
ANGLŲ SEIMO STOVAI SAUKIA SIŲST ARMIJA PRIES HITLERĮ
KRISLAI

Jau Renka Aukas “Ištrem
tiems Broliams J Sibirą...”

Žemiausios Rūšies
Niekšas!. . .

Taip Vadina Mane
P. Grigaitis.

K. Petrikienė ir “M.
Balsas.”

Rašo R. Mizara

Prie Lietuvių Romos Katali
kų Federacijos yra įkurtas 
“Lietuvai Gelbėti Fondas.” 
Atskaitų šis fondas neskelbia 
—ypačiai jis neskelbia, kam 
jis atiduoda iš žmonių surink
tus pinigus-. O pinigus katali- 

' kų lyderiai rinkti moka!
Pirmiau jie rinkdavo pas 

Hitlerį pabėgusiems smetoni- 
ninkams, ir vis skelbė, kad jie 
renką pinigus “Lietuvai gel
bėti.”

Hitleris pas jį atbėgusiuo
sius apginklavo ir paskui siun
tė į Lietuvą padėti žvėriškiems 
naciams Lietuvą užpulti ir ją 
pavergti. Kitus smetonininkus 
Hitleris prisiuntė į Ameriką 
naciškai propagandai skleisti.

Kadangi, pasak klerikalų 
spauda, Hitleris Lietuvą “jau 
išgelbėjo,” tai dabar paminė
tasis “Lietuvai Gelbėti Fon
das” pradėjo rinkti aukas “iš
tremtiems mūsų broliams į Si
birą.” “Mes turime kelius ir 
būdus surinktas aukas pasiųs
ti tiems, kuriems yra šiandien 
reikalingiausia pagalba...” 
skelbia minėto fondo valdyba.

Jei katalikų lyderiai būtų 
teisingi, tai jie turėtų paskelb
ti bent kelioliką pavardžių tų, 
kurie “yra Sibire”, kuriems 
pagalba reikalinga. Bet, ma
tyt, jie jų neturi. Visas daly
kas daugiau, kaip miglotas. O 
čia ponams delnai taip niež
ti!.. .

“Naujienose” (iš spalių 21 
d.) skaitau:

“ . . . p. Rokas Mizara yra 
žemiausios rūšies NEKŠAS.”

Iki šiol buvau’ manęs, kad 
niekšas nesirūšiuoja: nėra nei 
aukščiausios nei žemiausios 
rūšies. Niekšas juk yra niek
šas !

Bet p. Grigaitis mano ki
taip! Tuomet tebūva man leis
ta jo paklausti: kuriai niekšų 
rūšiai jis priklauso? Viskuo 
sprendžiant, atrodo, kad p. 
Grigaitis pasistato į aukščiau
siąją rūšį,—negi jis grieš ant
ra smuiką !. . .

P-nas Grigaitis moka ir 
mėgsta koliotis. Tai viena jo 
didžiausiųjų silpnybių. Ir tos 
profesijos jam niekas nepavy
di. Jis galėjo mane išvadinti 
dar stipresniais pavadinimais: 
vagimi, razbaininku, komuna- 
ciu!

Bet ar tas mane pakeis? 
Ne! Ar tas p. Grigaičio skai
tytoją pamokins? Ne! Ar tas 
bet kokį politinį klausimą iš
ris? Ne!

Koliojimasis tik dar kartą 
parodys, jog p. Grigaitis pri
stigo politinių argumentų, tad 
pradėjo svaidytis saliūninkiš- 
kais prieskoniais.

Už ką p. Grigaitis mane sta
to “žemiausios rūšies niekšu ?” 
Kuo aš nusikaltau ?

Už tai, kad parašiau eilę 
straipsnių, parodančių, jog 
“Naujienos”, su Ancevičiaus 
talka, * skleidžia Amerikoje 
pro-nacišką propagandą.

Argi tai nėra tiesa? Argi 
tas nebuvo įrodyta?

Nei pats p. Grigaitis to už
ginčyti negali!

Tegu p. Grigaitis nemano, 
kad mes norime matyti jo re
daguojamas “N a u j i e n as” 
esant pro-naciškomis. Ne! 
Mes norėtume, kad “N.” bū
tų švarus laikraštis. Mes no
rėtume, kad Amerikoje nebū
tų nei vieno lietuviško laikraš
čio, skleidžiančio šlykščią na
cių propagandą, kenkiančią 
mūsų krašto demokratinėms 
(Tąsa ant 5-to puslapio)
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BUDIONNYJ IR V0-
ROŠILOV KURIA
NAUJAS ARMIJAS

Kuibišev, spal. 24.—Mar
šalas Budionnyj paliuosuo- 
tas nuo pareigų pietini a me- 
Ukrainos fronte, o marša
las Kl. Vorošilovas — nuo 
pareigų šiauriniame-Lenin- 
grado fronte, bet jiedu iš 
frontų paliuosuoti tiktai 
tuom tikslu, kad galėtų or
ganizuot naujas armijas ir 
pertvarkyt senąsias Sovietų 
armijas dėlei platesnės ir 
sėkmingesnės kovos prieš 
Hitlerį.

Sovietų vyriausybė, pa
vesdama Vorošilovui ir Bu- 
dionniui naujas pareigas, 
nepažemina jų ir neturėjo 
jokios nuožiūros prieš juos, 
kaip užtikrino Lozovskis, 
Sovietų užsienių reikalų vi- 
ce-komisaras.

Maršalas Timošenko iš 
centralinio-Maskvos fronto 
tapo perkeltas Ukrainon 
kaipo vyriausias komandie
rius pietinio fronto. Cen- 
tralinio fronto komandie- 
rium paskirtas generolas 
Gr. K. Žukov.

Gen. Žukov - Iš Karei
vio į Komandierius
Maskva. — “Pravda,” So

vietų Komunistų Partijos 
laikraštis, rašo apie gen. 
Žukovą, naują komandierių 
centralinio - Maskvos fron
to, kad jis 26 metus ištarna
vo rusų armijoj, iš eilinio 
kareivio pakilo i generolus 
ir kad jis “plačiai žinomas 
savo narsa ir gabumais.”

“Kur jis yra, aplinkui jį 
eina įveržtas organizacinis 
ir karinis darbas, be bergž
džio trukšmo, be pagyrų ar 
tuščių žodžių,” kaip sako 
“Pravda.”

MASKVA TEBĖRA 
SOSTINĖ

Kuibišev. — Maskva teb
ėra Sovietų sostinė, o ne 
Kuibiševas, — sako Sovietų 
vyriausybė. Į Kiubiševą 
perkelti tik užsienių diplo
matai ir kai kurie valdžios 
skyriai.

Ukrainoj Naciai Iš- 
teriojo Desėtkus 
Tūkstančių Žydą

Amerikinė žinių agentūra 
ONA praneša, kad naciai 
Sovietinėje Ukrainoje iš
šaudė ir kitaip išžudė de
sėtkus tūkstančių žydų. Ži
nios gautos nuo vengrų ofi- 
cierių, kurie sykiu su na
ciais maršavo į Ukrainą.

Hitlerininkai užpuola žy
dų maldyklas ir kulkasvai- 
džiais šaudo visus be skir
tumo. Keliais atvejais jie 
suvarė būrius žydų ant 
Dniestro upės kranto, vie
nu urmu kulkasvaidžiais su
šaudė tūkstančius žydų vy
rų, moterų ir vaikų, ir su
vertė jų lavonus į upę.

ATMUŠTOS NACIŲ ATAKOS 
60 MYLIŲ NUO MASKVOS

Sovietų Oficialiai Pranešimai
Maskva, spal. 24. — Sovietų Žinių Biuras šiandien iš

leido sekamą pranešimą:
Mūsų kariuomenė ištisu frontu ketvirtadienį vedė mū

šius prieš priešą.
Fronto dalyse ties Možaisku ir Malojaroslavecu vo

kiečių fašistai pradėjo tam tikrą skaičių nuožmių ata
kų prieš mūsų linijas.

Tos atakos buvo atmuštos su sunkiais nuostoliais prie
šui.

Trečiadienį buvo sunaikinta 37 vokiečių orlaiviai. Mes 
netekome 11 lėktuvu.

Pagal dabar turimas tikras skaitlines, 24 vokiečių or
laiviai buvo numušti žemyn arti Maskvos trečiadienį, o 
ne 16, kaip kad pirmiau pranešta.

Ketvirtadienį 4 priešo orlaiviai buvo nukirsti žemyn 
arti Maskvos.

Spalių 22 d. vienas mūsų orlaivių būrys sunaikino 100 
vokiečių tankų, daugiau kaip 250 trokų su pėstininkais 
kareiviais ir karo reikmenimis ir taipgi sunaikino apie 
batalioną priešo pėstininkų.

Viena mūsų kariuomenės grupė, veikdama šiaurvaka
rinėje fronto linkmėje, padarė didelių priešui nuostolių 
per tankų mūšį.

Per keletą valandų ta mūsiškių grupė sunaikino 15 
vokiečių tankų, 10 kanuolių ir kelias minų mėtytuvų ba
terijas ir užmušė daugiau kaip 600 vokiečių oficierių ir 
kareiviu.

■ . t. J.. V, ■

Maskvos Frontas Liekasi
Tas Pat Per Dvi Dienas

Kuibišev, SSRS, spal. 24. 
— Per paskutines 48 valan
das neįvyko jokių permainų 
Maskvos fronte. Tęsiasi 
smarkūs mūšiai Možaisko 
ir Malojaroslaveco srityje, 
kur vokiečiai liko sustabdy
ti.

Niekur vokiečiai nėra ar
čiau kaip už 60 mylių nuo, 
Maskvos.

Per kelias paskutines die
nas naciai panaujino ata
kas prieš Leningradą. So
vietų jėgos atmušė visas tas 
atakas.

Raudonoji Armija kertasi 
su vokiečiais, rumunais, ita
lais, vengrais ir slovakais 

“LAISVES” 30 METĮJ JUBILE JAUS
REIKALAI IR NAUJI SKAITYTOJAI

Kas savaitė arba kas dvi savaitės talpiname šiame sky
riuje prietelių—skaitytojų pavardes, kurie nepamiršta 
paaukoti savo dienraščiui keletą dolerių ir taipgi prisiun
čia naują skaitytoją. Prašome paskaityti sekamų asmenų 
pavardes, kurie taip gražiai pasidarbavo.

P. Tamašauskas, Newark, N. J., $3.00.
Chas. Ruck, Staten Island, N. Y., $2.00.
K. Dzeveckas, New York City, N. Y., $2.00.
J. ir U. Daugirdai, Lowell, Mass., $2.00.
L. Kazlauskas, Freehold, N. J., $1.00.
J. Zabatko, Easton, Pa., $1.00.
A. A. Zazas, So. Ashburnham, Mass., $1.00.

Naujų skaitytojų prisiuntė: P. Mikalauskas, Brook
lyn, N. Y.; J. Zdanis, Wilkes-Barre, Pa., ir J. Deck, Oak 
Hill, W. Va.

šešiom savaitėm už $1.00 prisiuntė skaitytojų sekami 
draugai: J. Daubaras, Athol, Mass.; J. B. Yusaitis, Brid
geport, Conn.; F. Balch, Easthampton, Mass.; Ed. Na
vickas, Ansonia, Conn., (2/; J. Z. Pasinas, Clam Lake, 
Wis.; J. Stankevičius, Wilkes-Barre, Pa.; Joe Salatka, 
Mahanoy City, Pa., ir Frank Lauren, Woodhaven, N. Y.

Širdingai tariame ačiū! Norime priminti, kad finan
sinė parama dienraščiui “Laisvei” labai svarbu, ir mano
me, kad jos rėmėjai gražiai į tai atsilieps, c.'

“L.” Administracija.

Taganrogo srityje, į vaka
rus nuo Rostovo, pietinėje 
Ukrainoje.

Senatas Neatitveria 
Sovietų nuo Karimą 
Amerikos Paskolą

Washington. — Jungtinių 
Valstijų senatas 59 balsais 
prieš 13 užgyrė antrąjį pa
skolų Lend-Lease sumany
mą — $5,985,000,000—remt 
šalis kariaujančias prieš fa
šistų valstybes. Senatas at
metė siūlymus uždraust pa
galbą Sovietams iš šio fon
do.

PAŽANGESNI ANGLŲ SEIMO NARIAI 
REIKALAUJA ATIDARYT KARO FRON

TU SAUSUMOJE PRIEŠ NACIUS ____________
Anglijos Valdžia Teisinasi, kad Neprisirengus Daryt Įsiveržimą prieš Hitlerį; 
Darbiečių Vadai Reikalauja Išvyt Pataikaujančius Naciam Ministerius

London. — Daugelis dar
biečių atstovų Anglijos sei
me aštriai kritikavo val
džią, kad ji nesiunčia armi
jos užpult Vokietiją bei Ita
liją Europos sausumoj. Mi
nisterial, teisindamiesi, pa
brėžė, kad jie siunčia kaip 
galint daugiau pabūklų So
vietams, bet tas nenutildė 
kritikų; jie reikalavo atida
ryt naują karo frontą prieš 
nacius.

Darbi etis komandierius 
Stephen King-Hall tvirtino, 
kad anglų armija galėtų už
pult bent tą “Vokietijos uo
degaitę vadinamą Italija, ir 
tai būtų labai gera proga.”

Pulkininkas Josiah Wed
gewood, darbietis atstovas, 
nurodė, kad “Europos pajū
riuose yra bent šimtas to
kių vietų, kur anglų kariuo
menė (atgabenta laivais) 
galėtų įsiveržti nakties lai
ku.”

Darbietis seimo atstovas 
Ph. L Noel-Baker sakė: 
“Mūsų armija nori kovoti; 
ir (Rusijos) upė Volga da
bar pasidarė Anglijos ru- 
bežium.” Jis pridūrė:

“Mes dabar turime galin
gas armijos jėgas Viduri
niuose Rytuose, ir aš esu

Lordas Beaverbrook 
Apie Staliną ir apie

Pagalbą Sovietams
London. — Anglijos reik

menų ministeris lordas Bea
verbrook pranešė seimui, 
kad Anglija, kaip ir Ame
rika, pristato Sovietam tiek 
tankų, motorų ir kitų reik
menų, kiek žadėjo Mask
vos konferencijoje. Beaver
brook buvo Anglijos pasiun
tinių pirmininkas toj kon
ferencijoj.

Stalinas jam sakė, jog šį 
karą laimės tie, kurie tu
rės daugiausia ir geriausių 
motorų, o Amerika gamina, 
jų daugiausia ir geriausių. 
Lordas Beaverbrook teigė, 
jog Amerikos ir Anglijos 
tankai, šarvuoti automobi
liai ir kiti motoriniai įren
gimai papildys trūkumus tų 
dalykų Sovietam.

Stalinas pasirodė viską 
žinąs apie karą ir apie mo
torus, kaip sakė Beaver
brook. Jis pastebėjo, kad 
Stalinas atviras, drau
giškas ir labai veiklus. Kas 
liečia vokiečių dabartinius 
tankus, tai jie neturi kito
kių pagerinimų, kaip tik 
storesnes uždėtas plieno sie
nas ir smarkesnes kanuoles, 
—nurodė Stalinas.

ORAS. — Šį šeštadienį gie
dra, vėsu.

kad mūsų žmones fiordas Halifax, Anglijos 
—* jeigu ko- am basa dorius Amerikai,

i tikras, 1 
labai džiaugtųsi, 
kia dalis tų jėgų būtų pa
siųsta paremt rusų armijas 
Ukrainoje.”
ŠAUKIA APVALYT AN

GLIJOS VALDŽIĄ
Darbietis Aneurin Bevan, 

seimo atstovas, tvirtino, jog

Ang/ų Arkivyskupas 
Šaukia Stipriau 

Remt SSRS
London. — Canterbu

ry arkivyskupas, angli
konų bažnyčios galva, 
jausmingai atsišaukė į 
Anglijos seimo lordų rū
mą daugiau ir greičiau 
duot pagalbos Sovietų Są
jungai. Jis neatrėmė pro
testų dėl to, kad Sovietai, 
girdi, persekioją religiją. 
Bet arkivyskupas nurodė, 

Į jog paskutiniais laikais 
religija Sovietuose turi 

• jau daugiau laisvės. Jis 
sakė:

“Mes dabar esam drau
gai su Rusijos žmonėmis 
ne tiktai todėl, kad mes 
kartu kovojame prieš be
gėdiškus Hitlerio pasimo- 
jimus; mes esame drau
gai su rusais ir gilesnė
je kovoje prieš pikto ga
lybę, tokio pikto, kuris, 
galbūt, yra didesnis ne
gu bet kada žmonijos is
torijoje.

“Dieve duok, kad ta 
mūsų pagalba Rusijai ne
pavėluotų. Nes šioj mil
žiniškoj pasaulinėj dra
moj mes žinome, kad nuo 
Rusijos atsilaikymo ar 
kritimo priklauso ir tai, 
kas atsitiks kiekvienoje 
pasaulio dalyje.”

SOVIETAI PILNAI
PASITIKI LAIMĖT

KARĄ
KUIBIŠEV, spal. 24. — 

“Per keturis menesius ka
ro prieš Sovietus vokiečiai 
jau prarado tiek kareivių, 
kaip visame praeitame pa
sauliniame kare, kuris tę
sėsi ketverius metus,” pa
reiškė Lozovskis, Sovietų 
užsienių reikalų vice-komi- 
saras: “Pamatysime, kaip 
ilgai jų užteks. O mes gali
me tęsti karą per eilę me
tų.”

Hitleris nepasiekė ir ne
pasieks Sovietuose to, ko 
jis labiausiai pageidavo, sa
kė Lozovskis, ir Sovietai tu
ri kuo didžiausią pasitikėji
mą laimėt šį karą prieš na
cius. “Nes pas mus nėra 
Petainų ir Darlanų,” išdavi-

“kuo aiškiausiai davė žinią 
Hitleriui, kuomet pastarasis 
telkė savo armijas užpult 
Rusiją, kad Hitleris neturi 
bijotis užpuolimo iš Anglie 
jos pusės.”

Bevan sakė, kad ministe- 
ris pirmininkas. Winston 
Churchill tik namie tupinėja 
ir nemoka panaudot anglų 
narsos ir energijos padėti 
Sovietų Sąjungai. Bevan 
reikalavo pertvarkyt Angli
jos valdžią, persergėdamas 
ministerį pirmininką šitaip:

“Jau laikas ministeriui 
pirmininkui suprasti, kad 
jeigu jis nepašalins kai ku
riuos iš tų žmonių (minis* 
terių), tai jie nusitemps že
myn ir ji patį.” 
KOMUNISTŲ ATSTOVAS

SAKO, VALDŽIA IŠ
DUODA ŠALĮ

Komunistas anglų seimo 
atstovas William Gallacher* 
pareiškė, jog konservatų 
(pačių dešiniųjų) valdžia 
Anglijoj išduoda savo šalį 
ir kad turi būt iššluoti lau
kan iš valdžios lordas Hali
fax, orlaivių statybos minis- 

(Tąsa 5-me pusi.)
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Naciai Praneša, kad
Jie Persigrūmę per 

Charkovo liniją T

Berlin, spal. 24. — Naciai 
praneša, kad priekinės jų 
eilės jau persigrūmę per 
didmiesčio Charkovo ribas, 
Doneco fronte, ir sako, kad 
jie sėkmingai varąsi pir
myn linkui Rostovo, Dono 
upės-Azovo Jūros prieplau
kos.
ISPANAI FAŠISTAI

PRIEŠ LENINGRADĄ
Leningrado fronte Rau

donoji Armija kartotinai 
1 kontr-atakavo v o k i e č ius. 
■ Naciai teigia, kad “Mėlyno
ji” ispanų divizija atmušė 
sovietines atakas.

VOKIEČIAI SKELBIA, 
KAD JIE Už 35 MY
LIŲ NUO MASKVOS

Nacių valdininkai teigia, 
kad eilės jų tankų ir šar
vuotų automobilių pasiekę 
punktus už 35 mylių į vaka
rus ir pietų vakarus nuo 
Maskvos.

Vokiečių komanda sako, 
(Tąsa 5-me pusi.)----------- ę---------------------- -  ™ 

kiškų Franci jos valdovų.
Vien tik ofensyvoje prieš 

Maskvą vokiečiai per 21-ną 
dieną. prarado 300 tūkstan
čių kariuomenės, kaip teigia 
kiti Sovietų pranešimai.
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sidėti sudarymui tautinės vienybės kovai 
prieš Hitlerį ir jo naciškas jėgas. Todėl 
juo jis greičiau bus išlaisvintas, tuo bus 
geriau.

Jeigu bent milijonas Amerikos pilie
čių paduos savo parašus už Browderio 
išlaisvinimą, tai, nėra abejojimo, jis ir 
bus laisvas.

Spal. 25 ir 26 dienos yra paskirtos kai
po “Nacionalės Browderio Dienos.” Jo
mis bus renkami parašai už išlaisvinimą 
Browderio.

Jie Buvo Pasirengę Hitleriui
Tarnauti

santvarkos. O paskui — vis
kas baigta! Kas gi galės iš 
ten pakelti savo kitokį bal-

SUBSCRIPTION RATES
United States per year ............... $6.00
United States, six months ........ $3.25
Brooklyn. N Y., per year ........... $6.50
Brooklyn, N Y., six months   $3.50 
Foreign countries, per year ....... $8.00
Foreign countries, six months ..... $4.00
Canada and Brazil, per year .... $6 00
Canada and Brazil six months — $3.50

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

Act of March 3. 1879

Kaip į Tai Pasakyti?
Kada mes paskelbėme Lietuvos rašy

tojo Jono Marcinkevičiaus bevieliniu te
legrafu prisiųstą mums aprašymą apie 
pasibaisėtinus Hitlerio ir jo go vedų žy
gius Lietuvoje pradžioje karo, tai pro- 
naciška lietuviška spauda, —• su “Nau
jienomis” priešakyje — rašė, būk mes 
tokios radiogramos nesame gavę. Jie pa
skelbė, būk mes tą viską suklastavę, “ant 
Lorimer Stryto” padirbę ir paskelbę.

Mes norėjome elgtis džentelmoniškai. 
Mes pasiūlėme “Naujienoms”: Paskirki
te savo komisiją ir prisiųskite pas mus. 
Mes įrodysime, kad kalbamą radiogramą 
mes esame gavę. Jei tatai mes padary
sime, tai jūs turėsite sumokėti Ameri
kos Raudonajam Kryžiui $100, o jei mes 
to įrodyti negalėsime — mes sumokėsi
me. Jei mes įrodysime, jūs pasiliksite 
melagiais ir šmeižikais; jei mes to neįro- 
dysime — mes pasiliksime klastuotojais.

Laukėme, ką pasakys “Naujienų” re
daktorius.

Jis pagaliau pasakė per “Naujienas” 
(iš spal. 18 d.). Jis pasakė, kad “Naujie
nos” mūsų pasiūlymo nepriima. Kodėl? 
Todėl, kad mes esą “šarlatanai,” “apga
vikai,” ir kitoki.

Šitaip socijalistų laikyaštis išsprendė 
tąjį svarbų klausimą! Kurie pažįsta 
“Naujienų” redaktorių ir žino jo “poli
tinį stovį,” tie, aišku, iš to nesistebės.

Ir mums, beje, atrodo, kad kiekvienas 
žmogus dabar tegali padaryti išvadą tik 
tokią: šarlatanais ir apgavikais yra ne 
laisvieciai, paskelbę Marcinkevičiaus ra
diogramą, bet “Naujienų” redaktorius!

Civilinių Apsigynimo Savaitė
Prezidentas Rooseveltas išleido pareiš

kimą, kad nuo lapkričio 11 dienos iki lap
kričio 16 dienos skelbiama visoj šalyj ci
vilinių apsigynimo savaitė. Tas palies 
įvairias įstaigas, kaip tai apsigynimui 
prieš oro atakas, bei kitokias.

Prezidentas paskiria pradžią civilinių 
apsigynimo savaitės su 11 diena lapkri
čio, tai yra, tą dieną, kada 1918 metais 
kaizerio gaujos buvo priverstos sudėti 
ginklą ir baigėsi Pirmas Pasaulinis Ka
ras. Aišku, kad sulauksime dienos, ka
da ir Hitlerio gaujos bus priverstos pa
dėti ginklą ir pasaulyj kiekvieno laisvę 
ir kultūrą mylinčio žmogaus nušvis vei
das.

Bet dabar, kol dar Hitlerio ir jo tal
kininkų gaujos pasaulyje dūksta, tol mes 
turime budėti ir remti visas įstaigas, ku
rios tik yra prezidento Roosevelto orga
nizuojamos. Mes pasitikime, kad pažan
gūs lietuviai, kurie visa širdžia neapken
čia barbarų fašistų, pilniausiai prisidės 
prie įvairių įstaigų, kurios organizuoja
mos iš civilinių žmonių apsigynimo rei
kalams.

Kampanija už Browderio 
Išlaisvinimą

Visa eilė žymių Amerikos piliečių jau 
pasisakė už tai, kad Earl Browderis, ge- 
neralis USA Komunistų Partijos sekre
torius, turėtų būti išleistas iš Atlantos 
kalėjimo. Browderis išsėdėjo kalėjime 
apie septynerius mėnesius.

Šiuo metu yra renkami piliečių para
dai ant peticijų, reikalaujančių išlaisvinti 
Browderj. Kampaniją už Browderio lais
vę veda Amerikos Piliečių Komitetas, ku
rio pirmininkas yra Tom Mooney, pats 
sėdėjęs virš 20 metų kalėjime nekaltai. 
Po reikalavimu išlaisvinti Earl Browde- 
rį yra pasirašę eilė teisėjų, profesorių, 
visuomenininkų, mokytojų ir rašytojų.

Lapkričio 1 d. Niujorke yra šaukiama 
konferencija tuo pačiu klausimu. Po 
šaukimu pasirašė tokios žymios asmeny
bės, kaip advokatas Osmond K. Fraen
kel, Arthur Upham Pope, Darwin J. Me- 
serole, Leyis Merrill, Dr. Goodwin Wat
son, prof. Dorothy Brewster, Elizabeth 
Gurley Flynn, ir kt.

Jie nurodo, kad Browderis nėra papil
dęs jokio nusižengimo, kuriuo kam nors 
būtų pakenkęs. Neigi jis pakenkė pa
čiam mūsų kraštui. Už tokį technišką 
“nusižengimą,” dėl kurio Browderis bu
vo nusmerktas ketveriems metams ka
lėti ir užsimokėti $2,000, nei vienas kitas 
asmuo Jungtinių Valstijų istorijoj nie: 
kad nėra buvęs nusmerktas taip sunkiai, 
kaip Browderis. Kadangi jis yra jau iš
kalėjęs 7 mėnesius, sako Browderio iš
laisvinimo šalininkai, tai jis dabar turėtų 
būti išlaisvintas.

Tenka priminti, kad šitaip argumen
tuoja žmonės, katrie politiniai su Brow- 
deriu nesutinka, bet katriem rūpi ben
dra Amerikos žmonių laisvė ir pilietinės 
teisės išlaikyti.

Mums labai svarbu matyti Browderj 
laisvą dar ir todėl, kad jis, kaip įtakin
gas asmuo pažangiajame Amerikos dar
bininkų judėjime, galėtų labai daug pri

Liaudies Kovos Rumunijoj
Sovietų Sąjungos Raudonoji Armija, 

gindama Odesą per 65 dienas tiek daug 
žalos padarė Rumunijos fašistams, kad 
jie niekaip negali atsigauti. Iš Ankaros, 
Turkijos, praneša, kad prie Odesos Ru
munija neteko apie 150,000 kareivių, už
muštais ir sužeistais. Toki buvo dideli 
rumunų nuostoliai, kad penkios ir pusė 
divizijų kareivių išmušta. Kitos taip bu
vo nusilpnintos, kad reikėjo atitraukti į 
užnugarį, kad jas iš naujo perorganiza
vus. Tūli pulkai net sukilo prieš fašis
tus. '

Tuo pat kartu iš Ankaros praneša, kad 
Rumunijoj liaudis vis daugiau įsitrau
kia į kovą prieš fašistus, taip sako spe
cialus telefono pranešimas “N. Y. Time- 
sui” nuo spalių 22 d. Pagal tą pranešimą, 

essarabijoj plečiasi sukilimų ir sabota
žo banga. Fašistai naudoja baisiausias 
teroro priemones, bet tas tik daugiau 
žmones prieš juos nustato. Bessarabijos 
sostinėj, Kišmeve budeliai sušaudė 16 
žmonių. Po to Ploešti, žibalo industrijoj, 
padidėjo sabotažas. Spalių 20 ir 21 die
nas toj srityj buvo nuleista nuo bėgių ke
li traukiniai su kareiviais. Į keturias die
nas toj srityj nuleista net septyni kari
niai traukimai. Darbininkų sabotažas 
ginklų ir amunicijos fabriką visai sulai
kė Buchareste.

Riaušės kilo Moldavijos ir Bessara
bijos sodžiuose. Sako, kad sabotažas ir 
fašistams prieštaravimas plačiai apima ir 
Rumunijos armiją, kas ir bus įrodymu 
to, kad po paneštų didelių Rumunijos 
armijos nuostolių ji pasidarė pasyve.

Buchareste ir visoj Rumunijoj didžiau
sia stoka anglių ir malkų. Malkų yra 
miškuose, bet Vokietijos fašistai visas 
transporto priemones naudoja frontui. 
Bucharestas, kuris reikalauja per 110,- 
000 vagonų malkų, gavo tik 35,000.

Vokietijos fašistai laiko savo armijos 
dalis Rumunijoj ir viešpatauja, kaip na
mie. Jie atima nuo žmonių maistą ir dra
bužius. Išveža į Vokietiją bulves, kvie
čius ir kitus produktus. Todėl Rumuni
joj maistas jau du kartus brangesnis, 
negu buvo’ pirm karo prieš Sovietus. 
Drabužių kainos baisiai iškilo. Vokiečiai 
įsakė konfiskuoti žydų drabužius ir ra
kandus. Reiškia, Rumunijos fašistai į- 
traukė tą šalį karan prieš Sovietus, su
darė nepakenčiamas gyvenimo sąlygas, 
prieš kurias liaudis vis daugiau kovoja. 
Ji reikalauja sulaikyti karą prieš Sovie
tų Sąjungą.

STRAIPSNIS AŠTUNTAS
Kalbėdami apie pro-naciš- 

kos lietuviškos spaudos nuo
pelnus Hitleriui, turime at
siminti, kad ji nepatapo 
pro-naciška viena diena. Ji 
prie to ruošėsi palaipsniui, 
po biskelį. Naivu būtų sa
kyti, kad ši spauda patapo 
pro-naciška tuomet, kai Lie
tuva pasiskelbė tarybine 
respublika. Net ir Klaipė
dos pervedimas Hitleriui to
je spaudoje nesukėlė jokio 
ryškesnio išstojimo. Klaipė
da, kaip žinia, buvo atiduo
ta Hitleriui be jokio protes
to: Škirpa su Smetona tąjį 
kraštą Hitleriui pasiūlė, o 
lietu visko j i pro - naciška 
spauda pasiūlymą gan man
dagiai sutiko ir viskas baig
tai

Dar 1939 metų spalių mė
nesio 2 d. tautininku “Vie
nybe rašė:

“...jei lietuviams būtų 
leista pasirinkti Rusijos bol
ševiku ar Vokietijos nacių 
globa, tai be jokios abejo
nės kiekvienas lietuvis pa
sisakytų už Vokietijos glo
bų/’

Tai buvo duotas tonas, 
kaip reikia laikytis dėl Lie
tuvos. Tuomet Hitleris tik 
ką buvo pradėjęs Europoje 
dūkti. Lenkija buvo žiau
riai parblokšta. Buvo ruo
šiamasi tą patį padaryti su 
Vakarų Europos tautomis. 
Amerikos žmonių simpati
jos stovėjo su Europos tau
tomis prieš Hitlerį, bet lie
tuvių tautininkų organas 
įsigeidė paskelbti pasauliui, 
kad “kiekvienas lietuvis 
(sic!) pasisakytų už Vokie
tijos globą.” Vadinasi, už 
“globą” budelio, pasaulio ne- 
prieteliaus. Aišku, tai buvo 
labai naivus ir neteisingas 
pasakymas. Jei “Vienybė” 
būtų rašiusi, kkd kiekvienas 
tautininkas (fašistas) stotų 
už Hitlerio globą, būtų ga
lima sutikti. Bet ji ėjo to
liau : “kiek vienas lietu
vis” !...

Pagaliau ateina 1940 me
tų birželio mėnuo. Negar
bingas Smetonos režimas 
Lietuvoje viena naktimi 
žlunga. “Tautos vadas” pa
bėga pas Hitlerį. Paskui jį 
bėga šimtai kitų tautinin
kų ir jiems pritariančių. 
Lietuvoje — džiaugsmas, 

‘liaudies manifestacijos, kad 
I ji pagaliau apsivalė nuo 
i brudo, nuo priespaudos, nuo 
! pažeminimo, kurį smetoniš- 
■ kasis režimas Lietuvoje pa
laikė per arti 14-ką metų.

Kas gi tuomet reiškėsi 
amerikinėj lietuviškoj pro- 
naciškoj spaudoj? šmeižtai 
prieš Paleckį, prieš liaudies 
vyriausybę, kuri, anaiptol, 
nebuvo komunistinė vyriau
sybė. Tai viena. Antra: 
garbinimas Hitlerio. Gal iš 
visų tos rūšies laikraščių to
liausiai bus nuėjęs So. Bos
tono “Darbininkas,” reda
guojamas kunigo Urbana
vičiaus (Kmito). 1940 metų 
liepos 9 d.s laidoj šis laik
raštis šitaip rašė:

“Ar nereikėtų mums kreip
tis t. y. mūsų vadams, prie 
vokiečių ir prašyti jų užta
rimo. Žinome, kad Hitleris 
turi akmens širdį, bet pas jį 
tiesos daugiau, kaip visoj 
Rusijoj; mes gerai žinome, 
kad ir Vokiečiams nepatin
ka Rusų veikla, tai gal 1 
mil. išeivių Lietuvių prašo
mas, jis maždaug pagelbė
tų mūsų Tėvynei, gal jis 
pareikalautų paliuosavimo 
Lietuvos iš komunistų pan
čių. . . ” ■ |

Šičia jau, kaip matome,

Hitleris pastatomas tautų 
laisvintoju. Jis “turi ak
mens širdį,” bet pas jį yra 
daug tiesos, — “daugiau, 
kaip visoj Rusijoj...” Rei
kia tik paprašyti, žemai 
jam nusilenkti, o Hitleris 
savo malonės mūsų tautai 
neatsisakysiąs parodyti!

Po tuo straipsniu pavar
dė padėta “A. Daukanto.” 
Gal kokis tai kunigėlis bu
vo pasislėpęs po ta pavar
de. Gal tai buvo tikra pa
vardė. Nežinau. Bet čia tas 
nėra tiek svarbu. Svarbu 
patsai rašinio turinys. Svar
bu pati linija. O toji linija, 
matyti, buvo duota iš Ber
lyno, kur tuomet jau tupė
jo “tautos vadas su vadie- 
ne” ir vadukais.

Lietuvos Liaudies Seimas 
paskelbė Lietuvą tarybine 
respublika 1940 liepos 21 d. 
Liepos 26 d. Brooklyne įvy
ko masinis lietuvių mitin
gas, kuriame teko kalbėti 
šitų žodžių rašytojui. Kal
bėdamas apie tarybinės res
publikos priešų pastangas 
(Amerikoje) kenkti nauja
jai santvarkai Lietuvoje, be 
kitko, sakiau:

“. . .jie (tarybinės Lietu
vos priešai) prašys, kad 
Hitleris skelbtų Sovietų Są
jungai karą ir paleistų per 
mūsų tėvų žemę savo na
ciškas govėdas, viską nai
kinančias ir trempiančias. 
Tam darbui susijungs visi: 
kunigai, tautininkai, sanda- 
riečiai, socialistai ir trockis- 
tai. į tą kampaniją kvies 
dėtis visus amerikiečius lie
tuvius.” (“Laisvė” 1940 m. 
rugp. 1 d.).
Panašiai, deja,-ir buvo!
Paleista visa pragariška 

mašina darban. T. v. kata
likiškoji spauda parodė sa
vo didžiausį troškulį karo 
Lietuvoje. Nei iš šio nei iš 
to “Draugas” iš 1940 m. 
spal. 9 d. pareiškė:

“Lietuvoje dabar yra di
delis laukinias sovietų vo
kiečių karo...”

Pagal “Draugą,” Lietu
vos žmonės meldėsi Dievui, 
prašydami, kad jis juo grei
čiau atsiųstų Lietuvon Hit
lerį naikinti Lietuvos mies
tus, žmonių turtą, griauti 
bažnyčias. Pagal “Draugą,” 
Lietuvos liaudis buvo pasiil
gusi žmonių skerdynės, ne
kaltų žmonių pražūties. Pa
gal katalikų “Draugą,” Lie
tuvos žmonės laukė “gera
dario,” “tautų laisvintojo” 
Hitlerio ir jo go vedų, ku
rios tik ką jau buvo nukry- 
žiavojusios Lenkiją!...

Hitleris reikėjo garbinti 
visokiais būdais. “Draugas” 
tą žinojo. Todėl jo kores
pondentas ' (veikiausiai tas 
pats Ancevičius) turėjo pa
sikalbėjimą Berlyne su tū-1

i lais smetoniškais pas Hitle
rį pabėgėliais. Ir štai ką, 
dr. P. Karvelis pasakė:

“Vokiečiai mus priėmė 
labai žmoniškai. . .” (D-
gas” 1940 m. spal. 28 d.).

są, kai jis bus užgniaužtas!
Bet štai, Hitleris Sovietų 

Sąjungoj suklupo. Iš Sovie
tų Sąjungos pradeda ateidi
nėti žinių apie tikrąją pa
dėtį Lietuvoje. Ancevičius 
ir jį garbinanti spauda atsi
dūrė nei šiokion nei tokion 
padėtin. Kiekvienas žodis, 
gautas iš kitų šaltinių, pa-

Taigi, jūs, katalikai, ne- rodo, kad Ancevičius mela- 
sibijokite Hitlerio, nes jis'gis. O toji spauda, kuri An- 
žmoniškas. Žiūrėkit, kaip.ceyičių garbina ir jo raštus 
jis žmoniškai priėmė krikš- talpina — ne geresne! 
čionių demokratų vadą dr. Nors ir baisiausios prie-
P. Karvelį! Kai jis ateis spaudos retežiais surakinta, 
Lietuvon, jūs taip jį priim- Lietuvos liaudis suras bū
kite !...

Bendrai, visoje kunigų 
redaguojamoj spaudoj Hit
lerio pagiroms ribų nebuvo. 
“Draugas” buvo suradęs, 
kad Hitleris esąs darbinin
kams gera dejas. Jis sutvar
kęs reikalus taip, jog visi 
darbininkai aprūpinti darbu 
ir gražiai gyveną!

1941 m., vasario mėn. 25 
d. skaitau “Drauge”:

“1941 vasario 3 d. turė
jau progos apleisti Berlyną. 
Sėdau į puikų ir šaunų vo
kiečių Lufthansos lėktuvą 
ir dumiu į Barcelona. Po 
keletos valandų jau Barce-
lonoje.”

Kas taip sėdo į šaunų vo
kiečių lėktuvą? Gal kun. J. 
Prunskis, kuris dabar reda
guoja “Draugą,” gal kokis 
kitas pro-nacis. Pasirašė 
“K. Aras,” bet aišku, jog 
tai buvo slapyvardis.

Čia svarbu, kaip Hitleris 
traktavo savo garbintojus, 
busimuosius K v i s 1 i n gus, 
tuos, kurie jam padės (jei 
ne darbais, tai žodžiais) lie
tuvių tautą mėsinėti. Pui
kiausiuose* orlaiviuose juos 
siuntė iš Berlyno į Barcelo- 
ną, paskui į Lisboną, o pasu
kui — į Ameriką hitlerinei 
smalai virti...

Virš paduotieji faktai tu
ri būti įsidėmėti, jei kas no
ri sužinoti, kodėl klerikalų 
spauda šiandien taip įnirtu
siai puola Sovietų Sąjungą, 
kodėl ji slepia Hitlerio žiau
rumus Lietuvoje.

Ancevičius “išdygo” pro- 
naciškoje spaudoje ne pri
puolamai. Jo pranešimai 
apie “žmonių sukilimus,” 
apie “bolševikų žiaurumus,” 
apie Hitlerio gerumus — iš 
anksto paruošti dalykai.

Tiek Ancevičius, tiek a- 
merikinė lietuviška pro-na
ciška spauda suklupo viena
me dalyke: Jie buvo manę, 
kad, kai Hitleris užpuls So
vietų Sąjungą, jam neims 
daugiau laiko ją nugalėti, 
kaip porą mėnesių. Per po
rą mėnesių, vadinasi, jie ga
lėsią meluoti, visaip šmeižti, 
purvinti Sovietų Sąjungą ir 
visus Lietuvos liaudies vei
kėjus — ypačiai tarybinės 
Lietuvos veikėjus — ir tuo 
būdu “pripratinti” Ameri

kos lietuvius prie hitlerinės

Harry Bridges, CIO vadas Kalifornijos valstijoj, su
grįžo orlaiviu iš Niūjorko po to, kai teisėjas Charles B. 
Sears nutarė, kati jis būtų išdeportuotas į Australiją. 
Pries Bridges’© deportavimą pasisakė CIO vadai ir visa 
eilė unijų. Kova tebebus tęsiama.

dus tarti pasauliui žodį 
apie savo buitį. Ir tas dar 
labiau puldys Ancevičių ir 
visą pro-naciškąją spaudą. 
Kitais žodžiais, toji Ameri
kos lietuvių visuomenės da
lis, kuri buvo ta bjauria 
pro-hitlerine p r o p a ganda 
suklaidinta, turės progos 
atsipeikėti, pamatyti švie-
są.
, O kai ji šviesą pamatys, 
viskas bus gerai!

R. Mizara.

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas 

Gerb. Redakcijai: Man vie-
nas Ketu vis katalikas padavė 
mažą laikraštuką, pavadintą 
“The Word of God” (“Dievo 
žodis”), kurį leidžia katalikų 
arch i vyskupas F. J. Spellman, 
spalių 19 dienos laidos. Ten 
randu ir skaitau straipsnelį 
“God and the War.” “Laisvę” 
aš jau skaitau, hef Dievui te
betikiu, tačiau minėto straips
nelio suprasti negaliu. Štai kas 
ten parašyta:

“Dažnai yra klausiama: 
Kodėl Dievas daleidžia visas 
šio Antro Pasaulinio Karo blo
gybes? Kodėl jis leidžia viso
kią blogybępasaulyje ? Mes 
mažai tesuprantame ir mūsų 
menkutė supratimo spėka ne
gali daug suprasti. Neribotas 
Dievo protas mato visą žmoni
jos procesiją, nuo pirmo žmo
gaus iki paskutinio, kuris gy
vens ant žemės. Dievas pilnai 
supranta vertę laisvės, kuria 
žmogų apdovanojo, ir jis tą 
laisvę gerbia. Dievas daleidžia 
piktą tik tam, kad iš jo pada
ryti gerą.

“Mes irgi, nors mažyte ska
le, matome blogybes, o vis- 
tiek leidžiame joms gyvuoti. 
Už pavyzdį paimkime automo
bilių. Automobiliai kasmet už
muša ir sužeidžia tūkstančius 
žmonių. Daleiskime, kad mes 
taip perstatytume šitą blogy
bę Jungtinėms Valstijoms, jog 
kiekvienas subrendęs žmogus 
pilnai suprastų skaičių sužeis
tų ir užmuštų. Daleiskime to
liau, kad mes leistumėme vi
siems žmonėms nubalsuoti, ar 
jie sutinka ar nesutinka, kad 
automobiliai būtų visai panai
kinti, idant panaikinus tą blo
gybę. Kokios būtų tokio balsa
vimo pasekmės? Iš kiekvieno 
miesto ir kaimo beveik vien
balsiai būtų balsuojama už 
leidimą šitai blogybei pasilik
ti.”

Iš to išeina, kad Dievas tiek
teišmano, kaip ir žmonės. Ar
gi ne taip?

Skaitytojas.

Atsakymas
Nors šis jūsų straipsnelis 

imtas iš “švento” leidinio, gal 
dar paties archivyskupO Spell- 
mano rašytas, bet jis yra dide
lė nesąmonė. Visas šis baisus, 
kruvinas karas, visas tas Hit
lerio vedamas kraujo liejimas 
ir žmonių žudymas bandomas 
suversti ant Dievo galvos. Tai 
yra klaidinimas ir apgaudinė
jimas katalikų žmonių. Joks 

, Dievas nieko bendro neturi su 
šiuo karu. Tai yra darbas bar
bariškojo fašizmo. Ir ne koks 
Dievas padarys šitai blogybei 
galą, bet liaudis, žmonės.

Nereikia stebėtis, jeigu ka- 
|da be galo sunku susikalbėti 
su žmonėmis, kurie skaito baž
nytinę spaudą. Jie yra auka 
klaidingos propagandos.
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Rašymo Stiliaus Klausimu
Rašytojo svarbiausias uždavinys — likti 

lietuvių literatūros geru socialistinio realiz
mo kūrėju. O socialistinis realizmas reika
lauja kruopštaus susipažinimo su marksiz
mo — leninizmo mokslu, akylaus naujų įvy
kių stebėjimo, nuolatinio mokymosi iš sa
vo krašto žmonių, tikrovės ir nuoseklaus su
sipažinimo su Lietuvos liaudies revoliucinė
mis kovomis (1918 1919 m. proletarinė re
voliucija, 1922 — 1926 m. buržuazinis sei
mas, 1926 gruodžio 17 d. smetonininkų 
perversmas ir kit.). Tik tokiu būdu rašyto
jas galės idėjiniai kilti, stiprėti ir tikrai kū
rybiškai reikšti liaudies revoliucinius troš
kimus. O socialistinis realizmas leidžia ra
šytojui plačiai pasireikšti. Jis gali išvysty
ti stilistinę laisvę, gali įdėti fantazijos la
kumo ir poetiškumo. Tik vieno jis negali — 
meluoti, iškraipyti visuomeninį gyvenimą, 
žmonių santykius ir skelbti per stilistinę 
gražbylystę reakcingą turinį. Dar 1932 m. 
žymus Tarybų Sąjungos rašytojas A. Fade
yevas rašė: “... Socialistinis realizmas tai 
nėra kopijavimas bei pakartojimas tikro
vės ir buities smulkmenų. Socialistinis rea
lizmas savo esme reikalauja didelio vaizduo
tės lakumo. Mano nuomone, jis reikalauja 

LAUKIA JŪSŲ
Dienraštis “Laisvė” laukia naujo skaitytojaus nuo kiekvieno 

seno skaitytojaus. Jums, senas “Laisvės” skaitytojau, dienraš
tis “Laisvė” patinka. Jis patiks ir jūsų draugui ir jūsų kaimy
nui. Tik pakalbinkite juos užsisakyti “Laisvę.”

Kontestantų surašė matome eilę gerų “Laisvės” patriotų, ku
rie gavo po keletą, po desėtką ir po daugiau naujų skaitytojų 
savo dienraščiui. Po vieną skaitytoją lengvai gali gauti kiek
vienas.

•
Aišku jog Tamsta norite, kad “Laisvė” pasiektų kuo plačiau

sias minias žmonių. Norite, kad teisybės žodis ateitų į kiek
vieno lietuvio namus. Norite, kad apšvietą siektų kuo plačiau
sia. Jūs savo norus galite jvygdyti gaudami “Laisvei” nors vie
ną naują skaitytoją.

•
Tūkstančiai senų “Laisvės” skaitytojų, jei visi gautų nors po 

vieną naują skaitytoją, tai mūsų dienraštis būtų stiprus finan
siniai ir moraliai. Linksma ir gražu būtų visiem. O tai atsiekti 
yra visai lengva. Gaukime visi nors po vieną naują skaitytoją 
ir tai bus atsiekta.

•
Keletas žmonių, kad ir labai pasiaukojusių, dirbdami per iš

tisus vakarus ir šventadieniais jokiu būdu negaus tiek naujų 
skaitytojų kiek jų galėtume gauti jei visi “Laisvės” skaitytojai 
išmintingai pažvelgtų į tą didelį reikalą, į tą neapsakomai svar
bų reikalą ir pasirūpintume gauti nors po vieną naują skaitytoją.•

Daugelis miestų dar neįstojo į kontestą gavimui “Laisvei” 
naujų skaitytojų. Tai jau nereikia didesnio apsileidimo. Per 
mėnesį laiko neprisirengia taip svarbiam darbui! Stokite į va
jų dabar-tuojau ir gaukite vieną iš šių dovanų:

1—$50; 2—$35; 3—$25; 4—$20; 5—$18; &-$15; 7—$12; 
8—$10; 9—$7 ir 10—$5. e

Pasirodykite branginančiais apšvietą ir mokančiais ją skleis
ti. “Laisvė” yra vadas amerikonų lietuvių kovoje prieš hitleriz- 
mą. Duokite progą savo vadui pasiekti dar platesnes mases, 
kalbinkite žmones ją užsisakyti ir skaityti. Tuom pat kartu 
gaukite vieną iš aukščiau nurodytų dovanų, atsižymėkite gar
bingumu apšvietos platinime.

“Laisvės” kaina, metams $6.00, pusei metų $3.25. Viskam ky
lant pakils ir “Laisvės” kaina, tad naudokitės proga, užsisaky
kite “Laisvę” dabar, kurie dar nesate užsisakę.

Gavę naują skaitytoją, ar patys sau užsisakydami “Laisvę,” 
kartu su užsakymu prašome prisiųsti ir mokestį. Adresuokite:

“LAISVĖS” ADMINISTRACIJA
427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.
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labiau sintetinės formos, negu kad mes pa- 
naudojam. O atvaizduoti teisingai įvykių 
prasmę, tai nereiškia būtiną gyvenimo ko
pijavimą ir pakartojimą. Tatai yra pagrin
dinis socialist! n io realizmo reikalavi
mas”. (“Literatūra ir gyvenimas” — 91 p.).

Kaip visa tai galima įkūnyti? Tik moki
nantis iš tautosakos, iš klasikų kūrybos ir 
stengiantis stilistinį grožį suderinti su revo
liuciniu turiniu.

Kai socialistinis realizmas reikalauja pa
prastumo, tai reikia suprasti: rašytojas gali 
į savo kūrinį įdėti ugnięs,- gali savo mintis 
puošti palyginimais, gali griebtis metaforų, 
tačiau visa tai turi būti taip išreikšta, jog 
plačiosios darbo masės tą kurinį galėtų su
prasti be jokio “galvosūkio,” be jokio dvi
prasmiškumo. Apie šį paprastumą kritikas 
V. Goffenšeferis rašo: “Kelias į meninį pa
prastumą — tai subrendimo ir realistinio 
meistriškumo kelias. Daugelis mūsų rašyto
jų eidami šiuo keliu gimė antrą kartą. Šolo- 
chovas nebuvo toks. Tik plėtojantis jo ro
manų veiksmams ir personažų charakte
riams, palaipsniškai augo ir tvirtėjo rašyto
jo meistriškumas. Jis nesitenkino savo atsie- 
kimais. Keturios “Ramiojo Dono” knygos ir 

“Pakelti dirvonai” — tai dėl žodžio atkaklus 
keturiolikos metų darbas, tai nuolatinis ver
žimasis giliai ir teisingai atidengti tikrovę, 
tai siekimas aiškiai, su klasikiniu nuoseklu
mu, išreikšti tą tikrovę, žmogaus jausmus, 
mintis ir įvykius”. (“Michailas šolochovas” 
— 199 p.).

Kaip gi kūrė meisteriai? Kokį jie surado 
stilių atvaizduoti savo epochos svarbiems į- 
vykiams, gyvenimo didingumui, progresy
vioms kurio nors amžiaus idėjoms?

Jų keliai įvairūs. Šit.
Maksimas Gorkis savo geniališkąjį kūri

nį “Išpažintį” ir “Italijos vaizdus” sukūrė 
ištisai palyginimais. Jo stilius pasižymi dide
le stilistine laisve. Jis savo mintis reiškė į- 
vairiaspalviai: “Liepsnojanti dangaus žydri- 
nė akina, tartum iš kiekvieno jos taškelio 
krinta žemėn į jūrą liepsningai žydras spin
dulys, giliai smigdamas į miesto akmenis ir 
į vandenį”. Balzakas ir Levas Tolstojus nie
kad tokiu stiliumi nekūrė. Tačiau Gorkio 
stilius skiriasi nuo Levo Tolstojaus stiliaus 
netik palyginimų gausumu. Jis kiekvieną daik
tą, kiekvieną gamtos reiškinį, žmogaus veiksmą 
vaizduoja savo esme visai kitokiomis meninėmis 
priemonėmiš, negu Levas Tolstojus. Nors 
jis yra socialistinio realizmo kūrėjas, bet jo 
stilius daugiau už Tolstojaus “nerealistinis”, 
daugiau mirga dangiškais atspalviais, šit 
tokio stiliaus iliustracija: “Dainuoja jūra, 
gaudžia miestas, kaitriai spindi saulė, kur
dama pasakas. Iš laukų į miestą tyliai žen
gia naktis aksominiam apdare. ...Miestas 
atsigulė ant žemės sunkiais mūrų kalnais, pri
siglaudė prie jos — ir vaitoja, ir dusliai 
urzgia”.

Čia stilius be palyginimų. Tačiau jis pilnas 
poetinės laisvės, vaizdingumo ir fantazijos. 
Taip Tolstojus nekūrė ir nekurtų. Tolstojui 
jūra ūžia, bet ne dainuoja. Tolstojui naktis, 
kaip žmogus, negali žengti. Tolstojui mies
tas negali atsigulti ir vaitoti, kaip ligonis.

Bet ar Gorkis nemokėjo vaizduoti žmo
gaus ir gamtos? Ar jam dėl palyginimų 
gausmo Tolstojus darė priekaištų ?

Jeigu Tolstojaus veikaluose mažiau pa
lyginimų, tai tik todėl, kad jo gyvenimo at
vaizdavimas visiškai skirtingas, negu kitų 
rašytojų. Tolstojaus stilius liudija jį vaiz
duojant tikrovę bei būtį kitokiomis stilisti
nėmis priemonėmis, negu visa tai vaizdavo 
Gorkis savo “Išpažintyje” ar “Motinoje”. O 
atimkime iš Gorkio “Išpažinties” tuos žem
čiūgus, tuos perlus, išraukime tas įvairiaspal
ves minčių gėles — ir iš geniąliško kūrinio te
liks nuogas, nuobodus ir atstumiantis skeletas! 
Gorkis nebandė savintis Tolstojaus ar Balza
ko stiliaus. Gorkis nebandė atsisakyti nuo me
taforų ir nuo nevaržomo minčių plasnojimo.

Didieji žmonės kyla į genijaus viršūnę įvai
riausiais keliais. Priešingu atveju Gorkio ne
galima būtų atskirti nuo Tolstojaus. Istorija 
tam ir iškelia, išugdo genijus, kad jie prakal
bėtų dar nekalbėtais žodžiais, kurtų nauju sti
liumi, uždegtų progresyviųjų minčių švyturį, 
pakiltų aukščiau savo epochos.

• Palyginimas tėra tik viena iš stilistinių puo
šmenų. Ar jo kuriam veikale daug ar maža, 
ar visai nėra — tatai priklauso nuo rašytojo, 
nuo jo stiliaus. Męnas, grožis dėl to nė kiek 
neaptemsta. Svarbu, su kokiu meistriškumu 
visa tai vaizduojama.

Palyginimų Levo Tolstojaus kūryboje ma
žiau dar ir dėl to, kad jis šią stilistinę priemo
nę pakeičia kitokiomis priemonėmis. Šit: “Da
bar jis jautėsi kaip tas žmogus, kuris ramiai 
perėjęs per tiltą bedugnę staiga pamatė, jog 
tiltas išardytas, o apačioje — sūkurys. Tas 
sūkurys — gyvenimas. Tiltas gi dirbtinis gy
venimas...” Toks vaizdavimas Tolstojaus ro
manuose dažnas ir labai charakteringas jo kū
rybos, jo stiliaus dėsniams. Tolstojus nebijojo 
pasakyti: “laimės kalnas”, “žmonės kaip 
upės”. Pagal jį žmogaus vidujinis pasaulis ga
li turėti duris... O Balzakui ašara galėjo at
šokti nuo žemės ligi dangaus. Koks vaizdin
gumas! Nors jis yra ypatingo, balzakiško, rea
lizmo kūrėjas.

Didele stilistine laisve pasižymi ir lietuvių 
liaudies kūryba. Ji išmarginta metaforomis, 
palyginimais. Metaforomis turtinga ir Vinco 
Krėvės “Dainavos šalies senų žmonių padavi
mai”.

Didysis Emit Zola beletristikos meną laikė 
mokslu, net medicinos mokslu. Tačiau jis pa
lyginimų bei metaforų nevengė. Tatai galima 
pailiustruoti jo romano “Sąmyšis” epilogu, kur 
jis vaizduoja Paryžiaus gaisrą, kur jis vaiz
duoja Paryžiaus Komunos didvyrišką mirtį.

Talentingas tarybų rašytojas Dimitri jus 
Furmanovas saVo “čepajeve” irgi gausiai pa
naudojo palyginimus. Dėl to jo stilius skam
ba dar gražiau, šit tas Furmanovo puošnusis 
stilius: “Jau drebėjo prieblanda. Palengvėle 
leidosi rami žvaigždėta pavasario naktis. Tylu 

kaime. Niekas neprimena, kad tik neseniai pa

sibaigė mūšis, kad visur lakstė ir skynė aukas 
negailestinga žiauri mirtis. O rytoj — vos te
kant saulei — vėl mes žygiuosime. Vėl mes 
blaškysimės, kaip drugiai ugnyje, tarp gyveni
mo ir mirties...”

K. Marksas net savo filosofiją kai kur pa
puošė, paryškino metaforomis. Ir koks gražus, 
koks vaizdingas jo stilius! Markso stilius — 
tai minčių susiliejimas su audra, žaibais, debe
simis, lietumi ir lokomotyvu. Skaitant jo “Re
voliuciją ir kontrrevoliuciją Vokietijoj”, “Kla
sių kovą Prancūzijoj”, “Briumerio 18” susida
ro įspūdis, jog tai vaizdingai, poetiškai, jaus
mingai parašytas romanas.

Didieji žodžio meisteriai gražų stilių susie- 
davo su tokiomis idėjomis, kurios yra išreikš
tos Hugo “Vargdieniuose”, Tolstojaus “Almo
je Kareninoje” ir Gorkio “Išpažintyje” bei 
“Motinoje.”

Reziumuojant reikia pabrėžti, gražus stilius 
turi būti suderintas su kūrinio socialistiniu tu
riniu. Revoliucinės temos reikalauja iš rašyto
jo daugiau kūrybinių jėgų ir gilesnių vaizdų. 
Tik tokiu būdu rašytojas su savo kūriniu gali 
padaryti didelę įtaką plačiosioms darbo ma
sėms. Tik tokiu būdu rašytojas gali iškilti, iš
garsėti ten, kur visas gyvenimas, visa istorija 
nukreipiama socializmo pergalės linkme.

........ A . Liepsnoms.

j New Haven, Conn.
Klaidos Atitaisymas

“Laisvės” No. 249 tilpo ma
no korespondencija iš New 
Haven, Gon n. Ten padaryta 
stambi klaida apie aukas dėl • 
med įkalės paramos Sovietų 
Sąjungai. Ten praleista vardas 
drg. B. Medelienės, kuri au
kojo taipgi $1 tam pačiam tik
slui.

Taipgi vietoj J. šaliunas, tu- 
į ri būti A. šaliunienė.

Todėl atsiprašau draugų už 
padaryta mano klaidą.

Korespondencijoj buvo pa
rašyta viso $44, o turėjo būti 
$45 ir į centra pasiųsta.

Vilija.

Apie Lazdynų Peledę
Šiemet (kovo 15 d.) sukako penkiolika me

tų nuo Lazdynų Pelėdos mirties.
Reikia pabrėžti, kad šiuo slapyvardžiu ra

šė dvi seserys: Sofija ir Marija Ivanauskaitės. 
Antroji Lazdynų Pelėda, Marija Ivanauskaitė 
-Lastauskienė tebėra gyva. Sofijai Ivanaus- 
kaitei-Pšibiliauskienei priskiriami šie kūriniai: 
“Kas priešas?,” “Sugriautas gyvenimas,” 
“Klajūnas,” “Našlaitė,” “Džiugas,” “Judošius,” 
“Davatka,” “Burtininkė,” “Kalėdų išvakarės,” 
“Ir pražuvo kaip sapnas,” “Motulė pavi
liojo,” “Stebuklingoji tošelė,” “Klaida,” 
“Dramblevičius” ir kt.

McKees Rocks, Pa.
Aukos Dėl Browderio 

Išlaisvinimo
Pas mus kilo klausimas pri

sidėti su aukomis prie išlais
vinimo Earl Browderio. Tam 
tikslui aukų parinko draugė 
Paulauskienė. Atsiliepimas bu
vo gražus ir viso surinkta 
$13.50. Aukavo sekamai: Lie
tuvių Literatūros Draugijos 40 
kuopa paaukojo $5. J. Purti- 
kas aukojo $2. Po vieną dole
rį paaukojo: A. Sherbinas, J. 
Kvedaras, A. Valeika, M. Pau
lauskas ir Mary Imbrazienė. J. 
Mažeika ir I. Kazlauskas au
kojo po 50 centų. V. Sherbi- 
nienė ir P. Paulauskienė po 
25c.

Labai širdingai ačiū vi
siems aukotojams. Rep.

Sofija Ivanauskaitė gimė 1867 m. rugsėjo 
16 d. Paragių dvarely. Tėvas nenorėjo ūkinin
kauti, tarėsi esąs žymus dailininkas ir išsikėlė 
su-visa šeima į Miuncheną. Bet ir ten jo “ta
lento” neįvertino. Tada grįžo atgal į Lietuvą.

Niekur sistemingai Sofija nesimokė. Visa 
jos mokykla — tai tėvo biblioteka, kurioje 
buvo daugiausia sentimentalūs romanai. Ta
čiau jaunystėje Lazdynų Pelėda dirbo liau
džiai, tikėjo jos šviesesne ateitimi. Pirmieji 
Lazdynų Pelėdos kūriniai vaizduoja dvaro ir 
liaudies santykius, pastarajai palankia pras
me.

Lazdynų Pelėda mokėjo atskirti socialines 
klases ir suprato jų priešingumą.

Lazdynų Pelėda nekalba apie abstrakčius 
žmones, bet apie ponus ir vargšus, apie dvi 
nesuderinamas .klases.

Rašydama apie baudžiavos panaikinimą 
Lazdynų Pelėda suprato, kad formalus bau
džiavos panaikinimas nepagerino buvusių bau
džiauninkų padėties, n'ės jie ir baudžiavą pa
naikinus liko dvarininkų ekonominėj priklau
somybėj.

Lazdynų Pelėdos kūryboje žymu antireliginė 
nuotaika. Bet šis rašytojos nusistatymas neil
gai trunka.

Lazdynų Pelėdos gyvenimas buvo labai sle
giantis. O tuo tarpu jau sudundėjo pirmoji 
perkūnija — per visą kraštą nuaidėjo 1905 
m. revoliucija. Tai kažkas nauja, apie ką ne
galėjo svajoti ir įsivaizduoti sentimentalių ro
manų ir beprincipinio smulkiai bajoriško gy
venimo auklėtinė. Ji, gyvenimo išvarginta, 
troško ramybės ir poilsio, o gyvenimas, štai, 
nešė audrą ir griovė senus stabus, iš kurių 
neseniai pati Lazdynų Pelėda juokėsi. Bet da
bar jai tų stabų pagailo. Ir štai ji parašė vie
ną reakcingiausių savo kūrinių — “Klaidą.” 
Apysakos pradžioje rašytoja vaizduoja Petro 
Jonaičio gyvenimą jam priešingoje žmonos, 
bajorės atmosferoje, čia Lazdynų Pelėda psi
chologiniai įtikinanti, įdomi, jos vaizduojamas 
gyvenimas tikras, priešingumai tarp valstiečių, 
Petro Jonaičio tėvų, ir jų marčios, bajorės, 
pagrįsti, šitoje apysakos dalyje autorė šiltu 
palankumu vaizduoja valstiečius* ir jų gyveni
mą. Bet kai prieina prie 1905 m. revoliucijos 
pavaizdavimo, Čia ir iškyla rašytojos reakcin- 
gumas, jos pažiūrų lėkštumas. Revoliucijos 
Lazdynų Pelėda nemato. Ji temato kažkokį 
košmarą, o revoliucijos tikrųjų siekimų ir pa
darinių ji nesupranta. Tai, kas kėlė audrą, 
kas judino ne paviršių, bet pačias gyvenimo, 
socialinės ir politinės santvarkos gelmes, bau
gino Lazdynų Pelėdą.

Ir todėl “Klaidos” personažai, kuriems pri
kiša rašytoja klaidingumą arba savo tenden
cingas pažiūras, yra perdėm nevykę, ne ob
jektyvūs, psichologiniai netikri. Tik ten, kur 

(Tąsa ant 4-to pusi.)

New Britain, Conn.
Lietuviai atjaučia laisvę my

linčius žmones ir kariaujan
čius už laisvės palaikymą, 
štai Liet. Literatūros Draugi
jos susirinkime spalių 14 d. 
drg. V. T. Yokimas pranešė, 
kad per jo pasidarbavimą 
trumpu laiku yra sukelta ke- 
turiasdešimts penki doleriai 
dėl medikamentų Sovietų Są
jungai. Kitas draugas irgi 
pranešė, jog mieste yra susi
daręs komitetas rinkimui au
kų dėl medikamentų. Tas ko
mitetas žada pravesti didelę 
aukų rinkliavą, būsią “tag 
days,” prakalbos ir dideli ma
siniai mitingai vis tam pačiam 
tikslui. LLD kuopos nariai jau 
seniai yra pareiškę, kad to
kiam komitetui jie padės dar
buotis.

Delegatas išduodamas ra
portą iš LLD Apskričio kon
ferencijos, buvusios New Hav
en mieste, sakė irgi matęs kon
ferencijoje didelį ūpą ir pasi
ryžimą veikti, kiek tik jėgos 
leidžia, kad užkirsti kelią fa
šizmui. Tenai iš apskričio iž
do ir delegatai su svečiais sy
kiu sudarė virš šimtinę aukų 
keliem skirtingiem gražiem 
tikslam, o medikapientam dėl 
Sovietų Sąjungos buvę duota, 
daugiausiai — 50 dol. skirta 
iš iždo ir suaukota virš $18.

šioje apskričio konferenci
joje buvo tiek daug moterų 
delegačių, kaip niekados pir
miau. Jos sykiu su draugais 
vyrais diskusavo gyvai, ener
gingai bėgamuosius draugijos 
reikalus.

Be to, moterys laikiusios at
skirai sesiją dėl geresnio su- 
cimentavimo jėgų veiklai tar
pe moterų. Buvę daugelis 
svarbių klausimų diskusuota ir 
nutarta juos pravesti, bet apie 
tai parašys konferencijos ko
respondentai.

ALDLD 27 kuopos nariai, 
lankykite susirinkimus. At
minkite, kad susirinkimai į- 
vyksta antrą antradienį kožno 
mėnesio. Pasižymėkite dienas 
ant savo kalendoriaus.

Rep.
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Detroito Žinios
Detroito Kalendorius

Spalių 26 d. 10 vai. ryte 
Detroito Lietuvių Kliubo susi
rinkimas bus savo name, 9236 
Cardoni Avė. Visus narius 
kviečia dalyvauti.

Spalių 26 d. 1 vai. po pie- 
• tų Lietuvių Moterų Draugiško 

Kliubo susirinkimas įvyks 
1035 Caniff Avė., pas d. Lato- 
žus.

Pranešimas
Laikraščiuose buvo atsišau

kimas, kad Lietuvių Kongreso 
Skyrius Detroite šaukia suva
žiavimą lapkričio 9 d., 1941 
m. Dabar tas suvažiavimas į- 
vyks vieną savaitę vėliau, lap
kričio (Nov.) 16 d., 4097 Por
ter St., 10 vai. ryte. Todėl 
Detroito ir kitų kolonijų lietu
viai būtinai turi išrinkti savo 
delegatus į šį suvažiavimą ir 
prisiųsti.

Apie Aido Chorą
Kaip girdėtis, Aido Choras 

yra užkviestas į Clevelandą 
pildyti programą Lyros Cho-

Lowell, Mass.
Viešas Pareiškimas Kaslink 

Vyt. Ramanausko Neva 
Man Atsakymo

Dėlei keleto padarytų man 
užklausimų per tulus žmones, 
kuriem dalykas neaiškus, ma
tau reikalą, kad ir senoką da
lyką pajudinti ir paaiškinti 
“Laisvės” skaitytojams, kaip 
iš tikrųjų yra ir kodėl aš ty
liu nieko neatsakydamas tū
lam V. Ramanauskui, kuris 
“Laisvės” 196 num., iš rug
pjūčio 20 d., šių 1941 me
tų, “Laisvoj Sakykloj” prime
ta man “melavimą” ir būk aš 
šmeižęs jų (Didžio Lietuvos 
kun. Vytauto) kliubą ir kito
kių ten žioplų dalykų pina- 

■ma, kas labai charakteringa 
tam nedabrendusiam vyrukui.

Gi priedui tam visam miši
niui jis pabaigoje dar pride
da: “Dėl pasitikėjimo įdedu 
iškarpą iš mūsų konstitucijos, 
kur pats redaktorius šio laik
raščio matys, kaip tamsta ne
tiesą rašei.”
' Toliau jis sako: “Jei tams

ta dar nematei mūsų čarterio, 
užsidėk akinius, ateik į kliu
bą, mes tau parodysim.” (ma
no pabraukta. J. M. K.)

Vytautukas Ramanauskutis 
liepia man užsidėti akinius dar 
prieš einant į kliubą. Pagal jo 
rašto logika išeina: užsidėk 
akinius, kad geriau matytum, 
kaip į kliubą nueiti.

Jis neliepia atėjus į kliubą 
užsidėt akinius, kad geriau į- 
žiūrėti čarterį, nes gerai žino, 
kad tame čarteryje ir per de
šimt akinių su geriausiais pro
žektoriais neįžiūrėsi tą, ką 
Ramanauskas bando svietui 
įkalbėti, būtent, kad “jo” 
kliubas yra ne “Vytauto” 
kliubas,. bet vien tiktai “Pilie
čių” kliubas ir viskas.

Suprantama, jis ne tą turė
jo mintyje. Tas besintaksinis 
liepimas užsidėt akinius pas 
jį išėjo taip gremėzdiškai dė
lei stokos geresnio žinojimo 
lietuviškos rašliavos. Todėl aš 
jam patariu vietoj prakaitavi
mą nelemto hitlerizmo naudai, 
pasimokinti kiek gerėliau sin
taksės rašliavoj.

Man visai nesuprantama, ko
dėl tie žmonės bando išsižadė
ti Didžiojo Lietuvos kunigaikš
čio Vytauto vardo? Nejaugi 

*tas daroma pagal Hitlerio ko
mandą? Nes Hitleris, mat, ir 
pačios Lietuvos vardą visai
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tu taip garsiai kalbi ir visur 
su ja švaistais, kurios iškarpą 
tų sakai pasiuntęs “Laisvės” 
redakcijai, ta konstitucija vi
sai neatstovauja D.L.K. Vy
tauto kliubo ? Nors aš tos tavo 
iškarpos visai nesu matęs, bet 
aš tau tvirtinančiai sakau, 
kad ta tavo konstitucija nėra 
teismiškai perleista ir .ji vals
tijoj visai neatstovauja virš 
minėto kliubo. Jeigu tu nei to

ro koncerte. Taipgi savo kon
certą rengia lapkričio 16 d. 
Tai aidiečiai turėtų smarkiai 
subrusti, daryti pamokas net 
po du syk į savaitę. Bet kaip 
rodosi, tai tūli aidiečiai dau
giau įsimylėję į bolininkų 
žaislus, negu į dainas ir todėl 
net pamokos neįvyksta, kaip
turėtų būti. Todėl draugai ir nežinai, tai pasistenk sužino- 
drauges turėtų rimtai šį da- ti 
lyką apgalvoti ir žaislus palik
ti į šalį, o imtis stipriau mo
kintis dainas ir veikalus.

Mirė Jonas Norwick
Kiek aš pamenu, rodosi, 

vo rugsėjo 17 d., kada mirė 
draugas Jonas Norwick, 7015 
St. John St. Jo duktė labai 
rūpinosi tėvo palaidojimu ir 
jieškojo, kad kas pakalbėtų 
ant kapų laike laidotuvių. Bet 
nežinau, ar jai tas pavyko 
gauti.

Jonas buvo laisvas ir darbi
ninkų laikraščių skaitytojas, 
bet gaila, kad niekas apie tai 
į laikraštį neparašė pirmiau.

Alvinas.

bu-

.panaikino, prijungdamas ją 
prie Vokietijos ir pavadinda
mas tą kraštą tik “Ostland,” 
tai yra rytine dalimi Vokieti
jos žemės.

Hitlerizmu susitepęs Rama
nauskutis purtosi nuo to Vy
tauto vardo, lyg būt nemalo
niai kvepiančio žvėrelio ap- 
krapintas. Man tiesiog stebėti
na, kaip jis nenuplėšia nuo 
kliubo viršdurio tą didelę iš
kabą su stambiu užrašu: “D. 
L.K. Vytauto Club?” Kaip 
jam nebaisu pro tą iškabą į 
kliubą įeiti?

Tūli juokdariai tvirtina, 
kad Vytautas kliuban eina 
per užpakalines duris, tai ma
žai ir temato tą užrašą ir tą 
vardą, kurio jis taip baisiai 
neapkenčia.

Na, gana bus tų juokų. Juo
kai ne kleckai ir nesurugs iki 
kitam kartui. Bet aš vistiek 
Vytautui Ramanauskui, kaipo 
dideliam vyrui, priminsiu, kad 
jam didelė gėda — didesnė 
už jį patį, priklausyti prie or
ganizacijos ir iki šiol neper
sitikrinti, kaip ta organizaci
ja vadinasi. Tampo tą nelai
mingą kliubą į visas puses ir 
nepasistengia sužinoti, koks 
kliubo yra tikrasis vardas. 
Tarpe lietuvių neturėtų būt to
kių ištižėlių.

Ar tu, Ramanauskai, žinai, 
kad ta konstitucija, apie kurią

, tai kitaip kalbėsi.
Suprantu ir tą, kad taip va- 

■ d i namam “Grinoriui” — ne
galinčiam angliškai kalbėti, 
nei skaityti nelengva viską pa
tirti. Tačiau tavo nerimtumas 
tave daugiau painioja, negu 
kitkas.

Vytauto kliubas turi savo 
tikrą pamatinę konstituciją, 
kuri ir po šiai dienai atstovau
ja visą biznį ir turtą. Nes dar 
ir paskutinis Vytauto kliubo 
mėnesinis susirinkimas (spa
lių mėnesyj) buvo pirmininko 
S. Kondroto atidarytas ir ve
damas po vardu: D.L.K. Vy
tauto Kliubo.

Ar tu žinai ir tą, mat, aš 
tau truputį istorinio “sekreto” 
priminsiu, kad ta tavo minėta 
konstitucija, kurioje įpintas 
vardas: “Lietuvių Piliečių,” 
pagaminta dar 1936 m., pa
mokėta už darbą “Keleiviui” 
$60, o paskiau jau pagamintą! 
konstituciją buvo bandyta vie
name susirinkime nariams į- 
piršti. Ir tuomi žinomą kliubo 
vardą permainyti į “Lietuvių 
Piliečių Kliubą.” Bet pasireiš
kė labai stiprus pasipriešini
mas iš pirmesnių kliubo auklė
tojų narių ir taip kliubo se
nas vardas tapo apgintas ir 
pasiliko po vardu Lietuvos 
Kunigaikščio.

Ar dabar jau bus viskas 
aišku ? Ar reikės dar eiti to
liau ir aiškinti plačiau? Bet 
aš manau, kad tu pats nebe
norėsi kelti tą klausimą, nes 
tavo kontradikcijos, kurias 
darai savo kalboje ir rašte, 
tave patį .baisiai nakina. Tik 
man gaila laikraštyje brangios 
vietos i

Jūs 
dinti, 
mums 
skauda 
“melagiu, 
nai, o vienok dalykus suki ir 
tvirtini 
daiktus ? 
žmonėms 
savo mieste, bet dar išplėšęs 
nekaltos knygutės puslapį 
siunti redakcijai ir bandai ten 
pertikrinti savo negražioje

užimti ir jas pajudinti, 
galite savo kliubą va- 
kaip jums patinka, ir 
dėl to galvos vjsai ne-

bet kam kitą vadini 
kuomet pats neži-

žmonėms nebūtus 
Negana, kad plepi 
visuose kampuose

suktybėje. Ar nebus jau tik 
pertoli nueita?

Pastaba Prie Polemikos
Prie pabaigos noriu paste

bėti, kad pirmiau maniau, kad 
visai neverta į Ramanausko 
raštą atsakinėti, ries nema
čiau ręikalą vesti polemikos 
su žmogumi, kuris jokio sen- 
so neprisilaiko. Pavyzdin, Vyt. 
Ramanauskas visai neprisilai
kė klausimų mano kritikos ant 
jo korespondencijos, kurią jis 
parašė į fašistinį “Keleivį” už 
birželio 18 dieną šių metų. Jis 
ten mūsų Lovvellio Liet. Pilie
čių Kliubą apvavino, (?) iš
peizojo savotišku žioplumu, o 
“Laisvoj Sakykloj” “Laisvėj” 
rugpjūčio 20 d., neva man at
sakydamas, visai išvažiavo iš 
vėžių. Neliesdamas nei vieno 
mano klausimo, išvadino ma
ne melagium be jokių. įrody
mų, kur ta melagystė glūdi. 
Deja, pasiuntė lapelį “Lais
vei,” nieko bendro neturintį 
su jų Vytauto Kliubu.

Bet vėliau, laikui bėgant, 
susitinku žmones, kurie daly
kų nežino, ypač iš kitų mies
tų, keliolika mane užklausė, 
kodėl aš nieko neatsakiau į 
Ramanausko raštą, tilpusi 
“Laisvėj” ? žmonės klausia, ar 
tai buvo jo įrodymas, jog tas 
kliubas yra ne D.L.K. Vytau
to vardu, bet Lietuvių .Piliečių 
Kliubas, kaip kad jis ir kons
titucijos iškarpą sakosi 
siuntęs redakcijai? Taigi, 
bar šiuomi ir pareiškiu, 
Ramanauskutis dangstosi,
riau sakant, bovinasi su ta 
pasigaminta konstitucija, bet 
pats kliubas, kaipo organiza
cija, su ja nieko bendro netu
ri.

Juk ir bile kokis primesti
nukas savo auklę vadina “ma
ma,” bet visi žino, kokia 
jam mama.

Tai taip dalykai yra su 
jo pasigaminta konstitucija
niekad neatsiekusia tikslo, dėl 
kurio ji buvo parašyta.

Senas Didžio Lietuvos Ku
nigaikščio Vytauto Kliubas 
gerai gyvuoja ir jo senoji 
konstitucija visame biznyje gi- 
liuoja, kuri atitinka čarteriui.

Manau, šis pareiškimas bus 
paskutinis ir daugiau šiame 
klausime nebekreipsiu dėme
sio ant V. R. besensiškų argu
mentų.

Juk šiame klausime never-

pa- 
da- 
kad
ge-

ji

ta 
ir

ta pilstyti iš tuščios statinės į 
tuščią.

J. M. Karsonas.

Easton, Pa.
Vietinės Žinios

Phillipsburgietis Phillip Ti
berio ant drąsos išsigėrė, sėdo 
į savo auto-mašiną, pasileido 
visais garais Freemansburg 
vieškeliu, už poros mylių at
simušė į kitas dvi mašinas. 
Katastrofoje sužeidė du žmo
nes ir apdaužė abidvi auto
mašinas. Kaštų sau pasidarė 
iki ausų, nes jo paties mašina 
užsidegė ir sudegė. Tiberio 
slaptai ant buso grįžo į Easton 
ir nuovadoj raportavo, kad jo 
auto-mašiną kas tai pavogė. 
Bet buso vairuotojas jį pažino 
ir dėl policijos išdavė, kuris 
vėliau buvo suimtas ir prie 
kaltės prisipažino. Paleistas 
užstačius paranką $500.

Spalių 18 d. apsivedė A1-- 
fred Kaziunas su Barbara I 
Yurkaite. Vestuvių puota bu
vo ant salės. Giminių ir šiaip 
draugų buvo sukviesta apie 
šimtas.

Spalių 17 d. apsivedė Bro
nius . Krisiukas su aristokrate 
— pusiau milionierka Miss 
Vera Palmer, šliūbą ėmė pres- 
byterijonų bažnyčioj.

Abiem porom linkime lai
mingo gyvenimo.

Pereitą savaitę buvo nu
teistas iš Phillipsburg, N. J. 
Jurgis Žukauskas, nuo 7 iki 
10 metų kalėjime sėdėt. Žu
kauskas, 21 metų, nešiodavos 
prie savęs revolverį. Jis daug 
nekaltų žmonių apiplėšė ir ap
vogė, kelias mašinas pavogė, 
ir šiaip visokių žulikysčių-zbit- 
kų pridarė. Apart to, jau ke
lis kartus daboklėj sėdėjo. 
Bet dabar ilgiausiai turės pa- 
kūtavot pas Dėdę Šamą ant 
lošk a vos duonos.

V. J. Stankus.

AISVES
KONCERTAS

Dienraščio “Laisvės” Metinis Koncertas 
bus tik už trijų savaičių

Lapkričio 9 November
Programą pildys žymūs lietuvių talentai 
Iš Chicagos, Bostono, Hartford ir New 
Yorko. Greit bus paskelbti jų vardai. Iš 
anksto rengkitės juos pamatyti ir išgirsti. 

t A

"Laisves” Koncertas bus

LABOR LYCEUM SALĖJE
949 WILLOUGHBY AVE., BROOKLYN, N. Y.

Toje pačioje salėje, kur visada būna 
“Laisvės” koncertai

Tuojau įsigykite įžangos bilietus
Įžanga 55c, 83c ir $1.10 Pradžia 3 v. po pietų

Bilietus galite gauti “Laisvės” raštinėje ir pas platintojus.

0

♦

Parengimų Komisijoms
Valdžios yra įsakyta visoms organizacijoms ruo

šiant pramogas su įžanga ant bilieto spausdinti tak
sus ir surinktus taksus ant įžangos bilietų tuojau po 
parengimo reikia sumokėti federalci valdžiai. 
Collector of Internal Revenue.

Didesniuose miestuose yra Collector of Internal 
Revenue, jų skyriai yra centraliniuose paštuose. Ma
žesniuose miestuose galite pasiklausti savo pašte ir 
jie nurodys kur pasiųsti taksus.

"Laisvės” spaustuvė gayo valdžios pranešimą, 
kad spausdinant įžangos bilietus turi būt ant bilieto 
pažymėta taksai.

Taksai mokasi nuo 10c. ir nuo frakcijos. Pavyz
džiui, kada įžanga yra 10c., su taksais — 11c. Įžan
ga 15c., su taksais — 17c., įžanga 20c., su taksais 
— 22c. ir tt.

Parengimų komisijos turėkite mintyje, kad duo
dami spaudai įžangos bilietus, turite priskaityti tak
sus.

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 žoles ........................ 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

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard Street 
kampas Inman Street 
Arti Central Skvero 

CAMBRIDGE, MASS.
Tel.. TRObridgo 6330

OFISO VALANDOS:
2-4 ir 6-8' vakare
Nedaliomis ir Šventadieniais» 
10-12 ryte

"LAISVĖS” ADMINISTRACIJA.
E

Ut:A

Vaizdas iš sovietinio fronto, gal kur nors netoli Maskvos, 
ar Ukrainoje.

m

Meno Skyriaus Dalis
APIE LAZDYNŲ PELĖDĄ

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 
rašytoja nepamokslininkauja, .kur ji leidžia 
patiems personažams kalbėti, jos kūryba šiek 
tiek atsitiesia.

Nuo “Klaidos” iki gyvenimo pabaigos Laz
dynų Pelėda eina vis labiau į dešinę, jos ta
lentas menkėja, ji gyvena sukrauto kapitalo 
procentais — praeities garsu.

? •
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LAISVĖS RADIO PROGRAMA
Transliuojama iš stoties

WBYN - 1430 Klcs.

Office Phone 
EVergreen 4-6971

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

Open Day and Night

4

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

Sun. all day and night.

žinių komentatorius

ROJUS MIZARA

Reikale pasiskelbimų per Laisvės Radio Programą 
ar dėl programos pildymo, prašome kreiptis šiuom 
adresu: •

Devintą valandą pirmadienių vakarais
DUODAMA MUZIKALĖ PROGRAMA, ŽINIOS 

IR DAROMA BIZNIŲ' PASKELBIMAI

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

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

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

SPECIAL RATES PER WEEK

Pranešėjas

JONAS ORMANAS
LADIES’ DAYS

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

1926 m. kovo 15 d. Lazdynų Pelėda, džio
vos iškankinta, miršta Paragių dvarely.

Į Lazdynų Pelėdos literatūrinį palikimą rei
kia žiūrėti jos laiko akimis. Ji daugeliu savo 
.kūrinių stovi šalia Žemaitės, kaip tikra liau
dies rašytoja, demokratinių ir pažangių idėjų 
skelbėja. Ji .neištvėrė iki galo, palūžo, pasuko 
kiti! keliu, bet jos pirmieji kūriniai įskaitytini 
.kultūrinio palikimo lobynam .

J. V,. Narbutus

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

Managed by

RHEA TEITELBAUM

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. — “laisves” Name — Brooklyn
Puikūs lietuviško 

Namų darbo kllbasai
Ir kepta par&iena

Gaspadoriškal nuvirti 
Kopūstai ir Barščiai

GERIAUSIOS
RŪŠIES

VALGIAI
Gaminami Eurupiško 

ir Amerikoniško
Stiliaus

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

Visada yra gražus pasirinkimas pieniškų valgių 
ir daržovių—virtų ir žalių.
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Angly Seimo Atstovai 
Šaukia Siųst Armiją

Prieš Hitlerį

Naciai Praneša, kad
Jie Persigrūmę per

Charkovo Liniją
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

teris pulkininkas Moore- 
Brabazon, karo ministeris 
Margesson ir karo vice-mi- 
nisteris lordas Croft, kaipo 
fašistų pataikūnai ir Sovie
tų priešininkai.

Gallacher sakė:
“Mūsų valdžia išdavė šios 

šalies žmones, kuomet ji iš
davė Ispanijos ir čechoslo- 
vakijos žmones.. O vyrai, 
kurie tatai padarė, dar te
besėdi valdžioj: jie turi būt 
laukan išvyti.”
MINISTERIS EDEN TEI
SINA VENGIMĄ ŽYGIO 

PRIEŠ FAŠISTUS
Anglų valdžia teisinosi, 

kad, girdi, jiem būtų pa
vojinga užpult nacius Eu
ropos sausumoje, kad An
glija esanti dar negana gin
kluota, ne įvalias prisiren
gus. Į tai įvairūs pažanges
ni seimo atstovai atsiliepė: 
“Anglijos žmonės yra pasi
ruošę eit kad ir pavojingą 
riziką, idant padėt Rusijai.”

Anglijos užsienių reikalų 
ministeris Anthony Eden, 
atsakydamas valdžios kriti
kams, tarė:

“Mes suprantame, kokias 
progas mums suteikia šis 
vokiečių užpuolimas” (ant 
Sovietų Sąjungos), bet, gir
di, pasakyt, pagal kokius 
planus mes veiksime, tai 
“būtų lošt į ranką priešui.” 
ŽADA TIK MEDŽIAGINĘ

PARAMĄ SOVIETAM
“Aš tegaliu duot šiam sei

mui tik vieną prižadą, kad 
mes teiksime Rusijai viso
kią galimą pagalbą ir visais 
būdais,” sakė ministeris E- 
den. O valdžios kritikai tai, 
girdi, “neturį artimesnių 
ryšių su karo veiksmais ir 
todėl negalį spręst apie ti
krąją padėtį.”

Kas liečia ginklų ir reik
menų pagalbą Sovietam, tai, 
anot Edeno, Anglija kaip 
galint skubiausiai siunčian
ti Rusijai net tokius kari
nius įrengimus, kurie reika
lingi pačiai anglų armijai. 
Jis taipgi pažymėjo, jog 
Anglijos kariniai laivai ly
di prekinius laivus su reik
menimis Sovietam, gindami 
juos nuo nacių.

Karinis Angly Žinovas 
Tvirtina, kad Maskva 
Atsilaikys per Žiemą

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
Į kad jie pralaužę didelę 
spragą išlaukinėse Maskvos 
apsigynimo linijose iš tų 
dviejų šonų.

Pasak nacių, tai Sovietai 
jau “negalėsią” pristatyt 
gana pastiprinimų gynėjam 
Maskvos, nors patys Hitle- 
,rio karininkai dar netvirti
na, kad jie būtų apsupę 
Maskvą.

Vokiečių orlaiviai dieną 
ir naktį bombarduoja Mas
kvą ir prisiartinimus prie 
jos. Nacių pranešimai skel
bia, kad jie vis kiečiau imą 
Maskvą į reples. Jie, girdi, 
taipgi standžiau ir stan
džiau apriečią lanku pramo- 
nišką Doneco sritį Ukrai
noje.

Washington. — Kai kurie 
kariniai tėmytojai Wash
ingtone spėja, kad anglai 
gal jau pasiuntę dalį savo 
kariuomenės iš Vidurinių 
Rytų per Kaukazą į Sovie
tinę Ukrainą prieš nacius.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

Įstaigoms, pažeidžiančią pre
zidento Roosevelto užsieninę 
politiką.

Kai “Naujienos” liausis 
skleidusios nacių propagandą, 
mes tuomet prieš jas nepasa
kysime nei vieno žodžio!

Prieš 25 metus draugė K. 
Petrikienė pradėjo redaguoti 
“Moterų Balsą”, kuris gimė 
1916 metais.

šiemet toji pati K. Petrikie-
Bal-
Tai

Visos Galimos Nacių
Jėgos prieš Maskva

Ir Jy Parašiutistai

nė suredagavo “Moterų 
so” jubilėjinį numerį, 
vienkartinis leidinys. Jis 
žus, iliustruotas. Įdomus.

Kiekvienas turi jį įsigyti, 
perskaityti ir laikyti archyve!

O d-gei Petrikienei, Ameri
kos lietuvių moterų judėjimo 
pijonierei, priklauso didelis 
kreditas už sumanumą ir 
darbštumą.

London. — Vienas anglas 
žinovas karinių dalykų sakė 
Amerikos laikraščių atsto
vams: “Galima eit į lažybas 
taip, kaip 20 prieš vieną, 
jog vokiečiai šią žiemą ne
užims Maskvos.”

Kad vokiečiai pranešė, 
jog tik 35 mylios jiem te- 
lieką pasiekt Maskvą, dėl 
to jis pastebėjo: “Bet jie 
atras šias 35 mylias pačio
mis sunkiausiomis.”

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

STOUGHTON, MASS.
Spalių 26 d. yra rengiamos pra

kalbos ir koncertas. Prasidės 2 vai. 
po pietų Lietuvių Svetainėj, 24 Mor
ton St. Kalbės prof. B. F. Kubilius, 
dainuos A. Vasiliauskas, grieš smui
ką Lillian Lavas.

įžanga dykai. Kviečiame atsilan
kyti visus, kas tiktai galite. — Lie
tuvių Komitetas.

BINGHAMTON, N. Y.
Moterų Skyrius (ALDLD) prašo 

nuoširdžiai visų “Laisvės” skaitytojų 
IMigelbėti joms laimėti dovaną šia- 
me “Laisvės” vajuje.' Gaukite nau- 

Ų jų skaitytojų ir atsinaujinkite savo 
prenumeratas. — J. N. Navalinskie- 
nč, Moterų Skyriaus Sekretorė.

į* (251-253)

London. — Naciai perme
tė visas galimas savo jė
gas į Maskvos frontą. Prieš 
ją vokiečiai sutelkė net šim
tus atsarginių, antraeilių 
orlaivių, ir leidžia žemyn 
savo parašiutistus iš orlai
vių į užfrontę, kiek tik pa
jėgdami. Tie parašiutistai 
dažnai persirengę drabu
žiais sovietinių policininkų, 
milicininkų, raudonarmiečių 
ir jų oficierių.

Londono k a r i n inkai 
sprendžia iš įvairių prane
šimų, kad Sovietai vis su
laiko vokiečius nuo prisiar
tinimo prie Charkovo, svar
biausio pramonės miesto 
Doneco srityje.

15 Amerikos Laivu 
Per Mėnesį su Kro
viniais Sovietams

Boston. — Amerikos val
džia kas mėnuo išsiųs iš 
Bostono po 15 laivų su reik
menimis Sovietams į Arch
angelską, šiaurinę Sovieti- 
jos prieplauką.

Nacių Nuostoliai - 4 
Milionai Kareivių

Kuibišev, SSRS. — Spe- 
cialis pranešimas iš Mask
vos tvirtino, kad per 123

LAISVE Penktas puslapis

theon

162 Nassau89 Wyckoff

505 N. hereby Riven that License No.hereby given that License No.
No.

the
714

Y.

LIETUVIŲ ŽINIAI
4917

830 DeKalb

hereby given that License No.

the

5210 16

hcreby given that License No.

the

760 Macon

is hereby given that License No.

N.
583—589

No.

210 Fulton 424 Van

225 S. 3

Le VANDA

the

HELEN 
Ave.,

544 — 
County < 
premise*.

4-117—6th

223 Troy

at
Street, Borough of Brooklyn. 

Kings, to be consumed off the

ISADORE S. BI,OOM
St., Brooklyn, N. Y.

5210 — • 16 Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

CARL J. ROLUFS
St.. Brooklyn. N.

JOHN G. CHENESKI
& MARY CHENESKI

Brunt St., Brooklyn, N.

LOUIS BONELLI
St.. Brooklyn, N.

SOL SCHWARTZ
\ve., Brooklyn, N. Y.

HENRY KESSEL
c., Brooklyn, N. Y.

DON. M. PONCE
Ave., Brooklyn, N. Y.

MARIO ANZALONE
Henry St. Brooklyn, N. Y.

WINTER
Brooklyn, N.

JOHN BRUNO
Ave., Brooklyn, N. Y.

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

at retail under Section 107 
Beverage Control Law at

9 th Avenue, Borough of Brooklyn,

MAX BARGMANN
Ave., Brooklyn, N.

STANLEY ZUK
213 Franklin St., Brooklyn, N. Y.

DAVID ABER
214 Bainbridge St., Brooklyn, N. Y.

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

at retail under Section 107

AUGUST CARLS
705 Flatbush Ave.. Brooklyn, N. Y.544 86th

ABRAHAM SOFFER
St., Brooklyn, N. Y.

retail under Section 107 
Beverage Control Law at
York Ave., Borough of 

of Kings, to be consumed

67 So.

iS

iUNIM LABEL

$

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 798 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
505 DeKalb Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed 
premises.

LOUIS CALLEGARI & 
RICHARD CALLEGARI 

d—b—a Riehey’s 
DeKalb Ave., Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License ___
EB 885 has been issued to the undersigned 
to sell . beer, ac retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
301 Pearl Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

JOHN & WILLIAM BEHRENS 
301 Pearl St., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2353 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Bcvtrage Control Law at 
830 DeKalb Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NOTICE is _______ _______
EB 2166 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at 
of the Alcoholic 
1762 East Now 
Brooklyn, County 
on the premises.

SANTO MESSINEO
1762 East New York Ave., Brooklyn, N. Y.

gra-

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
E 254* has been issued to the undersigned 
to sell beer from house to house at retail, 
under Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law. Borough of Brooklyn, County 
of Kings.

ABRAHAM BLOCK
1105 Myrtle Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
E 81 has been issued to the undersigned 
to sell beer from house to house at retail, 
under Section 107 of the Alcoholic Beverage 

CountyControl Law. Borough of Brooklyn, 
of Kings.

RUBIN CHAIT
610 Stone Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
E 25 has been issued to the undersigned 
to sell beer from house to house at retail, 
under Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law. Borough of Brooklyn, County 
of Kings.

1111 Myrtle
LOUIS LEVINE

Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.

NOTICE is hereby given that Incense No. 
GB 1260 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
89 Wyckoff Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11971 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
162 Nassau Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11115 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
cf the Alcoholic Beverage Control Law at 
2594 Atlantic Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. «

SAM BATTAGLIA
2594 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is
GB 1566 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
214 Bainbridge St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
promises.

NOTICE in hereby given that License No. 
GB ,2113 has been Issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4917 — 7th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

DIETRICH AHRENS
7th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1854 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
223 Troy Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is
GB 1551 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
Of the Alcoholic Beverage Control Law at 
714 — 4th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LUKE SZYMANSKI
4th Ave.,_______ Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6305 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
210 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ABRAHAM SOFFER
210 Fulton St., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2747 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
809 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
KATZ BROOKLYN PROVISION CO., INC. 
809 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10539 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4417 — 6th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

NOTICE . .
GB 1911 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage . Control Law nt 
583—589 Henry St.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE 
GB 6305 

”to sell beer, 
of the Alcoholic 
210 Fulton 
County of 
premises.

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

at retail .under Section 107 
Beverage Control Law at 

Street, Borough of Brooklyn, 
Kings, 'to be consumed off the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5950 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
225 So. 3 Street, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

retail under Section 107 
Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
to be consumed off the

NOTICE 
GB 6306 
to sell beer, at 
of the Alcoholic 
213 Franklin St.. 
County of Kings, 
premises.

NOTICE
GB 33546 
to sell beer,_ .r__  ______  __
of * the Alcoholic Beverage Control Law nt

Borough of Brooklyn, 
be consumed off

NOTICE is
GB 1084 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law 
760 Macon 
County of 
premises.

NOTICE 
GB 1397 has 
to sell beer 
o: 
6 .
County of Kings, to be consumed off 
premises. 

WALTER BANASZEWSKI 
Second St., Brooklyn,

s hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

. .. ____ at retail under Section 107
the Alcoholic Beverage Control Law at 
So. 2 Street, Borough of Brooklyn, 

the

NOTICE is hereby given that License 
GB 1817 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
424 Van Brunt St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE 
GB 1496 
to sell beer, 
of the Alcoholic 
4007 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH & BARNET MAZIROW 
4007 — Vth Ave., Brooklyn, N. Y.

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 puse 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 
nuo 10 vai. ryto iki 9 vai. vakare; sekmadieniais 
ryta. Susipažinimui siunčiu veltui literatūrą.

dieną 
užda-

NOTICE is
CB 203 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
504-6 Marion Street, Borough of Brooklyn, 
County ol Kings, to be consumed on the 
premises. < •

MAJOR JAMES A, McKENNA, JR. 
Post 199 V. F. W. of U. S.

504-6 Marion St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2296 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law st 
142 Driggs Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOSEPHINE PIOTROWSKI
142 Driggs Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 750 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
423 — 7th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

423—7th
JOHN T. McKENNA

Ave , • Brooklyn, N. Y.

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

at retail under Section 107

NOTICE is hereby given that I ire-so Nn 
GB 16 11 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 

86th Street, Borough of Brooklyn, 
of Kings, to be consumed off the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1937 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1154 Liberty Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

EDWARD GEVIRTZ. INC.
1154 Liberty Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1929 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
705 Flatbush Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

J. GARŠVA

VITAL HEALTH FOODS
465 LORIMER STREET, BROOKLYN,

Tel.: EVergreen 8-9805

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

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

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi
K?

NOTICE 
EB 2*16 
to sell beer, 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
431 DeKalb Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on. 
premises.

EMANUEL INFANTE 
Emanuel Bar & Grill

431 DeKalb Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 819 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
■1021 Flatlands Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JAMES E.
4021 Flatlands Ave.,

ENRTGHT
Brooklyn, N. Y.

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

Graborius-Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

Išbalzamuoja ir laidoja ant 
visokių kapinių 

VELTUI ŠERMENINĖ 
(KOPLYČIA)

Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 Bedford Avenue

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

NOTARY 
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

Laukiame Jūsų Užsakymo 
Patarnaujant krautuvėms ir įvairiems 

pokiliams: bankietams, vestuvėms 
ir parems

Varpo 
keptuvė 

yra 
unijinė

THE SAKE US’

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, Stolle* 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) .

LAISNIUOTAS GRABORIUS
■a

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

8530 Summer Ave, 660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y
Arti Chester Avenue
NEWARK, N. J

( Ramanauskas)El 9 j

i i50c

O
i35c

G

S

GROSSMAN
Brooklyn, N. Y.

I

1

NOTICE is hereby given that I icenso No.
. • i j* EB 790 has been issued to the undersignedpirmąsias karo dienas vo- to sell beer, at retail Under Section 107 

------ ... ~ 1 of the Alcoholic Beverage Control Law at
Borough of Brooklyn, 

to be consumed on the

. . v. . • , • n i <>t the AJcononc _kiečiai sovietiniame ironte 1019 Avenue h,
County of Kings, 
premises.

DAVID
1019 Avenue II,

prarado 4 milionus savo ka
reivių ir oficierių, užmuštų, 
sužeistų ir nelaisvėn paim-

HITLERIEČIAI IŠŽUDĖ 
180,000 JUGOSLAVŲ

Canterburio 
kalbėdamas

London. — 
arkivyskupas, 
aukštajame Anglijos seimo 
rūme už veiklesnę pagalbą 
Sovietam, priminė, jog vien 
tik Jugoslavijoj žiaurūnai 
naciai nužudė 180,000 žmo
nių, vyrų, moterų ir vaikų, 
kaip jam dokumentaliai pa
rodė Jugoslavų valdžia Lon
done.

Maskva, spal. 24. — Mar
šalai Vorošilovas ir Budion- 
nyj organizuoja naujas mil
žiniškas Sovietų armijas.

Roma. — Pranešama, kad 
tyčia pavėluoti sprogimai 
Sovietų užtaisytų minų 0- 
desoje užmušė daug rumu
nų oficierių ir kareivių.

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų

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

TILŽĖS SPAUDIMO
Aukso Altoriukas, paprastu ap

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

Vainikėlis, jaunuomenės maldų 
knygelė ................................
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 ..........................

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

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

Trajenkės, stambios, pakelis .. 
arba 3 pakeliai už

M. ŽUkaltls, 
334 Dean Rd., 

SPENCERPORT, N. Y

$3.00 
35c 
25c 
15c

25c
60c

$1.50

Siunčiame duoną per paštą Į kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime inforųiacljas apie svori k kalnas.

Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 
bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

CHARLES J. ROMAN
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

I

uni
to 2
9
8

VERI-THIN* FOSTER — 
13 pink <x y.llow 
gold filled cote, Guildite 
bock..............,.$33.7$

•«EG. ». >AT. Off. PATENTS PENDING .

VBllt.THIN* DORCAS 
(—13 |ew«li, pink gold 
flll.d cox, Guildite bock 
.........................   $33.73

ROBERT
701 Grand St.

LIPTON
JEWELER

Brooklyn, N
Tarpo Graham ir Manhattan A ves.

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



NewYorto-^žOjfc? žinios.
Šiandien Įvyks Didžioji Prieš Hitlerį
Demonstracija; V isi Dalyvaukite!

ges, Meyerbeers, Kernochan, 
Hamilton Harty, Glinkos, Ra- 
chmaninovo. Tai užtikrina var- 
sotą programą—Anna Kask as 
pačiame jos aukštume. Lietu
viai dainos mylėtojai, be abe
jo, pasinaudos tąja proga ją 
išgirsti.

Bilietai po $2.20, $1.65, 
$1.10, ir 83c. Eožose (6 sėdy
nės) $16.50.

Apsirūpinkite Gardeno 
' Bilietais

Tokio politikos, literatūros, 
scenos ir judžių žvaigždžių 
sąskrydžio, kuris būtų prieina
mas vidutinio piliečio kišenini, 
nebuvo niekad, koks bus šio 
pirmadienio vakarą, Madison 
Square Gardeno didžiojoj sa
lėj, kur rengiama Rusijai Ka
ro Pagalbos vakaras. Bet ka
dangi salė talpina tik 22 tūks
tančius žmonių, tad bilietų, 
ypač pigesniųjų, gali pritrūk
ti. O norinčių paremti Sovietų 
Sąjungą jos kare už savo ir 
mūsų šalies gynimą nuo Hit
lerio ir fašizmo rasis daug. 
Rasis daug ir norinčių pama
tyti ir išgirsti asmeniškai pa
skubusius artistus ir kalbėto
jus.

Tarpe vyriausių kalbėtojų 
bus paskilbęs amerikinės 
spaudos užrubežiuos kores
pondentas Walter Duranty, 
buvęs J. V. ambasadorius So
vietų Sąjungai Joseph.E. Da
vies, žymusis šiaurių tyrinėto
jas Vilhjalmur Stefansson, ir 
kiti.

Norintiems užsitikrinti bu-
vimą tame įdomiame vakare 
ir sykiu paremti Sovietų Są
jungai pagalbą teikiančią or
ganizaciją, patartina apsirū
pinti bilietais iš anksto. Gau-
nami Russian War Relief, 
Inc., raštinėj, 535 Fifth Ave., 
N. Y. Kainos nuo 25 centų iki 
dešimts dolerių.

Paskutinis Kvietimas
Ridgewoodieciu rengiamoji 

vakarienė įvyks jau rytoj va
karą, sekmadienį, spaliu 26- 
tą, 6 vai., Šapalo-Vaiginio sa
lėje, 147 Thames St., Ridge- 
woode. Po vakarienės bus šo
kiai. Visi ir visos kviečiami at
silankyti. Bilietas tik $1.25. 
Renga LLD 55-ta kuopa.

SERGA
Jau dvi savaitės, kaip ser

ga Stella Rogers, žmona An
tano Rogers, kuris turi restau
raciją su pilnais gėrimų lais- 
niais, 328 Union Avė., Brook-

Didžiojo New Yorko CIO i man 
ir AFL unijų ir visų prirtšhit- 
lerinių amerikiečių bendra
milžiniška demonstracija įvyks 
šį šeštadienį (šiandien), spa
lių 25-tą, 1 valandą, Madison 
Square Parke, 23rd St. ir Ma
dison Ave., New Yorke.

ai, senatorial, ir žymūą 
unijų ir kitų organizuotų ju
dėjimų vadai. Joj dalyvaus 
desėtkai tūkstančių unijistų iš 
įvairiausių industrijų. Dauge
lis atmaršuos tiesiai iš šapų, 
nešini savo emblemomis, vėlia
vomis ir iškabomis su šūkiais.

Demonstracijoj turėtų da

Anna Kaskas Koncerte 
Town Hall

žymioji Amerikos lietuvaitė 
kontralto Anna Kaskas, Met
ropolitan Operos dainininkė-

Mokinkimės Angliškai

FIORELLO H. LAGUARDIA,
New Yorko miesto majoras

Demonstracijoj kalbės ma
joras La Guardia, Miesto Ta
rybos prezidentas Newbold 
Morris, taipgi J. V. kongres-

Lietuvių Vakaras 
Ekspozicijoj

lyvauti kiekvienas, kuris sto
ja už sutriuškinimą hitleriz- 
mo ir už paramą kariaujan
čioms prieš fašizmą šalims, 
šios demonstracijos sėkmingu
mas turės didelės reikšmės ko
vojantiems J. V. kongrese už 
teikimą pilniausios paramos 
Sovietų Sąjungai, Anglijai, 
Chinijai ir visiems kariaujan
tiems prieš fašizmą ir bus di
deliu smūgiu visiems apyze- 
riams, Hitleriui pataikavimo 
šalininkam^.

Visi, kam tik sveikata tar
nauja išeiti gatvėn, privalėtų 
atidėti viską kitą į šalį ir 
dalyvaut demonstracijoj. Ypa-
tingai lietuviai, kurių gimtąjį 
kraštą Hitleris nuteriojo, ku
rių brolių kraują praliejo, ku
rių brolius hitlerininkai api
plėšinėja ir kankina, žudo— 
turėtume masiniai išstoti šioje 
d emonstraci j oje.

lŠauni “Pare’ Susipaži
nimui su Kandidatu

Spalių 31-mą, kada įvyksta 
Sovietų Sąjungos tautų vaka
ras 18-toj metinėj Amerikos 
Moterų Nacionalėj Dailės ir 
Industrijų Ekspozicijoj, Grand 
Central Palace, yra pakviesti 
ir lietuviai išstoti su savo pro-
grama. Patikimai sužinota, 
kad pakviestas prof. Vytautas 
Bacevičius skambinti progra
moj. Menama, kad bus ir dau
giau lietuvių talentų. Rusai, 
Ukrainai, taipgi Pabaltės tau
tos išstos su savo geriausiais 
talentais.

i Lietuviai organizacijų vei
kėjai yra pasiryžę iš peties 
darbuotis, kad lietuviai turė
tume gražu būrį publikos, no
ri išplatinti iš anksto kelis 
šimtus bilietų. Visi galinti da
lyvauti prašomi įsigyti bilietus 
iš anksto. Kaina su taksais 50 
centų.

Skaitlinga grupė Brooklyno 
lietuvių ruošia didelę “parę” j 
arba pokili susipažinimui su i 
Peter V. Cacchione, kandida
tu į miesto tarybą (City Co
uncil). Tai bus šeštadienį, lap
kričio 1 d., “Laisvės” svetai
nėje.

Vėliau bus plačiau apie šį 
nepaprastą parengimą pra
nešta, dabar tik duodame ži
noti, kad parė įvyks. Prasidės 
7 vai. vakare. Ruoškitės daly
vauti.

Įžanga bus veltui. Gausite 
alaus išsigerti ir dar silkių su 
bulvėmis užsikąsti. Visiems 
užtikriname “good time.”

Pilietis.

Brooklyne per savaitę gim
sta nuo 8 iki 9 šimtų kūdikių.

ANNA KASKAS, 
Metropolitan Operos Solistė

solistė, išstoja dainuoti savam 
koncerte sekmadienį, lapkri
čio (Nov.) 2 d., Town Hall, 
113 W. 43rd St., New Yorke.

Paskubusioji dainininkė sa
vo repertuare turi pasirinkus

Sėdžiu aną vakarą vakari
nėje mokykloje ir mąstau, ko
kios mokyklos teko kai ku
riems Lietuvoj lankyti. Rodos 
ir dabar matau tą mokyklą, 
kurioje teko man mokintis: 
žema, sena triohelė, maži trys 
langai; sienos drėgnos; į žemę 
sukalta kuolai ir ant jų pri
kalta lentos—rašymui ir sėdė
jimui. Ta trobelė be grindų. 
Dažnai būdavo garų—skaudė
davo mums galvas. Vidutiniai, 
tojo mažoje mokykloje būda
vo apie 50 mokinių.

Pagaliaus visas reikmenis: 
suolus,'rašymui lentą, malkas 
ir kitką turėjo duoti mokinių 
tėvai.

Tai buvo tik susitvėrus “ne
priklausomai Lietuvai“. Kny
gų visokių trūko ■ buvo baisiai 
brangios. Mokiniai buvome 
prastai apsirengę—kiauromis 
klumpukėmis apsiavę; valgyt 
atsinešdavom duonos plutukę,

obuolį, arba sviesto uogutę. . . 
Eidavom j tą mokyklą per ke
lis kilometrus, puškinom per 
gilius sniego pušnius.

(Vėliau padėtis su mokyk
lomis šiek tiek pagerėjo.)

Dabar palyginkim ameriko
niškas vakarines (arba dieni
nes) mokyklas:

štai, kad irsi mokykla-New 
Project, (neolimai “Laisvės” 
įstaigos),—223 Graham Ave., 
didelė, su vėliausios mados pa
togumais. Viskuo aprūpinta— 
ir šviesa geriausia, ir šiluma, 
ir suolai patogūs; mokslui me
džiaga dykai; mokslas dykai. 
Netgi pagalinus įvairūs moks
lo prietaisai mokiniams dykai, 
tik netingėk ir mokinkis.

Tačiau mūs lietuvių labai 
mažas skaičius naudojasi šia 
puikia proga.

Apgailėtina. Pet.

Pirmadienį ‘iš Lisbono at
plaukė laivas Excalibur, veži
nas 125 keleivius, iš kurių 56 
buvo grįžtanti iš Europos 
Amerikos piliečiai.

Perhrangus Šposavimas
New Yorke per šią visą sa

vaitę įvairiose miesto dalyse 
rengiama programos supažin
dinimui visuomenės su žalin
gumu be reikalo iššaukinėjimo 
gaisragesių.

Specialūs kampanijos savai
tė atidaryta su trumpa pro
grama Grand Central stotyje 
pereitą pirmadienį, čia kalbė
damas majoras La Guardia 
perspėjo, kad miestui laikas 
sustabdyti ”10,000 bereikalin
gų blogos valios iššaukinėji- 
mų, kurie yra pavojumi gy
vastims, nuosavybei, ir nacio- 
naliam apsigynimui.”

Rekomendavo Vyrui “Diržu”
Teisiant Alexander Schoer, 

įkaitintą suraižyme žmonai 
gerklės su britva, teisėjas Gol
den jam pasakė: “Labai blo
ga, kad tavo žmona neturi 
brolio, kuris tau gerai iškarš
tų kailį.”

AMERIKINE PREMJERA
Pilniausias iki šiol judaniųjų paveikslų vaizdas Gyvenimo Sovietų Sąjungoj 

Kaip iš Tikrųjų Rusija Atrodo Šiandien? Visus jūsų klausimus atsako
QUENTIN REYNOLDS

Garsus Amerikos Karinis Korespondentas

“ONE DAY IN SOVIET RUSSIA”
97 Fotografistai per vienų dienų pagamino šj su Jaudinanti judi didvyriškos Tautos 
kovojančios greta Didžiųjų Demokratijų, kad sukriuŠintų Hitlerį.
Kiti įdomumai: Petro Čaikovskio Gulbių Ežero Baletas su Marina Scmionova ir 
Ansambliu Maskvos Bolšoj Teatro.

NAUJAUSIOS SOVIETU KARO ŽINIOSSTANLEY THEATRE A”-^.S2 s‘- n- v-
Specialia vidunaktį rodymas šeštadienį 

Nuolat nuo 9 A. M.—25c. iki P. M. šiokiom dienom

daugelio žymiųjų kompozito
rių kūrinius—Peri, Schuman- 
no, Henri Duparc, Ernest 
Chausson, Alexandre Geor-

Nedelioj, Lapkričio 2 
3-čią vai. po piet 

ŽAVINTI LIETUVIŲ 
KONTRALTO

ANNA KASKAS
■ hall

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

66 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-3622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. ** 

Tel. Evergreen 8-7179

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

rios bolių alleys.
Kainos Prieinamos

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 2-3842

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP 
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 
306 Union Avenue

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Šį Šeštadienį Tamstą Nori Matyti 
JOHN BALEŽENTIS 

Savininkas moderninės restauracijos

BAR & GRILL
John Baležentis yra pasiruošęs pavaišinti savo senus 

pažįstamus draugus ir klijantus. Taipgi nori įsi
gyti naujų pažičių. Tad kviečia visus į savo

Biznio Įkurtuvių Parę
Prašome įsitėmyti kad Baleženčio įkurtuvių 

parė bus šeštadienį

SPALIO 25 OCTOBER
Baleženčio įstaigos antrašas

49 Ten Eyck Street, Brooklyn, N. Y.
zJolm Baležentis dabar gavo pilnus gėrimų laisnius. Taigi tąja 

proga ruošia Įkurtuvių parę.

lyne. Stella Rogers gavo sun
kią slogą (šaltį) ir vis dar 
prastai jaučiasi. Tačiau Anta
nas tikisi, kad jo žmona Stel
la pergalės slogą ir gal už 
savaitės sugrįš prie darbo sa
vo biznyje.

REIKALAVIMAI
Reikalinga moteriškė virėja. Dar

bas nuolatinis. Reikia dirbti tik 5 Va 
dienas j savaitę. Su mokesčia susi
taikysime. Atsišaukite: W. Skuodis, 
564 Wythe Ave., Brooklyn, N. Y.

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau pusbrolio Kazo Karbo- 

čiaus ir Zosės Karbočiūtės, kilusius 
iš Gineitų kaimo, Kėdainių apskr., 
Lietuvoje. Taipgi Kazę Baniukaitės,

Nemokami Koncertai
WPA nemokamų koncertų 

sezonas salėse šią savaitę pra
sideda su Susiedijos Beno kon
certu spalių 24-tą, 8:30 v. v., 
YMCA patalpose, 1115 Bed
ford Ave.

Spalių 25-tos popiečio 3 
vai., Brpoklyno Muziejaus 
Skulptūrų Kurte, Eastern Par
kway, dainuos Negrų Melodi
jų dainoriai, vadovaujami 
Ulysses Elam.

Spalių 26-tą tame pat mu
ziejuje, 1 :30 v. p. p. grieš 

iWNYC orkestrą, o 4 v. p. p.

A

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

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

JONAS STOKES
,512 Marion St., Brooklyn 
Kamp. Broadway ir Stono Ave. 
prie Chauncey St., Broadway Line

Tel. Glenmore 5-6191

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDU KRAUTUVE

g409 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.

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

kilusios iŠ Džiugailių km., to paties 
apskr. Jie apsigyvenę Šiaurinėj Ame
rikoj (North America) dar prieš 
1914 m. karą, gyveno Čikagoj, New

grieš Simfbniškas Benas. Gi 
8:45 vakaro, Carnegie Hall, 
bus Simfoniškos Orkestros

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS.

fli

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūs, 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgyda Cl

UŽEIGA
Rheingold extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokių 
VYNŲ ir DEGTINES 

Importuotų ir Vietinių 
•

Kasdien Turime
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

I
$
II
$

Yorke ir Bostone. Kas žino apie juos, 
prašau man pranešti, arba tegul pa
tys atsiliepia. Iš anksto tariu ačiū! 
—Rokas Lukšys, lista del correo,

koncertas, vadovaujant Regi- 
naldui Stewart.

Carnegie Hall koncertam
Montevideo, Uruguay. (251-252) mokama nuo 30c.

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja 6 kambariai su va- 

na, karštas vanduo, $23.00. Konce
sija. Kreipkitės: 77 Middleton St., 
Brooklyn, N. Y. (251-252)

įžangos. Visi kiti WPA kon
certai nemokami. Juos rengia 
WPA Muzikos Projektas su
tartyje su majoru.

mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui
Pristatome į visas dalis—Brooklyno ir apielinkės, į krautuve?

ir į pavienius namus; taipgi siunčiam ir į kitus miestus.
iki $1.10 Tel. EVerereen 4-8802. Sav. V. LUKOŠEVIČIUS

MATEUŠAS SIMONAVICIUS

0

$
3

Joseph Zeidat, Sav.
411 Grand St., Brooklyn

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENE ir SŪNAI

Pasirandavoja fornišiuotas kamba
rys, garu apšildomas, visada šiltas 
vanduo, arti gerų restauracijų ir 
patogios komunikacijos traukiniais. 
Kreipkitės: 427 Lorimer St., Brook
lyn, N. Y. (251-252)

~“PARDAVIMAL-
Parsiduoda ar mainais kampinis 

mūrinis namas. Mainais turi būti 
New > Yorko ar Brooklyno pakrašty
je. Dabar biznis name yra. Norin
tieji daugiau informacijų sužinoti, 
prašome kreiptis po antrašu: 256 
•Union Ave., Brooklyn, N. Y.

(250-252)

Galinti Atsilankyti Influenza
Lankančių ligonius namuo

se slaugių organizacija, Hen
ry St., New Yorke, pasiruošia 
specialius fondus ir verbuoja 
slauges pasitikti influenzą, 
jeigu ji* norėtų čionai plačiau 

! pasišienauti aukų. Ta (liga kas 
į žiemą mažiau ar daugiau pa- 
isikartoja, tačiau dabartinėse 
' karo sąlygose numatoma, kad 
ji gali plačiau plisti, negu nor
maliuose laikuose.

Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga
Vietos ir importuo
tos degtinės ir vy
nai, geriausių bra
vorų alus ir ėlins. 
Kada būsite B>:ook- 
lyne, užeikite susi 
pažinti.

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

1
F. W. Shalins 

(SIIALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

I

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

Brooklyn, N. Y.
TeĮ. Ęvergreen 4-9508

laldotuvei

nemoka- 
miesto.

Rc-
8$

Koplyčias suteikiam 
$ mai visose dalyje 
i Tel. Virginia 7-4499

Suteikiam garbingas

$150

$

Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymą

aiiSi




