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16-ka Karo Savaičių. 
Neįmanoma Aprašyti... 
Sovietams Pavojus.
Pagaliau!
“Vienykimės Sutriuškinimui 

Hitlerizmo.”

Rašo R. MIZARA

Kai skaitytoją šie žodžiai 
pasieks, 16-toji didžiausio 
pasaulio istorijoje karo savai
tė baigsis,—prasidės septynio
liktoji.

Septynioliktoji savaitė gal 
būt bus pati kruviniausią, pati 
didžiausia. Ji gali būti ir pa
ti svarbiausioji.

Mūšiai, koki dabar eina Ry
tų Fronte, nėra įmanoma ap
rašyti nei apsakyti. Tūkstan
čiai tankų, tūkstančiai gink
luotų sunkvežimių, tūkstančiai 
orlaivių, milijonai ginkluotų 
vyrų dienomis ir naktimis be 
paliovos įsijungę vienan di-1 
džiulin mūšin, kokio žmonija 
nėra mačiusi, apie kokį retas 
kuris iki šiol yra svajojęs. *

Levas Tolstojus, žymusis ru
sų rašytojas, savo veikale 
“Karas ir Taika,“ meistriškai 
nupiešė pradžioje 19-tojo 
šimtmečio mūšius ties Auster- 
litzu ir ties Borodinu, kai Na
poleonas veržėsi užkariauti 
Rusiją.

Bet kas galės kada nors su
gebėti nupiešti mūšius, kurie 
dabar verda ties Leningradu, 
ties Maskva, Ukrainoje?! Pa
lyginti šiuos mūšius su anais, 
tie buvo tik piknikas.

Niekas negali užginčyti, 
kad Sovietams šiandien yra 
didelio ir baisaus pavojaus. 
Priešas sumobilizavo visas sa
vo jėgas ir paleido jas kovon.

Ar Sovietų raudonarmiečiai, 
pasirodę taip didvyriškai, iš
tesės atmušti priešą nuo Mas
kvos? Ar galės jie palaužti 
savo priešui nugarkaulį eina
muosiuose mūšiuose ?

Tai parodys greitoji ateitis.
Žinome vieną: Sovietų liau

dis neužleis nei vienos pėdos 
priešui žemės be mūšio!

Šiandien, tačiau, kiekvienas 
žmogus, kuriam rūpi sutriuš
kinimas hitlerizmo — žmoni
jos pabaisos — kelia rimtai 
klausimą:

Ką daro Anglija? Kodėl ji 
nepradeda mušti priešo iš va
karų ?!

Ar > Anglija tiksliai delsia, 
laukia, nepaiso?

Niekad Anglija neturėjo to
kios progos išstatyti savo jėgų 
Europos kontinente, kaip šian
dien !

Be to, kad Hitleris sumobi
lizavo visas savo jėgas rytų 
frontui, Francijoje,- Hollandi- 
joj, Belgijoj žmonės įnirtusiai 
kovoja prieš hitleristus, nepai
sydami mirties, nepaisydami 
nieko! Tegu tik Anglija išso
dina Franci jo j savo kariuome
nę tuojau Francijos, Hollandi- 
jos, Belgijos liaudis stotų jai į 
talką. Ir būtų atidarytas nau
jas frontas. Hitlerizmui būtų 
užduotas didelis smūgis.

Bet Anglijos viešpačiai nie
ko nedaro. Anglijos orlaiviai 
net liovėsi Vokietijos miestus 
bombarduoti.

Tokią tai Sovietai turi tal
kininkę! . . .'

Pagaliau, SLA pild. taryba 
nutarė paskelbti revizorių ra
portą — paskelbti “Tėvynė
je.”

Už tai SLA nariai turi būti 
dėkingi tiems laikraščiams, 
kurie nuolat to reikalavo, — 
“Laisvei” ir “Vilniai.”

Toji SLA centre revizija 
kaštavo Susivienijimui virš 
$5,000.00. Tiek užsimokėję, 
SLA nariai turi teisę bent re
vizijos raportą pamatyti.

čikagiečiai išleido 24 pusla
pių brošiūrą: “Vienykimės Su
triuškinimui Hitlerizmo.” Kai
na tik 5c. Knygelėje telpa 
prof. Vytauto Bacevičiaus ir
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Garsus, bet Seni Na- Prezidentas Ragina Kongresą Raudonoji Armija 
ciy Pasigyrimai Tuoj Nutari Ginkluot Preki- Didvyrišk a i Ginasi

Berlynas: — Hitlerio žinių 
vyriausias perdavėjas Otto 
Dietrich tvirtina, kad, girdi, 
paskutinės Sovietų Sąjungos 
karo jėgos, kurioms vadovau
ja maršalas S. Timošenko gi
nančios Maskvą, yra apsuptos 
ir naikinamos.

Kad pietų fronte maršalo S. 
Budionnio armijos yra ištašky
tos ir jos daugiau nesudaro 
karinės kliūties, kad būk ten 
vokiečiai taip greitai einą, 
kaip tik gali žmogus eiti;

Kad maršalo Vorošilovo jė
gos yra uždarytos Leningrade, 
it vokiečiams atdaras kelias į 
rytus.

Toliau tas Dietrich sako, 
kad “Sovietai jau neturį nei 
vienos divizijos tinkamos ka
riauti,“ kad “Sovietai, kaipo 
karinė jėga užbaigta.“

Taip kalbėjo Hitlerio žinių 
perdavėjas ir vis įtikinėjo: 
“Atminkite, kad aš jums sa
kiau tiesą apie mūšius Lenki
joj, Francijoj ir kitur.“ Jis 
tvirtino, kad ir dabar jis sako 
“tiesai“ Bet tai jau ne pirmas 
sykis jis tą sako.

Birželio 3p dieną jis ir Hit
leris sakė, kad jau “sunaiki
no visus Sovietų orlaivius,“ 
kad “Raudonoji Armija visai 
sumušta, ir vokiečiai tik liku
čius gaudo.“ Liepos 2 ir 12 
dienomis jie tą pat sakė. Lie
pos 13 dieną Hitleris skelbė, 
kad jau už dienos kitos Mas
kva, Kijevas ir Leningradas 
bus paimta, kad Raudonoji 
Armija “sunaikinta.“ Rugpjū
čio 5 dieną tą pat jie sakė, o 
kada naciai apsupo Odesą, tai 
sakė, kad tai naujas Dunkir- 
kas, būk “rusai bandą pabėg
ti iš Odesos laivais, o vokie
čių orlaiviai laivus skandiną.“

Dabar kiekvienas matome, 
kad tai buvo blofai. Matyti, 
kad ir dabartinis paskalas 
apie apsupimą miliono 
yra pasigyrimas.

Nuversta Naciam Pa
lanki Panamos Valdžia

Arnulfo 
Jis maty- 
iš anksto

Panama. — Panamos Res
publikoje tapo nuverstas na
ciškas prezidentas 
Arias ir jo valdžia, 
damas, kas atsitiks, 
paspruko į Kubą.

Nauju Panamos prezidentu 
tapo Adolfo de la Guardia, 
buvęs valdžios ir teisingumo 
ministeris. Dabar suorgani
zuotas Panamos ministerių ka
binetas yra palankus Jungti
nėm Valstijom ir demokrati
nėm šalim abelnai.

(Per Panamos respubliką 
eina Jungtinių Valstijų kana
las tarp Atląnto ir Pacifiko 
Vandenynų).

Berlin, spal. 10. — 
skelbia, kad jie suėmę 
raudonarmiečių ir 161-ną ka- 
nuolę Baltijos salose Oesel ir 
Muhu.
H. Jagmino kalbos, sakytos 
Chicagos Lietuvių Konferenci
joje, įvykusioje šią vasarą. 
Įdėtas neilgas dr. A. L. Grai- 
čiūno raštas.

Brošiūra tinka; ji reikėtų 
praplatinti ne tik Čikagoje, 
bet ir kitose lietuvių kolonijo
se.

nius Amerikos Laivus
į

Sako, Reikia Kuo Daugiausiai ir Kuo Grei'čiausios Pagalbos Sovietams ir Anglijai

Washington. — Preziden
tas Riooseveltas spalių 9 d. 
įteikė Jungtinių Valstijų 
Kongresui pareiškimą, ra
gindamas pakeist Amerikos 
Bepusiškumo - Neutralumo 
Įstatymą taip, kad galima 
būtų ginkluot prekinius šios 
šalies laivus, kurie gabena 
reikmenis Anglijai ir ki-

prieplaukas draugiškųtiem kraštam, kovojantiems į 
prieš nacių, pavojų, gręsian- Amerikai šalių, kariaujan-
tį ir pačiai Amerikai.

Sykiu prezidentas primi
nė Kongresui, kad neužilgo 
panaikintų ir tą Bepusišku- 
mo Įstatymo punktą, dėl 
kurio amerikiniai laivai da
bar negali gabent reikmenų

čių prieš “valstybes 
pamišimo apsvaigusias 
mačiomis užvaldyt visą 
šaulį.”

iki

pa-

(Patariame visiem ištisai 
perskaityti šį prezid. Roo- 
sevelto pareiškimą.)

TEKSTAS PREZIDENTO ROOSEVELTO
PARAGINIMO KONGRESUI PAKEIST

AMERIKOS BEPUSIŠKUMO ĮSTATĄ
JUNGTINIŲ VALSTIJŲ 

KONGRESUI:
Jau aišku mums visiems, 

jog pasaulio sąlygos griež
tai pasikeitė nuo ,to laiko, 
kada buvo išleistas pirmas 
Amerikos Bepusiškumo (ne
utralumo) Įstatymas 1935 
metais. Paskui tapo išleis
tas 1939 m. Bepusiškumo Įs
tatymą/tpkiu laiku, kuomet 
dar tik mažai kas tegalėjo 
įžiūrėti, kokias ištikrųjų di
džias pastangas deda Ma
ciai, kad užviešpatautų pa-

Mes, beje, girdėjome šne
kant, kad šis naujas europi
nis karas tai, girdi, nėra 
tikras karas, ir kad besi- 
niaujančių šalių armijos pa
siliks už nepralaužiamų sa
vo tvirtumų ir niekad tikru- 

rusų moję nekariaus. Tokiam su
pratimui vyraujant, Bepu
siškumo Įstatymas atrodė 
tinkamas. Bet taip atrodė 
ir Maginot tvirtumų linija.

Nuo to laiko—per šiuos 
dvejus pastaruosius tragiš
kus metus — karas sklei
dėsi nuo vieno žemyno į ki
tą; labai daug tautų liko 
užkariauta ir pavergta; di
džiuliai miestai tapo griu
vėsiais paversti; milionai 
žmonių užmūšta, kaip ka
reivių ir jūreivių, taip ir ci
vilių. Dar niekada pir
miau nebuvo toks platus su
naikinimas ištikęs Dievo že
mę ir Dievo vaikus. Pavida
las ateities—tokios ateities, 
kokią Hitleris stengiasi su
daryt—dabar yra toks aiš
kus ir taip gręsmingas, kaip 
antgalviai šiandieninių lai
kraščių.

MES NE BEPUSIŠKI
Per tuos metus mes, ame

rikiečiai, niekada nebuvome 
bepusiški savo mintyse. Mes 
niekada nesijautėme abeju- 
tiški dėl to, koks likimas iš
tinka Hitlerio aukas. Ir vis 
labiau ir labiau mes supra
tome pavojų sau patiems, 
demokratiniams mūsų pada
vimams ir įstaigoms, mūsų 
šaliai ir mūsiškiam žemės 
pusiau-rutuliui.

Naciai 
12,000

Mes sužinojome, ką tai 
reikštų mums patiems, jei
gu užpuolikai laimėtų per
galę. Todėl, Amerikos žmo
nės, per savo j<ongresą, pa
darė svarbių ir brangiai 
kaštuojančių žingsnių, kad 
duotų didžios pagalbos tom 
tautom, kurios veikliai ko
voja prieš nacių-fašistų vie
špatavimą.

TAI BŪTŲ PERVĖLU
Mes žinome, jog mes ne

galėtume apsigint, Long Is
lando vandenų Siaurumoje 
ar San Francisco Įlankoje. 
Tai būtų pervėlu. Amerikos 
politika yra, kad mes gin- 
tumės, kur tiktai toks gy
nimasis pasidaro reikalin
gas painiose ir sudėtingose 
sąlygose šių laikų karo.

Taigi pasidarė reikalinga, 
kad ši valdžia nebūtų su
pančiota kas liečia vykdymą 
politikos, kurią aiškiai iš
reiškė Kongresas ir žmo
nės. Mes .turime žiūrėti tie
siog į akis tai tiesai, jog 
Bepusiškumo Įstatymui rei
kia visiško perkratinėjimo, 
atsižvelgiant į jau žinomus 
faktus.

Mano siūlomi šio įstaty
mo pakeitimai nešaukia pa
skelbt karą, kaip kad ir 
Lease-Lend įstatymas ne
reikalavo skelbt karą. Tai 
yra klausimas pamatinio 
Amerikos teisių gynimo.
PANČIAI ItyšLUBINIMAI

Bepusiškumo Įstatyme 
yra įvairūs šlubinantieji po
smai. Tų posmų atšaukimas 
arba pataisymas nėkiek ne
padarys Jungtines Valstijas 
mažiau bepusiškomis, negu 
mes esame šiandien, bet 
duos mums galimybę daug 
sėkmingiau patiems apsi
ginti ir apgint, Centralinę 
ir Pietą Ameriką ir teikt 

'paramos daug sėkmingiau 
prieš baisiąsias jėgas dabar 
maršuojančias linkui pasau
lio užkariavimo.
HITLERIS NEŽINO RIBŲ

.Pagal Bepusiškumo Įsta
tymą, mes nustatėme tulus

plotus kaipo karo 
kurias joks laivas

vandenų 
sritis, į 
po Amerikos vėliava negalė
tų plaukti. Hitleris paskel
bė kai kuriuos daug dides
nius plotus kaipo karo sri
tis, į kurias joks bepusiš- 
kas laivas, nežiūrint po ko
kia vėliava ar su kokiais 
kroviniais, negalėtų plaukt 
kitaip, kaip tik su pražūtin
gu pavojum tam laivui.

Mes dabar žinome, jog 
Hitleris nepripažįsta jokio 
apribojimo jokiai kovos sri-

(Tąsa ant 5-to pus].)
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Maskva. — Vokietijos fa-lrika ruošiasi prie kovų. Vokie- 
šistų ir jų talkininkų baisios Į tijos komanda atlieka tą pat 
jėgos puola Raudonąją Armi
ją, kad ją sumušus ir atsida
rius kelią į Maskvą, žiauriau
si žmonijos istorijoj mūšiai ei
na visu frontu, bet ypatingai 
Viazmos, Briansko 
srityse. Vokietijos fašistai me
tė šin frontan per 200 divizi
jų, apįe 3,000,000 kareivių. 
Jie grūda diviziją po divizijos 
į. baisią ugnį. Maišosi pėstinin
kai, tankai, ugnies metikai; 
oras kaukia nuo orlaivių ir že
mė dreba'nuo tankų ir kanuo
lių.

Vokietijos fašistams pavyko 
sutraukti skaitlingesnes jėgas 
Viazmos srityj, kuri yra 130 
mylių į vakarus nuo Maskvos. 
Raudonosios Armijos karžy
giai, nesigailėdami savo gyvas
ties, naikina priešą tankais, 
orlaiviais, rankinėmis granato
mis, kulkasvaidžiais, durtu
vais, o ypatingai gerai veikia 
rusų stipri ir taikli artilerija. 
Bet naciai, nesigailėdami gy
vybių, lenda pirmyn, kaip, su
žvėrėję gaivalai. . '

Vien raudonarmiečių dali
nys, vedamas generolo Ivano 
Baldino, iškirto per 8,000 fa
šistų karių ir sudaužė daug 
jų karo pabūklų. Dar žmoni
jos istorijoj nebuvo tokių bai
sių mūšių.

Vokietijos fašistai metė vi
sas jėgas, kad laimėti pergalę 
pirm negu užeis žiema, nes jie 
mato, kad jų reikalai eina 
blogyn, kada Anglija ir Ame-

ir Oriol

gemblerystę, kurią bandė at
likti kaizerio komanciierius E. 
Ludendorffas 1918 metais 
Francijoj, kada matė savo ka
ro pralaimėjimą.

Vokietijos karo jėgos, ne
galėdamos prasimušti linkui 
Maskvos, tiesiai Napoleono 
keliu, blaškosi tai į pietus per 
Oriol, tai į šiaurius per Nov
gorodą. Jie vienu ir tuo pat 
kartu daro tris puolimus lin
kui Maskvos, bet Raudonosios 
Armijos jėgos ištaško jų sie
kimus.

Maršalo Budionnio jėgos 
kaujasi pietuose, o maršalo 
Vorošilovo jėgos šiaurių fron
te pereina prie kontr-ofensy- 
vos.

Sovietų spauda ir valdžia 
šaukia visus piliečius padėti 
didvyriškai Raudonajai Armi
jai. Viename kovos sektoryj 
naciai neteko 300 tankų, ku
rie buvo sunaikinti Sovietų or
laivių, kanuolių ir pėstininkų 
benzino bonkomis.

Sovietai Atmušė Nacius 
Ties Oriol

Maskva, spal. 10. — Naciai 
tik kai kur Briansko srityje 
šiek tiek pasivarė pirmyn per 
kalnus užmuštų saviškių lavo
nų.

Sovietų kariuomenė atmetė 
atgal vokiečius dariusius ata
ką į šiaurius nuo miesto Oriol.
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J. šapranauskienė rašo, kad sekmadienį buvo išėjusi 
jieškoti skaitytojų, bet kadangi labai saulė kaitino, tai 
nedaug galėjo aplankyti; visvien ji prisiuntė pluoštą at
sinaujinimų ir sako, tiktai pradžia. Lauksime daugiau.

Kaip matot, vajus jau didėja kontestantais, bet dar 
yra daug, kurie kol kas nieko neprisiuntė. Nepamirškite, 
galima užrašyti “Laisvę” ir šešiom savaitėm už $1.00.

Per šeštadienį ir sekmadienį bus gera proga pasidar
buoti vajaus labui. Lauksime rezultatų. Gero pasisekimo, 
va j minkai! '

Maskva, spal. 10. — Nors 
Sovietai centraliniame fronte 
sulaikė bei atmušė nacius, bet 
vis dar gręsia pavojus, ypač 
pietuose, Azovo Jūros srityje, 
kaip rašo “Raudonoji žvaigž
dė.“
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LONDON, spal. 10. — Net 
ir tie raudonarmiečiai, kuriuos 
naciai buvo apsupę Viazmos- 
Briansko srityse, jau prasimu
šė iš apsupimo, kaip teigia ka
riniai anglų žinovai.

Sovietai Vis Dar 
Padega Kijevą

G o t h e n burg, Švedija: — 
Gauta pasitikimų žinių, kad 
po to, kaip Sovietai pasitrau
kė iš Kijevo, tai jų inžinieriai 
radio bangomis prisiunčia ko
kius tai padegamus aparatus 
ir uždega nacių užimtame K i* 
jeve namus.

LONDON, spal. 10. — Cen- 
traliniam fronte Sovietus puo
la trys milionai vokiečių ir mi« 
lionas rumunų, vengrų, ita
lų ir slovakų.

London. — Gracijos karo 

 

ministeris Dimitrakakis tei 
gia, kad vo 
priešingus jiems graikus iš
sikas! sau duobes ir tuomet 
juos gyvus užkasa.

čiai priverčia

t

$

ORAS. — šį šeštadienį gied
ra, vėsu.
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Kur Yra Anglijos Karo Frontas;
Ką Anglija Mano Daryti?

Jau bus šešiolika savaičių, kai Raudo
noji Armija, Orlaivynas ir Raudonasis 
Laivynas gina viso pasaulio civilizaciją, 
kultūrą ir tautų laisvę, šešiolika savai
čių baisiausių žmonijos istorijoj mūšių! 
Šešiolika savaičių, kai Vokietijos, Italijos 
fašistai ir jų talkininkai meta milionus 
karių, dešimtis tūkstančių orlaivių ir 
tankų, kanuolių ir kitų pabūklų, kad par- 
bloškus Raudonąją Armiją!

Šiandien tik didžiausias ignorantas, tik 
žmogus, kuris nesiskaito su gyvenimo 
faktais, gali nematyti Raudonosios Ar
mijos jėgų, kurias išauklėjo laisva dar
bo žmonijos tvarka,/kurias sugebėjo pa
statyti prieš dvidešimto šimtmečio bar
barus, žmonijos neprietelius fašistus.

Kiekvieną Sovietų žemės pėdą Hitlerio 
gaujos turėjo brangiai pirkti. Virš 3,000,- 
000 karių, tūkstančius tankų ir orlaivių 
fašistai paaukavo! Atsimename, kaip 
pirmomis karo dienomis Hitleris pareiš
kė, būk jo armija jau “sunaikino visus 
Sovietų orlaivius.” Bet gi, Sovietų orlai
viai per šešiolika savaičių daužo priešo 
mechanizuotas jėgas, bombarduoja stra
teginius punktus. Pasiekė atvejų atvejais 
Berlyną, Bucharestą, Rumunijos žibalo 
šaltinius.

Pamename, kaip Hitleris, pradžioj ka
ro, pareiškė, kad jis būk jau sunaikinęs 
Raudonąją Armiją, kad tik likučius jos 
gaudo. Per šešioliką savaičių Raudono
ji Armija triuškina fašistų gaujas ir gi
na ne vien Sovietų Sąjungą, jos liaudies 
laisvę, teisę gyventi ir budavoti savo ma
lonų ir turtingą gyvenimą, bet tuo pat 
kartu ir kitų tautų teises ir laisvę!

Ką atliko Sovietų Sąjungos apsigyni
mo jėgos ir ką jos atlieka, tai yra virš- 
žmogiška. Niekas neturi teisių daugiau 
reikalauti iš Sovietų liaudies. Ji viską 
padarė ir padarys, kad apsigynus nuo 
fašistų, kad pavertus savo derlingus lau
kus fašizmo kapais. Bet kova Sovietų 
Sąjungai atsieina brangiai žmonių gy
vastimis, ginklais, nutWiotais laukais ir 
sunaikintais miestaįs! Fašistai, apimti 
baisiausio pasiutimo, žudo civilius žmo
nes, senelius, moteris ir vaikus. Hitleris, 
apimtas pasiutimo, Sovietų žemės didvy
riškus piliečius išvadino “bestijomis” už 
tai, kad jie gina savo laisvę.”

Hitleris mobilizavo visas jėgas prieš 
Raudonąją Armiją puolimui ant Mask
vos. Jis ištraukė jėgas iš Franci jos, Nor
vegijos, Danijos, Holandijos, Belgijos. Jis 
tik negali ištraukti karo jėgų iš Jugos
lavijos, kurios liaudis didvyriškai kau
nasi prieš barbariškus fašistus.

Dabar laikas veikti. Juk Anglija yra 
kare su Vokietijos fašistais. Juk Angli
jos, Amerikos ir Sovietų Sąjungos di
plomatai ir karo specialistai atlaikė kon
ferenciją Maskvoj ir susitarė bendrai 
veikti prieš budelius fašistus.

Kur tas veikimas? Kur Anglijos karo 
frontas? Kodėl Sovietų Sąjunga gali pa
statyti dešimts miliopų žmonių kovos 

1 laukan, kurie miršta Už žmonijos laisvę, 
o Anglija negali iškelti į Franciją bent 
pusės miliono? Juk jeigu Anglija ten iš
keltų savo armiją, ką ji gali padaryti, 
tai sukiltų prieš Vokietijos fašistus fran- 
cūzai, belgai, danai, holandai! Ko Angli
ja laukia?

Kur yra Anglijos karo laivynas, kada 
Hitleris savo karo laivus sutraukė į Bal
tijos Jūras prieš Sovietus? Kur Anglijos 
laivai, kad Hitlerio karo laivai laisvai 
tebeplaukioja Norvegijos pakraščiais ir 
Sovietų karo laivai veda su jais kovą 
Berencovo Jūroj?

Kur^yra Anglijos orlaivynas, sutvir-

tintas milžiniška Amerikos pagalba? Ko
dėl Hitlerio orlaiviai gali žvalgauti ant 
Anglijos, o anglų orlaiviams vis “blogas 
oras”?

Kodėl Anglija sulaikė karo veiksmus 
Libijoj prieš Italijos jėgas?

Kodėl Anglija neteikia pagalbos Grai
kijos ir Jugoslavijos sukilusiai liaud
žiai?

Kodėl Anglija leidžia paskalus apie 
Sovietų-Vokieti jos taiką, kuomet Rau/ 
donoj i Armija veda mirtiną kovą?

Kodėl Anglija neveikia prieš fašistinę 
Italiją, kurioje verda didelis liaudies ne
pasitenkinimas?

Anglijos valdonai sako, kad jie norė
tų Sovietams padėti, bet negalį! Jeigu 
taip, tai kaip Anglija būtų viena vedus 
karą ir laimėjus prieš Vokietijos fašis
tus, jeigu ne Sovietų Sąjunga? Jeigu An
glija dabar negali kariauti, tai kaip ji 
galės kariauti, jeigu Sovietų Sąjunga 
būs parblokšta?

Pagaliau, kas daroma Washingtone 
Sovietų Sąjungai padėti? Ar gi dabar 
laikas vesti diskusijas apie tai, ai* rau
donarmietis tiki į Dievą ar ne, kada jam 
reikia ginklų, amunicijos, pagalbos jo 
drąsioj kovoj už žmonijos' laisvę?

Sovietų Sąjungos spauda šaukia visą 
savo liaudį į didvyrišką kovą. Sovietų 
spauda šaukia savo žmones atiduoti gy
vastį, kas yra žmogui brangiausia, ko
voj prieš barbarus fašistus, bet nepa
siduoti !

Kokiu pasiaukojimu gali pasirodyti 
Anglijos armija, kuri sėdi ant salos? 
Kokių didvyriškumu gali pasirodyti An
glijos orlaiviai, kada visi Hitlerio orlai
viai sutraukti prieš Sovietus, kada ang
lai gali bombarduoti fašistų karo stra
tegines įmones, fabrikus, centrus, o jie 
to nedaro? Kokiu didvyriškumu gali pa
sirodyti Anglijos karo laivai, kada jie 
leidžia Hitleriui visas jūrų spėkas su
traukti prieš Sovietus?

Sovietų spauda reikalauja, kad Angli
ja veiktų, kad ji atidarytų vakaruose ka
ro frontą prieš fašistus. Anglijos komu
nistai ir liaudis stato tą reikalavimą. Ką 
daro Anglijos valdžia, kuri pasižadėjo 
visomis jėgomis padėti Sovietų Sąjungai, 
nes karas prieš fašizmą yra karas viso 
civilizuoto pasaulio prieš barbarus? <

Mes nematome jokio Anglijos nuošir
dumo šiame kare, kad padėti Sovietams 
sumušti barbariškus fašistus. Mes nema
tome rimtos pagalbos iš Amerikos, kuri 
pirmomis fašistų užpuolimo dienomis bu
vo pažadėta Sovietams. Mes jau daug 
kartų pabrėžėme, kad Raudonosios Ar
mijos kovos prieš barbariškus fašistus 
nėra kovos tik už Sovietų Sąjungos tau
tų laisvę, bet kartu yra kovos už išlais
vinimą fašistų pavergtų ir teriojamų 
tautų, jų tarpe ir Lietuvos. Kartu, tai 
yra kovos už išgelbėjimą Anglijos nuo 
pavergimo ir už apsaugojimą Amerikos 
nuo fašistų užpuolimo!

Amerika turtinga ir demokratinė ša
lis. Jokite būdu nepaliks jos ramybėj 
Vokietijos, Italijos ir Japonijos fašistai, 
jeigu jiems pavyks išlaimėt! karą prieš 
Sovietus. Kad išgelbėti pavergtas tau
tas, kad apsaugoti mūsų turtingą ir de
mokratinę šalį—Jungtines Valstijas,— 
tai mes turim reikalauti iš Anglijos, kad 
ji greitai veiktų, ir iš mūsų valdžios, kad 
ji skubiai teiktų Sovietų Sąjungai tikrą 
pagalbą! '

Hitlerizmo sudaužymas yra pareiga 
viso civilizuoto pasaulio, visų žmonių, 
kurie myli laisvę, kultūrą, progresą ir 
pripažįsta laisvę kiekvienai tautai ir tau
telei.

Nacių ir Bulgarijos Provokacijos
Bulgarijos pardavikiška karaliaus val

džia jau mobilizavo šimtus tūkstančių 
karių, kad ateiti Hitleriui ir Mussoliniui i 
į pagalbą prieš Sovietų Sąjungą. Bet tas 
jos budeliškas žygis iššaukė didelį Bul
garijos žmonių sujudimą. Tik Rusijos 
kovos išlaisvino Bulgariją iš po Turki
jos nelaisvės. Liaudis dar atsimena, kaip 
rusų kariai 1877-1878 metais didvyriškai 
žygiavo per Balkanų Kalnus vedami ge
nerolų Gurko, Skobelevo ir kitų.

Fašistinis karalius ir jo valdžia puolė 
šimtais ir tūkstančiais areštuoti bulga
rus. Bet tokis didelis liaudies buvo pa
sipiktinimas, kad vis vien susilaikė nuo 
atviro užpuolimo ant Sovietų.

Dabar iš Maskvos -praneša, kad Hit
lerio karo laiveliai Juodoj Jūhoj jau 
plaukioja po “neutrališka” Bulgarijos 
prekybos vėliava. Žinoma, tai yra nauja 
karo provokacija. Sovietai apsigynimui 
turės imtis karo žygių prieš tuos laivus. 
Bulgarijos karališka valdžia tada šauks, 
būk “Sovietai ją užpuolė.”

Apie Laisvę ir Nepriklausomybę, 
Kurių Nebuvo

spauda 
Lietuvos 
ir “lais- 
Hitlerio

STRAIPSNIS PENKTAS sarmatos, jei dar jos pas 
Kai Lietuvos vaikai išpu

čia pūslę ir su ja pradeda 
žaisti, tai neretai katė atei
na jiems į “talką”: vaikai 
duoda katytei pūslę pažais
ti, šioji džiaugsmingai puo
lasi, savo aštriais nagučiais 
pūslę įduria ir pūslė su- 
pliuškėja. Ir tuomet po vis
ko! Todėl žmonės ir sako: 
“apsidžiaugė, kaip katė su 
pūsle.”

Panašiai Amerikos lietu
viška pro-naciška 
apsidžiaugė ta 
“nepriklausomybe” 
ve”, kurią atnešė
tankų ir orlaivių teroras — 
tikriau, ugnis ir švinas — 
Lietuvon. Lietuviški Kvis- 
lingai Lietuvos “nepriklau
somybės” ir “laisvės” pūslę 
išpūtė, Ancevičius ją per
davė Amerikos lietuviškai 
pro-naciškai spaudai, o ši, 
atsidavusi su kūnu ir siela 
hitlerizmui, dar labiau ne
apkęsdama Sovietų Sąjun
gos, apsidžiaugė hitleristų 
išpūsta pūslele iki ji greit 
supliuško.

Pavyzdžiui, “Draugas” 
parašė net editorialą (birž. 
25 d.), išgarbinantį tuos, 
kurie padėjo Hitleriui Lie
tuvą užkariauti, kurie pa
dėjo Raudonąją Armiją iš 
Lietuvos išstumti. Ir Mari
jonų laikraštis baigė savo 
editorialą:

“Tegyvuoja laisva ir ne
priklausoma Lietuva su so
stine Vilniuje!”

“Laisva” ir “nepriklauso
ma” Lietuva po pasaulio 
neprieteliaus Hitlerio lete
na!... Koks. tai jšjuokimas 
ir paniekinimas “laisvė” ir 
“nepriklausomybė” žodžių! 
Koks tai politinis trumpa
regiškumas! Koks tai įsiti- 
kėjimas į hitlerišką laisvę!

Vienas lietuviškas Kvis- 
lingas per Kauno radijo sto
tį paskelbė, kad Lietuva 
esanti “laisva” ir “nepri
klausoma”, Ancevičius pra
nešė tai, o Amerikos lietu
viška pro-naciška spauda 
pradėjo nesavu balsu rėkti 
ir džiaugtis 'ir garbinti 
tuos, kurie Lietuvą teriojo!

“Draugo” sušukimas “Te
gyvuoja laisva ,!ir nepriklau
soma Lietuvą,” primena 
Kaune hitleriškų leidžiamo 
laikraščio “Į Laisvę” pareiš
kimą:

“Sprogstančios bombos 
lietuvių ausyse suskambėjo 
kaip laisves ir bendrų euro
pinio žygio : trimitai...” 
(“Draugas” iš liepos 23 d.).

Kad Lietuvoje gyveną 
Kvislingai, lietuviški hitle- 
ristai, sprogstančias ir vis
ką naikinančias bombas 
skaitė “laisvės*^7 trimitais”, 
tai nieko stebėtino. Jie tam 
gi yra hitleristai. Laikraš
tis, kurį- jie redaguoja, lei
džiamas iš Hitlerio \ malo
nės. Bet kaip “demokrati- 

jnis” “Draugas” galėjo tuo- 
mi džiaugtis! Kaip galėjo 
ta baisia lietuvių tautai 
nelaime džiaugtis kiti Ame
rikoje leidžiami lietuviški 
laikraščiai! tv j 

Kur Toji “Laisvė”, Kur
“Nepriklausomybė?”

Būtų neprošalį, jei pro
naciškos lietuviškos spau
dos skaitytojas imtų dabar 
ir paklaustų: Kur atneštoji 
Hitlerio go vedų Lietuvos 
laisvė, kur nepriklausomy
bė, kuria jūs taip džiaugė
tės?

Prispirti prie sienos, pp. < 
Šimučiai, Laučkos ir kiti tos ; 
rūšies entuziastai neturėtų 
ko atsakyti. Jie , raustų iš

juos yra kiek užsilikusios.
Tiesa, iš Berlyno į Kau

ną atvyko generolas Rašti
kis, “kuris yra vienas suki
limo metu sudarytos vy
riausybės narių...” rašė 
Ancevičius (“N.” liepos 1 
d.) Įsivaizduokite: “sukili
mas” įvyko Kaune birželio 
22-23 dd., o Raštikis, “suki
limo metu sudarytos vy
riausybės narys”, tupėjęs 
tuomet Berlyne, atvyko į 
Kauną liepos mėn. pradžio
je. “Tvarkymo ir organiza
vimo darbas dabartinės vy
riausybės Lietuvoje planin
gai varomas visose gyveni
mo srityse,” rašė toliau lie
tuviškas geštapininkas.

Liepos mėh. 3 d. “Naujie
nose” tas pats Anc^ričius 
informuoja:

“Generolas Stasys Rašti
kis nuvykęs Lietuvon turė
jo visą eilę pasitarimų su 
laikinąja vyriausybe, kuri 
jį orientavo apie padėtį 
krašte ir kitus svarbius rei
kalus. Krašto tvarkymas 
vykdomas visu smarkumu.”

Ir vėl matome “laikinąją 
vyriausybę”, “sukilimo me
tu sudarytą.” Koks tai 
buvo bjaurus Ancevičiaus 
paleistas melas (o Ameri
kos lietuviškos pronaciškos 
spaudos mielai priimtas už 
gryną pinigą). Atsiminki
me, kad Škirpa, kuris buvo 
paskirtas “laikinosios vy
riausybės premjeru”, tuo
met buvo Hitlerio nelais
vėje, jis tupėjo Berlyne, jo 
Hitleris neišleido vykti 
Kaunan, o Zia Ancevičius 
plepa apie ^“laikinąją vy
riausybę”, tarytum ji , iš- 
tikrųjų būtų-Kaune veikusi 
ir turėjusi kokios nors reik
šmės!

“Naujienose” iš liepos 17, 
d. skaitome jau ką kitą:

“Škirpa ir Skipitis” (abu 
“nariai laikinosios vyriau-1 
sybės, sukilimo metu įsteig
tos”) tuo tarpu tebėra Ber
lyne. Atrodo, kad vokiečiai 
sukilimo faktą lyg tai igno
ruoja, teskelbdami, kad Lie
tuvos gyventojai jų karius 
su džiaugsmu sutikę.”

Ši žinia, skelbė “Naujie
nos”, gauta iš Berno, Švei
carijos. Ancevičius tokių 
dalykų, kurie kiek tiek pa
sako prieš vokiečius, negi 
praneš!

Bet tas pats Ancevičius 
liepos 22 d. šitaip blofino:

“Laikinajai Lietuvos vy
riausybei vadovauja profe
sorius Juozas Ambrozevi- 
čius. Vyriausybei pavyko 
atstatyti Lietuvos adminis
tracija ir savivaldybės orga
nai.” (“N. iš liepos 23 d.)

Vadinasi, Škirpa jau pa
mirštas! O Škirpa “sukilimo 
metu” buvo paskirtas laiki
nosios vyriausybės premje
ru !'

O dėl 
sukilimo 
noruoja, 
ventojai jų karius su džiau
gsmu sutikę”, Ancevičius 
tarė savo žodį.

Jo kablegrama, išsiųsta iš 
Berlyno liepos 22 d., yra 
pati šlykščiausią, pati bjau
riausia hitleriška propa
ganda. Toji kablegrama til
po “Drauge” ir “Naujieno
se” (laidose š liepos 23 d.). 
“Naujienos”, gal būt, su- 
cenzūravo savo bendradar
bio raštą—gal jau ir joms 
jis buvo perdaug juodas! 
Bet “Drauge”, kurio redak
cijoje dirba iš Berlyno at
siųstas žmogus, skaitėme:

“Birželio 24 d. per Kauno 
radiją paskelbta laikinoji

to, kad “vokiečiai I 
faktą lyg tai ig- 
kad Lietuvos gy-

Lietuvos vyriausybe. Kitą 
dieną Kaunan įžygiavo 
džiaugsmingai sveikinama, 
kaip išvaduotoja iš bolševi
kų jungo vokiečių kariuo
menė.”

“Naujienose” gi tilpo:
“Birželio 24 dieną per 

Kauno radiją paskelbta Lai
kinoji Lietuvos vyriausybe. 
Kitą dieną Kaunan įžygiavo 
vokiečių kariuomenė.”

Matote, koks skirtumas! 
Išeina vienas iš dviejų: ar
ba “Naujienos” Ancevičiaus 
pasakymą “džiaugsmingai 
sveikinama, kaip išvaduoto
ja iš bolševikų jungo” išme
tė, arba pati “Draugo” re
dakcija tuos žodžius prisi
dėjo. Galėjo būti vienaip, 
galėjo būti ir kitaip. Kuo 
kun. Prunskis gali būti blo
gesnis už Ancevičių arba 
vice-versa ?!

Socijalistų, katalikų ir fa
šistų - tautininkų spauda 
skelbia, kad geštapininkas 
Ancevičius yra “teisingas 
žmogus” ir “geras patrio
tas.” Tik vienas kun. J. 
Balkonas įspėjo savo pase
kėjus, kad jie neklausytų 
Ancevičiaus, nes jis yra vo
kiečių apmokamas ir todėl 
per akis pasauliui meluoja!

Jeigu Ancevičius teisin
gas, tai jo šis pasakymas 
sumuša į dulkes visus kle
rikalų, socijalistų ir tauti
ninkų plepėjimus apie Lie
tuvoje bęnt kokį sukilimą! 
Kaip žinia, ši spauda skel
bė, būk iš Kauno ir Vilniaus 
Raudonąją Armiją išstūmė 
“patys lietuviai sukilėliai.” 
Kad “sukilimas” Lietuvoje 
buvęs saVystovus. Jeigu 
taip, tai kam tuomet Kau-j 
no žmonės “džiaugsmingai 
sveikintų” vokiečių kariuo
menę, kaipo išvaduotoją! 
Juk kauniečiai jau buvo sa
viškiu “išvaduoti”!...

Bet mąstąs skaitytojas, 
i neužnuodintas hitleriniais 
nuodais skaitytojas, gerai 
supranta, kad nebuvo nei 
vieno, nei kito, nei trečio:

1. Lietuvoje nebuvo jokio 
masinio žmonių sukilimo 
prieš tarybinę vyriausybę,- 
buvo išstojusi grupė iš ank
sto paruoštų hitlerininkų, 
trokštančių padėti Hitleriui 
Lietuvą pavergti.

2. Jokių Kauno žmonės 
“džiaugsmingų sveikinimų” 
Hitlerio banditams nerodė,- 
tai buvo gestapininko An
cevičiaus ar kun. Prunskio 
vaizduotės padaras.

Lietuvos žmones galėjo

sveikinti nacių kariuomenę 
tiek, kiek kariamas žmogus 
sveiki ant savo kaklo 
esaųią virvę!

3./ Jokios laikinosios vy

 

riausybės, kuri būtų turė
jusi bent kokios reikšmes, 
—faktinos ar juridinės— 
Lietuvoje nebuvo — tai bu
vo tik propagandistinis hit- 
leristų kabliukas sau prita
rėjams kabinti.

Ir štai, pagaliau, burbu
las sprogsta! Tas pats An
cevičius praneša:

“Vokiečių vyriausybė, kol 
karas nebaigtas, Lietuvos, 
kaip ir kitų Pabalti jos vals
tybių, klausinio galutinai 
nesprendžia ir tenkinasi ci
viliniu vokiečių režimu, ku
rio viršūnėse stovi nacių 
komisarai...”

“Laikinoji vyriausybė”, 
kurios priešakyje Ancevi
čius pirmiau statė Škirpą, 
paskui Raštikį, paskui Am- 
brozevičių, bet kuri jokios 
teisės Lietuvoje neturėjo, 
dingo,—susileido kaip kam
paras vandenyj. Pūslė, ku
rią Ancevičius su pro-naciš- 
ka spauda Amerikoje pūtė, 
sprogo!

Lietuvai engti Hitleris 
paskyrė komisijonierių von 
Renteln. Jis yra bosas Lie
tuvoje. Jo įsakymais Lietu
vos žmonės bus engiami, 
šaudomi, kalinami tol, kol 
nebus iš Lietuvos išvyti na
ciai. Tuomet Lietuva \^el bus 
laisva, 
liaudis 
dėties,

Tuomet Lietuvos 
ir vėl bus savo pa
savo ateities spren-

milžiniškas

Kitais žodžiais: Lietuvos 
žmonių laisvė ir laimė yra 
glaudžiai susijusi su hitle
rizmo nugalėjimu, su jo su
naikinimu. 0 hitlerizmo su
naikinimas
darbas, didelis uždavinys— 
uždavinys kiekvienam lais
vę mylinčiajam žmogui, ne
paisant,, kur jis gyvena!

Tad ir Amerikos lietu
viai, kuriems rūpi matyti 
laisva Lietuva, privalo jung
tis prie anti-fašistinio judė
jimo; jungtis ne juokais. 
Prezidentas Rooseveltas pa
sakė: Amerikos žmonės ne
nuleis savo rankų tol, pakol 
Hitleris1 ir jo naciškos jėgos 
nebus sunaikintos.

Atsiminkim tą! Žinokim 
tą! Dirbkim tam!

R. Mizara.
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Chinijos partizanai ardo geležinkelį, kuriuo Japonijos 
įsiveržėliai naudojasi, vežiodami karinius reikmenis 
Chinijoj.
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Balsas iš Leningrado Žymiausio 
Sovietų Kompozitoriaus

Kompozitoriaus Dimitri Šostakovičiaus Prakalba, 
Pasakyta per Radiją Rugsėjo 17 Dieną

Mano Brangūs Draugai:
Aš kalbu j jūs iš Leningrado tuo lai-' 

ku, kai eina aštrūs mūšiai su priešu prie 
pat jo vartų ir kai mūsų orlaiviai be sus
tojimo zvembia Leningrado padangėse. 
Aš kalbu iš fronto.

Vakar rytą aš pabaigiau savo naujo 
didžiulio simfonio veikalo antros dalies 
muziką. Jeigu aš užbaigsiu trečią ir ket
virtą dalis, tai šis veikalas bus mano 
Septintoji Simfonija.

Aš jau pabaigiau dvi dalis. Prie šios 
simfonijos aš dirbu nuo pereito liepos 
mėnesio. Tas reiškia, kad aš padariau 
šitas dvi savo simfonijos dalis pusėtinai 
greitai. Aš kalbu jums apie tai tik tam, 
idant parodžius,, jog tas pavojus, kuris 
grūmoja Leningradui, nėra sugriovęs šio 
miesto normalaus gyvenimo.

Mes dabar nesame tiktai piliečiai; mes 
taipgi esame mūsų miesto gynėjai. Mes 
visi stovime ant sargybos ir Leningrado 
,meno darbininkai atlieka savo pareigas 
taip lygiai, kaip ir visi kiti miesto gyven
tojai.

Aš, gimęs ir augęs Leningrade, nesu 
gyvenęs niekur kitur už savo gimtinio 
miesto sienų, ir todėl aš ypatingai giliai 
atjaučiu šių dienų įvykius. Visas mano 
gyvenimas ir visi mano darbai surišti su 
Leningradu. Leningradas yra mano — 
mano šalis, mano gimtinis miestas, mano 
namai. Ir aš žinau, kad daug kitų Lenin
grado žmonių yra panašiai pamylėję sa
vo gimtinį miestą su jo plačiomis gatvė

mis ir neapsakomai gražiais pliaciais ir 
pastatais.

Šiandien šis sąjausmas pasidarė dar 
gilesnis. Ir kuomet aš vaikštinėju mūsų 
miesto gatvėmis, aš esu pilnas pasitikėji
mo, jog Leningradas visuomet ir ant vi
sados, kaip ir šiandien, puoš Nevos kran
tus. Leningradas amžinai pasiliks mano 
šalies tvirtove, amžinai daugins savo at- 
siekimus visose kultūros srityse.

Sovietiniai muzikai! Mano brangūs ir 
skaitlingi bendradarbiai! Mano draugai! 
Atminkite, kad mūsų šaliai, mūsų gyve
nimui ir mūsų menui grūmoja didelis pa
vojus. Tas pavojus yra Hitleris. Tad gin
kime savo šalį, savo gyvenimą, savo mu
ziką! Lai kiekvienas iš mūsų darbuojasi 
nuoširdžiai ir pasiaukojusiai. Lai mūsų 
muzika, taip artima ir brangi mums, ku
rios kūrimui mes atiduodame viską, kas 
yra mūsuose geriausio, nuolat vystosi ir 
auga tobulesnė. Atminkime, kad kiekvie
na sukurta gaida yra pridėčkas prie mū
sų didžiojo kultūrinio pastato ir juo di
desnis šis mūsų meno pastatas, tuo dides
nis mūsų užtikrinimas, kad jis niekados 
nebus sugriautas.

Su laiku aš pabaigsiu savo Septintąją 
Simfoniją. Aš dabar dirbu skubiai ir 
greitai. Mano mintys yra aiškios ir mano 
kuriamoji energija skatina mane pabaig
ti kompozicijos darbą. Tada aš viešai ati
duosiu savo naują veikalą ir nekantriai 
lauksiu jūsų atydaus ir draugiško įkai
navimo mano pastangų, pradėtų ir pa
baigtų Leningrado gynimo laikotarpyje. 

— socialistinio realizmo turinys. O socialisti
nis realizmas kūrinyje ryškėja ne iš autoriaus 
noro iš anksto ką ^iors pasakyti “socialistiš- 
kai,”' bet iš rašytojo nusistatymo kūrinyje ne
iškraipyti tikrovės, nenutylėti naujo gyvenimo 
laimėjimų ir trūkumų. O kai rašytojai visa 
tai stengsis pastebėti tikrovėje ir pagal savo 
sugebėjimus išreikšti savo kūrinyje, — jų 
jausmai bei vaizdai neišvengiamai artės prie 
socialistinio turinio.

Vytautui Montvilai augti padėjo ir jo mo
kymasis iš Mąjekovskio poezijos.

Iš LMS Raštinės
“Apsigavo” ir “Atvažiavo Su Kraičiu”
Vaidinimų ir koncertų sezonas jau čia — 

kaip kur jau ir prasidėjo. Lietuvių Meno Są
junga šiam sezonui išleido du nauju veikalu 
— “Apsigavo” (operetė) ir “Atvažiavo Su 
Kraičiu” (komedija). Šie du veikalai jau pa
siekė LMS vienetus. Jei kurie dar negavo, tai 
bus tik dėl klaidingų adresų. Tie turėtų atsi
liepti.

Operetė “Kada Kaimas Nemiega” yra dar
bo stadijoj — ji greitai bus gatava. Sykiu su 
tuo ruošiama dar keli veikalai.

Į naujus veikalus įdėta darbas, pinigai, ke
lių žmonių pastangos, šie veikalai turėtų būt 
plačiai vaidinami. LMS Centras juos išleido 
svietan, pagamino — vienetų, meno veikėjų 
dabar yra darbas juos parodyti’ scenoje. Visas 
setas operetės “Apsigavo” kainuoja 15 dol. 
Už tą kainą vaidintojai gaus 10 knygų libreto 
ir muzikos tiek, kiek reikia aktoriam^ ir cho
rui.

Kur yra kam šiek tiek dainuoti, bet nėra 
choro, gali naudoti komediją “Atvažiavo Su 
Kraičiu.” šioje komedijoj yra dainų taip pat. 
Bet muzika nėra joms pritaikyta — daina
vimą (muziką) gali' susitvarkyti patys vai
dintojai.

Miko Petrausko “Birute”
Šiuo laikotarpiu, kuomet siaučia nacių pa

siutimas, daugiau pralavinti, turinti geresnių 
muzikalių jėgų chorai turėtų statyti scenoje 
Miko Petrausko liaudies operą “Birutę.” šis 

kūrinys vaizduoja gilią senovę — 14-to šimt-l 
mečio lietuvius. Tais laikais tie patys teutonai 
-vokiečiai, po kryžiuočių vėliava, kaip dabar 
po nacių, plėšė, vogė, grobė lietuvių tautą.

Įvedamoje dainoje (raudoje) Petrausko ope
retės Birutė, dainuoja: “Vargšė mano galvelė, 
nelaiminga aš mergelė; kur aš pasidėsiu? Kur 
aš pasislėpsiu nuo bjauraus vokiečio persekio
jimo? Jis pajėgus, nuožmus ir guvus, it šmėk
la dieną ir naktį vaidinasi lietuvių akyse. Jis 
prižada daug mylistų lietuvių tautai už mano 
rūtų vainikėlį... Bet ir grūmoja: sudegin
siąs ir išnaikinsiąs mūsų tėvynę . . .”

Tai vaizdas vokiečių kryžiokų, kuomet jie 
ne tik Lietuvos turtus ir žemę grobė, bet ir 
moteris, merginas. Naciai šiuo metu daro tą 
patį grobimą, bet daug aršesnį, daug žvėri.š- 
ke’snį.

Perstatymas “Birutės” šiuo laiku būtų ne 
tik meniškas nuopelnas, bet ir tikslus, prieš- 
naciškas darbas, šio kūrinio parodymui dabar 
yra momentas. Svarbesnio, geresnio laiko nie
kad nebus.

LMS Finansai
Pereiti du mėnesiai mažai davė įplaukų, o 

išlaidų turėjome daug. Rugsėjo mėnesį LMS 
Centran duokles prisiuntė Bangos Choras (To
ronto) už du metu — 10 dol., Lietuvių Darb. 
Choras (Los Angeles) už metus — 5 dol., LLD 
28 kp. už du metu — 10 dol. Už dainas (per 
J. Kazlauską) $1.50. Draugas J. Bullis įsto
jo į LMS ir užsimokėjo 3 dol. Tai veik ir 
viskas.

O išlaidų turime gana daug. Operetės muzi
kos redagavimas — 15 dol., popiera — 15tdol., 
randa — 70 dol., operetės “Apsigavo” muzi
kos spauda — 21 dol., deska — 16 dol., “At
važiavo Su Kraičiu” — 25 dol., “Apsigavo” 
spauda “Laisvei” — 90 dol. Taip pat čia ne
skaitome raštinės išlaidas, kurios taip pat su
daro keletą dolerių į mėnesį. Čia neminime 
nei veikalų autoriams šiokį tokį atlyginimą. 
Iš suminėtų išlaidų pasidaro 252 dol.

Na, kur mūsų pradėti darbai? Kur mūsų 
planuojami leidiniai dainų ir veikalų? Jei no
rime, kad LMS veiktų kaipo tikra meno-kul- 
tūros organizacija, kad ji galėtų aprūpinti

(Tąsa ant 4-to pusi.)

Stamford, Conn.
Suvienytas Slavų Komitetas, 

kuris susideda iš atstovų orga
nizacijų rusų, ukrainų, kroatų, 
lenkų, karpatų - rusų, lietuvių 
ir čechoslovakų, dėl apvieniji- 
mo visų slavų prieš Hitlerį ir 
hitlerizmą, turi sudaręs pla
nus dėl kito masinio mitingo. 
Mitingas įvyks spalių 19 d., 3 
vai. po pietų, Holy Name C. 
Auditorijoje, 804 Atlantic St.

Komitetas tikisi, kad ir šį 
sykį gaus paramos nuo visų 
slavų, kaip gavo paramą pir
majam savo mitingui, kuris 
įvyko prieš kelias savaites. 
Tuo laiku buvo sukelta arti 
šimtas dolerių dėl medikalės 
pagalbos Sovietų Sąjungai. O 
savaitė vėliau buvo laikomas 
piknikas, kuriame dalyvavo 
daugiau tūkstantis slavų. Pik
nikas davė daugiau kaip $500 
medikalei pagalbai.

Visi lietuviai yra kviečiami 
ir raginami dalyvauti spalių 
19 dienos masiniam mitinge.

Amelia Burba.

Washington. — Dėl sto
kos plieno turi stapčiot ka
rinių laivų statyba Phila- 
delphijoj ir kitose laivasta- 
tyklose.
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POETAS VYTAUTAS MONTVILA
Vytautas Montvila su pirmais savo eilėraš

čiais pasirodė 1924 metaįs. Tačiau jis kaip 
poetas lietuvių literatūroje buvo labiau žino
mas nuo 1930 metų. Jis yra buvęs knygų par
davėjas, šoferis, laikraščio redaktorius, konto- 
ristas, Smetonos kalintas. Jo gyvenimo kelias 
atsispindi ir jo eilėraščių knygoje “/ plačią 
žemę.” Poetas apdainavo smetoniniais pančiais 
sukaustytą Lietuvą. Lietuvai tapus tarybine, 
Vyt. Montvila, įgijęs laisvą žodį, pasirodė kaip 
vienas stipriausių mūsų krašto tarybinių poe
tų. Montvilos eilėraščiai padeda vykdyti so
cialistinę statybą, jie padeda mūsų krašte įgy
vendinti socializmą.

Poetas grįžta į praeitį — reakcijos periodą 
ir parodo meniškais vaizdais, kaip darbo žmo
gus turėjo grumtis dėl LKP (b) idėjų, dėl 
laisvės, šit Lietuvos liaudies revoliucinės ko
vos vaizdas:

“Kraują, lyg prakaitą, sugeria saulė 
Žeria atgal spinduliais,
Didvyriai mirę teisybę pasauliui neša 
gyvąją darbais.
Neša, kaip žiburį, skaidrą ir grį/ną 
jungia tautas ir minias ...
Taip Revoliucija mūsą tėvynei 
atnešė laisvės dienas.”

Vytauto Montvilos kūrybinės pastangos per 
vienuolika tarybinių mėnesių yra pastangos 
dėl tokio eilėraščio, kuris uždegtų dirbančiųjų 
sąmonę savo meniškumu bei idėjiniu revoliu
cingumu. Jis apie Leniną dainuoja:

“Ateina genijai 
ir vėl išnyksta. 
Atėjo

Leninas
visiem laikam.
Kas myli kovą,
laisvę

ir draugystę,
tas’tiki žemės
žiburiui naujam.”

Leninas — tiesos ir revoliucijos vėliava. Ta
čiau Šio eilėraščio poveikis slypi ne tik idėji
niame ryškume, bet ir tos idėjos meniškame 
išreiškime. Rašytojo pasaulėžiūroje protestas 
buvo susikaupęs jau reakcijos sąlygose. To
dėl poetui buvo lengviau savo kūriniuose iš
reikšti tuos troškimus ir tikslus; kuriuos iškė-^ 
lė nauji revoliuciniai įvykiai. Tarybinės te

mos Vytauto Montvilos poezijoje nėra staigme- 
niškos. Tatai yra nuosekli išdava tų j ieškojimų 
bei nepasitenkinimų, kurie išreikšti rinkinyje 
“/ plačią žemę.” Autorius, stebėdamas besi
veržiančios į socializmą Tarybų Lietuvos nuo
taiką, matydamas Vinco Grabinio (liaudies 
priešų) bandymus tą įsibėgėjimą sulaikyti, vis 
daugiau ir daugiau pradeda suprasti, jog šie 
įyykiai yra epochinės reikšmės, jog naujo gy
venimo srovė niekad nepasuks atgal. Šit kodėl 
jo žodis padeda gyvenimą stumti per sunku
mus į priekį.
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Pasikeitė ir poeto kūrybos forma. Jo eilė
raščiuose išnyko “publicistiškumas” — ne me
niškas progresyviųjų idėjų apdorojimas. Jo 
eilėdara pasiekė sklandumo, o vaizdai įgijo 
kūrybiškesnę išraišką.

Vytautas Montvila kūrinyje “Eilėraščio šū
vis” atvaizdavo buržuazijos siekius, buržuazi
jos poziciją, kai ji buvo pašalinta nuo buržua
zinio valdžios aparato, nacionalizavus fabrikus, 
įmones, namus, išdalijus dvarus.

Poetas sako buržujui:
“Tik naktį tau žvejoti puikiai sekės, 
šviesoj tu —

menkas
ir trapus.

Nuo darbo smūgių 
dūžta tavo takas, 
vedąs

per skriaudą 
į turtus.

Galybė tavo 
amžinai prasmego. 
Komunos šuolių 

nieks 
nesustabdys.”

Eilėraščio socialistinis turinys išplaukia iš 
emocijų, iš vaizdo, iš aukštesnio minčių polė
kio. O tatai ir sudaro eilėraščio tikrą meniš
kumą. Tačiau meniškumas yra pasiekiamas 
tiktai pėr kruopštų darbą, nesigailint eilėraš
čio silpnąsias vietas braukyti.

Eilėraščio kalba turi pasižymėti suglaustu
mu. Tatai reiškia: ką apysakininkas ar ro
manistas pasako per tris penkis puslapius, 
poetas turi išreikšti vienu sakiniu arba vie
nu, dviem posmais. Vytauto Montvilos tarybi
niai eilėraščiai kaip tik ir pasižymi suglaustu
mu.

Vytauto Montvilos naujų eilėraščių turinys

Ostrovskio Trijų Aktų Komedija su Dainomis
"Neturtas-Ne Yda“

REŽISIERIUS ARTISTAS JONAS VALENTIS 
MUZIKOS DIRIGENTĖ ALDONA ŽILINSKAITĖ

RENGIA IR PERSTATYME DALYVAUJA AIDO CHORAS

Įvyks Sekmadienį, Spaliy-Ocft. 12

■MM
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Aido Chpras, kuris dalyvauja vaidinime šios komedijos

BROOKLYN LABOR LYCEUM įVE-
Pradžia 3 vai. po pietų. Įžanga: Rezervuotos Sėdynes —$1.00 ir 75c. Nerezervuotos 50c.

PO PERSTATYMO ŠOKIAI
“NETURTAS — NE YDA” yra graži komedija iš turčių šeimynos. Tėvas dėl garbės ir tur

to nori apvesdinti jauną gražią dukterį su 70 metų seniu. O duktė įsimyli jauną saulygų beturtį 
vaikiną. Dėl to kyla skandalai turčiaus šeimoje. Pokiliai virsta muštynėm. O kaip pagaliaus iš- 
siriša turčiaus dukters apvesdinimas pamatysite Spalių-Oct. 12, Labor Lyceum Salėje.

Ši komedija yra su dainomis. Daug gražių solų, duetų ir viso choro dainų.
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Vienaaukštė Amerika
Rašo I. Ilfas ir E. Petrovas 9 ■— 16 — 41 23

Muse, Penna.
Ir Mūsų Auka ir Balsas
Nors šis yra mažas mainų 

miestelis, bet ir mes nenorime
(Tąsa) 

SKYRIUS 8
NEW-YORKO DIDŽIOJI ARENA
“Vokiškų vaišių” klubo nariai kiekvie

ną antradienį renkasi baltoje New-Yor- 
ko “Ambasadorių” hotelio salėje.

Pats klubo pavadinimas duoda tikslų 
supratimą apie jo narių teises ir parei
gas. Kiekvienas moka už save. Ši galinga 
ekonominė bazė sujungė gana daug žur
nalistų ir rašytojų. Bet esti išimčių. Gar
bės svečiai nemoka. Užtat jie turi pasa
kyti kokią nors juokingą kalbą. Vistiek 
apie ką, kad tik kalba būtų juokinga ir 
trumpa. Jeigu nė kiek nebus juokinga, 
tai trumpa ji turi būti kiekvienu atveju, 
nes susirinkimas vyksta pusryčių metu 
ir visa iškilmė trunka tik valandą.

Už kalbą svečias gauna lengvus pus
ryčius ir didelį gipsinį klubo medalį, ant 
kurio atvaizduotas su perspaustu cilin- 
deriu lėbautojas, druni j ąs klubo inicialų 
atšlaitėje.

Visiems plojant medaliai svečiams ka
binami ant kaklo ir visi greitai išsiskirs
to. Antradienis —veiklos diena, visi “Vo
kiškų vaišių” nariai — veiklūs žmonės. 
Pradžioje antros valandos jie visi jau sė
di savo ofisuose ir daro biznį. Stumia 
kultūrą arba tiesiog uždirbinėja pinigus.

Tokiame susirinkime mes pamatėme 
direktorių “Madison Square Garden”, 
pačios didžiausios New-Yorko arenos, 
kur ruošiama pačios didžiosios bokso 
rungtynės, patys didieji mitingai, apskri
tai visa didžiausia.

Šį antradienį svečiai buvome mes, at
vykę sovietų rašytojai, garsus Amerikos 
kino artistas ir “Madison Square Gar
den” direktorius, apie kurį tik ką kalbė
jome.

Mes sukūrėme kalbą, svarbiausiai 
spausdami ne į jumorą, bet į lakonišku
mą, — ir pastarojo pilnai pasiekėme. 
Kalbą išvertėme į anglų kalbą, ir vienas 
mūsų, visai nesivaržydamas, kad yra to
kiame anglų kalbos žinovų susirinkime, 
ją iš raštelio perskaitė.

Štai jos vertimas iš anglų kalbos.
“Misteri pirmininke ir džentelmenai!
Mes padarėme didelę kelionę ir ap

leidome Maskvą, norėdami susipažinti 
su Amerika. Be New-Yorko mes sus
pėjome pabuvoti Vašingtone ir Hart

forde. New-Yorke mes gyvenome vie
ną mėnesį ir šio laikotarpio gale paju
tome, kad spėjome pamilti jūsų didįjį, 
grynai amerikietišką miestą.

Staiga mus apipylė šaltu vandeniu.
— New-Yorkas — visai ne Amerika,

— pasakė mums mūsų nauji draugai,
— New-Yorkas — tai tik tiltas tarp 
Europos ir Amerikos. Jūs vis dar esate 
ant tilto.

Tuomet mes nuvažiavome į Kolum
bijos apylinkę, į Vašingtoną — Jung
tinių Valstybių sostinę, lengvabūdiškai 
įsitikinę, jog šis miestas jau tikriausiai 
yra Amerika. Antrą dieną pavakare 
mes su malonumu pajutome, jog pra
dedame truputį susivokti Amerikos 
gyvenime.

—Vašingtonas — visai ne Amerika,
— tarė mums, — tai valstybės valdi
ninkų miestas. Jei jūs tikrai norite pa
žinti Ameriką, tai čia jums nėra ko 
veikti.

Mes nužemintai susidėjome į auto
mobilį savo suraižytus čemodanus ir 
nuvažiavome į Hartfordą, Kounektiku- 
to štatą, kur didysis Amerikos rašyto
jas Markas Tvenas praleido savo bren
dimo metus.

Čia mus tuoj pat garbingai parspė- 
jo:

— Turėkite galvoje, Hartfordas — 
tai dar ne Amerika. •.

(Bus daugiau)

Iš LMS Raštines
t

(Tąsa nuo 3-čio pusi.)
mūsų judėjimą dainomis, veikalais, paskai
tomis, kad galėtų organizuoti, tai reikia susi
domėti jos finansine parama.

šiuo laiku yra nepaprasta padėtis. Mediką- 
lė pagelba Sovietams ir .kiti reikalai, tačiaus 
mūsų meno-kultūros judėjimas negali sustoti. 
Bus vaidinimai, bus koncertai, reikia opere
čių, reikia jaunamečiams paruošti dainelių 
rinkinys, tai vis išlaidos. Draugas Bokas pri
siuntė nuo LLD 28 kuopos, Waterbury, Conn., 
10 dol. Jei būtų 10 tokių .kuopų — būtų 100 
dol. Daug galima kas padaryti kultūros srityje 
už tokią sumą. Arba 100 tokių draugų, kaip 
J. Bullis — duotų 300 dol.

V. Bovinas, LMS Sekrt.

atsilikti nuo didžiųjų miestų. 
Ir mes norime prisidėti, nors 
su maža auka prie parėmimo 
tų didvyrių, kurie ginasi nuo 
pasiutusių nacių. Mes velija
me, kad mūsų aukos su me
dikamentais greitai pasiektų 
Sovietų didvyrius. Nors sako, 
kad nereikia verkti prie kapo 
mirusių didvyrių, bet vis tiek 
širdį spaudžia ir ašaros iš akių 
krinta, skaitant kiek jų žūva 
ir kaip pasišventę yra laisvos 
žemės vaikai.' Galvoje mintis 
kyla, ar atsilaikys, ar sunai
kins tą bjaurų kraujo gėriką. 
Rodos, kad galėtum, sparnus 
paėmęs nulėktum, idant jdos 
padrąsinti, jiems pagelbėti su
triuškinti tą kirminą, kuris iš
sižiojo praryt visą pasaulį.

Aš skaitau ^Tėvynę.” Ten 
sakoma, kad rusai bėgdami iš 
Lietuvos paliko utėles ir blu
sas. Tai matote, ir čia rusai 
kalti, kad neišsivežė iš Lietu
vos blusų ir utėlių. Gal mūsų 
gimtinė Lietuva buvo tokia ša
lis, kur utėlės ir blusos vieš
patavo. Pav., nors mano tė
veliai pusėtinai gerai gyveno 
ir čystai namai buvo laikomi, 
bet tų vabalėlių netrūko, dar 
jų ir į Amerįką atsivežiau. 
Mano motinėlė turėjo daug 
vargo, kol tas;' lietuviškas po
niutes iš mano plaukų išpra
šė laukan. Aš norėčiau žinoti, 
katras iš mūsų vargdienių ne
matėme ir neturėjome lietu
viškų utėlių ir blusų ? Aš la
bai norėčiau žinoti, iš kur 
“Tėvynė” semia tas žinias?

Pasimirė mano giminaitis, 
tai aš pasiunčiau oro paštu 
laišką Lietuvoj!, pranešdama 
jo artimiems giminėms apie jo 
mirtį. Tai buvd pabaigoje ge
gužės mėnesio. Tame laiške 
jokių politikų nebuvo rašyta, 
o tik apie naminius reikalus. 
Rugpjūčio mėnesį gaunu laiš
ką atgal. Jis buvo pasiekęs 
Lietuvą, buvo į atidarytas, vėl 
užlipdytas, naęįų štampų žen
klai primušti. “Tėvynė” sako: 
iš laisvos Lietuvos, žinios. Tai 
tau ir laisva Lietuva, kad to
kius laiškus grąžina. Ką ga-

Ii tokie laiškai užkenkti vo
kiečiams! Jau šiandien mato
me, kokia ta laisva Lietuva, 
kad nė lietuviškų dainų neva
lia dainuoti. Ką dabar lietu
viški Hitlerio garbintojai sa
kys? Ką jie dabar kaltins? 
Nors rusai buvo jiems tie juo
dieji velniai, bet laiškus bū
davo galima Lietuvon pasiųsti 
ir susirašinėti su Lietuvos žmo
nėmis ir lietuviškų dainų nie
kas nedraudė. O tas baltasis 
“aniuolas,” kaip tik spėjo įkel
ti koją į Lietuvą, tai parodė 
savo nagus ir ragus. Ką sa
kys lietuviški fašistai apie sa
vo dievaitį Hitlerį, apie tą Lie
tuvon “išlaisvintoją ?”

Dabar visi mato, kas buvo 
geresnis Lietuvos darbo žmo
nėms. Sovietai davė beže
miams po kavalką žemės, o 
vokiečiai atėmė nuo vargdie
nių atgal. O mes žinome, kaip 
brangi Lietuvos vargdieniams 
žemė.

Man visai nenavAtna, kad 
Bagočius giria Hitlerį ir re
mia jo santvarką. Bet tu ir aš, 
vargdieni, skurdo pele, jeigu 
šiandien nematai, kur lygybė 
ir teisybė, o kur apgavystė ir 
skriauda, tai reikėtų galvą iš
tirti. . .

Sekami draugai davė dėl 
medikalės pagalbos Sovietų 
kovotojams:

Ignas ir Rozalija Strelčiū- 
nai, iš Cuddy, Pa., $5; Stanley 
ir Mildred Polkai, iš Muse, 
Pa., $5; Antanas Medaika, 
Muse, Pa., $2; Elizabeth Blan
co, Muse, Pa. $2; Frank Meš
kauskas, Bridgeville, Pa. $1. 
Julius Tauchic, Muse, Pa. $1; 
Benny Pizzini, Muse, Pa., 25

centus; Bob Rose, Canons
burg, Pa., 25 centus. Viso su
rinkome $16.50. Toliau mė

ginsiu parinkti daugiau aukų 
tam prakilniam tikslui.

M. Poškiene (Savukaitienė).

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.

Tei.: EVergreen 8-9805 v

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

s*

Chicago, III.
Geležinkelių Darbininkai 

Mažiausia Uždirba

čionai laiko posėdžius pre
zidento paskirtas “Fact-Find
ing Boardas.” Mat, prieš kiek 
laiko geležinkelių darbininkai 
pareikalavo algų pakėlimo ir 
kuomet kompanijos atsisakė 
išpildyti, jie pagrūmojo strei
ku. O yra toks federalis įsta
tymas, kuris uždraudžia gele
žinkelių darbininkams strei
kuoti pirma, negu bus suteik
ta, berods, 60 dienų valdžiai ir 
kompanijoms tą klausimą iš
rišti. Per šitą laikotarpį val
džia daro tyrinėjimą darbinin
kų reikalavimų ir paskui duo
da savo rekomendacijas.

Geriausią už darbininkus 
paliudijimą padarė vienas iš 
rimčiausių ir pažangiausių ge
ležinkelių unijų vadų, tai A. 
F. Whitney, prezidentas Bro
therhood of Rlailroad Train
men unijos, šita unija yra di
džiausia iš visų geležinkelie
čių unijų, kurių, beje, randa
si šešiolika ar septyniolika. 
Tos unijos yra nepriklauso
mos, tai yra, jos nepriklauso 
nei prie Amerikos Darbo Fe
deracijos, nei prie Industrinių 
Organizacijų Kongreso (CIO).

Whitney valdžios tarybai 
nurodė sekamus svarbius fak
tus : Geležinkeliečiai nėra ga
vę algų pakėlimo nuo 1938 
metų spalių mėnesio. O per tą 
laikotarpį kitų pramonių dar
bininkai yra gavę algų pakė
limą. Jis teigė, kad kiti dar
bininkai, kurie dirba pana
šiuose darbuose, uždirba dau
giau, negu geležinkeliečiai. 
Geležinkeliečiai yra beveiki 
žemiausia apmokami Amriko- 
je darbininkai.

Whitney • pareiškė tarybai, 
kad jis turi įgaliojimą nuo

darbininkų šaukti streiką, jei
gu jų reikalavimai nebus iš
pildyti. Mat, prieš kelias sa
vaites 99 nuoš. geležinkeliečių 
balsavo už streiką privertimui 
kompanijų pakelti algas.

Iš antros pusės, pareiškė 
Whitney, 1941 metais geležin
kelių, kompanijos turės pelno 
per pusantro bilijono dolerių, 
o 1941 metais tasai jų pelnas 
bus dar didesnis. Girdi, tie pi
nigai, kurie turėtų eiti darbi
ninkų algų pakėlimui, yra 
kompanijų suvartojami mokė
jimui kapitalistams nuošimčių 
už kapitalą. O tie kapitalisr- 
tai, tai yra, bankieriai, yra “iš
pūtę” savo kapitalą. Vadina
si, jie nėra įdėję į geležinke
lius tiek pinigų, kiek sakosi 
turį įdėję. Nuošimčius ima ne 
už tiek, kiek ištiesų yra įves
dinę, bet už tiek, kiek sakosi 
esą ‘įvesdinę. Šitaip jie ap
gauna Amerikos visuomenę. 
Pavyzdžiui, kai bankas ima 
nuošimčius už milijoną dole
rių, o tuo tarpu jis yra įve
dęs tik pusę milijono dolerių, 
tai atrodo, kad nuošimčiai yra 
nedideli, bet ištiesų jie yra la
bai dideli. Todėl Whitney rei
kalavo, kad valdžia šitą daly
ką paimtų rimtai apsvarstyti 
ir padarytų galą šitai apga
vystei ir nesvietiškiems gele
žinkelių kompanijų pelnams, 
kurie padaromi visų pirma 
geležinkelių darbininkų kaš
tais. Rep.

Office Phone 
EVergreen 4-6971

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

FLUSHING i

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

i

Open Day and Night

Vapor 
Room, 
tesian

Room, Turkish Room, 
Large Swimming Pool, Fresh Al* 
Water, Restaurant, Barber Shop 
Sleeping Accomodations.

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

Managed by

RHEA TEITELBAUM

Russian

GENTS* DAYS
Wed., Thurs., Fri., Sat. and 

Sun. all day and night.

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

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS.

Mes perkame geriausios rūšies miltus—f as reiškia, kad mūs1; 
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.
Tei. EVergreen 4-8802. Sav. V. LUKOŠEVIČIUS
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Naujas Skaitytojas!
Kiekvieno pažangaus ir apsišvietusio lietuvio mintyje šian

dien kyla klausimas gauti dienraščiui “Laisvei” naują skaity
toją. Joks užsiėmimas nepateisina jei dar negavai “Laisvei” 
nė vieno naujo skaitytojo.

Dienraščio “Laisvės” vajus prasidėjo su spalių-Oct. 1 d. ir 
tęsis iki gruodžio-Dec. 1 d. Per tuos du mėnesiu svarbiausias 
darbas yra gauti “Laisvei” naujų skaitytojų. Kiekvienas bu
vęs vajininkas ir kiekvienas velijantis dienraščiui “Laisvei” 
gyvuoti, yra prašomas stoti į kontestą • gauti “Laisvei” naujų 
skaitytojų.

Kontestantams yra skiriamos sekamos dovanos:

7—$12; 8--$10; 9-$7 ir 10—$5.
Pasidarbuokite apšvietos platinimu, užsitarnaukite vieną iš 

šių dovanų. Šios dovanos nėra vien tik materialis dalykas, bet 
kartu yra apšvietos platinimo garbės dovanos.

Stokite j kontestą dabar, darbuokitės intensyviai, gaukite sa
vo dienraščiui kuo daugiausia naujų skaitytojų ir gaukite vie
ną iš aukščiau paminėtų garbės dovanų.

Taipgi yra prašomi visi dienraščio “Laisvės” skaitytojai, vi
si “Laisvės” patriotai gauti nors po vieną naują skaitytoją savo 
dienraščiui. Gaukite tuojau, neatidėliokite.

Šiuo baisaus karo laiku žmonės yra susirūpinę žiniomis. Pa
dėkime Amerikos lietuviams gauti teisingas žinias iš karo lau
ko. Užrašykime jiems dienraštį “Laisvę.”

Nesivėlinkime į darbą. Tuojau, dabar eikime pas savo kai
mynus ir kalbinkime juos užsisakyti “Laisvę.” Dirbtuvėse ir 
organizacijų susirinkimuose kalbinkime žmones užsisakyti 
dienraštį “Laisvę.”

“LAISVES” KAINA METAMS $6.00, PUSEI $3.25
Brooklyne $6.50 metams ir $3.50 pusei metų.

Viskam brangstant pabrangs ir “Laisvė.” Tad dabar proga 
užsisakyti “Laisvę” už dar žemą kainą.

“Laisve” 427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.
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šeštadienis, Spalių Tf, 19'41 LAISVE Penkto puslapio

TEKSTAS PREZID. ROOSEVELTO PARAGINIMO KONGRESUI

(Tąsa nuo 1-mo puslapio) 
čiai jokioje septynių pasau
lio jūrų dalyje. Jis smogė 
mūsų laivams ir mūsų jū
rininkų gyvybėms vande
nyse šio Vakarinio Žemės 
Pusiau-Rutulio. Pasiryžęs 
užviešpatauti ištisą pasaulį, 
jis laiko visą pasaulį savo 
karo lauku.

Jungtinių Valstijų ir kitų 
amerikinių respublikų lai
vai vis skandinami ne tik 
toje vadinamoje nacių pa
skelbtoje srity j Šiauriniame 
Atlanto Vandenyne, bet ir 
Pietiniame Atlanto Vande
nyne, kur nepaskelbta jokių 
sričių.
GINKLUOT AMERIKOS 

LAIVUS
Aš patariu atšaukt šeštą 

paragrafą įstatymo, išleisto 
1939 m. lapkričio 4 d., ku
ris uždraudžia ginkluot lai
vus po Amerikos vėliava, 
vedančius prekybą su užsie
niais.

Prekinių laivų ginklavi
mas civiliam apsigynimui 
yra jau nuo senų laiku prak
tikuojamas dalykas. Ir 
tarptautiniai įstatymai nie
kada to neuždraudė. Iki 
1937 metų joks Jungtinių 
Valstijų įstatymas to neuž
draudė. Visoje mūsų istori
joje prekiniai Amerikos lai
vai buvo ginkluojami, kada 
tik buvo tatai laikoma rei
kalinga jų apsigynimui.
NAUJI JŪRŲ PIRATAI
Dabar gi būtinai reikalin

ga aprūpinti ginklais ame
rikinius prekybos laivus.
Mes susiduriame ne su se-/reikia būtinai 
nojo plauko piratais (jūrų 
plėšikais - žudeikomis), bet 
mes susiduriame su naujo
viškais jūrų piratais, kurie 
keliauja po vandeniu ar virš 
vandens ar oru, naikindami 
beginklius laivus be jokio 
persergėjimo ir neduodami 
jokios progos išsigelbėt tų 
laivų keleiviams nei įgulos 
nariams.

Mūsų prekybos laivai 
plaukia per jūras su tiks
lais, kurie rišasi su Jungti- 
_______ _____ t____ _______

PRANEŠIMAI
Iš KITUR

WORCESTER, MASS.
ALDLD 155 kp. susirinkimas įvyks 

spalių 13- d., 7:30 v. v., Lietuvių 
Svet., 29 Endicott St. Malonėkite 
lyvauti, nes yra svarbių dalykų 
tarti. (239-241)

MONTELLO, MASS.
Paskutinis piknikas Liet. Tautiš

kam Parke. Jvyks spalių 12, 13 dd. 
Ruošia Liet. Taut. Namo Draugovė. 
Bus ir šokiai. įžanga dykai. — Val
dyba. (239-240)

SOUTH BOSTON, MASS.
Visi žinyčios nariai yra kviečiami 

ateiti į labai svarbų susirinkimų, ku
ris įvyks sekmadienį, October 12 d., 
kaip 11 vai. ryte, savo name. Kiek
vienas narys privalo būti Žinyčios 
rudeniniame susirinkime. Tebūnie 
žinoma nariams, kad kiekvienas na
rys privalo būti šiame susirinkime! 
Tą įsakymą turite pildyti, nes tai 
yra įsakymas Žinyčios Valdybos.

Turiu viltį kaipo žinyčios Sekreto
rius, kad jūs išpildysite mūsų Žiny
čios Valdybos prašymą, ir nereikės 
turėti nesusipratimų su nariais. Jūs 
žinote savo pareigas, ir malonėkite 
jas pildyti kaip geri ir pastovūs na
riai. Labai ačiū jums iš anksto 
atsilankymą! — Vladas Balčas, 
nyčios Sekretorius. (238-240)

SCRANJON, PA.
Sekmadienį, lapkr. Nov.) 16

įvyks 12-to Apskr. konferencija 
Binghamton, N. Y., 1 vai. po pietų. 
Prašome kuopų išrinkti delegatus. 
O binghamtoniečiai pasirūpinkite 
svetaine ir praneškite spaudai. 
Org. (240-241)

HAMTRAMCK, MICH.
ALDLD 188 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, spalių 12 d., 2-rą vai. 
po pietų, 1035 Caniff. Malonėkite vi
si nariai būti laiku, nes yra daug 
svarbių reikalų aptarti. — Sekr.

(238-240)

da- 
ap-

už
ži-

d.

su

H-------------------------------------
nių Valstijų apgynimu. Tai 
nėra teisinga, kad užgina
ma tų laivų jūrininkams tu
rėti pabūklus reikalingus 
gynimui savo gyvybių ir sa
vo laivų.

SAUGUMO REIKALAS
Nors prekybos laivų ap

ginklavimas n e u ž t i krina 
jiems visiško saugumo, bet 
tikrų tikriausiai jis priside
da prie jų apsaugos. Jeigu 
viršjūrinis laivas puola' 
juos, tad jie turi progos pa
laikyt priešą tam tikrame 
tolyje nuo savęs, kol jiem 
ateina pagalba. Jeigu jie už
puolami iš oro, jie bent turi 
progos nušaut priešą žemyn 
arba palaikyt priešą tokia
me aukštyje, kad jis negali 
tikrai pataikyti.

Jeigu submarinas atakuo- mums respublikų, 
ja, tai ginkluotas prekinis 
laivas priverčia submariną 
pasinėrusį po vandeniu lai
dyti torpedas,—o daugelis 
šitaip paleistų torpedų ne
pataiko į tikslą. Čia subma
rinas jau negali pakilti pa
viršium už keleto šimtų jar
dų ir, turėdamas gana laiko, 
nuskandint prekinį laivą šo
viniais iš savo kanuolių.

Mes jau vartojame daug 
atsargos priemonių prieš 
minų pavojų, ir atrodo tru
putį nelogiška, kad mes tu
rime galią šiandien priruoš
ti mūsų laivus apsaugai nuo 
minų, bet neturime galios 
apginkluot juos apsaugai 
nuo orlaivių, nuo laivų už
puolikų ar nuo submarinų.

Apginkluot mūsų laivus 
ir tuojau, 

kuo x greičiausiai. Tai nėra 
svarbiau už kitus apšlubi- 
nančius posmus dabartinia
me įstatyme, bet rūpesnis 
dėlei saugumo mūsų jūri
ninkų ir beveik neįkainuo
jamai brangių krovinių mū
siškiuose laivuose verčia 
mane patart jum, kad kuo 
greičiausiai kaip tik gali- 

|ma išbrauktumėt iš įstaty
mų knygų uždraudimą gin
kluot mųsų laivus.

NEDUOT PROGOS 
. UŽPUOLIKAM!

Yra Bepusiškumo Įstaty
me ir kitų ypatybių, į ku
rių pataisymą, aš tikiuosi, 
Kongresas atsižvelgs ryžtai 
ir neužilgo. Vienas iš tų 
punktų turi didelės svar
bos. Aš manau, jog tinka
mam mūsų šalies gynimui 
yra būtinai reikalinga, kad 
mes sulaikytume aiškią pa
spirtį, kurią mes dabar duo
dame užpuolikam. Nes fak- 
tinai mes kviečiame juos 
kontroliuoti jūras, kuomet 
mes neleidžiame savo lai
vams plaukt į mūsų draugų 
uostus. Jau laikas šiai ša
liai sustot lošus Hitlerio 
rankon, o paliuosuot savo 
rankas iš pančių.

Labai didelis skaičius nau
jų laivų dabar yra nuleid
žiama vandenin iš ameriki
nių laivastatyklų., Mes juos 
skoliname hitlerizmo prie
šams ir šie laivai gabena 
maistą, įvairius reikmenis 
ir karo pabūklus į kariau
jančių kraštų prieplaukas, 
idant jie atsilaikytų prieš 
baisųjį kriušinantį Hitlerio 
vežimą.

Dauguma būtiniausių da
lykų, Kongreso leidžiamų, 
yra pristatoma. Tačiau 
daug jų paskandinama; ir 
mums besiartinant prie pil
no gaminimo dalykų, reika
laujančių pavartot daugiau 
laivų dabar statomų, vis la
biau ir ląbiau-reikės prista
tyt amerikinius dirbinius 
plaukiant jiem po Amerikos 
vėliava.

Mes negalime ir neturime 
atsidėt ant suveržtų galimy
bių Norvegijos ir Holandi- 
jos tremtinių valdžių, kad 
jos pristatytų mūsų patie
kiamus reikmenis; mes taip 
pat negalime ir neturime 
būt priversti- apmaskuot 
amerikiečiam priklausomus 

| laivus vėliavomis seseriškų

Aš iš širdies tikiuosi, kad 
Kongresas įgyvendins tik
rąją intenciją Lease-Lend 
Įstatymo, s u d a r y d a mas 
Jungtinėms Valstijoms gali
mybę padėt pristatyt reik
menis tiem, kurie gali sėk
mingai juos panaudot. Ki
tais žodžiais, aš prašau 
Kongresą veikti taip, kad 
gyvenime įvyktų kongresi
nę politiką. Būkime logiški.

Aš negrįžčiau atgal į 
tuos senesnius laikus, kuo
met privačiai prekėj ai ga
lėjo žaist amerikiečių gyvy
be ir nuosavybe, tikėdamie
si sau asmeninių pelnų, ir 
taip įvelt šią šalį į kokį nuo- 
tikį, kuris neturi tiesioginės 
svarbos amerikinei visuo
menei. Bet šiandien, kai 
,šios šalies valdžia vykdo sa
vo kontrolę, tai joks laivas 
ir jokie kroviniai negali iš
plaukti iš Jungtinių Valsti
jų kitaip, kaip tik tokiu 
tikslu,,kurį jau yra užgyrus 
valdiškoji galia. O užgyri
mo klausimas yra tas, ar iš
gabenami dalykai patarnaus 
Jungtinių Valstijų apsigyni
mui.

Kaip aš besistengčiau, vis 
tiek nepajėgčiau gana stip-

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

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

UNDERTAKER

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

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

DIENRAŠČIO

“LAISVES”
METINIS

KONCERTAS
Prašome iš anksto įsigyti 
įžangos bilietus ir būti 

šiame koncerte.

Sekmadienį

Lapkričio

WIKES-BARRE, PA.
LDS 7 kp. susirinkimas Įvyks spa

lių 12 d. Progresyvių Kliubo Svet., 
325 E. Market St., 10 vai. ryto. Na
riai dalyvaukite, bus išduotas rapor
tas iŠ LDS 10 Apskr. Taipgi reikės 
išrinkti darbininkai LDS 10 Apskr. 
metiniui bankietui. — O. Zdanienė, 
Sekr. (238-240)

J. GARŠVA
Graborius-UndęHaker

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

November
1941

Bus toje pačioje salėje, 
kur visada:

Labor Lyceum
949 Willoughby Avenue

Brooklyn, N. Y.
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riai pabrėžt Kongresui to, 
kokia rimta yra karinė pa
dėtis, su kuria susiduria vi
sos tautos kovojančios prieš 
Hitlerį.

HITLERIO DIENOS 
SUSKAITYTOS

Mes būtume akli kas 
čia tikruosius įvykius, 
gu mes nematytume,
Hitleris dabar yra pasiry
žęs sunaudot visus medžia
ginius savo išteklius ir vi
sas jo turimas mechaniškas 
spėkas ir žmonių jėgas, kad 
sukriušint Rusiją ir Angli
ją. Jis žino, kad jis lenkty- 
niuoja su laiku, veikiančiu 
prieš jį. Jis yra girdėjęs su
kilimų dundėjimus tarp jo 
pavergtų tautų—tame skai
čiuje ir tarp pačių vokiečių 
ir italų. Jis bijo smarkiai 
augančio galingumo ameri
kinės pagalbos. Jis žino, jog 
suskaitytos yra dienos, per 
kurias jis galėtų pasiekt vi
sišką pergalę.

REMT RUSIJĄ IR 
ANGLIJĄ!

Todėl dabar mūsų parei
ga, didesnė negu bet kada 
pirmiau, yra teikt daugiau 
ir daugiau paramos ir vis 
greičiau ir greičiau Angli
jai, Rusijai, visom tautom 
ir asmenim kovoj autiem 
prieš pavergimą. Mės turi
me tatai daryti be baimės 
ar pataikavimo. Galutina- 
sai likimas šio Vakarinio 
žemės Pusiau-Rutulio yra 
padėtas ant svarstyklių.
VENGKIME SUNAIKINI

MO, AMERIKAI!
Aš jum iškilmingai sakau, 

kad jeigu dabartiniai Hitle
rio kariniai planai bus sėk
mingai įkūnyti gyvenime, 
tai mes amerikiečiai būsime 
priversti kovot apgynimui 
pačių savo namų ir savo 
laisvės kare taip daug kaš
tuojančiame ir taip sunaiki
nančiame, kaip tas karas,

kuris dabar siaučia Rusijos 
fronte.
Už AMERIKOS LAISVĘ, 

TEISES IR GARBĘ!
Hitleris išstojo prieš mus 

su tokiais veiksmais, kokių 
mes, kaipo amerikiečiai, ne
galime pakęst ir nepakęsi- 
me. Mes neleisime, kad Hit
leris apibrėžtų pasaulio 
vandenis, kuriais mūsų lai
vai galėtų keliauti. Ameri
kos vėliava nebus nuvyta 
nuo jūrų nei Hitlerio sub- 
marinais, nei jo orlaiviais, 
nei jo grūmojimais.

PRIEŠ NACHALIŠKUS 
VARJOTUS!

' Mes negalime leist, kad 
teigiamąsias mūsų apsigy
nimo teises panaikintų ar
ba praskiestų tokie para
grafai Bepusiškumo Įstaty
mo, kurie neturi jokio daik
tiško pagrindo, atsižvel
giant į nachališkus bepro
čių pasimojimus.

Mes amerikiečiai
pasirinkę sau kelią. Mes 
esame nusiteikę išlaikyt sa
vo šalies saugumą ir čiely- 
bę, teisingumą ir garbę. 
Mes esame pasiryžę išlaikyt 
politiką ginančią jūrų lais
vę, kad jų neužviešpatautų 
jokia svetima valstybė, kuri 
yra iki pamišimo apsvaigu
si savo užgaidomis valdyt 
visą pasaulį. Mes tatai da
rysime visomis savo jėgo
mis ir visa savo širdžia, vi
sa savo dvasia ir protu.

FRANKLIN D.
ROOSEVELT.

LICENSES
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 1040 has been issued to the undersigned 
su sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 47 Java St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

LUIGI AIELLO
47 Java St., Brooklyn, M. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
C—74 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at wholesale under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1105 Myrtle Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CLINTON BEER DISTRIBUTORS. INC. 
1105 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10330 has been issued to the undersigned 
to sell t beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
9820 — 4 Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HYMAN PANCER
KING HAMILTON SELF SERVICE STORES 

King Hamilton Self Service Stores 
9820—4 Ave., Brooklyn, N. Y.

esame

LICENSES

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7881 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
67 Furman St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOSEPH NEMIA
67 Furman St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No, 
EB 472 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
332-28 Pennsylvania Ave., Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed on 
the premises.

NATHAN FEIGELES
332-38 Pennsylvania Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 758 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
350 Utica Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SAMUEL HANDELSMAN 
Rose 11 Delicatessen

350 Utica Ave., Brooklyn, N. Y,

NOTICE is hereby ’’given that License No. 
GB 9479 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
311 Maricn Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MORRIS TASH MAN
314 Marion St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1787 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
849 Marcy Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

' JULIUS FOLICK & IDA BLOCK 
849 Marcy Ave., B^tJoklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11916 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
708 Gates Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

DAVID SOKOLOFF
708 Gates Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9459 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
5616 ‘— 8th Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH SCHWARTZ
5616 — 8th Ave., Brooklyn. N. Y.

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 vakare
Ncdčliomis ir šventadieniai! I 
10-12 ryte

SANDĖLIS 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 ........................ 85c
Vidurių reguliatorius .......- 60c
Dusulio arbata ......................  60c
Kokliušo arbata ....................  60c
Ramatų žolės ........................ 60c
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.

0----------------------------- ---------------- □

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

530 Summer Ave. 
Arti Chester Avenue 
NEWARK, N. J.

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.

CHARLES 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
ninė. Mūsų patarnavimu ir 
kainomis būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

S

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 818 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1620 Kings Highway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed on the 
premises.

JACOB RAPPAPORT
1620 Kings Highway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2761 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
498—500 Carroll St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

PASQUALE LIBRETTI
498—500 Carroll St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
i EB 2767 lias been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4514 — 13 Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

PROSPECT DELICATESSEN. INC. 
4514 — 13 Ave., Brooklyn, N. Y.

TILŽĖS SPAUDIMO
Aukso Altoriukas, paprastu ap

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

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

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

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

Tūkstantis naktų, didelė knyga 
apdaryta ................. -...........$3.00

Lengvas būdas išmokt angliškai 35c
Mikaldos Pranašavimai .........  25c
Girtuoklių Gadzinkos ................ 15c
Sveikata ligoniams, aprašo apie

300 visokių vaistiškų augalų 
ir kam jie yra naudingi .._  25c

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

M. Žukai Ms, 
334 Dean Rd., 

SPENCERPORT, N. Y.
VALANDOS: 2-4 ir 6-8 
Nėra valandų sekmadieniais.
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VARPO KEPTUVE
36-40 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y 

i Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Laukiame Jūsų Užsakymo
Patarnaujam krautuvėms ir įvairiems 

pokiliams: bankietams, vestuvėms 
ir parems

Brooklyn, n.y.

Varpo , 
keptuvė 

yra 
unijinė

THE
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• UNION LABEL

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 Cake, 
Cheese Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake, Stollen 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

Siunčiame duoną per pašĮą į kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kalnas.

Varpas Bakery, 36-40 Stagg Street, Brooklyn, N. Y.
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VERI-THIN’ FOSTER — 
15 jeweli, pink or yellow 
gold filled co«e, Guildite 
bock....................$33.75

♦REG. M. ». "AT. OFF. PATENTS PENDING ,

VERI-THIN* DORCAS 
Į—15 |ewel«, pink gold 
filled co«e, Guildite boek 
............................. $33.75

LIPTON
* JEWELER

701 Grand St. Brooklyn, N
Tarpe Graham ir Manhattan Ąves.

Stokite į mūšy Kalėdinį Kliubą dabar. Mažas depozitas 
palaikys jums jūsų pasirinktus daiktus iki Kalėdų.

ROBERT
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Reikale pasiskelbimų per Laisvės Radio Programą 
' ar dėl programos pildymo, prašome kreiptis šiuom 

adresu:

Vienas gerbiamiausiy pasaulyje judžių
D

žinių komentatorius

ROJUS MIZARA

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymą

full

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENĖ IR SŪNAI

\(‘>vY>rkO"Z»y#f7iiiioi

Kritikos

kad jią pri- 
New Yorko

są šalį. Registracijoj jis daug 
ką apie savo veiksnius buvo 
nuslėpęs. Apie jo šulerystes 
matysime be galo įdomių da
vinių sekamose laidose.

neatsikartotų.
sako:

Naujas Sovietinis Artistiškas Triumfas

ir įvesdinime 
administracijos

Su Jeanc Gabin — Nuotikiai, kuriuos 
tik fiancūzai drįso parodyti judriuose

Devintą valandą pirmadienių vakarais
DUODAMA MUZIKALE PROGRAMA, ŽINIOS 

IR DAROMA BIZNIŲ PASKELBIMAI

NEPAPRASTA JUDŽIŲ PROGRAMA—VfcLAI RODOMA ŠIĄNAKT!
” ‘ ~ _ i T .. . . ...

THE GREAT BEGINNING” “PORT OF SHADOWS
Sovietinė moteris pasiekia savo

svajonę apie rytojų!
Taipgi: “CARMEN AMAYA”—Ispaniška ligonė Šokikė!

Šeštas puslapis

Graži Tragi-Komedija “Neturtas 
—- Ne Yda” Bus Suvaidinta Šį 

Sekmadienį, Spaliu 12-tą

Streikuoja Laikraščių 
Pardavėjai
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Retai kuriame veikale Ran
dasi tiek įvairumo, kiek yra 
veikale “Neturtas—Ne Yda.” 
Kiekvienas, nežiūrint, kurios 
rūšies teatrą jis bemylėtų, ras 
sau pasitenkinimo.

Čia yra karštai Įsimylėjęs 
bernužėlis ir mergelė, kas bus 
priežastimi gausai brikos ir ją 
įscenizuos puiki aktorė mėgė
ja Aldona šertvietytė ir Vy
tautas Zablackas. Yra rimta 
ponia trokštanti savo dukrelei 
tik laimės, su rublio ir tuščios 
garbės besivaikančiu ponu, 
kuris ir už ožio išleistų dukte
rį, kad tik būtų turtingas. Tą 
ypatingą porelę perstatys Nas
tė Buknienė ir Juozas Byro- 
nas. Ten yra senas ir turtin
gas, jaunos mergužėlės užsi
manęs našlys, ir šio našlio am
žinas priešas, įsimylėjusio 
jauno Mitės draugas, kuris vi
sada našliui nemalonų šposą 
iškerta, žinant, kad jais bus 
Juozas Judžentas su Nikiu Pa
kalniškiu, jau iš anksto žino
me, kad mūs laukia juokai iki 
šonų skaudėjimo.

Apart šių vyriausių, pas po
nus, kaip žinia, visada yra tar
naitės, giminaičiai, draugai, 
su gerais norais pro durų ply
šį pažiūrėti, už krūmo užlin- 
dus pasiklausyti ir paskui vie
nam simpatijų 
skerspainių daryti. Prie to tu
rį ir savo meilės bei kitokių 
problemų. Tarp jų matysime 
mėgėjų teatro veteranus ak
torius: Uršulę Bagdonienę, 
Adelę Pakalniškienę, Petrą 
Grabauską, Antaniną .Zablac- 
kienę, taipgi jaunesniuosius 
aktorius Anelę Juškaitę, Jurgį 
Kazakevičių, Malviną Sukac- 
kytęi Frances Pakalniškienę, 
Povilą Ventą.

Veikalo tarnuose, svečiuose, 
jaunime dar dalyvauja Kons
tancija Rušinskienė, Ona Rep- 
ševičiūtė, Elena Rinkevičiūtė, 
Ona šolomskaitė, Aldona Ber
notaitė, Emily Klimiūtė, Biru- 
ta Kalakauskaitė, Sylvija Pu- 

’ žauskaitė, Adelė Namikaitė, 
Donnie Nečiunskaitė, Valerie 
Petrauskaitė, Albertas Nami- 
kas, Lilija Lazauskaitė, How
ard Dobilas, Alfonsas Maželis, 
Vincas Ulčikas ir visas Aido 
Choras, vadovaujant Aldonai 
Žilinskaitei.

Veikalą sumokino ilgametis 
aktorius ir režisierius Jonas 
Valentis.

Prie veikalo yra parinkta 
daug operetiškų, o taip pat ir 
liaudies dainų, taipgi liaudies 
šokių. Iš visko matyti, kad šį 
sekmadienį turėsime nepa
prastos grožės ir pasitenkini
mo popietį, o po vaidinimo, 
vakare, smagius šokius ir pa- 
žmonį su savo brooklyniečiais 
draugais ir iš apylinkių pribu
vusiais svečiais.
atvyksta 
daugelio 
ir net iš 
nijos.

Perstatymas veikalo “Ne
turtas—Ne Yda” įvyks jau šį 
sekmadienį, (rytoj), spalių 
12-tą dieną, 3 vai. po pietų, 
Labor Lyceum salėje, 949 
Willoughby Ave., Brooklyn,

N. Y. Bilietai rezervuotoms 
vietoms po $1 ir po 75c. Abel- 
na įžanga tik 50c. Norintiems 
užsitikrinti sau geriausias vie
tas, patartina bilietus įsigyti iš 
anksto. Jie gaunami “Laisvės” 
raštinėj, pas komisiją ir pas 
choristus. •

Iki pasimatymo Aido Choro 
spektaklyje, spalių 12-tą, La
bor Lyceum salėj I

Apie 700 laikraščių parda
vinėtojų New Yorke paskelbė 
streiką prieš World-Telegram 
uždėtas nepakeliamas sąlygas, 
reikalavimą sumokėti po 85c 
už kiekvieną šimtą pasilikusių 
neparduotomis kopijų. O did- 
lapiai nekartą būna anksčiau 
pakeičiami sekamomis arba 
ekstra laidomis ir pirmesnieji 
neparduoti suėda visą jų už 
parduotuosius surinktą uždar
bį.

sumanumą valdžioje.” Tačiau 
neužmiršo ir pakritikuoti ma
jorą už jo, kaip unija laiko, 
“nedarbininkiškus” aktus. Ra
portas pabrėžia: '

‘ ‘LaG u ard i j os ad m in istraci- 
ja nėra darbininkų valdžia. 
Organizuoti darbininkai, vie
nok, buvo pirminiu faktoriumi 
išlaisvinime miesto iš Tamma- 
nės kontrolės 
La Guard i jos 
ofisan.”

1

rodyti, kitam

Girdėta, jog 
iš Long Islando, iš 
New Jersey miestų 
Conn, ir Pennsylva-

Spalių 11-ta Paskutinė 
Diena Balsuotojų 

Registracijai

CIO Nutarė Remti LaGuardijos 
Kandidatūrą j Majorus

Organizuoti New Yorko 
miesto darbininkai susivienijo 
už majoro LaG u ard i jos iš nau
jo išrinkimą majoru šiuose 
rinkimuose, lapkričio 4-tą.

Už majoro kandidatūrą pa
sisakė galinga didžiojo New 
Yorko Industrinių Unijų Tary
ba, atstovaujanti 400,000 or
ganizuotų CIO darbininkų. 
Tuo pat sykiu Taryba pareiš
kė, kad pro-fašistinės jėgos 
remia tammanietį jo oponentą 
O’Dwyerj.

Taigi, rpajoras LaGuardia 
dabar turi oficialį užgyrimą 
abiejų didžiųjų unijų AFL ir 
CIO. Amerikos Darbo Federa
cijos unijas atstovaujančioji 
Centralė Amatų ir Darbo Ta
ryba jau pirmiau išėjo ant 
rekordo kaipo majoro kandi
datūros rėmėja.

• CIO nuosprendis padaryta 
tarybos reguliariame mitinge, 
kuriame dalyvavo unijų dele
gatai ir šimtai kitų CIO vir
šininkų
vakarą, Fraternal Clubhouse, 
110. W. 48th St., N. Y.

Tame pat mitinge užgirta 
kiti su majoru išstatyti Darbo 
Partijos kandidatai į valdvie- 
tes ir į Miesto Tarybą. Užgy- 
rimui rekomendaciją davė ta
rybos pild. komitetas.

Pildančioji Taryba savo ra
porte pabrėžė, jog “darbo 
žmonės šiuose rinkimuose ri
zikuoja labai daug.” Kad kan
didatai “turi būti sprendžiami 
pagal tą, ką jie atliko ir ką 
jie dabar daro sumušimui hit- 
lerizmo.”

Sako, Kad Turi Nugalėti

pereito trečiadienio

padarymui šių miesto rinkimų 
darbininkų kampanija nugalė
jimui reakcinių ir pro-naciš- 
kų jėgų, kurios susibūrė ap
link kandidatūrą William O’- 
Dwyer’io, Tammanės parink- 
tinio į majorus.”

Toliau raporte aiškinama, 
jog prie senos kovos prieš 
Tammanę prisideda reikalas 
kovoti prieš “naujas, stipres
nes ir aršesnes jėgas.”

“Tarp veikliausių pono O’
Dwyer rėmėjų, ar jam tas pa
tinka ar nepatinka, yra orga
nizuotos jėgos kun. Cough- 
lin’o Krikščionių Frontininkų, 
Nacių Bundistų, Amerika Firs- 
terių ir kitų naminių fašistų.”

Apie tammaniečių kandi
dato O’Dwyer’io rėmėjus ra
porte toliau sakoma:

“Bėgiu savo kampanijos p. 
O’Dwyer žodį kitą pasakęs 
apie amerikines rasinės ir re
liginės tolerancijos taisykles. 
Pastaruoju laiku tūli įtartini 
elementai darbininkų judėji
me yra pareiškę savo paramą 
p. O’Dwyer’iui. Bet Tamma
nės kandidatas nėra atmetęs, 
ir jūsų pildančioji taryba abe
joja ar jis gali, ar atmes 
Krikščionių Fronterius, Bun- 
distus, America Firsterius ir 
kitus piktus darbininkų prie
šus ir pedlerius rasinės neapy
kantos, susibūrusius aplink jo 
kandidatūrą ir darančius vis
ką, kad išrinkti jį.”

Teisinga Administracija
Raportas atžymi, kad ma

joras davė New Yorkui teisin
gą administraciją ir kad “CIO 
visuomet rėmė teisingumą ir

“Didžiojo New Yorko In
dustrinių Unijų Taryba, širdis 
ir balsas CIO darbininkų mū
sų mieste, „turi imti vadovybę

REIKALAVIMAI
REIKALAVIMAI

Reikalinga apysenė moteris prižiū
rėti du vaikus nuo 1 vai. dieną iki 
6 v. v. Dėl daugiau informacijų’ga
lima matytis asmeniškai nuo 12 vai. 
dieną iki 6 v. v. Kreipkitės pas: 
Mrs. A. Augulis, 380 So. 3rd Street, 
Brooklyn, N. Y. (238-243)

D

■n
j

UŽEIGA
Rheingold extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokių 
VYNŲ ir DEGTINES 
Importuotų ir Vietinių•

Kasdien Turime
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

©IiJoseph Zeidat, Saw. g
411 Grand St., Brooklyn i

Buvo ir
Unijistai, atrodo, nevynioja 

vaton, ką turi pasakyti. Turė
jo jie su majoru nesusiprati- 
mėlių ir juos pasako-pastebi, 
kad daugiau 
Apie tai raporte

“Majoras yra daugeliu at
vejų pareiškęs, 
taria padarymui 
šimtu nuošimčių unijiniu mies
tu. Nelaimei, vienok, vėliau
si jo administracijos veiksniai 
neparėmė jo pareikštos politi
kos. Transportacijos Taryba, 
T y r i n ė j imu Departmentas, 
Švaros Departmentas priešino
si ir kovojo prieš teisę miesto 
darbininkų organizuotis ir ko
lektyviai derėtis per savo pasi
rinktą uniją, ir vartoti savo 
teises kaipo piliečiai ir unijos 
nariai.

“Toki p r i e š d arbininkiški 
veiksniai gali tik įnešti nevie
ningumą ir demoralizaciją tuo 
laiku, kada didžiausis galimas 
vieningumas visų uždemokra- 
tinių spėkų už majoro kandi
datūrą yra taip būtinas.”

Nežiūrint savo kritikos, ta
čiau, CIO vadovybė, vaduoda- 
mosi savo išvada, jog “kandi
datai turi būti sprendžiami 
pagal tą, ką jie atliko ir ką 
jie dabar daro- sumušimui hit- 
lerizmo,” raportas ragino vi
sas tarybai priklausančias uni
jas ir veikėjus “vesti pasiry
žusią, kovinką jr plačią kam
paniją už išnaujo išrinkimą

Šią savaitę kiekvienas pilie
tis privalo užsiregistruoti bal
savimams lapkričio 4-tą. Nesi- 
registravę negales balsuoti.

Valandos nuo 
vakaro 'kasdien, o paskutinę 
dieną, šeštadienį, nuo 7 rylo 
iki 10:30 vakaro.

Napji ir seni 
kad nebalsavę 
piliečiai privalo 
gumo liūdymą.

PARDAVIMAI
Parsiduoda ar mainais kampinis 

mūrinis namas. Mainais 
New Yorko ar Brooklyn© pakrašty
je. Dabar biznis name yra. Norintie
ji daugiau informacijų sužinoti, pra
šome kreiptis po antrašu: 256 Union 
Ave., Brooklyn, N. Y. (238-240)

Parsiduoda saldainių krautuvė su 
visais Įtaisymais. Tinkama ir dėl len
gvų valgių pataisymų. Dėl daugiau 
informacijų kreipkitės po antrašu: 
472. Lorimer St., Brooklyn, N. Y. 
Telefonas: Ev. 4-8129. (237-242)

turi būt CHARLES’;
UP-TO-DATE .

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas.

Prielankus Patarnavimas I
306 Union Avenue |

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

GERAI PATYRĖ BARBERIAI |

majoro Fiorello H. LaGuardi- 
jos.” Taryba taip pat ragino 
išrinkti kontrolierių Joseph D. 
McGoldrick ir Miesto Tarybos 
prezidentą Newbold Morris.

Taryba užgyrė ir nominatus 
į Miesto Tarybą: Eugene P. 
Connolly ir Dr. Max Yergan 
iš Manhattan, Daniel Allen iš 
Brooklyn©, William Grogan ir 
Jack Sario iš Queens. Neku- 
rie iš jų kandidatuoja Ameri
kos Darbo Partijos tikietu, ki
ti oficialiai kitų partijų kan
didatai, bet darbiečių remia
mi. ■ i ; ' i

CIO taip pat paskelbė savo 
programą, kuria bus paremta 
visa rinkimų kampanija. Apie 
ją teks pakalbėti atskirai.

V. Bacevičiaus Pirmas Simfo
ninis Koncertas Amerikoj
Spalių mėn. 19 d. Vytautas 

Bacevičius atliks su Flinto 
simfoniniu orkestru Liszto 
Concerto Es-dur. Diriguos W. 
Norton. Flinto simfoninis or
kestras turi 92 žmones. Šis 
orkestras atliks Bacevičiaus 
Suitą kovo mėn. 23 d.

Flintas, Michigan valstijoj, 
yra gražus 180 tūkstančių gy
ventojų miestas, turįs perdėm 
modernišką architektūrą, ran
dasi netoli Detroito.

V. Bacevičiaus Pažintis su 
S. Rachmaninoffu

Pereitą šeštadienį Bacevi
čius gavo laišką (special de
livery) nuo garsaus pianisto ir 
kompozitoriaus Sergei Rach- 
maninoff’o, kuris jį kvietė at
vykti pas jį sekmadienį spa
lių 5 d.

Bacevičius praleido su S. 
Rachmaninoff’u IV2 valandos. 
Jiedu kalbėjosi rusiškai. Ba
cevičius išsinešė labai malo
nius įspūdžius iš pasikalbėjimo 
su Rachmaninoff’u, kuris lap
kričio mėn. 1 d. skambins su 
orkestru Carnegie Hall savo 
ketvirtą piano koncertą.

Policistas Thomas F. Hea
ney nusišovė savo namuose, 
580 Lincoln PI.

iki i P. M.

7th Avė. tarp 41-42 Sts.
W1-7-9686

ARTKINO RODO — PIRMA KARTA AMERIKOJ

“MUSICAL STORY”
Šaunųjį muzikėlį ^ikalą iš Leningrado su Serglejum Lemežcvu ir Zoja Fiodorovą 

Nauji suderinimai 'muzikos Čaikovskio, Kimsky-Korsukovo, Bizeto, Borodino, Flotovo.

Extra: “SOVIET SOIL” ;
(Įspūdingas dokumentas milžiniškų lauko ūkio turtų, dėl kurių Hitleris 

rizikuoja būt sumuštas.)
Nuolat nuo 9 A. M. — Šiokiom diendm 25c.

STANLEY THEATRE

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS , 

66 Court Street 
Brooklyn, N. Y!

Tel. Triangle 5-8622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

rios bolių alleys.
Kainos Prieinamos

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 2-8842

4

MATEUŠAS SIMONAV1C1US
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

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

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

Kiekvieną su batą 
karšta 
Atskiras 
užėjimui 
rimis.
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai.

vakarienė; 
kambarys, 
su mote- 

Nedėliomis

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

Nacių Agentas Viereck 
Sulaikytas Teismui

George. Sylvester Viereck, 
registruotas nacių agentas, fe- 
deralės Grand Džiūrės forma
liai Įkaitintas sulaužyme sve
timų šalių agentų registracijos 
akto ir sulaikytas teismui po 
$15,000 kaucijos. JĮ areštavo 
spalių 8-tą.

Jis, po Įvairių Hitlerio po
litikos šalininkų kongresmanų 
vardais maišų maišais siunti
nėjo nacių propagandą po vi-

Rcosevelto Namus Paversi?
Amerikonizmo Centru

Vedama derybos nupirkti 
mieste esančius Rooseveltų 
namus ir iš jų padaryti Ame- 
rikonizacijos Centrą pagar
bai velionės prezidento moti
nos Mrs. Saros Delano Roose
velt.

LAISVES RADIO PROGRAMA
Transliuojama iš stoties

WBYN - 1430 Klcs.

Pranešėjas

JONAS ORMANAS

Laisvės Radio Programos klauso šimtai tūkstan
čių lietuvių. Į rytus girdima iki Boston, Mass.; į pie
tus net Baltimore girdi; į vakarus girdima Scran- 
tone, Wilkes-Barre ir Shenandoah, Pa.

Bizniams puikus susisiekimas su šimtais tūkstan
čių lietuvių pasiskelbiant per Laisvės Radio Prog
ramą.

Draugijos, tuose miestuose, kur girdisi Laisvės 
Radio Programa turite per ją paskelbti draugijų 
parengimus.

427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y
Telefonai: STagg 2-3878, STagg 2-3879

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

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.
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5 iki 10:30

pirmiau nie- 
naturalizuoti 
gauti raštin*

F. W. Shalins 
(SIIALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuvei

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

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

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

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

Tel. Glenmore 5-8191

FRANK DOM1KA1TIS
RESTAURACIJA

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

RŪŠIES
VALGIAI

Gaminami Eurupiško 
ir Amerikoniško 

Stiliaus

/ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VfiLAI VAKARO
Visada-yra gražus pasirinkimas pieniškų valgių 

ir daržovių—virtų ir žaliu

Gaspadoriškai nuvirti 
Kopūstai ir Barsčiai

Puikūs lietuviško 
Namų darbo kilbasal 

ir kepta paršiena




