
KRISLAI
Antanas J. Kalanta— 

Fašizmo Auka.
Trečias Worcesterio 

Lietuvis.
Liūdnai Tragiškas Epizodas 

Londono Teatre.
“Jeigu Karas Rytoj ... ”
Po 20 Savaičių.

Rašo R. Mizara

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.00 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $6.50

Metams

Tarpe tų amerikiečių jūrei
vių, kurie buvo “Reuben Ja
mes“ laive ir žuvo Atlantike 
nuo vokiškų fašistų torpedos, 
randame varda lietuvio Anta- • 
no J. Kalantos, iš Worceste
rio.

Taigi Worcesterio lietuviai 
dayė dar vieną auką tam, kad 
pasaulis būtų laisvas.

Prieš kelis metus Ispanijoje 
žuvo Antanas Mazurka ir Ju
lius Baublys, o Juozas Saka, 
lauskas sugrįžo su sužeista 
ranka. Visi trys iš Worceste
rio.

Dabar, štai, žūsta Antanas 
Kalanta! Ir vis iš Worceste
rio !
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Tiesa, A. J. Kalanta žuvo 
tarnaudamas Amerikos laivy
ne, o anie du kovotojai žuvo 
kariaudami Ispanijos plotmė
se.

Bet esmėje yra vienas ir tas 
pats: visi trys worce3teriečiai 
žuvo nuo bestijiškų fašistų 
smūgio! Visi trys žuvo tam, 
kad pasaulis būtų laisvas nuo 
fašizmo!

Jei demokratinis pasaulis 
būtų sukoncentravęs jėgas su
naikinimui fašizmo tuomet, 
kada Ispanijoje jis iškėlė gin
kluotą savo leteną, tai šian
dien pasaulis būtų laisvas ir 
taikus; šiandien, vadinasi, ne
reikėtų žūti šimtams amerikie
čių, nei milijonams žmonių 
Rytų Fronte.

Rytoj įvyksta mūsų dien
raščio metinė Šventė — kon
certas.

Rytoj, lapkričio 9 d., kvie
čiame visus Brooklyno ir apy
linkės lietuvius ateiti į Labor 
Lyceum salę ir būti dalinin
kais to gražaus, didelio pa- 
žmonio, kuriame žymiausios 
lietuvių meno jėgos mus pa
linksmins, pakultūrins, pa
guos, pajaudins, paramins. 
šiais neramiais laikais tas vis
kas kiekvienam yra labai rei
kalinga !

JUNGTINIŲ VALSTIJŲ 
PASKOLA SOVIETAMS 
BE JOKIŲ PALŪKANŲ

Sovietai Pradės Atmokėt Paskolą už 5 Mėty pa Karo Pa
baigos ir Ji Bus Išmokėta per Sekamus p e To 10 Metu

a----------------------------------------------------------------------- —B

Visi i "Laisvės" 
Metinį Koncertą 
S| Sekmadienį!

I --------- i
šį nedėldiėnį, lapkričio-November 9 d. įvyksta didžiu

lis metinis “Laisvės” koncertas, Labor Lyceum svetai
nėje, 949 Willoughby Avenue, arti Myrtle Ave. eleveite-

Washington. — Amerikos už tai eitų kreditas Sovietų 
valstybės ministerija viešai valdžios sąskaitom.

HITLERIO ŽAIBIŠKAS
KARAS SMUNKA; JIS
PRAKIŠ, SAKO STALIN

Minint Sovietą 24-riy Metu Sukaktį, Stalinas Prižada, jog 
Sovietai Kovos, iki Bus Sunaikinti Žvėrys Naciai

Aleksandras Afinogenovas 
buvo jaunas (41 metų am
žiaus), bet žymus rusų rašy
tojas. Jis yra parašęs scenos 
veikalą apie galimą ginkluoto 
priešo įsiveržimą į Sovietų že
mę. Tai buvo prieš šešis me
tus. Kartą tasai veikalas So
vietuose buvo vaidinamas net 
200 teatrų vienu ir tuo pačiu 
sykiu.

Šiomis dienomis tasai Afi- 
nogenovo veikalas,—angliškai 
pavadintas Distant Point—vai
dinamas Westminister Teatre, 
Londone.

Laike vaidinimo įvyksta ši
toks dramatiškas epizodas: 
Atsistoja žmogus ir praneša, 
kad veikalo autorius tapo už
muštas priešo bombos!

Galima suprasti, kaip jau
tėsi publika, besigėrėjanti pui
kiu Afinogenovo kūriniu!

Karas yra visuotinas. Jis 
paliečia ne tik karius, bet ir 
civilinius. Jis paliečia senus 
ir jaunus; jis paliečia rašy
tojus, aktorius, mokslininkus 
ir menininkus.

Ne veltui Sovietų Sąjungos 
liaudis dainavo:

Jeigu karas rytoj, jeigu 
priešai užgrius,

Jeigu tamsiosios jėgos grū
motų,

Mūsų liaudis visa, tartum 
vienas žmogus,

Ginti laisvąją tėviškę stotų.
(Tąsa 5-tam puslapyje)

pranešė lapkr. 6 d., kad 
Jungtinės Valstijos duos 
Sovietų Sąjungai bilioną 
dolerių paskolos pirkt iš A- 
merikos karo pabūklus, į- 
rengimus ir reikalingas me
džiagas kovai prieš nacių 
Vokietiją. Paskola duoda
ma iš Lend-Lease fondo, de
šimčiai metų, be jokių nuo
šimčių mokėjimo, ir jos at- 
mokėjimas prasidės tik pra
ėjus penkiem metam po ka
ro užbaigos.

Šią paskolą pats prezi
dentas Rooseveltas pasiūlė 
savo laiške Juozui Stalinui, 
Sovietų komisarų pirminin
kui, spalių 30 d., ir Stali
nas “širdingu dėkingumu” 
priėmė pasiūlymą, kaip jis 
sako savo laiške preziden
tui lapkr. 4 d.
ROOSEVELTO LAIŠKAS 

STALINUI
“Aš peržiūrėjau rekordus 

Maskvos konferencijos, ir 
nariai (Amerikos) pasiun
tinybės smulkmeniškai ap
svarstė dalykus su manim. 
Visi kariniai įrengimai, pa
būklai tapo užgirti ir. aš 
įsakiau kaip galint labiau 
paskubint pristatymą žalių
jų medžiagų. Yra patvarky
ta, kad tuoj aus prasidėtų 
pristatymai ir kad tie daik
tai būtų pristatomi kuo di
džiausiuose daugiuose, kaip 
tik galima. Idant pašalint 
bet kokius finansinius keb
lumus, turi būti tuoj aus 
taip sutvarkyti dalykai, kad 
galima būtų patiekt reikme
nų iki vieno biliono dole
rių vertės pagal Lend-Lease 
įstatymą. Jeigu Sovietų Są
jungos vyriausybė užgirs, 
aš siūlau, kad už tokiu bū
du gautą paskolą nebūtų 
mokama jokių palūkanų ir vyriausybė giliai brangina 
kad Sovietu Sąjungos vai- tamstos užtikrinimą, kad 
džia nepradėtoj atmokėt pa- ( konferencijos tarimai bus 
skolos tol, kol bus praėję 
penki metai po karo užbai
gos, ir kad visa paskola bū
tų atmokėta per dešimties 
metu laikotarpį po to.
“Aš tikiuosi, kad jūsų val

džia padarys specialių pa
stangų pardavinėt mums . _
galimas jūsų žaliąsias me-už ginklus ir žaliąsias me
džiagas ir prekes, kurios džiagas Sovietų Sąjungai; 
gali būti labai reikalingos Sovietų valdžia tatai laiko

F. D. ROOSEVELTAS

“Šia proga aš noriu pasa
kyt tamstai, kaip Jungtinių 
Valstijų vyriausybė įverti
na sėkmingumą, su kuriuo 
tamsta ir tamstos bendrai 
vedėte Maskvos konferen
ciją dėlei reikmenų; šiuonii 
aš taip pat noriu atsiust 
tamstai užtikrinimus, kad 
mes iki pat galo įvykdysim 
visą tos konferencijos pras
mę ir intenciją. Aš tikiuosi, 
kad tamsta tiesioginiai su
sižinosi (susisieksi) su ma
nim be jokio susivaržymo, 
jeigu tamsta norėsi.”

P.

STALINO LAIŠKAS 
ROOSEVELTUI /

“Amerikos ambasadorius 
Steinhardtas, per p. Vi

šinskį, pridavė man lapkr. 
2 d., 1941 m. raštelį, prime
nantį tamstos laiško turinį, 
o paties laiško teksto aš dar 
nesu gavęs.

“Visų pirma aš norėčiau 
išreikšti širdingą padėką už 
tamstos pastabas, kur 
tamsta įvertini sėkmingą 
būdą, kuriuom ta konferen
cija buvo vedama. Sovietų

i tarimai bus 
pilnai įvykdyti iki galo.

“Sovietų valdžia su nuo
širdžiu dėkingumu priima 
tamstos nutarimą, p. Prezi
dente, suteikt Sovietų Są
jungai paskolą sumoje vie
no biliono dolerių be jokių 
palūkanų zir apmokėjimui

rio stoties, Brooklyne, N. Y.
Koncerto programa prasideda 3:30 vai. dieną. Po kon

certo—šokiai prie šešių instrumentų muzikos.
Tai bus didžiausia iki šiol lietuviška dainų ir muzikos 

iškilmė, kur dalyvaus žymiausi lietuvių artistų talentai.
Visi, kurie atsilankysite i šį didžiulį, menišką ir kul

tūringą pažmonį, gausite gilaus, ilgai atmintino malonu
mo.

Kviečiame visus ir visas iš arti ir toli. Prašome nepa
vėluoti — būti svetainėje pažymėtu laiku.

Įžanga į koncertą, įskaitant\federaliuš taksus: 55c., 
83c ir $1.10?TVien tik šokiams ,44c. , .

London. — Juozas Stali-jtos; paagliaus, sukils ir pa
nas, Sovietų komisarų pir- tys vokiečiai, kaip numatė

uNe Ilgiau kaip už Vienų 
Metų Susprogs Hitlerinė 

Vokietija,” Sako Stalinas
London, lapkr. 7. — J. 

Stalinas šiandien pareiškė 
sovietinei kariuomenei susi
rinkusiai Raudonojoj Aikš
tėj Maskvoj, sukaktyje 24- 
rių metų Sovietinės revo
liucijos:

Dar praeis keletą mene
sių — pusmetis ar gal vie
ni metai, ir hitlerine Vo
kietija turės susprogt nuo 
pačios savo piktadarysčių 
sunkenybės.”

Stalinas sakė, jog Vokie
tija tikėjosi, kad “po pačių 
pirmųjų smūgių iš jos pu
sės tai mūsiškė armija bus 
išblaškvta ir mūsų šalis 
parblokšta ant kelių.

“Bet priešas padarė pras-

metais, Stali-

trys ketvirta-
šalies buvo

J. V. STALINAS

mininkas, lapkr. 6 d., Mask
voj kalbėdamas per radiją 
visam pasauliui, minint So
vietų 24-rių metų sukaktį, 
užtikrino, jog Sovietų Są
junga kovos tol, kol visi įsi- 

paskutinio bus

kad žaibiškas 
jau suklupo.

kovoje prieš bendrąjį mūsų 
priešą, kraugeriškąjį hitle- 
rizmą.

“Vardu Sovietų Sąjungos 
vyriausybės, aš pilnai su
tinku su sąlygomis, kurias 
tamsta pažymėjai kas liečia 
šią paskolą Sovietų Sąjun
gai. būtent, kad paskolos at
mokei imas prasidės už pen
kių metų po karo užbaigos 
ir kad visa paskola bus at
mokėta per sekama dešim7 
ties metų laikotarpį.

“Sovietų Sąjungos val
džia yra pasiryžus visais 
galimais būdais ir kuo grei
čiausiai teikti galimas ža
liąsias medžiagas 
duktus reikalingus 
nėms Valstijoms.

“Aš nuoširdžiai
su tamstos pasiūlymu, p. 
Prezidente, kad mudu tie
sioginiai, asmeniškai susi-

ir pro- 
Jungti-

sutinku

Jungtinėm Valstijom, taip nepaprastai rimta pagalba siektume, kada tik sąlygos 
šį dalyką sutvarkius, kad sunkioje ir didžioje savo to reikalauja.”

ta apskaičiavimą,” pastebė
jo Stalinas:

“Nepaisant laikinų nepa
sisekimų, mūsų armija ir 
laivynas didvyriškai atmu
ša priešo atakas visu fron
tu ir daro jam sunkių nuo
stolių, o visa mūsų šalis or
ganizuojasi Į vieną karo 
stovyklą, idant išvien su ar
mija ir laivynu supliekt vo
kiškus įsiveržėlius.”

Prisimindamas S o v i e tų 
vargus 1918 
nas tarė:

“Tuo laiku 
daliai mūsų
rankose svetimųjų įsiver
žėlių. Mes laikinai buvome 
praradę Ukrainą, Kaukazą, 
Centralinę Aziją, Uralus, 
Sibirą ir Tolimuosius Ry
tus. Mes tada neturėjome 
jokių talkininkų, 
Raudonosios Armijos—mes 
buvom dar tik pradėję ją 
kurti — mums trūko duo
nos, stokavo ginklų, stigo 
drabužių.

“Tuo laiku keturiolika 
valstybių gulė ant mūsų ša
lies, bet mes neįpuolėme į 
desperaciją. Mes nenusimi
nėme. Tarp didžiųjų karo 
gaisrų mes suorganizavome 
Raudonąją Armiją ir pa
vertėme savo šąli į karinę 
stovyklą,” ir laimėjome.

Dabar gi, priešingai, ne- 
stokuoia Sovietų Sąjungai 
nei maisto, nei ginklų, nei 
drabužiu, sakė Stalinas:

“Ar tai galimas daiktas 
dabar abejoti, kad mes ga
lime ir turime laimėti per
galę prieš vokiečius įsiver
žėlius? šis priešas nėra 
toks stiprus, kaip tūli persi-

veržėliai iki 
sunaikinti.

Jis sakė, 
nacių karas
Hitleriečių laimėjimai prieš 
Sovietus tai tiktai laikini 
jų pasisekimai, baisiai eik
vojant! nacių jėgas. Nes vo
kiečiai iki šiol prarado 4,- 
500,000 savo kariuomenės, 
užmuštų, sužeistų ir nelais
vėn paimtų, o Sovietų armi
ja neteko tik 1,748,000 už
muštų, sužeistų bei nelais
vėn paimtų.

Kuomet užpuolikų jėgos 
taip sparčiai eikvojasi, So- 
___  _„_i neišsemiamus 
šaltinius žmonių ir medžia
ginių galimybių vis panau- 
jint jėgas kariaujančias 
prieš Hitlerį, sakė Stalinas.

Stalinas išreiškė viltį, kad 
neužilgo bus atidarytas an
tras karo frontas prieš na
cius ir kad “santarvė Angli
jos, Sovietų Sąjungos ir 
Jungtinių Valstijų padarys 
neišvengiamą galą hitleriš
koms jėgoms.” Prieš nacius 
kyla visos jo pavergtos tau-

. . • i UdlU bUcLIUlc
,0kl0Si vietai turi

gandę, silpnuoliai intelektu
alai piešia jį. Velnias nėra 
toks baisus, kaip jis malia- 
voiamas. Kas galėtų užgin- 
čyt, jog mūsų Raudonoji 
Armija daugiau negu sykį 
privertė persigandusią vo
kiečiu kariuomenę sumiši
me bėgti atgal?”

■HM

tys vokiečiai, kaip numatė 
Stalinas.

Jis smerkė tuos minkšta- 
pročius, kurie krūpčioja 
prieš nacių galybę. Stalinas 
nurodė atsitikimus, kur ma
žesnis skaičius Raudonosios 
Armijos sumušė skaitlinges- 
nę Hitlerio kariuomenę.

Naciam iki šiol sekėsi tik 
todėl, kad jie turi daugiau 
tankų ir orlaivių, nors So
vietų tankai ir orlaiviai yra 
geresni. Sovietiniai fabri
kai tankų ir orlaivių dirba 

[labai gerai, bet naciai turi 
daugiau tokių fabrikų, nes 
jiem tuos pabūklus dirba ne 
tik Vokietijos fabrikai, bet 
ir visų pavergtu kraštų: Če- 
choslovakijos, Holą ndijos, 
Belgij os, Francijos ir kt.

Pasaulinė sąjunga mylin
čių laisve tautų tikrai su
naikins Hitlerį.

“Tiktai Hitlerio mulkiai 
Berlyne tiki, kad jis gali 
užkariaut Europą,” pareiš
kė Stalinas.

Vokiečių komandieriai į- 
sakė savo kareiviams “žu
dyt visus pasitaikančius ru
sus... Tatai nustumia juos 
(nacius) žemyn iki laukinių 
žvėrių lygio,” sakė Stali
nas.

“Jeigu jie nori sunaikini
mo karo, jie ir gaus jį. Nuo 
šiol mūsų pareiga yra, pa
reiga visų kovotojų, koman- 
dierių, politinių švietėjų, vi- , 
sų mūsų žmonių, sunaikint 
visus įsiveržėlius, kurie tik 
įsiskverbia į mūsų žemę... 
Nerodyt jokio, nei mažiau
sio pasigailėjimo vokiškiem 
užgrobėjam!”

(Visa Stalino kalba tilps 
“Laisvėje” ištisai, prade
dant šiuo pirmadieniu.)

Žuvo A. Stankus nuo 
Nacių Submarino
Iš Worcesterio mūsų ko

respondentas pirma prane
šė. jog sų kariniu Amerikos 
laivu “Reuben James” žuvo 
Antanas Kalanta, o dabar 
gavo valdžios pranešimų ir 
Antano Stankaus, 19 metų 
jūreivio, motina, kad ir jis 
žuvo.

Labai gaila. -
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Masiniai Protestų Mitingai Pries 
Nacių Žvėriškumus

lapkričio 16 d., visuose didesniuose 
Amerikos miestuose bus suruošti masi
niai mitingai užprotestavimui prieš na
cių žvėriškus darbus okupuotuose kraš
tuos; prieš šaudymus, prieš kankinimus, 
prieš areštus nekaltų žmonių tuose kraš
tuose, kurie naciams pavyko okupuoti.

Jungtinėse Valstijose tie mitingai į- 
vyks vadovybėje Committee To Defend 
America, o Lotynų Amerikos respubliko
se, Chinijoj ir kitur jie bus ruošiami va
dovybėje Free World Association komi
tetų.

Tai bus viena iš reikšmingiausių ir di
džiausių demonstracijų prieš nacių žvė
riškumus, kokia kada yra buvusi. Di
džiausia, nes tą pačią dieną įvyks dau
gybė masinių mitingų visame pasaulyje 
prieš bendrą žmonijos priešą nacizmą, 
prieš jojo nesuvaldomus žvėriškus žy
gius.

Committee To Defend America, todėl, 
kreipiasi į visą amerikinę — anglišką 
ir kitakalbišką — spaudą, į visas organi
zacijas ir draugi j as, į visus, kurjems rū
pi sumažinti kančios iįlvaiįojimii nekal
tų žmonių, esamų nacitpbkūpacijoje, sto
ti darban. Komitetas prašo platinti lape
lius, pardavinėti mitingų tikietus, ir vi
siems, kuriems tik leidžia aplinkybės, — 
dalyvauti tuose mitinguose.

Amerikos lietuviai raginami kreipti 
didelio dėmesio į šiuos mitingus. Turime 
atsiminti, kad žvėriški nacių darbai, — 
kalinimai, kankinimai ir žudymai — yra 
vedami ir Lietuvoje, lygiai, kaip ir ki
tuose nacių okupuotuose kraštuose. To
dėl ir mes turime prisidėti prie bendro 
protesto, smerkiančio nacių žvėrišku
mus! t

Lietuvių dienraštis “Vilnis” (iš lap- 
kr. 4d.), kuris taip pat išeina Chicago j, 
kaip “Draugas” ir “Naujienos,” redak
cijos straipsny j rašo:

“Vakar dienos “Naujienose” ir “Drau
ge” vėl įtalpinta P. Ancevičiaus telegra
ma iš Berlyno. Tai vienas iš šlykščiausių 
šmotų hitlerinės propagandos.

“Net “Draugas” biskį susisarmatijo ir 
prie tos telegramos pridėjo prierašą: Šį 
pranešimą dedame ištisai kaip jis mums 
prisiųstas iš Berlyno, todėl skaitytojams 
jį patariame skaityti kritiškai.

“Ar tik “Draugas” nepradeda bijotis, 
kad tų nuodų jau perdaug ir todėl ragi
na savo skaitytojus būti kritiškais?

“Atskiras dalis tos telegramos “Nau
jienos” savaip sudėstė ir kas joje buvo 
pirmoje vietoje, tą nustūmė į galą.

“0 kas joje buvo pirmoje vietoje? Ne 
“žinios iš Lietuvos,” bet Goebbelso tira
dos prieš Sovietų Sąjungą ir Staliną. Tai 
nėra jokia žinia. Tai patrakusio gyvūno 
ambrijimas prieš bolševikus. Tai kasdie
ninė Goebbelso “litanija.”

“O ką Ancevičius praneša iš Lietuvos? 
Nagi, kad ten viskas gerėja, kad “žemės 
ūkis pamažu atsitiesia,” kad “pramonė 
atkunta ir jau denecionalizuota preky
ba,” kad sportas plečiasi ir tt. Paskui 
vėl hitlerinės tirados prieš bolševikus.

“Savo telegramoje Ancevičius žada pa
rūpinti dar daugiau nuodingos propa
gandos. Sako, Amerikon bus pasiųsti 
straipsniai tūlo Valucko. Galima numa
nyti, kad tai bus arklinė nuodų doza.

“Tas Berlyno šarlatanas dirba ranko
ves pasiraitojęs. O “Naujienos” ir 
“Draugas,” kurie begėdiškai šinkuoja tą 
propagandą, anei akim ųemirktelia!

“Anot jo, Lietuvoj viskas gerėja, tik 
reikia suėsti visus bolševikus ir jų gi
mines iki dešimtos pakaleni jos.

“Nėra jokio reikalo atsišaukti į tų re
daktorių sąžinę. Jie jos neturi.

“Kada savo gyvybės ir kraujo nesigai
lėdama Raudonoji Armija mušasi su fa
šizmo gyvatėmis, mušasi ne tik už savę, 
bet už Ameriką ir Angliją taip pat, iš 
pačio centro fašistinio gyvatyno liejasi 
nuodinga propaganda į tulus lietuviškus 
laikraščius.’’-

DVIDEŠIMTS KETURI METAI
SOVIETU GALIOS

Lapkričio 7 dieną sukako 
24 metai nuo įsikūrimo So
vietų galios Rusijoj. Caris- 
tinė Rusija su. tautų paver
gimu ir persekiojimu, su 
savo reakcine politika suby
rėjo Pirmo Pasaulinio Karo 
sąlygose, kovo mėnesį, 1917 
metais. Buržuazija, dvarpo
niai su pagalba eserų ir 
menševikų bandė valdyti 
kraštą senomis sąlygomis, 
kalbėti apie “laisvę,” “bro
lybę,” “teisybę,” “demokra
tiją,” o tuo pat kartu dar
bininkus ir valstiečius lai
kyti darbo gyvulių padėtyj
— ponai valdys žemes, o 
valstiečiai jiems tik dirbs; 
kapitalistai augins storus 
sprandus, o darbininkai gy
vens skurde, tamsoj ir atsi
likime! Bet tas viešpatau
jančios klasės planas suby
rėjo. Rusijos darbo liaudis,
— darbininkai, valstiečiai, 
darbo inteligentija nenorė
jo pusiaukelyje apsistoti. 
Jie davedė savo pasiliuosa- 
vimą iki pat galo. Lapkri
čio 7 dieną, veik be krau
jo praliejimo, nes taip bu
vo mažai norinčių ginti bur
žuazijos ir dvarponijos vieš
patavimą, įsikūrė Sovietų 
valdžia.

džiai prisiėjo prieš jos norą ti ir skaityti, atsirado kul- 
vesti piliečių karą prieš ca- tūriška, aukštai pakilus val- 
ristus, eserus, menševikus, stybė, kurioj beraštija visai 
gavusius talkos iš užsienio likviduota, kurioj ant aukš-
imperializmo,, daugiausiai iš 
Japonijos ir Francijos. Pi
liečių karas baigėsi atrėmi
mais Lenkijos Pilsudskio 
imperialistinių apetitų. Bai
gėsi 1920 metais, nors dar
Japonijos imperialistai ir 
kai kur kiti vedė karą prieš 
Sovietus veik iki 1922 metų 
pabaigos.

to laipsnio pastatytas me
nas, žmogaus mokslas, ku
rioj mokslo reikalais rūpi
nasi valstybė, kurios aukš
tų mokyklų studentų kiekis 
viršija bile kurios kitos ša-

nei viena kita šalis nepąsi- 
gamina. Sovietų piliečiai iš
dirba sudėtiniausias ir į- 
vairiausias mašinas. Kad 
Sovietų Sąjunga daug at
siekė industrijoj, tai yra 
faktas, nes jau penktas 
mėnesis Raudonoji Armija
kriušina Vokietijos, Itali
jos Finliandijos, Rumuni
jos, Vengrijos ir kitų šalių 
fašistų dantis. O tą gali at
likti tik armija, kuri yra 
gerai apginkluota, kuri tu
ri geriausios rūšies ginklus, 
kuri turi milionus žmonių, 
kurie moka tas sudėtingas 
mašinas naudoti.

Rinkimai Niujorke
Kiekvienas pilietis kiekvienas anti-fa- 

šistas džiaugsis daviniais rinkimų, kurie 
įvyko pereitą antradienį Niujorke. La
Guardia rinkimus laimėjo. Jis buvo iš
rinktas trečiam terminui — nepaprastas 
dalykas Didžiajam Niujorkui. Jo laimė
jimas reiškia ne tik tą, kad Tammany 
Hall — nekenčiama politikierių-grafte- 
rių įstaiga — negalėjo įsiveržti į miesto 
rotušę. LaGuardios laimėjimas reiškia 
ne tik tą, kad miestas turės padorią, pa
lyginti, administraciją sekamiems ketu
riems metams. LaGuardios išrinkimas 
reiškia uždavimą smūgio visokiems apy- 
seriams, visokiems prisitaikytojams prie 
fašizmo, visokiems prezidento Roosevel- 
to užsieninės politikos priešams.

Gerai Queens apskrities piliečiai pa
darė išmesdami iš savo prezidento vietos 
Harvey — susikompromitavusį politikie
rių, kuris norėjo pasilikti savo vietoje 
obalsiu: “aš kovoju prieš komunizmą!”

Dabar Niujorko piliečiai turėtų siek- 
tis prie sudarymo tautinės vienybės, pa
remtos vienu ir tuo pačiu dėsniu: Ap
ginti Ameriką: Hitleris ir jo naciškos 
jėgos turi būti kuoveikiausiai sunaikin
tos!

'‘Drauge” ir “Naujienose” Nacių 
Propaganda

Klerikalų “Draugas” ir socialistų 
“Naujienos” vis talpina Hitlerio apmo
kamo agento dr. Pr. Ancevičiaus propa
gandą prieš Sovietų Sąjungą, melus 
prieš buvusią Lietuvoj Tarybų valdžią 
įr skleidžia pasakas, kaip “geras” naciz
mas, kuris Lietuvoj padarė “tvarką”.

Hitlerio Propaganda ir Smetonos 
Konsulai

Hitlerio agentai Jungtinėse Valstijose 
stato tikslu kuo daugiausiai niekinti So
vietų Sąjungą. Mat jų viltis, kad tas pa
dės reakciniams kongresmanams ir se
natoriams sulaikyti Jungtines Valstijas 
nuo tokių žygių, kurie prigreitintų hit- 
lerizmui galą ir išgelbėtų, Ameriką nuo 
fašistų užpuolimo. Kitas dalykas, kada 
Jungtinės Valstijos pažadėjo teikti kuo 
daugiausiai pagelbos Raudonajai Armi
jai ginklais, amunicija ir mašinomis, tai 
hitlerininkai nori paskleisti darbo žmo
nių tarpe neapykantą prieš Sovietus, kad 
pas tuos darbininkus nebūtų noro sku
biai ir tinkamai gaminti ginklus.

Šiandien juk negalima ant kampo at
sistoti ir šaukti už Hitlerį ir Mussolinį. 
Šiandien laisvės ir demokratijos mylėto
jai tokį atvirą Hitlerio agentą pasiųstų 
ten kur reikia. Šiandien Hitlerio agentai 
turi gudriau veikti ir jie veikia. Vyriau
sias jų tikslas, tai kenkti Roosevelto po
litikai, kurstyti žmones prieš tą politiką 
ir skelbti melus prieš Sovietus.

Hearsto laikraščiai, tie priešai darbo 
žmonių, kiaurai permirkyti tos rūšies 
propaganda. Jie teisina Finlandijos fa
šistų karą prieš Sovietų Sąjungą. Jie 
globoja Vengrijos ir Rumunijos fašis
tus. Jie pilni melų prieš Sovietų Sąjungą, 
ta stipriausią hitlerizmo priešą. Hearsto 
laikraščiai ima neva “žinias” ir “faktus” * 
daugiausiai iš Finlandijos fašistų spau
dos, nors gerai žino, kad Finlandija yra 
hitleriškos Vokietijos karo talkininkė, 
kad jos laikraščiai permirkyti Hitlerio 
propaganda. •

Lietuvių tarpe hitlerišką propagandą 
veda tie laikraščiai, kurie talpina iš Ber
lyno sufabrikuotus melus ir prisiųstus 
Pr. Ancevičiaus. Jie talpina surašus 
žmonių, neva Sovietų “nužudytų.” Ir tuos 
niekeno nepatikrintus davinius ima Sme
tonos buvę konsulai už “faktus,” semia 
žinias iš Hitlerio propagandos šaltinių ir 
perduoda Hearsto spaudai. Taip Lietu- 
tuvos “generalis kosulas” New Yorke, 
spalių 10 d., 1941 metais, paimdamas “ži
nias” iš Ancevičiaus šaltinių, Hearsto 
spaudą aprūpino “faktais” apie “sušau
dytus kunigus.” Reiškia, Smetonos kon
sulai ir hitlerininkai dirba vieną ir tą 
patį darbą.

i

M. KALININAS
Sovietų valdžia nuo pat 

pirmų dienų turėjo ir turi 
daug priešų. Pirmiausiai ją 
užpuolė, tais laikais, galin
ga imperialistinė Vokietija. 
Vokietijos, Austro - Vengri
jos, Turkijos, Bulgarijos ar
mijos apniko jaunutę So
vietų Rusiją, kaip pasiutę 
vilkai. Jiems pavyko užim
ti veik iki Leningrado, ar
ti Maskvos, visą Ukrainą, 
Krimą, veik visą Kaukazi- 
ją ir didelę dalį Užkaukazi- 
jos. Vokietijos kaizeriški 
imperialistai, kaip dabar 
V o k i e t i jos hitlerininkai, 
jautėsi '“aukštos veislės 
žmonės.” Jie į rusus ir uk
rainiečius žiūrėjo, kaipo į 
kiaules. Jie viską vogė,- plė
šė, grobė. Šimtais ir tūks
tančiais vyrus korė, moteris 
ir merginas žagino. Javus, 
kailius, galvijus vogė ir 
siuntė į Vokietiją. Tas iš
šaukė aštrų partizanų karą 
Ukrainoj ir Baltarusijoj. Ir 
bolševikų revoliucinė pro
paganda vis gi rado tinka
mą dirvą tarpė vokiečių ka
rių, kilusių iš darbininkų ir 
valstiečių ir nenustojusių 
žmogaus jausmų. Vokiečiai 
kariai susipažinę su įvy
kiais Rusijoj ne vien nepil
dė kaizerininkų generolų ir 
oficierių įsakus, bet patys 
pirmieji atsisakė važiuoti ir 
į vakarų frontą, kariauti 
prieš anglus, francūzus, a- 
merikiečius, Kaizerio mili- 
tarinė mašina sulūžo. Kai- 
zerininkai ėmė bėgti iš Uk
rainos, Kaukazijos, Krimo, 
Baltarusijos, bet visur juos 
liaudis lydėjo prakeiksmais, 
pastojo kelią, atimdinėjo 
vogtas gerybes.

Po to ilgai Sovietų val

V. I. LENINAS
Pasibaigus ginkluotai ko

vai, kada Rusijos liaudis 
iškovojo teisę savo reikalus 
tvarkyti ne taip, kaip Pa
ryžiui, Tokio ar kitur po
nai nori, bet taip, kaip jai 
geriausia, prasidėjo vėl 
sunkus darbas. Pasaulinio 
karo, užsienio plėšikų ir pi
liečių karo šalis buvo visai 
nuteriota. Fabrikai ir dirb
tuvės išgriauta. Susisieki
mas suardytas, , garvežiai 
sudaužyti, sunešioki, bėgiai 
išklypę, virš Š,000 tiltų su
griauta, laukai neapsėta. 
Labai sunki buvo pradžia. 
Sovietų priešai, pranaša
vo, kad jeigu Sovietai ne- 
žlugo ginkluotoj kovoj, tai 
jie žlugs ekonominius rei
kalus t v a r ydami, nes 
“nemokės.” Bet Rusijos 
liaudies pasiryžimas, dar
bas ir energija iki 1928 me
tų ne vien atbūdavo j o šalį, 
bet pastatė ant tokio laips
nio, kad kaip kuriais klau
simais pralenkė pirmkari- 
nės Rusijos gamybą.

Nauji Dideli Darbai
Su 1928 metais prasidėjo 

Sovietų Sąjungoj ekonomi
nė statyba pagal Pirmą 
lenkių Metų Planą. Tas 
planas buvo užbaigtas į ke
turis metus. Paskui užbaig
tas antras ir šiemet būtų 
baigtas trečias Penkių Me
tų Planas. Kiekvienas iš tų 
planų šaliai davė tūkstan
čius fabrikų, dirbtuvių, ka
syklų, žibalo traukimo svir
čių, naujų moderniškų gy- 
vennamių, mokyklų, naujų 
plentų, kelių.

Sovietų Sąjungos valdžia 
panaikino bent kokį vienos 
tautos persekiojimą ir pa
niekinimą. Visos tautos ir 
tautelės lygios. Visos ima 
lygiai dalyvumą šalies tvar
kyme. Tautelės, kurios pir-
ma buvo užuitos, gyveno 
tamsoj, jos pakilo prie kul
tūros. Sovietų valdžia vien 
Pirmo Penkių Metų Plano 
bėgyj pritaikė dėl 17-kos 
tautelių raidynus, kurios 
pirmiau visai neturėjo. 
Mokslas ir kultūra pakelta 
ant aukšto laipsnio. Beraš
tija tarpe jaunesnių žmonių 
visai likviduota. Šimtai 
tūkstančių apšvietos įstaigų 
veikė ir suaugusių tarpe, 
kad juos išmokinus rašyti 
ir skaityti. Iš atsilikusios 
Rusijos, kur apie trys ket
virtadaliai nemokėjo rašy-1

lies studentiją, kuri jau ke
li metai atgal viena į me
tus išleidžia daugiau knygų, 
kaip į daiktą sudėjus Fran
cijos, /Anglijos, Vokietijos, 
Italijos ir Japonijos visas 
knygas. Sovietų Sąjungoj 
69-se skirtingose kalbose ei
na laikraščiai ir knygos, 54- 
se kalbose vaidina veikalus 
ir operas.

Sovietų šalyj, kaip val
džios vadas J. Stalinas mo
kina, brangiausias kapita
las — turtas yra, tai žmo
gus. Iš to išplaukia išvada, 
kad žmogui viskas turi ir 
tarnauti. Todėl valstybė 
rūpinasi, kad žmogus pa
siektų mokslą, jeigu tik jis 
jo nori, kad žmogaus svei
kata būtų gera. Tam vys
toma fizinė kultūra, tam 
valstybė darbininkus ir jų 
vaikus, valstiečius ir dar
bo inteligentiją aprūpina

Pagalba, Kad Sukriušinti 
Nacizmą

N i e k š i škas barbarišku 
nacių ir fašistų užpuolimas 
supleškino, su žeme sulygi
no daugelį miestų. Aišku, 
kad tas negalėjo nepaliesti 
ir karo reikalams dirban
čius fabrikus ir dirbtuves. 
Dnieprostrojus buvo galin
giausia pasaulyje elektros 
gamybos stotis. Ji teikė 
elektros jėgą fabrikams ir 
dirbtuvėms, suko mašinas, 
virš 15,000,000 gyventojų 
apšvietė namus, miestų bei 
sodžių gatves. Dnieprostro
jus karo liepsnoj buvo su
naikintas. Jį budavojo ke
lis metus, dirbo dešimtys 
tūkstančių žmonių, statė su 
viltimis, kad ta milžiniška 
stotis pagelbės jiems gyven
ti. Ji atsiėjo per $110,000,- 
000. Ir viskas sunaikinta. 
Panašus likimas palietė

V. K. VOROŠILOVAS
poilsio namais, kurortais, 
vakacijomis su algomis. Iš 
to išplaukia ir tas, kad dau
gelyje vietų Raudonoji Ar
mija pasitraukė prieš bar
bariškus hitlerininkus, lei
do sunaikinti miestus, to
kias įmones, kaip Dniepro
strojus, kad tik mažiau pra- 
žudžius r a u d o n armiečių, 
kad tik priešui padarius 
daugiau nuostolių, kad įvei
kus žmogėdas su mažiau 
kraujo ir gyvasčių iš savo 
pusės.

Sovietų žemės apdirbime 
padaryta žmonijos istorijoj 
dar negirdėtas progresas. 
Valstiečiai apsijungė į kol-1 
chozus, kur bendrai dirba, 
geriau žemę įdirba, kur tu
ri progą panaudoti įvai
riausias ir sudėtingas ma
šinas. Sovietų laukuose dir
bo per 600,000 traktorių, 
per 100,000 kombainų, de
šimtys tūkstančių kuliamų 
mašinų ir šimtai tūkstančių 
kitokių. Spragilą pavadavo 
mašina. Arklį paliuosavo 
traktorius. Žemė geriau į- 
dirbama, daugiau davė, su
teikė valstiečiu galimybę

daug kitų elektros gamybos 
stočių, fabrikų ir dirbtuvių.

Tiesa, Sovietų Sąjungos 
valdžia nemažai, ypatingai 
apsigynimo reikalams tar
navusių, fabrikų iškraustė 
į rytus. Bet ar galima iš
kraustyti iš Charkovo 
traktorių fabriką, kuris į 
metus dąviė 50,000 galingų 
traktorių?1 Ar galima sėk
mingai naujoje vietoje į 
trumpą laiką jį pastatyti? 
Ar galima ten perkelti visą 
fabriko darbininkų skaičių, 
kada jų dalis eina į armiją, 
kad su ginklu rankose ginti 
savo laisvę, tėvynę, kultūrą, 
teisę gyventi? Žinoma, kad 
galima tik dalinai. Naujoj 
vietoj pastatytas fabrikas 
neturės visų tų parankamų, 
kokius turėjo senoj. Daug 
jam ko štokuos. Štokuos 
įrengimų, į kelias dienas ar 
mėnesius negalima kelių 
aukštų milžiną fabriką pa
statyti. Štokuos ir darbi
ninkų, lavintų jėgų. Štai, 
kas apsunkina Raudonosios 
Armijos kovas.

Traktorių gamybos fabri
kas greitai virsta tankų ga
mybos fabriku. Elektros 
jėga yra greičiausiai ir pa
rankiausiai p e r d u o d ama 
ten, kur reikalinga. Visa tai 
žūva nuo barbarų fašistų 
arba prisieina kraustyti į 
naujas vietas. Štai, kas iš
šaukia būtiną reikalą, kad 
Anglija greičiau atidalytų 
Vakaru Frontą prieš barba
rus fašistus, o Jungtinės 
Valstijos daugiau duotų So
vietų Sąjungai ginklų, amu
nicijos, orlaivių, mašineri
jos. siekiant bendro tikslo, 
kad sulaikyti ir sudaužyti 
barbarišką nacizmą.

šviestis, lavintis, būti kultū
rišku * žmogumi, kokio rei
kalauja nauja gadynė. Že
mės ūkio mašinų gamybai 
išbudavota milžiniški fabri
kai.

Kad Sovietų Sąjungoj in
dustrija pasiekė aukštą 
laipsnį, tai tą yra priversti 
pripažinti ir tie, kurie pir
ma laukė, kad Sovietai kaip 
tik toj srityj suklups. Sovie
tų žemė gamina automobi
lius, kurių gaminimui pir
miau nebuvo fabrikų. Sovie
tų žmonės gamina trakto
rius tokiais kiekiais, kokiais

Kova Iki Pergalės!
Mes žinome, kiek Sovie

tų Sąjungos liaudis vargo, 
kiek ji padėjo energijos, 
kad iš atsilikusios, suskuru
sios, tamsios valstybės iškil
ti į eiles pirmaeilinių kultū
riškų valstybių, j eiles, ku
riose darbo liaudis turėtų 
laisvę, teisę, galimybę sta
tyti savo laimingą gyveni
mą. Mes giliai įsitikinę, 
kad tokia liaudis, kuri jau 
per 24 metus laisvai buda
vojo savo gyvenimą, kurios 
kovotojai gimę laisvoj šalyj,

(Tąsa ant 4-to pusi.)



Waterbury, Conn

Juozas žemaitis.
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Ruduo

V. Žilvitis.

Ir vėl baigias’ vasarėle, 
Kuri tiek daug džiaugsmo teikia.
Ir tiek laimės širdyj kėlė,
Ir dėl mūsų gero veikia.

šeštadienis, Lapkričio 8, 1941 Trečias puslapis

Didžiajai Spalio 
Revoliucijai

Tai jūs tuomet —
Tvirti, kaip plienas,
Pakilote su vėtrom ir žaibais! 
Rūsčių perkūnų gaudime.
Prisiekėte, kaip vienas.
— Ar žūti ar laimėt!
Tai jūs tuomet — 
Naikinanti ugnis — 
Išdrįso caro jungą nusimest!
Naujų jėgų pilni, 
Gyveniman naujan 
Jūs išnešėt savas žemes! 
Tai jūs tuomet — 
Savu krauju
Ir mus išlaisvinot drauge!
Tad jūs vardų
Plieninis skambesys
Mūs širdyse niekad neges!
Prisiekiam čia:
— Mes su jumis!
Mes jūs keliais — visur ir visuomet! 
J priekį vis —

Pirmyn, pirmyn
Mes eisim tik laimėt!
Dainuok, šalie!
Dainuok laisva!
Už revoliuciją drąsiai skambėk!
Lai plazda vis
Raudona vėliava,
O kritusioms už ją — garbė!

1940

Dabar lapai žali runda, 
Tik kur ne kur gėlės žydi . .. 
Ilgai saulė nepabunda, 
O ją šaltis, miglos lydi . . .
Rūstūs vėjai kyla, trankos, 
Arba viską slegia gruodas-. . . 
Ir atgrumba mūsų rankos — 
Ruduo šaltas, ruduo juodas.

Trumpai Apie Pažangiųjų 
Mena *•

Labai mažai yra tokių žmo
nių, kuriem nebūtų mylimas 
menas — dainos, muzika, vai
dinimai, šokiai ir taip toliau. 
Visi mėgsta meną, tik, žino
ma, kai kurie pasirenka jo 

• skirtingas dalis: vieniem la
biau patinka chorų dainos, ki
tiem vaidinimai, o tretiem gro
jimas. Bet kažin kaip tai yra 
pas žmoniją, kad ji gerbia vi
sus menininkus lygiai, — ar 
tai jie būtų paskilbę talentuo
ti, profesionalai arba šiaip 
darbo žmonės, kurie gražiai 
dainuoja, pagroja, pašoka, ar 
vaidina. Lietuvių tarpe bene 
labiausiai yra mylimi chorai, 
todėl veik visose didesnėse lie
tuviais apgyventose kolonijose 

{stengiamasi palaikyti chorus. 
I Tiesa, tam yra tikslingas iš- 

rokavimas. Mat, kaip tik ko
lonijoje yra choras, tai jame 
susigrupuoja jaunuomenė ir 
visas kitas elementas, karštai 
mylintis meną, o tas sudaro 
gyvesnį kolonijoje judesį, cho
ras padabina abelnai visą lie
tuvių judėjimą.

Kalbant apie atskirus asme
nis, kurie siekia pačios meno 
viršūnės, jiem nėra šilkais iš
klotas takas ateities. Tokie 
žmonės gana tankiai besiek
dami čiukuro turi sunkiai pa
dirbėti ir daug vargo panešti, 
o kartais ne visiem pavyksta 
atsiekti pasibrėžtą tikslą. Sy
kiu nelengva yra ir su pačiais 
lietuvių chorais, žinome, kad 
chorų bujojimas irgi priguli 
nuo profesionalų žmonių — 
chorų vedėjų, štai, jei atsiran
da kolonijoje geras choro ve
dėjas ir sykiu organizatorius, 
tai žinok, kad tos kolonijos 
choras turės pasisekimo ir jis 
augs-bujos, kaip tas jaunutis 
kūdikis. Bet jeigu chųro vedė

jas neįdeda visos savo energi
jos į chorą, toks choras visa
dos sirgs nepasisekimo liga.

Štai, Connecticut valstijoj 
vienu tarpu pas pažangius 
žmones buvo pakilęs meno 
grupių skaičius. Per tai žino
me kokie trūkumai choruose 
buvo ir kokie yra dabar, kai 
chorų vedėjai pasitraukė iš 
jų vadovybės. Šioj apylinkėj 
buvo graži grupė susibūrus 
meno jėgų. Tuo laiku buvo 
Daina Choras New Havene, 
Laisvės Styginė orkestrą Hart
forde, Vilijos Choras New 
Britaine ir Aido Choras Tor- 
ringtone. Dabar paliko tik du 
chorai — Laisvės Hartforde 
ir Vilijos Waterbury, nes pa
skiausiai Aido (torringtonie- 
čių) Choras sušlubavo, kalba
ma, iš priežasties netekimo vy
rų balsų, mat, vyrus ištraukė 
į kariuomenę. Bet ar tik ne
bus pačių vietos draugų kaltė, 
kad vieningai, sutartinai nesi- 
griebė už darbo atpildyti išsi

sėmusias vietas? Apskričio ko
mitetas įpareiguotas greitu lai
ku pasiteirąut apie priežastį 
ir, jei galima, suteikt jiem pa- 
gelbą, kad choras vėl dainuo
tų, kaip dainavęs. /

Chorų atslūgimo priežastis, 
tai neturėjimas ganėtinai cho
rų vedėjų. Dabar viena vedė
ja vadovauja dviem choram. 
Jei atsirastų daugiau vedėjų, 
būtų galima atsteigti buvusius 
chorus ir dar sutverti vieną ki
tą naują. Naujam chorui būtų 
pioga Manchesteryje, nes te
nai nuo tūlo laiko yra geras 
sentimentas už chorą. Tačiau, 
kai nėr spėkų, nėr kam juos 
vadovauti, negalima apie jų 
steigimą nei svajoti bent šiuo 
laiku. Pagaliau laikas bėga ir 
sąlygos keičiasi. Gal sąlygom 
pasikeitus ir vėl iš naujo cho
rų skaičius padaugės. Nėra 
reikalo prarasti vilties.

Kaip iš pradžios minėta, 
žmonės myli dailę, myli ir

Tąsa ant 4-to pusi.)
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Rytoj Įvyks “Laisvės” Koncertas

VYTAUTAS BACEVIČIUS
Pianistas - kompozitorius, vir
tuozas. Aukštas menininkas ir 
tai internacionalės scenos fi
gūra. Bacevičius plačiai aplan
kė ir Amerika koncertuoda
mas. Visur spaudoje buvo gar

binamas. Duos piano solų 
“Laisvės” koncerte.

ONA KUBILIENĖ
Garsi operų dainininkė, mez- 

-zo-sopranas, narė American
Guild of Musical Artists ir na
rė La Scala Operos. Ji vaidina 
ir dainuoja amerikoniškoj sce
noje su La Scala Opera. “Lais

vės” koncerte girdėsime ją.

POVILAS STOGIS, 
Iš Chicago, III.

Tai žymiausias lietuvis daini
ninkas, bosas, Amerikoje. Jis 
vaidina ir dainuoja operetėse 
lietuvių scenoj. Koncertuoja ir 
tarp amerikonų. Jo balsas yra 
didelis, gerai išlavintas žemas 
bosas. Tai Chicagos būbnas.

BIRUTA RAMOŠKAITE
Ji jau profesionalė dainininkė 
amerikoniškoje scenoje. Šiam 
sezonui turi kontraktą dainuo
ti ir vaidinti su operos grupe. 
Ta grupė gastroliuoja po Ame
rikos didmiesčius, trauks net 
iki North Carolina. Mes ją gir

dėsime “Laisvės” koncerte.

ALEKSANDRAS 
VASILIAUSKAS

Buvęs brooklynietis, dabar tu
ri balso lavinimo studiją Bos
tone ir dainuoja per N B C 
radio su puikiausiu pasiseki
mu. Turėsime progos ir jį gir

dėti “Laisvės” koncerte,

Sekmadienį November
£

“■t*;?®
J4.'

Lapkričio Sunday
BRONĖ L. ŠALINAITŽ

kytoja. Šiame koncerte ji 
akompanuos solistams

Rusų šokikų grupė, kuri vadinasi “Radischev Dance Group.” Tai profe
sionališki šokikai, kurie sukelia audringų ovacijų amerikoniškoj scenoje.

LABOR LYCEUM SALĖJE
949 WILLOUGHBY AVE (Arti Myrtle Ave. Eleveiterio Stoties)

ALDONA ŽILINSKAITĖ
Aido Choro mokytoja. Ji 

. dabar specialiai lavina Aido
Chorą dalyvauti šio koncer
to programoje.

BROOKLYN, N. Y
Koncertas prasidės 3s3O vai. po pietų

Įžanga: 55c, 83c ir $1.10 (įskaitant Fed. taksus). Vien tik šokiams įžanga 44 centai

PO KONCERTO ŠOKIAI 6 KAVALKŲ ORKESTRĄ



Ketvirtas puslapis
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Dvidešimts Keturi Metai Sovietų Galios
(Tąsa nuo 2-ro puslapio) 'šizmo, kokių dar žmonijos 

niekadosji niekados nesutiks nešti istorijoj nebuvo 
barbarišką fašistų jungą, ji ™sta Prles Jokl% kltą vals‘ 
tol kariaus, kol hitlerizmas - - 
bus sunaikintas.

Kiekvieną metą Sovietų 
Sąjungoj, lapkričio 7 dieną, 
būdavo kariniai paradai, tai 
liaudies išsilaisvinimo — re-jVtMi„w 
voliucijos diena. Liaudis kultūriško, 
džiaugėsi. Raudonoji Armi- žmoniško, ~____
ja žygiavo Maskvos ir kitų Sąjunga, nes Raudonoji Ar- 
miestų gatvėmis. Ginklai 
žvilgėjo. Ore skraidė šim
tai ir tūkstančiai orlaivių. 
Tai nebuvo niekam grūmo
jimas. Per 24 metus savo 
gyvavimo Sovietų Sąjunga 
neužpuolė nei vieną savo 
kaimyną. Tai buvo parody
mas priešams, kad Sovietų 
Sąjunga turi kuom gintis 
ir kam ginti. Dabar toji jė
ga jau penktas mėnesis 
kaunasi prieš tokias bai
sias jėgas nacizmo ir • fa-

Ir Sovietų Sąjunga lai
mės! Laimės todėl, kad jos 
liaudis žino, už ką ji turi 
eiti į frontą ir mirti kovoj. 
Laimės todėl, kad pasaulyj 
darbo liaudis, visa kas yra 

pro gresyvio, 
bus su Sovietų

Nashua, N. H
Naujienos iš Mūsų

Jau buvo rašyta, 
unijos drūtėja ir

Miestelio

kad šičia 
stiprėja.

Negana, kad jos stiprėja dirb
tuvėse, ale jos taipgi didina 
dalyvavimą politikoje, kas 
mūsų miestelyje yra naujeny
bė.

mija kovoja ne vien už savo 
šalies laisvę, bet kartu už 
Anglijos, Amerikos, visų 
pavergtų tautų, jų tarpe ir 
Lietuvos laisvę, teises visų 
žmonių, jų tarpe Italijos, 
Vokietijos, R u m u n i jos, 
Vengrijos, Finlandijos, ku
rie yra nacių ir fašistų pa
vergti, kuriems visos žmo- te.

• v 1 4- • j • i 1 Iniškumo teisės atimtos, ku
rie padaryti tik barbarizmo 
įrankiais.

D. M. šolomskas.

Amerikos Lietuviu Michigano Valstijos 
Kongreso Reikaluose

Jau pasigirdo pirmos žinios 
iš provincijos dalyvausiančių 
visuotiname Mich. valstijos 
kongrese. Tikrų davinių tiktai 
nėra iš Grand Rapids, Mich.

Tikiuosi, kad man nereikės 
nusivilti savo, kaip tai ir gim
tiniu miestu, nematant skait
lingos delegacijos.

Kadangi iš visur priduoda 
iŠ kalno žinių maždaug kiek 
delegatų dalyvaus, taipgi aš 
norėčiau gauti tas žinias be 
atidėliojimo, nes yra tam tik
ri prisirengimai, reikalaujanti 
žinojimo, maždaug 
skaitliaus delegatų iš

Pasiskubinkite man 
ti atvirute!

abelno 
kalno, 
praneš-

tarpu pranešu visiems 
;ms delegatams, ir rali)

šiuo 1
išrinktiems delegatams, 
lygiai ir tiems, kurie atvažiuos 
sykiu su delegatais kaipo tėmy- 
tojai, kad dėlei geresnio pa- 
rankumo per jau susidariusias 
sąlygas turėjome gauti dides
nę ir geresnę vietą 
valstijos Lietuvių 
posėdžiui.

Kongresas atsibus 
Svetainėje, kampas 
ir Vernor Highway

Michigan 
Kongreso

251 h 
West, 16

ge-Dalyvaus, be delegatų, 
rai žinomų svečių, Michigan 
Valst. Seimelio senatorius S. 
Nowak, N. A. WA—CIO Na- 
cionalės Tarybos narys Mel
vyn Bishop; taipogi lietuviams 
gerai žinomas atsakantis re
daktorius vienintelio darbo 
žmonių ir liaudies dienraščio 
vakarinėse valstijose, dienraš
čio “Vilnies”—V. Andrulis.

Tai dar ne viskas. Bet šį 
sykį užteks. Tėmykite vėles
nes laikraščio laidas apie to
limesnius' pranešimus.

žinios ateina kas dieną žai-^ 
bo greitumu apie kas minutos 
perversmus karo lauke. Net ir 
tie, kurie iki šiolei buvo vi
sam pasauliui žinomi, kaipo 
“apyzeriai”, jau atsidaro savo 
akis, pamatant galutiną pavo
jų iš pusės nacių ir fašistų.

Net toks sandarbininkas 
Chamberlaino politikos laikuo
se pataikavimo H i 11 e riui, 
Lordas Halifax, lankydamasis 
Detroite 3 dieną lapkričio pa
reiškė, kad kitokio išėjimo 
jau nebeliko, kaip tik—dides
nė produkcija, kad būtų su 
kuom apsiginti prieš Hitlerį.

Taigi ir mes Amerikos lie
tuviai Michigan valstijos, nors 
nebuvome “apyzeriai,” turime 
sukrusti, gyviau sujungti savo 
spėkas Michigan Valstijoje 
sykiu su kitais, kad padarius 
dar didesnes pastangas rėmi
mui Roosevelto nacionalės vie
nybės programos, idant, kaip 
Rooseveltas sako, kad “cop
per heads” ir “rattle snakes” 
sutriuškinti, kolei jos daug 
blėdies nepadaro. Taip ir 
mums reikia didelio, vieningo 
darbo išnaikinimui tų, kurie 
randasi mūsų tarpe—Hitlerio

ML

su- 
su- 
Ta-

Spalių 26 dieną buvo 
šauktas visų C.I.O. unijų 
sirinkimas. Sušaukė Unijų 
ryba. Susirinkime dalyvavo
daug publikos. Susirinkimo 
tikslas buvo dalyvauti išrinki
me miesto valdininkų. Susirin
kimas nutarė remti kandida7 
turą Bradrick į miesto majo
rus.

Unijos susirinkimus nutarta 
laikyti antrą sekmadienį kiek
vieno mėnesio. Lokalo 405 su
sirinkimas įvyks lapkričio 9 
diena. Visi nariai k dalyvauki-

dienos ant 
žemlapio 

vardas.

slaptų lietuviškų agentų, kurie 
slepiasi po priedanga demo
kratijos, pridengia savo barš
kučius, mirtingai kanda į 
sveika lietuviška kūną.

Pakeisdamas mums lietu
viams gerai žinomą lietuvių 
obalsį—vyrai, sujudinkim že
mę, tarsiu, kad—“vyrai ir mo
terys lietuviai, sukruskime 
greičiau ir sparčiau prie dar
bo, kol dar ne vėlu!”

Jonas Danta,
Kongreso šaukimo Komisi

jos Raštininkas,
7438 American

Detroit, Mich. ,

Waterbury, Conn

Laisvės turį ganėtinai 
žinoma, hartfordiečių 
Choras viršina narių 

ir finansais, šisai turi

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 
chorus, tai tikra tiesa. Gyvuo
janti chorai vadovaujami ga
bios vedėjos B. Rasimavičiū- 
tės, gerai laikosi ir juos labai 
žmonės remia. Iš šių dviejų 
chorų laikytos konferencijos 
spalių 26 d. Waterburyje išsi
nešta džiuginančių žinių.

Abudu chorai, kaip Vilijos, 
taip ir 
narių. 
Laisvės 
daugiu
net ir savo nuosavą namą įsi
gijęs. Tai retenybė, kad cho
ras ant tiek būtų tvirtas, jog 
galėtų įsigyti namą ir jį užlai
kyti.

Konferencijoje delegatai ir 
svečiai, perbėgę parengimų ra
portus, surado, kad yra gali
mybės paaukoti svarbiem tiks
lam po dolerį kitą. Taęl nu
tarta paaukoti medikamentam 
dėl Sovietų Sąjungos $27.72, 
dėl LMS Centro Komiteto lei
dimui veikalų, operečių ir gai
dų, $20, Apšvietos Fondui 
$10, Apskričio darbuotei pali
ko $47. Taipgi pasibrėžta su
rengti metinį koncertą pra
džioj pavasario Hartforde ir 
dainų 'diena vasaros laike 
Waterbury. O sekanti konfe
rencija bus laikoma masinė, 
tai bus kaip ir apšvietos, kul
tūros konferencija, kurioje bus 
ir pasilinksminimas - tam pri
rengtas, kaip tai, dainos, šo
kiai, užkandžiai ir prakalbė- 
lės ir taip toliau. Šį darbą pa
vesta sutvarkyt naujai išrink
tam ♦ komitetui su Laisvės 
Choru. O tas viskas turės atsi
būti Laisvės Choro nuosavam 
name Hartforde apie pabai
gą rugsėjo ar pradžią spalių 
mėn. sekamais metais.

Garbė Choram, kurie dabi
na pažangiųjų organizacijų 
parengimus! Sykiu garbė tiem 
žmonėm, kurie karštai atsida
vę prisideda prie chorų palai
kymo. Matome daugelį žmo
nių atsilankant ir dirbant cho
rų parengimuose. Tai vis cho
rų ir visos Meno Sąjungos pa
laikytojai, rėmėjai ir auklėto
jai. Konf. Koresp. V. J. V.

S3 S3

Iki lapkričio 1 
“Laisvės” vajaus 
nepasirodė .Nashua 
Ten matėme vardus Lawren
ce, Haverhill,' Lowell, bet iš 
Nashua nieko.

Tai drg. Penkauskas iš Law
rence atvažiavo lapkričio 1 d. 
į mūsų miestelį “Laisvės” va
jaus reikalais. Nors tą dieną 
labai lijo, bet jis lietaus ne
paisė. Mudu aplankėme “Lais
vės” skaitytojus ir pasekmės 
pasirodė geros. Gavome gerą 
glėbį prenumeratų ir aukų 
medikalės pagelbos Sovietų 
Sąjungai. Ant rytojaus ir vėl 
leidomės į darbą ir vėl pasek
mės buvo neprasčiausios. Gau
ta du nauji skaitytojai ir dau
gelis savo prenumeratas atsi
naujino. Per tas dvi dienas 
drg. Penkauskas padarė “Lais
vei” apie $60 už prenumera
tas ir $10 medikalei pagelbai.

Taigi, Penkauskas labai ge
rai padarė, kad atvažiavo pas 
mus. Padarė naudos dėl dar
bininkų judėjimo. . .

Nuo Red. Atleisite, kad dėl 
vietos stokos tuos ilgus išve
džiojimus turėjome sutrumpin
ti. Stengkitės rašinėti trum
piau.

WORCESTER, MASS
MŪSU NAUJIENOS

Sovietų 'Medikalės Pagalbos 
Reikale

Spalių 26 d. įvyko bankietas, 
suruoštas per Medikalės Pa
galbos Worcesterio komitetą. 
Mūsų S. M. P. komitetas daug 
dirbo, ir rengėsi prie skaitlin
gos publikos. Ir, tiesa, mūsų 
pažangūs rėmėjai gražiai atsi
liepė, prisirinko virš trijų šim
tų, daug turėjo laukti antrų 
stalų, bet visi buvo gražiai pa
tenkinti. Programą išpildė mū
sų gerbiami dainininkai Jonas 
Sabaliauskas k ir Vaclovas Tu
mams, ir Aido Choras. Jose
phine Latviutė nepribuvo. Prie
žasties neteko šužinoti.

Ačiū visiems dainininkams ir 
Josephinei Karsokienei už 
akompanavimą pijanu daini
ninkam ir vadovavimą Aido 
Choro. Ačiū visiems Choro na
riams, kad visi atsilankėt pa
dainuoti. Draugė Karsokienė 
yra ne tik gera mokytoja, bet 
ir pirmos klasės Choro vadovė. 
Kuomet ji vadovauja, tai ji ir 
dainuoja. Tada Chorui yra la
bai lengva ją sekti, todėl klai
dų neįvyksta, užtat Aido Cho
ras visada gražiai sudainuoja. 
Kreditas priklauso d. Karso
kienei. Taipgi porą kavalkų pa
skambino ant pijano draugų 
Janulių, mūsų veikėjų, dukre
lė Elenutė. Prakalbas sakė 6 
kalbėtojai. J. Jaškevičius iš 
Hudson, Mass., trumpai kalbė
jo už pagalbą Sovietų Sąjun
gai, už sutriuškinimą hitleriz- 
mo. A. Vasaris, iš Montello, 
Mass., kalbėjo apie reikalą or
ganizuoti jaunuolius. į L.D.S., 
nes Worcesterio jaunimas pra
deda atgaivinti L.D.S. jaunuo
lių skyrių, čia ir suaugę turė
tų stoti į pagalbą. Drg. Vasa
ris kvietė tėvus įrašyti savo

Los Angeles, Calif
Smagus ir Naudingas Vakaras

Spalių 24 d. būrelis draugų 
susirinko pas draugus West’us 
į jų naujus ir moderniškus na
mus, kad pagerbti drg. West 
ant jo gimimo dienos.

Dr-gė West žinodama nuo- 
nesnaudė—turėjo 

vakarienę.
prie stalo, 

išreiškė
draugai 
draugui 
linkėji-

dėti moterį, sūnų ir dukterį. 
Amžiaus buvo apie 56 metų. 
Dirbdavo anglies kasyklose 
sunkiai, kaip ir kiti angliaka
siai.

Mirusieji ilsėkitės Amerikos 
žemėj katalikiškai aprūpinti. 
O mes gyvieji tęsime gyveni
mo kovą už geresnį ateities 
gyvenimą, kad panaikinus 
tuos beprotiškus karus ir tą 
prakeiktą fašizmą ant šios že
mės kamuolio.

A. Čekanauskas.

ruošė pietus, turėjo grupelę 
svečių lapkr. 2 d. jų pačių na
muose.

P. Gardauskas užsiima pa
gražinimu veidų ir galvų. Jo 
įstaiga randasi po No. 88 Kel
sey St.

Drg. V. T. Jokimas sunkiai 
dirba, rinkdamas senus ir 
j ieškodamas naujų prenume
ratorių dienraščiui “Laisvei”. 
Gero, drauge, tau pasisekimo.

Rep.

šeštadienis, Lapkričio 8, 1941

Va

st

tikį, irgi 
pagaminus

Susėdus 
kiekvienas
Westui savo širdingus 
mus jo tolimesniam gyvenime, 
ko iš tikrųjų West yra užsitar
navęs. Nes jis dirba tarpe 
lietuvių progresyvės visuome
nės. Daug pasidarbavęs ypač 
su savo orkestrą pasilinksmini
mams ir daug sykių reikšmin- 
gesniuose nuotikiuose ir visiš
kai už dyką.

Bet dar ne viskas, svar
biausia štai kas: kuomet visi 
pasisotino gardžia vakariene 
ir pradėjo baikauti bei šne
kučiuotis, tai viena tik dr-gė 
Deivienė sėdėjo giliai 
mąsčiusi, rodosi, ką tai- 
nuoja, bet nedrįsta savo 
ną pareikšti. Kadangi ji
nenuilstančiai dirba darbinin
kų judėjime ir daug aukuoja, 
tad ir iš kitų, progai pasitai
kius, tai aukų, tai pozityvio 
darbo reikalauja—už ką daž
nai gauna bombarduoti.

Tad ir dabar, lyg ir bijo
dama, kad “bomba” nekrįstų, 
patylomis paprašė 
West pavelinimo 
aukų dėl Rusijos
pagalbos, ką West sutiko en
tuziastiškai.

Plačiau apie reikalo svar
bumą paaiškino drg. Smith ir 
pasekmės puikiausios; visi au
kojo po dolerį, štai aukavu
sių vardai:

S. T. Westai $1.00; Milton 
Groff $1.00; Chas ir U. Dei- 
viai $1.00; Stanley Yakum 
$1.00; j; Pociūnas $1.00; T. ir 
V. Gruppie > $1.00;
Rimkienė $1.00; S. 
Smiths ' $1.00 Viso
kurie buvo perduoti vietiniam 
lietuvių komitetui medikalės 
pagalbos Sovietų Sąjungai.

Širdingai ačiū Deivienei, 
Westams ir visiems aukavu
siems.

Tie $8 apriš žaizdas dau
geliui raudonarmiečių ir gal 
daugelį jų gyvybių išgelbės, 
kurie taip narsiai, nieko neat- 

! bodami, kovoja, kad nusukti 
sprandą kraujageriui Hitle
riui, kuris stengiasi sunaikinti 
visų laisvę, demokratiją ir vi
so pasaulio progresą 
rą.

Ta pačia proga, 
suojant teisingos
šiuom momentu reikalingumą 
ir svarbumą, draugai Westai 
užsiprenumeravo “Laisvę” ant 
metų, o kita draugė prižadė
jo man taipgi ant metų už 
dviejų savaičių užsiprenume
ruoti. Tai kitas žingsnis, pir
myn ir kitas smūgis mūsų 
priešams.

Kaip matome, draugo Wes- 
to gimimo diena atnešė ne tik 
jam džiaugsmą, bet ir didelę 
naudą mūsų progresyviam ju
dėjimui ir visam progresyviam 
pasauliui, kuris kovoja, kad 
sunaikinti tą visų priešą—kru
vinąjį bestiją Hitlerį ir jo 
žmogžudišką kliką.

Žemaitukas.

New Britain, Conn.
Draugam U. ir P. Gardaus- 

kani sukako 25 metai ženy- 
binio gyvenimo, tad jiedu su

4

užsi- 
pla- 
pla- 
pati

draugų 
parinkti 

medikalės

aukojo šie:
Mizara, J. Paulina 

ir A. 
$8.00,

O. Trepkus, 
Balčiūnas, J. 

Diržienė, J. Pel-

aukojo: J. Palio-

Petrauskas, A. Naru- 
P. Jucius, A. 
Latauskas, J. 
Palevičius, J.

Nomor,

Marti- 
Mike- 
Kižys;
T., B.
Tūma-

F. Pet-

S. jaunuolių kuopą Worceste- 
ryje.

J. J. Bakšys, “Laisvės” vaji- 
ninkas, kalbėjo reikale šio va
jaus, pareikšdamas, kad kas 
skaito “Laisvę”, tas .kovoja ir 
prieš hitlerizmą, nes visi fa
šistinių laikraščių melai yra 
atmušami per “Laisvę”. Visos 
karinės ir pasaulinės žinios yra 
teisingai paduodama “Laisvėj”. 
Visi skaitykite “Laisvę”.

Du Komunistų Partijos at
stovai kalbėjo. Kvietė visus pi
liečius 4 d. November balsuoti 
už H. Grossman, Alderman-at- 
Large.

J. Skliutas kalbėjo apie šį 
baisųjį karą, kur Hitleris už
simojo sunaikinti Sovietų Są
jungą, ir su ja, demokratiją 
Europoje. Baigdamas kalbą 
prašė visų dalyvių paaukauti 
pagal išgalę į fondą Medikalės 
Pagalbos Raudonajai Armijai.

Aukojo šie:
LLD 155 Moterų kuopa $25; 

A. Balčiūnienė $25; J. Skliu
tas $20; J. M. Lukas $10; J. 
Daugėla $10; F. Balčiūnas 
$10; B. Skeltienė $10; J. Ka- 
napkis $11; K. Kosulis $10;
G. Granickas $10; J. Raulušai- 
tis $10; V. Jančius $10; P. 
Jalskis $10; D. Lestaravičia 
$10; J. špakauskas $10.

Po $5 aukojo: Aido Cho
ras, Pažangių Lietuvių Ta
rybos, Worcesterio skyrius, ir 
šie asmenys: N. Kudarauskas, 
A. Vilčiauskas, O. Novikienė, 
J. Karsokas, d. Bernotą, F. 
Repšys, d. Bernotienė, A. 
silienė, M. Sukackienė, 
Brazauskas, D. J. Jusius, 
kus Pharmacy 97 Water
D. žemeikiai, J. Norvaiša, A. 
Pilkauskas, P. šiusas, d. Gai
galai, F. Petrauskas, M. šiu- 
pienėnė, K. Valontukevičius, 
d. Nastaravičienė, J. J. Bak
šys, E. Anioliauskiutė, J. Po
cius, M. Mazurkienė, V. Tra
kimas, Peter, L. Valoncaus- 
kas, J. Kairia, . P. Sadauskas.

Po tris dolerius 
J. Samulienas, B. 
Kieta.

Po $2 aukojo: P. Bacevi
čius/ draugai Rudnikai, J. 
Pūras, J. Vizbaras, A. žitkie- 
nė, S. Holbrook, M. Kižienė, 
P. Butkevičius, 
d. Januliai, J. 
žemaitis, d. 
konas.

Po $1.00
nis, F. Kaulakis, J. Jaškevi
čius, M. 
sevičius, 
šius, M. 
laitis, F.
A. Repšiūtė, 
Prastauskas, Jeff e, U 
nienė, J. Dovidonis, 
kūnas, M. Stankienė, F. Bliss,
H. Stankus, P. Grinevičienė.

Po 50 centų aukojo: O. Va- 
lontukevičienė, Friend, — 796 
Main St., B. Wolen. Harry 
aukojo 30 centų. Po 25 cen
tus aukojo C. S. Perch, Peter, 
Joe, N'adolne, J. Ardow.

O draugai Keršuliai iš Mill
bury, Mass., aukojo dėl šio 
bankieto kopūstų.

Varde Sovietų Sąjungos ko
votojų prieš fašizmą visiems 
atsilankiusiems ir už Jūsų au
kas tariu širdingiausį ačiū. 
Ačiū mūsų komisijai, kuri tiek 
daug dirbo dėl šio bankieto, 
tai yra, E. Dovidonienė, E. 
Kanapkienė, B. Volančauskie- 
nė, E. Trasikienė, A. Pilkaus
kas ir F. Repšys. Ir didis ačiū 
Aido Choro merginoms už pa
tarnavimą prie stalų.

Aukų per šį bankietą su
rinkta $446.65.

Pridėjus. Sūnų ir Dukterų 
auką $1,00, pasidaro vien tik 
aukų $546.65.

Manoma, kad bankieto pel
nas sieks apie du šimtu dole
rių.

Lai būna ši graži auka už 
sukriušinimą tos baisios pa
saulyj kriminalystės fašizmo!

J. M. L. y
Red. Pastaba:. Prašėte, kad 

ši korespondencija tilptų “Lai
svėje” pirmadienį, lapkričio 3 
dieną. Betgi mes ją tik gavo
me pirmadienio rytą. Redakci
ja turi gauti korespondenciją 
mažiausiai dvi dienas prieš tą 

vaikus į LDS. Aš jam pritariu.] dieną, kurioje norima ją tal- 
Būtų gražu turėti stiprią L.D. pinti

ir kultu-

bedisku- 
spaudos

Springfield, Ill

ir du 
visus 
kapų 
kata-

Spalių 20 d. mirė A. To- 
nilienė, 58 meti), ir motina 8 
vaikų. Paliko nuliūdime vyrą 
Antaną, šešias dukteris 
sūnus. Velionė paliko 
vargus ir atgulė į šaltų 
žemę.,Tapo palaidota su
likų bažnyčios patarnavimu. 
Ji tikinti ir buvo. Visą laiką 
vargingą gyrveniihą turėjo iki 
tokią didelę šeimą išauklėjo. 
O vyras per daug metų dir
ba W.P.A. darbus. Tai ma
žas uždarbis, o gyvent reikia. 
Savoa pastogės neturint, reikia 
valkiotis ant randų. Tai ir ve
lionei tokie pyragai buvo iki 
gyvybė užgeso.

Spalių 22 d. mirė Stanis
lovas Lečkauskas. Paliko liū-
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KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS.

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

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

Office Phone 
EVergreen 4-6971

FLUSHING
Inside Phone 

EVergreen 4-6485

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

Open Day and Night

Vapor Room, Turkish Room, Russian 
Room, Large Swimming Pool, Fresh Ar. 
tesian Water, Restaurant, Barber Shop 

Sleeping Accomodations.

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

Managed by

RHEA TEITELBAUM

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

Wed., Thurs., Fri., Sat. and 
Sun. ali day and night.

LIETUVIŲ ŽINIAI
Šiuomi pranešu lietuviams, kad aš parduodu įvairų, 

nesugadintą sveikatai maistą ir Vitaminus, kurie privalu 
kiekvienam vartbti: 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 i£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.
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AiSV.E Penktas puslapis
S3

mą, o ne kalbėti tą, ko pats
nežino. Lowellietis

Rytoj sukaks 20 savaičių, 
kai Rytų Europoje verda pek
liški mūšiai—mūšiai tarpe ci
vilizacijos gynėjų ir jos prie
šų.

Čia audikas turi 40

■k

Šeštadienis, Lapkričio 8, 1941

Sįfffe;

Kanados sargybiniai su orlaiviais saugo pasienį toli
muose šiauriuose, už Hudson Bay.

PREZ. ROOSEVELTO SVEIKINIMAS 
SOVIETU SĄJUNGAI PROGA JOS 

24-RIŲ METU SUKAKTIES

stovį, kad nereikėtų nariam 
mokestis kelti.

F. Kubilius, 188 kp., 
Boston, Mass., ant pre
zidento.

L. Kavaliauskaite, 152 kp., 
Brooklyn, N. Y., ant vice
prezidento.

J. Miliauskas, 286 kp., Mc
Kees Rocks, Pa., ant se
kretoriaus.

J. žebrys, 136 kp., Cleve
land, Ohio, ant iždininko. 

P. A. Jatul, 25 kp., Stough
ton, Mass., ir

St. Kuržinskas, 211 kp., Ma- 
hanoy City, Pa., ant iždo 
globėjų.

Dr. Johanna Baltrušaitienė, 
40 kp., Pittsburgh, Pa., 
ant daktaro-kvotėjo.

Nominacijos prasidėjo 
lapkričio 1-mą, baigsis 
gruodžio 31-mą. Būtinai 
dalyvaukite patys nomina- 
ciniame susirinkime ir var
dan SLA gerovės balsuokite 
už šiuos kandidatus. Aplan
kykite ir pakalbinkite kitus 
SLA narius balsuoti už šį 
sąrašą. Apie pasekmes no
minacijų rašykite spaudon, 
taipgi praneškite mums 
šiuo antrašu:

SLA Narių Komitetas, 
472 Lorimer Street, Brook-

Lowell, Mass.
Kaip visur, taip ir pas mus, 

visko būna, štai spalių 29 d. 
areštavo du gydytoju ir vieną 
vaistininką už dopinimą žmo
nių. Jie darė gana gerą biznį, 
pardavinėdami morfiną per 
ilgą laiką. Kaip vietinė spauda 
sako, valstijos policija juos 
sekė visą mėnesį, kol sučiupo 
šmugelninkus. Sugaudė daug 
agentų visoje apylinkėje. Kaip 
spauda sako, daugelis jų pa
leista po kaucija, kuri siekia 
$45,000. Teismas atsibus lap
kričio 14 dieną. Policija jieškp 
daugiau agentų.

Šiandien man vienas davė 
iškarpą iš “Vienybės,” kur 
sako, kad vokiečiai Lietuvoje 
leidžia du laikraščius vokiečių 
kalboje. “Vienybė” sako: vė
liname tiems laikraščiam ge
riausio pasisekimo. Ar tai ne 
džiaugsmas, kad ne gana, kad 
panaikiųo vardą Lietuvą, o 
dabar dar stengiasi prievarta 
panaikinti lietuvių kalbą.

Kada Lietuvoje buvo tary-

bų valdžia, tai lietuvius vieni
jo, lietuvino, steigė lietuviškas 
mokyklas. Tie sutvėrimai iš 
“Vienybės” tuomet sakė, “bar
barizmas,” pilstė sutras ant 
tarybų valdžios, visaip mela
vo. šiandien, kuomet Adolfas 
panaikino Lietuvos vardą, už
gniaužė lietuvių laikraščius, o 
leidžia vokiškus laikraščius, 
tai niekšai džiaugiasi.

Paimkime Ancevičiaus me
lus. Jis sako, kad laike tarybų 
valdžios medvilnėje turėjo 
audėjas dirbti ant 6 staklių. 
Sako, tai nežmoniškas išnau
dojimas buvo. Gerai, pažiū
rėkime kad ir į Lowellio med
vilnes.
staklių. Į minutę daro kelius 
šimtus pikių staklės. O kokią 
algą šiame brangume audėjas 
gauna? Ogi tik $16. Todėl 
Lowellio audėjai sako: Ten 
Lietuvoje buvo rojus prieš mū
sų darbą.

Gal ponas Ancevičius neturi 
supratimo apie audinyčias. Pa
tarčiau jam atvažiuoti į Lo- 
wellį patirti audėjų gyveni-

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard Street 
kampas Inman Street 
Arti Central Skvero 

CAMBRIDGE, MASS.
Tel.. TRQbridge 6330

OFISO VALANDOS:
2-4 ir 6-8 vakaro
Nedaliomis ir Šventadieniai*: 
10-12 ryto

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

Visa liaudis stojo karau. Vi
sa liaudis kovoja,—kovoja 
taip, kaip niekad pasaulyje 
jokios šalies žmonės nekovojo.

Prieš 20 savaičių, kai vo
kiečiai užpuolė Sovietų respu
blikas, retas amerikietis ma
nė, kad karas taip ilgai tęsis. 
Daugelis jų, esančių įtakoje 
anti-sovietinės spaudos, manė, 
kad per tris-keturias savaites 
karas bus užbaigtas,—vokie
čiai laimės.

Ką jie šiandien mano? šian
dien vis daugiau ir daugiau 
žmonių yra įsitikinę, kad hit- 
lerizmas bus sunaikintas, o 
laimėtojais išeis demokratijos 
— Anglija, Sovietų Sąjunga, 
Amerika!

MATEUŠAS SIMONAV1CIUS
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

Kiekvieną s u batą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys, 
užfijimui su mote
rimis. Nedfiliomis 
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vfilai.

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

Washington. — Preziden- riausybė ir žmonės trokšta 
tas Rooseveltas lapkr. 6 d., I padaryti visa, kas tik gali- 
išvakarėse 24-rių metų So
vietinės revoliucijos sukak
ties pasiuntė Sovietų Sąjun
gai sveikinimų telegramą, 
išreikšdamas viltį, kad Ru
sijos žmonės laimės karą 
prieš Hitlerį. Telegramai 
adresuota Michailui Kalini-1 pagandos ministeris Goeb- 
nui, pirmininkui Visos So- bels per spaudą gąsdina vo- 
vietų Sąjungos Centro Pil- kiečius, kad jie susilauktų 
dančiojo Komiteto.

Prez. Rooseveltas sako: Jei£u
“V a 1 stybinėje sukaktyje 

Sovietų Socialistinių Res
publikų Sąjungos aš pareiš
kiu jums savo sveikinimus 
ir širdingus gerus linkėji
mus labui jūsų šalies žmo
nių ir noriu pasakyt jums, 
kaip Jungtinių Valstijų 
žmonės ir visos jėgos žiū
rinčios su pasibaisėjimu į 
užpuolimą džiaugiasi, kad 
Sovietų Sąjungos armija ir 
žmonės taip narsiai ir ryž
tai priešinasi užpuoliko ata
koms.

“Aš esu isitikihęs, jog au
kos ir kančios tų, kurie tu
ri drąsos kovot prieš užpuo
limą, nebus Veltui.

“Aš noriu užtikrint jus, 
kad Jungtinių Valstijų vy-

ma, kad padėtų jūsų kraš
tui šioje kritiškoje valando
je.”

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

NACIŲ NUSIMINIMAS

BERLIN. — Nacių pro-

daug aršesnio “pragaro,” 
i pralaimėtų šį karą, 

negu po praeito pasaulinio 
karo. Jis, todėl, šaukia vo
kiečius nusiteikti “sunkiai 
ir neatlaidžiai” kariauti. 
Vengia pasakyt, kiek šis 
karas galėtų tęstis.

Stambūs Sovietų 
Pasisekimai

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR
SCRANTON, PA.

ALDLD 39 kp. susirinkimas įvyks 
9 d. lapkričio, pas d. Indriulius, 415 
Electric St. 2 vai. po pietų. Nariai 
dalyvaukite, nes yra svarbių reika
lų aptarti, taip pat bus renkami de
legatai I 12-to Apskr. konferenciją, 
kuri jvyks lapkr. 16 d., Bingham- 
tone. — P. Slekatiis, Sekr.

(262-264)

WORCESTER, MASS.
ALDLD 155 kp. susirinkimas' 

jvyks lapkričio 10 d., 7:30 v. v., 
Liet. Svet., 29 Endicott St. Malonė
kite dalyvauti ir atsiveskite naujų 
narių. —• A. W. (263-265)

London, lapkr. 7. — Mas
kvos fronte Raudonoji Ar
mija atėmė iš vokiečių eilę 
miestelių ir žygiuoja vis 
pirmyn. Raudonieji pėsti
ninkai, raiteliai, artilerija 
ir orlaiviai išmušė vokiečius 
iš vienos pozicijos po kitos 
Volokolamsko fronte, 65 
mylios į šiaurių vakarus 
nuo Maskvos, kaip praneša
ma iš Kuibiševo.

Ties Volokolamsku Sovie
tai daužo ir stumia vis to
liau atgal 10-tą vokiečių 
tankų diviziją ir 69-tą ir 
86-tą mechanizuotus nacių 
pulkus.

Leningrado fronte sovie
tinė kariuomenė taip ata
kuoja vokiečius, kad šie ne- 
paspėja atsigriebt ir tik 
stengiasi apgint savo pozi
cijas.

Vokiečiai teisinasi blogu 
oru Maskvos fronte,
Anglijos karininkai sako, 
jog ne oras, o kas kitas 
stumia juos ten atgal.

Naciai su didžiausiomis 
mechanizuotomis j ė g o mis 
atakavo Sovietus ties Tula, 
100 mylių į pietus nuo Mas
kvos, bet per šešias dienas 
nieko tokio ten nelaimėjo, 
kaip teigia anglų karinin
kai.

NOTICE is hereby given that License No. 
E 245 has been issued to the undersigned 
to sell beer from house to house, under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol ’Law. Borough of Brooklyn. County of 
Kings.

I.SUT2 1."--------
451 Dahill Rd..

NOTICE is hereby given 
C 234 has been 
to sell beer, at wholesale under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control 
453 Dahill Road, Borough of 
County of 
premises.

453 Dahill

NOTICE i;
GB 11183 has been issued to the undersigned 
to sell beer, 
of the Alcoholic 
469 East 
County of 
premises.

469 East I

NOTICE 
ER 2802 
to sell 
of the Alcoholic Beverage Control 
2814 W. ~ ~
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

281 I W.

NOTICE 
RL 8017 
to sell beer, wine and liquor at retail .under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at' 571 Park Ave., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JERRY CARBONE
571 Park Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE ir hereby given that License No. 
RL 8046 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor nt retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2273 Pitkin Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ELIZABETH FIGLIOLI
2273 Pitkin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE ir hereby given that License No. 
RL 7995 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 5615 — 1st Ave.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ARTHUR GO I,DM AN & 
THOMAS' HARRIGAN 

Harrigan’s Bar Ą Grill 
1st Ave., Brooklyn, N. Y.

__ _  . that License No.

to house at retail, under 
Alcoholic Beverage Con- 
of Brooklyn, County of

COLTON
Brooklyn, N.

Borough of Brooklyn,

LOUIS BLECKER
Brooklyn. N. Y.

that LicenHc No. 
issued to the undersigned 

’ ' “7
Law at 

Road, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off the

MEYER IX)PATOW
Rd., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.
- : . : . ::___ ’ i

at retail under Section 107 
Beverage Control Law at 

38th St., Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off the

MICHAEL CAHILL
38th St.. Brooklyn, N. Y.

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

beer, at retail under Section 107 
Law at 

36 St., Borough of Brooklyn,

HARRY SOBEL
36 St., Brooklyn, N. Y.

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

5615

NOTICE is hereby given
E 243 has been issued to the undersigned to 
sell beer from house 
Section 107, of the 
trol Law. 
Kings.

149 Dahill

NEW BRITAIN, CONN.
ALDtD 27 kp. susirinkimas įvyks 

lapkr. 11 d., IWO Svet., 53 Church 
St., 7:30 v. v. Draugai, dalyvaukite 
susirinkime, nes bus renkama 
ALDLD Centro Komitetas, 
kutis. ' (263-265)

Vi-

i

FREEHOLD, N. J.
Am. Liet. Piliečių Kliubas ruošia 

Šokiui, lapkr. 8 d. savo patalpoj, 
Englishtown Rd., du blokai iš mies
to. Kviečiame vietinius ir iš apylin
kės dalyvauti. Turėsime gerus mu
zikantus, • taipgi Įvairių valgių ir 
gėrimų. Durys atdaros 6 v. v., šo
kiai nuo 7 vai. Jžanga tiktai 25c, 
be taksų. Lauksime. (263-264)

philadIelphia, pa.
Pirmadieni, 10 d. lapkričio įvyks 

visų darbininkiškų organizacijų eks
tra susirinkimas labai svarbiais rei
kalais. Liaudies Name, 735 Fair
mount Ave., 8 v. v. Bus du labai 
svarbūs klausimai. Apart to, drau
gai, platinkit bilietus tarptautinio 
masinio susirinkimo, kuris įvyks 14 
d. lapkr. Convention Hall, 34-tos ir 
Spruce gatvių. Už parduotus bilie
tus greit grąžinkite pinigus. — 
Veik. Kom. Sekr. (263-265)

Nominuokite šiuos Kandi
datus p SLA Pild. Tarybą 

1942—44 Metams

Jie apvalys SLA ir jo or
ganą “Tėvynę” nuo prona- 
ciškos smetoninės politikos 
ir sutvarkys SLA finansinį

MdMuMi

CHARLES’ 
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 
306 Union Avenue 

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

SANDELIS VISOKIŲ 
ŠAKNŲ IR ŽOLIŲ 

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

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

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

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

Lengvas būdas išmokti angliškos 
kalbos be kito pagelbos 35o.

M. ZUKAITIS 
334 Dean Street 

SPENCERPORT. N. Y.

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

Brooklyn, N. Y.
TeL Evergreen 4-9508

HI-HAT NIGHTCLUB
Savininkai:

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

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.

f

•g
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BUNION LABEL

-

Telephone
STagg 2-5043

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 kčksų-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 svorj ir kainas.

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

RESTAURACIJA
Frank Domikaitis ir Antanas Barzda

Savininkai
417 Lorimer St — “Laisvės” Name — Brooklyn

GERIAUSIOS .
RŪŠIES

VALGIAI
Gaminami Eurupiško 

ir Amerikoniško 
Stiliaus

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO
Visada yra gražus pasirinkimas pieniškų valgių 

ir daržovių—virtų ir žalių. «

Puikūs lietuviško 
Namų darbo kllbasai 

ir kepta paršiena

Gaspadoriškal nuvirti 
Kopūstai ir Barščiai

NOTARY 
PUBLIC

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
Liūdėsio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

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

Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Laukiame Jūsų Užsakymo
Patarnaujant krautuvėms ir įvairiems 

pokiliams: bankietams, vestuvėms 
ir parems

BRL BAK1HG CO^

THE BAKERS*

M

i

BROOKLYN, N. KMf .MH

bet

050c
$

$1.60

35c

||

SLA Nariai! 0 $ 
S

$
$

$3.00 
35c 
25c 
15c

Clement Vokietaitis 
LIETUVIS ADVOKATAS 

66 Court Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-3622

Borough

SAM 
Rd.,

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

„ Tel. Evergreen 8-7179

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

660 GRAND STREET

... 25c

... 60c

... $1.50

$
i
I

i

Vi

TILŽĖS SPAUDIMO
Aukso Altoriukas, paprastu ap

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

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

Ta pati knyga, minkštais, tvir
tais viršais ...............................$1,35

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

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

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

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

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

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

M. Žukftltlfl,
334 Dean Rd., 

SPENCERPORT, N. Y.

CHARLES J. ROMAN
( Ramanauskas)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

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

dernišką patarnavimą.

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

1113 Mt. Vernon Street 
PHILADELPHIA, PA. 

Telefonas Poplar 4110

p 
g v



šeštas puslapis šeštadienis, Lapkričio 8, 1941’

Pasigrožėkit Žaviom Dai nom-Muzika ir Pa- 
simatykit su Sve čiais "Laisvės” Koncerte!

a a

miešto čarterio praėjo labai 
didele didžiuma balsų. Jis pa- 
haikina bereikalingus šerifų ir 
registrarų ofisus atskirose 
miesto dalyse, o pareigas per
veda į vieną centralinę šerifo 
ir vieną registraro raštinę, ku
riai tarnautojus parinks mies
to Civilės Tarnybos Komisija, 
kuri parenka tarnautojus ir 
visiems kitiems miesto depart- 
mentams.

Majoras Pirmoj Po Pergalės 
Prakalboj Ragino Visus

I Vieningą Darbą
LaGuardia, visoj miesto is

torijoj pirmas majoras išrink
tas trečiam terminui, savo po- 
rinkiminėj prakalboj per ra
dio—iš stoties WNYC pareiš
kė padėką jį išrinkusiems bal
suotojams ir atsišaukė į visus 
gyventojus budavoti nacionalę 
vienybę akyvaizdoj “prieš mūs 
kraštą stovinčios labai rimtos 
padėties.”

Nors bėgiu savo kampani- 
nijos majoras ypatingo užak- 
centavimo nedėjo ant užrube- 
žių politikos klausimo, tačiau 
daugelis jo rėmėjų specifiškai 
pabrėždavo reikalą išrinkti jį 
labiausia dėlto, kad jis yra 
prezidento Roosevelto politi
kos rėmėjas, griežtas šalinin
kas kovos sumušimui Hitlerio. 
Tad jo išrinkimas šios šalies 
politiniuose rateliuose, o taip 
pat ir užrubežiuose buvo su
prastas, kaipo užgyrimas pre- 
zid. Roosevelto politikos.

Puikusis lietuvių dainos ir 
muzikos žvaigždžių sąskridis, 
kokio nėra buvę niekur kitur 
Brooklyne, įvyks jau šį sek
madienį, lapkričio 9-tą, dien
raščio “Laisvės” koncerte, La
bor Lyceum salėj, 949 Willou
ghby Ave., Brooklyne.

Pirmu kartu Brooklynan at
vyksta žymusis Chicagos lietu-’ 
vių dainininkas Povilas Stogis, 
kurio stipriu ir gražiu baso 
balsu džiaugiasi chicagiečiai 
ir apylinkių lietuviai ir kita
taučiai jam dainuojant opere
tėse ir koncertuose. Tačiau to
lumas mums neleido pirmiau 
jo girdėti ir gal negreit vėl 
pasitaikys kita proga, tad ne
praleiskite šios.

Birutą Ramoškaitę, garsio
sios Julliard Muzikos Mokyk
los auklėtinę, mes girdėję ir 
kiekvienu kartu vis didesne 
audra aplodismentų lydėję, 
kadangi ji nuolat auga. Neuž
ilgo ji išvyks su operos grupe 
gastrolėm po įvairias valstijas 
iki North Carolina.

Aleksandras Vasiliauskas 
daug dainavęs ir dainuoja lie
tuviams, tačiau mes, brookly-

dalyvių teks išgirsti pirmu 
kartu “Laisvės” koncerte šį 
sekmadienį.

Vytautas Bacevičius, pianis- 
tas-virtuozas, buvęs per 10 
metų. Kauno Valstybinės Mu
zikos Konservatorijos profeso
riumi, parašęs kelias dešimt 
sudėtingos muzikos kūrinių, ir 
sėkmingai koncertavęs po Eu
ropą, Pietų Ameriką ir čio
nai, išstos ir šiame koncerte 
su žavinga muzika.

Masiniai dainuojamos ir 
lietuvių taip mylimos liaudies 
dainos šio koncerto rengėjų 
irgi nepražiūrėtos. Aido Cho
ras, su savo gabia ir grakš
čia vedėja Aldona Žilinskaite, 
yra pasiruošęs mus sutikti su 
gražiausiom dainom. Aidas 
atidarys programą.

B. L. šalinaitė, muzikos mo
kytoja ir pianistė akompanuos 
visiems dainininkams.

Ir paskutinė šiame mūs pri
minime, tačiau aniptol nepa
skutinė, bet pirmutinė audrin
gų ovacijų kėlime amerikoniš
koje scenoje, yra Radischevo 
Šokėjų Grupė, kuri išstoja su 
savo aukštai išlavintais solo

{domios Tarybininkų Balsų 
Skaitliavimo Lenktynės;

Cacchione Eina 7-tu
I

Brooklyno lietuviams gerai 
pažįstamas Peter V. Cacchio
ne pirmą balęų rėkavimo die
ną baigė lenktynes 7-tu iš 31 
kandidato, o . renkama bus 8 
ar 9. (Galutinas renkamų 
skaičius bus nustatytas tik su- 
rokavus visus 1-mo pasirinki
mo balsus.) Jis buvo aukščiau 
visų darbiečių ir aukščiau Lai- 
dlerio, esančio tarybininkų ir 
Norman Thomaso, socialistų 
lyderio, užgirto kandidato.

Panaikinti Šerifai

Taigi, buvę išrinktais į šeri
fus Levis, Mangano, Fitzge
rald, McGuire, ir į registrarus 
Weildlick, McGuiness, Blasius 
ir Albert neturės progos jais 
būti, kadangi su pabaiga me
tų tos vietos panaikinama. Tai 
ir gerai. Jos tik išlaidas mies
tui darė ir buvo visokiems val
dančiųjų partijų pataikū
nams gūštomis.

Paskutiniai du sumanymai, 
kurie dangstėsi neva stojimu 
už virš minėtų vietų panaikini
mą, bet tikrenybėje buvo taip 
sudaryti, kad būt jas išgelbė
ję nuo panaikinimo, piliečių 
buvo gerai suprasti ir didele 
didžiuma balsų atmesti.

Irving Teatre

Pelėda Sulaikė Orlaivius
Didžiulei pelėdai užtūpus 

ant švyturio La Guardia orlai
vių stotyje, jos gaudytojai 
darbavosi per arti valandą 
laiko, kol ją nulėkdino kitur. 
Paukštei savimi uždengus 
šviesą ir pritemdžius visą vie
ną išvažiuojamąjį taką, orlai
viai negalėjo keltis.

A. Mortimer nušoko mirtin 
nuo stogo 3 aukštų namo, 
30-63 37th St., Astorijoj.

Užklupo Snapso Varyklą
šeštadienio haktį padaryta 

krata 3 aukštų bildinge 461 
Madison St. ir rasta 1,500 ga
lionų talpos varykla, 10,000 
galionų talpos kubilų, 28,000 
gal. raugo ir 60 galionų gata
vo alkoholio, 65 maišai cuk
raus ir 400 dėžių bonkų sodės.

Nelegalė varykla konfiskuo
ta ir savininkai, Herman Le
vine ir Samuel- Romolo, su
laikyti kvotimui.

Bioff ir Browne byla per
duota “džiūrei”.

COMI Ft 0 M 1030 ura c

DU GALINGI JUDŽIAI KOVOS UŽ ŽMONIŲ LAISVĘ
I Sujaudinanti istorija Bohemijos Čiapajevo

“Janosik”
“Galinga”—Daily Worker.

Extra: “Stalin Kalba” apie “Nusvilintos žemės Politiką” 
VĖLAI RODOMA ŠIĄNAKT!

Pudovkino šaunus Veikalas

“General Suvorov”
Sovietinis judis kariško genijaus, kuris ( 

sumušė Naix>leono armijas.

IMW Į®

LAISVĖS RADIO PROGRAMA
Transliuojama iš stoties

OHV - 1430 Klcs.

Biskį pajuokavęs, kad 
Dwyer gali džiaugtis nelaimė- 
jimu lenktynių į majorus, ka
dangi šie sekami keturi metai 
bus sunkaus darbo metais, 
majoras sakė:

“Sekami keturi metai čia 
Miesto Salėj bus sunkūs, keb
lūs metai. Prieš mūs kraštą 
stovi labai rimta padėtis. Aš 
negaliu tą pabrėžti perstip- 
riai.”

Majoras kritikavo Queens ir 
Bronx republikonų bosus, kur 
jie buvo susivieniję su tamma- 
niečiais ir atsukę visas atakas 
prieš jį. Be abejo, tas majorui 
daug pakenkė. Tačiau gera 
dalis republikonų savo bosų 
nepaisė, balsavo už LaGuar
dia, kaip parodo gana gausin
gi republikonų jam duoti bal
sai tuose apskričiuose. Jis de

q’_ ; niečiai

I

kojo brooklyniečių ir newyor- 
kiečių republikonų vadams ir 
nariams, taipgi Darbo Parti
jai ir Fuzijos Partijai už duo
tą paramą.

MIR E
Marijona Jusaitis, 46 m. 

amž., 356 Montauk Ave., 
Brooklyne, mirė lapkričio 5 
d., pašarvota grab. Bieliaus
ko laidotuvių koplyčioje, 660 
Grand St., Brooklyne. Laido
jama šeštadienį, lapkr. 8 d., 
Šv. Trejybės kapinėse.

Antanas Povilaitis, 58 m. 
amž., mirė lapkričio 4 d., Li
berty, N. Y. Pašarvotas buvo 
312 Suydam St., Brooklyne. 
Palaidotas lapkričio 7 d., Šv. 
Jono kapinėse.

Abiejom laidotuvėm patar
navo graborius Matthew P. 
Ballas (Bieliauskas).

Brooklyniečių balsai skait- 
liuojami Armorėj prie Marcy 
Ave. ir Heyward St.

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau savo sesutės Barboros, 

po tėvais Čalkūnaitė, o po vyro var
du Medelienė. Laiškų nuo jos ne
gaunu jau nuo 1929 m. Jeigu gyva, 
prašau jos atsiliepti, o gal kas ži
note kur ji randasi, prašau pranešti. 
Būsiu labai dėkinga. Ona Čalkūnaitė, 
Calle Portugal, 230 — Villa del 
Cerro, Montevideo, Uruguay.______

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja Parlor ir Basement, 

iŠ viso 5 kambariai. Privatinė mau
dynė. Su visais Įtaisymais. Dėl dau
giau informacijų prašome kreiptis 
pas A. Pastino, 53 Scholes Street, 
Brooklyn, N. Y. (262-264)

Kas norėtų gyventi kartu, pora 
ar pavienis — mes esame du žmo
nės, turim šešis kambarius, garu 
šildomi, karštas vanduo. Arti lllth 
St. stoties, Jamaica Line. Mažas at
lyginimas. Matyti galima nuo 5 vai. 
vak. iki vėlai.—A. M., 8638— lllth 
St., Richmond Hill, N. Y. (263-266)

rėtai teturim laimės jį 
girdėti, nes jis dabar apsigy
venęs Bostono, ten dainuoja 
koncertuos ir per radio, taip
gi užlaiko balso lavinimo stu
diją, kur paruošia naujų dai
nininkų ateičiai. Vasiliauskas 

į dainuos “Laisvės” koncerte.
Ona Kubilienė, turinti pui

kų mezzo-soprano balsą, dai- 
• nuoja amerikoniškuose kon
certuose ir operose. Yra na
rę Muzikališkų Artistų Gildi-

šokėjais, grupėmis grunėie ir 
su savo armonistais. Publika 
nei nepajunta, kai pati prade
da kilti taktu su lakiais šokė
jais.

Visą tai jūs girdėsite-ma- 
tysite “Laisvės” koncerte šį 
sekmadienį, Labor Lyceum sa
lėje. Ir priedan jūs pasimaty- 
site su daugeliu tolimų sve
čiu. Su jais, taingi su savo 
artimaisiais brooklvniečiais ir 
iš anylinkiu galėsite smagiai

jos ir LaScala Operos, su ku-pasilinksminti, nes po koncer-
ria yra dainavusi-vaidinusi ei
lėj didžiųjų operų svarbias 
roles. Lietuviams nevisada ga
lima pasekti, kas dedasi am
erikoniškoj scenoj ir aukštos 
įžangos nekartą neprileidžia 
išgirsti žymiuosius amerikinės 
scenos talentus. Tad ir Oną 
Kubilienę didžiumai koncerto

to bus šokiai prie geros orkes
trus.

Pradžia 3 :30. Bilietai rezer
vuotoms vietoms 83c. ir $1.10, 
nerezervuotom 55c. Vien tik 
šokiams 44 c.

Iki pasimatymo “Laisvės” 
metiniame koncerte lapkričio 
9-tą, Labor Lyceum, salėje !

Nepilnais duomenimis va
duojantis atrodo, kad pataisos 
prie New York o'” valstijos kon
stitucijos ir pasiūlymai-suma- 
nymai miesto reikalais praėjo 
taip, kaip dienraštis “Laisvė” 
ragino piliečius balsuoti.

Pirmoji pataisa leidžia pa
vartoti $60,000,000 tiesimui 
kelių. Seniau tie pinigai buvo 
tarta išleisti statybai tiltų ant 
skerskelių. Pataisa priimta di
džiuma balsų mieste ir arti 
pusiau pasidalinant balsams 
užmiestyje.

Antroji pataisa, kad įvest 
senatoriams 4 metų terminus 
vieton esamų dviejų, tapo at
mesta didele* didžiuma balsų 
ir mieste ir kaime.

Didžiuma balsų priimtos 
3ča ir 4-ta pataisos. Pastaroji, 
siūlanti steigt Adirondack kal
nuose slidėms takus, iš karto 
atrodė nepraeisianti, tačiau 
praėjo.

Pirmas sumanymas prie

Pradedant lapkričio 7-ta 
šiame teatre, Irving Place ir 
15th St., New Yorke, rodo
ma nepaprastai puiki Sovietų 
Filmą “Generolas Suvorovas” 
ir čechoslovakijos filmą “Ja
nosik”. Pastaroji gaminta to
je šalyje dar prieš jos atida
vimą nacių Vokietijai. Ją da
bar čechoslovakijoj galėtų 
rodyti tik tas, kas pasiryžęs 
už ją atmokėti savo galva.

“Generolas Suvorovas” yra 
istoriniais faktais paremta fil
mą iš 18-to šimtmečio tikrų 
nuotikių, kada tasai Rusijos 
militariškas genijus numanev- 
ravo Napoleono armijas, ku
rios tuomet buvo skaitomos 
nepalaužiamomis, kaip dabar 
tūli perstato Hitlerio armijas.

Brortklyno (feder,aliniame 
teisme įkaitinti 7 vyrai už lai
kymą nelegalūs degtinės va
ryklos užmiestyje, Wstburyj, 
L. L, apleistoj farmoj.

Devintą valandą pirmadienių vakarais
DUODAMA MUZIKALĖ PROGRAMA, ŽINIOS 

IR DAROMA BIZNIŲ PASKELBIMAI

Pranešėjas

JONAS ORMANAS
žinių komentatorius

ROJUS MIZARA
Laisvės Radio Programos klauso šimtai tūkstan

čių lietuviu. J 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.

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

V

Keturių Šalių Vardu 
Pasirašė Sutartį

New Yorke, Columbia Uni
versiteto patalpose, dabar 
esančioj Tarptautinės Darbi
ninkų Organizacijos konferen
cijoj delegatai iš čechoslova- 
kijos, Graikijos, Lenkijos ir 
Jugoslavijos pasirašė sutartį, 
kurioje pasižada tų šalių žmo
nėms, jog “kova už jų išlais
vinimą bus vedama nenuils
tamai iki pergalės.”

Sutartis įteikta minėtai kon
ferencijai.

St. Masiulis Jau Sugrįžo
Pereitą ketvirtadienį daly

vauju LDS 1-mos kuopos na
rių mitinge ir žiūriu, kad jau 
sugrįžo Stanley Masiulis. Kaip 
jau buvo rašyta, jis buvo išvy
kęs iš miesto keliems, mėne
siams sveikatai taisyti, kuri 
buvo gan suirusi. Sugrįžęs, 
Masiulis atrodo gerai. Bet dar 
keletą savaičių darban nestos.

Kaip žinia, St. Masiulis su 
Jonu Baron partneriuose už
laiko restoraciją ir gėryklą po 
num. 518 Grand St., Brookly
ne.

Lorimer Restauranas Jau 
Atdaras ir Nedėliom .

Lorimer Restaurano savinin
kai, Domikaitis ir jo naujas 
biznio dalininkas Barzda lai
ko restauraną atdaru ir sek
madieniais, taipgi ir vėlai va
karais. Per vasarą šventadie
niais buvo uždarę, taipgi už
darydavo anksčiau vakarais. 
Dabar vietiniai, o taipgi ir iš 
toliau atvažiavę bile kada ga
li užeiti pavalgyti ir pasišne
kučiuoti.

Amerikonų Spauda Domisi 
Lietuvėmis Mezgėjomis

Aną dieną atvažiavo į “Lai
svę” jauna,, graži New Yor- 
ko amerikietė ir persistatė 
esanti reportere angliško dar
bininkų dienraščio “Daily 
Workerio”. Ji būdama Ame
rikos Moterų Nacionalėj Dai
lės ir Industrijų Ekspozicijoj 
girdėjus, kad lietuvės moterys 
darbuojasi pagelbėti lietu
viams ir abelnai ’raudonarmie
čiams savo mezginiais, žūt ar 
būt, ji turinti gauti apie tas 
puikias moteris žinių “Sunday 
Workeriui”.

Nežiūrint, kad mums žino
ma, jog lietuvės moterys pui
kiai jau pasidarbavo ir toliau 
veikia, tačiau taip sau nuo au
sies negi teisingai pasakysi, tą 
geriausia žino tik komisija. 
Tad, su geriausiais jai linkėji
mais, patarėm eiti, per lietų 
plūkti komisijos jieškoti. Ar 
ji komisiją surado ir ar žinių 
gavo, kol kas dar nežinoma, 
tačiau jeigu pradėjo jieškoti, 
tai vieną gražų sekmadienį 
(o gal dar ir šį) matysime ką 
nors ir amerikoniškoj spaudoj 
apie kilnias lietuvaites mezgė
jas.

■ •LIETU VIšKAel 

i UŽEIGA | 
M Rhein gold extra Dry Alus Q g Didelis pasirinkimas visokių n 
J .VYNŲ ir DEGTINĖS ' S
■ Importuotų ir Vietinių f*

■ Kasdien Turime $
g KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ įį 

| Joseph Zeidat, Sav. I 
I 411 Grand St, Brooklyn S

.TREČIA IR PASKUTINĖ SAVAITĖ!
Iš visų iki šiol pilniausias judamasis paveikslas 

gyvenimo Sovietų Sąjungoj

“One Day In Soviet Russia”
su paaiškinimo ift Quentin’o Reynolds garsaus karinio korespondento.

Taip pat: Naujausios Sovietų karo judžių žinios. x
Pradedant Lapkr. 14: “WINGS OF VICTORY”
Nuolat nuo 9 A. M.; 25c iki 1 P. M. šiokiom dienom.

STANLEY THEATRE Seven'" Av^wT.V,K2 s,‘- N'Y
z

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

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

rios bolių alleys.
Kainos Prieinamos

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

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

padarau 
paveiks- 
krajavus

Iš senų 
n a u jus 
lūs ir 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
p a d i dinų tokio 

' dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
Jvairiom.spalvom

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

Tel. Glenmore 6-6191

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

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

UNDERTAKER

337 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y. 

Tel.' Stagg 2-0788 
NIGHT—HAveriieyer 8-1168

0--------------------------------------------—Il

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

530 Summer Ave. 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

E------------------------------------------ —{į

J. GARŠVA
Graborius-Under taker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalzamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių 
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA) 
Parsamdo automobilius ir ka
rietas vėselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 Bedford Avenue

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

F. W. Shalins
(SHALINSKAS)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas

$150
Koplyčias suteikiam 

mai visose dalyse
Tel. Virginia 7-4499

laldotuvei

nemoka- 
mlesto.

VIENINTELĖ LIETUVIŲ 
RAKANDE KRAUTUVE

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

IŠDIRBĖJAI IR PARDAVĖJAI

GERIAUSIOS RŪŠIES RAKANDŲ
Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 

palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

%

M

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENE IR ŠONAI
Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrodymą

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

nes žino, kad visados bus patenkinti.

Linksma Pare Kiekvieną Šeštadienį!
TURIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ

Ateikite pasimatyti su Giviais
Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand St.
Skersai nuo Republic Teatro

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