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TORPEDA NUGRAMZDINO AMERIKOS 
NAIKINTUVĄ TIES ISLANDIJA

Niūjorkiškio dienraščio “P. 
M.” redaktorius Ralph Inger
soll, kaip sakyta, nesenai su
grįžo iš Sovietų Sąjungos. Jis 
kalbėjosi valandą laiko su 
Stalinu — tai. reta ameriki
niams laikraštininkams privi
legija.

Kai tik jis įėjo į kabinetą, 
rado Staliną jo laukiantį. Na, 
ir čia, sako p. Ingersoll, aš nu
tirpau, susinervavau, veik pa
miršau net ko atėjau. v_

Bet kai jiedu pradėjo kai- i Rooseveltas Kaltina Bosus, Kurie Laužė Patuar- 
bėtis, viskas atsitaisė. Jis rado 
Staliną vieną draugiškiausių 
žmonių, mokančių greit, trum
pai ir aiškiai į kiekvieną 
klausimą atsakyti.

Mr. Ingersoll manė, kad 
jam einant pas Staliną, jis bus 
krečiamas, ar neturi kokio 
ginklo. Bet nieko panašaus 
nebuvo. Niekas jo nekrėte. 
nieks jo nebijojo.

kymus Priimt Atgal Streikierius

Kitais žodžiais, tos pasakos, 
tie prasimanymai apie Stalino 
buvimą kokiu tai “baisūnu” 
Amerikoje pradeda nykti. Nes 
laikraštininkai ir valstybės vy
rai, toki kaip Hopkins ir Har
riman, tas pasakas išsklaido.

Kiekvienas, kalbėjęsis su 
Stalinu, pripažįsta jam tas 
kokybes: jis labai daug dirba, 
labai daug žino,—žino ne tik 
savo kraštą, bet visą pasaulį.

“Amerikos” red aktorius 
mano, kad aš esąs “lietuvių 
tautai miręs sūnus palaidū
nas.” ... .

Kodėl aš miręs? P-nas Lau- 
čka nepasako. Bet jis, matyt, 
mane tokiu krikština, kam aš 
užgiriu Lietuvoje tokią visuo
meninę santvarką, kuri nepa
tinka jam, p. Laučkai.

Jeigu taip, tuomet aš galiu 
tuo pačiu vardu krikštyti jį 
patį.

Man patinka tokia Lietuvo
je ir Amerikoje ir visame pa
saulyje visuomeninė santvar- 

. ka, kokią patys žmonės lais
vai, demokratiškai įsikuria. 
Jei 1940 metais, kai Lietuva 
patapo tarybinė respublika, 
būtų ji padaryta kieno nors 
svetimo, aš būčiau pirmutinis, 
pakėlęs prieš tą protestą.

Bet Lietuvą paskelbė tary
bine respublika Liaudies Sei
mas, kurį sudarė 79 atstovai, 
išrinkti visos Lietuvos 
menės.

visuo-

ponas 
geru pa- 

visaip kovojo. O ka- 
Lietuvą atėjo Hitleris,
degindamas ir naikinda- 
kada jis ten pasodino 
sadistą Rentelną dikta- 

Lietuva tapo

Ir prieš tą Lietuvą 
Laučka, besiskaitąs 
trijotu, 
da į 
viską 
mas, 
savo
toriumi, kada 
surakinta naciškais pančiais, 
tada ponas Laučka pradėjo 
džiaugtis.

“Amerikos” redaktoriaus lo
gika yra tokia: Stovėk su Lie
tuvos liaudimi—tu būsi “lietu
vių tautai miręs sūnus palaidū
nas”, o stovėk su jos priešais 
—būsi ištikimas, gyvas “lietu
vių tautos patrijotas!”

Tiek pastebėsiu p-nui Lauč
kai: ne mums, pagaliau, spręs
ti, kuris iš mūsų yra lietuvių 
tautai miręs, ar kuris gyvas, — 
tą pasakys lietuvių tauta!

šiandien svarbu dirbti, kad 
Lietuva būtų išlaisvinta iš hit
lerinės priespaudos!

Man rodosi, kad šiemet

lapkričio 9 d. Brooklyne—bus 
patsai įdomiausias, patsai ge
riausias.

Dar nei sykio nebuvo su
traukta vienu kartu tiek daug 
gerų meno jėgų, kiek šiemet.

Washington. — Kariuo
menė, pagal prez. Roosevel- 
to įsakymą, užėmė orlaivių 
daliu fabriką Air Associa- v v

tęs korporacijos, Bendix, 
N. J. Tai todėl, kad sam
dytojai laužė valdiškų ko
misijų patvarkymus priimt 
atgal darban visus streika
vusius darbininkus, o dėl to 
bosų užsispyrimo ir vėl ki
lo streikas vadovaujamas 
CIO unijos.

Prezidentas dabartiniame 
savo įsakyme kaltina kor
poraciją’ už kelis streikus 
kilusius todėl, kad jinai ne-

paisė darbo santikių ir ki
tų valdiškų komisijų pa
tvarkymų pripažint CIO 
uniją ir grąžint visus strei
kierius darban.

Prezidentas, pervesdamas 
tą fabriką į armijos globą, 
pareiškia, jog “Mūsų šalis 
pavojuje; ir šio fabriko 
dirbiniai vaidina svarbią 
rolę šalies gynimui,” todėl 
darbas turi būt varomas 
pirmyn. Air Associates fa
brikas turi karinių valdžios 
užsakymų už 5 milionus do
lerių.

(Tąsa 5-me pusi.)

WASHINGTON, spal. 31. mandierius buvo H. L. Ed- 
— Amerikos daivyno minis- wards.”

• • vU •ten j a pranešę, jog torpe
da nuskandino^ Jungtinių nacių submarinas torpeda- 

ivo ir nuskandino ši karinį 
Amerikos laivą.

Naikintuve buvo 
per šiaurini Atlanto reivių ir oficierių. 

Vandenyną, į vakarus nuo nepranešama, kas 
Islandijos. Naikintuvo ko- atsitiko.

Amerika Žada Pir 
moję Vietoje Remi 
Ginklais Sovietus

Niekas neabejoja, kad tai

Valstijų naikintuvą (des- 
trojerį) ‘Reuben James’ 
naktį iš spalių 30 Į 31 d., 
kuomet jis lydėjo kitus lai- xz • a A * * v .
VUS 1

120 jū- 
Nieko 

su jais

Washingtono Politikai Tikisi, Kad Visas Nacių 
Karas Galis Baigtis Sovietuose G

20 Žmoniy Užmušta 
Naujoje Keleivinio i

Orlaivio Nelaimėje

Paliaubos Tarp Mai
nierių Unijos ir 

Plieno Kompaniją 
——-

Washington. — John L. 
Lewis,' pirmininkas Jungti
nės Mainierių .Unijos, ir 
Myron Taylor, atstovas an
gliakasy klų, priklausančių 
plieno kompanijoms, priėmė 
tokį prezidento Roosevelto 
pasiūlymą: Streikan iššauk
ti 53,000 mainieriųxturi tuo- 
jaus grįžt darban ir dirbt 
iki šio mėnesio 15 d. Tuo 
tarpu valdiška tarpininkų 
komisija, veikianti svar
biuose šalies gynimui dar
buose, stengsis pastoviai su- 
taikyt tuos mainierius šu 
kompanijomis.

Komisijos sprendimas ne
bus laikomas verstinu nei 
angliakasiams nei kompa
nijoms. Tačiaus yra mano
ma, kad abi pusės priims 
|tos komisijos patarimus,' ir 
bus be pertraukos kasama 

vakariauj7pri‘er vokiečius a?SU? reikalinga šalies gy-

"Laisves" Vajus
VAJAUS RODYKLĖ ŠIANDIEN

Punktai 
1054 
854 
777 
494 

.485 
450 
338 
274 • 
244 
214

J. Bakšys, Worcester.................
A. Stripeika, Elizabeth .............
K. Žukauskiene, Newark .........
K. čiurlys, Bayonne ................
P. Bokas, Waterbury ...............
Philadelphijos Vajininkai .......
M. Urba, Easton ........................
S. Kuzmickas, Shenandoah.......
J. Blazonis, J. Karsonas, Lowell 
A. Klimas, Hartford .. . . ............

Washington. — Dar 10 
dienų atgal Amerikos val
džia stengėsi pirmiausiai 
aprūpint šios šalies armiją/ 
ir laivyną, ir statė antron 
vieton teikimą ginklų ir ki
tų karo reikmenų Anglijai, 
Sovietam ir Chinijai. Da
bar Amerikos vyriausybė 
jau permainė savo politiką 
tuom klausimu ir mato rei
kalą greičiausiai pristatyti 
Sovietam tanku, orlaiviu irV < *r

kitų karo įrankių. Nuo šiol 
Amerikos valdžia ketina 
skubiausiai siųst Sovietų 
Sąjungai tiek daug karo

reikmenų, kiek tiktai pa
jėgs nugabenti, nors dėl to 
reikėtų ir toliau atidėt pil
ną apginklavimą ir įrengi- , 
mą šios šalies armijos ir 
laivyno.

Sovietai taip energingai 
ginasi ir sunaikina tokias 
eibes vokiečių jėgų, jog . 
daugelis valdininkų Wash
ingtone tikisi, kad gal nu
sistovės ar bus ir užbaig
tas Sovietų fronte visas na
cių karas, be pavojaus An
glijai ir Amerikai, jeigu tik 
Sovietai būtų gana parem-

(Tąsa 5-me pusi.)
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St. Thomas, Ontario, spa
lių 31. — Vakar naktį, lai
ke lietaus, nukrito ir eks- 
plodavo didžiulis keleivinis 
American Airlines orlaivis 
netoli St. Thomas, Ont., Ka
nadoj, ir su juom žuvo visi 
17 keleivių, abudu lakūnai 
ir orlaivio šeimininkė.

Jis skrido iš New Yorko 
į Chicagą.

Tik dvidešimt viena va
landa pirmiau s u d užo 
Northwest Airlines orlai
vis ties Fargo, North Da- 
kotoj, ir sudegė dvylika ke
leivių ir du įgulos nariai.

80,000 JUGOSLAVU KA
RIAUJA PRIEŠ NACIUS

London, spal. 31. — Ju
goslavijos vyriausybė trė
mime, Londone, praneša, 
kad 80 tūkstančių jugosla-

ir italus. Sako, kad iš kai 
kurių vietų jie išmušė lau
kan nacius ir italų juod- 
marškinius.

Kalėjimas už Svetimo Radijo 
Klausymąsi Francijoj

Vichy, Francija. — “Ne
priklausomos” F r a n c i jos 
dalies valdžia nutarė baust 
dviem iki trijų metų kalėji
mo tuos, kurie klausysis ra
dijo iš Amerikos ar kitų 
svetimų kraštų.

Tegu laisviečiai tą pasako 
ir kitiems—savo draugams ir 
prieteliams. Tegu visi įsigyja 
tikietus iš anksto.

Šiemet Labor Lyceum 
turės būti perankšta!

salė

Buvusio CIO vado, John 
L. Lewiso, žvaigždė regimai 
gęsta.

Kodėl?
Vyriausiai todėl, kad jis su

sidėjo su hitlerininkais Ame
rica First Komiteto lyderiais.

nimui.
Svarbiausias unijos reika

lavimas tai pripažint CIO 
Mainierių Uniją.

Italai . Turės Vaikščiot Pus
nuogiai ar Pusbasiai

Roma. — Italijos valdžia 
taip suvaržė drabužius ir 
avalinę, jog per metus te
leidžia nusipirkt tik vieną 
“siūtą” ar porą čeverykų, 
bet ne “siūtą” ir čeverykus;

Hitleriečiai Nužudė 
Dar 63 Žmones

Berlin. — Naciai sušaudė 
50 tariamų “komunistų” 
Belgrade, Jugoslavijos sos
tinėje, už tai, jog kas ten 
užpuolė ir sužeidė vieną vo
kiečių kareivį.

Naciai Graikijoj pakorė 
13 graikų už tai, jog kas 
ten pašovė du vokiečius ka
reivius.'

Oras Sulaikąs Nacius 
Nuo Maskvos, bet jie 

Žygiuoją Pietuose
■Na-

Vienur Naciai, Kitur 
Sovietai Pralaužė Vie

ni Kitą Linijas204
199
192
144
143
142
132
122
120
119
116
109
101

96
94

V. Padgalskis, Mexico ....... ............
J. R ąm anav.sk as, Minersville- į.......
P. Šlekaitis, Scranton .............
J. Rudmanas, New Haven ................
Geo. Kuraitis, Brooklyn .....................
J. Grybas, Norwood ........................
ALDLD 136 Kuopa, Kearny-Harrison
P. Žirgulis, Rochester .. ....................
M. Bendinskas, Sumerlee ................
J. Venskevičius, Cambridge .............
A. Valinčius, Pittston ......................
P. Šlajus, Chester.............................
ALDLD 20 kp. Moterų Skyrius, Binghamton ..
P. Beeis, Great Neck ... ......................................
J. Matačiūnas, Paterson ...................... .............
V. Barkauskas, Oakville, ...................................
S. Šaltys, Rockford..............................................
P. Buknys, Brooklyn .........................................
J. Burba, So. Boston ..........................................
A. P. Dambrauskas, Haverhill ..........................
D. P. Lekavičius, Pittsburgh ..............................
J. Mockaitis, Bridgeport ..................................
A. Žemaitis, Baltimore ......................................
C. Shaltis, Freehold ............................................
Grand Rapids Vajininkai........................... .........
S. Penkauskas, P. Tamašauskas, Lawrence ....
A. Balčiūnas, Brooklyn .....................................
Z. Yurkevičius, So. Boston .................................
V. Tauras, Brooklyn .. ..........................................
G. Shimaitis, Montello ........................................
J. Balsys, New Britain .......................................
J. Stankevičius, Wilkes-Barre ............................
J. A. Shunskis, Amsterdam ...............................
J. Bakšys šią savaitę ypač gerai pasidarbavo. Jis pra

lenkė visus tris — philadelphiečius, Žukauskienę ir Stri- 
peiką, ir dabar jau pirmoj vietoj. Jis sau tyliai darbuoda
masis, prisiuntė tris naujus skaitytojus. Bet tai dar ne 
viskas, tiktai jo įsisiūbavimas į šį vajų. Neužilgo gausi
me daugiau gražių žinių nuo jo.

K. čiurlys važinėjo pas “L.” skaitytojus šią savaitę ir 
gavo du naujus skaitytojus. Jis dabar ketvirtoj vietoj.

J. Ramanauskas, mūsų veteranas iš Minersvįllės, ge
rai darbuojasi. Jam amžius nekliudo jo darbo šiame va
juje. Jis kyla punktais.

J. Grybas iš Norwoodo, prisiuntė naują skaitytoją.
M. Bendinskas, Sumerlee, W. Va., stojo i vajų pri- 

siųsdamas du naujus skaitytojus. Puiki pradžia.
Sekami vajininkai prisiuntė pinigų atnaujinimams šią 

savaitę: S. Kuzmickas, Shenandoah, Pa.; P. Bokas, Wa
terbury, Conn.; P. Beeis, Great Neck, N. Y.; J. Mockai
tis, Bridgeport, Conn.; A. Žemaitis, Baltimore, Md. ir A. 
Klimas, Hartford, Conn.

Tai tiek šį kartą. Pažiūrėsime, koki bus rezultatai 
kitame numeryje. Kas užims Bakšio vietą? Kažin kodėl 
Pittsburgho ir daugelis Massachusetts vajininkų tan
kiau nepasirodo pakeitime punktų?

Nepamirškime, draugai, užkalbinki t pažįstamus; už
rašykime jiems dienraštį “Laisvę.”

“L.” Administracija.

♦

78
78
78
72
71
66
56
54

44
26

Berlin, spal. 31.
ciai skundžiasi, kad nuola
tiniai lietūs su sniegais taip 
ištižino žemę ir kelius Mas
kvos fronte, kad vis sutruk
do vokiečius nuo prisiarti
nimo prie Maskvos. (Jie jau 
spalių 23 d. buvo paskelbę, 
kad šarvuotos nacių eilės 
pasiekę punktą už 37 mylių 
nuo Maskvos. Šiandien na
ciai visai nesako, kur jie 
dabar stovi.)

Vokiečiai praneša, kad jų 
orlaiviai bombomis pataikę 
į dvi dideles geležinkelių 
stotis Maskvoje, ir sako, 
kad jų lakūnai sunaikinę 
geležinkelio traukinį, 215 
trokų amunicijos ir šešias 
sovietinės artilerijos pozi
cijas Maskvos srityje. Šia
me fronte naciai taipgi

(Tąsa 5-me pusi.)
SU-

SOVIETAI ATGRIEBĖ
ROSTOVO TVIRTUMAS

Kuibišev, spal. 31. — Pra
nešama, kad Sovietų ka
riuomenė atgriebė nuo vo
kiečių kai kurias tvirtumas 
ginančias Rostovo miestą, 
vadinamą vartais į Kauka
zo žibalo šaltinius.

Generalis Prancūzų Streikas 
prieš Nacius •

London, spal. 31. — Šian
dien buvo paskelbtas visoj 
Francijoj penkių minučių 
nedarbo ir tylėjimo strei
kas protestui, kad naciai 
daugmeniškai žudo francū- 
zus imtinius (įkaitus). Dar 
trūksta žinių, kaip šis strei
kas pavyko.

Berlin, spal. 31. — Na
ciai skelbia, kad jiem telie
ka tik 10 mvlių iki Rosto
vo, pietinėj Ukrainoj.

ORAS. — Nešalta ir bū
sią lietaus.

B^rne, Šveic., spal. 31. — 
New Yorko Times kores
pondentas D. T. Brigham 
telefonavo savo laikraščiui 
sekamas žinias gautas iš 
Sovietų-vokiečių karo fron
to:

Per žiaurias kautynes vo
kiečių kariuomenė prasimu
šė per rusų linijas prie Al- 
eksino, apie 90 mylių į pie
tus nuo Maskvos, ir jie, va
ry damiesi pirmyn rytinė
mis pakrantėmis Okos upės, 
pasiekė punktą netoli Ser- 
puchovo miesto, stovinčio 
už 70 mylių į pietus nuo 
Maskvos.

Naciai taipgi pralaužė So
vietų liniją ties Malojaro- 
slavecu, už 65 mylių į pie
tų vakarus nuo Maskvos, ir 
dasigrūmė iki Naros upės, 
bet ten raudonarmiečiai su
stabdė juos.

Šiaurinėje pusėje Mask
vos apsigynimų, raudonar
miečiai dviejose vietose pra
kirto vokiečių linijas tarp 
Volokolamsko ir Verejos, o 
linijoj einančioj nuo Spas- 
ko iki Maskvos upės jie žy
mia dalim iškapojo tris vo-

Možaisko srityje, 60 my
lių į va kailis nuo Maskvos, 
naciai pasivarė kiek pirmyn 
ir pastiprino savo pozicijas,

(Tąsa 5-me pusi.)

JAPONAI ĮSIVERŽĖ Į 
THAILANDĄ-SIAMĄ

Manila, spal. 31. — Neo 
ficialiai pranešama, kad ja
ponų armija įsibriovė 
Thailandą-Siamą.

Shanghai, spal. 31. — Un
ited Press praneša, kad ja
ponų kariuomenė ruošiasi 
užpult kelią, kuriuom gabe
nami Chinijai reikmenys iš 
Amerikos ir Anglijos.
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Hitlerio Propaganda “Amerikoj”
Savaitraštis “Amerika,” kuri išeidi- 

nėja Brooklyne, No. 44 išspausdino laiš
ką tūlo “M ir V,” niekinantį Tarybų Lie
tuvą ir girianti Hitlerio dabartinį bude
lišką režimą Lietuvoj. Laiško autorius 
patsai pasisako, kad tarnauja Hitleriui 
“referentu”, reiškia, propagandistu. Jis 
rašo:

“Dabar gyvenimas yra įėjęs į norma
les vėžes ir beveik visur darbas eina be 
žymesnių sutrukdymų. Įstaigos su kai 
kuriais pakeitimais irgi veikia.Žinoma, 
karo metu viskas priklauso vokiečių ci
vilinei valdžiai, bet yra sudarytos mūsų 
valdybos, kurioms vadovauja generali
niai tarėjai lietuviai ir Valdybose tar
nautojai taip pat yra vietiniai. Aš dirbu 
Darbo ir Socialinių Reikalų Valdyboj re
ferentu, o žmona tebedirba senoje vie
toj.”

Aišku, ar gi žmogus, kuris pas Hitle
rį tarnauja propagandistu, peiks savo 
bosą? Nieko panašaus! Aišku, kad jis 
turi meluoti prieš Tarybų Lietuvą, visaip 
ją purvinti, niekinti, nes tai fašistų tiks
las. Vienok klerikalų “Amerikos” re
dakcija talpina tą Hitlerio apmokamo 
agento laišką be pastabų ir^ klaidina 
Amerikoj lietuvius, kad Hitlerio režimas 
Lietuvoj yra geras.

Gi antrame puslapyj tas pats laikraš
tis rašo, kad Lietuvoj “pienas, mėsa ima
ma vokiečiams”. Ten ir pati “Amerika” 
suranda, kad Hitlerio pastatyti viršinin
kai per Kauno radiją įsakė, kad “Lietu
vos ir Latvijos ūkininkai privalo visą 
pieną pristatyti pieno surinkimo ar pie
no perdirbimo punktams.” Kas to nepa
darys, tas bus baudžiamas. Ūkininkams 
nacių valdovai tik tiek pieno duos, kiek 
jie paskui patys matys reikalo.

Tas patsai yra su mėsa, nes patvarky
ta, kad’ “mėsos gamyba atliekama tik 
per nustatytas organizacijas.” Namie 
gyvulį nevalia pjauti. Pristatęs galviją, 
žmogus gauna iš vokiečių tik liudijimą, 
kad pristatė. Miestų valdybos atsako 
prieš Vokietijos generalinį komisarą už 
mėsos išdalinimą. O tas išdalinimas, ži
noma, yra viskas vokiečiams, o lietu
viams nieko.

Reiškia, tą žino ir “Amerikos” redak
cija, tai kokiais sumetimais ji talpina 
Hitlerio apmokamo “M ir V” propagan
disto laišką?!

Rumunų Karių Ūpas Puola
Associated Press žinių agentūra pra

neša iš Očakovo, Sovietų Juodųjų Jūrų 
prieplaukos, kad rumunų ne vien kariai 
nenori toliau prieš Sovietus kariauti, bet 
net ir tūli komandieriai. Kiek anksčiau 
buvo pranešta, kad Hitlerio agentai ir 
jam tarnaujanti rumunų generolai areš
tavo ir ąušaudė 12 rumunų generolų.

Žinių agentūra praneša, kad tarpe ki
tų ilgu karu nepasitenkinimą reiškia ir 
generolas Mircea Dimitriu, kurio armi
ja per du mėnesius apguldinėjo Odesą 
ir panešus baisius nuostolius.

Ši žinia tvirtina, kad karių nepasiten
kinimas verčia Vokietijos fašistus ati
traukti kai kurias rumunų armijos dalis 
iš aktyvio fronto. Jau pirmiau buvo įro
dyta, kad vietomis rumunus karius vo
kiečių fašistai varė į mūšį su pagelba 
kulkasvaidžių.

Didžiausia Stoka Italijoj
Italijos fašistai ir Mussolinis jau 19 

metų kankina tos šalies liaudį. Dabarti-

nis karas visu sunkumu gula ant Itali
joj žmonių. Stoka maisto, apavų, drabu
žių ir kitų reikmenų. Mussolinio dikta
toriai patvarkė, kad suvaržyti apavų, 
maisto, apsirengimo civiliems žmonėms 
įsigijimą. .Todėl kiekvienas vyras ir mo
teris gavo ne vien maisto, bet ir apavų 
ir drabužių reikmenims aprubežiavimo 
kortas. Kiekvienam asmeniui duodama 
120 punktų į metus laiko pirkimui dra
bužių arba apavų. Jeigu pirksi apavų po
rą, tai tau išskaitys nuo 60 iki 70 punk
tų, o drabužių eilė skaitoma 75 punktai; 
vilnonė suknelė 40 punktų, marškiniai 
18 punktų; nuo lietaus ploščius 35 punk
tus.

Reiškia, pirksi kokį daiktą, tai tau į 
kortą ir įrašys ant vietos, kad tu tiek ir 
tiek punktų vertės pirkai. Kada visi 120 
punktų išsibaigs, tai nieko negalėsi pirk
ti. O ta kvota taip maža, kad, jeigu žmo
gus pirks drabužių eilę, tai jau tais pa
čiais metais jis negalės pirkti apavų po
ros.

Tokia padėtis Italijoj. Vokietijos fa
šistai pavergtuose kraštuose įveda pa
našią arba dar baisesnę padėtį. Jie iš 
Lietuvos reikalauja daug įvairių gery
bių, o Lietuvos žmones palieka badauti.

Kovos Čechoslovakijoj
“Gestapo” Hitlerio šnipų galva vos 

spėjo atvykti į Pragą, kai jo agentai su
šaudė devynis čekus Brno mieste “už 
sabotažą.” Nacių viršininkai šaukia, kad 
jie sukriušinę Čechoslovakijos liaudies 
pasipriešinimą, bet patys fašistai pripa
žįsta, kad streikai, sabotažas ir lėtas 
darbas sutrukdė karo įmonių gamybą.

Jeigu dabar Anglijos valdonai padary
tų užpuolimą ant Vokietijos fašistų 
Francijoj, Norvegijoj ir Hollandijoj, ar
ba užpuolimą ant Italijos teritorijos, tai 
ne vien Čechoslovakijos, bet Francijos, 
Belgijos, Hollandijos ir Norvegijos liau
dis stotų griežton kovon prieš fašistus. 
Balkanuose ir Sovietų Sąjungos teritori
joj, kurią pavergė naciai, liaudis veda 
tikrą partizanų karą prieš fašistus.

4meri/tos Liaudis ir Hitlerininkai
Įvykęs Madison Square Gardene, New 

Yorke, masinis susirinkimas * pageįbai. 
Sovietų Sąjungos, kur dalyvavo virš 20,- 
000 žmonių, kur tūkstančiai lauko pusėj 
pasiliko negalėdami įeiti, dar kartą pa
rodo, kur stovi Amerikos liaudis sun
kioj Sovietų Sąjungos kovoj prieš barba
riškus fašistus.

Kiekvienas sąžiniškas žmogus, kuris 
myli laisvę, ž m o n i š kurną, kultūrą, 
dabar negali pasirinkti kito kelio, kaip 
tik visomis jėgomis padėti Sovietų Są
jungai, kaip tik jungti visas SSSR, Ang
lijos ir Amerikos jėgas hitlerizmo su- 
kriušinimui.

Kiekvienas sąžiniškas žmogus supran
ta, kad Raudonosios Armijos kovos prie 
Rostovo, Leningrado, Maskvos, kaip ir 
buvę prie Odesos, Karchovo, Smolensko, 
buvo ir yra kovos ne vien už Sovietų Są
jungos teises, bet už Anglijos ir Ameri
kos laisvę.

Kada Roosevelto valdžia ir visi pažan
gesni kongresmanai ir senatoriai, visi 
progresyviai žmonės, jungiasi prieš bar
bariškus hitlerininkus, tai Amerikoj lie
tuvių socialistų, tautininkų ir klerikalų 
spauda vis tebeveda propagandą prieš 
Sovietų Sąjungą, už Hitlerį ir jo barba
rišką hitlerjzmą.

Laikas kiekvienam sąžiningam lietu
viui pasisakyti už Roosevelto užsienio 
politiką ir pasmerkti lietuvius hitlerinin
kus!

AMERICA ON GVARD!
Above is a reproduction of the 

Treasury , Department’s Defense 
Savings Poster, showing an exact 
duplication of the original “Minute 
Man” statue by famed sculptor 
Daniel Chester French. Defense 
Bonds and Stamps, on sale at your 
bank or post office, are a vital part » 
of America's defense preparations.

j

Sutelktomis Jėgomis į Darbą!
STRAIPSNIS DEŠIMTAS

Šis yra dešimtas straips
nis apie pro-nacišką propa
gandą tūloje lietuviškoje 
laikraštijoje. Galima būtų 
parašyti dar dešimts, dar 
dvidešimts '■ ar daugiau 
straipsnių, faktais parodan
čių, kaip tūli lietuviškų 
laikraščių redaktoriai atsi
davusiai talkininkavo (ir 
dar vis tebetalkininkauja) 
Hitleriui. Įdomus būtų išsa
miai parašytas straipsnis 
apie tuos visokius fondus, 
sukurtus, mirusius ir dar 
tebegyvu ojančius, kurių 
vienintelis tikslas buvo ir 
tebėra remti hitlerininkus, 
—fondus, į kuriuos pinigai 
buvo kaulinami iš plačiosios 
visuomenės. Bet šiuo sykiu 
užteks.

Dėl šitų straipsnių para
šymo “Naujienų” redakto
rius išvadino mane “že
miausios rūšies niekšu.” 
Bet tas pats redaktorius, p. 
Grigaitis, neužginčino nei 
vienos citatos, paimtos iš 
“Naujienų”. Neigi jis iš
vadino niekšu tą žmogų, ku
ris sėdi Berlyne, ėda Hitle
rio duoną, rašo tą, ką jam 
įsako Goebbelsas, ir siunčia 
“Naujienoms.” Ancevičius 
— nusimelavęs hitlerinin
kas — “Naujienų” redakto
riui yra “garbingas žmo
gus.”

Kai andai kun. J. Balkū- 
nas įspėjo savo vienminčius 
būti atsargesniais su Ance- 
vičium, vokiečių apmokamu 
žmogumi, tai tas pats p. 
Grigaitis kun. Balkūną be
veik išvadino tuo pačiu 
būdvardžiu, kaip mane! 
Kaip tai kun. Balkūnas 
drįsta pasakyti žodį prieš 
hitlerininką Ancevičių!

Jei koliojimusi būtų ga
lima klausimus išspręsti, 
tai p. Grigaitis būtų tas ge
nijus, kuris keiksmažodžiais 
visus sukritikuotų ir “vis
kas būtų tvarkoj!”

Jei keiksmažodžiais būtų 
galima mūšius laimėti, tai 
Goebbelsas jau seniai Ame
riką būtų nugalėjęs, nes iki 
šiol niekas pasaulyje mūsų 
prezidento nekoliojo taip 
šlykščiai, kaip Goebbelsas. 
“Melagis,” “v e i d m ainys,” 
“lunatikas,” “ž y d bernis,” 
“kriminalistas” — taip ir 
pilasi iš Berlyno žodžiai, 
siunčiami prezidento Roose
velto adresu.

Kai žmogus koliojasi, tai 
reiškia, kad jis yra despera
cijoje, beviltėje; tai reiškia, 
kad'jis neturi argumentų 
savo oponentą sukritikuoti; 
tai reiškia, kad jis yra ne 
tik silpnas politikoje, bet ir 
dorovėje, etikoje.

Tuo būdu, ! ir p, Grigaičio 
ir jam talkininkaujančio p. 
Šimučio pastangos, savo 
tikslo nepasiekia.

Vyriausiais mums užda
viniais nūnai turėtu būti:

1. Uždaryti pro-naciškai 
propagandai spaudos duris!

2. Neleisti hitlerizmui 
kelti savo galvą Amerikos 
lietuvių visuomenėje!

3. . Apsaugoti Amerikos 
lietuvių gerą vardą Ameri
koje!

4. Telkti visas jėgas pa
rėmimui prezidento . Roose
velto užsieninės pblitikos.

5. Didinti gamybą apsigy
nimo pramonėse; stiprinti 
visas mūsų krašto apsigy
nimo jėgas.

6. Stoti juo didesnėn tal
kon kariaujančioms prieš 
Hitlerį šalims — Sovietų 
Sąjungai ir Anglijai, —kad 
hitlerizmas būtų sunaikin
tas juo greičiau ir juo pa- 
sekmingiau!

Šiandien mūsų kraštas 
yra ne juokais pąsimojęs 
sunaikinti hitlerizmą. “A- 
merika tapo užpulta,” pa
reiškė prezidentas Roose- 
veltas. Pirmą šūvį prieš 
Ameriką naciai iššovė, kai 
jie puolė destrojerį “Kear
ny.” Paskutinis šūvis teks 
mums iššauti! Amerika tam 
rengiasi. O tolydžio Rytų 
Europoje verda kruviniau
si žmonijos istorijoje mū
šiai, kuriuose yra įsijungę 
milijonai žmonių. Raudono
ji Armija ir visa Sovietų 
liaudis didvyriškai kovoja 
prieš žmonijos neprietelių— 
Hitlerį ir jo naciškas jėgas.

Taigi, sovietinės liaudies 
kovos — šiandien yra mū
sų kovomis, yra visų pasau
lio laisvų žmonių kovomis, 
nepaisant skirtumų pažiū
rose. Visokeriopiausios pa
ramos teikimas Sovietams 
yra tolygus reikalas visų 
Amerikos žmonių, taigi 'ir 
visų lietuvių, nusistačiusių 
prieš hitlerizmą.

Remti Sovietų Sąjungą 
josios didžiulėje istorinėje 
kovoje prieš hitlerizmą, tai 
ne tas pats, ką sutikti su 
tais principais, kuriais So
vietų Sąjungos visuomeninė 
santvarka remiasi.

Teikdamas paramą Sovie
tams nereiškia, kad turi su
tikti su komunizmu, su 
marksizmo teorija ir filozo- 
fija.

Spalių 27 d. Niujorke įvy
ko milžiniškas masinis žmo
nių susirinkimas, sušauktas 
tikslu padėti Sovietų Sąjun
gai. Vyriausiu vakaro kal
bėto j ūmi buvo Joseph E. 
Davies, buvęs Amerikos 
ambasadorius M a s k v o je. 
Greta kitko, jis šitaip pasa
kė : t f

“Su 'rusiškuoju’ komunizmu 
aš drūčiai nesutinku. Aš esu 
individualistas; kapitalistas 
ir demokratas. Kai aš bu
vau amerikiniu ambasado
riumi Maskvoje, tą patį la
bai aiškiai pasakiau Sovietų 
vadams, ir jie gerbė mano 
Įsitikinimus, o aš gerbiau 
jy.”

Taigi! Ponas Davies, ku
ris yra kapitalistas ir kai
po tokis negali sutikti su 
sistema, kurioje kapitaliz
mas yra panaikintas, ragi
na Amerikos žmones duoti 
visokią pagalbą Sovietų Są
jungai. Kodėl? Vyriausiai 
todėl, kad jis yra realistas, 
kad jis supranta ir mato, 
jog pasaulio kultūros, pa
saulio civilizacijos ir mūsų 
krašto priešas yra ne ko
munizmas, bet fašizmas, 
hitlerizmas. Ten pat savo 
kalboje pats p. Davies aiš
kiai pasakė, kodėl jis re
mia Sovietų Sąjungą.

“Jei Rusija (jo žodžiais) 
pralaimėtų; jei vokiečių 
ginkluotosios jėgos, gavu
sios iš Ukrainos medžiagų 
ir Baku aliejaus, nužygiuo
tų per Kaukazą ir Juodąją 
Jūrą galingu replišku žy
giavimu prieš Aigyptą, kas 
būtų su Suezo Kanalu, Vi
duržemio Jūromis, Britani
jos imperijos laisvų žmonių 
gyvybiniais susisiekimais ir 
visa žeme? Ązijai, Afrikai 
ir Europai esant Hitlerio 
kontrolėje, ne tik oras, bet 
ir pačios jūros būtų naudo
jamos juodinimui, badu ma
rinimui ir padarymui Ame-Į 
rikos kraštų, tai yra mūsų, 
arba (Hitlerio) vasalais ar
ba militariniai muš1 užka
riauti. Rusija šią naktį už
dengia tą spragą, ji stovi ci
vilizacijos pasienyje, kovo
dama už mus.”

Tatai, ką pasakė p. Da
vies, sako kiekvienas doras 
žmogus, kuriam rūpi maty
ti pasaulį laisvą.

Arba paimkime preziden
to Roosevelto kalbą, sakytą 
Laivyno Dieną. Kaip žinia, 
prezidentas Rooseveltas pa
kartotinai žymėjo, kad A- 
merika privalo duoti visokią 
pagalbą Rusijai, Anglijai ir 
Chinijai. Tiems, kurie prie
štarauja teikti Sovietams 
pagalbą, prezidentas šitaip 
atsakė:

“Aną dieną Jungtinių 
Valstijų valstybės sekreto
rius buvo vieno senatoriaus 
paprašytas pateisinti mūsų 
pagalbos davimą Rusijai. 
Jo atsakymas buvo:

“Atsakymas į tą, senato
riau, priklauso nuo to, kaip 
žmogus trokšta sulaikyti, 
sunaikinti Hitlerio žygiavi
mą. Jei jis yra užtenkamai 
pasiryžęs nugalėti Hitlerį, 
tai jis nepaisys, kas gelbsti 
jį nugalėti.”

Šitokiu požiūriu Ameri
kos vyriausybė vadovaujasi 
remdama Sovietų Sąjungą. 
Šitokiu požiūriu vadovauja
si tūkstančiai žymių Ameri
kos piliečių.

Paminėtajame masiniame 
mitinge, pavyzdžiui, greta 
darbo unijų, greta frater- 
nalių organizacijų, suauko
jusių Sovietų Sąjungos me- 
dikalei pagalbai tūkstančius 
dolerių, žymus Amerikos 
kapitalistas, Mr. Marshall 
Field, paklojo $25,000.00! 
Ar tai reiškia, kad Mr. 
Marshall Field sutinka su 
komunizmu? Ar tai reiš
kia, kad jis, remdamas Rau
donąją Armiją, remia ko
munizmą? Ne! Tai reiškia, 
kad Mr. Marshall Field, 
remdamas didvyriškai ko
vojančią Raudonąją Armi
ją, remia Amerikos, remia 
visos žmonijos interesus — 
laimę ir saugumą!

Prieš šį karą Sovietų Są
jungoje buvo gerokas skai
čius lenkų karių ir karinin
kų. Jie ten buvo nelaisvėje. 
O nelaisvio dalia — nepai
sant kur jis bus, — yra ne
pavydėtina dalia.

Šiandien tie patys lenkai, 
buvę belaisviai, kovoja gre
ta raudonarmiečių su did
žiausiu lenkų tautos ir visos 
žmonijos priešu. Kam jie 
kovoja? Ar tam, kad išgel
bėti Sovietų Sąjungą? Žino
ma, ne! Jie kovoja tam, kad 
sunaikinti Hitlerį ir jo na
ciškas jėgas ir išlaisvinti 
savo tėviškę, Lenkiją.

Jei mes šiuos suminėtuo
sius faktus pernešime pas 
mus, Amerikos lietuvius, tai 
pamatysime, kad esame toli, 
toli atsilikę ir pasaulio tik
rųjų dalykų stovio nesu
prantame.
. Tuomet, kai visa pažan
gioji žmonija reiškia did
žiausio susidomėjimo ir 
džiaugsmo Sovietų liaudies 
didvyriškumu; tuomet, kai 
toji žmonija nepaprastai su
jaudinta ’ žvėriškais nacių 
“žygiais” okupuotuose kraš
tuose, tai tūla lietuviškoji 
spauda Amerikoje dar vis 
tebebjaurioja Sovietų Są
jungą ir jieško priemonių 
pateisinti barbarišką hitle
rizmą !

Tuomet, kai mūsų krašto 
vyriausybė siunčia didelius 
kiekius (bent taip yra skel
biama) Sovietų Sąjungai vi
sokios karinės medžiagos 
fašizmui - hitlerizmui su
naikinti, tai p a minėtoji 
spauda tebegieda savo seną, 
nudėvėtą giesmę ir dargi 
jieškosi Berlyne “tūravoto
jų,” Hitlerio apmokamų 
propagandistų!

Kam šitokiu būdu pasitar
naujama: demokratijom ar 
Hitleriui? Žinoma, Hitle
riui!

Tam turėtų būti padary- f 
tas galas! Tūkstančiai, šim
tai tūkstančių žmonių Rytų 
Fronte šiandien žūva kovo
se prieš civilizacijos neprie
telių.

Lietuva okupuota. Kultū
rinis, ekonominis ir fizikinis 
(šaudymai) Lietuvos žmo
nių naikinimas vedamas pa
šėlusiai greitu tempu. Lie
tuvos liaudis vaitoja nacių 
priespaudoje. Tiesa, ji ne 
viena —vaitoja tokios dide
lės tautos, kaip francūzų, 
lenkų, serbų, cechų, ir ki
tos.

Hitlerio jūrų piratai jau 
pradėjo užpuldinėti ir Ame- f 
rikos laivus. Jau eilė mūsų 
krašto piliečių tapo nugala
binta. Gal ryt-po ryt mūsų 
krašto piliečių žus daugiau, 
— visko galima tikėtis. Gal 
už neilgo teks mums oficia
liai kariauti su Hitlerio jė
gomis, viskas rodo, kad bus 
taip.

Na, jr tų faktų šviesoje 
yra Amerikoje lietuvių tar
pe Hitlerio agentų, kurie 
prakaituodami dirba, yra 
laikraščių, kurie jį, Hitlerį, 
garbina, kurie jo agentų 
raštus apsilaižydami spaus
dina, nors visiems aišku, 
kad tie raštai yra melagin
gi, kad jie yra naciška pro
paganda !

Tas viskas verčia mus su
sirūpinti ir ką nors daryti.

Hitlerio priešams reikia 
jungtis, telktis krūvon ir 4 
kovoti, iki dar ne vėlu!

R. Mizara.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
Waterburio Pirkėjui. — Tos 

Brooklyn Baking Kompanijos 
merginos sijonas padabintas 
hitlerinės svastikos . ženklais. 
Nejaugi savininkai nesupran
ta, kad tai yra pažeminimas 
jų pačių įstaigos? Tačiau ne
apsimoka minėtos “merginos” 
paveikslą daryti ir dėti laik- 
raštin. Uteks, jeigu ten ant 
vietos kas nors savininkams 
tatai primins.

BRIDGEWATER, MASS.
Kaip kitur, taip ir čia iki 

šiol veikimas buvo apsnūdęs. 
Bet atėjus šaltesniam orui, 
gal išsijudins. Teisybė, parės, 
visokios sidabrinės vestuvės 
tiek įsimadinusios, kad nei 
karštas oras, nei lietus jų ne
sustabdo.

Šiom dienom buvo surengę 
draugam Onai ir Kazimierui 
Pesliam 25 metų vedybinio gy
venimo parę. Daugiausiai dar- t 
bavosi duktė Biruta ir sesuo 
Mažuknienė. Kadangi draugai 
Pesliai daug veikia visuome
nei, tai ir svečių daug turėjo. 
Draugam prisiniinus, kad rei
kėtų parinkti aukų medika- 
lei pageįbai Sovietų Sąjungai, 
draugas S. Kirslis su Grybie
ne pasidarbavo ir surinko $36.

Taipgi ir kitur rinkom aukas 
tam pačiam tikslui ir jau tu
rim surinkę $51. Tai gera 
pradžia pagal mažiuką mies
tą. Aukotojų vardai tilps 
“Laisvėj”.

Prasidėjus “Laisvės” ir “Vil
nies” vajui, mūsų vajininkai ir 
žada pradėt darbuotis, nes 
orui atšalus ir daržus nudir
bus, pradėsim darbuotis.

Koncertas yra rengiamas J 
dėl A. Vasiliausko, kuris įvyks 
šį sekmadienį, lapkričio 2 d. 
Rengia LDS kuopa. Geistina, 
kad būtų daug publikos, nes 
Vasiliauskas yra geriausias 
dainininkas iš lietuvių. Prie 
tam, jis vertas paramos, nes 
dainuodamas per radiją jis 
linksmina Naujosios Anglijos 
lietuvius veik kas nedėldienį.

Darbai ir pas mumis eina 
gerai, šiuom tarpu Bridge- 
waterio kooperatyve dirbtuvė 
dirba gerai. Tiek užsakymų 
turim, kad negalim išpildyti j 
laiku. J. Kalvelis.

Truputis j

Aleksandras Nikol 
mus rusų tautos drai 
1823 m. bal. 12 d. 
mokėsi teisininkystės, 
į paskutinius k votimi 
dirbo valdiškoje įstai

Ankstybesniojoj sa1 
rašė šias dramatiškas 
“Beturtė nuotaka” (B 
tas ne yda” (Biednos 
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jis svajoja su visa sa 
n imu i Maskvon.

Turtingasai Maskx 
nas, kaip senas naši 
kad šis leistų už jo i 
ra (Liubą). Pastara; 
nors už jį patį daug 
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Afrikanas didžiuojasi 
barsto pinigus, teikia 
bais Pastaroji grąžini 
kratosi. Motina band 
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OSTROVSKIS, JO KŪRYBA IR MES
Tneputis Iš Biografijos
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Aleksandras Ni.kolajevičius Ostrovskis, žy
mus rusų tautos dramaturgas, gimė Maskvoje 
1823 m. bal. 12 d. Maskvos universitete jis 
mokėsi, teisininkystės, bet ją metė nestodamas 
į paskutinius kvotimus. Apleidęs universitetą, 
dirbo valdiškoje įstaigoje už raštininką.

Ankstybesniojoj savo kūryboj Ostrovskis pa
rašė šias dramatiškas kompozicijas-komedijas: 
“Beturtė nuotaka” (Biednaja nevesta), “Netur
tas ne yda” (Biednost ne porok) ir “Nesėsk 
ne į savo važį” (Ne v’svoi sani ne sadis). Ry- 
šyj su šio pastarojo kūrinio pasirodymu, caras 
Nikalojus, I pareiškė: “Tai ne vaidinimas, o 
mokinimas.. .”

1850 m. pasirodė komedija “Bankrutas”, ku
rią kitaip vadino “Saviškiai susirokuos” (Svo- 
ji liūdi sočtutsia). Ši komedija valdžios buvo 
uždrausta vaidinti. Pats Ostrovskis pravary
tas iš valdiškojo darbo ir pavestas caro j^olici- 
jos “prižiūrėjimui”.

Ir taip buvo iki Aleksandras Il-sai užėmė 
sostą. Aleksandras II buvo liberališkesnis už 
savo tėvą, šalyje jis pravedė daug reformų. 
Pasijuto laisvesniu ir Ostrovskis. Jis, su dau
geliu kitų literatų, buvo pasiųstas provincijon 
tyrinėti tenykščių žmonių padėtį. Ta aplinkybė 
davė GStrovskiui gausiai medžiagos ir inspira
cijoj naujų veikalų rašymui. Ten jis parašė 
“VasfHsą Melentievą”, “Grozą” (Audrą) ir 
daugelį kitų istorinės vertės dramatiškų kom
pozicijų.

Kiek vėliau, remiamas liberališkesnių Mas
kvos turčių, Ostrovskis įsteigė tame mieste ne
didelį pavyzdinį teatrą ir dramos meno mo
kyklą, kuriai jam teko būti pirmuoju direkto
rium. Jis taipgi suorganizavo (padarė pra
džią) Rusų Dramos Meno ir Operos Kompozi
torių Draugiją.

A. N. Ostrovskis — realizmo klasikas, klasi
kas rusų tautos, vaizdavęs tam tikros epochos 
savo žmonių gyvenimą.

Mirė jis 1886 m.
Sovietų Sąjungoje jo vardo ir darbų pager

bimui yra įsteigti teatrai ir pastatyti puošnūs 
paminklai.

“Neturtas - Ne Yda“ Turinys
A. N. Ostrovskio pjesę “Neturtas—ne yda” 

teko matyti lietuviškoje scenoje. Statė ją 
B rook lyno Aido Choras 1941 m. spalių 12 d., 
po režisūra Jono Valenčio.

Nors trumpai paduosiu jos turinį.
Gordiejus Torcovas - provincijos pirklys, sa

vo amžiumu jau “šeštą dešimtį gyni”. Maž
daug tokio pat amžiaus ir jo žmona, Pelageja. 
Jų duktė, Liuba, jau tuoj mergina, kurią “lai
kas būtų jau ir išleisti”.

Torcovai, nors ir negyvena prabangoj, ta- 
čiaus, tariant personažės Pelagejos žodžiais, 
“tai vis tik taip, kaip Dieve duok kiekvienam.”

Bet Gordiejus nuvyksta Maskvon pas savo 
jaunatvės draugą fabrikantą Afrikaną Koršu
novą “pasilsėti”. Afrikano fabriko direktorius 
— “angličanas, su kuriuomi jis nuolat geria”. 
Gėrimo sportu ir kitais didmiesčio smaguria
vimais užsikrečia ir provincionalas Gordiejus. 
Jis ima vaizduotis, kad provincijoj jam “nėra 
su kuo draugauti”, nes “visi driskiai, gyvena 
kaip mužikai”. Kad pasiekti, pasak jo, aukš
tesnės kultūros, pakilti į aukštesnę draugiją, 
jis svajoja su visa savo šeima keltis apsigyve
nimui Maskvon.

Turtingasai Maskvos fabrikantas Afrika- 
nas, kaip senas našlys, prisišneka Gordiejui, 
kad šis leistų už jo savo jauną-graikščią duk
rą (Liubą). Pastarasis sutinka. Afrikanas, 
nors už jį patį daug senesnis, bet jis turtin
gas; Gordiejus, pasak personažės Arinos, “jo 
turtais pasikvošėjo...”

Grįžęs iš Maskvos Gordiejus pasirodo labai 
pasikeitusiu: jis griežtas, šiurkštus, jam nie
kas namie neįtinka. Pati ir duktė bijosi jam 
prieštarauti, nes, sulyg socialinių papročių, vy
ras — šeimos viešpats; jo įsakymas — įstaty
mas. Tėvas gali atiduoti dukterį kam tik jis 
nori. Dėl tokios padėties Pelageja nusiskun
džia (Mitei) : “Kas jį žino, ką jis mano, žiūri, 
kaip žvėris, nė žodelio tau nepasakys, tarytum 
aš ne motina būčiau. .. aš jam pratart žode
lio bijau”.

Kai tėvas planuoja Liubą išduoti už Afrika
no, tai tuo pačiu sykiu Liuba slapčia mylisi su 
Mite, jos tėvo raštinės beturčiu raštininkėliu. 
Jiedu nutaria “pulti tėvui į kojas” ir prašyti 
pavelijimo apsivesti. Mitės su Liuba romancas 
jaunimui liekasi ne paslaptis.

Kalėdų švenčių proga, tėvui neesant namie, 
motina surengia Liubai baliuką, į kurį sueina 
jaunimas ir kaiminkos. Jaunimas linksminasi, 
vaišinasi. Bet štai, nelauktinai, grįžta iš miesto 
tėvas, su kuriuo sykiu atvyksta ir Afrikanas 
vedybų sutartuves daryti. Gordiejui tokia jau
nimo sueiga nepatinka, “mužikiška”; už tai 
išmetinėja savo žmonai. Jaunimas stebisi “jau
nikiu”, kuris daug senesnis už Liubos tėvą. 
Afrikanas didžiuojasi savo turtais, saujomis 
barsto pinigus, teikia brangias dovanas Liu
bai. Pastaroji grąžina jam dovanas, nuo jo 
kratosi. Motina bando tėvą perkalbinėti, bet 
jis ją aštriai subara; duktė aimanuoja: “Tė
veli ! Aš tavo valios nė žingsneliu neperžengsiu.

Bet pasigailėk tu manęs vargšės, nežudyk tu 
mano jaunatvės!” Bet tėvas trumpai nukerta: 
“Aš taip įsakau”. Rytoj turi būt sutartuvių 
iškilmė.

Sutartuvių iškilmės diena. Liuba, jos moti
na ir auklė (Arina) sielvartauja,.aimanuoja; 
liūdi Liubos draugės-draugai, susikrimtime jos 
mylimasis Mite. Bet .tas padėties nepakeičia: 
tėvo užmačia — viskas.

Galų gale, įvyksta staigmena. Kur buvęs - 
nebuvęs, pokilin įsibriauna Gordiejaus Toroco- 
vo brolis Liubimas, kuris yra nubiednėjęs, 
prasigėręs ir bastosi be vietos. Jaunatvėje jis 
sėbravo su Afrikanu, su juom uliojo “rudens 
tamsias naktis prasidėdami, iš traktieriaus į 
traktierių vaikščiodami.” Liubimas papasakoja 
Afrikano gyvenimo juodąją pusę: kiek Afri
kanas žmonių nuskriaudęs - išnaudojęs; kaip 
jis buvo vedęs beturtę gražuolę, o vėliau ją “iš 
svieto išvarė”, ir t. t. Visi dalyviai pasipiktina 
Afrikano “biografija.” Afrikanas pasijunta 
smarkiai įžeistu, piktai rugoja ir išmetinėja 
Gordiejui, kam jo.namuose “girtuokliai sve
čiams šlovę piešia”. Tarp jų įvyksta aštrių žo
džių duelius. Afrikanas supykęs išbėga, grasy
damas Gordiejui. Pastarasis, įpykintas Afri
kano kalba, paima už žentą Liubos mylimąjį 
Mitę. Tas sukelia visuose entuziazmą. Viskas 
baigiasi smagioj nuotaikoj.

Veikale yra keliolika dainų, kurios parašytos 
rusų liaudies dainų stiliumi ir rusų folkloro 
dvasioj.

V aidinimas
Pats pastatymas, kiek liečia aktorius (.kaip 

mėgėjus), išėjo, tariant anglų posakiu, fifty
fifty.

Peržvelgsime čionai bent centrines figūras.
Juozas Byronas (Gordiejaus rolėj) tiko sa

vo nuaugimu ir paviršinėmis manieromis. Bet 
įsijautimo jam labai daug trūko. Pavyzdžiui, 
kūrinio tekste Gordiejus “žiūri, kaip žvėris”, 
žiaurus, nervuotas; tačiaus vaidinime mes to
kio Gordiejaus nematėme. Jo veide nesimatė 
rūstumo, pykčio grimasų, žiaurių žvilgsnių, 
“žvėriškumą” jis rodė stipresniu balso pakė
limu, bet akyse ir veide dažniausia viešėjo 
šypsena. Auditorija matė ne Ostrovskio žiau
rųjį pirklį Torcovą, o poetingąjį Juozą Byro- 
na. . .

Be to, sulyg autoriaus, Gordiejus savo am
žiumi “šeštą dešimtį gyni”, o mūsų scenoje 
męs jį matėme ne daugiau, kaip Kristaus am
žių nešantį. Čia jau, žinoma, ne aktoriaus mi
nusas. ..

Nastė Buknienė (Pelagejos rolėje) rodė ne
menko motiniškumo jausmo. Veido išraiško
mis ir gestais, ji stengėsi rodyti savo didžias 
sielos kančias, didį gailesį dukters nelaimei. 
Ji būtų buvus daug geresnė, psichologiškai 
daugiau žiūrovus įtikinanti, jeigu būtų buvusi 
ne tiek jauna. Kalboje guodžiasi senatve 
(“mums, senėms, dar muzikantų prireiks!”), 
o čia, bra, matome motiną, panašią į Liubos 
(jos dukters) sesutę! Tai buvo defektas, kuris, 
suprantama, nepriklausė nuo aktorės.

Nikodemas Pakalniškis vaidino fabrikantą 
Afrikaną Koršunovą. Tai gan sudėtingas cha
rakteris. Jis gašlus prie jaunų merginų. Pir
miau buvo pasiėmęs beturtę jauną gražuolę 
sau neva už žmoną, Ipet, kiek palaikęs, ją “iš 
svieto išvarė”. Dabar jisai, nors jau senas ir 
sustervėjes, bet dar taikosi gauti už žmoną 
jauną ir graikščią Liubą. Jis mėgsta girtuo
kliauti — su savo fabriko direktorium “angli- 
čanu nuolat geria”. Tai devynių necnatų žmo
gystė. Ir netik jo siela bjauri, o ir išvaizda: 
jis “storas, burnotas” (taip sako personaže 
Arina).

18-tam am. Aleksandrovo Teatre (Aleksan- 
drovskom Teatre), Peterburge, žymusis anų 
laikų artistas-aktorius A. Martynov ėmė daly- 
vumą vaidinime visos eilės Ostrovskio statytų 
veikalų. Kritikai sakydavo, kad A. Martynovas 
žmones ir juokindavo ir virkindavo savo geni- 
jaliu vaidinimu. Bet vaidinant jam Koršuno
vą, pasak .kritikų, buvęs “aiškus nepasiseki
mas”. Tą rolę pilnai atlikdavęs kitas artistas 
— Sadovskis.

Taigi, jeigu genijalūs artistai tūlose rolėse 
turi “aiškius nepasisekimus,” tai ką jau ir be
kalbėt apie mėgėjus?.. .

N. Pakalniškis vaidino Koršunovą, žinoma, 
geriausiai’ kaip jis galėjo. Ir prie geriausių 
pastangų, Pakalniškio Koršunovas buvo daug 
daugiau panašus į Vakarų Europos diploma
tą, negu į kupiną necnatų, storulį, burnotąjį 
Ostrovskio Koršunovą.

Gyvai ir jautriai vaidino Liubos rolę Aldo
na šertvietytė;

Mitės, Liubos neturtingo meilužio rolėje bu
vo Vyt. Zablackas. Jo rolė irgi sudėtinga. V. 
Z. suvaidino ją vidutiniškai.

Povilas Venta vaidino Liubimą, ant gyveni
mo dugno nupuolusį Gordiejaus Torocovo bro
lį. P. V. pasirodė neblogai.

Aukščiau minėjau, kad veikalo tekste yra 
kelioliką dainų, kurios parašytos rusų liau
dies dainų stiliumi ir rusų folkloro dvasioje. 
Bet jas šio vaidinimo režisūra išmetė, o įdėjo 
visai kitokias dainas, net savaip jas įscenizuo- 
dama. Apie 1 tą mūsiškės režisūros “dvylekį” 
teks pakalbėti kitąsyk.

> Pr. Balsys.A

Aukos
Drg. J. Šerys pasiuntė 

“Laisvės” Administracijai $16. 
Pinigai dalinosi sekamai: $6 jo 
prenumerata metams už dar
bininkišką dienraštį, kitus $6 
jis aukavo: $1 Browder išlais
vinimo reikalams, $2 Ispanijos 
kovotojų parvežimui, $3 So
vietų Sąjungos m ėdi k ai ei pa- 
gelbai. Kartu per jį Sovietų

medikalei pagelbai aukavo ir 
sekami draugai: V. Leimanas 
$2; A. Račkauskas $1 ir P. 
Did vai is $1.

Visiems aukavusiems ’ šir
dinga i z ačiū.

Žinąs

Newark, N. J.
Pasveikinti Kovojančius So

vietų Žmones
Šį sekmadienį, lapkričio 2

d., 3 vai., po pietų, visi lietu
viai traukit į Mosque Theater, 
1020 Broad St. Tai bus nepa
prastas masinis žmonių susi
rinkimas. Tai bus Newarko 
žmonių pasireiškimas prieš 
kruvinąjį hitlerizmą ii’ už tei
kimą greičiausios pagelbos ko
vojančiai Sovietų Sąjungai.

Susirinkime kalbės žymūs 
amerikiečiai. Nuo lietuvių kal
bės Dr. J. J. Kaškiaučius. Pir- 
mininkaūs Reverend Thomas

IL. Norris. Rep.

Bridgeport, Conn.
Spalių 17 d. Lietuvių Sve

tainėje, atsibuvo ALDLD 63 
kuopos susirinkimas. Susirinki
mas buvo gana skaitlingas, 
nes buvo išduotas raportas iš 
apskričio konferencijos. Ap
skričio konferencijos atstovai: 
A. Jocis, M. Valatkienė, O. 
Arisonienė ir M. Kairys. At
stovų raportas buvo gana įdo-

(Tąsa 5-me pusi.)

AISVĖS KONCERTAS
Kiekvienas pažangus žmogus privalo būti lietuvių liaudies dienraščio koncerte ir išgirsti žy
miausius lietuvių talentus. Prašome atydžiai persiskaityti šį skelbimą, kad smulkmeniškai susi

pažinti su programa.

Prof. Vytautas Bacevičius
■p 1Lapkrncso

I

Ona Kubilienė Povilas Stogis

November 9ih

Rusų šokikų grupė, kuri vadinasi “Rad ischev Dance Group.” Tai profesionališ
ki šokikai, kurie sukelia audringų ovacijų amerikoniškoje scenoje.

Bus Labor Lyceum, 949 Willoughby Ave., Brooklyn

Bronė L. Šalinaitė Alexandras Vasiliauskas Biruta Ramoškaitė

—.— IŠTISA DIENRAŠČIO LAISVĖS KONCERTO
PROF. VYTAUTAS BACEVIČIUS

Pianistas - kompozitorius, virtuozas. Aukštas me
nininkas ir tai internacibnalės scenos figūra, duos 
piano solų “Laisvės” koncerte.

ONA KUBILIENĖ
Garsi operų dainininkė, mezzo-sopranas, narė 

American Guild of Musical Artists ir narė La 
Scala Operos. Ji vaidina ir dainuoja amerikoniš
koje scenoje su La Scala Opera. Ji taipgi yra kom
pozitorė ir dainuos savo kompozicijos dainas. “Lai
svės” koncerte girdėsime ją.

POVILAS STOGIS, Iš Chicago, Ill.
Tai žymiausias lietuvis dainininkas, basas, Ame

rikoje. Jis vaidina ir dainuoja operetėse lietuvių 
scenoje. Koncertuoja ir tarp amerikonų. Jo balsas 
yra didelis, gerai išlavintas žemas basas. Tai Chi- 
cagos bubnas. Jis dalyvauja “Laisvės” koncerto 
programoje.

PROGRAMA: z
BIRUTA RAMOŠKAITĖ

Ji jau profesionalė dainininkė amerikoniškoje 
scenoje, šiam sezonui turi kontraktą dainuoti ir 
vaidinti su operos grupe. Ta grupė gastroliuoja po 
Amerikos didmiesčius, trauks net iki North Caro
lina. Mes ją girdėsime “Laisvės” koncerte.

ALEKSANDRAS VASILIAUSKAS
Buvęs brooklynietis, dabar turi balso lavinimo 

studiją Bostone ir dainuoja per N B C radio su pui
kiausiu pasisekimu. Turėsime progos ir jį girdėti 
“Laisvės” koncerte.

“RADISCHEV” RUSŲ ŠOKIKŲ GRUPĖ
Tai profesionalai šokikai, kurie publikoje suke

lia djtug ovacijų. Jie šoks “Laisvės” koncerte. •
Taipgi dalyvaus Aido Choras su naujom dainom, 

vadovaujamas Aldonos Žilinskaitės. Solistams 
akompanuos Bronė L. šalinaitė.

Prašome iš anksto įsigyti Koncerto bilietui, nes sėdynės rezervuotos. Pradžia 3:30 vai. po pietų
Įžanga (įskaitant taksus) 55c, 83c ii’ $1.10. šokiams 44c PO KONCERTO SEKS ŠOKIAI
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Vienaaukštė Amerika Philadelphia, Pa.
Rašo I. Ilfas ir E. Petrovas

(Tąsa)
Popcorno pardavėjas labai susijaudino 

ir išėjo iš savo būdelės.
—Jūs kaip čia, kaip sovietų valdžios 

delegatai? — paklausė jis. — Ar, gali 
būti, j darbus čia atvažiavote? Prakti
kuotis?

Mes paaiškinome, kad tiesiog keliau
jame.

— Taip, taip, — tarė jis, — žiūrėkit, 
kaip pas mus, United States, reikalai?

Mes ilgai išstovėjome prie stiklinės bū
delės, grauždami popcorn ir klausydami 
pardavėjo pasakojimo, gausiai padailin
to anglų žodžiais.

Šis žmogus prieš trisdešimt metų at
važiavo į Ameriką iš mažo Volynės gu
bernijos kaimuko. Dabar tas kaimelis 
yra lenkų teritorijoje. Iš pradžios jis dir
bo kasyklose, anglis kasė. Paskiau buvo 
fermoje samdiniu. Vėliau rinko darbi
ninkus į Skenektedi garvežių fabriką, ir 
pats nuėjo į garvežių fabriką.

— Taip ir praėjo gyvenimas, tarytum 
viena diena, — tarė jis liūdnai.

Bet štai jau šeši metai, kai jis neturi 
darbo. Pardavė viską, ką galėjo. Išmetė 
iš namų.

— Čia pas mane yra vienas menadže- 
ris, lenkas. Mes kartu su juo parduoda
me Popcorn.

— Ir daug jūs uždirbate?
— Kur tau. Pietums neužtenka. Ba

dauju. Drabužiai, patys matote, koki. 
Nėr kuo į streetą išeiti.

— Kodėl gi jums nesugrįžti atgal, į 
Volynę?

— Juk ten dar blogiau. Žmonės rašo 
— very bad. Na, o pas jus kaip, papasa
kokite, Rusijoje? Apie jus čia įvairiai 
kalba; Stačiai nežinau, kam tikėti, kam 
netikėti.

Pasirodė, kad šis žmogus, nepamena
mais laikais apleidęs Rusiją, atidžiai se
ka visa, ką Skenektedyje kalba ir rašo 
apie jo buvusią tėvynę.

— Čia atvažiuoja įvairūs lektoriai, — 
tarė jis, — kalba High schol. Vieni už 
sovietų valdžią, kiti -4 prieš. Ir štai kas 
pasisako už sovietų valdžą, apie tą bū
tinai blogai parašys, very bad. Štai pul
kininkas Kuperis gerai kalbėjo apie so
vietų valdžią, tai pasakė, kad jis parsi
davė — du milijonus gavo. Buvo atva
žiavęs milijonierius fermeris, gyrė sov- 
chozus (sovietų ūkius). Jam, pasakoja,

Detroito Žinios
Lankiaus Pas Draugus 

Easudučius
Gražiam sekmadienio ryte 

išvažiavome į laukus pasiva
žinėti ir mano gyvenimo drau
gas pasakė man, kad jis pa
žįsta mano seną draugę ir dar 
buvusią mano pamergę, drau
gę Easudienę, kuri gyvena 
ant ūkės Grass Lake, Mich. 
Tad kaip tik man buvo proga 
ten nuvažiuoti ir pasimatyti 
su ja. Ten labai džiaugiaus 
pasimačius su d. Easudiene ir 
jos vyru Antanu, nes aš juos 
pažinau jau daug metų at
gal, tik nebuvau mačius iki 
dabar.

Jų gyvenimas, rodosi, yra 
gana geras ir šiuo laiku daro 
pragyvenimą iš savo ūkės pro
duktų. Vienas sūnus Edwar- 
das yra pašauktas į kariuome
nę, o kitas, jaunesnis, randasi 
su tėvais.

Ten nuvykę radome būrelį 
svečių iš Detroito ir besikal
bant pasirodė, kad- visi sve
čiai yra pažangūs žmonės ir 
labai rimtai diskusuoja kas
dieninio gyvenimo bėgančius 
reikalus ir gerai permato ka
pitalistinės sistemos tvarką ir 
rinkimų kampanijos kandida
tų tjnkamumą.

Draugiškai pasikalbėjus su
žinojome, kad Easudučiai jau 
neskaito darbininkiškų laik
raščių šiuo laiku, todėl man 
buvo gera proga užklausti 
apie užrašymą mūsų dienraš
čių. “Vilnies” ar “Laisvės”. 
Tad be didelio įkalbinėjimo 
draugas Easudis pasirinko 
sau už gerą laikraštį “Vilnį” 
ir užsiprenumeravo ant metų 
laiko. Aš manau, kad draugai 
bus užganėdinti skaitydami 
“Vilnį”.

Šiuo laiku draugė Eąsudie- 
nė skundėsi, kad jos sveikata 
prastame stovyje ir lankosi 
pas gydytoją. Todėl mes nuo
širdžiai linkėjome draugei lik
ti sveikai ir linksmai gyventi 
daug metų su savo mylimu 
draugu ir sūnais.

Apie “Moterų Balsą”
Dar nesenai aplaikiau žur

nalą “Moterų Balsą”, kuris 
išleistas per darbininkių mo
terų pastangas atžymėjimui 
25 metų sukakties moterų or
ganizacijos ir jų veikimo čion 
Amerikoje. Kiek man yra su
prantama, tai į “Moterų Bal
są” yra įdėta dikčiai energi
jos ir darbo, ir jis man labai 
patinka. Papuoštas paveiks
lais veiklesnių moterų ir mer
ginų ir atspausdintas ant ge
ros popieros. Malonu pažiūrėti 
ir smagu paskaityti. Puikus 
turinys ir pilnas gerų minčių. 
Todėl patartina kiekvienam 
jį įsigyti. Tik 25c. kaina.

Margaret Alvinienė.

LLD 52 Kp. Veikimas
Praėjusį penktadienį įvyko 

LLD. 52 kp. susirinkimas. 
Nors narių nedaug dalyvavo, 
bet kuopa užima platų veiki
mą. Tai yra labai daug rapor
tų ir tas darbas reikalauja 
energijos. Bet nežiūrint į visus 
sunkumus, draugai ir draugės 
stengiasi savo pareigas atlikti 
ir jau yra daug nuveiktų dar
bų.

Komisija arba atstovai da
lyvauja miesto rinkimų kam
panijos veikime ir ragina, kad 
nariai balsuotų už pažangiuo
sius kandidatus į miesto kon- 
selmanų vietas; S. Novack, 
Diggs ir Edwards.
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pastatę specialų sovchozą. Neseniai vie
na Skenektedžio mokytoja važinėjo į Le
ningradą, ten gyveno, o paskiau grįžo ir 
gyrė Rusiją. Tai ir apie ją prišnekėjo, 
sakė, kad ten jos berniokas likęs, jauni
kis. Ir ji jį mylinti ir nenorinti prieš so
vietu valdžia kalbėti.C c- *

— O tamsta, ką manai?
— O ką aš manau? Ar manęs kas nors 

paklaus? Vieną aš žinau — skurstu aš 
čia, Skenektedyje.

Jis pažvelgė į pamažu raustantį pasau
lio elektros valdovų venzelį ir pridėjo:

— Pristatė mašinų. Viską daro maši
nos. Nėra daugiau darbo žmogui gyveni
mo.

— Kaip tamsta manai, ką reikia dary
ti, kad darbo žmogui būtų lengviau gy
venti?

— Sudaužyti , sumindžioti mašinas! 
— tvirtai ir įsitikinusiai tarė keptų ku
kurūzų pardavėjas.

Amerikoje mes jau nekartą buvome 
girdėję kalbant apie mašinų sunaikini
mą. Tat gali atrodyti neįtikėtina, bet ša
lyje, kur mašinų gamyba pasiekė virtuo
ziškumo, kur tautos genijus pasireiškė 
kaip tik išradimais ir gamyba mašinų, 
visiškai pakeičiančių ir daug kartų pa
gerinančių žmogaus darbą, — kaip tik 
šioje šalyje galima išgirsti kalbų, kurios' 
gali atrodyti neįmanomos net bepročių 
namuose.

Žiūrėdami į pardavėją nenoromis mes 
prisiminėme New-Yorko kafeteriją Lex
ington avenue, kur kasdien pusryčiauda
vome. Prie įėjimo ten stovėjo maloni 
mergina su oranžiniu audeklo žiurste
liu, garbinuota ir nusidažius (ji, tikriau
siai, turėjo keltis šeštą valandą ryto, kad 
suspėtų susigarbinuoti) ir dalino korte
les. O šeštą dieną toje pat vietoje mes 
išvydome metalinę mašinėlę, kuri mer
gaitės darbą atlikinėjo autęmatiškai, ir 
dar skleidė malonų skambėjimą, ko, ži
noma, negalima laukti iš mergaitės. Pri
siminėme mes ir New-Yorke mums pasa
kotą istoriją apie vieną negrą, kuris 
prieplaukoje tarnavo kontrolierium ir 
skaičiavo medvilnės gabalus. Darbas jiam 
buvo akstinas pagalvoti apie mašiną, ku
ri galėtų skaičiuoti gabalus. Jis išrado 
tokį prietaisą. Šeimininkai su malonumu 
pasinaudojo išradimu, o negrą atleido. 
Ir jis liko be darbo.

(Bus daugiau)

Civil Rights Federacijos at
stovas pranešė, kad ši orga
nizacija deda pastangų dėl 
visokių persekiojimų darbinin
kų ir išleido peticijas dėl rin
kimo parašų už Earl Browde- 
rio paliuosavima iš kalėjimo.

LLD. 10 Apskritys rengia 
prakalbų maršrutą ir kuopa, 
priėmus raportą, nutarė reng
ti prakalbas lap. 15 d. Drau
gijų svetainėj. Ir jeigu LLD. 
188 kuopa norės, tad bus ga
lima bendrai garsinti ir net 
rengti sykiu. Jei laikas būtų 
nepatogus, tai rengti sekma
dienį, lapkričio 16 d.

Laikraščių vajaus komitetas 
nieko neraportavo. Apart 
draugės M. Smitrevičienės vei
kimo, rodosi, niekas daugiau 
neveikiama.

Kuopos nariai ilgai svarstė 
pakeitimą susirinkimų laiko, 
nes atrodė, kad penktadie
niais darbo dienoj nėra pa
sekmių ir ne visi nariai gali 
ateiti. Todėl nutarė susirinki
mus laikyti sekmadieniais iš 

■ ryto nuo 10 vai. Bet sekamas 
(susirinkimas bus laikomas an
trą sekmadienį, 9 d. lapkričio. 
O toliau bus reguliariai laiko
ma kas trečias sekmadienis.

Valdyba raportavo, kad šie
met narių didelis skaičius dar 
nemokėję duoklių į 52 kp. ir 
mažai lanko susirinkimus. Nu
tarė tuos narius ypatiškai ma
tyti ir reikalauti, kad užsimo
kėtų duokles.

Kuopa stovi stipriai finan
siškai ir esant svarbiam reika
lui, aukauja iš iždo gana gau
siai.

Į 52 k p. persikėlė iš Cle
veland© LLD. 22 kp. d. M. 
Alvinienė ir jos gyvenimo 
draugas 1š 188 kp.

Nariai nepamirškite, kad 
kitas susirinkimas įvyks lapk. 
9 d., 10 val.> ryte. Alvinas.

Pareiškimas del Miesto 
Rinkimų

Reakcionierių republikonų 
kontroliuojama pavieto rinki
mų taryba atsisakė uždėti ant 
baloto Komunistų Partijos 
kandidatus Philadelphijoj. Ta
ryba nepaisė, kad ši partija 
išpildė visus legališkus reika
lavimus pastatymui kandidatų 
į valdvietes.

Akivaizdoje šitos situacijos, 
komunistų kandidatai Joe 
Gougher ip Thomas Nabried 
išleido viešą pareiškimą, šia
me pareiškime jie pasmerkia 
republikonų partijos mašiną ir 
nurodo, kad šita partija yra 
Hitlerio pastumdėlių įrankis. 
Jie sako, kad jeigu 1941 me
tais rinkimus Philadelphijoj 
laimėtų republikonai, tai visi 
fašistiniai gaivalai džiaugtųsi, 
jog prezidento Roosevelto už
sieninė politika tapo atmesta.

Iš antros pusės, pareiškimas 
sako, “visas Philadelphijos 
organizuotas darbininkų ju
dėjimas, kaip Amerikos Dar
bo Federacijos, taip CIO uni
jos, taip geležinkeliečių broli
jos, suvienytomis spėkomis iš
stojo prieš republikonų parti
ją ir už gyrė demokratų parti
jos platformą ir kandidatus. 
Taipgi pažangios ir liberališ
kos miesto spėkos panašiai už- 
gyrė demokratus.”

Kokia pozicija Komunistų 
Partijos šiame atsitikime? 
“Aišku,” sako Gougher ir Na
bried pareiškimas, “kad Ko
munistų Partija negali užgirti 
tų dviejų didžiųjų partijų 
kandidatų ir platformų. Ko
munistų Partija jaučia, kad 
Philadelphijoj sąlygos yra pil
nai pribrendusios įkūrimui ne- i 
priklausomos darbo ir liaudies 
partijos su pažangia, agresin
ga, sąmoninga vadovybe ir 
politika, kuri būtų nuoširdžiai 
pasiaukojus ginti Ameriką, su
pliekti hitlerizmą, panaikinti 
korupciją, apginti darbininkų 
teises ir tt.

“Bet tokios partijos nėra 
susikūrusios. Ir- kadangi Ko
munistų Partija pati nėra ant 
baloto šiuose rinkimuose, Ko
munistų Partija ragina pilie
čius sumušti republikonų par
tiją.”

Minėtų komunistų vadų pa
reiškimas užsibaigia:

‘•Sumušti republikonų par
tiją,* suvienyti liaudį dėl tau
tinio apsigynimo ir sutriuški

MINĖKIME
I’..........  '■

24-tą sukaktį Spalių Revoliucijos

GALUTINAME VAJUJE
šaukią Komunistų Partijos New Yorko Miesto 

Rinkįmų Kampanijos Komitetas

Madison Square Garden
49|h Street jr 8th Avenue, New York City

Sekmadienį
Lapkričio 2 November

Pradžia 1:15 vai. po pietų

Kalbės: * Wm. Z. Foster
• Robert Minor
• Israel Amter
• James W. Ford
• Elizabeth Gurley Flynn
• Isidore Begun
t John Gates

ir
Amerikos Liaudies Choras

Duos Mpzikalę Programą
Dainuos SUKRIŲŠINT HITLERĮ dainas ir 

laimėjimo dainas
BILIETAI DABĄR PARSIDVODĄ:
Įžanga: 22c, 44c, 55c, 83c

V IKlUSAiS Iiimr nm
VIENAS KARAS HITLERĮ

♦

it-. .... ......................... . ......

LIETUVIŲ ŽINIAI
Šiuomi pranešu lietuviams, kad aš parduodu įvairų, 

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

‘įsipyko gerti alus, ar degtinė tie galite gauti išsigerti 
vaisių arba Morkų sunkos. Vitaminus ir Maistą siunčiu 
paštu į visus kitus miestus. Rašykite ar telefonuokite ar
ba kreipkitės asmeniškai. Krautuvė atdara kas dieną 
nuo 10 vai. ryto iki 9 vai. vakare; sekmadieniais užda
ryta. Susipažinimui siunčiu veltui literatūrą.

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

, Tel.: EVergreen 8-9805

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

nimo hitlerizmo! Užduokite 
smūgį apyzininkams ir penk- 
takolumnistams per rinkimus 
ateinantį antradienį, lapkričio 
4 d.!”

Rep.

Hartford, Conn.
Stambesni Įspūdžiai iš Atsi

buvusio Ukesą Kliubo 
Koncerto

Koncerto programa ir tvar
ka publikai patiko. Tą liudijo 
jos ramus -užsilaikymas. Kon
certe žmonių dalyvavo apie 
penki šimtai. Kliubui liks ne
mažai pelno. Apie koncertą 
smulkmeniškiau, 'aš manau, 
praneš patys rengėjai.
Programos protarpiuose kliu

bo pirmininkąs J. Pilky pada
rė nemažai pranešimų apie į- 
vairius parengimus. Kadangi 
jų buvo daug, tai visų atsimin
ti negaliu. Atžymėsiu tik tuos, 
kurie man galvoje užkliuvo.

Lapkričio 2 d., 6 vai., Tarp
tautinis Darbininkų Komitetas 
rengia krutamus paveikslus, 
kurie parodys Sovietų frontą 
ir vaizdus iš Lietuvos. Visas 
šio parengimo pelnas eis So
vietų Sąjungos medikalei pa- 
gelbai. Kiekvieno demokratiją 
mylinčio žmogaus pareiga šia
me parengime dalyvauti. Tie 
krutami paveikslai bus rodomi 
kliubo- svetainėje.

Lapkričio 9 dieną, 2 vai. po 
pietų, kliubo svetainėje įvyks 
Sūnų ir Dukterų Draugystės 
vakarienė.

Šių pranešimų visi atydžiai 
klausėsi. Bet kai buvo praneš-

SANDELIS VISOKIŲ 

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

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

Nervų arbatą .........,.........  85c
Vidurių reguliatorius ........  60c
Dusulio arbata ..... .................  60c
Kokliušo arbata .......................... 60c
Ramatų žolės ............................... 60c
Trajankos 60c arba 3 pk. $1.50. 
Žolių knygelė aprašo visokias žo

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

Lengvas būdas išmokti angliškos 
kalbos be kito pagelbos 35c.

M. ZUKAITIS
334 Deąn Street

SPENCERPORT, N. Y. 

tą, kad Smetona atvažiuoja su 
maršrutų, tai publika pradėjo 
ūžti visokiais balsais. Vieni 
sakė: Lai jis važiuoja pas sa
vo partnerį Hitlerį! Kiti: Mes 
nenorime smurtininko, kuris 
nuvertė išrinktą liaudies val
džią su prezidentu Grinium 
pryšakyje! Ir taip tęsėsi kele
tą minučių.

Po programos man teko su 
daugeliu kalbėtis. Prie tokių 
pastabų labai daug prisidėjo 
katalikiški žmonės. Bravo, 
Hartfordo lietuviai, kad su
prantate, kas Lietuvoje buvo 
sutrempęs demokratiją.

Dabar mums tik reikia ben
dro darbo, kad įvykdžius gy- 
vemman prezidento Roosevel
to aštuonius punktus. Už tai 
dabar prieš Hitlerį kovoja So
vietų Sąjunga ir Anglija. Tik
tai kuomet Hitleris bus su
pliektas ir išvytas iš Lietuvos, 
Lietuvos žmonės atgaus demo
kratinę laisvę. Svečias.

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS.

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

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

HI-HAT NIGHTCLUB
Savininkai:

J. STANELIS IR S. RUTKAUSKAS
184 WEST 54th STREET, BAYONNE, N. J

4 4 4 (

Didžiausias lietuvių kliubas Amerikoje, puikiausiai įtai
sytas steičius ir baras. Kilnojamas steičius (estrada). 

Didelis floor-show .kas dieną. Didžiausias 
baras Hudson Countyje.

KAS VAKARAS DVI ORKESTROS
Užeikite ir pamatykite šią gražią lietuvių pasilinksminimo 
įstaigą, pasivaišinkite gerais valgiais ir gėrimais, ir 
pasišokite prie šaunios orkestros.

g
K
K
g
K

Shenandoah, Pa.
šeštadienį, spalių 18 dieną 

draugai Bujauskai surengė V. 
Kuzmickienei “surprize parę”. 
Susirinko mažas būrelis lietu
vių. Po vakarienei, mūsų labai 
geras draugas K. Naravas, ku
ris neužmiršta savo pareigų, 
sako: Mums dabar gerai, mes 
galim stiklą alaus išsigerti, ge
rai pavalgyti, bet, draugai, 
neužmirškim ir savo brolių ir 
draugų, kurie dabar lieja sa
vo kraują už viso pasaulio de
mokratiją ir deda visas pas
tangas, kad« sumušt tą budelį 
Hitlerį. O mes gerai žinome, 
'kad jie tą padarys, tai nors 
po kiek sudėkim dėl Rusijos 
medikalės pagalbos.

Draugai visi sutiko. P. či- 
žauskai aukavo $5.00; A. ir 
K. Nąravai $3.00, V. ir S.

(Tąsa ant 5-to pusi.)

TO
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Maskva, spal. 31. — Sovietų žinių agentūra Tass pra
neša:

Mūsų kariuomenė spalių 30 d. įtūžusiai kovojo prieš 
priešą linkmėse Volokolamsko, Možaisko, Malojarosla- 
veco ir Tūlos.

Visos vokiečių fašistų atakos prieš mūsų pozicijas ta
po atmuštos su sunkiais priešui nuostoliais.

Pagal patikrintus skaitmenis, 47 vokiečių orlaiviai 
buvo numušti žemyn arti Maskvos spalių 29 d., o ne 39, 
kaip kad pirmiau pranešta.

Mūsų orlaivių grupės, veikiančios vakariniame fron
te, sunaikino 55 priešo tankus, 340 trokų su kariniais 
reikmenimis, 21-ną auto-sunkvežimį su gazolinu, vieną 
amunicijos sandėlį, išblaškė eilę 23-jų trokų, vežusių ka- 
nuolinius šovinius ir dalinai sunaikino apie du pulkus 
priešo pėstininkų.

Per mėnesį mūsų orlaivių grupė, veikdama Leningra
do fronte, nušovė žemyn 1G4 vokiečių lėktuvus per oro 
kautynes, sunaikino 140 vokiečių tankų, 330 trokų, 150 
motorinių dviračių, 5 baterijas priešorlaivinių kanuolių, 
daugelį auto-sunkvežimių su gazolinu ir kelis traukinius 
priešo pėstininkų.

Vokiečiai vartoja tankus ir orlaivius stengdamiesi 
kirst didžiausią smūgį Tūlai. Darbininkai petys petin 
kovoja drauge su raudonarmiečiais prieš nacius.

Vedama kraujingi mūšiai dėl kiekvieno miestelio ir 
kaimo Tūlos apygardoje.

raudonarmiečius Mat, dabar žmonės susirūpinę 
vis toliau į pietus. Anot na- š 
cių, tai Sovietų kariuome- kas iŠ8’a11-

šiuo klausimu, aukoja, kiek

Amerika Žada Pirmoje Kariuomenė Užėmė
Vietoje Remt Gink

lais Sovietus
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

ti kovos pabūklais.
Sugrįžę iš Maskvos, pre

zidento Roosevelto pasiunti
niai savo pranešimais ir su
laikymas vokiečių nuo Mas
kvos daug prisidėjo prie to, 
kad Amerikos valdžia da
bar nusprendė kaip galint 
plačiau ir skubiau remt So
vietus.
SOVIETAI NARSIAI KO

VOJA, BET REIKIA 
JIEM PAGALBOS

Vienas iš Amerikos pa
siuntinių William L. Batt, 
narys karinės gamybos ko
misijos, sugrįžęs iš Mask
vos, dabar pareiškė:

“Rusai kovoja naktį ir 
dieną — kovoja narsiai ir 
gerai, kovoja prieš bendrą 
mūsų priešą.

“Jie tikrai turi mažiau 
mechaniškų Įrengimų negu 
vokiečiai, tad jie stengiasi 
panaudot tokius pabūklus, 
kokius turi. Kitais žodžiais, 
jie nori kovot ir moka ko
vot. Nieko daugiau jiem ne
trūksta, kaip tik reikiamo 
daugio pabūklų. Jie gali lai
mėti — jeigu jie gaus pa
galbos gana greitai, štai 
kur mums 
tyt jiem 
greitai.”
PAVOJUS

JEI NACIAI LAIMĖTŲ
O jeigu naciai sumuštų 

Rusiją ir paskui Angliją, 
tad štai su kuom susidur
tų Amerika, kaip sakė 
Batt: “Tada Jungtinės 
Valstijos liktų vienų vienos 
pasaulyje, ir prieš jas būtų 
sutelkta milžiniškiausia ka
rinė mašina užtaisyta su
naikint - mus, o didžiausia 
tuomet pasaulyje pramo- 
niška (nacių) galybė remtų 
tą jų karo mašiną.”

Streiklaužišką Or
laiviu Fabriką 

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)
Komandieriai kariuome

nės užimančios tą fabriką, 
pulkininkas Roy M. Jones 
ir majoras Peter Beasley 
tvarkys fabriko dalykus ir 
įstatys atgal darban strei- 
kierius, kuriuos bosai buvo 
atmetę. Armijos rankose 
fabrikas bus tol, kol tinka
mai bus sutvarkyti dalykai, 
kaip reikalauja šalies gy
nimas.

Pirm atvykstant armijai 
į fabriką, bosai dar sukurs
tė streiklaužių riaušes, per 
kurias šie sužeidė kelis uni- 
jistus streikierius. Du tapo 
sužeisti gana pavojingai. •

proga — prista- 
pagalbos gana

AMERIKAI,

Oras Sulaikąs Nacius 
Nuo Maskvos, bet jie 

Žygiuoją Pietuose 
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

naikinę 31-ną Sovietų orlai
vį o kitur dar tiek pat.

Pietiniame fronte vokie
čiai sakosi pasiekę pačią 
pradžią Doneco upės ir da
bar vedą mūšius 
pereiti per įvairias 
dalis iš vakarinės 
rytinę.

Naciai tvirtina, 
ne tik sulaužę visas Sovie
tų apsigynimo linijas Pere
kope, žemės kakle tarp U- 
krainos ir Krimo pusiausa- 
lio, bet pačiame pusiausaly-

dėl tiltu 
tos upės 
pusės į

kad jie

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

WILKES-BARRE, PA.
ALDLD 43 kp. susirinkimas įvyks 

lapkr. 2 d. LPK Svet., 325 E. Mar
ket St. 2-rą vai. po pietų. Susirinki
mas bus svarbus, nes bus balsavimai 
už Centro Valdybą. Visi nariai daly
vaukite ir naujų narių atsiveskite. 
—Valdyba. ' (256-258)

nė tiktai vietomis šiek tiek 
tegali pasipriešint, traukda
masi tolyn atgal.

Vokiečiai pripažįsta, kad 
žuvo daug ir jų kariuome
nės

Aš manau, kad Shenando- 
rio draugai ateityj turės daug 
tokių susirinkimų ir tas labai 
gerai.

Perekope.

Shenandoah, Pa.
(Tąsa nuo 4-to push)

Kuzmickai $3.00, V. Mauru
kas $3.00; J. Girdauckas $1; 
P. Eidukevičius 50c., M. Bu- 
jauckienė 25c. Viso $15.75.

Labai gerai, draugai, kad 
neužmirštat savo pareigų. 
Taip pat linkiu draugei V. 
Kuzmickienei, kad jinai su
lauktų daug daugiau laimingų 
metų.

Spalių 19 dieną, 2 vai. po 
pietų Maher’s svetainėje įvy
ko lietuvių, rusų, ir lenkų ma
sinis mitingas, žmonių buvo 
susirinkęs didelis būrys.

Pirmas kalbėtojas buvo S. 
Milus. Kalbėjo labai gerai. 
Svarbiausias jo klausimas bu
vo, tai kad dabar nereik žiū
rėt, kokių mes esam pažiū
rų, bet turim susivienyt į vie
ną didelę grupę ir kiek galė
dami padėt sumušt tą pra
keiktą Hitlerį. Paskiau kalbė
jo rusų kunigas. Jis kalbėjo 
labai gerai. Toliau kalbėjo 
adv. J. J. Gallagher, demo
kratų partijos. Jis kalbėjo ge
rai. Kitų dviejų kalbėtojų ne
pamenu vardų, bet jie neblo
gai kalbėjo. Paskutiniu kalbė
toju buvo Antanas Bimba. Jis 
labai gerai išdėstė apie šios 
dienos klausimus. Publikai la
bai patiko jo kalba.

Pirmininkavo jaunas airių 
tūtos vyrukas. T. Barret. Pija
mi akompanavo Amerikos him
nui lenkų vargonininkas Juo
zas Kapusta.

Aukų buvo surinkta $281.

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

NOTICE
EB 620 
to soil 
of the 
215 Sutter 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

215 Sutter

NOTICE is . .
GB 11995 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
548 Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ABRAHAM SANDERS
518 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11217 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
51 la Avenue R. 
County of Kings, 
premises.

ABE 
511a Avenue R,

NOTICE is hereby given that License No. 
G,B 11987 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at i_l_" _
of the Alcoholic Beverage 
428 Ralph Avenue, 
County of 
premises.

•128 Ralph

NOTICE is hereby given 
El 
t„ ..... ----- ------
under Section 107, 
rage Control Law. 
County of Kings.

FRANK WEIDNER 
118 Melrose St.,

I is hereby Riven that License No. 
:ias been issued to the undersigned 
beer, at retail under Section ,107 

Alcdholic Beverage Control Law at 
Avenue, Borough of Brooklyn, 

the

BELLE WEISS 
Ave., Brooklyn, N.

hereby given that License

at retail under

Ave., Borough

No.

retail under Section 107

Borough of Brooklyn, 
to be consumed off the

YATROFSKY
Brooklyn, N. Y.

retail under Section 107 
Control Law at 

______ , Borough of Brooklyn, 
Kingu, to be consumed off the

HARRY RABINOWITZ 
Ave., Brooklyn, N. Y.

_________ ;___ i that License No.. 
E 17 has been issued to the undersigned 
to sell beer from house to house at retai', 

of the Alcoholic Beve- 
Borough of Brooklyn,

Brooklyn, N.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

66 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-3622

šeštadienį, lapkričio 15 die
ną, 8 v. vakare, LDS 34-ta 
kuopa rengia smagų balių 
Lenkų tautiškoj svetainėj, 
kampas Chestnut’ ir Lloyd St.

Prašom visų dalyvauti šitam 
baliuje. Užtikrinam, kad tu
rėsit gerą laiką.

S. Kuzmickas.

ma- 
tad 
kad

Vienur Naciai, Kitur 
Sovietai Pralaužė Vie

ni Kitų Linijas 
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

bet soyietiniai kovotojai 
perkirto jiem susisiekimus.

Visose kitose Maskvos 
fronto dalyse Sovietai at
muša priešo atakas.

Krimo fronte dar tebėra 
Sovietų rankose aptvirtinta 
Atai-Jankoi apsigynimo li
nija, pietinėje dalyje Pere- 
kopo.

London, spal. 31. — Gau
ta žinia, kad Sovietai fak- 
tinai sustabdė nacių pažan
gą artyn Rostovo.

HMkn

HARTFORD, CONN.
Sekmadienį, lapkr. 2 d., bus ro

domi puikūs krutami paveikslai. So
viet Frontiers on the 
ta svarbi filmą, tai 
Lietuvą. Įvyks Liet. 
Salėje, 227 Lawrence
v. v. Įžanga 40c (įskaitant fed. tak
sus). Ruošia Liet. Kom. Med. Pagel- 
bos Sovietams, Hartfordo skyrius.

(256-258)

Danube ir ki- 
apie Sovietų 

Ukėsų Kliubo 
St. Pradžia 6

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

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

UNDERTAKER

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

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

Bridgeport, Conn.
(Tąsa nuo 3-čio pusi.)

mus, nes iš raporto galima su
prasti, kad buvo padaryta la
bai pažangių tarimų apskričio 
konferencijoje. Tarpe1 tų ge
rų tarimų buvo ir štai kas 
atjausta. Kaip jau žinoma, 
pereitą vasarą ALDLD Conn, 
apskr. vardu buvo surengta 
keletas piknikų, kurie davė ne
mažai pelno, tad konferenci
joje buvo nutarta iš tų pini
gų paaukoti geriems tikslams 
sekančiai: Earl Browderio iš
laisvinimui, dėl medikalės pa- 
gelbos Sovietų armijai, dien
raščiui “Laisvei,” “Liaudies 
Balsui,” Ispanijos kovotojams.

Pasirodo, kad Conn. vai. A 
LDLD konferencija buvo pa
vyzdinga.

Vėliaus sekė balsavimai j 
ALDLD Centro komitetą. Bal
suota buvo sekančiai: Dr. J. 
J. Kaškiaučius 14 bal., D. M. 
Šolomskas 14 bl., A. Bimba 12 
bl., drg. Sasna 10 bl., Depsie- 
nč 10 bl., Smitas 10 bl., J. V.

Valaitis 14 bl., J. Bimba 15 
bl., J. J. Mockaitis 14 bl., Nik. 
Pakalniškis 14 bl., Petrikienė 
14 bl., Senas Vincas 11 bl., A. 
Mureika 9 bal., J. Didžiūnas 
6 bl. Buvo ir daugiau kandi
datų, bet už kitus labai 
žai tapo atiduota balsų, 
nemanau žymėti. Manau, 
nesvarbu.

A. Jocis, kaipo organizato
rius ir susirinkimo vedėjas, 
perstatė dabartinį stovį Sovie
tų Rusijoj. Todėl dėl Rusijos 
armijos medikalei pagelbai 
draugai paaukavo sekamai: 
po $1 A. Jocis, K. Jankeliū- 
nienė, Skikniavičius, Miknia- 
vičius, šnaideris, Mockaitis, 
Staneikienė, M. Valatkienė. A. 
Mureikienė aukavo 50c. Viso 
$8.50.

Taipgi pirmininkas padali
no tam tikslui blankas drau
gams, kurie stengsis ir dau
giau aukų tam tikslui parink
ti,

ma, visai mažai buvo. Ten ra
dosi keletas jų susiedų, kurie 
yra tikinti.

Rodosi, skaičiau kritiką 
laisvamanių gyvenimo “Vil- 
nyj”, Detroito Kolumnoj, kur 
buvo nurodoma, kad progre
syvia elementas būtinai turėtų 
prigulėti prie organizacijų, o 
ne būti palaįdais. Ir ta kriti
ka palietė visus mus, kurie 
stovime nuošaliai organizuoto 
judėjimo.

Aš užklausiau Jono Norwi- 
cko, ar priklausote prie kurių 
mūsų organizacijų? Jis atsa
kė, kad seniaus priklausiau, 
bet ne dabar. Nes, girdi, ve
lionė išsirgo net penkis metus, 
tai reikėjo 
su r, turint

Aš Jonui 
jaučiau ir

•a

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

530 Summer Ave.
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

progai pasitaikius.
Rep.

pasitraukti iš vi- 
tokią ligonę.
Norivickui labai at- 
sutikau pakalbėti,

nors reikėjo dirbti tuo laiku.
Už kokių porą savaičių ga

vau nuo Jono Norwick čekį 
penkių dolerių vertės. Laiške 
jis paačiavo už prakalbą ir

tuos penkis dolerius skyrė man 
už sugaištą laiką.

Aš, kaip niekad pinigų ne
ėmiau už tokios rūšies patar
navimą, tai nuvykau į namus 
Jono Norwick ir pareiškiau 
jam, kad be reikalo jis man 
užmokėjo už prakalbą. Pareiš
kiau, jei jis sutiktų, tai ver
čiau už tuos pinigus “Laisvę” 
ar “Vilnį” jam užrašyčiau.

Jis man atsakė, kad “Lai
svę” skaitąs jau per daug me
tų. Vadinasi, jis yra “Lais
vės” skaitytojas.

Paklausiau, jei jūs sutiktū- 
mėt, tai tą penkinę paaukau
čiau Sovietų Sąjungos medika- 
lei pagalbai. Jis man pareiš
kė, skirkite ten, kur matote 
reikalą. Tai štai pasiunčiu per 
“Laisvę” tuos penkis dolerius 
Sovietų Sąjungos Medikalei 
Pagalbai.

Patarčiau draugui 
kad geriau dalykus 
ir tuomet parašytų į

Detroit. Mich
Office Fhone 

EVergreen 4-6971
Draugas Alvinas padarė 

klaidą “Detroito žiniose” ra
šydamas “Mirė Jonas Nor
wick.”

Jonas Norwick nemirė. Mi
re jo žmona. Ją palaidojo 
be bažnytinių ceremonijųi 
Man prisiėjo kalbėti grabo- 
riaus koplyčioj prie velionės 
grabo, o drg. A. A. Metelionis 
kalbėjo prie kapo, kapinėse.

Laidotuvėse progresyvių 
žmonių, kiek man yra žino-

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

rios bolių alleys.
Kainos Prieinamos

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

Open Day and Night

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

Alvinui, 
sužinotų 
spaudą. 
Jočionis.

Managed by
RHEA TEITELBAUM

Room, Turkish Room, Russian 
Large Swimming Pool, Fresh Ai • 
Water, Restaurant, Barber Shop 
Sleeping Accomodations.

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

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

Room, 
lesiau

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

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

Sun. all day and night.

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

Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parčm Yra SkaniausitšlĖ

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

Laukiame Jūsų Užsakymo 
Patarnaujant krautuvėms ir įvairiems 

pokiliams: bankietams, vestuvėms 
ir parems

> UNION LABEL

Varpo 
keptuvė 

yra 
unijinė

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

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

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

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard Street
kampas Inman Street
Arti Central Skvero

CAMBRIDGE, MASS.
Tel.. TRObridge 6330

OFISO VALANDOS:
2-4 ir 6-8 vakare
Nedėliomis ir šventadieniai* >

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS i 
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

BELL BAKING CO*?-

TH€ BAUBS'

NOTARY 
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

BROOKLYN, N. Y.

i

Puikiai Įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

660 GRAND STREET

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

i

M

CHARLES J. ROMAN
(Ramanauskas)

50c
$

$3.00 
35c 
25c 
15c

25c
60c

$1.50

$

$ i,*'

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

O

1113 Mt. Vernon Street 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

TILŽĖS SPAUDIMO
Aukso Altoriukas, paprastu ap

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

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

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

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

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

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

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

Trajenk^s, stambios, pakelis .... 
arba 3 pakeliai už ..... .......

M. Žukaitls, 
334 Dean Rd., 

SPENCERPORT, N. Y.

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

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

dernišką patarnavimą.

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

s
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šeštas puslapis šeštadienis, Lapkričio 1, 1941

NowYorto^g^yZlnto Aliną Kaskas Girdėsim 
Town Hali Koncerte

Lietuvių Piliečių Vakare 
Skambins Žymusis Kankli

ninkas M. Sadauskas

Ar kada girdėjote žavingą 
kanklių muziką? O tai yra 
lietuvių tautos tradicinis in 
strumentas, su kuriuo surišta 

■ taip daug padavimų, pasakė
čių, vaizdelių. Veikiausia kiek
vienas prisiminsime senutės 
pasakojimą (kuris tik augęs 
prie senutės), kaip mergužėlė 
senovėj skambindavo kanklė
mis laukdama iš karo parjo
jant bernužėlio, kaip raudan
čią gaidą berneliui nunešė vė- 
jalis, kaip įkvėpė narsos išvy
ti iš Lietuvos kryžiuočius ir 
laimingai sugrįžti pas mergu-

Tačiau šį sekmadienį, lietu
vių piliečių grupės suruoštame 
vakarėlyje, “Laisvės” salėj, 
419 Lorimer St., Brooklyne, 
girdėsime tikras lietuviškas 
kankles. Jomis skambins žy
musis kanklių gaminimo ir jų 
muzikos meistras Mikolas Sa
dauskas iš Matawan, N. 
tas pats Sadauskas, 
kanklės buvo išstatytos 
ris skambino Pasaulio
doj. Jis skambins savo naujau
siomis kanklėmis, kurias tik 
pereitą pirmadienį užbaigė 
daryti, žymūs muzikai pripa
žino jo kankles turint malo
niausi skambėsi iš visu kank
lių.

J. Tai 
kurio 

ir ku- 
Paro-

PETER V. CACCHIONE, 
Brooklyn© komunistų kandi
datas j Miesto Tarybą, kalbės 
lietuvių piliečių vakarėlyje,

Tūkstančiai Publikos Bus Sovietų 
Sukakties ir Rinkimų Mitinge 

Gardene, Šį Sekmadienį

vienas 
mitin-

meti)

“Šiuo kritišku Sovietų Są
jungai laikotarpiu, įvyksiantis 
sukakties minėjimas Gardene 
turi būti didžiausias iš visų, 
kokį kada nors mūsų partija 
surengė.”

Taip pareiškė William Z. 
Foster, Komunistų Partijos na- 
cionalis pirmininkas ir 
iš kalbėtojų būsimame 
ge.

Sovietų Sąjungos 24
sukakčiai minėti ir komunistų 
rinkimų kampanijos užbaigtu- 
vių mitingas įvyks šį sekma
dienį (rytoj), lapkričio (Nov.) 
2-rą, 1 vai. dieną, Madison 
Square Gardene, 50th St. ir 
8th Ave., New Yorke. Garden 
arčiausia privažiuojama inde
pendent 8th Ave. linija, bet 
netoli ir nuo BMT, taipgi IRT 
Broadwes linijų.

įžanga 22, 44, 55 ir 83c.
Programa prasidės lygiai 

1:15 po piet ir tęsis iki 4 vai. 
Paskutinių kalbėtojų kalbos 
bus transliuojamos per radio 
nuo 3 iki 4 vai. Programoj 
dainuos Amerikos Liaudies

Choras ir bus muzikos. Kalbė
tojų sąstate, apart Fosterio, 
yra Robert Minor, James W. 
Ford, Elizabeth Gurley Flynn, 
Peter V. Cacchione, John 
Gates.i

Rusijai Pagalbos Mitingą 
Laiko Pavyzdžiu

Kalbėdamas apie amerikie
čių įvertinimą Sovietų Sąjun
gos rolės Fosteris sakė:

“Didysis mitingas pereitą 
pirmadienį, rengtas per Rusi
jai Karo Pagalbą, Ine., davė 
labai aidintį įrodymą kylan- 

' čio sentimento, kuris vystosi 
Amerikos liaudyje už paramą 
Sovietų Sąjungai. Jis parodė, 
jog Amerikos žmonės pilnai 
supranta, kad Raudonoji Ar
mija gina Ameriką, kaip kad 
ir Sovietų Sąjungą.”

Lapkričio 2-ros mitingas 
Gardene, sakė Fosteris, “pa
dės sumobilizuoti New Yorko 
gyventojus prieš vietinius apy- 
zerius-Tammanę, ir jos spokes- 
maną O’Dwyerj ir jo jėgas 
galimų Kvislingų, kurie buria
si aplink jį šioms rinkimams.”

V

Koncerte?
Liuteriečiai Kviečia

Pasilinksminti
progra- 
nesuvy- 
pripras-

“Laisvės” koncerto 
ma niekad lankytojų 
lė, tad lietuviuose jau 
ta-žinoma, kad “Laisvės” kon
certe girdėsi viską geriausio, 
ką lietuviai gali duoti. Čia pir
mu kartu lietuvių masės iš
girsta daug naujų iškeliamų 
talentų, turinčių prieš save di
delę ateitį, čia pasigroži aukš
tai prasisiekusių dainos ir mu
zikos menininkų sukurta gro
že.

Jūs Neprarandate Balso, Jei
gu Jūsų Kandidatas ir Liktų 

Neišrinktu Tarybon

vo stoties, 306 W. 54th St., 
New Yorke, prie šv. Patrick© 
katedros, Įvyks lapkričio 2-rą, 
3 vai. po pietų.

Policijos kliubas Inkaras 
ruošia 6-ta metinį paminėjimą 
mirusiu department© narių su 
iškilmingu maršavimu nuo sa-

SULAIKYTA ANT ILGIAUS—ANTRA DIDŽIOJI SAVAITĖ.
Pilnintisins iki šiol judamųjų paveiksiu vaizdas Gyvenimo Sovietų Sąjungoj 

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

Garsus Amerikos Kurinis Koresi>ondentas

“ONE DAY IN SOVIET RUSSIA” 
97 I-’otografistai per vieną dienų pagamino šį sujaudinantį judj didvyriškos Tautos 
kovojančios greta Didžiųjų Demokratijų, kad sukriušintų Hitlerį.
Kiti įdomumai: Petro Čaikovskio Gulbių Ežero Baletas su Marina Semionova ir 
Ansambliu Maskvos Bolšoj Teatro.

NAUJAUSIOS SOVIETU KARO ŽINIOSSTANLEY THEATRE s"'",h s"- k- y-
Specialia vidunaktį rodymas šeštadienį 

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

Šiuose miesto rinkimuose 
bus tręjopi balsavimai — 
dveji ant mašinos ir vieni ant 
paprasto rankinio baloto.

Ant mašinos pirmoj, tai yra 
viršutinėj eilėj bus pataisos ir 
pasiūlymai valstijos konstitu
cijos ir miesto čarterįo reika
lais. Po to ant mašinos bus 
kandidatai į majorystę ir kitas 
valdvietes.

Visų priešhitlerinių žmonių 
kandidatu į majorus yra Fio- 
rello B. LaGuardia, dabartinis 
majoras.

O ant paprasto baloto bal
suosite už kandidatą į Miesto 
Tarybą.

Gavę ilgą visokių partijų ir 
nepartinių kandidatų vardų 
sąrašą jūs pasirenkate jums 
geriausia patinkamą kandida
tą ir prie jo vardo padedate 
ne kryželį, bet numerį 1. Prie 
sekamo geriausio padedate 
numerį 2, prie trečio 3, prie 
ketvirto 4, prie penkto 5.

Pasekme tokio jūsų balsavi
mo bus ta, kad jeigu jūsų pir
mas pasirinktas geriausis ne
būtų išrinktas, tai jūsų balsai 
bus priskaityti numeriui 2, jū
sų antram geriausiam, ir taip 
toliau. Taip .vadinamos pro- 
porcionalės atstovybės (pro
portional representation) bal
savimo sistemos gerovė yra ta, 
kad nei vienas balsas nenusi
meta, neišeina jūsų nepagei
daujamų asmenų naudai.

Kiekvienas gavęs 75,000 
balsų kandidatas į Miesto Ta
rybą skaitosi išrinktu ir liku
sieji jo vardu paduoti balotai 
pradedami prirokuoti nume
rio 2-ro kandidatui, o jei ir 
tas jau išrinktas, tai numerio 
trečio kandidatui, ir taip to
liau.

štai dėlko, pavyzdin, jūs 
atidavę numerį pirmą už Pet
er V. Cacchione nepasitarnau- 
tumėt Tammanei, ' jeigu jis, 
daleiskime sau, gautų daug 
daugiau balsų, negu jam rei
kalinga, 
kios 
balsų 
r or o, 
liktų 
tant
tuojau pereina numeriui ant
ram, kuriuomi gal bus darinė
tis Daniel Allen ar kuris kitas 
iš darbiečių, nepartinių ar 
fusionistų pažangesnių prieš 
fašistinių kandidatų, kaip Re
becca Stein-Yuttal, George W. 
Thomas as Genevieve Earle.

Pilietis.

Anna Kaskas
Paskilbusioji Amerikos lie

tuvaitė dainininkė Auna Kas
kas, pirma žinoma lietuvaitė 
pasiekusi Metropolitan Operoj 
solistės aktorės vietos, šį sek
madienį, lapkričio 2-rą, dai
nuos savam koncerte, Town 
Hall, 113 W. 43rd St., New 
Yorke. Pradžia 3 vai. po piet.

Savam koncerte Anna Kas
kas galės pasirodyti už vis ge
riausia, kadangi pati pildo vi
są programą ir yra pasirinkus 
dainas atatinkamas savo gra
žiam ir stipriam kontralto bal
sui iš daugelio garsių kompo
zitorių, kaip Peri, Schumann, 
Du pare, Chausson, Georges, 
Meyerbeer, Kernochan, Harty, 
Glinkos, Rachmaninovo. Jai 
akompanuos H. G. Schick.

5 WKCY*. ,
DU ŽYMIEJI UŽSIENINiAI JUDŽIAU

‘Night Train’
“Turi faktin-i viską ko ga’ėtnm page!- 
daut virpančiame judame j a ci';s’e.” — 
Hcra’d-Tribunc.

Pepe Le Moko’
su JEAN GABIN

Judis, kokio ir Hollywood, pripažįstama, 
negalėtų pagamini.

Taipgi: Hitlerio tikslas — “Sostinės Sovietų Respublikų.
VĖLAI RODOMA ŠIĄNAKT.

MHnnnnHHm
LAISVĖS RADIO PROGRAMA

Transliuojama iš stoties

WBYN - 1430 Kla.

Brooklyn, N. Y

rami

Laisvės Radio Programą 
prašome kreiptis šiuom

Reikale pasiskelbimų per 
ar dėl programos pildymo, 
adresu:

žinių komentatorius

ROJUS MIZARA

Devintą valandą pirmadienių vakarais
DUODAMA MUZIKALĖ PROGRAMA, ŽINIOS 

IR DAROMA BIZNIŲ PASKELBIMAI

427 Lorimer St,
Telefonai: STagg 2-3878, STagg 2-3879

e.

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

IŠDIRBĖJAI IR PARDAVĖJAI

GERIAUSIOS RŪŠIES RAKANDŲ
Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 

palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

Pranešėjas

JONAS ORMANAS

i

Laisvės Radio Programos klauso šimtai tūkstan
čių lietuvių. Į rytus girdima iki Boston, Mass.; j 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.

RYTOJ 3-čią Valandą 
3-čią vai. po piet 

ŽAVINTI LIETUVIŲ 
KONTRALTO

šeštadienį (šį vakarą), lap
kričio (Nov.) 1-mą. Piliečių 
Kliubo salėj, įvyksta Dr. Mar
tin Luther Draugijos vakarie
nė, į kurią kviečia visus savo 
gerus draugus ir rėmėjus, 
taipgi visus norinčius smagiai 
laiką praleisti, pasivaišinti, 
pasilinksminti. Bilietai gauna
mi iš anksto pas komisiją ir 
narius, taipgi bus parduodami 
prie durų, kol išteks vietos ir 
vaišių. Norintiem turėti už
tikrintą vietą visada geriau 
pirktis bilietai iš anksto.

N.

TOWN HALL

CHARLES’ 
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP 
K. Degutis, Savininkas 

Pnelankus Patarnavimas 
306 Union Avenue 

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

GERAI PATYRĖ BARBERIAI

k

N. arba atsitikime ko- 
nelaimės — suvogimo 
tūluose distriktuose, te
ar kitos priešasties — 

desėtko kito balsų trūks- 
neišrinktas. Jūsų balsas

Lankėsi Brooklyn e

yra: aukštai

t

N.

Miesto Radio

Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrčdymą

JiWNY

GREEN STAR BAR & GRILLMIRE I
LIETUVIŠKAS KABARETAS

t

$ 
0B

Linksma Pare Kiekvieną Šeštadienį!

d
0 
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Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

žymius dai- 
Kubilienę ir

Gaspadoriškal nuvirti 
Kopūstai ir Barščiai

Puikūs lietuviško 
Namų darbo kilbasai 

ir kepta paršiena

( 
/

Brooklyn, N. Y. ! 
i 

Tel. Evergreen 4-9508 J

Štai 
Presas-

Brooklyne pereitą savaitę 
vėl užmušta 8 žmonės auto 
nelaimėse.

Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir 
pasišokti, užeina pas “Green Star Bar and Grill”, 

nes žino, kad visados bus patenkinti.

Prof. Vytautas Bacevičius 
šiandien, lapkričio 1-mą, 1:05 
vai. dieną, skambins per radio 
miestąvoj radio stotyje 
C, 830 klcs.

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

vakarienė. ; 
kambarys, j 
su mote- , 

i 
Nedėliomis

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

JONAS 
512 Marion 
Kamp. Broadway ir Stone Ave. 
prie Chauncey St., Broadway Line 

Tel. Glenmore 5-6191

WkSRU'Jj '»-t oMB

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

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Vakaras yra rengiamas tiks
lu susipažinti su Peter V. 
Cacchione, Brooklyno komu
nistų kandidatu į New Yorko 
Miesto Tarybą ir išgirsti jo 
žodį, dėlko lietuviai piliečiai 
turėtų jam duoti pirmą pasi
rinkimą balsavimuose šį ant
radienį ,lapkričio 4-tą.

Apart gražios programos, 
' rengėjai turės silkių su bulvė

mis ir kitų užkandžių vaka
rienę, taipgi alaus. Tad visi 
piliečiai ir nepiliečiai kviečia
mi atvykti pavakarieniauti ir 
pasilinksminti.

Vakarėlio pradžia 6 vai. 
vakaro. įžanga nemokama.

L. K.

“Laisvės” koncerte, lapkri
čio 9-tą, programoj dalyvaus 
prof. Vytautas Bacevičius. 
Ona Kubilienė, Povilas Stogis, 
Biruta Ramoškaitė, Aleksan
dras Vasiliauskas, Radichevo 
šokėjai, Aido Choras. 

«
Šiemetinio “Laisvės” kon

certo lankytojai, daugelis pir
mu kartu, turės progą išgirs
ti du ne naujus dainoje, bet 
negirdėtus šios apylinkės lie
tuvių koncertuose 
nininkus, tai Oną 
Povilą Stogį.

Ona Kubilienė
prasisiekusi dainoje ir dainuo
ja solistės aktorės roles su La 
Scala Opera. Tačiau ne visiem 
lietuviam paranku girdėti ope
ras, ypač prisitaikyti dienas, 
kuriomis tie mūs dainininkai 
dainuoja. Dėka “Laisvei” mes 
ją išgirsime pačių lietuvių pa
rengime — dienraščio “Lais
vės” koncerte.

Povilas Stogis — chicagie- 
čiuose ir apylinkėse nuo se
niai paskilbęs ir mylimas dai
nininkas. Bet ar daug iš mūs 
būtume galėję nuvažiuoti Chi- 
cagon jį išgirsti? Labai re
tas. Tačiau už savaitės, sek
madienį, lapkričio 9-tą, turėsi
me progos jį girdėti “Laisvės” 
metiniame koncerte Labor 
Lyceum, 949 Will oughby 
Ave., Brooklyne.

Ketvirtadienį aplankė “Lais
vės” įstaigą senas Waterbury, 
Conn., gyventojas Jurgis Liu- 
binskas. Jis buvo atvykęs į šer
menis, ir išsireiškė noro pa
matyti “Laisvės” įstaigą. Tad 
brolio sūnus, Juozas Liubins- 
kas, atsivedė . savo dėdę į 
“Laisvės” įstaigą.

Jurgis Liubinskas pasakojo, j 
kad Waterbury j e prie val
džios darbų dirba gerai, bet 
kitokį darbai, tai nepakilo.

Rep.

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

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

STOKES
St., Brooklyn

Spalių 28 d., Greenpoint li
goninėj, mirė Antanas Liu- 
binskas, 62 m. amžiaus, gyve
nęs 21 Maujer St., Brooklyne. 
Buvo pašarvotas laidotuvių di
rektoriaus Matthew P. Ballas- 
Bieliausko. koplyčioj, 660 
Grand St., Brooklyne. Palaido
tas spalių 31 d., penktadienį, 
10 valė ryto, po pamaldų Ap
reiškimo parapijos bažnyčioj, 
šv. Jono kapinėse.

Velionies liko žmona Ona, 
dukterys: Tessie, Ona; sūnūs: 
Juozas, Viktoras, Pranas. Visi 
gyvena Brooklyne. Taip pat 
liko sūnūs Jonas ir Jurgis gy
veną Connecticut valstijoje. Ir 
liko vienas anūkas.

Navy Yarde padauginus 
darbus numatoma reikalas 
plėsti ir gerinti transportaci- 
ją.___________________ ' : 11*1

PARDAVIMAI
Parsiduoda ilgų metų egzistavusi 

ir tarp lietuvių išsigarsinusi bučernė. 
Kreipkitės pas savininką Z., 4(5 
Scholes St., kampas Lorimer St., 
Brooklyn, N. Y. Savininką galite 
matyti bile laiku. Parsiduoda už pri
einamą kainą. (258-263)

&

E RANK DOMIKAIT1S
RESTAURACIJA

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

RŪŠIES
VALGIAI

Gaminami Eurupiško 
ir AmerikoniSko 

Stiliaus
ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

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

UŽEIGA
Rheingold extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokių 
VYNŲ ir DEGTINĖS 

Importuotų ir Vietinių 
•

Kasdien Turime
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Joseph Zeidat, Sav.
411 Grand St., Brooklyn

i
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JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENE ir sūnai

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja fornišįuotas kamba

rys pavieniui. Visi patogumai, garu 
šildomas. įėjimas atskirai. Dėl dau
giau informacijų prašome kreiptis 
nuo 8 vai. ryto iki 8 v. vakaro, 
pas Prienų Barber}, 174 Roebling 
Street, Brooklyn, N. Y. (256-258)

MATEUŠAS SIMONA VIČIUS
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

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

||gĮĮ
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F. W. Skalius
(SIIALINSKAS)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuvei

$150 .
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

TURIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ

Ateikite pasimatyti su Giviais 
Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand St
Skersai nuo Republic Teatro 

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




