigai- 
fašistai/-socijalistai jo ir nelabai nori 
pripažinti.

Mes gi sakome, kad Lietuvos liaudis 
per ilgus metus kentė fašistinio kapita
lizmo priespaudą. Kai jis žlugo, tai Lie
tuvos žmonės, Lietuvos liaudis, žengia į 
socijalizmą. Šiuo metu, todėl, Lietuvos 
liaudis gyvena pereinamąjį laikotarpį iš 
kapitalizmo į socijalizmą. Bankai .ir pra
monė Lietuvoje jau socijalistinė, suvi
suomeninta. Žemės ūkyje kol kas dar 
yra individualizmas, bet pasikeisti jam į 
kolektyvų ūkį daug laiko neims. O tuo
met ir bus socijalizmas!

$940,618 Vokietijon
New Yorko “World - Telegram” skel

bia, kad šio karo metu Amerikoje gyve
ną vokiečiai surinko ir į Vokietiją pa
siuntė net $940,618 “šelpimo reikalams.”

Visgi tai didelė suma, atsižiūrint į tai, 
kad Vokietijon persiųsti pinigai šiuo 
metu nėra taip lengva.

< Mums įdomu, ar prie tos sumos šis 
laikraštis priskaito ir tas aukas, kurias 
surenka lietuviški fašistai-klerikalai-so- 
cijalistai? Juk taipgi renka iš Amerikos 
lietuvių dolerius ir juos siunčia žvalgy
bininkams šelpti, kurie dirba Hitleriui.

Negalima Snausti!
Kai šitie žodžiai skaitytoją pasieks, 

žemesnysis USA kongreso butas gal būt 
jau bus pasisakęs dėl H. R. 1776 biliaus 
—karo biliaus,” diktatūros biliaus.

Biliaus šalininkai daro viską, kad tik 
juo greičiau kaip nors jį pravarius, kad 
tik greičiau kaip nors pasiekus savo.

Bet senate bilius užsilaikys ilgiau. 
Ten, matyt, yra didesnė jėga, nusistačiu
si prieš šį bilių. Toji jėga bus dar dides
nė, ji augs, ji stiprės, jei Amerikos žmo
nės nemiegos, bet siųs senatoriams ragi
nimus, kad jie pasisakytų prieš šį bilių.

AUGA BRUZDĖJIMAS ALKANU ANGLUOS 
DARBININKŲ: JIE TURI BADAUT, 
KUOMET TURČIAI NET APSIRYJA .

London. — Komunisčių 
vadovaujamos, moterys ke
lia protesto demonstracijas, 
kad turčiai gali gaut vieš
bučiuose ir valgyklose mais
to, kiek tik nori ir kokio tik 
pageidauja, o darbininkas 
negauna pirkt net 23 centų 
vertes mėsos per savaitę, 
kaip kad skiriama suaugu
siam žmogui pagal maisto

Melai Pasiliko Melais
Pagaliau Amerikinė Gelbėjimo Laivo 

Misija jau pasamdė kad ir nedidelį laivą 
pargabenimui keletos šimtų Ispanijos re
spublikos pabėgėlių, esančių Franci jos 
nelaisvėje.

Kai ši Misija pradėjo savo darbą — 
rinkti iš visuomenės aukas—tai daugelis 
“demokratų” buvo pradėję spjaudyti ją 
ir niekinti. Girdi, tai tik’ komunistų 
“triksas,” girdi, jie nieko nesurinksią, o 
jei ką surinksią, tai tik sau pasiimsią,— 
jokių .Ispanijos respublikos pabėgėlių ji
nai negabensianti. Net ir ponia Roose- 
veltienė išstojo prieš šį darbą.

Bet buvo žmonių, kitaip į tąjį prakilnų 
darbą žiūrinčių. Viena iš tokių buvo gar
sioji humanistė Hėlen Keller, kuri pa- 
sirįžusiai kovojo su tais, katrie darbą 

' ardė.
Na, pagaliau, dabar pasirodė, kurie 

buvo teisingi. Laivas paimtas. Jis ne
užilgo išplauks pargabenti pirmąjį kiekį 
Ispanijos respublikos pabėgėlių į Meksi
ką. Paskui seks kiti laivai.

Amerikos lietuvių visuomenė yra pra
šoma padėti šiam prakilniam darbui sa
vo aukomis! Mūsų visų tikslas turi būti: 
gelbėti Ispanijos respublikos pabėgėlius, 
gelbėti kovotojus, esančius Francijos fa
šistinės valdžios nelaisvėje.

Kas Gi Buvo Tas Skipitis?
Berlyne susiorganizavo nauja smeto

niškų pabėgėlių organizacija, pasivadi
nusi “Lietuvos Piliečių Draugija Vokie
tijoje.” Jos pirmininku yra Rapolas Ski
pitis, smetonininkas, buvęs “Užsienio 
Lietuviams Remti (skaitykit: Mulkinti) 
Draugijos” pirmininkas.

Rašydamas apie tai, kunigų “Draugas” 
sako: “Pažymėtina, kad naująją draugi
jos valdybą sudaro katalikų, liaudininkų 
veikėjai ir nepartiniai.”

Mūsų nuomone, Skipitis buvo fokis 
liaudininkas, kaip p. Šimutis bolševikas. 
Jis ėjo išvien su Smetona. Jis rėmė jo re
žimą. Jis bandė jį populiarizuoti visame 
pasaulyje, bet jam nevyko.

Visi doresnio j i liaudininkai, kaip dr. 
Grinius, J. Kardelis ir kiti, pasiliko Lie
tuvoje ir ten darbuojasi su-liaudimi. O 
R. Skipitis, kaipo liaudies priešas, bėgo 
“per beržyną į Berlyną.”

Kunigai privalo atsiminti, kad jie ne
toli važiuos. Žmogų arba daiktą reikia 
vadinti jo tikruoju vardu!

kortelę.
Dėl tokios nelygybės pra

dėjo, ir kai kurie laikraščiai 
kritikuot valdžią. Nes pa
prasti piliečiai pyksta ir 
murma, kad.jie turi , alkti, 
kuomet ponai visko gauna 
net ir perdaug.

Amerikinė žinių agentūra 
News Syndicate patyrė, 
kad, pav., vienaį darbininkų 

šeimai, — vyrui, moteriai ir 
dviem vaikam, — buvo pas
kirta tik svaras dešros kai
po jų mėsos porciją per vi
są savaitę. Toj dešroj tik 
40 procentų mėsos, o 60 pro
centų—miltiniai ir bulviniai 
iškamšalai.

Matydamas augančius 
bruzdėjimus alkanų darbo 
žmonių, todėl, Anglijos mai
sto ministeris žadėjo apri
bot maisto kiekį viešbu
čiams ir valgykloms, kur 
turčiai iki šiol valgė, ko tik 
užsimanė, iki apsirijimo.

"Apsigynimas” Gali Privesti Šalį 
•Prie Bankruto

A.. \ i

dešimt mašinų padarydavo, 
tai dabar vienos užteks, žo
džiu sakant, karo industri-

Išsekus mūsų šalies iždy- 
nui, reikštų didesnį pavojų 
laisvei, negu bent kokis iš
laukinis priešas. Kalbant 
apie mūs dabartinį apsigin
klavimą ant sausumos, van
dens ir oro,—nesvarbu, kaip 
priešas būtų galingas, tai 
jam užimtų daug-daugiau 
metų iki mūs esamas kari
nes jėgas palaužtų. O jei
gu, sakysim, šio karo lai
kotarpiu mes dar dapildy- 
sime savo karinių jėgų 
aruodą, tai negalima nei 
svajoti, kad mums gręsia 
pavojus iš užjūrio.

Spalių 17 d., 1940 m. Bos
tone laikė suvažiavimą 
Chamber of Commerce, kur 
buvo suvažiavę 400 delegatų 
iš visos Naujosios Anglijos. 
Šios organizacijos preziden
tas James S. Kemper suva
žiavime pareiškė:

“Balandžio 7, 1917 m., 
Amerika paskelbė karą Vo
kietijai. Gale tų pačių me
tų, jau buvom netekę 200,- 
000 savo vyrų Franci joj. Ir 
dauguma to skaičiaus tenai 
žuvo vien tik todėl, kad iš
plaukė be tinkamo pasiruo
šimo ir nebuvo tinkamai 
ginkluoti.

“Per pirmuosius penkioli- 
ką mėnesių užsakymų de
partamentas Washingtone 
praleido beveik keturis bi
lijonus dolerių vien tik šau
tuvams ir amunicijai. Vie
nok, tik 133 šautuvai ir 600 
šovinių pasiekė Francijos 
karo frontą į laiką. Buvo 
eksperimentuojama mėne
sių mėnesiai,, kad išvystyti 
nauji šautuvai ir kanuolės, 
bet tik modeliais ir pasiliko. 
Buvo praleista bilijonas do
lerių dėl orlaivių, bet nei 
vienas Amerikos orlaivis 
nepasiekė karo fronto.

“Buvo pastatyta apie pu
sė tuzino dirbtuvių gamin
ti paraką, bet nei viena jų 
nepagamino . vieno svaro, 
kuris būtų sunaudotas. Ka
ro departamentas planavo, 
kad Amerikos kariuomenėj 
bus paimta 4,000,000 vyrų ir 
86,000 arklių. Dėl 4,000,000 
armijos buvo užsakyta 41,- 
000,000 porų čeverykų. Dėl 
86,000 arklių užsakyta 50,- 
000 dubeltavų pakinktų ir 
100,000 pavienių; 945,000 
balnų; 1,500,000 šepečių; 2,- 
000,000 abrakui tarbų; 2,- 
800,000 b 1 a n k e t ų. Šitas 
skaitlines jums, delegatai, 
patiekiu iš senatorių komi
sijos, kuriai buvo pavesta 
prisiruošti prie apsigynimo. 
Tai buvo beprotiškas eikvo
jimas turto! Ir po šiai die
nai da mes,už jį neužmo
kėjome.. .”

Bet kaip dabar? Dabar 

Jungtinių Valstijų kariai rort McClellan^ Anniston, Alabamoj, deda ka- 
nuolę į geležinkelio vagoną. Ši kanuple (howitzer) yra viena iš sunkiausių

pėstininkų divizijos ginklų.

net baisu ir pamislyti, koks 
baisus yra turto eikvojimas. 
Gyvais pinigais, laivais, or
laiviais ir maistu verčiama 
į svetimas valstybes be tik
slo ir jokio atlyginimo. Jei
gu net Anglija ir laimėtų, 
tai kokia iš to nauda būtų 
mums? Jokios!

Paimkime, kas dedasi čia, 
namie. Šimtmetinės dirbtu
vės sukrypę, sušliję ir re
montuojamos; jų virstan
čias sienas išima ir deda 
naujas, per naują viską su- 
drūtina. Mašinas stato nau
jausio stiliaus; ką pirmiaus 

Armėnai ir Mes, Lietuviai
Toj dirbtuvėj, kur aš dir-

bu, gana daug dirba armė
nų tautybės žmonių. Juos 
labai sunku išskirti iš italų, 
taip, kaip lietuvius sunku 
išskirti iš lenkų. Armėnai 
karšti žmonės—greit supyk
sta. Bet neapsakomai darb
štūs ir teisingi žmonės.

Kadangi dabartiniu lai
ku dirbtuvėse mažai laiko 
yra, tad daug laiko užėmė 
su jais arčiaus susipažinti; 
o ypatingai poltiniai jie 
vengia daug kalbėti. Armė
nų didesnė dalis tautos da
bar gyvena Sovietų Sąjun
goj, tas gal ir verčia juos 
dirbtuvėj vengti politikos.

Išsikalbėjus, kad dabar ir 
mes lietuviai įsijungėme į 
Sovietų Sąjungą, kalba pla
čiau ir jie apie savo tėvy
nę. Jie neatsidžiaugia So
vietų tvarka. Jie man pa
pasakoja, * kad labai mažai 
rastume čia Amerikoj ar
mėnų, kurie neturėtų kny
gos “Istorija,”, tos pačios, 
ką mes gavome praeitą me
tą iš ALDLD. Kuomet aš 
jiems pasakiau, kad dabar 
čia Amerikoj mūsiškiai kle
rikalai, fašistai ir socialis
tai kalnus verčia ant Sovie
tų, tai jie tik juokias. Sa
ko, mes tai turėjome dvide
šimt metų atgal. Girdi, už
ėmė daugiaus kaip penkis 
metus, iki gimines savo laiš
kais pertikrino mumis. Da
bar žinome, kad mūsų gi
minės ir visa tauta paval
gę, apsirengę ir laimingai 
gyvena. Apšvieta pasiekė 
kiekvieną.

Vienas man pasakė:
-—Aš važiuodamas Ameri

kon palikau tris brolius, vy
resnius už save, ir dvi sese
ris. Visi tarnavo dvare. Nei 
vienas nemokėjo nei skai
tyti, nei rašyti. Dabar aš 
stebiuosi, kaip jie dailiai ra
šo. Jie savo laiškuose pasi
didžiuodami rašo, kad tokia

ja bus taip sumodernizuota, 
kad tik guziką paspausi, tai 
ir “iššoks” kanuolė, orlaivis 
ir net milžinas laivas!

Ką gi tas viskas reiškia?
Pirmas, kad visuomenės 

kaštais yra tobulinamas 
privatis biznis, antra, kad 
toks neribotas turto eikvo
jimas gali privesti šalies iž
dą prie bankrūto; ir trečia, 
karui pasibaigus, industri
joj katastrofa bus tokia, ko
kios istorija nėra mačiusi!

Jaunutis.

tvarka įvyks visame pasau
lyj. Tankiai per laiškus pa
šiepia mane. Sako: “bėgai 
laimės jieškoti, o nežinojai, 
kad laimė čia tau po nosim 
buvo.”

Reiškia, kas dvidešimts 
metų buvo su armėnais čio
nai, tas šiandien yra su lie
tuviais. Bet nūnai armėnai 
jau išsiblaivė—laikui bė
gant išsiblaivys ir lietuviai. 
Karui pasibaigus atsisteigs 
susisiekimas; prasidės eks
kursijos vienų pas kitus, 
tuomet visi priešų melai eis 
ten, kur jiems priklauso. 
Tuomet užtruks visiškai re
negatams karvuįė.

Jaunutis.

Angly Piniguočiai Pigiai 
Supirkinėja Subombar- 
duoty Namy Sklypus

London. — Kai vokiečių 
orlaiviai subombarduoja na
mus smulkių savininkų, pi
niguočiai tuojau apipuola 
tuos savininkus, siūlydamie
si pirkt žemės sklypus su
ardytų namų. Savininkėliai, 
neturėdami kitokios išeities, 
pigiai parduoda tiem speku
liantam savo “lotus” su na
mų griuvėsiais. O supirki
nėtojai spekuliantai “tikisi 
riebiai pasipinigaut,” kai 
dabar pigiai pirktus sklypus 
galės paskui brangiai par
duot po karo. Taip rašo 
Londono laikraštis “Rey
nolds News” ir ragina val
džią sustabdyt tą skandalą.

Aukščiausio Sovieto Suva
žiavimas Vasario 25

Maskva. — Vasario 25 d. 
susirinks aštunta sesija So
vietų Sąjungos Aukščiausio 
Sovieto (seimo). Dalyvaus 
ir atstovai Lietuvos ir kitų 
naujų Tarybinių Respubli
kų.

Laiškas iš 
Lietuvos

---------------------  .-f ■

Brooklynietis J. Maču ta 
laišką gavo nuo savo sesers 
Elzbietos iš Lietuvos. Laiš
ke, apart asmeniškų reika
lų, sakoma:

“Pas mus Lietuvoje nau
jas gyvenimas ir nauja val
džia. Da visko turime, ką 
valgyti ir kuomi apsirengti. 
Tik viskas brangiau. Litai 
jau baigiasi visai. Jau gau
name rusiškų pinigų—rub
lių.
L “Visos sesutės yra svei
kos. Onos Vincukas prie ši
tos valdžios gavo gerą tar
nybą. Gauna 700 rublių į 
mėnesį algos.

“Nors visur, kaip žinome, 
pasaulis vargsta, kraują lie
ja, bet Lietuvoje ramu, dė
kui Dievui.

“Kaip girdėt, Lietuvoj 
bus daug darbų, daug visko 
pradėjo naujai vystyti, fab
rikai ir keliai projektuoja
mi.

“žiemos da kolkas nėra. 
Orai nesmagūs, nes tan
kiausiai vis lietus lyja ir vė
jai. Sniego nėra.” s

Laiškas rašytas gruodžio 
5, 1940.

Klaidų Atitaisymas
Iš Newarko surašė auka

vusių “Laisvės” dalininkų 
Suvažiavimui praleista, ne
žinau kokiu būdu, vardai 
dd.: J. Paukštaitis, kuris 
aukavo $1 ir K. Yuodeškie- 
nė, kuri aukavo 25 centus.

Po aukomis buvo pažymė
ta, kad aukas surinko O. 
3telmokąitė su Jamison ir 
Šimkienė su T. Kaškiau- 
čium.

Pat pabaigoje, linkėjimai 
“Laisvutei” gyvuoti ilgą 
amžių ir šviesti mūsų bro
lius, suklaidintus per kleri
kalus - socialfašistus Lietu
vos klausime.

Draugiškai,
G. A. Jamison.

Klausimai ir 
Atsakymai

Klausimas
Gerbiama “Laisvės” Re

dakcija: Prašau paaiškinti 
apie “income tax.” Aš esu 
neženotas. Pereitais metais 
uždirbau $1475.27. Ar man 
reikės mokėt “income tax”? 
Ar valdžia- man prisius 
blanką, ar man pačiam rei
kia jieškoti? Kur ją galima 
gauti? Iš anksto ačiū.

Senas “L.” Skaitytojas.
Atsakymas:

Taip, jums reikės mokėti 
“income tax”. Pavieniai ne
moka taksų tiktai iki $800 
uždarbio. Ką uždirba dau
giau, už tą turi mokėti tak
sus.

Jeigu pirmiau esate mo
kėję “income tax”, tai val
džia blanką jums prisius. 
Bet jeigu nesate mokėję, tai 
turite patys taksų blanką 
gauti. Ją galite gauti bile, 
banke.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
Worcesterieciui. — Straips

nelis “Neteisybės Skelbėjai” 
persilpnas. Pas mus tuo klau
simu jau buvo ne kartą rašy
ta.

London, vas. 5. — Blogas 
oras vis trukdo platesnius 
orlaivių veiksmus iš anglų 
ir vokiečių pusės.
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M IE N AS

Kaip Dirba Vilniaus Valstyb

Kalvis.

Hartford, Conn.

Lietuvos Baletui

Pavieniai vo

Ir nauja šluota šluote šluoja 
Nusistovėjusias šiukšles,— 

Net žiba, tvaska, tavaruoja
Naujais gyvenimo keliais.

Suvargino tave Smetona,
Tie biurokratai nevydonai,

Įgudusių vilkų ruja ...
Bet štai Kaimynas Raudonasis
Suprato geismą darbo masės:

Nušvito saulė mums nauja!

Taip neramu, skaudu taip daros 
Kad tas imper’jalistų karas 

Plačiausias naikina sritis ...
Bet tarp įsiutusio to tvaiko, 
Kurs įsikibęs žemę laiko, 

Viena mus laimina mintis,—

Ir sveikina raudoną rytą 
Pasiliuosavusi liaudis!

Tamsos galybė nuvaryta— 
Daugiau, ji niekad neb’valdys

Et, kai dėl mūs’, tegul sau loja 
Visa ta gauja nelaboji.

Palos, palos, na ir nustos, 
Kai nebematys iš to naudos.

Vokiečiai Praneša 
Berlin

kiečių orlaiviai sėkmingai 
bombardavo Anglijos lėktu
vų stovyklas, fabrikus, san
delius ir geležinkelius^vie
noje stovykloje sunaikino 
kiek priešo orlaivių ir pa
degė kitų stovyklų. x t

Vokiečiai nukirto žemyn 
tris anglų orlaivius.

Mintis, kad tu, šalia gimtoji, 
žiauraus to karo nebeboji—

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

Tėvynė mūs’ sveika-gyva!

1925 m. gruodžio 4 d. pirmą kartą pakilo 
uždanga ir pasirodė mūsų šokėjai, sudarę 
branduolį dabartiniam Lietuvos Baleto kolek
tyvui. Nuo tos dienos turime profesionalinį 
Baleto teatrą.

Dešimts žmopių šiandien beliko iš tų pirmą- 
jame Baleto Spektaklyje pasirodžiusiųjų. Sėk
mingai išlaikė visus bandymus, suspietė apie 
save būrį gabių baleto entuziastų. Kiti, kurie 
šiandien švęstų sukaktį, pasitraukė, perėjo į 
kitas teatro meno sritis. O viena pačių pui- 
.kiausių lietuvių baleto šokėjų, taip pat ilgus 
metus nuo pat pirmųjų žingsnių, gyvenusi vi
sus mūsų Baleto džiaugsmus ir nelaimes— 
Olga Malėjinaitė—praėjusiais metais mirė, ne
sulaukusi reikšmingos sukakties.

Kodėl Baletui taip reikšminga ir. minėtina 
penkiolikos metų sukaktis? Reikia suprasti Ba
leto menininkų darbą. Jis pareikalauja dide 
lio jėgų įtempimo, daug sveikatos. Mūsų Ba 
lėtas dirba labai daug. Iš čia ir aišku, kodėl 
šios dienos sukaktis tokia brangi kiekvienam 
iš dešimties Baleto jubiliatų ir kiekvienam daį- 
bartinio kolektyvo nariui.

Per tą penkioliką metų mūsų šokėjai daug 
pergyveno. Vis dėlto turėta daugiau skaudžių,

(Tąsa ant 4-to pusi.)

tik, žinoma, kiek padailintas.
Tat ne visai teisinga. Nors aš ir daug me

džiagos iš savo gyvenimo panaudojau, bet vis 
dėlto aš daug ką ir primelavau: reikia meluoti, 
jei nori, kad žmonės tave išklausytų. Aš daž
nai juokdavausi, girdėdamas skundžiantis dėl 
mano nuogo realizmo. O kad jūs žinotumėt, 
kaip teisybė atrodo! Jeigu aš būčiau minimus 
epizodus pavaizdavęs taip, kaip iš tikrųjų bu
vo, aš būčiau buvęs nušvilptas arba ko gero 
akmenimis apmėtytas.”

Toks yra Anderseno Neksės atsakymas į 
kritikų priekaištus dėl jo nuogojo realizmo. 
Dažnai mėgstama rašytojams priekaištauti, 
kad' jų kūryboje per daug fotografijos ir per 
maža kūrybos, šitoks priekaištas Anderseną 
Neksę ir paskatino parašyti savo biografiją, 
nepridengtą teisybę, ir priešpastatyti savo kū
riniams, kurie visų sutartinai vadinami auto
biografiniais.

“Aš turiu prisipažinti,—rašo Andersenas 
Neksė savo autobiografijos pirmojoj knygoj,— 
kada aš gyvenimą grynai techniškai vertinu, 
randu, kad aš kaip žmogus—velnio vaikas esu, 
kuriam nėra to, kas būtų negalima. Bet ka
da aš save dvasiniu mastu matuoju, aš atrodau 
pats sau pasigailėjimo vertu .kirminu.”

“Visą mano gyvenimą persekiojo mane jaus
mas, kad aš iš dviejų būtybių susidedu: iš 
vieno aš, kuris už nieką neatsakingas, suvere
nus, kuriam nėra jokių abejojimų ir jokios 
kritikos ir iš antrojo aš, kažkokio pasibjau
rėtino apsigimėlio, kurį, regis, aš pats laikau 
rankoj“ ir iš jo noriu kažką padaryti.”

Apie savo praeitį Andersenas Neksė sako, 
labai paprastai. Tai buvusi nuolatinė kova su 
chaosu, noras iš visko pradėto ir nebaigto kaž
ką .užbaigtą padaryti. Paprasta kalba sakant, 
katė, šuo ir ežys turėjo ^tilpti viename maiše. 
Ir jeigu vis dėlto jam pasisekę šį tą iš savęs 
padaryti, tai buvęs vien tik stebuklas.

“Prisipažįstu: gyvenimo aš niekad nelaikiau 
nuobodžiu. Mano gyvenimas teka iki pat šios 
dienos su didžiausiais prieštaravimais, jis buvo 
pasibaisėtinai 'kietas ir nepatikėtinai laimin
gas.”

Jo sveikata visada buvo silpna. Vis kas nors 
turėdavo skaudėti. “Tačiau ligotumas taip pat 
turi savo gerųjų pusių. Jis tarsi pririša žmo
gų ant siūlo ir pakabina ties bedugne—kiek
vienas akimirksnis atrodo bus paskutinis! Gy
venime aš nevaikščiojau snausdamas. Kiekvie
ną dieną aš turėdavau būti užimtas ir pasiruo
šęs. Per ilgą mano gyvenimo perijodą nak
ties miegas atrodė baisia vagyste. Nuo 20 iki

Naujas lietuviškas socialistinės kultūros ži
dinys—teatras—įsikūrė Vilniuje vos prieš, ke
lius mėnesius. Iki to laiko, be skrajojančio 
“Vaidilos” kolektyvo, Lietuvos TSR sostinė ne
turėjo lietuvių teatro. Užtat čia buvo pilna 
įvairių menkaverčių teatrėlių su estradine pro
grama, kurie ir dygo, ir nyko, • kaip grybai. 
Vilniaus visuomenė buvo išsiilgusi rimto tea
tro meno ir gausiai lankydavosi Kauno dra
mos, operos ir baleto gastrolėse.

šiemet, smetonininkus nuvertus, Vilnius pa
galiau gavo savo teatrą. Jo pryšaky atsistojo 
režisierius R. Juknevičius. Vilniaus Valst. te
atro kolektyvas susiformavo dar prieš keletą 
metų, kada R. Juknevičius Klaipėdoje pastatė 
“Viltį”—pirmąjį tikrai pažangų spektaklį re
akcinėje Lietuvoje, kuris nepaprastai pradžiu
gino ir paveikė dorąją visuomenės dalį, ypač 
augančią inteligentiją, ir suerzino reakcionie- 
rinę, apgailestavusius, kad jiems nepavyko už
smaugti progresyviojo spektaklio jo užuomaz
goje. “Viltis” sujungė, suvienijo ideologinėje 
platformoje visą eilę artistų, kurie iki tol buvo 
vieningi tik savo meno principuos, ir toliau, iki 
Lietuva išsilaisvino, jie nebesiskyrė, išvien ko
vodami už savo principus.

Tuo būdu į. Vilnių kolektyvas atėjo jau su
siformavusiu meniniu ir ideologiniu veidu ir 
pradėjo savo darbą nauju pastatymu tos pa
čios “Vilties,” kuri kadaise jį suvienijo. “Vil
ties” spektaklis Vilniaus Valstybiniam Teat
rui tapo tuo pačiu, kas kadaise Maskvos Dai
lės Teatrui būvo A. Čechovo “žuvėdra,”—“Vil
ties” emblema paliko nuolat puošti teatro už
dangą. <

Kolektyvui pirmiausia reikėjo išspręsti re
pertuaro problemą. Reikėjo atnaujinti atrin
kus Visą eilę seniau Kaune statytų veikalų, 
įvedant į juos daug naujų autorių. Taip, vieną 
po kito teatras išleido M. Panjolio “Topazą,” 
Zonbergo “Jaunuosius daržininkus,” K. Bin
kio “Atžalyną.” Lygiagrečiai studijoje akt. B. 
Lukošius vedė paruošiamuosius B. šou “šėtono 
augintinio” darbus.

Sulig Jurgio ir Kepure
“Keleivio” No. 2 tūlas 

“Pro kampą žiūrįs” pripec- 
kojo apie gimimo dienos pa- 
rę, būk tai buvus surengta 
tūlai bolševiko moteriai ir 
taip pat pas gerai žinomą 
žmogų, kuris paviliojęs pačią 
nuo kito vyro. O teisėjas tą 
vakarą tai buvęs pats bolše
vikas.

Visgi man atrodo, kad kaip 
tas žmogelis neturi proto, 
taip ir tas laikraštis, kad tal
pina tokias žinias. Jeigu jau, 
brolau, neturi geresnių žinių 
į savo gazietą rašyti, tai šita 
tik tave patį diskredituoja. 
Juk aš manau, kad dar Sme
tona neatvažiavo į Ameriką 
ir dar leidimo nereikia bile 
kokiai parei, ne tik šitai. To
kios pares pasirenka sau žais
lus, kokie jiems patinka ir to
kių profesorių, kaip tamsta, 
visai neklausia. O jeigu bol
ševiką padėjo už teisėją, tai 
negi bile žioplys gali būti tei
sėju!

Kas link tavo pačios, kad 
kas nors paviliojo, tai irgi ne
teisybė. Jinai jau seniai tu
rėjo divorsą nuo tamstos ir 
galėjo ženytis, su kuom tik 
norėjo. Ant kiek man 
žinoma, tai priežastis 
visai kitokia. Tą ir tu 
žinai, bet sakai, kad

Martin Andersen Nekse (Nexo) Apie Save

ALDLD 68 kuopos antras 
šių metų, susirinkimas įvyks 
vasario mėn. 10 dieną, 8 vai. 
vakaro, 155-157 Hungerford 
St. Praėjusis susirinkimas, 
kuris įvyko sausio mėn 13 d., 
buvo tiek neskaitlingas, jog 
vos tapo atidarytas! Gal iš 
dalies ir oras ūpą kai kam pa
gadino, bet nepamirškite, kad 
ne už šimto gi mylių gyvena
me. Rodos, nariai turėtų 
daugiau įvertinti . spaudą, 
žmogus be spaudos, be infor
macijų aklas paklydėlis! Na
riams nesilankant, duoklių 
laiku nesumokant, ne tik kad 
kuopos veikimas paralyžiuoja- 
si, bet ir Centrui visokių keb- 
lumų-sunkenybių susidaro. Pa
galvokite !

50 metų savo amžiaus aš negalėjau sau leisti, 
kad iš 24 paros valandų šešios’arba septynios 
atitektų į miego nasrus. Visur ir visada sten
giausi miegą apgauti ir atsilyginti jam tada, 
kai liga mane rište pririšdavo prie lovos, visai 
manęs nęklausdama, ar aš to noriu ar ne.”

Jeigu apie kurį nors rašytoją sakoma, kad 
jis nepaprastai gabus arba talentingas, tai 
apie Anderseną Neksę galima pasakyti, kad 
jis nepaprastai darbštus. Rašytoju jis pasi
darė tik per savo atkaklų, užsispyrusį darbą.

“Man teko įvairių rūšių darbą dirbti. Be
dirbdamas aš priėjau išvadą, kad iš tiesų 
tie, kurie atrodo tinginiais dažniausiai serga 
kokia nors liga arba ko gero yra degeneruoti. 
Sveiki žmonės jaučia natūralų traukimą prie 
fizinio darbo, prie savo jėgų eikvojimo. Ir kur 
nors traukimas yra nusilpęs arba pranykęs, 
ten su organizmu kas nors netvarkoje.”

Savo asmens tobulinime be darbštumo''reika
lingas dar ir savotiškas kuklumas. Juk dažnai 
pasitaiko, kad gabus ir darbštus žmogus kaž
kaip staiga ima ir sustoja. Taip atsitinka ta
da, kai žmogus siektąją saulę paima į rankas. 
Kai jis pats savę įtikinėja, kad jis daug aukš
čiau pakilęs už kitus, kad artimiausioj aplin
kumoj jam lygių nėra, kad visa tai, .ką jis sako 
arba daro, yra neabejotinai gera ir teisinga. 
Į tokią būseną patekęs, žmogus ima regresuoti. 
Literatūroje jį nuo to meto jau galima laikyti 
mirštančiu.

“Taip, aš visada turėdavau daug darbo,— 
rašo Andersenas Neksė,—ir visada sau prie
kaištaudavau, kad aš ne toks, kaip kiti žmo
nės. Tokie priekaištai man buvo naudingi, jie 
būdavo tarsi įrodymas, kad aš nenusisekėlis ir 
kad turiu nuolat stehgtis save pataisyti. Tris 
ketvirtadalius savo jėgų ir pastangų aš paau
kojau besistengdamas manyje prieštaraujan
čius elementus suderinti ir pasidaryti tokiu 
žmogumi, kaip visi kiti. Iki 50 metų amžiaus 
aš vis kariavau pats su savim.”

Vis jam atrodydavo, kad jis negabus, ne- 
darbštus, prie žmonių nepritampąs. Sulaukęs 
50 metų amžiaus visą savaitę galvojęs, svars
tęs savo praeitį ir įsitikinęs, .kad esąs laimin
gas. Prieš sėsdamas prie stalo savo autobio
grafijos rašyti taip pat dar kartą visą savo 
gyvenimą perkontroliavęs, pervertinęs ir nu
sprendęs, kad rašyti verta.

Anderseno Neksės atsiminimai — vertinga 
dovana skaitytojams. Iš jų galima daug ko 
patirti ir dar daugiau pasimokinti. Darbš
tumas ir atkaklumas yra užkrečiami, panašiai 
kaip tinginystė arba žiovulys. Anderseno Nek
sės atsiminimai labai efektyvūs vaistai nuo 
karajędų, griaužiančių ne medžius, o žmones.

J. Jurginis.

Ir skerečiojas, rėkia, pūkščia
Ir agitac’ją varo rūkščią:

Girdi, tikra tai velniava—
Ta raudonoji Lietuva...

Na kas dabar? nebėr kas daro
Nebėr nei fabriko nei dvaro..

Ir‘kaip šuo mėnesienoj, 
Tik am-am-am- ir oi-oi-oi..

O mūs’ žmonių džiaugsmingos minios 
Iš numylėtos mūs’ tėvynės 

Tai gaudyt’ gaudom žineles! 
Suglaudę laikom auseles!

Tai džiaugsmas, tai širdies paguoda,- 
Tiek įkvėpimo, ūpo duoda 

Atgimusi mūs’ Lietuva!
Per amžius būk sveika-gyva!

Kuomet pasaulis kapitalo
Išgožė kraują ir pabalo,

Tu—kuo tolyn, tuo vis tvirtyn, 
Žydėdama žengi pirmyn.

O mes, žiūrėdami ištolo,
Kada ir kaip tik kam išpuola,— 
' Smiltelę pilstom prie smilties,

Prie tos pat ruošiamės buities.
Nepaisom tų niekingų tipų,
Ką priešo patvorin nukrypo,-— 

Platusis Markso vieškelys 
Pasaulį kitą padarys.

žydri, skaisti Tarybų saulė
Nušvis visam gražiai pasauliui,— 

Išnyks brolžudiški karai— 
Imper’jalizmo pragarai.

Didi tai viltis viso svieto, 
Tai pėrgalingas švyturys,—

Ten kiekvienam tikra yr* vieta, 
Visus draugovėn sudarys.
, 4 Jonas Kalvaitis.

Gyvenimą jie tveria naują— 
Tai Markso, Lenino planais.

Jie bendrą laimę pranašauja: 
Nebe užilgo ji ateis!

Darban viens kitą moja, kviečia, 
Didžiulėn telkiasi talkon

Lietuviški stachanoviečiai, 
Gadynėn žengdami naujon.

Kiek čia to džiaugsmo, to gyvumo 
Karštos gyvenimo aistros!

Kiek čia to darbo greito, ūmo 
Tarpe jaunuomenės linksmos!

Atgauta jau sava žemelė, 
Bendra maitintoja visų!

Ir lyg sparnais tave kas kelia: 
Taip lengva, gera, taip šviesu!

Ir ženk gi, tėviške* brangioji, 
Tarybų vieškeliu plačiu!

Tavęs šnipai nebesekioja, 
Koncertų nekelia kačių.

Tik staugia prieš tave ištolo 
Pikta pabėgėlių ruja...

Bejėgiai viauksi jų cimbolai,— 
Gera jiems buvo vergija.

Vergiją dar ilgiau pratęsti 
Norėtų jie, na kaipgi ne!

Prikimę birzgia jų protestai 
Ir smetoninė giminė.

Tokia jau veislė parazitų,
Tokia nelemta jų buitis,

Kad jau ant ko jie užsirito, 
Tai taip ir siurbia jo sultis.

Kad juos nu vyt nuo tokios puotos, 
čia neapseisi taip lengvai:

čia jau geros jiems reikia šluotos, 
Ko pats tiek kartų ragavai.

Yra žmonių, kurie nemėgsta kalbėti apie 
save, žymųjį danų rašytoją Martiną Ander
seną Neksę taip pat tektų prie tokios rūšies 
žmonių priskirti. Daug laiko reikėjo jo drau
gams ir pažįstamiems laukti, kol rašytojas, 
prirašęs daugybę knygų apie kitus, sutiko šį 
tą parašyti apie save.

Andersenas Neksė—įdomus žmogus. Jo gy
venimas panašus į Gorkio ir Hamsuno. Jis 
buvo jaunystėje savamokslis, batsiuvys, mūri
ninkas, .bernas pas ūkininką, vėliau korespon
dentas—bastūnas ir pagaliau garsus danų dar
bo žmonių rašytojas. Jo sveikata visada buvo 
pašlijusi, bet jis nemirė ir dabar dar tebegy
vena, eidamas 64 metus.

Savo skaitytojams jis rašo:
“Iš tikrųjų jūs apie mane jau pakankamai 

žinote. Aš juk ištisą krūvą knygų prirašiau, 
o kritikai visada energingai tvirtino, man vi
siškai prieš tai neprotestuojant, kad mano vei
kalų turinys dažniausiai yra autobiografinis,

šalin vagis ir vagiliūkščius, 
Ką tuko prakaitu liaudies!

Jie dienas skausmo, dienas rūščias 
Anksčiau-vėliau gyvent pradės.

Gana jau vargšui be kepurės
Stovėt, nuleidusiam akis,

Ir laukt, ką ponas pasipuręs—
Ar dirbt ar eit kur prisakys.

Gana tų žulikų, vagišių, 
Ką buvo pilna pašaliais!

Gana tų dovanų, tų kyšių, 
Kurie pasiekti ką tau leis.

Gana tų ponų, tų peniukšlių,
Dykūnų svieto amžinų,

Gana tų visokiausių šiukšlių, 
Ką tūno nuo laikų senų.

Gana to pikto, begėdingo
Naudojimo žmogum’ žmogaus!

Seni laikai praėjo, dingo— 
Ir niekad' jau sugrįžt negaus.

Nauja, skaisti nušvito saulė!
Nauji gyvenimo takai!

Naujai pražydusį pasaulį
Jau sveikina šalies vaikai!

yra 
buvo 
pats 

tūlas 
gerai žinomas asmuo pavilio
jo tau pačią. Reikėjo būti 
geru žmogumi, nebūti tokiu 
karštakošiu, tai ir šiandien 
būtum turėjęs gerą moterį. 
Nereikėtų nei “Keleivio” pec- 
koti. Tu geriau žiūrėk, kad 
kas nors tau paskutinio pro
telio nepaviliotų, nes tadfC 
“Keleivis” nustotų gero ko
respondento.

Dar vieną dalyką buvau 
pamiršęs^ Jisai toj savo ko
respondencijoj pavadina tas 
drauges, kurios buvo toj pa- 
į'ėj, dolerinėmis. Aš jumis, 
draugės, atsiprašau už jo tur
kį pasakymą, nes jam turime 
atleisti. Jisai nežino, ką ra
šo. Neteko moters, neteko 
proto.

Mane prašė pasakyti ačiū 
visoms toms draugėms, kurios 
dalyvavote minėtoj parėj, o 
ypač tiems draugams, kur ta 
parė įvyko.

Didžiosios Spalio Revoliucijos sukakčiai ar
tėjant, teatras laikinai nutraukė visus darbus 
ir atsidėjo vien revoliucijos minėjimo pasiruo
šimui.

1 Pačiu pastaruoju metu teatras atnaujino ir 
išleido Olekos Žilinsko kadaise pastatytą, B. 
Lukošiaus atnaujintąją “Dėdės Tomo Lūšnelę.”

šiuo metu meno kolektyvas ruošė G. Haupt-
' (Tąsa .ant 4-to pusi.)

Naujoji Lietuva
Tarpe audrų, susigrūmimų,
Kai griaudžia kariški vežimai

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

ir čiauksi giltinės nasrai:

Užtrūko jiems dabar karvutė!
Nebėr, smetoniškų laikų!

Vagim’ bejėgiais pasijutę,
Pabėgo jie nakties taku.

Tie patentuoti “patrijotai,”
Nutukę prakaitu žmonių,

Nebeturį toliau kur joti, 
Tai ir pabėgo, po velnių. ..

Kokie šeši šimtai Berlyne,
Amerikoj da vėl .keli—

Purvais .Tarybinę tėvynę
Drabstyte drabsto atbuli. •

6 šian ir ten jų pakalikai
Tik prašo, kaulija aukų—

Tiems, kam pabėgt nakčia pritiko
O grįžt atgal—nėr kaip—klaiku

Visa fašistinė kariauna
Nesavo balsu klykia, bliauna,

Kad vis jiems būtų Lietuva
Smetoniškoji ganeva.

Privogę sau po gerą maišą,—
Tik suirutę kelia, maišo,—

Į suklaidintas aveles 
įtempę laiko vadeles.

Bet tos jų pastangos uždyką:
Kas buvo jų—dabar išnyko. ..

Nebeatgaut jiems niekados
Nei tų gėrybių nei valdžios.

Ir juokas ir kaikad net pikta!
Ar matote tą storkaklį diktą?

Kaip neriasi jis iš odos
Ant dabartinės Lietuvos?
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(Tąsa)
—Va, šunbajoris prisigerino ir atsima- 

\ tuos geriausią sklypą.
—Atmatuosim mes jam du sprindžius 

augščiau bambos! Juk pasakyta, kad že- 
» mes tik kariškiai ir biedni gaus.

—E, Jurai, kol meška girioje, nėr ko 
jos kailio paradavinėti. Ne iš tos žemės 
aš, turbūt, padarytas. Nevilioja. Pama
tysi, jeigu taip nebus, kaip grafas bau
gino.

—Ką baugino?
—Vot, neatsimena! Kad namus ant ra

čiukų statytumėm. Įsidėkit mano žodį: 
koks jis bebūtų, lenkiškas ar lietuviškas 
—ponas visvien iš apgavystės tunka. Ne 
grafui, tai Jūrmalai dar į rankas bučiuo
siu).

B

Išlindę iš rūsių, pastatytų sudegintų 
per karų namų vietoje, užžėlusiomis ežio
mis, takais bėgo valstiečiai pasižiūrėti 
žemės dalinimo. Už Višinskynės dvąro, 
į alksnyno pusę, plynuose laukuose juo
davo vyrų ir moterų gojai. Ant griovio 
krantų sėdėjo seniai, vaišinosi tabaku ir 
sekė matininkų darbą. Aplink sukinėjosi 
bernai ir mergos, klykavo, plakė viens, 
kitą medžio šakomis, verbomis. Visų 
veiduose matei kažkokį lengvumą, lyg į 
gegužynę būtų susirinkę.

Drąsesnieji lindo prie matavimo įtai
sų, prašėsi pasižiūrėti, siūlėsi visur pa
dėti. Iš laimingųjų, gavusių dirstelėti per 
astrolabiją, buvo ir Tarutis. Grįžus jam 
į būrį, smalsumo pagauti, klausinėjo:

—Ar matei ką?
—O kaipgi!—šypsodamas sakė Taru

tis,—grafas baloje sėdi ir nagus graužia. 
Eikit pasižiūrėti!

—Meliodninkas tas Juras!
Žilas kaip pūkelis senis, kelis metus 

patale kirmijęs, su, remenčiais didelį ga
balą atkabindavo pasižiūrėti kamarnin- 
kų, nes ir jo ausin, prinešton dulkių, pri- 
žėlusion tankia vilna, prasikalė garsas 
apie karalysčių susimaišymą ir žemių da
linimą.

Kurčias buvo senukas, nesusigaudė, ką 
Tarutis tokiu šviečiančiu veidu jį apsto
jusiems aiškina. Čia vieną, čia kitą už 
rankovių į save tempdamas, prašė senu
kas, kad pasakytų, kas toks šitas kur 
šneka, kas čia atsitiko? Juokdarys ber
nas prie senio ausies pridėjo burną:

—Carą užmušė, Nikalojų. Vaina švedo 
su ajeponu bus. Kapotus kasime.

Po tų žodžių senuko vaikiškai žydrios 
akys užsitempė raukšlių audeklu. Valan
dėlę pakreipęs ausį tebesiklausė, dar 
sveikais dantimis smarkiai sukando me
dinę pypkės šeivą ir pridurmu iš burnos 
jis paleido kamuolius dūmų.

—Kam erzini jį?—užsipuolė senesnieji 
šposininką.—Jo plaukas tau ne draugas.

—Kad j iš vistiek negirdi. Parceliaciją 
ausyse gali daryt!

Aplink senuką ir jį erzinusį berną dar 
daugiau susirinko. Tarutis pasilenkė prie 
senuko ir ilgai šaukė:

—Šitai, žemės gausim. Dabar, dėde, 
patys valdysimės. Pilvūzus panaikinsi
me. Visi dirbsime, visi ir lygūs būsime. 
Dėdę, kaip seniausią, mūsų sūdžia pa
statysime. Ar bus gerai?

—Juokai tėvui numirusiam, sūnui ne
gimusiam. E, jūs zababonai! — pabėręs 
išminties grūdus, senukas nunešė užaku- 
sias ausis į šalį. Iš po tirštų plaukų šar
ma užgriuvusių antakių šimtametė akis 
spinksojo į matininkus, karpančius gra- • 
fo žemę, ir nežinojo, sapną ar tikrenybę 
ji mato.

Ne visų širdis pakėlė laisvės ir žemės 
pažadai. Prastas žmogus, amžius apgau
dinėjamas, amžius riečiamas, įprato , po
nų ragaišiais netikėti. Ir į parceliaciją 
daugelis žiūrėjo kaip į dvarponių jiems 
kasamą vilkaduobę.

Tik jaunieji, nors ir be praeities, ta
čiau su skaudžiais amžiaus patyrimais, 
giedriau į viską žvelgė. Klegėjo, juokėsi, 
ginčijosi bernai čia susirinkę svarbioms 
dalyboms, su kastuvais, lyg senojo gyve
nimo duobkasiai—visi baudžiauninkų gi
minės ainiai, gajos atžalos bizūnais, ryk
štėmis ir badu išnaikintosios kartos.

Ir Taručio krūtinėn tvino kažkoks 
džiugus nerimas, ilgesys, klausant kai-, 
mynų kalbų, žiūrint į pabudusius, neap
rėpiamus ląųkus, į skaudžiai žalsvas ly

kai-

nie
kad

gumas, kuriose bėginėjo žmonės ir 
smaigstė karteles. Pirmąkart taip su
prantamai atsiliepė po kojomis žemė, ku
rią daugelis būsimų valstiečių nagais plė
šė ir tyrė, spėliojo, ar gera bus grūdui, 
ar lengvai įveiks arklas.

Juras vaikščiojo nuo vieno prie kito 
būrio ir negalėdamas kitaip džiaugsmo 
išlieti, keikėsi:

—O, rupūžė, žiūrėkit, koks ilgas 
mas bus!

Glėbyje jis nešiojosi aštuonių 
nėšių artoją, rodė žmonėms ir sakė,
sūnus irgi turįs matyti žemės dalinimą, 
grafų ir dvarininkų galybės laidotuves 
ir atsimint, kad suaugęs galėtų girtis 
buvęs tokių laikų liudininkas.

Pagaliau pirmoji linija buvo suarta, 
pirmas ežiaženklis, skiriąs dvaro laukus 
nuo naujojo kaimo žemių, sukastas. Tam 
reikšmingam darbui padėti šoko, kas tik 
turėjo kokį įnagį, o daugelis grafo kapą 
nuogomis rankomis supylė. Ežiaženklis 
atsistojo valstiečių dirvų sargyboje. Vie
nas meliodninkas iš būrio jam kaip gy
vam užmovė savo nunešiotą kepurę.

(Bus daugiau)

Kaip Dirha Vilniaus 
Valstybes Teatras

(Tąsa nuo 3-čio puslp.) 
mano dramą “Prieš saulėleidį,” kurią atnauji
no R. Juknevičius, pastatęs šią dramą Kau
ne. Drauge akt. J. Monkevičius pradėjo dar
bą su Al. Arbuzovo “Tane.” Tai pirmoji so
vietinė pjesė Vilniaus Valstybiniame Teatre. 
Šiem dviem veikalams išėjus, atrodo, repertua
ro klausimas dalinai bus išspręstas, ir teatras 
gaus kiek ilgesnį laiką ruoštis savo didžiau- 
siems pastatymams—visų pirma, V. Ivanovo 
“Šarvuotajam traukiniui.” “Šarvuotąjį trau
kinį” statys R. Juknevičius.

Iš kitų artimiausiųjų uždavinių pirmoje vie
toje stovi rinkiminė kampanija. Savo pirma
jame priešrinkiminiame mitinge teatras išreiš
kė vieningą pasiryžimą kuo aktyviausiai da
lyvauti toje kampanijoje, prisidėdamas prie 
jos, visų pirma, savo specifinėmis—teatrinė
mis—priemonėmis. Dalis kolektyvo narių vai
dino specialius agitacinius veikalus mitinguo
se ir susirinkimuose, kiti pranešimais padės 
platiesiems liaudies sluoksniams įsisąmoninti 
rinkimų reikšmę ir svarbą, dar kiti eis įvairias 
pareigas rinkiminėse komisijose. Šioje srityje 
ypatingai veiks administracinis ir techninis 
teatro kolektyvas. -Jurgis Blelcaitis,

Lietuvos Baletui 
15-ka Metų
(Tąsa nuo 3-čio pusi.)

negu džiaugsmingų valandų. Beveik kas me
tai buvo abejojama dėl Baleto, kaip atskiros 
teatrinio meno šakos, reikalingumo. Beveik 
kas metai buvo ruošiamali Valst. Baletas už
daryti. Ir tik nušvitus dabartinei kūrybinei 
epochai pasikeitė Baleto padėtis ir sutvirtėjo 
jo egzistavimo pagrindas. Tarybų Sąjungoje 
baleto menas yra lygiateisis.

Kuo laikė Baletą anksčiau viešpatavę bur
žuaziniai valdovėliai? Na, taip—brangiai at
sieinančia iždui pramoga. Dėl to brangumo, 
žinia, tektų paabejoti, nes baletininkų algos 
niekuomet nebuvo ir nėra pavydėtinos ir jei
gu Baleto menas išsilaikė ir auga, tai ne algų 
nuopelnas. Mūsų Baletą ugdė jaunų meninin
kų entuziazmas ir jų pasirinktojo meno meilė.

Skaudu būdavo, kai pirmose eilėse susėdę 
sotūs pirkliai, direktbriai ir- generolai žiūrė
davo ir matydavo tik šokikių kojas ir į visą 
baletą žiūrėdavo pro erotinę prizmę. Prisi
mindavo “pirmosios gildijos kupčiai” senus 
laikus: juk kadaise beveik kiekvienas pirk
lys—milijonierius leisdavo sau malonumą tu
rėti nuosavą “baletą”. .. Mūsų įvairaus plauko 
biznieriai panašiai reiškė, bent mintimis ir 
kalbomis, pretenzijas Valstybiniam Baletui, o 
kai nieko iš erotiniai—pirkliškų pretenzijų ne
išeidavo—grasė Baleto uždarymu.

Pakito laikai. Penkiolikos metų sukaktį mū
sų Baletas mini naujojoj Tarybų Lietuvoj. Toj 
Lietuvoj, kur visos meno pakos, jų tafpe ir 
Baletas, tarnauja plačiausioms liaudies ma
sėms, gausiais būriais užtvindančioms Teatrą. 
Tie būriai kitokiais tikslais lanko teatrą, ki
taip žiūri ir į Baletą. Jų nuoširdus pritarimas, 
reagavimas ir suteikė mūsų Baleto meninin
kams akstino pakilti ir pasirodyti tokiu pasta
tymu, kaip minėtina “Raudonoji Aguona.”

Iš “T?

800 Darbininką Sustreikavo
American Sugar Refining 

Company, Key Highway, dar
bininkai, kurių dirba virš 800, 
išėjo į streiką. Kompanija 
oficialiai prisipažįsta, kad cu
kraus dirbtuvė visai uždary
ta.

Apie 650 darbininkų pikie- 
tuoja cukraus dirbtuvę. Tame 
skaičiuje pikietuoja apie 50 
moterų darbininkių. Policijos^ 
būrys apstatytas saugoti dirb
tuvę.

Frank J. Bender, CIO lyde
ris, sakė, kad 5 CIO unijistai 
išvažiuoja iš Baltimorės į Phi
ladelphia, Brooklyną ir Bosto
ną, kad ir ten cukraus darbi
ninkus išvedu į streiką, pagel
bėti baltimoriečiams laimėti 
kovą.

F. J. Bender sakė, kad CIO 
Baltimorėj reikalauja nuo cu
kraus kompanijos mokėti ly
gią algą, kai moka savo dar
bininkams Philadelphįjoje. 
Bender sako, kad Baltimorės 
cukraus kompanija savo dar
bininkams moka tik 50c į va
landą, o Philadelphijoj moka 
63c į valandą.

Bender toliau sako, kad CIO 
pareikalavo United States De
partment of Labor, kad ištir
tų algų situaciją, bet kompa
nija Department pf Labor ne
įsileido ištirti algų problemos. 
Tuomet darbininkai 
vo išeiti į streiką.

Dabar CIO unija 
lavo nuo kompanijos,
tų darbininkams “algos pakel
tos 20c į valandą ir kad kom
panija pripažintų “closed 
shop.”

nubalsa-

pareika- 
kad bu

Dr. John Repshis 
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard Street 
kampas Inman Street 
Arti Central Skvero 

CAMBRIDGE, MASS. 
k Tel.. Tj^fidge 6330

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

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated
J. LeVANDA—E. LeVANDA
Tėvas ir Sūnus Levandauskai

UNDERTAKER

337 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.«

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

JUST ŪKE
T I N DING MO N E Y I

A LIBERAL 
ALLOWANCE 
FOR YOUR 
OLD WATCH!

AMBASSADOR
21 Jewels •'

Įsteigta 1892
ROBERT LIPTON

Jeweler

701 GRAND STREET
Tarp# Graham & Manhattan Avėa.

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

j Duodatne ant Išmokėjimų ]

i in . ....................... ............... ■ > ,

LAISVES’
BAZARAS
Daugybe sudovanotų daiktų bus išparduoti nepaprastai 
žemom kainom. Dalyvaukite bazare ir pasinaudokite pro

ga įsigyti gerų daiktų žemom kainom.

Central Palace
18 Manhattan Avenue Brooklyn, N. Y

(vienas blokas nuo Broadway)

Vasario-February 14
Bazaras prasidės 7 v. vak

Dainuos Brooklyno Aido Choras
Išpardavimas įvairių maisto produktų už žemas kainas

ŠOKIAI—GERA MUZIKA—ĮŽANGA 15c

/ _

Vasario-February 15
Bazaras prasidės 5 v. vak

Dainuos Elizabetho Bangos Choras
A. Klimaitč ir A. Višniauskas dainuos solus

žemom kainom bus išpardavimas įvairių sudovanotų daiktų

ŠOKIAI—GERA MUZIKA-ĮŽANGA 20c

Vasario-February 16
VAIKŲ DIENA

Nuo 1 vai. iki 5 vai. po piety
Bus duodamos vaikam dovanos ir bus muzika šokiams

VAKARE TĘSIS SUAUGUSIŲ BAZARAS

Dainuos Pirmyn Choras iš Great Neck
Biruta Ramoškaitė dainuos solus

VISUOTINAS IŠPARDAVIMAS VISŲ DAIKTŲ

ŠOKIAI—GERA MUZIKA-ĮŽANGA 20c

• ' t ‘'r. ■ ■ ■ ■ ; ■ ■ 1 ' ■ •• • • > ■ • • ■ dj|
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GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

SKELBKITES “LAISVĖJE

OPEN DAY and NIGHT

M

VARPO KEPTUVĖ
ir

Cliffside, N. J

pra-
SLocum 6-1422EVergreen 4-0072

GYDO IR DARO OPERACIJAS

gera- 
labai

dai- 
vie-

25c 
60c 

$1.50

$3.00 
35c 
25c 
15c

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

pirmadienį, vasario 
Kasmočių Svet., 91 
Visų narių pareiga 
susirinkime. — Val- 

(32-33)

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

dovanas tiems, kuri 
daugiausia koncerto

Dovanos yra geros ir 
Visi kontestantai

balandžio
3 vai. po

Steinert
St., Bos-

So. 
bus 
sais 
sius 
liau
vardus, kurie dalyvaus 
koncerte.

Dėl paskatinimo, mūsų 
širdęs draugės suteikė

286 UNION AVENUE
Brooklyn, N. Y.

Valandoft nuo 11 iki 1 dienom 
Nuo 5 iki 7 vakarais 
Sekmadieniais nuo 11 iki 1

biskį paaukaukime.
Žolynas.

BAR ir GRILL
LIETUVIŲ RESTAURANAS
Įdomiai {puošta lietuviška aludė 

ant Grand Street 
Rhelngold -sxtra Dry Alus.

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės

SCRANTON, PA.
ALDLD 39 kp. susirinkimas įvyks

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

Sun. all day and night

Vė- 
visus 
mūsų

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-3622

Lietuvių Kuro Kompanija 
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

Į Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

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

nuvirti kopūstai ir barščiai

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAK.

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

“LAISVĖS” SPAUSTUVĖ
Daro visokius spaudos dar

bus organizacijom 
ir biznieriam

Turime ir kambarių pernakvot 
arba savaitiniai išrandavot
JOSEPH ZEIDAT

Savininkas
411 Grand St, Brooklyn

DR. ISAAC COHN
AUSŲ, NOSIES, IR GERKLĖS

Jffli'hiVli'Pi'iiiHitilfl^WlIlWl

puslapis

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

Telefonas EVergreen 7-1661

Office Phone Inside Phone
EVergreen 4-6971 EVergreen 4-6485

FLUSHING
Russian & Turkish Baths, Inc

29-31 Morrell Street Brooklyn, N. Y

J. .ilk... i -i*-.-.----------- •'

■i

Mūsų Inžinieriai išmioruos jūsų namus ir įdės tinkamų “burner” 
arba visų garo arba karšto vandenio sistemų. Maloniai suteikiame 

aprokavimus be jokio mokesčio.

sekmadieni, 9 d. vąsario, 2-rą vai., 
pas d. M. Kupstas, 1221 Blair Ąve. 
Narius kviečiame dalyvauti, nes yra 
svarbių reikalų aptėrti. Turėsime; 
prisiruošti prie Jubiliejinio bankie- 
to, 23 d. vasario. Taipgi kurie nega
vote knygų nuo pėreitų metų, tai 
šiame susirinkime galėsite pasiimti. 
—Fin. Rašt. 32-33)

HARTFORD, CONN.
ALDLD susirinkimas įvyks pirma

dienį, vasario 10 d. Laisvės Choro 
Svet., 157 Hungerford St., 7:30 v, 
Visi nariai dalyvaukite. — W. B.

(32-33)

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-8842

GREAT NECK, N. Y.
LLD 72 ir TDA 48 kuopų susi

rinkimas įvyks 
10 d., 8 v. v. 
Steamboat Rd. 
dalyvauti šiame 
dyba.

PHILADELPHIA, PA.
CINEMA ART THEATRE 

6th ir Poplar Sts.. Tol. Lom. 6281 
Naujas Sovietų Judis 

‘GREAT BEGINNING’
Rodomas šiandien ir rytoj nuo 2 vai. 

po pietų ir vakare 
ĮŽANGA: dienom iki 5 vai. 25c.

BALTIMORE, MD.
LDS 48 kp., Rusų ir Ukrainų 

IWO kp. ruošia koncertą ir šokius 
vasario 9 d., Liet. Svet., 851 Hollins 
St. Pradžia 7:30 v. v. Kviečiame vie
tinius ir iš apylinkės dalyvauti. — 
Komitetas. (31-33)

_ ____ fi___
WORCESTER, MASS.

Vasario 10 d.“ ALDLD Moterų 
155 kp. susirinkimas įvyks Liet. 
Svet., 29 Endicott St., 7:30 v. v. 
Malonėkite visos dalyvauti, atsives
kite ir naujų narių. (31-33)

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

WILKES-BARRE, PA.
LLD 43 kp. susirinkimas įvyks 
d. vasario, Liet. Prog. Club Svet.,

325 E. Market St., 4 vai. po pietų. 
Visi nariai dalyvaukite, nes komisija 
išduos raportus ir naujų narių atsi
veskite. — Fin. Rašt.

LICENSES
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 12047 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
609 Coney Island Ave., Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be ‘ consumed off 
the premises.

ISIDORE SOBEL & SYLVIA SOBEL 
PROSPECT FOOD CENTER

509 Coney Island Ave., Brooklyn, N. Y.

NORWOOD, MASS.
Pažangioji Lietuvių Taryba ruošia 

prakalbas, sekmadienį, vasario 9 d., 
Liet. Svet., 13 St. George Avė. Pra
džia 3 vai. po pietų. Kalbės Prof. B. 
F. Kubilius iš S. Bostono, temoje: 
‘Evoliucijos Mokslas ir Socialis Per
versmas Lietuvoje.” Taipgi kalbės ir 
Adv. Petras Šimonis. Vyrų Choras, 
vadovaujamas M. K. Bolio duos 
nų programą. Įžanga veltui. K 
čiame dalyvauti.

SO. BOSTON, MASS.
ALDLD 2 kp. moterų susirinkimas 

įvyks antradienį, vasario 11 d., 7:30 
vai. vak., 376 Broadway. Turėsime 
prisirengti prie d. Abekienčs prakal
bų, kurios įvyks 16 d. vasario. Taip
gi turėsime ir kitų svarbių dalykų 
aptarti. — Komisija. (33-34)

Svarbus Pranešimas nuo Pažangiųjų Lie 
tuviu Tarybos Naujoje Anglijoje

O turėjo būti Petravičių sūnus. 
Taipgi pasakyta, kad mirė R. 
Gariskys, o turėjo būti R. Gu- 
riskys.

Be to aš pamiršau paminėti 
Frank Adomaitį, kuris mirė 
sulaukęs 65 metus amžiaus.

G. S.

SB—įrflt-rr r- -—
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NOTARY

PUBLIC

Telephone 
STagg 2-5043

Vasario 2-ros posėdyje, da
lyvaujant PLT Vyriausiam 
Komitetui, yra nutarta vyk
dymui sekami dalykai, ir skel
biame juos visiems. Būtinai 
prašome įsitėmyti į tuos bega
liniai svarbius pranešimus:

1. Malonėkite siųsti pasvei
kinimus, ar turėdami šiaip rei
kalus, sekančiu antrašu:

Lithuanian Progressive Coun
cil, Inc., B. F. Kubilius, 2 At
lantic St., So. Boston, Mass.

Gerbiamiems jau yra žino
ma, kad mūsų pusvalandis 
nuo WIIDH prasidės oro ban
gomis vasario (Feb.) 23 d. š. 
m., 9 vai. iš ryto. Meno pro
grama bus iš dainų, muzikos 
ir trumpų pamokinančių pra- 
kalbėlių. Jūs turėsite tikrai
gražias programas. Mūsų dai
nininkai jau speciališkai save 
lavina, kad sudainavus kuo 
geriausia kas sekmadienio ry
tą. Jau turime pastovią trip 
iš čelos, smuikos ir piano. Bū
kite užtikrinti, kad mes jums 
suteiksime gražios muzikos. 
Tačiau nuo jūsų paramos pri
klausys mūsų visų pasekmės. 
Jei siųsite pasveikinimus su 
pinigais, siųskite money orde
rius ar čekius vardu mūsų iž
dininko— J. M. Lukas, virš 
nurodytu antrašu. Jūsų para
ma yra labai reikalinga!

2. PLT Koncertas ir Ban- 
kietas įvyks kovo (March) 2 
d., š. m., 3 vai. po pietų, Mu
nicipal Building, E. Broadway,

Boston, Mass. Koncertas 
labai įdomus ir įvairus vi- 
būdais. Turėsime geriau- 
artistus ir artistes, 
oficialiai pranešime

gražias 
parduos 
tikietų. 
brangios,
darban, kad laimėtumėte tas 
dovanas!

3. Koncertas dėl Prof. V. 
Bacevičiaus įvyks 
(April) 20 d. š. m., 
pietų, sekmadienį, 
Hali, 162 Boylston
ton. Mes pakeitėme Jordan 
Hali į Steinert Hall dėl šios 
priežasties, kad gatvės ir pri
važiavimai yra blogi dėl pub
likos. Tuom pačiu reikalu 
Steinert Hall yra klasiškesnė 
ir geresnė svetainė koncer
tams. Kitais žodžiais kalbant, 
Steinert Hall yra viena iš dai
liausių svetainių Bostone, ku
rią garsūs pianistai lanko. 
Svetainė yra didelė ir apsti 
savo patalpose.

Draugės ir draugai, visi pa
sidarbuokime, kad mūsų vei
kimas būtų našus ir pavyzdin
gas Viskuom. Dirbkime vie
ningai ir susiklausančiai, nes 
mūsų priešai nori mus šaukš
to vandenyj paskandinti. Mes 
būsime laimėtojais, jei mes 
patys nuosekliai ir mandagiai 
su savo priešais apsieisime. 
Būkime ištikimi savo idealuo
se, nes mūsų idealai išliuosuos 
žmoniją nuo karų ir ekonomi
nio skurdo. Šiandien mūsų 
priešai verčia kalnus ant mūs, 
bet tie patys rytoj pataps mū
sų draugais darbuotojais. Mū
sų oro bangų programos, mū
sų koncertai, mūsų teatro lo
šimai ir mandagūs apsiėjimai 
mums laimės minias. Yra ži
noma iš žmonijos istorijos: 
“Mylėk savo priešą, o jis pa
taps tavo draugu”.

B. F. Kubilius,
PLT Sekretorius.

Brockton, Mass.
Iš Brotherhood Shoe and 
Allied Craftsmen Unijos 

Veikimo
Lasterių lokalas sušaukė

specialį narių susirinkimą sau
sio 31 d. unijos kambariuose. 
Tikslas, kad suvienyti Broth
erhood uniją su United Shoe 
Workers of America. Pirmi
ninkavo Lokalo prezidentas 
Dona Locauture. Nuo Broth
erhood kalbėjo nenoromis už 
vienybę prezidentas Alf. Sam- 
pon, vice-prezidentas J. Burke 
ir statistikas H. MorviU. O 
visai prieš vienybę išėjo sek
retorius ir kasierius, H. Sears.

Po to kalbėjo nuo United 
Shoe Workers of America 
prezidentas Ų. McGrath ir 
organizatorius C. Mitchell, nu
rodinėdami naudingumą uni
jų vienybės. Kaltino Broth
erhood Unijos viršininkus ne
silaikyme pirmesnių vienybės 
tarimų. Nurodinėjo priežas
tis, kodėl Brotherhood Unija 
mažėja narių skaičium. Taip
gi nurodinėjo, kodėl Brockto- 
nas negauna milijono ir pu
sės porų armijos čeverykų or
derio vasario mėnesį. Taipgi 
kaltino ex-gubematorių Mur- 
phy, New Hampshire valsti
jos. Sakė, jo pasidarbavimu 
tuos didelius orderius gaus 
didžiosios kompanijos. Sakė, 
jeigu mes turėtumėme vieną 
didelę uniją, tai to nebūtų, su 
mumis turėtų skaitytis.

Susirinkime narių dalyvavo 
ąpie 4 šimtai. Buvo leista 
balsuoti, kurie nori prisidėt 
prie vienos didelės unijos, o 
kurie ne. Nubalsavo vienbal
siai, kad prisidėt prie minėtos 
didelės unijos. Po to buvo 
pasilinksminimas su užkan
džiais.

Reikia pastebėti, kad minė
joj Brocktono unijoj yra 13 
lokalų, apie du lokalai nu
balsavo prisidėti, o kiti yra 
priešinai. Šiame susirinkime 
dalyvavo įvairių tautų darbi
ninkai, nemažai ir lietuvių.

Pabrangino Vietinį Anglų 
Kalba Dienraštį 

Enterprise”

j atue44frua

kas vakaras už 15 centų į 
savaitę. Dabar kainuos 18c 
į savaitę. Pirmiau pavienis 
numeris buvo 3 centai, dabar 
kainuos 4 centai.

Reikia nepamiršti, kad “En
terprise” turi nemažai skai
tytojų ir gauna daug garsini
mų, bet vis tiek dejuoja, kad 
negali išsiversti, turi pakelt 
skaitytojams mokestį. Na, o 
kaip su lietuviškais dienraš
čiais, “Laisve” ir “Vilnim”? 
Kaip jie gali išsiversti? Mes 
visi lietuviai darbininkai ir 
biznieriai eikime mūsų dien
raščiams į pagelbą. Laiku pa- 
simokėkime prenumeratas 
po

Klaidos Pataisymas
“Ųąigvės” Nr. 22 buvę 

nešta apie mirusius lietuvius 
paskutiniais dviems metais. 
Bet ten įsiskverbė kelias ne
malonios klaidos, čia jas ati
taisau.

Buvo pąsakyta, kad mirė 
A. Plačiulienė, o turėjo būti 
A. Grenienė. Buvo pasakyta, 
kadmirė Petravičiaus sūnus,

| J. GARŠVA
L Graborius-Undertaker t
> LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
į Išbalzamuoja ir laidoja ant vi- į 
Š šokių kapinių; parsamdo auto- I 
š mobilius ir karietas veselijom, ž
> krikštynom, kitkam.
į 231 BEDFORD AVE.
; BROOKLYN, N. Y.
| Telephone: EVergreen 8-9770 ;

1113 Mt Vernon Street

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

Liūdesio valandoje kreip
kitės pri« manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modemišką patarnavimą.

PHILADELPHIA, PA.
Telefonas Poplar 4110

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

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

SPECIAL RATES PER WEEK

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

TILŽĖS SPAUDIMO
Aukso Altoriukas, paprastu ap

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

Vainikėlis, jaunuomenės maldų 
knygelė ................................ 35c
Ta pati knyga, minkštais, tvir
tais viršais ............................. $1.35

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

Sapnų knyga, apdaryta su pa- 
veiksląis ................................$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 .

Trajenkės, stambios, pakelis .... 
arba 3 pakeliai už ............

M. bukaitis, 
334 Dean Rd., 

SPENCERPORT, N. Y.

SCHOLES BAKING
......................... *' 1 . .................... . ■'

532 Grand Street, Brooklyn
KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 

VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS.
Mea perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgydą- 
ml sutaupysite pinigų, nOsirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.
Pristatome į visas dalis-—Brooklyn© ir apielinkės, į krautuves 

ir j pavienius namus; taipgi siunčiam ir į kitus miestus.
SftMUL LUKOŠEVIČIUS

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNUOTAS GRABORIUS• 
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai 

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St.—Brooklyn — “Laisvės” Name

Managed by 

RHEA^TEITELBAUM

265 NEW YORK AVENUE 
Brooklyn, N. Y.

Valandos nuo 9 iki 11 rytais 
Ir sulyg susitarimo.

36-40 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y< 
Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi
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Rūgšti ruginę, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, senvi- 
Čiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi ke
pama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausiu 
kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cak«v 
Coffėe Gake, Butter Cąke, Bunke ir Spice Cake, Stollen 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Roils.

Siunčiame duonų per paštų į kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jųsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį H kalnas,

VARPAS BAKERY 36-40 Stagg Street Brooklyn, N. Y
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Whelan krautuvėse strel
kas eina pasekmingai. Virš 
800 darbininkų ir darbininkių 
tvirtai laikosi už savo reika
lus.

Šiandien Pabaltijos Tautų Koncertas
šeštadienį, vasario 8 d., 7:30 

vai. vakare, Einu Svetainėje, 
15 West 126th St., Bronx, 
Įvyksta Pabaltijos tautų ben
dro kultūrinio veikimo koncer
tas ir balius.

Per 10 Mėty Kortomis 
Išviliojo $2,000,000

Moterys Paėmė Tvarkyt 
Saugos Reikalus Gatvėj

Rytoj Bus Svarbi Prelekcija

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

Koncerte dalyvaus gabiau
sios latvių ir rusų jėgos. Da
lyvaus lietuvių profesorius 
Vytautas Bacevičius, Aido 
Choras ir Biruta Ramoškaitė.

Po koncerto bus šokiai prie 
geros orkestros. Pelnas nuo 
šio parengimo skiriamas atei
vių gynimo reikalams. Įžanga 
tik 50 ir 75 centai asmeniui.

Svarbu išgirsti gerą koncer- 
, pasišokti, bet svarbu ir'tą, pasišokti, __ _____  ..

taip susitikti su Pabaltijos 
tautų žmonėmis ir pasikalbė
ti, nes šios tautos labai daug 
turėjo bendro praeityje ir da
bar dar daugiau turi budavo- 
jime naujo gyvenimo. Prašo
me dalyvauti.

Rengėjai.

Kings apskrities teisme ap
kaltino Haimie Caplin, kortų 
lošimo užeigos savininką, ku
ris užlaikė tą įstaigą 1 Pros
pect Park, W., Brooklyne, ir 
dar septynis jo pagelbininkus. 
Teisme mano, kad ši grupė į 
10 metų laiko pagelba kortų 
i.šviliojo-išlošė iš publikos apie 
du milionu dolerių. Teisman 
jie buvo partaukti, kada ge
gužės 4 dieną, 1938 metais iš
lošė iš II. E. Simsono $3,500 
pinigų ir sekančią dieną dar 
$5,000.

Išvyko Armijos Stovyklon
Tarpe naujai išvykusių ar- 

mijon, lietuvių randame pavar
des: D. Lukas ir K. Kaukas. 
Gal būti ir daugiau išvyko lie
tuvių, nes viso buvo keli šim
tai naujokų. daro.

Inžinierius Charles A. Buf- 
ield, 42 metų, greitai važiuo
damas automobilium Ramona 
Bulvaru ties Jefferson Ave., 
užvažiavo ant berniuko, John 
Thompson, 7 metų amžiaus, 
kuris ėjo iš mokyklos ir jį 
užmušė. Berniuką vilko po 
automobilium apie 100 pėdų. 
Paskui minimas asmuo bandė 
pabėgti, tik už 2-jų mylių su
kūlė automobilį ir pakliuvo į 
policijos rankas.

Bet ir po šios nelaimės ten 
greitas važinėjimas nesiliovė. 
Tada apie 40 motinų susiorga
nizavo, išėjo ant tos kryžkelės, 
kada jų vaikai ėjo iš mokyk
los, ir paėmė pačios tvarkyti 
saugumo reikalus gatvėje. Jos 
sulaikė kiekvieną greitai va
žiuojantį automobilistą ir da
vė jam. pamoką. Well, jeigu 
policija negali tvarkos pada
ryti, tai pačios motinos ją pa-T

Auga Protestai Prieš 
Mėsos Pabranginimą

New Yorke į metus laiko 
mėsos kainos pakilo net ant 
25%. Prieš tai pradėjo kelti 
protestus ne vien paprasti 
žmonės, bet net kaip kurių 
ligoninių administracijos.

Elzbieta Baranauskaitė ry
toj, vasario 9 d., duos labai 
svarbią prelekciją iš chemijos 

Mes veik kasdieną 
apie 
nevi- 
mik- 
mūs

Prele- 
paaiškins 
pat iš la- 
j iriai kas- 
bakterijasAukos “Laisvės”

Bazarui

srities.
girdime žmones kaĮbant 
mikrobus-bakterijas, bet 
siems yra aišku, kaip tie 
robai-bakterijos veikia į 
kasdieninį gyvenimą, 
gentė savo kalbą 
iliustracijomis. Taip 
boratori jos, kurioje 
dieną įvairiausias
tyrinėja, Baranauskaitė žadė
jo atsigabenti gyvų mikrobų, 
kuriuos su pagelba mikrosko
po publika galės matyt ir įsi
tikinti savo akimis.

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

IŠDIRBĖJAI IR PLATINTOJAI 
s GEROS RŪŠIES RAKANDŲ
Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 

palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

Nusamdė Laivą Parvežt 
Liaudiečius Iš Francuos

Daktaras Edward K. Bars
ky, pirmininkas komiteto, ku
ris rūpinasi išgelbėti Ispanijos 
liaudiečius iš vargo (komiteto 
centras 200 Fifth Ave.), pra
nešė, kad jau nusamdė laivą. 
Laivas yra “Lavcen”, pastaty
tas Anglijoj 1911 metais ir tu
ri 2,400 tonų įtalpos. Jis galės 
pirmu kartų parvežti 450 liau- 
diečių į Meksiką. Francijoj 
yra dar per 100,000 liaudie- 
Čių. Vienas laivo tripas 
eis $130,000. Komitetas 
šo geros valios žmonių, 
jiems paaukotų.

atsi- 
pra- 
kad

Jau Mokina Gaisrininkus 
Veikt Karo Sąlygose

Kaip mūsų šalis yra netoli 
nuo tikro dalyvumo kare, tą 
liūdija kiekvienoj gyvenimo 
šakoj prisirengimas veikti ka
ro sąlygose. New Yorko gai
sro gesintojų komisionierius 
ponas John J. McElligot pra
nešė, kad Long Islande jau 
atidaryta mokykla, kurioje 
bus mokinami gaisrininkai, 
kaip užgesinti namus padeg
tus chemiškomis uždegimo 
bombomis ir abelnai bombar
davimu iš orlaivių.

Toje mokykloje bus
specialistai, kurie turėjo prak
tikos Anglijoj gesindami na
mus ir jie duos New Yorko 
gaisrininkams pamokas. •

Jonas Praninskas Akty
viai Dalyvauja Streike

keli

Matykite “Kurčią Žentą” ir “Aš Numiriau”
South Brooklyno dalyje bus 

suvaidinta dvi labai juokingos 
komedijos “Kurčias žentas” ir 
“Aš Numiriau.” šie veikalai 
jau buvo vaidinti Williams- 
burge, New Haven, Philadel- 
phijoj ir visur padarė daug 
juoko.

Jie yra juokingi, o Lietuvių 
Liaudies Teatro mėgėjai, va
dovystėj Aldonos šertvietytčs 
gerai susimokinę. Vaidinime 
dalyvauja N. Buknienė, S. 
Lengerdaitė, J. Lazauskas, N. 
Pakalniškis, P. Grabauskas, 
M. Stakovas ir G. Klimas.

Vaidinimas atsibus Ameri
can Labor Party Svetainėj, 
4714—5th Avė., tarpe 47 ir 
48th gatvių, So. Brooklyne. 
šį sekmadienį, vasario 9-tą d., 
Svetainės durys atdaros nuo 
4 vai. po pietų, o vaidinimas 
prasidės 8 valandą. Privažiuo
ti reikia Sea Beach traukinių 
linija ir išlipti 
stoties.

Bus ne vien 
komedijos, bet 
kiams grieš G.
orkestrą. Rengėjai prašo vi
sus atsilankyti.

ant 45th St.

ri vi
Šo-

perstatyta 
ir šokiai. 
Kazakevičiaus

Tik Savaitė Liko iki “Laisvės” Bazaro
-----------  0-

šiemet tris dienas tęsis dien
raščio “Laisvės” metinis ba- 
zaras. Jis prasidės penktadie
ni, vasario 14 dieną, ir tęsis 

’ šeštadienį ir sekmadienį, tai 
yra, vasario 15 ir 16 dienas.

Bazaras atsibus ten, kur ir 
pirmiau, tai yra, didžiulėje 
Brooklyn Central Palace Sve
tainėj, 18 Manhattan Avė.,, 
netoli Broadway, tarpe Lori
mer ir Flushing eleveiterio 
stočių. Prie svetaines gerai 
privažiuoti BMT Broadway li
nijomis, taipgi eile gatvekarių 
ir busy.

Kiekvieną dieną “Laisvės” 
bazare bus ir koncertinė pro
grama, nes dalyvaus Brookly
no Aido Choras, iš Newarko 
Sietyno; iš Elizabeth Bangos 
ir Great Necko Pirmyn. Bus 
žymių solistų ir duetistų.

“Laisvės” bazare bus dau
gybė sudovanotų gerų daik
tų, kurių tarpe bus geras ir 
pigus pasirinkimas norintiems 
pasipirkti. Bus nemažai ir ki
tokių pamarginimų. Todėl, 

. kviečiame ruoštis prie bazaro, 
jame dalyvauti ir savo parei
gą atlikti paaukojant jam tin
kamų dalykų, kad dar geres
niu j| padarius. \

Lietuvis Jonas Praninskas 
streikuoja už geresnę algą iš
vien su 800 kitų darbininkų 
ir darbininkių Whelano vai
stinėse. Jonas dirbo ant 34th 
St., tarpe 7th ir 8th Avės. 
New Yorke.

Jonas Praninskas gimė Chi- 
cagoj, 1913 metais. Jo tėvas 
dirbo džianitorium. Abu jo tė
vai atvažiavę iš Lietuvos. 1920 
metais jie išvažiavo gyventi 
ant ūkės į Wisconsin valstiją. 
Jono tėvas pažangus, sąmo
ningas Ii etų vys.

Jonas Praninskas dar mo
kyklon eidamas žinojo daug 
žaislų. Jis dirbo įvairius dar
bus. Dirbdamas tarpe miško 
darbininkų organizavo Inter
national Wood Workers of 
America, CIO lokala ir kada *■ I
kilo miško darbininkų streikas 
1938 metais, tai jis aktyviai 
veikė ir buvo lokalo vice-pir- 
mininku. Streikas tęsės 7 mė
nesius laiko. Jonas važinėjo 
ir rinko streikieriams aukas. 
Jis pasiekė net Seattle miestą. 
Streikas baigėsi, ir 1939 me
tais Jonas atvažiavo į New 
Yorką, kur jis veikė United 
Retail & Wholesale Employ
ees, CIO unijos 1199 lokale. 
Jis dirbo už $20 algos į savai
tę, o kada kilo šis streikas, 
tai energingai stojo jo vei
klom

Jonas Praninskas yra atsižy
mėjęs ir sporto veikime. Jo
nas, 
savo

simpatingas ir pažįsta 
darbininkiškus reikalus.

Rep.

Šiandien Demonstracija
Williamsburgo gyventojai 

demonstruos ties kongresma- 
no Joseph L. Pfeiffer namais, 
58 Bushwick Ave., Brooklyne, 
reikalaujant, kad jis balsuotų 
prieš H. R. 1776 bilių. Demon
stracijos įvyksta subatoj, 
10 vai. ryto iki 10 vai. 
karo.

Atsiimkite Laiškus

MIRĖ

nuo
va

Prašome sekamu žmonių 
pasiimt laiškus iš “Laisvės” 
Administracijos. Nekurie 
seniai čia; randasi. 

Miss A. Ashmanskis 
Mr. K. Michelson 
Mr. Martin Pond 
M. Rainienė 
Petras Sluckis 
Miss T. Tuiniliutė

Mr. K. Tamul , 
Anthony Tamašunas 
E. Vilkaitė 
Peter Yuknys 
Thomas Yankauskas 
Charles White.

jau

Gaukite “Laisvei” nauju 
skaitytojų

DAIKTAIS
Iš Rochester aplaikėme nuo 

drg. Rožės černauskienės gra
žų spalvuotą rankų darbo lo
vos užtiesalą (comforter).

O nuo drg. V. Bulienčs, Ro
chester, gavome dubeltavą pa
klodę, ir gražiai išsiuvinėtus 
du priegalvių užvalkalus ir 
ant stalo užtiesalą..

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENE IR SŪNAI

Chas. Degutis, Brooklyne, 
davė elektrikinį “Roaster”.

Brook lyniete dr-gė Mačiu- 
tienė aukavo laikrodį ir stik
linę su riešutais.

Chas. Degutis, savininkas 
“Up-to-Date” barzdaskutyklos 
Brooklyne, aukavo $3.00.

Aukavo po $1: K. Sungaila, 
A. Gustaitis, P. Gustaitis ir 
K. Tamošiūnas, visi brookly- 
niečiai.

Per J. Egerį iš Nashua, 
N. H., aplaikyta blanka su 
$4.50 aukų. Aukojo sekanti: 
ALDLD 42 kp., $2.50. Po 50c: 
F. Buslavičius, J. Egeris, M. 
Wirbickiene. Po 25c: J. . Si
mutis ir S. A. Radzevičius.

Per S. P'aulenką, iš Lowell, 
Mass., aplaikyta blanka su 
$8.00 aukų. Aukoja sekanti: 
LDS 110 kp. $5.00. Po 50c: 
S. Paulenka, F. Greska ir J. 
Blažonis. Po 25c: V. Mikalo- 
pas, R. Chulada, J. Daugir
das, A. Strabinskas ir K. Ko
jų tis.

Anthony Leimon, Brooklyn, 
aukavo $1.00.

Į savaitę New Yorko mies
te buvo 326 automobilių ne
laimės; užmušta 6 ir sužeista 
408 žmonės. Pereitais metais 
per tą pat savaitę buvo 390' 
nelaimės, žuvo 21 žmogus, o' 
sužeistų buvo 474.

PARDAVIMAI

Anna Shultz, 52 m. amžiaus, 
gyveno po num. 156 Grand 
St., Brooklyne. Mirė ketvir
tadienį, vasario 6 d., Kings 
County Ligoninėj. Laidotuvės 
įvyks pirmadienį,X.vasario 10 
d., šv. Kazimiero kapinėse, 
Farmingdale, L. L Kūnas pa
šarvotas J. Garšvos koplyčioj, 
231 Bedford Ave. Laidotuvių 
pareigom rūpinasi graborius 
Garšva.

Parsiduoda vėliausios ir« gražios 
išdirbystės mėsininko įtaisymai 
(Butcher Fixtures). Viskas prijun
gta prie Frigidaire. Show Case, Su
per-Cold. Kaina žema. Kas pirmiau 
atsikreips, laimes. Prašome matyt 
A. Razminą, 5955 Madison St., 
Brooklyn, N. Y. (Ridgewood dalyj).

(31-33)

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
p a d i dinų tokio
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
jvairiom.spalvomREIKALAVIMAI

Reikalinga moteriškės apie 50 m. 
amžiaus 
moterį, 
mėnesį, 
prašome 
97-28 
N. Y. 
9-4399.

prižiūrėti stubą ir senyvą 
Atlyginimas bus $10.00 į 
Dėl daugiau informacijų, 
kreiptis pas Mrs.' Connor, 
107th St., Richmond Hill, 

Arba telefonuokite Virginia 
(33-35)

Reikalinga mergina, kuri yra pa
tyrusi knygvedė ir žino kaip var
toti rašomąją mašinėlę ir trumpraš- 
tį (Typeing and Stenography). .Pra
šome rašyti laišką, paminėdama am
žių, patyrimą ir kiek mokslo turinti. 
Anna M. Gustaitis, 135 N. 4th St., 
Brooklyn, N. Y. (32-33)

• Reikalinga jaunos mergaitės ar 
moteries dirbti prie namų darbo ir 
prižiūrėti ’ kūdikio. Prašome kreiptis 
pąs Mrs. A. Long, 262 S. 4th St.,

(29-41)

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

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

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

530 SUMMER AVE. 
Arti Chester Avenue 
NEWARK, N. J.

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

šalę taip svarbios prelekci- 
jos, da bus ir muzikalia pro
gramas, kur dainuos Aldona 
Klimaitė ir Aidbalsių, mergi
nų grupė, B. šalinaitės vado
vybėje. Įvyks “Laisvės” svetai
nėje, trijose po pietų. Įžanga 
visiems dykai. Vyrai ir mo
terys kviečiami skaitlingai da
lyvauti.

Rengia Literatūros Draugi
jos Moterų Apšvietos Kliubas.

Užprašo Rengėjos.

CHARLES’
UP-TO-DATE

B4RBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 
306 UNION AVENUE 

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

F. W. SH ALINS 
(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

Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymą

Dabar. Rodoma
Pirmas rodymas Amerikoje šios istorinės ir 

artistiškos filmos:

“MININ and POZHARSKY”
Sutaisyta V. Pudovkin, direktoriaus “Motina” ir “Au

dra. Virš Azijos.” Paremta Shkovsksio puikiausia scenai 
pritaikyta apysakaitė. Šioje filmoje yra nufotografuota 
gelmė ir spalva Rusijos žmonių, pradžioje 
šimtmečio. x

Nepraleiskite jos nepamatę. Tai filmą, 
tarp kitų geriausių Sovietų istorinių filmų, 
sų kalboj.

septyniolikto

kuri vyrauja
Kalbinis, ru-

Pradedama rodyti nuo 10:30 vai. ryto, jžanga 15c iki 
1 valandai po pietų paprastomis dienomis.

IRVING PLACE THEATRE
IRVING PLACE, prie 14th Street, NEW YORKE 
..  - 1 ---------------------- ' " 11 ——=———■

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

Vietos ir importuo
tos degtinės ir vy
nai, geriausių bra
vorų alus ir ėlius. 
Kada būsite Brook- 
lyne, užeikite susi
pažinti.

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

Kiekvieną s u batą 
karšta vakariene. 
Atskiras kambarys, 
užėjimui su mote
rimis. Nedėliomis 
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai.

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

DVI JUOKINGOS KOMEDIJOS
^Kurčias Žentas” ir “Aš Numiriau”

Vaidins Lietuvių Liaudies Teatro Aktoriai po vadovyste Aldonos šertvietytės

Rengia L. D. S. 50 Kuopa

Sekmadienį, Vasario 9 February, 1941

AMERICAN LABOR PARTY SVET.
4714—5th AVENUE (Priešais Sunset Teatro, tarpe 47 ir 48 gatvių)’ BROOKLYN, N. Y, 

Važiuojant B. M. T. Linija, išlipkite ant 45th St. stoties

Brooklyn© Lietuvių Stygų Orkestrą

Hat Check 50c. Šokiam gros G. Kazakevičiaus Orkestrą

Kviečia KOMITETAS.




