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“Kalbu į jus iš Leningrado 
tuo laiku, kai verda baisūs 
mūšiai su priešu, stovinčiu 
prie pačių miesto vartų, ir kai 
mūsų sargybiniški orlaiviai be 
pertraukos dūzgia Leningrado 
padangėse. Kalbu iš fronto.

“Vakar rytą aš pabaigiau 
rašyti antrąją dalį didelio sim
foninio kūrinio. Jei man pa
vyks užbaigti trečiąja ir ket
virtąją dalis, tai šis kūrinys 
bus mano Septintoji Simfoni
ja. 

I

“Aš gimiau Leningrade ir 
niekur kitur nesu gyvenęs. 
Tuo būdu aš ypačiai jaučiu 
šios dienos įvykius. Visas ma
no gyvenimas ir darbai yra su
siję su Leningradu. Leningra
das yra ma.no — mano šalis, 
mano gimtasis miestas, mano 
namai. Ir aš žinau, kad dau
gelis Leningrado žmonių jau
čia tą pačią meilę savo mies
tui su jo plačiomis gatvėmis, 
puikiomis aikštėmis ir gražiais 
pastatais. . .
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$ ALUS
ĮNEŠTA KONGRESUI AT- | Sovietų Oficialiai Pranešimai FAŠISTAI SIUNČIA ARMI
ŠAUKT VISA AMERIKOS 
BEPUSIŠKUMO ĮSTATĄ

Washington.
rius McKellar, demokratas, 
įnešė kongresui sumanymą 
atšaukt visą Amerikos be- 
pusiškumo įstatymą. Sako, 
jog tas įstatymas priešina
si Amerikos jūrų laisvės po- 
litikai, ir ypač dabar yra 
kenksmingas, dabar, kuo- 

šitaip rugsėjo 17 d. kalbė- rnet fašistai skandina preki
jo į Sovietų liaudį genijalusis 
Sovietų kompozitorius, Dimi
tri jus šostakovičius.

Jauno, bet nepaprastai ta
lentingo kompozitoriaus šos- 
takovičiaus darbai yra nepa
prastai įvertinami Jungtinėse 
Valstijose ir visame kultūriš
kame pasaulyje.

šiandien tasai genijus, su 
visais Leningrado piliečiais, 
yra pasirengęs mušti priešą,' 
pasimojusį sunaikinti Lenino 
miestą, šostakovičius yra uni
formoje. Jis gelbsti Leningra
do gynėjams ir pripuolamu 
laiku kuria savo Septintąją 
Simfoniją, kuri gali būti di- sužinojo, 
desnė ir ryškesnė kaip čai- griežtai pareikalavo iš Bul- 
kovskio “‘ 
ra,” ji gali būti įdomiausias ir pj 
didžiausias muzikalinis kūri
nys. Nes ši Simfonija kuria
ma tragingiausiu laiku.

Senato- oseveltas reikalaus atšaukt 
visą bepusiškuo įstatymą ar 
tik panaikint tuos jo punk
tus, kurie neleidžia prezi
dentui ginkluot prekinių 
Amerikos laivų arba
draudžia jiem plaukt į ka
rinius vandenis.

Maskva, rugs. 26. — Anksti šiandien buvo išleistas se
kamas Sovietų pranešimas:

Mūsų kariuomenė rugs. 25 d. ir toliau visu frontu vedė 
mūšius su priešu. Rugs. 23 d. viso buvo sunaikinta 138 
priešo orlaiviai—70 per kautynes ore arba priešlėktuvi
nėmis mūsų kanuolėmis, o 68 sudaužyti pačiose priešo 
stovyklose. Mes praradome 36 orlaivius.

JAS SLOPINT SUKILIMUS 
JUGOSLAVIJOJ

uz-

Roo-
nius Amerikos laivus ir nai
kina amerikinę paramą, tei
kiamą Anglijai.

Dar nežinia, ar prez. Ro-

Washington. Prez.
seveltas savo straipsnyje 
“Colliers”, žurnale rašo, jog 
Amerikos santikiai sir karu 
gali pasikeist per 24 valan
das ar greičiau.

Hitleris Reikalauja 150,000 Armijos iš 
Bulgarijos ir 850,000 iš Vengrijos, 

Rumunijos, Slovakijos ir Italijos
Ankara, Turkija. — Už

sienių diplomatai Turkijoj 
kad Vokietija

1812 Metų Overtū- garjjos 150 tūkstančių ka
riuomenės į karo frontą 
įprieš Sovietus. Naciai taip
gi reikalauja duot jiem nau
dot Bulgarijos laivus, prie
plaukas Varną ir Burgasą 

per vertas pagyrimo už drąsų _ orlaivių stovyklas karui 
tiesos žodį. Jis smerkia Wind-(prieš Sovietus. Jei Bulgari- 
soro kunigaikščio tuščią tran- jos valdžia neišpildys tų rei- 
kymąsi po Jungtines Valstijas kalavimų, tai naciai grumo- 
ir Kanadą. ją visiškai užimt Bulgariją.

Šiuo metu, k<tda Anglijos1 . .
žmonės yra nedavalgę, kada . Vokietija taipgi leikalau- 
padėtis yra kritiška, tai bu-Ja> tik švelniau, kad Veng- 
vęs Anglijos karalius, dabarti- rija nusiųstų 150,000 savo 
nis Nassau salų gubernato
rius, Windsoro kunigaikštis su 
amerikonka žmona, važinėjasi 
po mūsų kraštą “ant good 
time.” Jiedu vežiojasi net 12- 
ką tarnų!...

Mr. Clapper mano, kad, jei 
Churchillas būtų gudrus, tai 
jis turėtų įsakyti šitai porai 
grįžti atgal į Nassau ir grįžti 
tUojau!

Tiesa!

Kol u muistąs Raymond Clap-

armijos į frontą prieš So-

vietus, kad Rumunija duo
tų Vokietijai dar 100,000 
kareivių, o Slovakija—100,- 
000 karui prieš Sovietų Są
jungą. Tuo pačiu laiku Hit
leris spiria Italiją perkelt 
pusę miliono jos armijos su 
motorizuotais įrengimais į 
karo frontą prieš Sovietus.

Italų 
kiais

Smogikai Bliakdže- 
daužo nepritariančius 

fašistams
Roma, rugs. 26.—Italų 

smogikai kareiviai Triesto 
provincijoj b 1 i a k d žekiais 
daužo priešingus fašistam 
žmones, kuriuos italų spau
da vadina tik “masonais ir 
žydais.”

Maskva, rugs. 25.—Sovietų Žinių Biuras šį rytą išleido 
sekamą pranešimą:

Naktį rugs. 24 į 25 d. mūsų kariuomenė visu frontu 
vedė mūšius prieš priešą.

Mūsų kariuomenė, veikianti vienoje fronto dalyje va
karinėje linkmėje, pagrobė 11 priešo tankų, 5 šarvuotus 
automobilius, 8 auto-sunkvežimius, 29 kulkasvaidžius, 8 
minų mėtytuvus ir 25 dėžes minu. Buvo sunaikinta 600 

(Tąsa 5-me puslapyje)

Vokietija visu greitumu 
pasiuntė dar 2,000 savo ka
riuomenės, o Italija—vieną 
ištisą armiją, kad nuslopin
tų sukilimus serbų (kroatų 
•ir juodkalniečiu).

(Italijos karalius, su Hit
lerio leidimu, buvo paskyręs 
!savo karaliuką Kroatijai. 
Bet žmonės taip nekenčia 
(įsiveržėlių, ypač italų, kad 

(Serbija ir Kroatija buvo tas karaliukas dar niekad 
Jugoslavijos dalys pirma, nedrįso pasirodyt Kroatijoj, 
negu naciai užkariavo tą j kaip pastebi N. Y. Times 
kraštą.) ^editorialas.)

Roma. — Italijos fašistų 
laikraščiai pripažįsta, kad 
pusantro miliono serbų iš 
kalnų ir miškų vis dar ka
riauja (partizaniškai) prieš 
fašistų valdžią Kroatijoj.

Kiti pranešimai rodo, jog- 
ir kroatai sukilo prieš na- 
cių-italų ir vietinių fašistų 
valdžią Kroatijoj.

PASIKLAUSYKITE MASKVOS RADIJO _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ŠĮ SEKMADIENĮ RUCS. 28 DIENĄ J Krimo Fronte Sovie- Sovietų Kariuomenė

Sekmadienį, rugsėjo 28 d., Maskvoj įvyksta prieš-fa- 
šistinio jaunimo suvažiavimas. Jį sveikina laisvę mylinti 
žmonės iš viso pasaulio. Sovietų Sąjungos jaunimas eilė
se Raudonosios Armijos, Raudonojo Laivyno ir Orlai- 
vyno veda didvyrišką kovą prieš brutališką fašizmą.

Iš suvažiavimo bus oro bangomis siunčiama praneši
mai ir skaitomi suvažiavime gauti pasveikinimai. Jie bus; 
siunčiami trumpomis radijo.bangomis (Short Waves). 
Juos pradės siųsti Maskvos laiku 5 valandą vakare, tai 
pagal New Ycrhko laiką 9 valanda ryto, sekmadienį, rug
sėjo 28 d. Kas turite radijo priimtuvus, gaunančius iš 
užsienio, tai pasiklausykite. Per radiją bus atgal perleisti 
ir amerikiečių sveikinimai, kurie pasiųsti tam suvažiavi
mui.

tai Sunaikino Didį Laimi Centraliniame 
Skaičių Naciu Fronte prieš Nacius

NACIAI UŽDRAUDĖ GYDUOLES SUŽEISTIEM 
RAUDONARMIEČIAM BELAISVIAM

Maskva. — Vokiečių ge
nerolas Kubler, komandie- 
rius nacių armijos 49-to 
kalnų korpuso, išleido seka-

kt.; reikia atsiminti pačių 
mūsų reikalus ateičiai, kiek 
mes galėsime gaut medika- 
lių reikmenų. šiuomi yra

Berne, Šveic. — NewYor- 
ko Times korespondentas 
telefonavo savo laikraščiui 
sekamas gautas žinias apie 
nevykusias vokiečių atakas 
prieš Sovietų pusiausalį 
Krimą:

Naciai pradėjo pult Kri
mą jau daugiau kaip 24 va
landos. Sovietų orlaiviai 
smarkiai bombarduoja Juo
dojoj Jūroj laivus, plau
kiančius su nacių kariuome
ne ir pabūklais iš Bulgari
jos ir Rumunijos prieplau-

Maskva, rugs. 26.—Pieti- 
niai-centraliniame fronte, 
Gomelio srityje, Sovietai 
atkariavo nuo vokiečių ke
lis kaimus bei miestelius.

Šiauriniai - centraliniame 
fronte Sovietu kariuomenė 
faktinai užbaigė apsupimą 
Smolensko ir jame esamų 
nacių.

Sovietiniai gynėjai apsup
tos Odesos skaudžiai atmu
šė rumunų ir vokiečių ata
kas.

Raudonoji Armija kai ku
riuose punktuose atmetė at
gal nacius, besigrumiančius 
linkui Charkovo, Ukrainoje.

Šią savaitę visi Anglijos fa
brikuose pagaminti tankai bus 
atiduoti Raudonajai Armijai. 
Kiek per savaitę anglai savo 
fabrikuose tankų gali paga
minti, aišku, niekas nežino — 
tai militarinė paslaptis.

Bet akyva štai kas: Šią sa
vaitę Anglijos darbini.nkai pa
gamino tankų beveik du syk 
liek, kiek pagamindavo pir
miau!

Tas parodo anglų darbinin
kų ir visos visuomenės pasiry
žimą remti Sovietų Sąjungą, 
remti Raudonąją Armiją, besi
grumiančią su baisiuoju žmo
nijos priešu.

Anglijos visuomenėje vis 
daugiau ir daugiau girdisi 
balsų: atidaryti naują frontą 
prieš 
greit.

Bet 
kiną,
nežino, 
čiams užduotas vienas smūgis 
turės daugiau reikšmės, dau
giau efekto, negu kitais me
tais — du ar trys toki smū
giai.

Kai skaitytoją šitie žodžiai

Naciai Sakosi Užėmę 
Tris Miestelius Lenin

grado Fronte
Berlin. — Naciai skelbia, 

kad jie šturmu užėmę tris 
stambokus miestelius ir vie
ną fabriką Leningrado 
fronte.

Pasak nacių, tai suomiai

Anglai, Sakoma, Siunčia 
Sovietams Tankus

Visais Garais
London. — Anglų politi

niai žinovai teigia, kad An
glija skubiai siunčia Sovie
tam tankus “visais galimais 
laivais.” Tankai esą skiria
mi ypatingai pietiniam So- 

ir vokiečiai užvaldę kelis frontui,, kad pastotų

mą įsakymą, kaip pranešė I uždraudžiama vartot mūsų 
Inter-Continent News žinių ligonvežimius (ambulansus) 

pervežimui sužeistų rusų į
Tik tokiame atsitikime Pi™“ medikalės pagal- 

galima duot medikalės pa-P)0S stotis, 
galbos sužeistiems rusų ka
reiviams paimtiems į nelais
vę, jeigu pas mus yra gana įsakymo daro sekamas pa- 
vaistų, aprišalų žaizdoms ir | (Tąsa ant 5-to pusi.)

agentūra rugs. 25 d.:
a

ŽMOGĖDROS
Dėl nacių generolo tokio

vokiečius. Atidaryti

vyriausybė tyli. Vis vil- 
Vis laukia. Tarytum ji 

kad šiandien vokie-

' • 'f' i 1-1 < ’ ■* aX/l> ‘ V ■'

...-r., u....

Vokiečiai buvo parašiu
tais iš orlaivių nuleidę dido-____ . _______ , ______ v
ką skaičių savo kareivių iv.;TieS Poltava vokiečiai turė- 
šie išvien su jau buvusiais j0 vietinių pasisekimų, 
ant žemės nacių kareiviais, -------------------
su tankais ir ‘ 
lais įnirtusiai puolėpuotso^Per Iraną Tik Žiemą 
SJŠZ bXuS Pradėsią Eit Sovietam

tarpus geležinkelio einančio 
iš Leningrado į Murmans
ką, prieplaukos miestą šiau
rėje. Tai yra vienintelė ne- 
užšalanti sovietinė prieplau
ka tame šone, per kurią 
Anglija ir Amerika galėtų 
gabenti Sovietam karo reik
menis visą laiką, nepaisant 
žiemos.

Berlin, rugs. 26.—Nacių 
komanda skelbia, kad jie, 
girdi, paėmę nelaisvėn jau 
490,000 sovietinių kareivių 
tarp Kijevo ir Poltavos, Uk
rainoj_________________
pasieks, bus pasibaigusi 14-to- 
ji. karo savaitė, — didžiausio 
ir baisiausio karo žmonijos is
torijoje.

Kijevas bus puolęs; Lenin
gradas bus pavojuje, bet Rau
donoji Armija .nepalaužta!

O kol Raudonoji Armija bus 
nepalaužta, -tol visoki Hitlerio 
laimėjimai nieko nereikš!

naciam kelią į Kaukazo ži
balo šaltinius.

Anglai karo stebėtojai sa
ko, kad 70 tūkstančių vo
kiečių kariuomenės veržia
si į sovietinį Krimo pusiau- 
salį, ir jeigu jiem pavyktų, 
tai naciai šiauriniu Krimo 
pakraščiu galėtų pasiekti 
Kaukazą, trumpiausiu ke
liu, tarp Azovo ir Juodosios 
Jūrų. Tai būtų pavojus ne 
tik sovietiniam Kaukazui, 
bet Iranui su jo gausiais ži-

UŽGINČIJA, KAD NACIAI 
ĮSIVERŽĘ Į LENINGRA

DO PRIEMIESČIUS

VOKIEČIŲ ŠĖLIMAI PRIEŠ 
LENINGRADĄ VIS 

ATMUŠAMI

Karo Reikmenys
Teheran, Iran. — Anglų 

ir Sovietų specialistai dar
buojasi pertvarkyt Irano. 

• geležinkelius ir vieškelius, 
;kad iš Persijos Užlajos ga
lėtų jais per Iraną perga
bent Sovietam karo reikme-

Maskva, rugs. 26. — So
vietai užginčija, kad naciai 
įsiveržę į Leningrado prie
miesčius.

Sovietų kariuomenė ir pi
liečių gvardija atlaiko savo 
pozicijas visuose šonuose 
Leningrado fronto.

Mūšių laukai, pelkės ir 
miškai Leningrado fronte1 
užversti tūkstančiais nepa
laidotų vokiečių lavonų ir

balo šaltiniais ir artimom daugybe sudaužytų jų tan-
Anglijos kolonijom tame 
kampe.

Londone, todėl, tvirtina
ma, kad Anglija ne tik per
veda Sovietam visus šią sa
vaitę pastatytus tankus, Let 
daugelį pirmiau pabudavo- 
tų tankų ir perleisianti So
vietam dar tuos tankus, ku
rie bus pastatyti per kelis 
sekamus mėnesius nuo šiol.

kų, orlaivių ir kitų pabūklų.
Sovietai šiame fronte at

griebė iš vokiečių dar porą 
svarbių kaimų.

Šarvuoti Sovietų trauki
niai, ginkluoti galingomis 
kanuolėmis, padarė labai 
daug nuostolių vokiečiams 
Leningrado srityje.

ORAS.— ’ 
giedra ir vėsu.

Maskva, rugs. 26.—Vo
kiečiai vis smarkesniu įnir
timu šturmuoja Leningrado 
apsigynimus, bet Sovietų 
kariuomenė ir apsitvirtini- daugelį jų išžudė, 
mai daugiau negu atsilaiko 
prieš užpuolikus.

Naciai iš didžiųjų kanuo- 
lių bombarduoja Leningra
dą, o naktimis dar jų orlai
viai numetą bombų į mies
tą. Seneliai vyrai ir mote
rys ir vaikai gesina vo
kiečių padaromus gaisrus 
mieste.

Tai Naujas Hitlerio Monas, 
Sako Sovietai

Maskva, rugs. 26. — Na
cių pasigyrimas, būk jie į 
rytus nuo Kijevo suėmę 
.490,000 raudonarmiečių, tai 
yra tik naujas Hitlerio mo- 

•Šį šeštadienį nas, sako Sovietų vyriausy
bė.

minų po žeme, ir tos minos 
išnešė oran ištisus vokiečių 
batalionus.

Vokiečiai buvo priversti 
pasitraukt; po aštuoneto va
landų jie iš naujo atakavo 
Sovietus. Toli šaudančios \ 

: Sovietų kanuolės pagavo1 
tuos nacius ir daugybę R Am’erLatSlUnCiaUlU IS Amei 1 

kos ar Anglijos.sunaikino; paskui naciai vėl 
puolėsi pirmyn; tada juos 
pasitiko mirtinoji Sovietų! Per mėnesį nuo to laiko, 
kulkasvaidžių ugnis, ir vėl;kai Irano armija nustojo

Tik vienas nacių būrys1 
buvo prasiveržęs pirmyn 
per sovietinę liniją prie Pe- 
rekopo, bet ir tas liko apsti-i 
ptas ir sunaikintas.

jriešintis anglų ir Sovietų 
kariuomenei, dar nė viena 

So-kulka nebuvo persiųsta 
vietams per Iraną.

Anglai sako, jog iki 
mos būsianti jau gana 
tvarkyta važiuotė per Ira
ną, kad Sovietai galėtų gaut 
per tą kraštą jau pusėtinai 
daug karo reikmenų iš Am
erikos ir Anglijos.

SOVIETINIO LAIVYNO ŽY
GIAI PRIEŠ NACIUS

Maskva, rugs. 26. — Ka
rinis Sovietų laivynas pa
staraisiais veiksmais nus
kandino 15 kareivinių vo
kiečių laivų ir sunaįkino 
vieną Suomijos karo laivą.

Du sovietiniai karo lai
vai, kuriuos naciai sakėsi 
nuskandinę ar beveik nus
kandinę, dabar iš Suomijos pymo laikotarpis. Taigi lai? 
Užlajos bombarduoja vokie-skrodžiai turės būt pasukti 
čius Leningrado fronte. Į vieną valandą atgal.

Baigiasi Dienos Šviesos 
Taupymo Laikotarpis

Nuo 2-ros valandos naktį 
į iš šeštadienio į sekmadienį 
[baigiasi dienos šviesos tau- 1 •! j • rvt • • » •

V • 
žie
sti-
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jiedu darbuojasi, kad Browderis būtų 
išlaisvintas. Taip ir reikia!

Šiuo metu, kai pasaulis dega karo liep
snoje, kai Amerikai grūmoja fašistinis 
bestija, tai toki vyrai, kaip E ari Brow
deris Amerikos žmonėms yra labai rei
kalingi. Jie padėtų mases organizuoti 
kovai prieš pasaulio pabaisą.

Tuo būdu Amerikos žmonės gerai da
ro, reikalaudami išlaisvinti iš kalėjimo 
žmogų, kuris ten yra įkištas be nusikal
timo.

Ką Sako Apie Sovietų Karą turi užtektinai vietose, ku
rias karas nepasiekia. Sovie
tų valdžia yra sukuopus ša-

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year _____ __  $6.00
United States, six months --------- $3.25
Brooklyn. N. per year --------- $6.50
Brooklyn, N Y., six months   $3.50 
Foreign countries, per year ........  $8.00
Foreign countries, six months ....... $4.00
Canada and Brazil, per year   $6.00 
Canada and Brazil six months $3.50

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

Act of March 3. 1879

Reikalingas Aiškumas!

Vienas angliškas dienraštis komen
tuoja Niujorko majoro La Guardios 
kalbą, kurioje jis reikalavo, kad Ameri
kos fabrikai juoveikiausiu laiku paga
mintų kuodaugiausia karinių reikmenų. 
Nes jei Amerikos pramonė ir pramoni
ninkai to nepadarys, tai šiam kraštui 
gręs didelis pavojus.

Vadinasi, La Guardia, anot to laik
raščio, duoda suprast Amerikos pramoni
ninkams, kad jie turi kuo veikiausiai pa
gaminti karinių reikmenų kovojančioms 
prieš Hitlerį šalims. Jei galinga Ameri
kos pramonė galės užtenkamai suteikti 
tų daiktų toms šalims, kurios lieja savo 
kraują kovodamos prieš Hitlerį, tai Hit
leris galės būti sumuštas, Amerikai ka
rau neįsikišus. O jei ne—tai gali būti 
taip, kad už tūlo laiko Amerikos žmo-. 
nėms prisieitų lieti kraujas kovose su 
hitlerizmu, su pasaulio plėšiku.

Bet majoras La Guardia, šitaip kalbė
damas, suminėjo tiktai Angliją, visai ap
leisdamas Sovietų Sąjungą. Ir tokia jo 
kalba žmonių į darbingesnį veiklumą ne
pakelia. Kodėl? Todėl, kad Anglija fak- 
tinai nekariauja. Apart-orlaivių, kuriuos 
Anglija naudoja prieš-’Hitlerį, daugiau 
kol kas nieko. Tuo būdu ne vienas Ame
rikos pilietis pasakys: Kam čia taip sku
bėti, juk Anglijai senai siunčiame kari
nius reikmenis, o ji jų visvien nevartoja.

Jei p. La Guardia būtų priminęs, kad 
šiandien Sovietų Sąjungai karinės reik
menys labai reikalingos ir jos ten turi 
būti greit pasiųstos, nes Sovietai did
vyriškai kariauja prieš pasaulio banditą, 
tuomet dalykai būtų kitoki.

Iš tikrųjų! štai, pažiūrėkime į pačius 
Anglijos darbininkus—tankų dirbėjus. 
Per šią visą savaitę anglai gamino tan
kus Sovietams. Gamyba pakilo beveik 
šimtu nuošimčių! Vadinas, anglai darbi
ninkai Sovietams karo reikmenis gamina 
greičiau, negu pačiai Anglijai, nes ten 
yra didesnis reikalas.

Norint turėti didesnę gamybą, geres
nį pasisekimą, reikia išaiškinti žmonėms 
tikrą dalykų padėtį, o jie bus darbinges- 
ni, rūpėstingesni ir visas darbas ir pa
stangos Hitleriui sumušti bus pasekmin- 
giau pravestos.

’ Judėjimas už Browderio 
Išlaisvinimą Auga

Visa eilė darbo unijų savo suvažiavi
muose pasisakė už išlaisvinimą E&rl 
Browderio, generalinio USA Komunistų 
Partijos sekretoriaus. Browderį išlais
vinti reikalauja ne tik darbininkai, bet ir 
daugybė intelektualų.

Specialiai sukurtas Piliečių Komitetas, 
kuriam vadovauja Tomas Mooney, ren
ka piliečių parašus ant peticijų, kurios 
bus pasiųstos prezidentui Rooseveltui.

O sekamą pirmadienį, rugsėjo 29 d. 
Niujorko mieste (Madison Sq. Gardene) 
įvyks didžiulis masinis mitingas, kurio 
tikslas bus reikalauti išlaisvinti Brow- 
derį. Mitinge kalbės tokios žymios as
menybės, kaip kongresmanas Vifo Mar- 
cantonio, Warren K. Billings, Elizabeth 
Gurley Flynn, ir kiti.

Įdomu yra tas, kad tik prieš kelis metus, 
kai Earl Browderis buvo laisvas, o To
mas Mooney ir Billings nekaltai sėdėjo 
kalėjime, tuomet Browderis daug dirbo 
už išlaisvinimą šitų dviejų vyrų. Dabar

Kad Mala, tai Mala!

Plepėti, ir dažniausiai plepėti niekus, 
geriausiai moka p. Bagočius, kuris, lai
mei ar nelaimei, yra SLA prezidentas. 
Pastaruosiuose “Tėvynės” numer. p. Ba
gočius, nei iš šio nei iš to pradėjo plepėti 
prieš Lietuvių Darbininkų Susivienijimą. 
Šios savaitės “Tėvynėje” p. Bagočius, už
puolęs LDS, išgarbina SLA, padaryda
mas jį stipriausiu lietuvių Susivienijimu. 
Kodėl p. Bagočius puola LDS? Mes ne
žinome. Jis sako, būk LDS užkabinėjąs 
SLA. Kada ir kur LDS užkabinėjęs 
SLA? P-nas Bagočius nepasako.

Kiek mums teko sekti LDS organą 
“Tiesą”, niekad nesame matę joje tokio 
tono ir panašių žodžių prieš SLA, kokius 
dabar Bagočius vartoja “Tėvynėje” prieš 
LDS. Mes manome, kad LDS organas 
galės tinkamai atsakyti p. Bagočiui, to
dėl čia jo tiradų neminime ir į jas ne
atsakome.

Užtenka pažymėti tiek: privatiniuo
se pasikalbėjimuose p. Bagočius yra tiek 
ir tiek sykių plepėjęs, kad SLA padėtis 
yra labai bloga. Žinoma, jis vis kaltino 
už tai Gegužį ir Jurgeliutę, bet tas pa
čios padėties neatmaino. Bet dabar, štai, 
vienu sykiu SLA padėtis patampa pati 
geriausia! “Geriausia” gal iki tol, kol 
p. Bagočių. ar p. Viniką ir vėl kurios 
nors valstijos draudimo departmentas 
pasikvies “ant karpeto.”

Pagaliau, ir eiti į ginčus su tokiu 
žmogum, kuris plepa dažnai nežinoda
mas ką, neverta. Tik pagalvokit: nese
nai, jis buvo paskelbęs, kad ’ Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo oficialiai or
ganai yra “Laisvė” ir “Vilnis”! Kaip 
tuomet žmogus gali su pliku peštis?!

Šiuo sykiu tiek galima pasakyti: tegu 
p. Bagočius paskelbia septynių valstijų 
draudimo departmento revizorių rapor
tą, kurį jie darė SLA centre per tris 
mėnesius. Tuomet bus geriausia, tuomet 
bus aiškiausia!

Žymus amerikietis rašy
tojas George Witte pateikė 
New Yorko laikraštyj “The 
World - Telegram” straips
nį apie Sovietus, kuriame jis 
tarpe kitko rašo:

“Nacių aukštoji komanda 
paskelbė, kad jie sumušę 18 
rusų divizijų prie Staraja 
Russa. Kaip žinia, mūšiai 
ten eina jau du mėnesiai lai
ko. Raudonoji Armija per du 
mėnesius laiko ten laiko Hit
lerio panzerines divizijas, 
kurios taip greitai žygiavo 
Francijoj.

“Iš kitos puses Sovietų 
komanda paskelbė, kad jie 
visiškai sunaikino 8 fašistų 
divizijas Smolensko fronte, 
atsiėmė 26 miestus ir so
džius, o kitoj vietoj Sovie
tai vėl sunaikino 4 fašistų 
divizijas. Reiškia, išeitų, kad 
mušasi lygiomis.,

“Naciai skelbia, kad jie 
paėmė Kijevą, prie kurio 
per tris mėnesius veržėsi, 
tai yra nuo pat karo pra
džios. Ir tai skaito didelių

tos pusės Raudonoji Armija 
užėmė tvirtas pozicijas ties 
Krasnoje Selo ir Carskoje 
Selo, tiesiai prieš Leningra
do vartus, atmušė priešą, 
susilaukė padrūtinimų, ku
rie pribuvo iš pietų fronto. 
Ir anksti lapkrityj generolo 
Judeničio armijos buvo su
muštos ir iš Rusijos išvytos.

“Vokietijos fašistai pra
dėjo puolimą Juodųjų Jūrų, 
kad atkirsti Krymą ir žy
giuoti į Kaukazą. Jeigu taip 
bus, tai ten Anglija galės 
ateiti Sovietų Sąjungai su 
pagelba, nes tas - nacių žy
gis sudarytų Batumo prie
plaukai ir Bakų žibalo šalti
niams pavojų.

“Mano nuomone, rusams 
didžiausias pavojus ne mies
tų ir plotų apleidimas, net 
ir ne žmonių nuostoliai, bet 
milžiniški kiekiai ginklų ir 
amunicijos, kurių reikalauja 
šis karas, kaip tai orlaivių, 
tankų, ir kitokių. Rusija 
ginklams žalios medžiagos

lies centre įvairius rezervus, 
taip pat Uralu kalnuose ir 
Sibire. Bet abejotina, kad 
tie rezervai ir gamyba galė
tų pilnai aprūpinti Raudo
nąją Armiją reikmenimis 
taip ilgame fronte.

“Kol kas dar nėra ženklų, 
kad Raudonajai Armijai bū
tų stoka ginklų ir amuni
cijos, gal tik su išimtim sun
kių toli siekančių bombnešių. 
Bet tokis nedateklius gali 
pasireikšti, jeigu karas tęsis 
per žiemą ir pavasarį.

“Taipgi, kol kas nėra po
žymių, kad silpnėtų Raudo
nosios Armijos pasipriešini
mas. Priešingai, Sovietų Są
junga yra pasiryžus kovoti 
net ir tada, kada ji netektų 
tokių c e ntralinių miestų, 
kaip Kijevas, Maskva, Le
ningradas ir Odesa.

“Visi daviniai rodo, kad 
jeigu rusų karo linija nebus 
sulaužyta, tai net ir tada, 
kada priešas įsiveržtų giliai 
į europinę Rusiją, tai Rau
donoji Armija kovos, jeigu

tik ji bus pilnai aprūpinta 
jai reikalingais ginklais.

“Hitleris jau gavo labai 
rimtą smūgį jo kampanijoj 
prieš Rusiją, kur jo “blitz- 
krigo” strategija pirmu kar
tu susmuko. Rusų tokis ats
parumas per tris mėnesius 
laiko gal būti ir bus pasisu
kimo punktas šiame Antra
me Pasauliniame Kare. Ir 
sprendžiamasis f a ktorius 
gali būti Jungtinėse Valsti
jose gaminimas ginklų ir 
amunicijos ir jų pristaty
mas į Rusiją.”

Mes manome, kad Mr. 
George Witte labai realisti
niai ima tą baisiausį žmoni
jos istorijoj karą ir teisin
gai nurodo, kad Jungtinės 
Valstijos turėtų kuo dau
giau gaminti ginklų ir amu
nicijos ir juos siųsti Raudo
najai Armijai, kuri taip did- 

Ivyriškai kaunasi prieš bar
barišką fašizmą, gindama ne 
vien savo šalį, bet kovoda
ma už išlaisvinimą iš fašis
tų nelaisvės pavergtą Euro
pą ir gindama Ameriką nuo 
fašistų pavojaus.

Vai. Sūnus
pasisekimų. 1920 metais aš 
buvau liudininku, kada Len
kijos maršalo Pilsudskio ar
mija daug greičiau atžygia- Sudaužius Fašizmą - Kas Toliau?

Uruguajaus Nepriklausomybės 
Minėjimas Šiemet

Uruguajiečių lietuvių laikraštis “Dar
bas” rašo: '

“Urugvajaus respublikos nepriklauso
mybės paminėjimas, kuris atsibuvo rug
pjūčio 25 dieną, pilnoje to žodžio pras
mėje buvo vieningas ir puikus.

“Šiandien visa Urugvajaus liaudis su
prato vienybės reikšmę ir tinkamai pa
gerbia savo bočių demokratinius tradici
nius praeities įvykius. 1825 m. rugpjūčio 
25 d. Rytiečių Respublikos, dabartiniame 
Urugvajaus, Floridos miestelyje įsteigė 
Nepriklausomybės Konstituciją, po ilgų 
ir sunkių kovų prieš pavergėjus, Ispani
jos monarchus.

“Trisdešimt trijų Rytiečių vienybės 
obalsis realizavosi ir La Platos pakraš
čiu civilis karas buvo sustabdytas, kuris 
buvo išprovokuotas įsiveržėlių feodalų ir 
padedant tenykščių penktakolonininkų 
agentų.

“Tautos Himne pasakyti žodžiai ‘Sa- 
bremos cumplir’ laikėsi iki šių laikų, nors 
daug sykių buvo ruošiami suokalbiai vi
sokių netikrų urugvajiečių, parsidavėlių 
svetimiems imperialistams.

“Šiais metais švenčiant tą taip žymią 
istorijos datą/ buvo kur kas daug skir
tingesnė. Visa progresyvi liaudis aplink 
savo tradicines demokratines partijas 
bei organizacijas susikaupė su didžiausiu 
solidarumo obalsiu kovoje prieš šių lai
kų pavojingiausį žmonijos priešą—fašiz
mą.

“Dabar kaip niekuomet Urugvajaus 
liaudis atskiria priešą ir draugą, nes pa
saulinė įtempta klasių kovos eiga išmoki-. 
no ir parodė, kaip reikia būti dėkingiems 
savo šalies bočiams už jų vieningumą 
prieš anų laikų priešą.”

vo už nacius ir užėmė Kije
vą, perėjo Dnieprą ir ruošė
si žygiuoti toliau į rytus.

“Yra neginčijami du fak
tai, kurie rodo nacių nepa
sisekimą, kas pakerta jų 
garbę ir strategijos neklai
dingumą. Vienas, tai tas, 
kad rusai didvyriškai prie
šinasi, mušasi už kiekvieną 
žingsnį, kas parodo, kad So
vietai per 22 metus išbūda
vo jo gerą karo mašiną, kuri 
gavo krikštą piliečių kare 
ir kare su Lenkiją 1920 me
tais.

“Antras iĘąktas, tai nebu
vimas Rusijoj’ taip numylė
tos Hitlerio Penktos kolum- 
nos, kuri galėtų ardyti rusų 
užfrontę. 1920 metų kare 
lenkai savo pusėj dar turė
jo ukrainų baltagvardietį 
generolą Petliurą ir jo šali
ninkus. Dabar bendra rusų 
liaudies valia ir fašizmo ne
apykanta visą ją apjungė, 
šiandien rusų moralas daug 
geresnis, negu jis buvo laike 
Pirmojo Pasaulinio Karo, 
kada Vokietijos kaizerio ar
mijos buvo taip pat užėmę 
Ukrainą.

“Šiaurių fronte naciai des
peratiškai siekia paimti Le
ningradą pirma, negu ateis 
žiema, kuri jau prasidės se
kantį mėnesį ir padarys ne
galimą mechanizuotų jėgų 
manevravimą.

“Rudenį, 1919 metais, bal
tųjų rusų jėgos vedamos ge
nerolo Judeničio, su kurio
mis šių žodžių rašytojas bu
vo kaipo korespondentas, 
taip pat puolė Leningradą 
— Petrogradą. Jos priėjo 
prie jo, kad galėjo matyti 
miestą, bet nei žingsnio to
liau. Baltiems kelią atidary
davo Anglijos ir Franci jos 
tankai. Bet [ štai prasidėjo 
šalčiai, rudens lietai. Iš ki-

(Tąsa)
Tačiau netik šitie mažie

ji nacių-fašistų ideologai 
darbuojasi. Yra ir didelių 
diplomtų, ministerių, kurie 
tokį pat darbą dirba prieš 
demokratiją. Anglijos de
mokratija kariauja, remia 
Sovietų demokratiją šiame 
kare. O vienok Anglijos mi
nisterių tarpe jau viešai 
pasirodė Sovietų Sąjungos 
priešas, norįs jos pralaimė
jimo. Angį ijos orlaivių 
gamybos ministeris Moore- 
Brabazon kalbėjo: “Aš no
rėčiau, kad' vokiečių ir So
vietų armijos nusileistų vie
na kitai kraują iki pasku
tinio lašo.” Jis nori neduot 
jokios pagalbos Sovietams 
prieš nacius. Darbo Parti
jos veikėjas Jack Tanner 
kalbėjo unijų kongrese Ed- 
inburghe rugs. 2 d. 1941 m. 
smerkdamas to ministerio 
atgaleiviškumą:

“Aš tikiuosi, kad Angli
jos valdžia pašalins iš savo 
tarpo tokius atgaleivius, 
kurie pageidauja, kad vo
kiečiai sumuštų Sovietų Są
jungą. Aš manau, kad visi 
jūs sutiksite, jog toks nusi
statymas yra baisiai pavo
jingas Anglijai ir yra kri- 
minalis nusikaltimas prieš 
šios šalies gyventojus ir 
prieš Rusijos žmones. Nes 
jeigu Rusijai pavyks, tai ir 
mums pavyks. O jeigu Ru
sija suklups, tai ir mes su- 
klupsim.”

Delegatai šauksmais ir 
plojimais pritarė Tannerio 
kalbai. Darbininkai turi bu
dėt.

Pačioje nacių karo prieš 
Sovietus pradžioje Ameri
kos senatorius Harry S. 
Truman (dem. iš Missouri) 
kalbėjo: “Jeigu mes maty-

J. B.

sime, kad Vokietija išlaimi, 
tai turėtume pagelbėti Ru
sijai, o jeigu Riusija laimi, 
tai turėtume pagelbėt Vo
kietijai ir tokiu būdu duo
ti jiems išsimušti tiek, kiek 
galima.” — Aišku, šitokios 
taktikos kitas žingsnis—tai 
Amerikos nelaimė. Tokių 
atgaleivių yra daug. Bet 
dauguma politikierių iš syk 
pasireiškė stovį už Sovietų 
Sąjungą, o prieš hitlerizmą.

Sumner Welles, einąs už
sienio reikalų ministerio 
(State Secretary) pareigas, 
birželio 23 d. išreiškė prez. 
Roosevelto nuomonę ilgoka
me pareiškime, kuris baigė
si šiaip:

“Hitler’s armies are to
day the chief dangers of 
the Americans” — “Hitlerio 
armijos šiandien yra did
žiausiais amerikonų pavo
jais.” Budėkime!

Dvasiški Dalykai
Roosevelto ir Churchill’io 

programo kritikai, aiškinto
jai sako, kad tame progra- 
me nėra paminėta “religi
jos laisvė”. Tai daryta, dėl 
to, kad pataikaujama So
vietų Sąjungai.

Tie žmonės vis savotiškai 
skelbia esant religijos ne
laisvei Socialistinių Tary
bų Respublikų Sąjungoje. 
Visi žino, kad ten religija 
neuždrausta, bažnyčios ir 
parapijos atvirai, legališkai 
gyvuoja. Bažnyčia atskirta 
nuo valstybės Sov. Sąjungoj 
taip, kaip' ir Amerikoj. Ten 
apribotas perdidelis išnau
dojimas dievo vardu arba 
kokiu kitu vardu, bet ar tai 
nelaisvė ?

Bet Roosevelto-Churchil- 
lio programe yra aštuntam

punkte paminėta tas, kas 
reiškia ir religijos laisvę. 
Sakoma:... “kaip dėl rea
listiškų, taip ir dėl dvasiškų 
dalykų, turi (tautos) sutik
ti, kad reikia atmesti prie
vartos naudojimą” (“for 
realistic as well as spiritual 
reasons...”).

Nors ne visi dvasiški da
lykai yra religijos dalykais, 
bet religiški žmonės tą žo
dį tankiausia supranta kai
po religijos, arba tikėjimo 
dalyką. Jie tuodu žodžiu 
vąrtoja beveik kaip sinoni
mus. _

Laisvieji žmonės dvasiš
kais dalykais vadina litera
tūrą, meną, skaitymą, svar
stymą apie žmonijos gero
vę, taiką etc.

Religiniai žmonės gi tą 
vadina svietiškais dalykais. 
Štai keletas statistikos ži
nių. (Jas padavė F. A. “Vil
nyje” rugp. 20 d. 1941).

Nuo 1917 metų, kai bolše
vikai paėmė valdžią, iki 
1941 metų, tai per 24 me
tus, žmonės garbino dievą 
kiek jie norėjo. Ir po šiai 
dienai Sovietų Sąjungoj yra 
8,338 bažnyčios. Yra 30,000 
užsiregistravusių religinių 
organizacijų, draugijų. Per 
24 metus Sovietų Sąjungoj 
buvo išleista 414 įvairiau
siais vardais religinių kny
gų, kas sudaro šimtus tūk
stančių spaudos dalykų.

Italijos fašistai nepaten
kinti, kad popiežiaus laik
raštis “Osservatore Roma
no” permažai atakuoja So
vietų Sąjungą. Girdi, per
mažai plūstąs tas laikraštis 
Rusiją.

Kiekvienas blaivai pro
taująs religijos žmogus pri
pažins, kad Sovietų Sąjun
goj buvo ir yra religijos 
laisvė. (Tiek apie tai para-

Sovietų Sąjungos jūreiviai keliasi Baltijos Jūros pakraštin Leningradą ginti.

šė d. F. A.).
(Bus daugiau)

Roma, rugs. 26.—Italų 
spauda sako, kad Anglija 
telkia didžias armijas Egip
te prieš italus ir vokiečius 
šiaurinėje Afrikoje.



Trečias puslapis

TARYBINIAI KOMPOZITORIAI
žemiau telpąs straipsnis apie tarybinius 

kompozitorius yra įdomus. Bet dar “įdo
mesnis” laikotarpis, kuriame šis straipsnis 
telpa mūsų laikraštyje. Ir šis laikotarpis 
parodo, kaip Sovietų išauklėti genijai-mu- 
zikai myli savo kraštą, savo žmones, tary
binę santvarką, štai žymusis tarybinis kom
pozitorius Dimitrijus šostakovičius šiandien 
yra raudonarmiečio uniformoje ir gina Le
ningradą, savo gimtinį miestą, — iš vien su 
visais jo gyventojais ir su raudonarmiečiais. 
Kiti tarybiniai kompozitoriai yra įsijungę į 
tą patį darbą: ginti savo kraštą nuo baisiojo 
priešo — hitlerizmo-fašizmo. — “L.” Red.

Tarybinė muzika jau seniai pasidarė žy
miausias ne tik mūsų, bet ir pasaulinės mu
zikos kultūros faktorius. Daugybės tarybi
nių kompozitorių populiarumas užsieniuose, 
dažni jų kūrinių išpildymai, laimėjimai, ku
riuos nuolat mūsų jaunieji muzikantai — iš- 
pildytojai pasiekia tarptautiniuose konkur
suose, ir daugelis kitų faktų aiškiai tai pa
rodo.

Dirbdami savo baudžia, naudodamiesi jos 
susidomėjimu ir parama, tarybų šalies mu
zikos veikėjai turi visas sąlygas savo gabu
mams ugdyti ir tobulinti. Priešingai yra 
užsieniuose.

Prieš 15 metų savo pirmąją simfoniją de
biutavo Dimitrijus Šostakovičius. Kompozi
torius tada dar neturėjo 20 metų. Jau pir
masis jo kūrinys pasižymėjo meistriškumu, 
naujoviškumu ir turiningumu.

D. šostakovičiaus nueitas per paskutinius 
15 metų kelias žymus ne tik jo kūrinių 
skaičiumi, bet ir kūrybinio plėtojimosi pras
me. Tai buvo audringo jieškojimo periodas. 
Tada gyvavo ir “protinė” muzika ir pamė
gimas konstruktyvizmo, mažai suprantamo 
platiems muzikos mėgėjų slouksniams. Ir 
tuo pat metu vyko atkaklus naujų, niekados 
dar neišbandytų kompozitorių priemonių ir 
metodų panaudojimo darbas. Kompozitorius 
kovojo už savo kalbą mene : tai buvo kova, 
kurią žino kiekvienas tikrai originalus ir žy
mus menininkas. Jeigu šostakovičiaus kūry
ba dėl ko nors čia būtų ir užsibaigusi, tai 
ji būtų mus palikusi tam tikrame suglumi
me, nežiūrint didelio talento žymių visuose 
jo kūrybiniuose bandymuose. Tačiau dabar, 
po jo penktosios ir šeštosios simfonijų, po 
kvinteto pianinui, yra aiški kompozitoriaus 
atlikto didžiulio, sunkaus ir sudėtingo dar
bo prasmė.

Šostakovičiaus asmenyje muzika vėl pa
suko į klasiką: tai parodo ne tik jos meis
triškumas, tobulumas ir jos formos harmo
nija, bet ir idėjinis turiningumas, joje glū
dinčių žmogaus sielos pergyvenimų gilumas, 
lakoniškumas ir paprastumas, kaip tik me
niškas jos ryškių priemonių paprastumas, o 
taip pat pasaulio pajautos turtingumas. To
je muzikoje, iš tikrųjų, yra visko — džiaugs
mo ir kentėjimo, linksmumo ir liūdesio, kuk
lumo ir pajuokos, gilios kontempliacijos ir 
nesulaikomo veiklumo. Tai — platus, ne
aprėpiamas konkretybės, realybės, tikrovės 
pasaulis.

Šostakovičius turi 34 metus, o yra parašęs 
jau 6 simfonijas, 2 operas, 5 baletus, daug 
muzikos dalykų kinofilmoms ir teatrui, eilę 
kūrinių pianinui, sonatą violenčelei ir pia
ninui, stygų kvartetą, kvintetą, dainas ir t.t. 
Šiuo metu D. šostakovičius kuria didelę sim
foniją — oratoriją “Leninas” (pagal Ma- 
jakovskį).

Seniausias D. šostakovičiaus meno drau
gas, padaręs jam, jaunam esant, didelės įta
kos, — Sergejus Prokofjevas seniai ir už
tarnautai yra vienas žymiausių kompozitorių 
pasaulyje, šiais metais TSRS muzikalinė vi
suomenė atžymi jo 50 metų sukaktuves.

Nuo pat pirmųjų savo kūrybos žingsnių 
S. Prokofjevas stebino savo savarankišku
mu, nepriklausomumu nuo bet kokių tradici
jų. Meistriškas naudojimasis visomis tech
ninėmis kompozicijos priemonėmis, forma, 
kuriai negalima padaryti jokių priekaištų, 
sveika lyrika, jo kūrinių gausumas ir nepa
prastas jų ryškumas — visa tai verčia laiky
ti Prokofjevą vienu iš žymiausių ir origina
liausių šio meto kompozitorių.

Jo kūrybos aktyvas yra: 4 operos (“Trijų 
apelsinų meilė,” “Lošikas,” “Semionas Kot
ko,” “Duenja”), 4 simfonijos, daug kūrinių 
pianinui, baletai (žinomiausias jo baletas 
“Romeo ir Džuljeta”), siuitos orkestrui, eilė 
romansų, muzika kinui bei teatrui ir jos pa
grindu sukurtos kantatos ir suitos orkestrui 
(“Aleksandras Nevietis,” “Egipto naktys”), 
overtiūros ir t.t. Dabar Prokofjevas rengia 
naują baletą “Pelenė” S. M. Kirovo vardo 

Leningrado teatrui ir sonata pianinui (Nr. 
7).

Kai kurie jo kūriniai prieinami tik mu
zikantams — profesionalams. Tokie, pa
vyzdžiui, yra jo kūriniai “Mintys” ir “Daik
tai savyje,” pasižymi dideliu sudėtingumu, 
aiškiu emocionaliniu pagrindu, šalia jų yra 
daug gana aiškių, suprantamų, pasižyminčių 
paprastomis idėjmis ir jausmais, Prokofjevo 
kūrinių. Prisiminkim jo operos “Trijų apel
sinų meilė” (pagal Anderseno pasaką) 
linksmumą ir pasakiškumą, nuostabų jo 
“Overtiūros žydiškomis temomis” ekspresin- 
gumą, žavią jo trečiojo koncerto antrosios 
dalies lyriką ir trečiosios dalies audringą 
temperamentą. Prisiminkime tik neseniai jo 
parašytų “Tostų” šaunų, džiaugsmingą iš
kilmingumą, epinį kantatos “Aleksandras 
Nevietis” monumentalumą ir liaudiškumą, 
“Džuljetos — mergaitės,” taip graudžiai 
Ulanovos išpildomos, grandioziškumą ir ža
vingumą,----ir prieš mūsų akis pasirodys vi
sas Prokofjevo kūrybos įvairumas ir turtin
gumas.

Vertingu kompozitoriaus veikalu reikia 
laikyti jo operą “Semionas Kotko.” Joje 
Prokofjevas pasirodo nauju veidu, sukurda
mas operą pagal tarybinį siužetą (V. Kata- 
jevo “Darbo liaudies sūnus”).

Žymiausias mūsų simfonistas — Nikalojus 
Miaskovskis. Jis parašė 21 simfoniją, 6 
kvartetus, 4 sonatas pianinui, keletą dainų 
ciklų, eilę kūrinių pianinui, koncertą smuikui 
ir t.t. Jo simfonijų rašymo stilius suartina jį, 
iš vienos pusės su Glazunovu ir čaikovskiu, 
iš kitos — -su Vakarų simfonistais.

Miaskovskis nepriklauso prie tų autorių, 
kurie iš karto pagauna ir apsvaigina, kurie 
akimirkai klausytojo sieloje sukelia gyvą 
atgarsį. Tai muzika, su kuria būtinai reikia 
susidraugauti, susiartinti. Tuo atžvilgiu jis 
primena truputį (priešingai kitiems atžvil
giams) Bramsą.

Paskutiniais metais Miaskovskio muzika 
pasidarė žymiai paprastesnė, harmoniškesnė 
ir šviesesnė. Tokios yra jo 16-ji ir 17-ji sim
fonijos, penktasis kvartetas ir ypač paskuti
nioji. 21-ji simfonija.

Iš jaunųjų tarybinių kompozitorių vis pla
tesnes simpatijas ' išsikovoja Aramas Cha
čaturianas.

*

Jo kūryba kupina naujumo, gyvumo, pil
na originalaus grožio, primenančio puikią 
pietų gamtą. Ji yra emocionali, nuoširdi, 
betarpiška ir temperamentinga. Jo koncer
tas smuikui, atliktas paskutinėje dekadoje, 
nepaprastai sužavėjo klausytojus ir suteikė 
jiems daug džiaugsmo. Nemažiau žymus 
įvykis buvo savo laiku ir jo pasirodymas su 
savo koncertu pianinui.

A. Chačaturianas sugeba iš bet kurio in
strumento ištraukti naujas spalvas ir gar
sus; jis dažnai sukuria žavias, atmintinai iš
mokstamas melodijas (pavyzdžiui, antroji 
dalis koncerto pianinui), jo orkestras skam
ba ryškiai ir spalvingai. Jo anksti parašytoji 
simfonija iš karto parodė, kad jis yra daug 
žadąs kompozitorius. Jo “Poema apie Stali
ną” pasirodė puikus kūrinys, nepaprastai 

Žymusis filmų artistas Frederick March ir 
Martha Scott veikale “One Foot in Heaven.”

vykusiai ir savotiškai išsprendžiąs sunkiau
sią uždavinį.

Ypač artima Chačaturianui šokių — rit
minė stichija puikiai išsivystė jo balete 
“Laimė.” Jo naujas koncertas smuikui— vir
tuozinis to žanro kūrinys, — be abejo, įsi- 
gys smuikininkų ir klausytojų palankumą.

SALOMĖJA NĖRIS

GRIUVĖSIŲ MIESTAS
Gatvės miega. Jos bežadės— 
Lyg po maro.— 
Kas pažadins
Jas iš kruvino košmaro?
Tiktai vėjas naktį gyvas, 
Vėjas rudenio vėlyvas— 
Vienastygis ir paliegęs 
Graudžiai spiegia.
Bėga, bėga ir sugriūva.— 
Jo sparnai griuvėsiuos kliūva.
Vaiko suodžių plaštakes, 
Sėja plėnis vien lakias.— 
Naktį juodą, naktį baisią 
Vėjo pasėliai bevaisiai.
Sienos kiauros, akmenys aprūkę— 
Šąla ir nemiega,— 
Kol užmiršimo sniegas— 
Pridengs kol baltas pūkas.
Pilka, pilka čia nūnai------
Pelenai tik, pelenai.
Griuvėsiuos klaikiai suokia 
Kurtus bepročio juokas. 
Vėjo paukštis neramus 
Susirado sau namus.
Tyla—
Tyla nuo žemės kyla------
Kaip pavadinti tokią tylą? 
Gal tai kvėpavimas mirties? 
Gal užmiršimas dabarties?
Klauso naktis šalta— 
Per tylą tą, 
Per aikštę didžiąją kažikas 
Mieguistais klapsi—gal vežikas, 
Nutempęs krovinį toli?
Nusikamavęs jo arklys .. ■
Kurti kanopų dūžiai, 
Griuvėsiuose sudužę, 
Kartojasi aidu gūdžiu— 
Tarškėjimas kulkosvydžių.
Iš kur, keleivi, toks vėlyvas?
Kaip šičion patekai tu gyvas— 
Į miesto mirusio gatves?
Ir kas iš jų tave išves? 
čia išplėstakės šmėklps tyko. 
Tu veltui čia dairais vežiko— 
Jis nenuveš tavęs į jokią stotį.
Ar tu manai, 
Kad gal sustoti 
Įnirtę karo slibinai?
Šmėkla juodų imperijų 
Lavonų kalnus perėjo.— 
Pailsusi nuo pjūties kruvinos, 
Sukritusi ant arklio stipenos, 
Griuvėsių gatvėm nešas,— 
Nuo pirštų kraujas laša.
Ir jūras kraujo bris toliau, 
Jei nieks nepasakys “Paliauk!”
O pasakys—greit pasakys 
Ugnim teisybę į akis------
Tie—kuriuos auklėjo vergais, 
Kurie vis grūmės su vargais 
žmogėdrom galvas nudaužys. 
Išauš diena—diena graži.

Klyksmas! Juokas!
Ne išgąsdintas apuokas,—
Bėga moteris basa, •
Apsidraskiusi visa—
Sutaršytais ir apdegusiais plaukais

Worcester, Mass.
Jau gerokas laikas mažai 

matos korespondencijų iš mū
sų skaitlingai ir net tirštai ap
gyvento lietuviais miesto. Ro
dosi, kad čia viskas gerai. Bet 
taip nėra, čia yra visokių nuo- 
tikių — ir gerų ir labai tra
giškų. štai tik per paskutines 
2 dienas tapo užmušti 3 ne
laimėse net 4 lietuviai ir penk
tas mirtinai sužeistas. ,

Mūsų draugai nors nekurie* 
ir labai susirūpinę padėtimi 
Europoje, bet rankų nenulei
džia ir kiek išgalėdami dirba. 
Tik už keleto dienų po susi- 
tvėrimui komiteto naujosios 
Anglijoš teikimui medikalės 
pagelbos narsiai kovojantiems 
raudonarmiečiams, čia tapo 
išrinktas komitetas rinkimui 
aukų ir skubiai yra rengia
mas parengimas sukėlimui pi
nigų tam tikslui.

Taipgi yra renkamos aukos

Tarybinių kompozitorių plejadoje yra 
daug talentingų žmonių vardų. Tai — ša- 
porinas, Kovalis, Glieras, Muradeli, šeba- 
linas, Aleksandrovas, Kreinas, Feinbergas, 
Dunajevskis ir kt. Tarybų šalis myli ir ver
tina savo meno meisterius, ir čia glūdi jų 
įkvėpimo ir kūrybos šaltinis.

Prof. G. NEIGAUZAS.

Tartum vedina vaikais.
žiūri—kad vaikų nė vieno!
O padangėj—paukščiai plieno— 
Liepsnos—trenksmas—spiegesys! 
Ugnys akina akis.
Dega rūbai ir plaukai------
O vaikai! vaikai! vaikai!
Akys išplėstos—neranda- 
Nebeužmerks jau jų— 
Klaikių
Akių 
Dviejų 
Naktis tamsiausia.— 
Jos žemę, dangų, naktį klausia. 
Ir žvaigždės tyli nusigandę.
Ji slepias už kertės, į dangų žvelgia 
Mirtis galanda plieno dalgę.
Ugnis vėl—dūmai—spiegesys------
Ji krenta žemėn—plėšo kosulys.
Vėl slepias už kertės—ir mato: 
Laukais, išknaisiotais granatų, 
Kraupiais lavonų tyrais 
Pareina vyras— 
Be rankų ir be kojų, 
Be galvos— 
Ir eidamas kartoja 
Šūkius kovos...
Ir bėga, klumpa ji griuvėsiuos: 
O kur jie dėsis, kur jie dėsis?
Nagais palaidus plaukus rauja,— 
Krūtinę drasko ligi kraujo.
Įnirtus verčia ji plytas— 
Aistringai j ieško: tas—ne tas? 
Deja! Savųjų nesurado------

i Atvertus akmenį bežadį, 
Ji nori čia paslėpti saugiai 
Vien savo širdį baugią. 
Tai ne širdis jos— 
Tai paukštelis— 
Sulysęs 
Ir sušalęs...

. I ' . t

Tai ne širdis—ne ji sopėjo!
O tik išskristi nesuspėjo 
Mažytė sužeista Kregždė...
O kur ją dėt? o kur ją dėt?
Rankas prispaudus prie krūtinės, 
Ji susikrimtus, nusiminus— 
Nuleidus galvą, eina tykiai. ..
Ir vėl, ir vėl siaubingai klykia: 
Vaikai—po griuvenom palikę!
Taip klaidžioja naktis kiaura. 
Nedrąsiai reiškiasi aušra.— 
Diena—
Bevilčiai alkana.
Lyg elgeta— 
Nuskarusi, šalta.
Ji kelia veidą—pilką, nykų: 
Lyg amžiam šypsena pranyko 
Iš tų bespalvių ir klaikių 
Dienos akių.

nutės jau mūsų rinkikas priei
na prie kito draugo ir nedrą
siai prisimena apie auką. Tik 
bežiūrint, mūsų geras biznie
rius J. špakauskas pakloja 
penkinę ant stalo. “Paimk,” 
sako, “visą ir ragink kitus, 
kad* aukotų tam prakilniam 
tikslui.”

Abelnai čia yra labai ge
rų mūsų judėjimui žmonių, 
tik nėra laiko su jais sueiti ir 
pakalbėti, štai kad ir iš mo
terų, E. Anioliauskiūtė ir P. 
Grinievičienė iš Spencer, 
Mass., nepraleidžia nei vieno 
mūsų parengimo, kad nepaau
kotų ko nors, jei tik joms pri
minsi.

Vasaros sezonas jau pasi
baigė, tai grįšime į svetaines 
ir ten nebūsime taip išsiskirs
tę, kaip ant piknikų. Tai bus 
galima susieiti daugiau gerų 
žmonių ir daugiau nuveikti.

Beje, turiu primiti, kad už
baigimui sezono ateinantį sek- 

| madienį yra rengiamas Olym
pia parke milžiniškas piknikas 
su laimėjimais ir didele muzi- 
kale pragrama. Dainuos Aido 
Choras po vadovyste J. Kar- 
sokienės ir solistas J. Saba
liauskas, o gal ir daugiau so
listų. Bus visokių valgių ir gė
rimų.

Pikniką rengia Suvienytos 
Draugijos. Pelnas eis užlaiky
mui svetainės ant Endicott St. 
Būkite visi worcesterio ir apy
linkės lietuviai ir paremkite 
mus, kad galėtume užlaikyti 
ir pagražinti mūsų svetainę.

S. Janulis.

Nuo Red. Kadangi apie tuos 
i užmuštus lietuvius platesnius 
aprašymus buvome gavę anks
čiau nuo kito korespondento, 
tai atleiskite, kad jūsų kores
pondencijoje tą vietą sutrum
pinome.

Nashua, N. H.

Išauš kita—diena graži.— 
žmogėdrom galvas nudaužys 
Tie—kuriuos auklėjo vergais, 
Kurie vien grūmės su vargais— 
Imperijom jie pasakys 
Ugnim teisybę į akis.
Iš po griuvėsių tų šaltų 
Iškils vardai laisvų tautų- 
Karų ir priespaudos, klastos 
Istorija nebekartos.

1940 metais, sausio mėn.

gelbėjimui Ispanijos kovoto
jų ir atsiranda žmonių, kurie 
tik p r i s i m i n us tuos fa
šizmo kankinius, nieko nesa
kydami krapšto kišenį ir duo
da. štai pavyzdis: aukų rinki
kas drg. S. J. nedrąsiai priei
na prie dviejų draugų ir sa
ko, “ar neturėtumėt norą 
kiek paaukoti Ispanijos kan
kiniams?” Joe Kanopkis iš
krapšto dolerinę ir sako, “da
bar daugiau neturiu.” A. P. 
Jucius aukavo 50c. Už mi-

Rugsėjo 13 dieną mirė 
Francis Migdormet, V. Vit
kausko žentas. Jis buvo lenkų 
tautybės žmogus ir visuomet 
rėmė pagal savo išgalę darbi
ninkų judėjimą, kaip darbais, 
taip finansiškai. Velionis buvo 
dar jaunas vyrukas, dar tik 
29 metų. Paliko nuliūdime sa
vo mylimą moterį Margaret, 
po tėvais Vilkauskaitę, ir sū
nelį Vincuką. Laidotuvės buvo 
rugsėjo 15 dieną. Palaidotas 
ant lietuvių kooperatyviškų 
kapų. Gražus būrys žmonių 
dalyvavo laidotuvėse ir atida
vė savo paskutinį patarnavimą 
velioniui.

Kadangi velionis gyvas bū
damas visuomet dalyvavo su 
lietuviais ir prigulėjo prie Lie
tuvių Darbininkų Susivieniji
mo 128 kuopos ir buvo unijis- 
tas, tai ir gyvų gėlių bukietus 
prisiuntė LDS kuopa ir CIO 
unijos Lokalas 405. Taipgi 
daug gėlių buvo nuo draugų 
ir pažįstamų. Taipgi gėles pri
siuntė darbininkai to depart- 
mento, kuriame jis dirbo. Buy 
vo gėlių ’ir iš kitų miestų.

Ilsėkis, mielas drauge. Lai 
tau būna lengva šios šalies že
melė. O mes pasilikę’ tęsime 
tuos idėjinius darbus, kuriuos 
tu dirbai būdamas gyvas.

Mūsų Viešas Pareiškimas ir 
Padėka vojimas 

širdingai dėkavojame vi
siems mūsų prieteliams ir su- 
šiedams, kurie mums padėjote 
mūsų liūdnose valandose. Ne
tekome savo mylim iausio 
draugo. Jūs padėjote mums 
perkęsti tuos didelius širdies 
skausmus.

Dėkavojame visiems, kurie 
kuom nors prisidėjote prie lai-

Tąsa ant 4-to pusi.)
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kuris įvyks šį sekmadienį, rug
sėjo 28 d., ant Sakalo farmos. 
Vietos lietuviams jau nereikia 
aiškinti šio parengimo svarbą. 
Todėl visus ir visas kviečiame

piknike dalyvauti ir paremti 
laisvas kapines.

Visi, kurie dalyvausite, ga
lėsite linksmai laiką praleisti. 
Šokiams grieš gera orkestrą.

(Tąsa)

Planas buvo nuostabus savo nesudė- 
tingumu. Mes atvažiuojame į New-Yor- 
ką, perkame automobilį ir važiuojam, va
žiuojam, važiuojam—tol, kol privažiuo
jam Kaliforniją. Paskiau pasukame at
gal ir važiuojam, važiuojam, važiuojam, 
kol privažiuojam New-Yorką. Viskas bu
vo paprasta ir puiku, kaip Anderseno pa
sakoje. “Tra-ta-ta” skamba klaksonas, 
“tru-tu-tu”-dūzgia motoras, mes važiuo
jame per prerijas, persiritame per kalnų 
keteras, girdome savo ištikimą mašiną 
lediniu Kordiljerų vandeniu, ir didžioji 
Ramiojo vandenyno saulė beria akinan
čią šviesą į mūsų nudegusius veidus.

Tiesą sakant, jūs patys suprantate, mes 
truputį apkvaišome ir šukavom vienas ki
tam kaip pririšti šunes: “Sierrrra-Neva- 
da,” “Uolų kalnynai” ir panašiai.

Kai mes įžengėme j Amerikos žemę, 
viskas pasirodė ne taip paprasta ir ne 
taip romantiška.

Pirmiausia, Techsą vadino ne Techsu, 
bet Teksasu. Bet tai dar pusė bėdos.

New-Yorke nė vienas mūsų naujų 
draugų automobilio pirkimui nepriešta
ravo. Kelionė sava mašina — pigiausia ir 
įdomiausia Amerikos susisiekimo priemo
nė. Geležinkeliais atsieis keletą kartų 
brangiau. Be to, negalima žiūrėti į Ame
riką iš traukinio lango, tai ne rašytojiš- 
kas darbas. Taigi, visi mūsų galvojimai 
apie automobilį buvo pripažinti teisin
gais. Kliūtis buvo dėl žmogaus, kuris ga
lėtu su mumis važiuoti. Mums vieniems 
važiuoti negalima. Anglų kalbos žinojimo 
pakaktų pasamdyti viešbutyje numerį, 
užsakyti restorane pietus, nueiti į kiną 
ir suprasti jo turinį, net pasikalbėti apie 
šį bei tą su maloniu ir niekur neskuban
čiu žmogumi, — bet ne daugiau. O mums 
reikėjo kaip tik daugiau. Be to, dar vie
nas motyvas. Amerikos automobilių' ke
lias yra tokia vieta, kur, kaip tvirtina 
sparnuotas šoferių žodis, jūs važiuojate 
stačiai į atvirą karstą. Čia reikalingas 
prityręs vadovas.

Taigi, visai nelauktai prieš mus prasi
vėrė bedugnė. Ir mes jau stovėjome ant 
jos krašto. Iš tikrųjų mums buvo reika
lingas žmogus, kuris:

puikiai valdytų mašiną,
puikiai pažintų Ameriką, kad galėtų ją 

tinkamai mums parodyti,
gerai kalbėtų angliškai,
gerai kalbėtų rusiškai,
būtų pakankamai kultūringas,
būtų gero būdo, kitaip gali sugadinti 

visą kelionę,
ir kuris nemėgtų uždirbinėti pinigų.
Paskutiniam punktui mes teikėme ypa

tingos reikšmės, nes pinigų mes turėjo
me nedaug. Tiek nedaug, kad tiesiog ga
lima pasakyti — mažai.

Tokiu būdu, faktiškai mus buvo reika
linga ideališka būtybė, rožė be spyglių, 
angelas be sparnų, mums buvo reikalin
gas kažinkoks sudėtingas hibridas: gi
das — šoferis — vertėjas — nepinigius. 
Čia net pats Mičūrinas nuleistų rankas. 
Tokį hibridą išugdyti reikėtų kelių de
šimčių metų.

Kol mes nesurasime tinkamo hibrido, 
nėra prasmės pirkti automobilį. O ko il
giau mes buvome New-Yorke, juo ma
žiau liko automobiliui pinigų. Šį sudėtin
gą uždavinį sprendėme kas dieną ir ne
galėjome išspręsti. Tarp kitko, ir laiko 
nebebuvo galvoti.

Važiuodami į Ameriką, mes pamiršo
me vieną dalyką — “Hospitality,” ameri
kiečių vaišingumą. Jis beribiškas ir toli 
pralenkia visą šioj srityj galimą, net ru
sų Sibiro ir gruzinų vaišingumą. Pirmas 
pažįstamas amerikietis būtinai pakvies 
jus pas save į namus (arba į restoraną) 
išgerti su juo kokteilio. Prie kokteilio bus 
dešimt jūsų naujo pažįstamo draugų. Jų 
kiekvienas būtinai jus nusitemps pas sa
ve kokteilio. Kiekvienas turės po dešimt 
ar penkiolika bičiulių. Per dvi dienas jūs 
turite šimtą naujų pažįstamų, per savai
tę — kelis tūkstančius. Gyventi Ameri
koje metus — tiesiog pavojinga: galima 
prasigerti ir likti valkata.

Visi keli tūkstančiai mūsų naujų bičiu
lių buvo pilni vieno noro — parodyti 
mums visa, ką tik mes panorėsime pama
tyti, eiti su mumis, kur tik mes pagei
dausime, paaiškinti mums visa, ko mes 
nesuprantame. Nuostabūs žmonės ame
rikiečiai — ir draugauti su jais malonu . 
ir lengva turėti reikalų.

(Bus daugiau)

Elizabeth. N. J rė 1940 metų rugsėjo 29 die
ną, o tėvas Pranas Virvicz mi
rė 1940 metų spalio 2 dieną. 
Buvo nuoširdūs “Laisvės” 
skaitytojai ir darbininkų ju-

Paminėjimui Mano Tėvelių
Motina Barbora Virvicz mi

Pranas ir Barbora Virviczai

Office Phone 
EVergrcen 4-6971

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

RUSSIAN & TURKISH BATHS, Inc.
29-31 MORRELL STREET BROOKLYN, N. Y

Open Day and Night
Managed by

RHEA TEITELBAUM

Room, Turkish Room, Russian I j 
Large Swimming Pool, Fresh Ar • 1/
Water, Restaurant, Barber Shop 
Sleeping Accomodations.

Admission 50c., day & night, Saturday night 75c. 
SPECIAL RATES PER WEEK

Vapor 
Room, 
tesian

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

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

Sun. all day and night.

Bridgeport, Conn.
Rugs. 14 d. ALDLD 63 kuo

pa turėjo smagų išvažiavimą. 
Jis atsibuvo Milforde, Conn., 
pas dd W. Glatkauskus, jųjų 
mažoj farmukėj. Pats paren- 
gimėlis buvo gana smagus ir 
gyvas. Atsilankė nemažas bū
rys svečių bridgeportiečių ; net 
ir iš kitų miestų buvo atsilan
kę draugai, tarp kurių buvo 
matyti ir gerų veikėjų, kaip: 
J. Didžiūnas su Masoniene iš 
New Haveno, Conn. Visi atsi
lankiusieji buvo labai gražia
me ūpe ir linksminosi prie ge
ros muzikos. Tad nemažai pa
liks pelno 63 kuopai.

Pora žodžių apie patį drau
gą Glatkauską. Glatkauskas 
yra rusų tautybės žmogus. Tai 
yra žmogus tikrai idėjinis. Pas 
jį nėra skirtumo tautybės 
klausimu, bile progresyvis 
žmogus, jis jį myli daugiau, 
negu pats save. Kaip matome, 
paeiliuj pas jį buvo surengta 
nemažai tokių parengimėlių. 
Draugas Glatkauskas neatsi
sako duoti vietos ir elektros 
šviesą visai veltui ir tai daro 
su džiaugsmu, kad gali pro- 
gresyvėms organizacijoms pa- 

. tarnauti.
Kaip mes prisimename tą 

patarlę: “Tikėjimas be gerų 
darbų, yra negyvas.“ Ot, kaip 
tik čia ir susiderina tie žo
džiai su to draugo darbais. Jis 
tiki darbininkiškam judėjimui, 
ir savo pasišventimą jis už 
darbo klasės gerovę išrodo sa
vo darbais.

Varde kuopos visiems atsi
lankiusiems ir rėmėjams tos

63 kuopos susirinkimas. šis' 
susirinkimas buvo pilnai sėk
mingas. Buvo renkama dele
gatai į apskričio konferenciją, 
kuri atsibus 12 d. spalio, Lie
tuvių svetainėje, Frpnt St., 
New Haven, Conn. Delegatais 

j šie draugai: M. Valatkienė, Oi 
Arisonienė, J. J. Mockaitis ir 
A. Jocis.

Skaitytas laiškas iš Centro, 
ir priimtas. Laiško turinys, tai 
reikalas Ispanijos kovotojus 
gelbėti iš fašizmo nasrų. Ant 

į vietos buvo suaukota per se
kančius draugus-ges: J. J. 
Mockaitis $2, J. Vaitiekūnas 
$1, Stancikienė $1, Valatkie- 
nė $1, O. Arisonienė $1, 
Šnaiderys $1, A. Jocis $1, ir 
M. Kairys 25c. Viso $8.25.

Ir vėl nutarta surengti iš
važiavimą kuopos naudai toje 
pat vietoje, pas drg. W. Glat
kauskus, Milford Ave, No. 4 
Kittery St. šis parengimėlis 
įvyks spalio 19. Komisija: 
draugai — šnaiderys ir Mik- 
nevičius, o J. J. Mockaitis pa
gelbės.

Mazzie. ši draugė kalbėjo ga
na skardžiai, p a 1 i e sdama 
opiausius klausimus šiandieni
niame pasaulyje. Ji nurodinė
jo, kad dabartinis karas tai 
viso pasaulio karas, kad ir ne
tiesioginiu būdu, tačiau visas 
pasaulis kariauja prieš Sovie
tus, prieš darbo žmonių tėvy
nę. Ji nurodinėjo faktais, kad 
kaip Anglija, taip ir Ameri
ka nenori, kad Rusija laimė
tų šį karą. Viso pasaulio val
donai nori, kad Sovietai žlug
tų ir kad jie galėtų be baimės 
diržus pjauti iš darbo žmo
nių nugarų. Tad kalbėtoja 
nurodinėjo, kad šis karas yra 
kiekvieno sveikai susipratusio 
žmogaus karas už išlaikymą 
to brangaus pamato, kurį Le
ninas patiesė kad tuo pamatu 
būtų viso pasaulio liaudies ge
rovė budavojama.

Buvo rinktos aukos dėlei 
medikalčs pagelbos raudon
armiečiams. Surinkta gera 
suma pinigų. Publikos buvo 
pilna svetainė. Rep.

dėjimo palaikytojai. Atvažia
vo Amerikon 1887 metais ir 
visą laiką išgyveno Elizabeth, 
N. J. Mane ir brolį Joną atsi
kvietė Amerikon 1899 metais. 
Grįžo Lietuvon 1905 metais. 
Visą šeimyną, motiną, brolius, 
Antaną ir Praną, seseris Pet
ronėlę ir Konstanciją atsivežt. 
Geras, storaulyvas tėvas, už
dirbdamas nuo 8 iki 9 dolerių 
savaitėje, skubinosi mus šešius 
atvežti į Ameriką, apsaugoda
mas nuo caro jungo.

Mano brangus tėvas, būda- 
bas 83 metų amžiaus, dar no
rėjo sulaukti darbininkiškos 
tvarkos pasaulyje. Mirdamas 
paliko man daug brangių žo
džių. Ragino nesustoti kovoti 
už naują gyvenimą.

Tėveliai išmirė, paliko na
mus po num. 139 Clark Place, 
Elizabeth, N. J. Jų duktė Ona 
Arlauskas, gyvena Kearny, 
N. J. ir vadinasi Anna Arlaus.

Anna Arlaus.

LIETUVIŲ ŽINIAI
Šiuomi pranešu lietuviams, kad aš parduodu įvairų, 

nesugadintą sveikatai maistą ir Vitaminus, kurie privalu 
kiekvienam vartoti: jaunam, senam, sveikam ir ligoniui. 
Pas mane galite gauti tikrai gerų, nesulfuruotų, džiovin
tų vaisių: Deitų, Figų, Monuka Razinkų, Aprikotų, Sly
vų, Pičių, Grūšių, Nektarynų ir Vyšnių. 100% tikro bi
čių Medaus, taipgi laikau floridos Tupėlo medų ir Cuban 
medų. Jeigu kurių viduriam kenkia sucivilizuotų pyra
gaičių, baltos duonos valgymas, — tai galite gauti ge
ros Ruginės, Kvietinės ir Soya duonos. Wheat Germ, su 
Vitaminu BĮ arba Wheat Germ; Oil Vitamin E. Vitamin 
B Complex sirupas ir tabletėlės. Įvairių žolelių sutaisytų 
arbatų ir tabletėlių vidurių liosavimui ir šiaip arbatų: 
Mint Tea, Kaffir Tea ir kavos be nuodo kofino. Malt 
gėrimų su Vitaminais ir Mineralais, kaip tai: “CHEER” 
ir JOYANA kurie turi net penkius vitaminus: A 3,000, 
BĮ, 125, C 200, D 300, G, B 250 JOYANA ir “CHEER” 
sudarytas iš to Chocolato iš, kurio yra išimtas Theobro
mine. Taipgi galite gauti gerų, Naturališkų Saldainių. 
ENRICH tonikas, BONCQUET tabletėles kaipo kraujo 
stiprinimui dėl mažakraujų; KAL tabletėles nervam su
stiprinti; KELP, Naturališką Jūrų žolė su 10 Mineralų, 
ir turi Jodinos. SORBEX tabletėlės nuo gezų, Garlic tab
letėles dėl palengvinimo aukšto kraujo spaudimo; SOUP- 
LETS viena tabletėlė tiek vertės turi kaip pusė svaro 
gero steiko. YOGURT, Merginoms ir Moterims gero kri- 
mo dėl veido, lipstiko ir miltelių veidui be nuodo. Kam 
įsipyko gerti alus, ar degtinė tie galite gauti išsigerti 
vaisių arba Morkų sunkos. Vitaminus ir Maistą siunčiu 
paštu į visus kitus miestus. Rašykite ar telefonuokite ar
ba kreipkitės asmeniškai. Krautuvė atdara kas dieną 
nuo 10 vai. ryto iki 9 vai. vakare; sekmadieniais užda
ryta. Susipažinimui siunčiu veltui literatūrą.

VITAL HEALTH FOODS '
465 LORIMER STREET, BROOKLYN, N. Y.

Tel.: EVergreen 8-9805

Kas atsineš į krautuvę išsikirpęs šį skelbimą arba 
prisius laišku gąus dovaną.

Svarbus Pranešimas
Nauji Pederaliai taksai įeina galion 
su pirma diena spalių (October 1st) 

ir dėlto pakils likerių kainos.

PR1SIPIRKITE DABAR
Užtikrinimui turėti namuose geriausių 

degtinių ir už žemiausias kainas 
tuoj aus kreipkitės į:

■Rugs. 20 d., 500 Hallatt
St., Rtisų Sakalų svetainėje, 
buvo rodoma sovietinė filmą 
“Aleksandr Nevsky.” Filmą 
buvo gana įspūdinga ir graži. 
Tai istorinis vaizdas iš 13-to 
šimtmečio, kuomet rusai ka
riavo su vokiečiais kryžiokais. 
Šiandien ir vėl tos dvi tauty
bės kariauja — viena kaipo 
užpuolike, gi kita apsigynėja, 
tik jau dabar ne tokiomis prie
monėmis kariaujama. Kaip 
anais laikais kryžiokai tapo 
sumušti per rusus, taip ir vėl 
hitleriški svastikiniai kryžio
kai bus sutriuškinti sykį ant 
visados.

Buvo taipgi ir kalbėtojų. 
Pirmas kalbėjo M. Russo, ant- 

Vickie

kultūrinės organizacijos, tariu 
nuoširdų ačiū, o ypatingai 
Wm. Glatkauskams.

Rugs. 19 d. įvyko ALDLD ras jauna moteriškė

Nashua, N. H.
(Tąsa nuo 3čio pusi, 

dotuvių, taipgi visiems, kurie 
prisiuntėte velioniui gėlių ir 
atlikote paskutinį patarnavi
mą. O labiausia dėkavojame 
M. ir J. Virbickam, L. ir K. 
Burauskam, kurie buvote prie 
mūsų per visas dienas; taipgi 
M. ir J. Simučiams, kurie iš
likote iš darbo, idant velionį 
palydėjus į kapus.

Dar kartą dėkavojame vi
siems kartu.

Sūnus Vincas Migdormet 
Žmona Margaret Migdormet 
Uošvė Marijona Vilkauskienė 
Uošvis Vincas Vilkauskas.

Nashua lietuvių kooperaty
viškos kapinės rengia pikniką,

v --rrrrr-, ~
—......

MANHATTAN LIQUOR STORE
Tai didžiausia, labiausia patikima ir žemiausiom kainom likerių krautuve Williamsburge

Brooklyn, M. ¥,
Lie. No. L-886

264 Grand St.,
Kampas Roebling St.,

Štai yra keletas mūsų specialų:
Old Douglas. Bottled in Bond, 100 proof

Distilled by Hiram Walker & Sons

Pilna kvorta $1.79, reguliare kaina $2.49.
Greystone California Straight Brandy

4-5 kvortos, $1.49, reguliare kaina $2.09. —
Mūsų krautuvėje rasite didelį pasirinkimų tokių likerių, kokių jums reikia



šeštadienis, Rugsėjo 27, 1941 Penktas puslapis

SOVIETŲ OFICIALIAI PRANEŠIMAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

vokiečių kareivių ir oficierių. Oro kautynėse nušauta 
žemyn du priešo lėktuvai.

Mūsų Juodosios Jūros laivyno orlaiviai sunaikino 22 
priešo kanules, 40 auto-sunkvežimių sti kareiviais pėsti
ninkais juose ir du nedidelius tankus. Grupės mūsų grei
tųjų kovos lėktuvų, komanduojamų vykesniojo leitenanto 
Devisovo, padegė ir sunaikino 11 orlaivių per užpuolimą 
ant vienos priešo orlaivių stovyklos. Lakūnai Juodosios 
Jūros laivyno kito orlaivių būrio rugs. 22 d. sėkmingai 
bombardavo priešo orlaivių stovyklas ir sunaikino 15 
orlaiviu tenai.

NOTICE is hereby Riven that License No. 
E 184 has been issued to the undersigned 
to sell beer, from 'house to house i\t retail 
under Section 
Control Law. 
of Kings.

705 Hart

rom 'house to house ąt retail 
107 of the Alcoholic Beverage 
Borough of Brooklyn, County

JOSEPH MILLER
St., Brooklyn, N. Y.

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

to sell beer, from house to house at retail 
under Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law. Borough of Brooklyn, 
of Kings.

HENRY DISMAN
65 McKibben St.*, Brooklyn,

NOTICE 
E

County

N.

NACIAI UŽDRAUDĖ GYDUOLES SUŽEISTIEM 
RAUDONARMIEČIAM BELAISVIAM 

laikykite! Mums gazolinas 
reikalingas kitiem tikslam. 

(O rusai gali mirt čia jau.
“Tokie yra žmogėdrų na

cių generolų įsakymai. Be
je, jie patys ryja ne žmo
gieną, o vištas, ir paskui 
liepia išžudyt sužeistuosius.' 
Jie taipgi pasmerkia sužei
stus rusus belaisvius lėtai 
mirčiai po ilgų kankynių.

“Mes neužmiršime tų gal-

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 498 has been 
to sell beer, at 
of the Alcoholic
2821 Brighton 8th St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

SAM WEITZ
2821 Brighton 8th St., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License

issued to the undersigned 
retail under Section 107 

Beverage Control Law at

tho

NOTICE is hereby fijiven that License No. 
GB 1287 has been isshed to the undersigned 
to sell beer, at retiiil under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2976 Quentin Rd.. Borough ot Brooklyn, 
County of Kings, toj be consumed off tho 
premises.

ABRAHAM; DAVIDOFF
2976 Quentin Rd., H Brooklyn, N. ,Y.

NOTICE is Kereby given that License No. 
GB 1343 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of tho Alcoholic Beverago Control. Law at 
500 Prospect PI., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, tb- be consumed off 
premises.

PATRICK BURKE 
500 Prospect Pl., j i Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
GB 11597 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Bqverage Control Law at 
206 DeKalb Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, th be consumed off the 
premises. : i

MARIA MARCHESANO

užsimokėti duokles, taip pat yra 
svarbių reikalų dėl apsvarstymo, —
Sekr. (228-9)

the

Y.

No.

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

stabas Uja E re n burgąs, 
korespondentas minimos ži
nių agentūros:

“Ar jūs norite apraišioti 
rusų žaizdas? Sustokite! 
Mes tik trims mėnesiams 
turime gana aprišalų sa
viem kareiviam. Ar jūs no
rėtumėte auto - sunkeveži- 
miais pergabent sužeistuo
sius rusus belaisvius? Susi-. važudžiu ir riezninku.”

Vokiečiai Skelbia, kad 
Sunaikinę 11 Prekinią

Anglijos Laivą

Pavarė Argentinos Or- 
laivyno Galvą Kaip 
Nacišką Maištininką

No. 
EB 2250 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
966 Halsey Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, 
premises.

retail under Section
Beverago Control Law

Borough of
to bo consumed on

H. E. W1TTMER
St.. Brooklyn, N.

hereby given that License 
has been

beer,

966 Halsey

NOTICE 
EB 2205 
to sell beer, at 
of the Alcoholic 
1 103 Coney Island 
County of Kings, 
premises.

FRIED'S FINE DEL. INC.
Island Ave., Brooklyn, N.1103 Coney

NOTICE is 1 
EB 682 has 
to sell beer, 
of the Alcoholic 
135 Grand 
County of 
premises.

DeKalb Ave., Brooklyn, N.

tho

No. 
issued to the undersigned 
retail under Section 107 

Beverage Control Law at 
Ave., Borough of Brooklyn, 

to be consumed on the

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

, at retail under Section 107 
Beverage Control Law at 

Street, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed on the

No.

ANNA ALLEN 
135 Grand St., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
EB 2153 has been issued to the undersigned
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control I,aw at 
1813 Church Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed on tho 
premises.
NATHAN MECHICK & PHILIP ALPER1N 
■1813 Church Ave., Brooklyn, N. Y.

— --------- -t-
is hereby given that License No. 

issued to the undersigned 
sell beer, at retail under Section 107 

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

to be consumed on

206
NOTICE is hereby Įgivcn that License No. 
GB 6986 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under 
of the Alcoholic Bqveragc Control Law at 
1866 Fulton Street, 
County of King: 
premises.

1866 Fulton

Section 107

Borough of Brooklyn, 
theto be consumed off

FRIEDA 1 MAYDAG
St., 1 Brooklyn, N.

hereby given that License No.NOTICE
GB 11380 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at 
of tho Alcoholic 
14 5 Floyd 
County of 
premises.

retail under Section 
BcWerage Control La’

Street, Borough of
Kings, ti>| be consumed off

RAM1RČ ....
St..
hereby ! given

ijttued to the undersigned 
ret: 

Bc:J<
Avenue, , Borough of Brool

Kings, to! be consumed off
I !HERMAN!HEBBELER

1261 Myrtle Ave., Į Brooklyn,

1 15 Floyd

NOTICE i 
GB 2108 has been 

■to sell beer, at 
of the Alcoholic 
1261 Myrtle 
County of

107 
at 

Brooklyn, 
the

DISDTER 
Brooklyn,

that License

ail under Section 
erage Control Law

N.

No.

the

y.

BALTIMORE, MD.
Lyros Choras rengia pariukę, rug

sėjo 27 d. Pradžia 6 v. v. pas drg. 
Deltuvus, 4811 Benson Ave., Arbu- 
tas, Md. Bus skanių užkandžių ir 
gėrimų. Kviečiame publiką dalyvau
ti. Kelrodis: Važiuokite Halpthorpe 
Bus iki Elmridge ir eikite po kairei. 
— Kom. (226-228)

NASHUA, N. H.
Lietuvių Kooperatyvių Kapinių 

piknikas įvyks rugsėjo 28 d. "Dunk 
Stable Road,” Sokolo ūkėje. Vieti
niai ir iš apylinkės svečiai kviečiami 
dalyvauti. Pradžia 12 vai, dieną. Bus 
gera orkestrą, gėrimų ir užkandžių, 
— Kviečia Valdyba. (226-228)

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. — “Laisvės” Name
GERIAUSIOS

RŪŠIES
VALGIAI

Gaminami Eurupiško 
ir Amerikoniško 

Stiliaus
ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI

Visada yra gražus pasirinkimas

Brooklyn
Puikūs lietuviško 

Namų darbo Idlbasai 
ir kepta paršiena

GaspadoriŠkal nuvirti 
Kopūstai ir Barščiai

VĖLAI VAKARO

pienišką valgią

Berlin. — Naciu koman
da sako, kad jų submarinai 
užpuolę 12 prekinių Angli
jos laivų į vakarus nuo Af
rikos, ir vienuoliką iš jų 
nuskandinę, nors tuos lai
vus lydėjo kariniai anglų lai
vai naikintuvai. Tik vienas 
mažas prekinis anglu laivas 
pabėgęs nuo vokiečių sub- 
marinų. Nuskandintieji lai
vai turėjo viso 78,000 tonų 
įtalpos.

Buenos Aires, Argentina. 
—Argentinos valdžia išme
tė iš tarnybos generolų An
gelą M. Zuloagą, iki šiol bu
vusį vyriausią komandierių 
Argentinos oro laivyno. Nes 
jis buvo sudaręs sąmokslą 
su tūlais kitais orlaivyno 
oficieriais ir su hitlerinin
kais nuverst Argentinos 
valdžią ir naciškai pertvar- 
kyt visą šalį.

Tapo areštuota 20 orlai
vyno oficierių. Didžioji dau
guma Argentinos armijos 
yra ištikima valdžiai, kaip 
pareiškė to krašto vyriau
sybė.

NOTICE
EB 550 has been 
to 
of the Alcoholic Beverage 
5IG Fulton Street, 
County of Kings, 
premises. 

BROOK-ROSE CORPORATION 
d/b/a Rosemont Ballroom

5d0 Fulton St., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
EB 1516 has been i 
to sell beer, at retail uncl 
of tho Alcoholic Beverage I---------
890 Rutland Rd.. Borough of 1 
County of Kings, to be consumed 
premises.

890 Rutland

the

No. 
issued to the undersigned 

.... Her Section 107 
Control Law at 

Brooklyn. I on the

SARA BRODSKY
Rd., Brooklyn. N.

Naciai sakosi išradę nau
ją slaptą būdą veikt subma- 
rinais taip, kad jiems mažai 
galį pakenkt kariniai prie
šų laivai, lydintieji preki
nius savo laivus.

Nuo karo pradžios prieš 
Sovietus vokiečiai iki šiol, I 
girdi, jau sunaikinę milioną WHOLESALE AND RETAIL į 
tonų priešų prekybos laivui Beer, Wine, Liquor 
iš viso. . -

TAI TIK IŠMISLAS, 
SAKO ANGLAI

i NOTICE is hereby given that License No I EB 2737 has been issued to the undersigned Į to sell beer, at retail under Section 107 of 
j the Alcoholic Beverage Control Law at 511 
i Ralph Ave.. Bqrough of Brooklyn, County 

Kings, to be consumed on the premises.
CATHERINE ZWIEBACKValdi— ' Ralph Ave., Brooklyn, N.

of

London
ninl/ni novniolzn inrr nizv i NOTICE is hereby given that License No. Til M Kell CISKCj JOft J1C VI- j lily 7892 has been issued to the undersigned

• • -i - • -i i i • v. to sell beer, wine and liquor at retail under sai negiraejo, kad. vokiečių Section 107 of the Alcoholic Beverage Con-
• . . -> • I Erol Law at 1116 Manhattan Ave.. Boroughsubmarinai butų MUSKcindl- Brooklyn, County of Kings, to be con-

, . . r ,. . . sumed on the premises.nę 11 prekinių Anglijos lai- .. Anthony wojsiat* 1 * o J 1116 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y.
vų į vakarus nuo Afrikos.: 
Sako, tai tik dar vienas na 
cių išmislas..

N.

NOTICE is hereby given that License No.
RW 1038 has been issued to the undersigned 

j to sell beer 
I tion

is hereby given that

I.vn. 
i the

Naciy Sąmokslas prieš 
Čilės Respubliką

and wine at retail under Sec- 
107 of the Alcoholic Beverage Control 
at 244 Lorimer St., Borough of Brook- 
County of Kings, to be consumed 

premises.
ANTONINA GR1MAUDO 
(Columbus Bar & Grill) 

Ixnimer St., Brooklyn. N.

on

Santiago, Chile. — Čio-, 
naitinis socialistų .laikraštis 
“Critica” rašo, kad jeigu 
Argentinos oro laivyno ko-| 
mandai būtų pavykę išvien 
su naciais pasigrobt tos ša-į 
lis valdžią j savo rankas, 
tai jie būtų tuojau užpuolę 
ir Čilės respubliką, idant j 
padaryti nacišką perversmą: 
joje.

l.e VANDA
FUNERAL PARLORS

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

UNDERTAKER

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

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

NOTARY 
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS 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.

ALDLD 6 APSKR. PIKNIKAS
Sekmadienį, 28 d. rugsėjo, Nor- 

mentų Darže, New Jersey, (3 mailės 
nuo Camdeno) įvyks ALDLD 6-to 
Apskričio piknikas. Pradžia 10 vai. 
ryto. Philadelphijos ir apylinkės 
draugai atkreipkit atydą į šį svarbų 
pikniką naudai apskričio. Užkviečia- 
me visus apskričio kuopų narius ir 
mūsų kultūrinio judėjimo rėmėjus 
dalyvauti šiame piknike. Bus gera 
orkestrą, skanių valgių ir gėrimų. 
Kelrodis: Automobiliais važiuokite 
nuo Delaware tilto iki pirmutiniam 
Circle ir sukite į kelią No. 38. Pri
važiavę prieš gelžkelio tiltą, sukite 
po dešinei į pikniką. Iš Camdeno va
žiuokite autobusu prie Ferry, No. 6 
Chaple Avė.; išlipkite ties Ken- 
worth Ave. ir eikite Kenworth Ave., 
pereikit skersai bulvarą ir pirmuti
nis kelias veda į pikniką. — Rengė
jai. (226-228)

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
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.

Kiekvieną du batą 
karšta vakarienė.
Atskiras kambarys.
užėjimui su mote
rimis. Nedėliomis 
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai.

Jiven that License No. 
sued to the undersigned 
<1 liquor at retail under 

107 of the iAlcoholic Beverage Con- 
Law at 277 Giitnd Street. Borough of 

County ofl |Kings, to be consumed 
the premises. i i

VERONICA! VIRBUKAS
Grand St., I I Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby !i 
RL 7695 has been ij. 
to sell beer, wine an 
Section 
trol 
Brooklyn, 
on

426 South 5th Street Brooklyn, N. Y.

277

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

WORCESTER, MASS.
Worcesterio Lietuvių Suvienytos 

Draugijos rengia pikniką, sekmadie
nį, 28 d. rugsėjo, 
Piknikas

Blokas nuo Hewes St. eleveiterio stoties. Tel. Evergreen 4-9508

SCRANTON, PA.
ALDLD 39 kp.l susirinkimas

t rečiadienį, 1 d. j spalio, pas dd. In- 
driulius, 415 Electric St., 8 vai. va
karo. Prašome (raugų dalyvauti ir

įvyks

Olympia Parke, 
naudai Liet. 

Endicott St. Bus įvai- 
gerimų ir laimėjimų, 
muzikale

Choras ir solistas J. 
Kviečiame vietinius ir

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

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausirengiamas
Svetaines, 29 
rių valgių ir 
Taipgi graži 
dainuos Aido 
Sabaliauskas, 
iš apylinkės lietuvius ir tuomi prisi
dėti užlaikymui svetainės. — Kom.

(226-228)

programa; Laukiame Jūsų Užsakymo
Patarnaujam krautuvėms ir įvairiems 

pokiliams: bankietams, vestuvėms 
ir paremsNo.hereby given that License 

issued to the undersigned 
retail under .Section 107 

Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

to be consumed on tho

NOTICE
EB 1559 has been 
to sell beer, at 
of the Alcoholic 
I‘166 Nostrand Ave., 
County of Kings, 
premises.

JOE SAAVEDRA, MANUEL CHAO 
& JOSEPH SCHAMBERGER

d/b/a Joe’s Diner
Nostrand Ave., Brooklyn, N.1166

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

, at retail under Section 107 
Alcoholic Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

NOTICE is 
GB 2120 has 
to sell beer 
of the
115 Tompkins Ave., 
County of Kings, to 
premises.

SAMUEL 
415 Tompkins Ave.,

PRESSER
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10675 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
53'4 Throop Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off 
premises.

BARBŲR SHOP 
K. Degutis), Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 
306 Union Avenue 

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

GERAI PATYRŲ BARBERIAI

DETROIT, MICH.
Atydai visų “Vilnies” ir “Laisvės” 

skaitytojų. Šiuomi pranešam, kad 
yra šaukiamas vajininkų susirinki
mas. Kviečiame Draugijų valdybas 
ir visų “V.” ir “L.” skaitytojų ir rė
mėjų dalyvauti šiame susirinkime. 
Įvyks rugsėjo 27 d., 7 v. v. Draugi
jos Svet., 4097 Porter St. Svarstysi
me kaip sėkmingai pravesti mūsų 
dienraščių vajus gavimui naujų skai
tytojų.—Komisijos Narys.

(226-228)

Varpo 
keptuvė 

yra 
unijinė

TH t BAKUS',

JUKI IB LABEL

the

Throop
ALICE SAVAGE
Ave., Brooklyn. N.

hereby given that License

Y.

No.I NOTICE is _____  „
I GB 1865 has been issued to the undersigned
1 to sell beer, at retail under Section 107 
'of the Alcoholic Beverage Control Law at
5302 Clarendon Rd., 
County of Kings, to bo consumed off 
premises.

MICHAEL SLONIMSKY
<5302 Clarendon Rd., Brooklyn, N.

at retail under Section

Borough of Brooklyn.
tho

Y.

No.NOTICE is hereby given that License
GB 10619 has been issued to the undersigned 

.to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
the

155 Harrison Ave., 
Cmiilty of Kings, to be consumed off 
premises.

WILLIAM HOROWITZ
155 Harrison Ave., Brooklyn, N.

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard Street
kampas Inman Street 
Arti Central Skvero

CAMBRIDGE, MASS.
Tel.. TRObridge 6330

OFISO VALANDOS: 
2-4 ir 6-8 vakarė
Nedėliomis ir šventadieniai*: 
10-12 ryte

NEWARK, N. J.
Sekmadienį, rugsėjo 28 d., 2:30 v. 

po pietų įvyks didelis masinis susi
rinkimas naudai Medikalės Pagelbos 
Sovietų Sąjungai. Sokol Svet., 358 

■Morris Avė. Kalbės Vincent J. Mur
phy, Newarko Miesto Majaros, kun. 
Constantine Suhostavsky, kun. Ba
sil Lisenkovsky ir buvęs caro ka
riuomenes oficierius S. Kurnakoff. 
Kviečiame visus dalyvauti. Įžanga 
veltui. Ruošia IWO rusų-amerikonų 
kuopos. (226-228)

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, senvičiam duona, bal
ta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi kepama roliai ir bandukės. Puikiau
sias pasirinkimas skaniausių kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Caka 
Cheese Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake, Stollen 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

Siunčiame duoną per paštą į kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, sutelksime informacijas apie svorį ir kainas.

Varpas Bakery, 36-40 Stagg Street, Brooklyn, N. Y.

No.NOTICE is hereby given that License 
GB I860 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the. Alcoholic Beverago Control Law at 
1808a Fulton St.. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MARIA SCHMIDT
> d /h/u Four Star Delicatessen

J«0«a Fulton St., Brooklyn. N. Y.

the

Skelbkites savo biznį dien
rašty j “Laisvėje.”

DIENRAŠČIO
“LAISVĖS”

METINIS

KONCERTAS
Jau laikas pasižymėti sa
vo užrašą knygelėje, kad 
dienraščio “Laisvės” me

tinis koncertas įvyks:

Sekmadienį

Lapkričio

November
1941

Bus toje pačioje salėje

kur visada:

Labor Lyceum
949 Willoughby Avenue

Brooklyn, N. Y.

TILŽĖS SPAUDIMO
Aukso AltoriukaSj paprastu ap

daru .......... 1.1................. .......
Ta pati knyga, Celuliodas gra
žiu apdaru su antspaudais.... $1.60

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

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

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

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

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

300 visokių vąistiškų augalų 
ir kam jie yra naudingi .

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

M.
334

$3.00 
35c 
25c 
15c

25c 
60c 

$1.50

334 Dean R 
SPENCERPORT,

Rd., 
, N. Y.

SANDELIS VISOKIŲ 

ŠAKNŲ IR ŽOLIŲ 
Kadangi uogos, Liepos žiedai, pelu- 
nas, alerų šaknys, ramunėliai, apvy- 
niai, gumbažolės, trukžolės, valeri
jonai galima gauti ant svarų po 70c 
svaras, arba bile kokių 6 svarai už 
$3.30.

Taipgi aš turiu visokių sutaisytų 
žolių pakeliuose su angliškais ir lie
tuviškais užvadinimais, kam jos nau
dingos ir kaip vartoti.

Nervų arbata ...........
Vidurių reguliatorius 
Dusulio arbata .........
Kokliušo arbata .......
Ramatų žolės ...........
Trajankos 60c arba 3 pk. $1.50, 
Žolių knygelė aprašo visokias žo

les ir šaknis—25c. Mikaldos pranašy
stės—25c. Sapnų knygelė, atmena 
gerai sapnus su kazyrų nukėlimais 
ir planetų atspėjimais 35c.

Lengvas būdas išmokti angliškos 
kalbos be kito pagelbos 35c.

M. ZUKAITIS 
334 Dean Street 

SPENCERPORT, N. Y.

11 12 1 | 
/naRUEN 2| 

VCRi-THIH

9

85c
60c
60c
60c
60c

VERI-THIN* DORCAS
15 jewels, pink gold 

filled cose, Guildite bock 
.............................$33.75

VERI-THIN* FOSTER — 
15 jewels, pink or yellow 
gold filled cose, Guildite 
bock.................... $33.75

»EG. *» S. PAT. OFF. PATENTS PENDING .

.£5 J. ROMAN
( Ramanauskas )

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

Liūdesio valandoje kreip
kitės prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime mo

dernišką patarnavimą.

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

1113 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA

Telefonas Poplar 4110

ROBERT LIPTON
JEWELER

701 Grand St. Brooklyn, N. Y.
Tarpe Graham ir Manhattan Avės. *

Stokite į mūsų Kalėdinį Kliubų dabar. Mažas depozitas S 
palaikys jums jūsų pasirinktus daiktus iki Kalėdų. 5

Chroniškos Ligos
KRAUJO, ODOS IR NERVŲ Ligos, Skilvio ir Žar

nų Nesveikumai, KRAUJUOJANTI SKAUDULIAI 
Sėdynės ir kitokios Mešlažarnės Ligos. Abelnai Silp
numas, Sciatika, Sąnarių Uždegimas, Reumatiški 
Nesveikumai, Inkstų ir Pūslės Ligos ir kiti chroniški 
nesveikumai Vyrų ir Moterų gydomi. Kraujo ir Šla- 
ir X-Spinduliai užtikrina teisingą 
ir tinkamą gydymą. ĮšvirkšČiama

pumo Tyrimai
ligos pažinimą
Serumo ir Čiepų, kada reikalinga. Ateikite šian
dien dėlei ištyrimo, o jūsų liga bus jums išaiškinta

MEDIKALIS IŠTYRIMAS $2.00

DR. L. ZINS
110 East 16 St., New York

Tarp Union Sq. ir, Irving PL----------------- -------
Šiokiom dienom 9 A. M.—8 P. M. Sekmadieniais 9 A. M.—2 P. M.



Šeštas puslapis LAISVE Šeštadienis, Rugsėjo 27, 1041

NewYorto-^K^/Zinloi
1 ėsite gerai prisišokti. Iš anks
to tikietus galima gauti “Lais
vės” raštinėj. M.S.

Kitą Sekmadienį

Ką Veikia Petras
Grabauskas?

! Browderio Laisvinimo Mitin 
ge Kalbės Garsūs Kalbėtojai

Jaunimas Kviečia | 
Sezono Atidarymą

Kulboko Likerių Krautuvė

Petras Grabauskas

Didžiajame Madison Square 
Gardeno mitinge šį pirmadie
ni, rugsėjo 29-tos vakarą, na- 
cionaliai garsūs kalbėtojai ir 
veikėjai atsišauks tiesioginiai 
į prezidentą
nhudoti vyriausio 
galią išlaisvinimui 
derio.

Rooseveltą pa- 
šalies vado 
Earl Brow-

kurie įkai-Darbo žmonės, 
nuoja Browderj, kaipo nepa
vaduojamą priešfašistinės ko- 

masiniai dalyvaus 
kad prisidėti prie 
išlaisvinimo.
K. Billings, darbo

vos vada, 
mitinge, 
B row deri o

gal būt, 
Amerikos 

dabar.

būtų
lie-

Petras yra ge-

Aną dieną Aido Choro Dra
mos grupės repeticijose vienas 
Aido Choro narys manęs pa
klausė: “Ką šį vakarą veikia 
Petras Grabauskas, kad šį va
karą į repeticijas neatėjo?”

Aš jam atsakiau tą patį, ką 
ir čia parašau: “Jeigu mes tu
rėtume bent keletą tokių cho
ristų, kaip-P. Grabauskas, tai 
mūsų Choras, 
dar garsesnis 
tuviuose, negu

Visų pirma,
ras dainininkas ir uolus choro 
organizatorius. Jį taipgi ma
tysite lošiant ir girdėsite dai
nuojant savo rolėje ir kartu 
su Choru 12 d. spalių, Lalp.or 
Lyceum, Aido Choro perstąto- 
inam veikale Neturtas — Ne 
Yda. Bet Petras dar nepasiten
kina vien tik atlikimu savo ro
lės veikale. Jis dabar renka 
nuo biznierių skelbimus į šio 
Aido Choro perstatomo veika
lo programą. Ir sakosi jau tu
rįs surinkęs virš $70 dolerių. 
Bet, girdi, dar toli gražu neuž
tenka. Sako, norėtų surinkti 
virš $100. Tas darbas, ypatin
gai dabartiniu laiku yra sun
kus, nes dabar yra visokių

Warren 
unijų vadas, patsai iškalėjęs 
su Tom Mooney arti ketvirtį

šimto metų, tiesiai iš savo uni
jos konvencijos Kalifornijoj 
pribus į Madison Square Gar
den mitingą orlaiviu, kaip kad 
pribus ir kongresmanas Vito 
Marcantonio. Taipgi kalbės 
Arturo Giovannitti, Elizabeth 
Gurley. Flynn, Dr. Max Yer- 
gan.

Piliečių Komitetas, kuris 
rengia šį mitingą, pareiškė vil
tį, kad masės newyorkiečių 
pasisakys už Browderio laisvę 
pripildant ir perpildant Madi
son Square Garden salę, kuri 
yra didžiausia mitingams pa
talpa visoje šalyje. Bilietų 
kainos nuo 20c iki 66c. Pra
džia 8 v. v.

Pirmas vakarėlis šį sezoną 
bus LDS Jaunuolių šokiai ir 
“spaghetti party;” Įvyks spa
lio 4-tą, šeštadięnį, “Laisvėj.”

Vasaros sezonas pasibaigė, 
praėjo visi piknikai. Tuojaus 
prasidės šokiai,; koncertai, 
bankietai, ir 1.1. Mes šį sezo
ną oficialiai atidarome spalio 
4-tą. Ateikite su: mumis pasi
linksminti. Nesėdėkite namie, 
eikite, kur datig 'žmonių susi
renka, kur galimą pasišnekėti 
su pažįstamais,’ kūr galima pa
sišokti ir taipgi pavalgyti mū
sų skaniai pagadintos itališ
kos vakarienės. Kaina tik 60c. 
Gros Jurgio Kazakevičiaus or
kestrą. Ateikite ; visi, šokiai 
prasidės nuo 8 vai., o vaka
rienė vėliau, bet pirm jos ga-

prisiėjus
su savo

Pamatęs “Laisvėje” skelbi
mą naujai atidarytos lietuvių į 
likerių krautuvės, 
reikalui, nuvykau
draugu nusipirkti šio to. Tai 
buvo N. K. Kulboko krautuvė 
jojo paties nuosavam name, 
po num. 132 Sumner Ave., 
prie Hart St., Brooklyne. Nors 
pati krautuvė ir nebrdvinga, 
bet taip viskas puikiai sutvar
kyta, kad, to gėrimėlio viso
kiausios rūšies užkrautos pil
nos šėpos ir lentynos; viskas 
sutvarkyta pagal puikų skonį, 
kaip languose, taip viduje.

Kulbokas yra gerai pažįsta
mas brooklyniškiam kaipo se
nas biznierius. Jis per dauge
lį metų laikė užeigą. Reikalui 
esant, lietuviai ir kreipiasi pas 
savo seną pažįstamą.

P. N.

Visi esate prašomi rezervuo
ti spalių 5-tą išvažiavimui į 
Jamaica giraitę, kad dar kar
tą pasidžiaugti baigiančia nuo 
mūs pabėgti vasarine gamtos 
grože, pasilinksminti atvirame 
ore ir paremti kariaujančius 
prieš fašizmą. Visas pelnas 
iš šios pramogos skiriamas So
vietų Sąjungos medikalei pa
galbai, o tai reiškia ir savo 
broliams lietuviams, kurių de- 
sėtkai tūkstančių randasi Rau
donojoj Armijoj.

Apšvietos Kliubas.

WPA Muzikos ir Dainų 
Programos

Šį šeštadienį, Brooklyno 
Muziejaus patalpose, Eastern 
Parkway, dainuos pagarsėję 
Negro Melody Singers, vado

vaujami Ulysses Elam. Pra
džia 3 v. po pietų.

Sekmadienį Brooklyno Mu
ziejaus patalpose bus dvi pro
gramos, viena 1 :30, o antra 
4 v. po pietų. Pirmojoj — 
WPA Simfoniška Orkestrą, 
vadovybėje John Barnett, o 
antrojoj — Simfoniškas Be
nas, vadovybėj Maure! Hun- 
kins.

Brooklyno Prieplaukoj 
Pažeisti Du Laivai

Vėlai trečiadienio vakarą su
sidūrė atplaukiantis aliejų ve
žantis prekinis laivas Robert 
E. Hopkins, 6,625 tonų įtalpos, 
su išplaukiančiu angliavežiu 
laivu Jason, 10,000 tonų įtal
pos. Aliejinis laivas tuojau 
pradėjęs skęsti.

Nacių Šnipai Seniai Norėjo 
Gauti Amerikos Sekretus

Šią savaitę Brooklyno Fede- 
raliame 
Kennedy 
Sebold’o, 
Valstijų

prokuroras 
klausjinėjo

policijos 
Herman Lang, 

N. Norden Co. 
kuris, sakoma, 
naciams svarbų

Teisme 
specialiai 
vokiečio Jungtinių 

slaptosios
agento, apie 
buvusį Carl 
draftsmaną, 
yra pardavęs
J. V. bombų taikyklį.

Sebold’as liudijo, kad jam 
grįžtant iš Vokietijos vasario 
8, 1940 m., prisimetus nacių 
šnipu, vienu iš keturių jam 
duotų vardų buvęs Lang. Su 
jų pagalba, palaikant su jais 
ryšius, Sebold turėjęs šnipinėti 
ir savo patyrimus pranešinėti 
naciams. Prisilaikant instruk
cijų, jis pirma parašęs laišką 
Langui kovo 
vo 23, 1940, 
jo namuose, 
Glendale, L.

Su Lang’u

DU DIDINGI JUDŽIŲ VEIKALAI
V. I. Pudovkino galinga ir giliai 

sujudinanti drama 

“MOTHER”
Gorkio apysaka iš 1905 m. Nepaprastas 
dokumentas žmonių prjespaudos ir kovos.

Plačiausiai išnirtas judis mūsų kartoje

4La Maternelle’
(“Children of Montmartre”) 

Pasauliniai sveikinamas judis.
ti Vokietijon per Japoniją ir 
Rusiją ir kad visos jo išlaidos 
bus padengtos, tačiau jis ven
gęs išsiduoti, sakydamas esąs 
“Amerikos piliečiu ir nenorįs 
grįžti.”

Po to Sebold turėjęs susi
siekti su savo informantais 
“Shanghajaus keliu” (slaptais 
ryšiais) ir tik gavęs priedams 
vardus “Byer” ir “Eberhardt” 
tegalėjęs Lang’ą patenkinti, 
gauti jo pasitikėjimą. Vėliau 
jis per slaptąjį radijų, kurį na
ciai laikė už savo, bet kuris 
tačiau buvo J. V. agentų ži
nioje, gavęs instrukcijas 
Lang’ui keliauti Vokietijon 
vežant svarbų Amerikos orlai
vių sekretą. Lang iš karto ne
norėjęs važiuoti, bet paskui 
sutikęs valiuoti per Meksiką 
po to, kada jam per Sebold 
buvę pranešta, jog jo reika
laujamieji kelionės reikalams 
$3,000 iš aukštoku dėti “Dres- 
dener Banke.”

Lang buvo nuvažiavęs Vo
kietijon ir ten po jo priežiū
ra Vokietijos inžinieriai pagal 
amerikinį planą padarę na
ciams bombų taikyklį.

VfiLAI RODOMA ŠIĄNAKT

Didis Masių Mitingas
PALIUOSAVIMUI

EARL BROWDER
i KALBĖS

Warren K. Billings
Žymus unijistas, kuris išbuvo arti 25 metų kalėjime su 

Tom Mooney

Vito Marcantonio
I i

1 ■ 1Amerikos Darbo Partijos Kongresmenas iš New Yorko

Taipgi kalbės Dr. Max Yergan, Nacionalio Negrų 
Kongreso prezidentas; Elizabeth Gurley Flynn, 
veikiančioji Sekretorė piliečių, komiteto už paliuo- 
savimų Browderio. Arturo Giovannitti, darbinin
kų švietėjas ir žymus poetas.

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS.

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

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

O

Dr. J. J. Kaškiaučius
Telefonas: Humboldt 2-7964

53Q Summer Ave.
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

66 Court Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-8622

8-tą, o po to ko- 
su juo pasimatęs 
74-36 64th Place 
L
susipažinti turė- 

Aš atvežiau 
jums linkėjimus nuo Rantzau 
iš Berlyno ir Hamburgo.” Ta
čiau Lang buvęs atsargus. Se- 
bold jam toliau sakęs, kad jis 
parvežė jam pranešimą grįž-

rinkliavų, tai žmonės pradeda jęS pasakymu __
pasidaryti netoki duosnūs.

Kas liečia mus visus choris
tus, tai visi Petrui labai dė
kingi už jo gražų darbavima- 
si ir mes 
darni savo 
tusį narį.

Linkime 
darbuotis.

Aido Choro Koresp.

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179
VALANDOS: 2-4 ir 6-8 
Nėra valandų sekmadieniais.

O

didžiuojamės turė- 
tarpe toki pasišven-

ir ant toliau Petrui PALEIS IŠ ARMIJOS

“Kaimo Nuotaka” So. Brook- 
lyne ir Great Necke

“Kaimo Nuotaka,” viena iš 
geriausių-gražiausių filmų, pa
rodo naturališką “gyvenimą ir 
meilę, taipgi turi humoro ir 
gražią simfonijos muziką. Nei 
jokis raštas nei kalbėtojas ne
gali tiek pasakyti, kiek ši fil
mą. Todėl nepraleiskite šios 
progos. Be to, toj pat progra
moj rodoma istorinė filmą iš 
Tarybų Lietuvos, ir iš Vokie- 
tijos-Sovietų karo lauko.

Kurie neturėjot progos ma
tyti tas filmas 26-tą, penkta
dienio vakare, Piliečių Kliube, 
tai dar yra proga matyti šeš
tadienio/ vakare, 27-tą, So. 
Brooklyne, American Labor 
Party Salėje, 4714 5th Avė., 
tarpe 47th ir 48th Sts. šokiai 
prasidės 7:30, filmų rodymas 
10 v. v. Įžanga 40c. Arba ga
lite jas matyti 
Great Necke,
Rd., Kasmočių salėje, 
prasidės 3:30 po piet. Filmų 
rodymas 8 vai. Įžanga 40c. Vi
sus užkviečia,

Rengėjai.

Vaikam Šokių Mėgėjam

Lankydamasis New Yorke 
gen. Hershey sakė vietiniams 
drafto viršininkams, kad gruo
džio 15-tą bus paleisti iš ar
mijos pirmojo drafto visi vy
resni 28 metų amžiaus ir tie 
jaunesnieji, kurie užlaiko šei
mynas.

REIKALAVIMAI
Reikalinga moteris prie namų rū

šies ir prižiūrėti du vaikus. Gaus 
kambarį ir valgį, taipgi ir atlygini
mą. Prašome rašyti sekamu antra
šu: L. Baronas, 234 E. Filbert St., 
East Rochester, N. Y. (227-229)

sekmadienį,
91 Steamboat 

šokiai

Vaikų M u z i ejuje, 185 
Brooklyn Ave., šį šeštadienį, 
lygiai 3 ir lygiai 4 vai. po pie
tų, bus dvi indijoniškų šokių 
programos, išpildytos indijonų 
muzikos ir šokių ekspertų. 
Nemokami tikietai vaikams 
būsią išduodami pusvalandžiu 
anksčiau prieš prasidėjimą 
programos.

Demonstravo Miesto 
Gynimą

Atidaryme penkto metinio 
policijos spektaklio Madison 
Square Gardene pereito tre
čiadienio vakarą gyvai paro
dyta, ko galima tikėtis iš mies
to sargybos ir gynėjų, čia pat 
didžiulėj arenoj išsprogdinta 
bombos, padegta mažytis bil- 
dingo modelis ir paleista veik- 
lon gaisragesybos, gyvybės ap
saugos ir kiti gelbėjimo 
ratai. Spektaklis baigsis 
tadienį.

apa- 
šeš-

pra-
Iki

Šiemet mieste daugiau 
plitęs vaikų paralyžius, 
rugsėjo 22-ros buvo susirgę 
264 asmenys, kuomet norma
liai lig to laiko susirgimų bū
davo iki 116.

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja kambarys, garu ap

šildomas. Apylinkė graži, tiktai vie
nas blokas nuo Forest Parko. Asmuo 
turi būti blaivininkas. Atsišaukite į 
krautuvę: 7913 Jamaica Ave., Wood
haven, N. Y. (226-228)

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau ir prašau atsiliepti as

mens, kuris man parašė laišką ir pa
sirašo tik “Supagarba” ir nepadavė 
savo antrašo.

Aš norėčiau gauti daugiau infor
macijų apie tą ypatą, kuri tame laiš
ke minima. Norėčiau susipažinti su 
to laiško autorių. Prašau paduoti 
man savo vardą ir antrašą.

Alex Beniušis, 39 Downing St., 
Newark, N. J. (228-9)

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Salės dėl Balių, Koncertų 
Bankietų, Vestuvių, Susirinki
mų ir tt. Puikus steičius si 
naujausiais įtaisymais. Ketu

rios bolių alleys.
Kainos Prieinamos

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 2-3842
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SULAIKYTA ANT ILGIAU — ANTRA DIDŽIOJI SAVAITE
Amerikinį Premjerą — Artkino Kodo V. K. Pudovkino Saunų Sovietinį Judj

“GENERAL SUVOROV”
Stebėtina istorija to didžio Rusų stratego, kuris sumušu Napoleono armijas.

p,™, “STALIN SPEAKS”
Judamasis žinių paveikslas garsios Stalino kalbos apie “nusvEintos žemės” politikų

Taipgi: Naujausi Sovietiniai karo žinių judžiai.
Nuolat nuo 9 A. M. šiokiom dienom 20c. iki 1 P. M.
A 1\] I 17 V T11117 A Seventh AvenueO A rkl 1.1 j i-j 1 J. (tarp 41 ir 42 Sts j

________ TEL.: 7-9686

PRAKALBOS BUS
MADISON SQUARE GARDEN 

8th Avenue ir 49th Street, New York City 
Įvyks Pirmadienį

Rugsėjo 29 September
Pradžia 8-tų vai. vakare

Rengia Piliečių Komitetas Paliuosavimui Earl Browder, 
kurio pirmininku yra Tom Mooney.

Rezervuotos sėdynės: 66c, 55c, 44c ir ant balkono 20c.
Bilietai gaunami išanksto Workers Bookshop, 50 E. 13 St., N.Y.C.

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 
įvairiom.spalvom

JONAS STOKES .
512 Marion St., Brooklyn
Kamp. Broadway Ir Stone Ave.( 
prie Chauncey St., Broadway Line 

Tel. Glenmore 5-6191<> 
------------------—

UŽEIGA
Rhelngold extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokių 
. VYNŲ Ir DEGTINES 
Importuotų ir Vietinių 

•
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ
M --- -------------- t*'

I Joseph Zeidat, Sav

VIENINTELĖ LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

fiš'i 409 ir 417 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
Tel. EVergreen 7-8451 

išdirbėjai ir pardavėjai 
GERIAUSIOS RŪŠIES RAKANDŲ 
Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 

palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

g Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

F. W. Shalins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas

$150
Koplyčias suteikiam 

mai visose dalyse
Tel. Virginia 7-4499

laidotuvet

nemoka- 
miesto.

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalzamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA) 
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 Bedford Avenue

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

1
JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU

Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENe ir sūnai
Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymą

GREEN STAR BAR & GRILL
NAUJA LIETUVIŲ UŽEIGA

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

visados bus patenkinti.

Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį!
TURIME GEROS DEGTINES IR VYNŲ

Ateikite pasimatyti su Giviais
Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand St.
Skersai nuo Republic Teatro

BROOKLYN, N. Y.
Tel. Ev. 4-8698

................- J?




