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Pasimatysime Rytoj*.
Mathias Rakosi. r 
Vėl. Rooseveltas. 
Paliaubų Sukaktis. 
Puikus Laimėjimas.

Rašo A. Bimba.

Belieka pasakyti tik tas, 
kad rytoj pasimatysime 
“Laisvės” koncerte Labor 
Lyceum svetainėje. Tai bus 
didžioji ir gražioji metinė 
dienraščio pramoga ir lie
tuvių meno šventė.

Kviečiami ir laukiami lie
tuviai viso Brooklyno ir iš 
visos gausios apylinkės. Pir
mu sykiu šio koncerto daly
viai susipažins su Lietuvos 
gabiausiu ir pasauliniai iš
garsėjusiu pianistu profeso
rium Vytautu Bacevičium. 
Tai netikėta proga ir “Lais
vei” ir šio koncerto daly
viams.

Apart prof. Bacevičiaus, 
kitos taip pat rinktinos me
ninės spėkos pildys šį kon
certą.

I

Dar viena auka tapo iš
plėšta iš fašistų nasrų. Pra
nešta, jog Mathias Rakosi, 
žymusis Vengrijos komunis
tų vadas, išimtas iš kalėji
mo ir jau pasiekė laisvą so
cializmo žemę — Sovietų 
Sąjungą. Šis veikėjas buvo 
pūdomas kalėjime per visus 
paskutinius 15 metų.

Rakosi išlaisvino ir pasi
ėmė Sovietų Sąjunga. Jis 
dabar yra pilietis naujo pa
saulio.
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po PrezidentoSmarkinamas
angluos laivų; Rinkimų, Ginklavimas Jungti

nių Valstijų ir Anglijos

Procope ir daugelis kitų. atmetė atgal italus, kurie

b a n k i e t e d a i yvavo apie įaxas apsigynimo liniją, be- thau.

sadoriui Umanskiui.

Athenai, Graikija, lapkr.
— Graikai praneša, kad 

jų artilerija ir prieštankinės

nuskandino 15 Anglijos lai
vu, v

Tūli politikai numato, jog 
dėl naujų valstybės skolų 
bus nupuldyta ir dolerio 
vertė.

London, lapkr. 8. — An
glų vyriausybė neduoda at
sakymo į klausimą, ar vo-
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Rooseveltą trečiam termi 
nui išrinko darbo žmonės^ 
Kažin ar jis tą supras. Ne
pilnai suprato keli metai 
atgal ir todėl flirtavo su 
stambiuoju kapitalu, o dar
bininkams dažnai nugarą 
atsukdavo.

Skaudžiausią smūgį aptu
rėjo komercinės spaudos! 
didlapiai. Kaip susitarę, jie 
beveik visi darbavosi «už 
Willkie. Dabar bando visaip 
teisintis ir išsisukinėti.

Mažai tegelbėjo ir John

Darbo žmonių 
Dienraštis 

Kaina $5.50 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $6.00 

Metams
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Sugužėjo Diploma
tai į Sovietų Poldlį 

Washingtone
Amerikos, Anglijos, Japonijos ir Kitų Šalip Atstovai Jieško 

Sovietu Palankumo; Amerikinė Spauda Sako, Jie 
Gerinasi Sovietams; o Pernai Jie Kitaip Elgėsi

Washington.
Washington© valdininkai ir 
įvairių šalių atstovybių na
riai skaitlingai dalyvavo 
bankiete, kurį Sovietų am
basada suruošė lapkričio 7 
d., minint 23-jų metų sukak
tį nuo Sovietų Respublikos 
įsikūrimo. Žymėtina, kad 
pernai 22-metinėje jos su
kaktyje dauguma tokių sve
čių nepasirodė Sovietų am
basados pokilyje. O dabar 
“oficialis Washingtonas jau 
pamilo Sovietų Sąjungą,” 
kaip rašo N. Y. Daily News.

Kiti amerikonų laikraš
čiai, minėdami šį Sovietų 
ambasados bankietą , sako, 
jog Amerikos valdžia dabar 
kur kas draugiškiau žiūri į 
Sovietus negu keli mėnesiai 
atgal. Visi gerai atsiliepia 
apie Sovietų ambasadorių 
Umanskį ir jo žmoną.

Šiame pokilyje dalyvavo
■,____ i___________________

Didėlis Džiaugsmas 
Anglijoj dėl Roo- 

\ sevelto Laimėjimo
London. — Visi iki vie

nam biznio laikraščiai An
glijoj labai džiaugiasi, kad

VOKIEČIAI VIENU ŽYGIU 
NUSKANDINU 15

-----------------------------

Berlin, lapkr. 8. — Vo
kiečių laivyno jėgos vienu 
smūgiu nuskandino 15 pre
kinių Anglijos laivų, viso 
86 tūkstančius tonų įtalpos, 
kaip šiandien 1 praneša vo
kiečių komanda. Šį žygį vo
kiečiai atliko šiaurinėje da
lyje Atlanto Vandenyno.Aukšti Amerikos valstybės vice-mi- 

nisteris Sumner Welles, iž
do- ministeris Morgenthau, 
buvęs Jungtinių Valstijų 
ambasadorius Maskvai Jo
seph Davies ir eilė kitų Am- Į kiečiai tikrai vienu kirčiu 
erikos valdininkų ir jų žmo
nų.

Tarp svečių buvo Angli
jos atstovas N. M. Butler 
ir du kariniai anglų amba
sados nariai; Italijos am
basadorius Don Colonna; 
Vokietijos ambasados pata
rėjas Thomsen su žmona; 
Japonijos atstovybės nariai; & 
Chinijos atstovas; Suomi-b_______ ___
jos (Finliandijos). atstovas kanuolės atmušė ir smnrkmi 
Procope ir daugelis kitų.. atmetė atgal italus, kurie

Šiame Sovietų sukakties mėgino pralaužt graiku Me- |---- 1_ _• - X _ J _ 1--------------
1,000 Amerikos ir kitų kraš-1 sibriaudami linkui Janinos 
tų diplomatų, įskaitant ir jų mįest0
žmonas. Visi rodė didelį i Anglai iš Egipto atsiuntė 
mandagumą Sovietų amba- (jaugjau bombinių orlaivių 

graikam talkon prieš italus.
___________  (

Belgrad, Jugoslavija, lap
kričio 8. — Italai sutelkė di- 

<džias karo jėgas į Albaniją 
šturmuot Graikiją.

Graikai atgriebė nuo ita
lų miestelį Hocistą, arti 

k0_ Koritzos; suėmė penkis ita-

Vokiečiai Sakosi Su 
naikinę Trečdalį 
Anglijos Laivų

GRAIKAI SAKO, KAD 
JIE ATMUŠĘ ITALŲ 

OFENSYVĄ

Jungtinių Valstijų Vyriausybė Reikalauja dar Keliolikos Bilionų Dolerių Ginklavimuisi; 
Prez. Rooseveltas Žada Anglijai dar 12,000 Orlaivių; Susitarta Veikt Bendrai su 

Atiglija Pacifike; Karo Stovyklos Pietų Amerikoj
Washington. — Jungtinių 

Valstijų iždo m i n i s t e r i s 
Morgenthau atidengė, jog 
valdžia reikalaus, kad kon
gresas leistų valstybei už
sitraukt daugiau paskolų, 

liki 60 ar 65 bilionų dolerių. 
To, sako, reikią 'geresniam 
apsiginklavimui, o “mes dar 
ką tik pradėjome ginkluo
tis.”

Pagal pirmesnius kongre
so nustatymus, buvo leista 
šios šalies iždui įsiskolint 
tik iki 49 bilionu doleriu, v* v

Kai kongresas nutars imt 
daugiau valstybinės pasko
los, tai bus įvesti nauji bei 
padidinti taksai, kaip kad 
priminė ministeris Morgen-

Amerikos Gynimo Komisija . 
Remia Reikalavimų Daugiau

Orlaivių Anglijai
Washington. — Amerikos 

Gynimo Komisija lapkr. 7. 
palankiai svarstė prez. Roo- 
sevelto patarimą pirmiau
siai patenkint Anglijos pra
šymą — pristatyt anglam 
dar 12 tūkstančiu .kariniu 
orlaivių.

Iki šiol Anglija buvo už
sisakius 14 tūkstančių tokių 
orlaivių iš Jungtinių Vals
tijų. Jei bus išpildytas da
bartinis Anglijos prašymas, 
tai ji gaus 26 tūkstančius 
karo orlaivių iš šios šalies.

Šiuo tarpu Anglija parsi
gabena iš Amerikos po 250 
orlaivių per mėnesį.

Kai kurie Amerikos ar
mijos ir laivyno komandie- 
riai reikalauja pirmiausiai 
aprūpint šią šalį reikiamu '

'skaičium karinių orlaivių.
Rooseveltas Duosiąs Grei
tesnės ir Stipresnės Paspir

ties Anglam .
“Prezidentas Rooseveltas 

stoja už didesnę paramą 
Anglijai. Praėjus rinki
mams, manoma, jis pagrei
tins teikimą Anglijai pas
pirties,” kaip rašo United 
Press, amerikinė žinių agen
tūra:

“Kartoj asi pranešimai, 
kad anglai gaus bent 20 iš 
lekiančių jų Amerikos tvir
tovių” (didžiausių naujo
viškų bombinių orlaivių).

Komunistu Balsy Skaičius Pakilo New Jersey. 
Connecticut ir Massachusetts Valstijose;

Connecticute Išrinkti 5 Unijistai

L. Lewiso įlipimas į vežimą.: Rooseveltas ’ vėl išrinktas 
Mūsų supratimu, Lewis pa-[prezidentu. Sako, tai reiš- 
darė tokią klaidą, už kurią kia, kad Amerikos valdžia 
jei dar nesigaili, tai gailėsis kuo smarkiausiai rems An- 
vėliau. Juk galėjo jis, iškri- ’glijos karą ginklais, amuni- 
tikavęs Rooseveltą, nerems cija ir finansais. “Preziden- 
ti nei vieno. -J tas Rooseveltas greitai duos

\ TT!rl___ ____________________M ____

Berlin. — Vokiečių 
manda teigia, kad jų sub- 
marinai, kariniai laivai ir 
orlaiviai iki šiol nuskandino 
daugiau kaip trečdalį visų

du oficierius ir 59 kareivius.
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prekinių Anglijos laivų, ku- ne?aT^ aPx?

Roma, lapkr. 8. — Šian
dien italų komanda nieko

* ; savo žygius 
prieš Graikiją.

Elizabeth, N. J. — Rinki- ta du CIO unijistai ir trys 
muose antradienį Browde-’Amerikos Darbo Federaci- 
ris, komunistų kandidatas į jos unijų veikėjai, 
prezidentus,' ir J. W. For-r -------------------

. .. . .. IŠ ANGLŲ-NAZIŲ KARO

Jungtinės Valstijos Veiksian
čios Išvien su Anglija 

Pacifiko Vandenyne
London.— Jungtinės Val

stijos pamatiniai sutiko 
; bendrai (kariniai) veikt su 
.Anglija ir Australija Paci
fiko Vandenyne, jei kiltų 

y karas su kokia kita šalim to 
vandenyno srityje, kaip pra
neša United Press iš patiki
mų šaltinių.

Numatoma, kad Anglija 
leis ir didžiąją savo laivyno 
stovyklą Singapore, Azijoj, 
naudot Amerikos karo lai
vams.

1

riuos ji turėjo pradžioje 
karo. Anot vokiečių, tai an
glų gauti laivai iš Amerikos 
ir iš nukariautų Norvegijos, 
H o 1 a n d i j o s, Belgijos ir 
Franci jos toli gražu nepa
dengia nuostolių, kokius vo
kiečiai padarę prekiniam 
Anglijos laivynui.

Vokiečiai sako, kad vien1
šį ketvirtadienį jų orlaiviai tančių Raudonosios Armijos 
bombomis labai sužeidė bei įr du milion^i šiaip žmonių, 
padegė 10 prekinių Angli-.TU0 laiku griausmingai de
jos laivų ir vieną šarvuot- mOnstravo ore 800 karinių 
laivį, ir nuskandino vieną '

i laivą, 5,000 tonų 
kunigaikštis įtalpos, nors šiuos laivus 

'Windsor su savo amerikiete lydėjo kariniai anglų laivai.
Pirmadienį “Armistice'žmona, buvusia W. Simpso-____________

Day.” Kasmet A m e r i ka niene. Jie atvyksią tarp WA„ir

--------  ' Hitleriui pamoką,” kaip ra-
Dar vienas įrodymas, šo “Yorkshire Post.” Kiti 

kaip unijų vadai nevisuo- anglų laikraščiai sako, kad 
met turi savo kišeniuje dar- jRoosevelto išrinkimas tai 
bininkus. New Yorke vėl į 
kongresą išrinktas nuošir
dus pažangietis Marcanto- 
nio. O prieš jį išėjo Ameri
kos Darbo Federacijos Čy- 
fas William Green — išėjo 
ir prakeikė amžinai. Bet 
darbininkai pasakė: Mare 
antonio su mumis ir mes u 
jį. . ‘ -

linksmybė Anglijai, o nuliū
dimas Vokietijai.

Anglijos ex-Karalius Atsilan
kysiąs j New Yorką

New York. — Čia žadaVlarC“/ 1 UI IV. . —— vld Zidztlcl
es už! atsilankyt buvęs Anglijos | prekybos

J karalius, dabar kunigaikštis įtalpos, r

švenčia Pirmojo Pasaulinio Padėkų Dienos ir Kalėdų. UŽBAIGTAS NAUJAS VOKIE- m • v * YffT ir M VX XV Y\VV\T A VYYVXYKaro paliaubas. Tai buvot— ................ -.........—.. -
1918 metų lapkričio 11, kai Jų kova buvo sunki ir ne- 
žaibu žinia pasiekė 
jog karas pasibaigė.

ČIŲ KARO D1DLAIVIS
mus, lygi. Valdžia bandė panau

doti antitrustinį Shermano
Berlin. — Vokiečiai jau

das — :
Union apskrityje gavo 1,- 
116 balsų, tai septynis kar- London, lapkr. 8. — An-

DIDINGAS SOVIETŲ 
SUKAKTIES MINĖJI

MAS MASKVOJE

su-Maskva. — 23-jų metų 
kaktyje nuo socialistinės- 
sovietinės r evoliucijos, 
Maskvoje maršavo 50 tūks-

lėktuvų.«
Amerikos korespondentai 

pastebėjo, be kitko, naujas 
didžiąsias Sovietų kanuoles,

tus tiek, kaip 1936 m. pre- |a| prane§a kad ju oriai- 
,viai jau 2,000 kartų bom
bardavo Vokietijos prie
plaukas, karinius fabrikus, 
geležinkelius ir kitus svar
bius punktus. Sako, jog pa
skutiniu žygiu jie vėl pažei-

zidentiniuose rinkimuose. O 
socialistų kandidates į pre
zidentus Norman Thomas 
dabar visame Union apskri
tyje surinko sau tiktai 354 
balsus.

Pagal dar nepilnas skait-'dė 'didžiuosius Kruppų amu- 
lines, komunistų kandida-’nicijos fabrikus, padegė ga- 

!tai Essex apskrityje šiuose žolino dirbyklį, kelias plie- 
rinkimuose gavo bent 33 no liejyklas ir padarė kitų 
procentais daugiau balsų, nuostolių kariniai svar

biems vokiečių pastatams 
tuzine miestų.

negu keturi metai atgal.

' Boston, Mass. — Šiame 
mieste 1,064 piliečiai balsa
vo už E. Browderj, komu-

pulkus moderniškų tankų ir,ms^5 kandidatą į preziaen- 
visiškai mechanizuotą So- tai 30 procentų dau- 
vietų kariuomenę.

Sovietų apsigynimo komi
saras maršalas Timošenko 
savo kalboj priminė, L_

giau nekaip keturi metai 
atgal.

Už Arthurą Buckley, ko- 
kad munistų kandidatą į valsti-

pasistatė naują karo laivą, Raudonoji Armija “dabar peržiūrėtojus
Aktą prieš tos kovingos 35,000 tonų įtalpos, ir bai- 

metai. unijos vadovybę. I gia statyt kitą tokį laivą.
1 Jeigu šis valdžios pasimo-l Naujasis Vokietijos karo 
jimas būtų išdegęs, tai nei laivas ginkluotas 8-niomis 

i viena unija nebūtų galėjus kanuolėmis šaudančiomis 15

Tik dvidešimt du 
Antras Pasaulinis 
jau metai senumo, 
didžiausias pavojus 
kai. Atrodo, kad mūsų vai- . x.. . T • i -v .. .........................
džia ruošiasi įvelti ši'kraš- Jauštls sauKL Jel£11 kailia- colių storio šoviniais; dvy-

...... W,„'ti-. kolektyviai ginti savo1 colių šoviniais ir dideliu
karą — turi būti didžiausiu. je’į]us. “ sveiku priverst skajgjuni priešorlaivinių pa-

Karas
Ir vėl
Ameri-

tą ir į tą skerdynę. • 
Kova už taiką, kova prieš

siuviams nevalia organ&uo- lika kanuolių šaudančių 6
................... ir dideliu

turi labiau budėti negu bet balsavo 6,616 bostoniečių, 
kada, atsižvelgiant į pavo
jingą tarptautinę padėtį. New Haven, Conn. — Už-

Paradus tėmijo ' Stalinas, baigti balsavimų skaičiavi- 
ir kiti Sovietų ir komunistų mai tik 8-se apskričiuose 
vadai, taip pat Anglijos, Connecticut valstijoj rodo, 
Amerikos ir kitų valstybių kad 941-nas jų pilietis bal- 
atstovai. .savo už Browderj, komu-

Berlin, lapkr. 8. — Vo
kiečiai užginčija, kad anglų 
orlaiviai šiandien ar vakar 
pataikė į bet kokius kariš
kai svarbius punktus Vokie
tijoj.

Vokiečių lakūnai sėkmin
gai bombardavo karinius 
taikiklius Londone ir kituo
se Anglijos mieguose.

ANGLAI VĖL ESĄ SU
MUŠTI ORE

Derybos dėl Karo Laivų Ir 
Orlaivių Stovyklų Loty

niškoje Amerikoje
Washington. — Jungti

nių Valstijų vyriausybė sė
kmingai veda derybas su 
Pietinės ir Centralinės Am
erikos respublikomis, kad 
jos su finansine Washingr 
tono valdžios parama įtai
sytų tinkamas stovyklas ka
ro laivams ir orlaiviams ir 
kad, reikalui esant, Jung
tinės Valstijos galėtų nau
dot tas stovyklas bendrai su 
Pietinės ir Centralinės Am
erikos šalimis. Sako, tai 
reikalinga vieningam visų 
amerikinių kraštų apsigy
nimui.

Jungtinės Valstijos duotų 
tokiom karinėm stovyklom 
savo technikų - mechanikų 
ir apsigynimo pabūklų; bet 
tos stovyklos, girdi, visuo
met pasiliktų valdyboje ša
lių, kuriose jos būtų įreng
tos.

Jungtinių Valstijų minis-' 
teris Cordell Hull pareiškė, 
kad šio krašto valdžia ir 
toliau dės “stiprias pastan
gas” susitart tuom reikalu 
su Pietų ir Centralinės Am
erikos respublikomis, kaip

-

v-

fih '4

Berlin. — Vokiečiai skel
bia, kad paskutiniuose susi
kirtimuose ore Anglijoj jie 
nušovę 10 anglų lėktuvų, o 
anglai tik vieną vokiečių i kad jau .susitariama su Ka- 
lėktuvą. ; nada.

savo už Browderj, komu- 
’nistų kandidatą j preziden- 

ORAS. — Šį šeštadienį tus. « .
giedra ir šilčiau. Į valstijos seimelį išrink-darbdavius pildyti kontrak

tą, tai kitiems darbinin
kams taip pat nevalia.

Ben Gold ir kiti kailiasiu-

rūpesčiu ir pareiga kiekvie
no ^ųięrikog žmogaus.

**34
Kailiasįivių* unijos vadai 

išlaisvinti. Tai pirmos kla- vių kovingi vadai laimėjo 
sės laimėjimas visiems or- mūšį už visus organizuotus į 
ganizuotiems darbininkams. I darbininkus.

trankų.
f-4

Širdingai Kviečiame Visus iš Arti ir Toli į Labai Įvairų ir Smagy "Laisves” Koncertą Šį Nedėldienį, Lap
kričio 10 d., Labor Lyceum, 949 Willoughby Ave., Brooklyne, N. Y. Žiūrėkite Programą 4-me Puslapyje
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Prašome Dalyvauti
Mūsų dienraščio “Laisvės” koncertas 

įvyks rytoj, lapkričio mėn. 10 d., Labor 
.Lyceum svetainėje, Brooklyne. .Nesiim
sime čia aiškinti, kad mūsų dienraštis 
pasilaiko ne tik iš prenumeratų, skelbi
mų, pasirodančių jame ir pramogų, su- 

’ ruoštų jo naudai,—koncertų ir piknikų. 
Šis koncertas yra viena tokių pramogų. 
•Jo programa bus nepaprasta,—be kitų, 
.koncerte skambins žymiausis Lietuvos 
pijanistas-virtuozas, prof. Vytautas Ba- 

. cevičius.
" Taigi prašome visus mūsų prietelius, 
..skaitytojus, vajininkus, veikėjus, gyve
nančius Brooklyne ir apylinkėje, daly
vauti šioje didžiojoje meno ir kultūros 
šventėje!

Iš Londono pranešama, kad tenaitinis 
i Anglijos Komunistų Partijos organas se

kantį pirmadienį išeis net keturiose lai- 
1 dose: dvi laidos bus leidžiamos anglų 

kalboj, viena laida velšų, o ketvirtoji— 
škotų. Škotų kalboje laida išeidinės Glas- 
gove, Škotijoj.

Tenka priminti, kad Anglijos “Daily 
Worker” teturi tik vienuolikų metų am
žiaus. Tai, palyginti, dar jaunas dien
raštis. Bet jis vis auga ir stiprėja.

Prasidėjus karui, tūli Chamberlaino 
i ricieriai norėjo tuojau “Daily Workerį” 

pasmaugti. Bet jie jautė, kad didelės 
darbo žmonių masės stovi su dienraščiu 
ir todėl nedrįso to padaryti. Nedrįsta ka
binti to dienraščio ir Churchillas.

Pastaruoju metu Anglijos “Daily Wor
ker” įgavo daug įtakos to krašto darbo 
žmonių masėse, kai jis pradėjo smarkių 
kampanijų už tai, kad valdžia įtaisytų 

» visiems darbo žmonėms saugias slėptuves 
i nuo vokiečių bombų. Šis dienraštis buvo 
i pirmas, iškėlęs tų faktų, kad vokiečių 

bombos žudo Londono darbininkus, kaip 
muses, o turčių, turinčių saugias slėp
tuves, nepaliečia.

Sovietų Sąjungos kariai militariniuose pratimuose 
(manevruose), kurie įvyko prieš porą menesių.

Vilniuje Darbininkai Iškeliami į 
Šviesesnius Butus

Marcantonio ir Zimmer
Progresyviai Amerikos Darbo Parti

jos nariai džiaugiasi rinkiminiais laimė
jimais. Jie išrinko du savo atstovu: Vito 
Marcantonio (iš New Yorko miesto) ta
po ir vėl išrinktas į Jungtinių Valstijų 
kongresą, o J. Eugene Zimmer, iš Troy, 
išrinktas į New Yorko valstijos žemesnį
jį seimelio butą—Assembly.

Kongresmanas Marcantonio Amerikos 
darbo žmonėms yra pasirodęs kongrese 
ištikimu ir energingu kovotoju. Tai bu
vo vienintelis kongresmanas, kuris balsa
vo prieš verstino kariuomenėn ėmimo 
įstatymą. Tai buvo vienintelis kongres- 
manas, kuris griežtai kovojo už kiekvie- j 
n$ pažangesnį įstatymą kongrese.. Paša- Į 
kė jis daugybę prakalbų darbininkų or- .

-ganizacijoms. Be to, Marcantonio yra
• prezidentas Tarptautinio Darbininkų Ap
sigynimo.

•• Ir štai, kai atėjo rinkimai, tai Marcan- 
tonio priešai sakė: dabar jis prakiš; da
bar būsiąs išrinktas jo vieton kitas. Bet 

’Harlemo srities žmonės, kur Marcanto- 
nio veikė, kuriuos jis kongrese atstovau
ja, pasakė: Ne! Mes išrinksime Marcan
tonio ir vėl pasiųsime kongresan. Jie taip 
ir padarė. Demokratų kandidatas, James 
J. Lanzetta, gavo 14,898 balsus, o Vito 
Marcantonio—25,136 balsus. Vadinasi, jis 
gavo apie 10,000 balsų daugiau už demo
kratų kandidatą!

Zimmer yra pirmas darbietis Up-State 
New Yorke išrinktas assemblymanu. Jis 
yra narys Brush Workers Union (ADF). 
Žinomas organizuotiems ir neorganizuo
tiems darbininkams. Jį žmonės pamilo ir 
pasiuntė valstijos įstatymdavystės įstai
gon, kad ten jis jų reikalus gintų.

.. Na, o dešinieji darbiečiai šiuose rinki
muose nieko nelaimėjo. Jie patapo uode
gomis demokratų partijos. į

Jei dešinieji nebūtų bandę Amerikos • 
Darbo Partijos suskaldyti. Jei visa par
tija būtų veikusi, kaipo vienas kūnas, jei 
ji būtų išstačiusi savo gerus kandidatu^/ 
.tai be abejo, būtų laimėta kur kas dau
giau.

: Deja, to nebuvo!
Reikia atsiminti, kad Amerikos Darbo 

Partija veikia tik New Yorko valstijos 
'ribose. Anksčiau ar vėliau Amerikos Dar
bo Partija veiks per visą šalį. Tuomet bus 
kuo pasidžiaugti.

“Daily Worker” apie Prezidenti
nius Rinkimus

New Yorke išęinųs apglų kalboj dar
bininkų dienraštis “Daily Worker” per
eito ketvirtadienio laidoj parašė edito- 
riala apie prezidentinius rinkimus. Dien
raštis sako, kad su išrinkimu prez. Roo- 
sevelto vyriausiu laimėtoju išėjo Wall 
gatvė. Tiesa, nurodo laikraštis, didysis 
kapitalas, Wall gatvė, norėjo, kad būtų 
išrinktas jam geresnis kandidatas, Will - 
kie, bet prez. Rooseveltas tarnausiųs jam 
taip gerai, kaip kad būtų tarnavęs ir 
Willkie.

“Daily Worker” mano, kad Wall gat
vė padėjo pagrindus prez. Rooseveltui 
laimėti dar republikonų partijos suvažia
vime pereitų vasarų, kada buvo nomi
nuotas Willkie. Nes, jei vietoje Willkio 
būtų buvęs nominuotas Taftas, tai jis 
būtų buvęs išrinktas, kadangi jo pažiūra 
į užsieninę Jungtinių Valstijų politikų 
yra skirtinga nuo Roosevęlto ir Willkio. 
Bet tuomet karo ruošėjams nebūtų buvę 
tiek daug pasitenkinimo, kaip dabar.

Toliau laikraštis nurodo, kad, jei Will 
kie būtų pradėjęs savo kampanijų taip,, 
kaip jis jų baigė, tai veikiausiai jis ir 
būtų buvęs išrinktas, nors jo toji kam
panija ir būtų buvusi melais paremta. 
Bet jis to nepadarė. Jis savo pirmutinė
je kalboje, pasakytoje Elwood, Indiana, 
faktinai užgyrė visus prez. Roosevelto 
politikos dėsnius ir tuomi jis nepatrau 
kė savo pusėn Amerikos žmonių dėmesio. 
Tik per paskutiniųsias dešimts savo kam
panijos dienų Willkie pamatė, jog reikia 
būti daugiau agresyviu, kalbėti už taikų, 
jei nori laimėti. Jis tokiu ir buvo, bet 
jau pervėlai. Jam padėjo ir CIO vadas 
Lewisas savo kalba. Dėlto Willkie gavo 
apie 20,000,000 žmonių balsų, bet laimėti 
jis jau negalėjo.

Dauguma balsuotojų darbo žmonių, sa
ko angliškasis dienraštis, balsavo už Roo- 
seveltų ne todėl, kųd su juo pilnai su
tiktų, bet todėl, kad jie manė Rooseveltų 
esant mažesniu blogumu už Willkie.

Abu kandidatai žadėjo taikų, gerbūvį 
ir demokratija, bet, sako “Daily Work
er”, abu iš tikrųjų stovi už karų, skur
dų ir diktatūrų.

Dabar, nurodo angliškasis dienraštis, 
Amerikos darbo žmonės turi budėti ir 
žiūrėti, kad tie pažadai, kuriuos davė • 
kandidatai rinkimų kampanijoje, būtų iš- į 
laikyti. O jie bus išlaikyti, jei darbo žmo
nės rankų nenuleis, bet kovos.

Reikalinga veikti visose srityse. Rei- 1 
kia rūpintis įkūrimu plačios, visų kraštų 
apimančios Farmerių-Darbo Partijos, 
kad busimieji rinkimai neužkluptų darbo 
žmonių nepasiruošiusių, kaip užklupo šie
met. '

“Daily Worker” pažymi, kad šiuose 
rinkimuose tik viena Komunistų Partija 
išėjo laiųiėtoja; ji išėjo laimėtoja tuomi, 
kad labiau susijungė su darbo žmonių 
masėmis, didesnį skaičių'jų pasiekė ko- i 
munistinis žodis.

Profesinių sąjungų vadovy-j Jam kalbant, jo žodžiuose 
be stengiasi ir toliau perkelti ir veido išraiškoj buvo matyti 
miesto proletariatą iš požemių nepaprastas džiaugsmas. Jau 
ir skurdžių butų į tinkame?- nesnieji Berkovičiaus šeimos 
nius ir higieniškesnius. Perei-' nariai veržte veržėsi, kad 
tą sekmadienį buvo perkelta greičiau persikeltų į naująjį 
vėl keliolika darbininkų šeimų butą 
iš suterenų į geresnius butus, eitų 
Gyveniman vykdomas neseniai nori 
vieno aukšto valdininko paša-1 tinio 
kytas posakis, kad Vilniuje ’ gumą 

.užteks visiems vietos virš že- į Raudonajai armijai ir

ir sunešę daiktus tuojau 
į miestą, kur solidariai 
pademonstruoti komunis- 
jaunimo gretose dėkin 

liaudies vyriausybei,
visos 

mes. Beveik kasdien dabar Sąjungos žymiesiems vadams 
profsąjungos vadovybė perkejuž atneštą gerbūvį požemių 
lia apie 10 šeimų į geresnius ‘ gyventojams.

Mindaugo gatvėje 22-26 sū
riems darbiniu- terene užrietęs galvą į viršų, 

kams, -kurie ligi šiol gyveno’lyg į auksinį, * per ketverius 
.Ir toliau metus stalius drg. Olšanskis 

žiūrėjo pro langą, kur šykš
čiai krenta saulės spindulėlis. 
Drėgna, tvanku ir ankšta, šia
me rūsyje ligi šiol skurdo pen- 

n uiv nunv ki piliečiai, tų tarpe jauni vai-
viai dalyvauja politiniame ir j keliai, kurie požemiuose ne 
visuomeniniame gyvenime, o tik skurdo, bet ir šalčio jaus- 
fabrike prisideda prie darbn davo net vasaros metu. Vaikų 
spartinimo/ >

Kai pereit sekmadienį Vil
niaus proletarinis jaunimas 
džiūgavo, pas suterenų gyven
tojus atūžė sunkvežimiai, paė
mė negausią šių lūšnų gyven
tojų mantą ir nuvežė juos į 
žmoniškus butus, parodydami 
jiems, kad šviečia butuos-? 
saulė ir kad gyvenamuose na
muose galima ventiliacija.

Kai sudūzgė sunkvežimiai 
prie suterehų langų, ten tu 
džiūgaus momento pamatyti 
atvyko Vilniaus miesto ir ap
skrities viršininkas drg. A. 
Kazanavičius, miesto burmis
tras drg. J. K. Drūtas, dar 
bo inspektorius ir spaudos at 
stovai.

— čia mes vos neuždusda 
vome, — sako drg. Berkovi 
čius, rūsio gyventojas Pylimo 
gatvėje 57—30. Mes esame 
labai dėkingi profsąjungai, 
kad perkelia mus į gražų, iš 
dviejų kambarių ir virtuvėr 
butą, Raugyklos gatvėje 21 
44. '

—Kiek čia jūsų gyvena?
—Šiame drėgnafne rūsyje 

gyvenome aštuoniese. Dėt 
tvankumo ir ankštumo, mūsų 
motina pirma laiko nuėjo i 
kapus. Ir kur gi, skurdome 
čia 9 metus, štai, pažiūrėkite 
į pelėsius sienoje ir į drėgmėn 
dėmes. Net vasaros metu tu 
rėjome krosnį kūrenti, kad 
būtų dar šiek tiek sausesnis 
oras.

—Kiek ši rūsis jums kai 
nuodavo ?

—Mokėjome per mėnesį 20 
zl., o dabar riek pat litų. Pa 
galiau išsikraustome iš šių po
žemių. Kiek ten mokėsiu už 
naująjį butą, ne taip svarbu 
gana to, kad negadinsiu svei 
katos nei sau, nei savo šei
mai,—aiškina rūsio šeiminin 
kas.

butus. Jau yra išduota apie 
60 leidimų

bloguose butuose.
plaukia prašymai pakeisti su- 
terenus į tinkamas patalpa/. 
Į visų prašymus kreipiamai 
dėmesys, tačiau pirmenybę tu
ri tie darbininkai, kurie akty-

da—tai dienos metu. Pereitą 
žiemė labai daug vargo turė
jo mūsų vaikai vaikščiodami į 
mokyklą, nes sugrįžę į namus,, .. 
jokiu būdu negalėdavo pa. I d™ veik nesimato. 
ruošti pamoku, kadangi nebu- nesls engia i ašy i. adį*. yra 
vo vietos. Dabar vykstame į. mus« drau^ ,r draug^.. k"’ 
visai žmonišką butą, Kalvarijų rle nu8lrsta darbių įvykių-ži- 
g. 53-4.

Vaikai ir tėvai su šypsniu 
ir padėkos žodžiais atsisvei- ! 
kino su geraširdžiu sargu, ku- i 
ris bėdoje užleido kampelį, ir 
su ten stovinčiais profsąjungų 
valdovybės žmbnėmis ir su 
žurnalistais, išvažiavo į geres
nį butą.

Perkėlinėjant darbininkus, 
kreipiamas dėmesys ne tik į 
patalpų nehigieniškumą, bet ir. 
į tai, kur jie dirba, kad ne- i 
reikėtų jiems toli į darbą1 
vaikščioti. Antakalnio g. 43-4 ! 
gyveno (Zenonas Kaminskis, o • 
dirbo Tumanio dirbtuvėse. 
Kasdien jis turėdavo eiti į 
darbą keturis kilometrus. Da
bar jis perkeltas į padorų bu
tą Sodų g. 19-2, iš kur į Tu
manio mechanines dirbtuves 
turės eiti tik 10 minučių.

Aukso ragas. Taip pava
dinta priemiesčio gatvė. Pava
dinimas labai gražus. šioje 
gatvėje Nr. 33 name gyvena 
Šulcas. Apkerpėjęs, tamsus 
kambarėlis, ploto vos 4 kv. 
metrų, ligi šiol buvo prie
glauda penkiems žmonėms. 
Namelis kiauru stogu, aplū
žęs, apskurdęs, nepanašus vi
sai į gyvenamą namą. Sako, 
kad lietui lyjant šios lūšnos 
gyventojai nors ir pastogėje 
gyveno, bet lietų matydavo, 
kaip varva per sienas ir lu
bas. Dabar drg. Šulcas su šei
ma jau nebe vargs, nes gavo 
dviejų kambarių butą, žmoniš
ką, šviesų ir erdvų. Užupio g. 
6-10.

—Suraskite ir mums nors 
šiek tiek geresniu stogu name
lį, nes jau gana prilašėjo ant 
mūsų galvų tas įkyrus rudens 
lietus,—prašosi likusieji šios 
lūšnos gyventojai.

Požemių šauksmas išgirstas. 
Proletariatui ateina į pagalbą 
liaudies vyriausybė per prof
sąjungas. Važiuoja darbinin
kai į tinkamesnius butus, pa
lieka rūsius ir suterenus, nes 
Vilniuje užtenka vietos virš 
žemės. '

“Darbo Lietuva”.

Iš Philadelphijos korespon-

nių, bet neprisirengia parašy
ti. Tai negerai. Phila. “L.” 
skaitytojai pasigenda kores
pondencijų iš Phila. miesto.

sveikata nėkdkia, jie fiziškai 
menkai išsivystę, nors vienas 
jų turi 9 metus.

Negeriau gyvena ir šio na
mo kiemsargis. Giliame rūsy
je, su cementinėmis grindimis, 
kiemsargis skursta netikėda
mas geresne ateitim.

—Draugai, jei Olšanskiui 
suradote tinkamesnes patal
pas, tai gal ir man būsite ma
lonūs surasti, kad ir sutereną, 
bet žmoniškesnį,—sako sar
gas.

—Būk tikras, pilieti, kad ši-'nus, o ateinančiame kongre- 
tame pačiame name tu gausi' turgS 264. Šiuose rinki- 
zmonišką butą. imuose republikonai pravedė

mis namo gyventojai neduoda .°. praeitoj kongieso se- 
miego, nes turiu jiems atida- S1J°J Jie turėjo 170 kongres- 
ryti vartus. [manų. Dar nežinia, katros

Vilniaus proletariatas gerai partijos kandidatai į kon- 
pažįsta miesto profsąjungų 
butų komisijos vedėją drg. 
Antaną Mižutavičių ir yra ti
kras, kad jo energijos ir kitų 
liaudies drąugų paramos dė' 
ka, visi, ir kiemsargiai, ir dar
bininkai susiras sau švieses
nius ir higieniškesnius butus, 
o suterenus bei rūsius bus ga
lima panaudoti, kaip sandė
lius, kur kiemsargis pasidės 
šluotą, kirvį ar kastuvą, bet 
niekuomet ten neprivalės rū
dyti darbo žmogus.

Suradome ir karo paliestų 
piliečių. Bonfratrų gatvėj 14- 
12, mažame sargo kambarėly
je sausakimšai susigrūdę gy
vena astuoni žmonės.

Kas atsitiko? Čia gyvena 
dvi šeimos. Lenkų ponų “ka- 
mieničnikų” Binkovskienė su 1 
mažais vaikais, kai jbs vyras: 
buvd pašauktas į karą, išmes
ta. iš buto, nes neturėjo kuo; 
mokėti, atėjo pas sargą prie-į 
glaudos prašyti. Taip ir ligi k,w‘^roje^vieto

Kiek Bus Demokratų ir Re- 
publikonų Kongresmanų

. Washington. — Paskuti
niame kongrese demokra
tai turėjo 258 kongrešma-

gresmanus laimėjo penkiuo
se apskričiuose. Nepriklau
somų kongresmanų išrink
ta 5; o praeito j kongreso 
sesijoj jų buvo 4.

Išlaikė Žodį
t

—-Prieš mėnesį tau pasko
linau du litu ir sakei, kad 
trumpam laikui.

—Teisybė, aš juos išleidau, 
per kelias minutes. I

Rusijos Revoliucijos 
Apvaikščiojimas

Lapkričio 21 d., Slavokų 
.salėj, 510 Fairmount Ave., 8 
vai. vak. įvyks Rusijos revo- 

! liucijos atžymėjimas, kurį ren- 
\ gia rusai, lietuviai, Ukrainai, 

lenkai, estonai, latviai, žydai 
fr darbininkiškos ouganizaci- 

įjos visų tautų. Programa bus 
! įvairi: rodys judžius iš So
vietų Sąjungos; dainuos rusų 
choras ir lietuvių Lyros Cho
ras, bus solistų ir gerų kalbė
tojų. Lietuviai turėtų iš kal
no rengtis prie šio svarbaus 
istorinio apvaikščiojimo. Tą 
dieną bus po visą miestą ap- 
vaikščiojimai mažesnėse salė
se skirtingų tautų ir organi
zacijų.

ALDLD 6-to Apskričio 
Konferencija

Spalių 27 d. įvyko ALDLD 
6-to apskričio konferencija, 
Philadelphijoj. šiemetinė kon- 
konferencija įvyko lyg mažes
nė mž pereitus metus, bet ji
nai buvo gyva iš delegatų ra
portų ir padarytų tarimų. Nu
tarta apskričio ribose bendrai 
rengti ALDLD 25 m. jubilė- 
jų Philadelphijoj. Palikta ap
skričio valdybai ir Phila. or
ganizacijom kooperuotis. Ben
dra delegacija iš Eastono už
tikrino, kad 10 mašinų tikrai 
atvyks; iš Baltimorės delega
tai ir panašiai pakarpojo, o iš 
artimesnių kolonijų nėra nei 
kalbos, bus daug. Mes tiki
mės ir rengiamės turėti sėk
mingą atžymėjimą mūsų bran
gios ir didžiulės organizacijos. 
Neužilgo kolonijų kuopos 
gaus pranešimus apie datą ir 
tikietiis jubllėjinio parengimo.
“Laisvės” Bankietas ir Vajus

“L.” bankietas nutarta šie
met rengti pavasarjū- Komisi
ją yra išrinkta ir jinai dar
buojasi. Vėliau bus praneši
mas apie datą.

Vajus Phila. šiemet neina, 
kaip turėtų eiti. Iš viso mies
to mūsų draugai ir draugės 
turėtų imti daugiau dalyvu- 
mo bei rūpestingumo. Dėlei 
Lietuvoje įvykių, “Laisvę” la
bai lengvai būt galima užra
šyti, tik reikia aplankyti lie
tuvius ir užklausti, išaiškinti. 
Darbas yra didelis ir svarbus, 
bet ne visi jį įvertina. Kele
tas draugų ir draugių ima aty- 
don, gi kiti, kad ir pasiūlytų, 
tai jau nelabai rangiai imtų 
prenumeratą. Labiausiai ir 
lengviausiai galimd surasti 
skaitytojų, tai tik apsižiūrėk 
apie savo apielinkę, kaimynus, 
pažįstamus, o bus lengva gau
ti skaitytojų be didelio vargo.

Didžiuma žiūri į Smitą ir 
jokios užuojautos neturi, šie
met, kaip ir visada, dirba drg. 
Merkis, drg. šapranauskienė, 
drg. Lukoševičius pasižadėjo 
darbuotis pietinėj miesto da- 
lyj. Drg. Papeliučka darbuo-

(Tąsa ant 5-to pusi.)

Klausimai ir Atsakvmai

Anglija S1 e p ia Nuostolius, 
Pada tomus Nazių Orlaivių

Ldndon, lapkr. 7. — New 
Yorko Times koresponden
tas James MacDonald rašo:

“Anglų vyriausybe laikosi

tokios politik >s — neskelbt, 
kokių nuostc ių padaro vo
kiečių bombi linkai ir kiek 
žmonių jie užmuša bei su
žeidžia, kuo net vokiečiai 
tęsia bombardavimus iš 
oro.”

Unteroficierių Laipsniai 
Raudonojoj Armijoj

Maskva. —- Įvedama Rau
donojoj Armijoj laipsniai 
kapralo, žemesniojo ir vy- šenko.

resniojo puskarininkio (un- 
teroficieriaus). Tai tuo tik
slu, kad ^‘su^tiprint armijos 
disciplinų ir- padidint įtakų 
žemesniųjų komandierių,”

Atsakymas:
Seneliams prieglaudos įstei

gimas ir užlaikymas surištas 
. . , ... . . su milžiniškomis išlaidomis,i laisvoms draugijoms ir vi- ... ... . . , . . . ,

' siems drautrams užsidėjus kel- V,en tlk aukomis tokl fond^ stems draugams užsidėjus Kei Ru
ti aukas ir patiems aukoti į ., * , ......, .. , . . . .. . . *■ reikalu turėtų rūpintis ir jaufondą, idant įsteigti pneglau- _ . . t . 1 . .
dus namus ■> Tam reikštu už..ruPinasl d>dZ'»sios orgamzaci- dos namus, tam reikštų uz jos Pavyzdžiui> senelių prie. 
ie Mes laisvi žmonės senatvė’ glaudas steigimą/ y™ svarstę je. Mes laisvi žmones senatve u t į Darbininkų Susivieni- 
je neturime kur pasidėti. Re- .. .. o T. /S. . . . i x- u - Jimas ir Susivitemjimas Lietu-hgimai mus nekenčia, bijo, . . .. . . .., * . . . . . 7 vių Amerikoje (Seimai) Mūsųkad velnias prie jų nepnsto- .. Y ', v , , - j i i supratimu, bendromis spėko- tų Yra tokių daug, kadI se- d(j s ivi^y.gat 
natvėje atiduotų savo turteli, priegMudą įteigti ir
jeigu tik būtų kur prieglauda * •
gaunama. Ir aš pats priside- L . j~ j sitars bendrai darbuotis siuo-

1 mi reikalu, tai kitas klausi-
Skaitytojas. įmas.

Klausimas:

Gerbiamieji: Duodu kitą
• klausimą. Ar nebūtų galima i

šiol dvi' šeimos gyveną. Kam 
baryje tvanku, lango niekuo- 
met neatidaro, kadangi palan 
geje stovi išviete.

—Tiek daug šiame kamba
ryje gyventojų, o taip jnažai 
lovų, kur gi jūs miegate?

—Vięni* gulime ant grindų, 
kitiems paruošiame guolį ant -

kaip sako maršalas Timo- sustatytų kėdžių. Su miegui p * ’ 
*< 4 4 ^ dar pusė bėdos,—sako Zig--



Suvalkijoj Sušaudytam 
Valstiečiui

Lietuvis lietuviui pervėrė krūtinę
Ir kūną velėnom užklojo—
Užtat, kad mylėjo vargdienių tėvynę, 
Nualintą kraštą artojų.
Paliko ir grįčia. Ir tvartas. Ir kiemas, 
šunelis nuliūdęs paliko.
Ir daug kas girdėjo naktim mėnesienos 
Staugimą jo veriančiai nykų.
Bet trenkė perkūnai, vėl vėliavos supas,
Granito kalėjimai įra,
Tik tavo, valstieti, sušalusios lūpos,
Ir akys užbertos jau žvyru.
Girdžiu ašen Nemuno didį ūžimą-—
Suvalkų jis kančią kartoja.
Matau, kaip namuose žmona jauna rymo, 
Kaip akys ugnim jos liepsnoja.
žinau, mini girios, kalneliai, šilojai,
Prie kapo suėjusios minios
Tave, kurs už laisvę, lygybę kovojai.
žuvai už artojų tėvynę.

Paulius Drevinis.
Tauragė, gimnazija.

Iš L.M.S. Pastoges
Nepersenai d. Antanas Krapas aukojo 

Lietuvių Meno Sąjungai šimtą dolerių, ku
rie buvo išskirstyti reikalingiausioms išlai
doms padengti. Dabar ir vėl jis atpleškino 
šimtinę. Ir vėl jai suradome vietą: 50 dol. 
L.M.S. centrui, 50 dol. išdalinta: Liaudies 
Teatrui, Stygų Orkestrai ir LMS 3-čiam ap
skričiui. širdingai ačiuojame d. Antanui 
Krapui už jo tokią gausią paramą meno 
darbui.

Daugiau tokių Krapų!

Teatro Komisija pasidarė 
(1) šio vaidybinio sezono 
operetę “Sutuoktuvės”. V.

Kauno Dramos Artistai 
Repetuoja

Valstybės dramos kolektyvas Daukanto g. 
Nr. 9 gavo repeticijoms patalpas, kurias 
jau gražiai išsipuošė ir sutvarkė. Ten, kur 
anksčiau buvo lošiama kortomis ir nepro
duktingai leidžiamas laikas, dabar Tarybų 
Lietuvos aktoriai repetuoja naujus veikalus. 
Darbo yra daug, nes apie 15 veikalų reikia 
paruošti beveik iš naujo. Tai daugiausia tie 
pastatymai, kurie, perkeliant dalį artistų į 
Vilnių, neteko visos eilės tų aktorių, kurie 
vaidina juose įvairias roles. Vadinas, artis
tai taip užimti, kad net neturi laiko daly
vauti pašaliniuose parengimuose. Tad tegul 
nepyksta tie, kurie kviečia artistus atlikti 
programą įvairiose šventėse bei susirinki
muose, nes ir artistai pirmoje eilėje turi 
atlikti savo tiesiogines pareigas?

Šiuo metu intensyviai ruošiamas rež. drg. 
Dauguviečio statomas sovietų dramaturgo 
Jurjo Germano “Liaudies sūnus”, šį vei
kalą kauniečiai pernai matė filmoje kitu 
vardu, būtent: “Daktaras Koliužnas.” Iš 
atnaujinamų veikalų dabar repetuojami 
“Garbės spekuliantai,” “Miesčionys”, “Vyš
nių sodas”, “žentas”, “Prieš srovę”, “Siuvė
jų dienos Silmačiuose”. “Indranai”, “Pel
ninga vieta”, “Vilkai”, “Auklėtojai”, “Klas
ta ir meilė” ir kiti. Naujosiose patalpose 
kasdien repetuojama nuo 9 ligi 14 ir nuo 
17:30 ligi 22 vai. Artistai labai užversti dar
bais, bet visų nuotaika nepaprastai pakel
ta, nes jų darbas socialistinėje santvarkoje 
įgavo gilią reikšmę, keliant kultūros, švie
sos ir gėrio idealus. Artistams nepaprasto 
įspūdžio padarė pirmas Valstybės teatro 
bendradarbių susirinkimas, kurį aplankė 
Aukščiausios Tarybos prezidiumo pirminin
kas drg. Paleckis, švietimo komisaras drg. 
Venclova, Kompartijos atstovas drg. Preik
šas, kurie kreipėsi į artistus tokiais žodžiais, 
kurtų jie niekada negalės užmiršti. Pats jų 
dalyvavimas bendrame teatro susirinkime 
davė suprasti teatrinio darbo reikšmę nau 
jos tarybinės valstybės kūrimo darbuose.

įvykusiame kolektyvo susirinkime išrinkta 
dramos teatro taryba, į kurią įeina Kupstas, 
Petraitis ir Mackevičius. Nutarta įstoti į mu
zikos meno profesinę sąjungą, bet tik su 
sąlyga,* kad ji bus perorganizuota į meno 
darbuotojų profesinę sąjungą. Nutarta leis
ti sieninį laikraštį11. ir į redakcinę komisiją 
išrinkti: žalinkevičiūtė-Petrauskienė, Dau
guvietis, Dineika. Patirta, kad teks dalyvauti 
meno dekadoje Maskvoje. Tam iš anksto 

’ ruošiamasi. Susirinkimas nutarė užmegsti 
tampresnius ryšius su Kompartija ir dra
maturgais ir prašyti jų visokeriopos para
mos. Visi susirinkimo dalyviai pasižadėjo 
būti aktyvistais meno veikloje ir petys į pe
tį eiti su visa didžiąja socijalistine tėvyne. 
Aukščiausios Tarybos prezidiumo pirminin
kui drg. Justui Paleckiui ir švietimo liaudies 
komisarui drg. Venclovai šio pasižadėjimo 
proga pasiųsti sveikinimai.

Dramos kolektyvo susirinkimas pareiškė

šio sezono vaidinimui siūlome suvaidinti 
vienaveiksmę operetę “Velnias Statinėje”, 
“Kuprotą Oželį,” “Meilės Nuskriausta” ir 
“Kavos Kantatą”. Tai yra visai nesenai iš
leisti kūrinėliai ir prieinami nedidelėms gru
pėms vaidinti. Taipgi būt gerai, kad šią žie
mą mūsų chorai suvaidintų Miko Rasodos 
“Spartaką”.

Ateičiai LMS 
sekamą planą: 
pabaigai išleist
Tauras ją jau verčia lietuvių kalbon; (2) 
1941 m. rudeniniam sezonui pagamint vieną 
operetę ir vieną dramatinį veikalą iš Ame
rikos lietuvių gyvenimo. Tų dviejų kūrinių 
paruošimu jau dabar pradėta rūpintis. Tais 
sumetimais vadovaujantis LMS TK skel
bia veikalų rašymo lenktynes. Kas parašys 
veikalą, kuris bus tinkamas LMS naudoji
mui, gaus gerą atlyginimą. (Smulkmeniški 
formalumai bus paskelbti vėliau.) LMS TK 
rūpinasi taipgi pagamint monologų ir dia
logų, kuriuose, turėtų atspindėti šių dienų 
įvykiai.

Nepersenai mes išleidome rinkinėlį liau
diškų dainelių. Rinkinėlis užvardintas “Lie
tuvos Dainos”. Jame yra apie vienuolika 
gražių chorams dainų. Jau daugelis mūsųJ 
vienetų užsisakė nemažais kiekiais minimo 
rinkinėlio. Jis lėšuoja tik 40c. Chorai pra
šomi užsisakyti ir parsisiųsdinti tų dainų.

Greitoj ateityj išleisime šešiolikos pusla
pių dainų rinkinėlį be gaidų. Dainų žodžius 
sulietuvino St. Jasilionis. Tai bus daug maž 
panaši anksčiau išleistai “Dainų Dainelės” 
knygelei. Jojei bus atspausdinta sulietuvin
tų dainų žodžiai ir bus nurodyta, kur galima 
gaut muzika.

M. Pūkis iš Los Angeles, Calif., andai 
prisiuntė kop. Bronei šalinaitei eilėraštį, pa- 
vadantą “Vienykimės Lietuviai”. Žada pri- 
siųst ir gaidas. M. Pūkio žodžiais tariant, 
tai yra “14 amž. Lietuvos Himnas, kurį 
mokslininkas Nikunas atrado Leningrado 
muziejuje ir nukopijavo. Tai daina para
šyta keturioliktam amž. Meliodija graži.”

M. Plikis patrė LMS tą dainą išleisti ir 
plačiai paskleisti. Imtasi žygių tos dainos iš
tyrimui.

šiemet LMS Apšvietos Komisija numato 
paruošti visą eilę įvairiais meno klausimais 
paskaitų. Daktaras Petriką parašė paskai
tą apie Bronių Vargšą. Tikimasi dar, kad 
daktaras paruoš paskaitą ir apie Strazdelį. 
St. Jasilionis parašė paskaitą apie dailiąją 
literatūrą. Prof. Vytautas Bacevičius pasi
žadėjo pagaminti paskaitą apie pirmuosius

Lietuvos klasikus kompozitorius; apie im
presionistus ir expresionistus.

Lapkričio 3-čią įvykęs LMS CK posėdis 
nutarė kreiptis į LDS ir LLD kuopas, kad 
jos įstotų į LMS. Taipgi prašyt jų paremt 
Meno Sąjungą finansiniai. Mes manome, 
kad dainos, teatro menu turėtų rūpintis vi
sos lietuvių kultūrinės organizacijos.

Išsiuntinėjome savo vienetams laiškus, ra
ginančius savo chorus padidinti iki aukš
čiausio laipsnio. Chorų sekretoriai turėtų jį 
perskaityti savo chorų susirinkimuose ir pa
svarstyti, kaip geriausiai tai įvykint gyve
nimai!.

LMS CK kreipia mūsų chorų domę į užsi
mokėjimą duoklių Meno Sąjungai už 1940 
metus. Šiuo tarpu dar 18 vienetų nėra/mo
kėję duokles už 1940 metus, 5 vienetai dar 
nemokėję už 1939 m. Už duokles ir bilas 
vienetai skolingi LMS apie 137 dolerius.

Kaip matote, LMS pasibrėžus dideliems 
darbams ir kiekvienas centas reikalingas. 
Tad prašome visų vienetų pasimokėti savo 
duokles, atsiteisti už užvilktas bilas ir be to 
dar, pasirūpint pravest devintojo LMS suva
žiavimo pageidavimą — skirt veikalų ir dai
nų leidimui nuo savo parengimų dešimtą 
nuoš. pelno.

Pranas Pakalniškis,
LMS CK Sekretorius.

Beržai Raudojo
Beržai raudojo, jų šakos sviro, 
Rasų karoliai lapeliais sriuvo, 
Gaila jų širdis kaip replės spaudė, 
Kad jų kaimynas audroj pagriuvo.
Nelauktas siaubas, sudrumstęs tylą, 
Likimui jųjų grasinti ėmė, +
Audra jų broliui kojas pakirto,— 
Jį laiko tysant skausmai surėmę. . .
Audra praėjo, bet beržas griuvęs 
Nekils iš naujo ant savo kojų, 
Nekils, kad broliams padėti gintis 
Nuo busimųjų naujų pavojų?
Beržai kaimynai kerštu alsuoja, 
Atremti audrą planuotai nori, 
Paverkę vakar, nūn pykti ima,— 
Reikės sulaužyt darbai nedori!
Kai naujos audros pradės vėl kilti, 
Jėgas reiks glausti prieš jų pavojų, 
Likimas brolio vienybėn šaukia,— 
Tvirtai laikytis ant savo kojų!

St. Jasilionis. ''

Darbuotes
Per tūlą laiką L.M.S. 1-mas Apskritys ne

parodė savo veiklos. Galima priminti, kad 
bzuvo susidėję tam ir aplinkybės, nes L.M.S. 
centras pridėjo savo žodį dėl mūsų apskri
čio neveiklumo.

Spalio 2*3 d. “Vilnies” svetainėje įvyko 
L.M.S. 1-mo Apskričių valdybos ir Vienetų 
susirinkimas. Nors buvo pranešta keturiem 
vienetam apie susirinkimą <ir prašyta, kad 
prisiųstų atstovus arba pačios valdybos da
lyvautų, tačiau vienetai mažai į tai kreipė 
dėmesio.

Kaip teko girdėti, nekurie chicagiečiai 
delegatai menininkų suvažiavime smarkiai 
atakavo mūsų apskritį.

Kaip viršuj pasakyta, šauktas susirinki
mas įvyko ir liko padaryta šie nutarimai:

1. Prisirengti prie L.M.S. 1-mo Apskričio 
konferencijos.

2. Išdirbti konferencijai gerą dienotvarkį.
3. Prieš konferenciją sušaukti apskričio 

valdybos .ir vienetų atstovų praplėstą susi
rinkimą.

Kalbamas susirinkimas šaukiamas lapkri
čio 15 d., “Vilnies” svetainėje. Pradžia 8 
vai. vakaro. Vienetai turi užsimokėti duok
les centrui po $5.00 metams.

4. Apskričio valdyba turi aplankyti visus 
vienetus, kad gerai prisirengti prie konfe
rencijos.

5/ Kviesti Lietuvių Jaunimo Ratelio Cho
rą, kad jis prisidėtų prie Meno Sąjungos.

6. Parsitraukti Miko Petrausko naujų dai
nų rinkinio bent 10 kopijų.

7. Užmegsti ryšius su Lietuvos meninin
kais ir gauti jų kūrinių.

Tai tiek spalio 23 d. susirinkimas nuvei
kė prisirengimui prie L.M.S. 1-mo Apskri
čio konferencijos.

Mums svarbu glaudžiai visiems susitelkti 
ir susisiekti su Lietuvos menininkais, nes ten 
turi daugiau visokių sceniškų veikalų, dainų 
ir operečių. "Svarbu amerikiečiam koope
ruoti su Lietuvos menininkais apšvietos 
skleidime ir kultūros kėlime lietuvių tarpe.

Miko Petrausko ir kitų menininkų nuveik
ti darbai niekad nebus užmiršti. ,

L.M.S. 1-mo Apskričio Valdyba:
J. Stulgaitis, Pirmininkas^
J. D. Bendokaitis, Raštininkas,
P. Kazeliūnas, Iždininkas.

Iš L.M.S. Chorų 
Gyvenimo.

Bostono lietuviškų Socialistų, Tautininkų 
ir Katalikų Pralošimas

nepasitenkinimą, kad radijofono meninėje 
programoje dalyvauja maža ir vis ta pati 
grupė artistų. Susirinkimas nutarė rinkti te
atro bibliotekai etnografinės ir istorinės ver
tės lietuvišką medžiagą. Veikalus statant 
nutarta laikytis tautinės lietuvių formos bei 
stiliaus. Tuo būdu tautiškumas ne tik kad 
nenukentės, bet dar sustiprės. J. Vaičkaus 
vardui įamžinti draugija taip pat bus uoliai 
remiama, nes tik tarybų, socialistinėje san
tvarkoje liaudies darbštūs sūnūs kaip rei
kiant įvertinami.

Aplamai, visame dramos kolektyve nauja 
dvasia, naujas darbo entuziazmas. Per visą 
gyvenimą Valstybės teatras skundėsi patal
pų ankštumu, bet niekas1 nekreipė dėme
sio, net teatro neremontavo. Dabar teatro 
menininkai atsikvėpė, žinoma, per trumpą 
laiką nepastatysi naujų rūmų, bet ir ligšio
linėse sąlygose palikti nebuvo galima. Tad 
visai teisinga, kad artistai gavo tas geras 
patalpas, kurios tiek metų butų krizės buvo 
“nepastebėtos”, nes jose susirinkdavo dau
gelis iš tų, kurie buvo aukščiau visų krizių. 
Dabar, šiose patalpose vyksta judrus meni
nis darbas. '

Kaip jau visiems buvo ži- Todėl, kad mūsų žmonės ne- 
noma, S. Minkus, ųeatsiklau- mėgsta palocių ir aristokra- 
sęs Rimšos Dailės Komiteto.1 tiškų vietų. Mūsų žmonės yra 
būdamas jo pirmininku, nuta 
re vienas sau ir įvykino mas
karadų bei šmėklų balių Cop
ley Plazos viešbutyje. Jis ne
va sutvėrė kokį nors to va
karo komitetą, užeinant tik- 
ram komitetui už akių, iš dak
tarų, biznierių ir advokatų. 
Bet tas komitetas buvo 
tik ant popieros ir ne
ėmė jokio aktyviškumo. Iš tos 
priežasties Minkaus maskara
dų balius, pereitą spalių 24 
d. vakarą nepasisekė, dar su
lindo į skylę. Nors tame vaka
re buvo apie 300 ypatų ir 
kiekvienas užsimokėjo po vie
ną dolerį; tačiau aristokratiš
ka balrūmio svetainė Minkui 
lėšavo apie $300 ir orkestrą 
virš $50, neskaitant kitų, pro
pagandos garsinimų, kurių bu
vo nemažai. Yra gandų, kąd 
yra nuostolių apie keli šimtai 
dolerių.

Nors tikėjosi Minkus ir jo 
bendradarbis Jenkins - Jan
kauskas sutraukti į viešbučio 
palocius penkioliką šimtų, jie 
tik gavo apie tris šimtus. Ko
dėl mūsų žmonės nerėmė Min- 
kaus ir Jankausko-Jenkins ?

darbininkai. Jiems yra sun
ku ir dolerį užsimokėti einant 
į paprastą svetainę. Gi tokia
me Copley Plazos balrūmyje 
reikia ne vien turėti dolerį ki- 
šeniuje, bet reikia poniškai 
apsirėdyti ir poniškai reikia 
elgtis. Tai yra viena išvada. 
Kita yra išvada, kad Minkus 
yra neaiškus savo nusistaty
muose.

Dabar, kas tame Copley 
Plazos balrūmyje buvo: buvo 
matyti keletas pažangiųjų lie
tuvių, kurie atėjo gal iš biznio 
priežasties, o gal iš draugiš- 
gos prievartos. Gi visi kiti at- 
silankiusięji buvo tautininkai, 
klerikalai, socialistai ir san- 
dariečiai. Jų ponios buvo pa
sirėdžiusios formališkomis uni
formomis. Taipgi ir ponai pa
sižymėjo savo papuošalais. 
Mat, atėjo į aukštai įvertin
tą viešbutį Copley Plazą, ku
riame doleris nėra pinigas. 
Tai yra milionierių gūšia ir 
Amerikos dykaduonių užeiga. 
Tai yra pamoka Minkams ir 
Jenkinui-Jankauskui, k u r ių 
skymai buvo sutraukti tūks
tantinę minią ir iš to pasida

Angeles, Calif., Lietuvių 
Choro Veikla

Vietinis Lietuvių Choras ne
turėjo nei vakacijų pereitą va
sarą, nes buvo užimtas veikla.

Pirmiausiai, tai reikėjo 
rengtis rankdarbių parodos 
atidarymui muziejuje. Ten 
choras, pildydamas programą, 
gerai pasirodė. Paskui rengė
mės parodos uždarymui rug
sėjo 1-mą dieną. Po to, cho
ras ant greitųjų (rugs. 28-tą) 
surengė koncertą išimtinai sa
vo jėgomis. Koncertas pavy
ko ir davė pelno virš $50.

Taipgi choras dalyvauja ir 
kituose parengimuose, štai 
spalio 11-12-tą choras dalyva
vo Tarptautinio Instituto pa
rengime, kur buvo tūkstančiai 
įvairių tautų žmonių ir girdėjo 
lietuviškas dainas ir matė lie
tuviškus Šokius. Keturios po
ros yra išsimokinusios šokti: 
Suktinį, Klumpakojį ir Noriu 
Miego, šie lietuviški šokiai la
bai patiko svetimtaučiam. Pa
tartina praktikuotis ir kitiems 
chorams, kurie dalyvauja 
tarptautiniuose parengimuose. 
Nes, kaip lietuviškas dainas, 
taip ir lietuviškus šokius, pu
blika labai mėgsta.

Taigi pats choras ir atskiri 
nariai gerai veiKia skleidime 
lietuviškos dainos. Tiesa, yra 
trūkumų, stoka disciplinos, 
susiklausymo. Bet tas bus iš
gyvendinta ir dabar jau prie 
to einama. Na u j asai choro pir
mininkas P. Zaunis stropiai 
darbuojasi, kad choras spar
čiai žengtų pirmyn. Jis ir ma
terialiai chorą remia. Visi sa
ko, kad geras vyras, tas mūsų 
pirmininkas!

Choro mokytojas, Valent 
Babicz ir padėjėja Olive Pu- 
pis taipgi de4a daug pastan
gų, kad choras geriau funkci- 
jonuotų. Visiems reikia turėti 
didesnio pasiryžimo.

Choras rūpinasi operetės 
perstatymu. Mokosi Miko Pe
trausko ir LMS Centro išleis
tas dainas. Dabar chore yra 
tarpe 25 ir 30 narių. Tačiau, 
ne visi nuolat lanko pamokas. - 

' Pageidautina, kad Joe Zdana 
ir Jonas Velička (buvęs broo- 
klynietis) dažniau lankytųsi; 
jie galėtų chorui daug pagel
bėti. Kiekvieno mėnesio, pa
skutinį penktadienį, choras 
laiko biznišką susirinkimą.

Choras gyvuoja ir veikia ne
blogai.'Tik dar daugiau drau
giško rūpesčio, dar daugiau 
bendro darbo, o pasekmės bus 
dar

Los

komitetas at- 
Minkaus-Jen-

nereikia su- 
neįvertinome 
Mes tik pro-

ryti sau pelno. Minkai buvo 
•gerai informuoti nuo oficialiu 
komiteto narių, kad jie sauva- 
liauna, daro be atsiklausimo, 
bet jie elgėsi savarankiškais Ir 
kiek yra žinoma, 
sisako padengti 
kinso deficitus.

Skaitytojams 
prasti, kad mes 
šio vakaro tikslą,
testavome prieš Minkaus auto
kratišką .užsimojimą. Nerei
kia suprasti; kad mes neįver
tiname artisto Rimšos kūrinio 
“Artojas”; kuris atvaizduoja 
Lietuvos lietuvio kovą už bū
vį su ponais ir gamta. Rimšos 
“Artojas” yra darbo žmogaus 
simbolis, pasinėręs vergijos 
gelmėse. Tai yra liūdnas re
ginys! Tai yra Lietuvos vergi
jos liekana amžiname pamin
kle! Rimšos “Artojas” nieko 
kito ir nereiškia, kaip tik pri
siminimą, kad mūsų Lietuva 
buvo pavergta • ponais, carais, 
kunigais ir Smetonos fašistais 
iki liepos mėnesio šių metų.

Rašėjas šios žinios pataria 
Bostono Dailės Komitetui 
baigti sukelti žadėtą sumą pi
nigų artistui Rimšai. Bet tas 
komitetas, kuris susideda iš 
Minkų, Kupščių, Kubiliaus, 
Pašakarnio ir kitų, privalo pri
žiūrėti, kad iš tų surinktų au
kų neišeitų privatinis pasinau
dojimas. Iš komiteto nei vie
nam nėra daleišta savarankis-

(Tąsa ant 5-to pusi.)-

geresnės.

Newark N. J

./s

M.

V. Kučinskas, 91 Ann St., 
senas “Laisvės” skaitytojas 
randasi St. Barnaba’s ligoni
nėj jau antra savaitė. Jis pa
sidavė sunkiai operacijai .Bū
tų gerai, kad jo pažįstami— 
draugai atlankytų jį. Jo va
landos yra sekamos: Kasdien 
nuo 2 vai. iki 3 vai. po pietų. 
Trečiadienio ir penktadienio 
vakarais nuo 7 iki 8 valandos. 
Ligoninė randasi ant High St., 
Newarke. K. ž.

London. — Anglijos poli
tikai džiaugiasi, kad Roose- 
veltas vėl išrinktas prezi 
dentu

Rytoj, lapkričio 10 dieną, įvyksta Brooklyn© ir apylinkes lietuvių didžioji meno šventė — dienraščio 
“Laisvės*” koncertas, — Labor Lyceum Svetainėje. Prašome visus menininkus, meno mėgėjus ir visą 
lietuvių visuomenę dalyvauti! Pradžia 3:30 po pietų. Nesivėluokite! Po koncerto bus šokiai iki

hMmSMbnb OmsOHOBHilniia
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Šeštadienis, Lapkričio 9, T940

LAISVES KONCERTAS
** ■ . * *

Paskutinės Dienos. Prašome Tuojau Įsigyti Bilietus
Puiki programa, kurią išpildys sekanti talentai:

Georges Doubrovsky muzikos ir 
dainavimo mokinosi Maskvos Kon
servatorijoj. Dainavo Maskvos 
operoj; dainavo Berlyne Štaats 
operoj ir Viennos Folks operoj, 
taipgi Paryžiaus Grand operoj. 
Pereitais metais dainavo Latvijoj, 
Estonijoj ir Lietuvoj, Kaune. Tū
lą laiką dainavo Metropolitan 
operoj, New Yorke.

Aldona Klimaitė, kol. soprano.
. Ji puikiai pasirodė Clevelande, 
k Detroite, Pittsburghe ir kitur.

PĘOF. VYTAUTAS BACEVIČIUS 
Genijus pianistas, kompozitorius, 
rašytojas, muzikos meno kritikas. 
Jį matysime ir girdėsime skambi

nant “Laisves” koncerte

Biruta Ramoškaite, sopranas
Aukštai išsilavinusi dainininkė-
solistė. Ji dainuoja Ameriko
niškai publikai per radio ir 

koncertuose.
Tai ir vėl turėsime progos ją 

išgirsti “Laisvės” koncerte.

Antanas Višniauskas, baritonas 
Puikiai Jšsilavinęs dainininkas, kuris 

dažnai girdimas per radio didžiojo 
New Yorko apylinkėje.

Įvyks Lapkričio 10 November
KONCERTAS PRASIDĖS 

3:30 VAL PO PIETŲ
PETRO RET1KEV1ČI AUS 

6 Ka valkų Orkestrą 
Gros Šokiams

Įžanga Koncertui 
50c. 75c ir $1.00

Sėdynės Rezervuotos
Vien Tik Šokiams ♦

Įžanga 40c

"rvA

DOROTHY BUBNICTfi
Pulki scenos Šokikė

Brooklyno Aido Choras, vadovaujamas Aldonos Žilinskaitės, atidarys programą skambiom liaudies dainom.

BUS LABOR LYCEUM SHE J E
949 Willoughby Ave. Brooklyn, N. Y

BMT eleveiteriu, Broadway linija važiuojant reikia išlipti ant Myrtle Avenue. 
Automobiliais važiuojant iš New Yorko miesto per Williamsburgo tiltą, va- j 
žinokite Broadway iki Myrtle Ave. Privažiavę Myrtle Ave., po kairei rasite 
Willoughby Ave.

Ensemblis “Aidbalsiai,” vadovaujamas kompozitores Bronės 
Šalinaitės. Tai aukščiausiai muzikoje išlavinta lietusių grupė 
Amerikoje. “Aidbalsiai” dainuos lietuvių liaudies/dainas ir 

duos operetišką aktą iš čigonų gyvenimą.

Kiekvienas dienraščio “Laisves” patrijotas, kiekvienas lietuviu meną branginantis žmogus privalo dalyvauti 
šiame koncerte. Čia pasigeresime gražia programa, čia pasimatysime su daugeliu pažįstamą ir įsigysime naują
pažinčių. Tuom pat kartu paremsime savo dienraštį. - ,

-..t....--- .—,^.,1 ‘..... ....J,, r*
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Šeštadienis, Lapkričio 9, 1940

Philadelphia, Pa
Mūsų Darbymet

660 Grand Street

the

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

Brooklyn Laisves” Name417 Lorimer St

29-31 Morrell Street

DAY and NIGHTOPEN

ŠYPSENOS
RHEA

Telefonas Poplar 4110

SPECIAL RATES PER WEEK

VARPO KEPTUVĖ

Štai yra keletas iš daugelio rūšių

OLD OVERHOLTGOLDEN WEDDING
MT. VERNONSCHENLEY RED LABEL
GIBSONTHREE FEATHERS
OLD MR, BOSTON PINCHSCHENLEY BLACK LABEL

LOUISVILLE CLUBBALTIMORE CLUB
CANADIAN CLUBGREEN RIVER

License L-886

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

NOTARY 
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Mark 
viena

Managed by

TEITELBAUM

50 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-8622

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7170

Mes pasiliekam teisę 
limituoti kiekį

J. De VANDA—E. UeVANDA 
Tėvas ir Sūnus Levandauskal

Turkish Room, Russian
PHILADELPHIA, PA

A. W. 
(264-265)

“Laisvės” vajus New Jer
sey stovi gerai. Vajininkas K 
^iurlis nesnaudžia, žengia pir 
myn. šiuos žodžius rašant, K 
Čiurlis stovi pirmoj vietoj.

susijaudi- 
—jie jau

BALTIMORE, MD.
LLD 25 kp. rengia Oyster Roast, 

sekmadieni, lapkr. 10 d. M. Kučins
ko Parke, Hammonds Ferry Rd.,

Ferry Sts, Bus^ išdubtas LLD 6-to 
Apskričio konferencijos raportas ir 
kiti svarbūs reikalai svarstomi. Tad 
visi nariai malonėkite dalyvauti.
— Sekretorius. (264-265)

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Tel. Stagg 2-0788
NIGHT—IIAvemeyer 8-1158

Laisvės” Koncertas 10 
Lapkričio

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europlško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs, lietuviško 

namų darbo, kllbasai ir kepta paršiena; gaspadoriškai 
nuvirti kopūstai ir barščiai.

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

Bangos Choras skelbia va
jų iki Naujų Metų. Bangie- 
čiai yra nusitarę padidinti sa
vo chorą. Tai yra proga kiek
vienam dailės mylėtojui stoti 
į Bangos Chorą, ir dainuoti su 
bangiečiais liaudiškas dainas.

Choras tam tikslui rengia 
šaunų balių 17 d. lapkričio, 
408 Court St. Choristai pri
mos valgių ir gėrimų visiems 
atsilankiusiems. Smulkmeniš
kai bus pranešta “Laisvėje” 
vėliau.

Kainos ant visų garsių jų rūšių yra taip žemos

Kainos gali būt pakeičiamos 
be pranešimo

LeVANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

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

kaip dar nebuvo nuo atšaukimo prohibicijos

Lansdowne, Md. Arti Patapsaco Til
to. Oysteriai 'ir kiti valgiai už įžan
gos tikietą. Kaina 75c. Pradžia 12 
vai. dieną. Kelrodis: 27 karu važiuo
kite iki galui, ten rasite Lansdowne 
Bušą. Važiuokite iki galui, ten bus 
parengimo vieta. Kviečiam širdingai 
dalyvauti. Pastaba. Šis parengimas 
nukeltas nuo 3 d. lapkričio į 10 d. 

(264-265)

Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas pieniškų valgių 
ir daržovių—virtų Ir žalių.

Kine
žibai sėdi kine.
—štai, žiūrėk, — 

nusi sako žibienė 
pradėjo bučiuotis.

žibąs sužiūri į ekraną:— 
Bet aš to nepastebėjau.

—žinoma, tu tik filmą te
matai. Aš kalbu apie tuos jau
nuolius, kurie sėdi priešais 
ketvirtoje eilėje.

(Surankiota)

PRANEŠIMA) iš KITUR
BALTIMORE, MD.

ALDLD 25 kp. susirinkimas įvyks 
pirmadienį, 11 d. lapkričio, 7:30 v. 
v., Lietuvių Svet., Hollins ir Parkcn 
Sts. Nariai, malonėkite dalyvauti, 
nes yra svarbių reikalų aptarti.—S. 
Mack, Pirm. (264-265)

EASTON, PA.
Lietuvių Literatūros Draugijos, 13 

kp. susirinkimas įvyks sekmadienį, 
lapkričio 10 d., 2:30 vai. po pietų, 
Y. M. H. A. Svetainėje, Walnut ir

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Llūdėslo valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas bus 
užtikrintas Ir už prieinamą kalną. «

WORCESTER, MASS.
ALDLD 155 kp. susirinkimas įvyks 

11 d. lapkričio, 29 Endicott St; 
Skaitlingai dalyvaukite, yra svarbių 
dalykų aptarti

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

Siunčiame duoną per paštą i kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pa.re1kftln.vimr>, snieiksime informacijas apie svori ir kaina*-

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

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

Sun. all day and night

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

— mokėtų paprastas 
Bet aš juk esu žur- 

tad turiu teisę rei-

Elizabeth iečiai rengiasi 
traukti į koncertą ir pamatyti 
prof. V. Bacevičių, svečią iš 
Lietuvos ir kitus talentus, ku
rie išpildys programą. Tai bus 
proga išgirsti gerą programą 
ir susipažinti su broliais lietu
viais. Ukrinas.

—Tokią kainą, mielas bi
čiuli, — tarė Mark Twainas, 
kuris knygininką jau ir seniau 
pažino, 
pirkėjas 
nalistas, 
kalauti papiginimo

(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 
jasi Frankfordo dalyj. Visų 
organizacijų nariai nors po 
vieną naują skaitytoją gautų, 
tai laimėjimas vajaus būt už
tikrintas Philadelphijai. Svar
biausiai reikėtų atydą atkreip
ti—gauti naują skaitytoją
“Laisvei” i\, jei galima, “Vil
niai” per šį vajų.

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų.

Bangiečiai taipgi ruošias su
vaidinti operetę žiemos metu. 
Mokytoja A. Klimaitė tam 
tikslui lavina choristus.

T I Vapor Room
VI Room, Large Swimming (’ool, Fresh Ar- I / 

tesian Water, Restaurant, Barber Shop, J X
• Sleeping Accomodations.

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

LIKERIŲ KARE
Mes išstojome su žemiausiomis kainomis, kokias tik 

begalima suteikti savo kostumeriams
—Puiku, — atsako knygi

ninkas — jum tekainuos ji 
trys doleriai.

—Be to, aš esu rašytojas ir 
jau esu sukūręs keletą roma
nų, todėl irgi galiu tikėtis ma
žos nuolaidos!

ir gavęs naujų 
taipgi ir senų 
Kiek, nesakė. Drg. Stripeika 
laiko slaptybėje. Tik iš jo kal
bos galėjau suprasti, kad jis 
turi didelį pluoštą prenumera
tų. Kadangi sudės į vieną 
krūvą su kapitonu K. čiurliu, 
tai galima sakyti, kad kitiems 
vajininkams bus pavojus.

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 
kai veikti, kaip tai buvo pada
ryta pereitą mėnesį. Lyginai 
be komiteto leidimo niekas ne
privalo rinkti aukų, čia nėra 
įtarimas, kad Minkai yra ne
teisingi savo pastangose ir el
gesiais. Jie yra teisingi, tik 
yra autokratiški savo užsimo
jimais. Tas nėra gerai.

Kiek yra žinoma rašėjui, 
Minkus yra pirmininkas ir jo 
žmonelė yra užrašų raštinin
kė; bet nėra žinoma rašėjui, 
kur ir kada buvo formaliai su
šaukti susirinkimai pasitari
mui bei pasikalbėjimui. Imki
me ir dabartinį įvykį. Pirmi
ninkas Minkus sušaukė komi
teto narius, kuomet svetainė 
buvo paimta ir laikraščiuose 
straipsniai atspausdinti ir ke
leriopai buvo per jo paties ra
dio kalbęta apie tą viešbučio 
iškilmingą balrūmį. Patariu 
Minkams ir Jenkinui prisilai
kyti tvarkos.

Bostonietis Kurjozas.

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

CLEVELAND, OHIO.
šeštadienį, lapkr. 9 d. įvyks LDS 

jaunuolių 201-227 kuopų “Armis
tice” šokiai. Liet. Svet., 6835 Supe
rior Ave. Pradžia 8 v. v. Turėsime 
valgių, gėrimų ir iš penkių muzikan
tų Royal Ambassador orkestrą šo
kiams. Gros lietuviškai ir ameriko
niškai. įžanga 35c. Iš anksto 30c. 
Acquila Bekevičiūtė, Komiteto narė.

(263-265)

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

Puikus Biznis
Garsusis humoristas 

Twainas kartą užėjo į 
New Yorko knygyną pirktis 
naujos knygos, už kurią iš jo 
buvo paprašyta keturi dole
riai.

Bostono Lietuviškų Socialis
tų, Tautininkų ir Katalikų 

Prakišimas

Teko kalbėtis su eks-vaji- 
ninku A. Stripeika. Sakė, vie
ną dieną padaręs 100 mylių 

skaitytojų, 
atnaujinęs.

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

Avenue, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed on the
RAYMOND RASZL 
FRITZ HOERAUF
Varick Restaurant «

37 Varick Ave., Brooklyn, N. Y

LICENSES
WHOLESALE AND RETAIL

Beer, Wine, Liquor
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11498 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
563 Wilson Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

PETER ALBERS
563 Wilson Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1391 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law rt 
80 — 7th Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HERMAN SCHIERENBECK
80—7th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License Ni. 
GB 1447 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 11’7 
of the Alcoholic Beverage Control Law o.t 
302 — 7th Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off t)«e 
premises.

JOSEPH CORTESE
302—7th Ave., Brooklyn, N. V.

NOTICE is hereby given that License Nt. 
GB 2042 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law i»t 
153—7th Avenue, Borough of Brooklyi . 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JEANNE GOTTHEIL 
Century Food

153 — 7th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11032 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
91 Hull Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, 
premises.

91 Hull

NOTICE 
GB 1390 
to sell 
of the < 
188 Underhill ... 
County of Kings, 
premises;

GEORGE
188 Underhill Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11706 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
440 DeKalb Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CHARLES HOROWITZ
440 DeKalb Ave., _ Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License N:. 
GB 11256 has been issued to the undersign*'] 
to sell beer at retail under Section IP? 
of the Alcoholic Beverage Control Law nt 
638 Wythe Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the

ARTHUR ROSENTHAL
638 Wythe Ave., Brooklyn, N. ?’.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2434 has been issued to the undersign* d 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law At 
112 —• 7th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN 
112—7th

NOTICE
GB 10868 has been issued to' the undersigned 
to sell beer ‘
of the Alcoholic Beverage Control 
590 Albany Ave., Borough of ______
County of Kings, to be consumed oft th* 
premises.

MORRIS GENDLER
590 Albany Ave., Brooklyn, N. y
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2989 has been issued to the undersigne 1 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
745 New Lots Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, 'to be consumed on th j 
premises.

745 New
NOTICE
EB 2849 __
to sell beer_  ___ ___ ______ __
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
38 Graham ___
County of Kings, 
premises.
33 Graham Ave.
NOTICE is hereby given that License* No. 
EB 2852 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
37 Varick “ * “
County of 
premises.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Office Phone
EVergreen 4-6971

FLUSHING

iausia likerių pirkimui krautu 
ir todėl darome didžiausią biznį Brooklyne

Ateikite ir Persitikrinkite

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1452 has been issued to the undersigned 
to sell beer nt retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
9012 Avenue A, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

HARRY BLITMAN
9012 Avenue A, Brooklyn, N. 5.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2062 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law il 
1066 Winthrop St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. X

SAMUEL BLUM
1066 Winthrop St., Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2843 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
890 Rutland Rd., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on ths 
promises.

SAM BRODSKY
890 Rutland Rd., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1377 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1502 Pitkin Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ISADORE REINGOLD 
DAVID HALPER

1502 Pitkin Ave., Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 851 has been issued to. the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1064 Liberty Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

RALPH PACCIONE
1064 Liberty Ave., Brooklyn, N

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 14180 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2910 Avenue D, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JAMBEA RESTAURANT
2910,|Avenue D, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
CTR 53 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine anA liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1657 — 78th St., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed on the premises.

IMPERIAL TOWER. INC. 
1657—78th St.,_______ Brooklyn, N. Y.

ALBERT STEIN 
Lots Ave., Brooklyn

Dr. John Repshis 
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
278 Harvard Street

kampas Inman Street 
Arti Centra! Skvero

CAMBRIDGE, MASS.
Tel.: TRObridge 6330

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

Manhattan Liquor Store
DABAR YRA

MANHATTAN LIQUOR STORE
264 Grand St.,—Brooklyn N.Y

===saz==================ES=ss
Elizabeth, N. J

—Savaime suprantama — 
iš jūsų už knygą tepaimsiu tik 
du dolerius!

—Gerai, — tęsė kalbą to
liau garsusis humoristas, — be 
to, aš kaip akcininkas tos ben
drovės, kuri išleido šią knygą, 
taip pat turiu pirmenybę te
mokėti pigesnę kainą!

—Jei taip, tai aišku, kad 
jūs mokate tik vieną dolerį!

—Pagaliau aš pasisakysiu ir 
savo pavardę: aš esu Mark 
Twainas! Tikiuos, kad tai vėl 
knygos kainą sumažins! Tai 
kiek aš dabar tamstai besko- 
lingas?

—Nieko, pone Mark Twai- 
nai! Aš jums už tą garbę, ku
rią suteikėte man ateidami čia 
knygos pirkti, primoku dar 
vieną dolerį! Prašau, štai jis 
jums!

Mark Twainas, taip pajuo
kęs visus įvairių nuolaidų rei- 
kalautojus, riialoniai šypsojos 
ir sumokėjo visą knygos kain- 
ną: keturis dolerius.

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigne*] 

at retail under Section 107
Avenue, Borough of Brooklyn, 

to be consumed on th*
RUBIN FRANCES

Brooklyn, N. Y

hereby given

beer at retail under
Beverage Control 

Borough of 
to be consumed off the

JOHN CELAURO
St.. Brooklyn, N. Y

is hereby given that License No 
i has been issued to the undersigned
beer at retail under Section 107 

Alcoholic Beverage Control Law at
Ave., Borough of Brooklyn, 

to be consumed off the

GEORGE PUCKHABER
Brooklyn, N. Y.

H. & SEGELKE TIMMERMAN
Ave., Brooklyn, N. Y

is hereby given that License No

retail under Section 1(7
Law at

Brooklyn,



Šeštas puslapis šeštadienis, Lapkričio 9, 1940
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Dr. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4 th ST.

Dr. JOHN WALUK
161 NO. Gth STREET

VALANDOS:
9—12 ryte 
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta
Tel. Evergreen 7-6868

pinėse. 
rių J. 
Avė.

vo užsimokėję nuo 
$1.10 įžangos į Gardena, 
toms prakalboms “Times” 
los nerado, nes čia buvo 
bama už taika.

pasirodymas ant

IŠRANDAVOJIMAI
Pasiranduoja 6 kambariai ir gara- 

1 džius, randa žema, labai gražioje 
i sekcijoje. 104-16 95th Avė., Ozone 

(264-6)

apie puikia

Nauja Sovietų filmą “Did
žioji Pradžia” bus pradėta ro
dyti šį šeštadienį New Yorke 
ir Chicagoj,

D R.. ADAM V. WALMUS
DANTŲ GYDYTOJAS 

705 Fourth Avenue

J. GARŠVA
GraboriusdJndertaker

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Išbalzamuoja ir laidoja ant vi
sokių kapinių; parsamdo au+-> 
mobilius , ir karietas veselijom, 

krikštynom, kitkam.
231 BEDFORD AVE., 

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

Turime ir kambarių pernakvot 
arba savaitiniai išrandavot

JOSEPH ZEIDAT
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

TIKISI BŪTI “LAISVĖS” 
KONCERTE

BAR ir GRILL 
LIETUVIU RESTAURANAS 
Įdomiai {puošta lietuviška aludė 

ant Grand Street 
Rheingold -jxtra Dry Alus.

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės

PARDAVIMAI
Parsiduoda trys apartmentai, kar

što vandens šiluma, yra 3 maudy
nės. Aliejinis pečius. Kaina $2800.00, 
imam $300.00 pinigais.
kreiptis pas S. A. Baron, 157 W. 
Girard Ave., Philadelphia, Pa.

(262-267)

Lankėsi “Laisvėje”

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto

šynų protestas nesulai- 
nuo spėjimo į koncertų.

D.

CHARLES7
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas
Prielankus Patarnavimas
306 Union Avenue

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

Gerai Patyrę Barberlat

F. W. SHAUNS
(SHALINSKAS)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue
Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

00

Ivrito

"Laisvės” Koncertas Jau Rytoj; Kviečiame 
Visus! Atvyksta Daug Tolimų Svečių

Ateities Žiedo Vaikų 
Mokyklos Reikalai

Pereitų šeštadienį užsiregis
travo nemažas būrys mokinių. 
Tai atrodo, šiemet turėsime 
skaitlinga A. ž. V. Mokyklą. 
Prašome šį šeštadienį atsives
ti daugiau. Mokinimas bus 
veltui, bet mokiniai turės at
sinešti viską, kas tik mokyk
loj bus reikalinga. Turiu min
tyj, popieras, knygas, paišelį 
ir susi u vinį. Kurie pernai lan
kė mokyklų ir turėjo knygą 
“Labas Rytas” lai atsineša, 
bus gera ji ir šiemet.

Į “Laisvės” šį nepaprastų 
metinį koncertų, kuris įvyks 
jau šį sekmadienį, . lapkričio 
10-ta dienų, Labor Lyceum, 
949 Willoughby Ave., Brook
lyne, menininkai, meno mylė
tojai, ir kiti “Laisvės” geri 
draugai ir rėmėjai atvyksta 
būriais iš tolimu ir artimesnių 
kolonijų.

Koncerto pradžia 3:30 vai. 
po pietų, paskui 
tai 50c, 75c ir 
kiams 40c.

Smulkmenas 
programa skaitytojas ras ki
toj vietoj telpančiame skelbi
me. O čion užteks priminti, 
jog šiame koncerte pirmu kar-

Amerikos lietuviai išgirs
Lietuvos žymiausį pianistų

Pradėsime mokyklų lapkri-Įtu 
čio 9 d., ir tęsime per visa se 
zonų iki birželio 2 d., 1941. prof. Vytautų Bacevičių, kon- 
Reiškia, per 7 mėnesius turė
sime pamokas. Mokysime lie
tuvių kalbos—rašybos, dainų 
ir muzikos. Taipgi sporto žais
lų. Kartas nuo karto parodo
me vaikam krutamus paveiks
lus. šiemet manome duoti jų 
daugiau vaikams, tas priklau
sys nuo tėvų kooperavimo su 
mokyklos komisija.

Daug gauname klausimų, 
kaip jūs galite pasilaikyti ir 
dolerį mokėti kas subatų dai
nų mokytojai? Mes, komisija 
ir tėvai pasikalbame, susita
riame, susiruošiame parengi
mų, mūsų mokiniai sudaro ir 
išpildo vakarėlio programų. 
Daug turime pritarėjų tam 
prakilniam darbui remti. Per 
eiles metų ta darome ir turi
me pasekmių iš parengimų 
palaikymui mokyklos.

Šiemet turėsime gerus, ga
bius mokytojus. Lietuvių 
bo žmonės, biznieriai ir 
fesionalai pasinaudokite 
ga. Leiskite savo sūnus ir 
dukteris į A. ž. V. Mokyklų. 
Te neauklėjasi jie gatvėje. 
Mokykloje jie pripras prie 
pavyzdingų veiksmų iš kūdi
kystės ir užaugę bus gerais 
žmonėmis lietuvių visuomenei 
ir gerbs savo tėvus, kad kūdi
kiais būnant privertė mokytis 
savo tėvų gimtųjų kalba, kul
tūrinį darbų plėsti lietuvių 
kalboj.

Tėvai ir vaikai, šeštadienį, 
(Nov.) lapkr. 9 d., kaip 2 v. 
po pietų, būkite 419 Lorimer 
St., Brooklyne. Pasimatysime 
šeštadienį.

Mokyklos Komisija.

! certavusį daugelyje garsiau
sių Europos ir Pietų Ameri
kos centrų, taipgi pirmu kar
tu girdės ir svečių operų dai
nininkų George Doubrowsky. 
Iš jau dalyvavusių lietuviuose 
savųjų, aukštai pakilusių me
nininkų šiame koncerte turė
sime Birutų Ramoškaitę, An
tanų Višni.auska, Aldona Kli- 
maitę, Dorothy Bubniūtę, Ai
do Chorų, vadovybėj Aldonos 
Žilinskaitės, ir Aidbalsius, va
dovaujamus kompozitorės B. 
L. šalinaitės-Sukackienės.

Sunku iškęsti neprisiminus 
nors vieną kitą iš daugelio iš
sireiškimų, gautų gausingame 
punde laiškų su užsakymais 
bilietų bei pranešimais apie at
vykimų.

Julija Basanavičiūtė iš Phi- 
ladelphijos, pati pianistė, ra
šo, jog už niekų ant svieto 
nesutiktų praleisti neišgirdus

žymiausį Lietuvos pianistų 
prof. Vytautų Bacevičių. Iš to 
pat miesto, kaip praneša 
“Laisvės” vajininkas A. J. 
Smitas, dar atvyksta jis pats 
su šeima, didelis būrys lyriečių 
(o tai reiškia jaunimo), ir 
šiaip laisviečių.

M. K. Sukackienė iš Wor
cester, Mass., rašo: “Malonė
kite palaikyt 5-kis bilietus 
(aukštuosius) “Laisvės” kon
certo 10-ta lapkričio. Rengia
mės atvykti.”

Ypatinga, kad visi meninin
kai rengiasi ne tik dalyvauti, 
bet jie dar nori būti tikri, jog 
gaus pačius geriausius bilie
tus; jie nori išgirsti muzikos 
ir dainos ne tik stiprumas, bet 
ir kiekviena švelniausi piano 
palietimų ar dainininko atdū
sį, nepraleisti nei vienos bran
gios gražmenos.

J. Mockaitis iš Bridgeport, 
Conn., rašo, jog atvyksta jis 
ir kad rengiasi grupė kitų. 
Vakar jau buvo minėta eilė 
kitų kolonijų Conn, valstijoj, 
iš kur užtikrinta grupės sve
čių.

Iš Elizabetho vajininkai ir 
veikėjai praneša, jog jie pri
bus dideliu būriu.

Taip ir iš daugelio kitų ko
lonijų lietuviai meno mylėto
jai atvyksta pasigrožėti kaip 
svečių, taip ir savųjų-vietinių 
aukštai įvertinamų ir mylimų 
menininkų pildoma progra
ma, taipgi būti su “Laisve”, 
kuri visuomet būna su jais 
visuomeniškuose reikaluose, ir7 I 
kuri niekad neatsako vietos iš
reikšti jų asmeniškus džiaugs
mus ar skausmus. Iki pasima
tymo “Laisvės” koncerte šį 
sekmadienį, Labor Lyceum!

Naujausias iš Lietuvos 
Studentas”

Nepersenai atgal, 1915 
tais, sename Tautiškame 
me ant Grand Stryčio, netoli 
upės, įvyko perstatymas lie
tuviško veikalo “Gudri Naš
lė”. Tai buvo ruduo ir Juozas 
Kačergius, veikalo režisierius, 
matomai, turėjo keletą naujų 
vaidylų savo grupėj, ba tam 
pačiame vakare ant scenos pa
sirodė Kačergiaus naujausias 
studentas, šviesiaplaukis jau
nuolis, ka tik atvykęs iš Lie
tuvos. Ir tame veikale įvyko 
pirmutinis
scenos to šviesiaplaukio vai
kino, kurį visi Šiemet pažįsta
me kaipo Jonų Valenti.

šiemet sukanka 25 metai 
nuo to pirmo meniško darbo 
ir šiandien Jonas Valentis yra 
atsižymėjęs dramos meno 
darbuotėj. Per tų laikotarpį 
jam teko vaidinti tarp 3000 
iki 4000 kartų ant scenų po 
įvairias Amerikos dalis. Teko 
ne tik pačiam vaidinti, bet ii: 
studentus mokinti ir šiemet 
mūsų Jonas mokytojauja New 
York Universitete. Iš tikrovės, 
jis ir yra mūsų Jonas, ba per 
tuos dvidešimt penkis metus

PA.JIEŠKOJIMAI
Pajieškome Michael Broskis, ku

ris prapuolė nuo 1913 metų. Pirmiau 
gyveno 211 Bedford Ave., Brooklyn, 
N. Y. Kas žino kur jis dabar randa
si, malonėkite pranešti jo moterei 
Stephanie Broskis, 552 Grand St., 
Brooklyn, N. Y. arba sekamu ant
rašu. Walter Jacobson, (adv.) 217 
Havemeyer St., Brooklyn, N. Y. Iš 
anksto tariame ačiū. (265-267)

“Kurčias Žentas” ir “Aš 
Numiriau” Jau Netoli

“Pintės” Dydžio Rinkimų 
Mitingas

Lietuvių Liaudies Teatro 
pirmas šio sezono vaidinimas 
jau netoli. Gruodžio 1 d., New 
National Hali svetainėje, po 
vadovybe Aldonos šertviety- 
tės, įvyks vaidinimas dviejų 
komedijų—“Aš Numiriau” ir 
“Kurčias žentas”.

Teresa Palubinskienė, 45 
m. amž., mirė 4 d. lapkričio, 
Kings County ligoninėj. Buvo 
pašarvota Aromiskio koply
čioj. Palaidota 7 d. lapkričio, 
Šv. Jono kapinėse. 

♦ • * ♦
Magdelina Palupienė, 50 m. 

amž., mirė 6 d. lapkričio, sa
vo namuose, 112 Debevoise 
St., Brooklyn. Pašarvota pas 
graborių Aromiskį, Metropoli
tan! Avė., priešais Marcy Ave. 
Bus laidojama 9 d. lapkričio, 
šv. Trejybės kapuose.

Laidotuves prižiūri direkto
rius S. Aromiskis. 

, * * ♦
Mirė Justa Nastulevičienė 

(Naster), 54 m. amž., gyve
nusi 256 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y. Bus palaido
ta lapkričio 9-tų, šv. Jono ka- 

Pašarvota pas grabo- 
Garšvų, 231 Bedford

♦ ♦ ♦
L.- Lįtvin, buvęs sar- 

žentu Jungt. V. Orlaivininkų 
Būryje (Air Corps), Manilla, 
Phillipines, mirė rugpjūčio li
tą, Manilloj. Jo kūnas buvo 
parvežtas į J. V. Armijos Ba
zę, Brooklyne, lapkričio 5-tų 
ir palaidotas lapkr. 7-tų, Long 
Island National kapinėse.

Pastarųjų dviejų laidotuves 
prižiūrėjo graborius J. Garš
va. .

Po vaidinimo įvyks šokiai su 
Jurgio Kazakevičiaus orkes
trą.

Šis «vaidinimas bus pirmas 
Brooklynč. Vėliaus’šios dvi 
komedijos bus vaidinama ki
tose kolonijose. Užkvietimai 
jau gauta į So. Brooklynų ir 
New Haven, Conn. Vaidinto
jai sutiko ir kitur vaidinti.

Manytum, kad atostogos 
silieka atostogomis ir jose 
Įima pamiršti namų pareigos. 
Gal būt. Bet tik ne “Laisvės” 
koncertų, ypatingai ne šį, ku
ris bus nepaprastas daugiu at
žvilgių. Tad ir mūs vakacijo- 
nieriai — Gasiūnai-šolomskai 
rašo, jog jie “peržengė” Flo
ridos rubežių anksčiau, negu 
iš karto manė. O tai darė dėl
to, kad užsitikrint, jog joks 
auto 
kys

AF of L Sulaikė Parodos 
Nugriovimo Darbus /

Tikslu pagelbėt streikuojan
tiems • Išvežiotųjų Brolijos 5- 
kių lokalų nariams laimėti ko
vų, visų kitų amatų darbinin
kai, AF of L nariai, sulaikė 
darbus iki išriš ginčų.

Dabar pranešama, kad lap
kričio 7-tų streikas baigta uni
jos laimėjimu. Deryboms tar
pininkavo majoras LaGuardia.

Streikas tęsėsi 9 dienas.

Peter Mongee, 54 m., išvar
gęs nuo nedarbo ir liguistas, 
užsimušė nušokęs nuo 6 aukš
tų namo stogo 640 Washing
ton Ave., N. Y., <kur jis gy
veno.

Socialistų “masės” ant tiek 
nusismailino, kad jų vyriau
siame rinkiminiame “masinia
me” mitinge Mecca Temple 
skiepe, N. Y., buvę “2,000 rė
mėjų”, kaip skelbė “Times”, 
kuris yra linkęs socialistų ir 
kitų buržuazijos pakalikų mi-jpark, N. Y. 
tingų publika dauginti, o pa- į 
žangiųjų keleriopai mažinti.) 
Šį kartų ir “Times” pavadino 
“pintės” dydžio mitingu. Ta
čiau rado vietos atspausdinti 
Thomas’o prakalbų, nes tai te
palas karo ratams.

Komunistų rinkiminio mitin
go salė—MddisouJSci. Garden 
-r-pereitų sekmadienį buvo 
perpildyta, o ten vokuojama 
telpant 22,000 publikos. Ir ar
ti 5 tūkstančiai dol. rinkimams 
aukų sukelta, nors jau pir
miau tam tikslui arti $300,000 
buvo surinkta ir nors visi bu- 

20c iki
Bet 
vie- 
kal-

Pajieškau gyvenimo draugo, pus- 
amžiaus žmogaus ir kad būtų pasi
turintis. Esu pusamže moteris, gerai 
atrodau ir gera Šeimininkė. Vienu 
žodžiu, pirmos rūšies moteriške ir 
todėl norėčiau, kad ir vyras nebūtų 
žemų pažiūrų. Kad ir su šeimyna, 
prašau atsišaukti, pnisiųsdami vė
liausią fotografiją ir pašto ženkle
lių. V. C., P. O. Box 68, Station W, 
Brooklyn, N. Y. (265-267)

Pereita penktadienį lankėsi 
Mike Severinas iš Rochester, 
N. Y., senas “Laisvės” skaity
tojas ir rėmėjas, atvykęs “L.” 
koncertan, taipgi pasimatyti 
su savo senais draugais brook- 
lyniečiais. Draugų jis čia turi 
daug, kadangi yra gyvenęs ir 
dirbęs Brooklyne.

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

Iš senų 
n a u Jus paveiks
lus ir 
sudarau 
rikoniškais. 
kalui esant ir 
p a d i dinų tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
{vairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

Kamp. Broadway ir Stone Ave., 
prie Chauncey St., Broadway Line

Tel.: Glenmore 5-6191

jis neužmiršo lietuvių ir ne
praėjo meįai, kad Jonas nebū
tų pasirodę keletą kartų lie
tuvių veikaluose. Visos politi
nės lietuvių dalys, taipgi ir 
bažnytinės, turėjo surengusios 
gražių dramos vakarų ir juose 
daug kartų praeityje dalyvavo 
Jonas Valentis.

Kaipv padėką Jonui ■* Valen- 
čiui už jo nuoširdų lietuviš
kumų, mes Brooklyno meno 
mėgėjai sudarėme komitetų 
pagerbti jubiliantų, ir pasek-Į 
mėj ruošiama DRAMOS ME
NO FESTIVALAS, kuris atsi
bus Brooklyno Shubert Hal]— 
svetainėje ant Monroe Street, 
netoli nuo Gates Avenue sto
ties ant Broadway BMT trau
kinių linijos.

šeštadienio, lapkričio 16-tą, 
vakarų, 8-tą valandą, įvyks 
perstatymas Čiurlionienės dra
mos, “AUŠROS SŪNŪS”? Jo
je dalyvauja pirmutinis Jono 
Valenčio režisierius, Juozas 
Kačergius, drauge su jubilian- 
tu. Sekmadienio, lapkričio 17- 
tą, popietį, 4-tų valanda, įvyks 
perstatymas muzikalės- kome
dijos “Kuprotas Oželis”. Tų 
patį vakarų, i:30 vajį. įvyks 
antras perstatymas 
“AUŠROS SŪNŪS”, 
me visus lietuvius
Jonų Valentį ir atsilankyti. 
Tikietai po 50c, 75c, $1.00.

Trumpų apysakų rašymo 
pamokos per WPA bus duoda
mos nemokamai asmenims ne 
jaunesniems 17 m. Yra popie
tinės ir vakarinės klasės. 
Klaust WPA Informacijų Biu-

51 ilSil illill

ROBERT UPTON
Jeweler : : Įsteigta 1892 

701 GRAND STREET 
tarpe Graham & Manhattan Aves.

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

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

VALANDOS:
8—10 ryte
1—2 p. p.

,6—8 vak.
Šventadieniais susitarus
Tel. Evergreen 8-9229

OFISO VALANDOS: 
9 ryto iki 9 vakaro, ir 

sulyg sutarties išanksto.

Tel. SOuth 8-1551

LWUVSK4
.......... ..... .. .......

GERIAUSIA DUONA
\SCHOLES BAKING

532 Grand Street, Brooklyn
KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 

VISOKIU^ PYRAGUS BEI KEIKSUS.
Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duonų valgyda
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.
Pristatome Į visas dalis—Brooklyn© ir apielinkės, į krautuves 

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

WATCH MAKER
LIETUVIS LAIKRODININKAS

Jau 25 metai taisau laikro
dėlius ir kas tik priklauso 

prie auksoriaus.
Mūši) ilgų metų patyrimas 

{rodo, kad atliekame 
. gerų, darbą..

Kam neparanku pas mus 
atvažiuoti, pribūnam g na
mus ant pašaukimo į bile 
vietą Brooklyne ir Queens.

Parduodu visokių išdirhys- 
čių laikrodžius už 

žemą kainą.
Draugijom bei organizaci
jom, kaip tai bazaram ir tt., 
duodame specialu nuolaidą. 
Kreipkitės pas mus, o būsit 
pilnai patenkinti, nes pas 
mus gausit pigiau negu bile 

kur kitur. Persitikrinkit.

V. KAZEL-KAZLAUSKAS 
221-03 JAMAICA AVE. QUEENS VILLAGE, L. I.

Privažiuot auto: Jamaica Ave., Hillside Ave arba Union Turnpike1, iki Springfield 
Blvd.; Jamaica Ave. iki 221st St. Eleveiteriu: Jamaica line iki Sutphin Bld. 
Queens Village bus, 8 Ave. Subway iš Brooklyn ir Queens iki Jamaica paskutines 
stoties--159th St. Paimt Queens Village bus.

Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

ir impor- 
degtinčs b 

geriausių

Vietos 
tuotos 
vynai, 
bravorų alus ir

, elius. Kada būsi
te Brooklyne, už
eikite susipažinti.

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Hewes elevelterio stoties

Kiekvienų subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėj imui su 
moterims. Neda
liomis atdaras 
nuo 1 valandos

BROOKLYN, N. Y.
Tel. Evergreeh 4-9508

Lietuviui Rakandui Krautuve
Parduodame įvairius rakandus labai nužemintomis 

kainomis. Pasirinkimas didelis.
Bedroom and Parlor Sets, Studio Couches, Kitchen 

Sets, Dinette Sets, Matrasai ir Springsai
GRAND CHAIR CORPORATION

LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI
PETRAITIENft ir ŠONAI, Biznio Vedėjai

409 ir 436 Grand St. tcl ev. 7-8451 Brooklyn, N. Y<

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME master-kraft oil burners 

I JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 
(Steam Boiler)

Mūsų inžinieriai išmierųos jūsų namus ir įdės tinkamų 
“burner” arba visų garo arba karšto vandenio sistemą. 
Maloniai suteikiame aprokatjnus be jokjo mokesčio.

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

Telefonas EVergreen 7-1661
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