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Pereitą antradienį buvau 
Baltimorėje masiniam susirin
kime. Susirinkimas buvo geras. 
Sovietų Sąjungos medikalei pa- 
gelbai ir susirinkimo kaštų pa
dengimui publika sumetė $100. 
Jurgis Ilgūnas paaukojo $25.

Baltimoriečiai šiomis dieno
mis neteko dviejų gerų, veik
lių draugų: Vinco Kučiausko 
ir Sally Meškienės. Pasidarė 
judėjime didžiulė spraga. Lai 
likusieji draugai veikliau dar
buojasi.

No. 275

Nelaboji mirtis vis dažniau 
lanko pažangiųjų lietuvių eiles 
ir jas retina. Aišku, kad nuo 
tos šmėklos atsikratyti negalė
sime, tačiau išsibraukusių iš 
gyvųjų tarpo draugų vietas ga
lime ir turime užpildyti nau
jais kovotojais.

Gaukime naujų skaitytojų 
mūsų dienraščiams ir įrašyki
me naujų narių į mūsų organi
zacijas!

skaičiau protokolą Lietuvių
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ANGLAI VEJASI TOLIAU NACIUS IR ITALUS LIBIJOJ
L„nl atmuša Na PAB1 uOGĖJO AMERIKOS

cius Maskvos Fronte 
Ir Pietuose

London, lapkr. 21. — So
vietai praneša, kad* jie at
remia vokiečių atakas Mas
kvos fronte ir sėkmingai 
kontr-atakuoja nacius sri
tyje Rostovo - prie- Dono.

Raudonoji Armija atlai
ko savo pozicijas Doneco 
srityje, nežiūrint šturmavi-

SANTIMAI SU VICHY 
FRANCUOS VALDŽIA

HITLERIS IŠĖDĖ PAŽANGESNĮ PRANCŪZU
VALDOVĄ GEN. WEYGAND AFRIKOJE

Washington, lapkr. 21.—
Amerikos valstybės minis
terija šiandien leido su-

prast, kad šios šalies santi- 
kiai su Viėhy Francija dar 
pablogėjo, ypatingai dėl to, 
kad liko pašalintas nepri-1

Literatūros Draugijos 6-to Ap-,Tnų iš vokiečių pusės, 
skričio konferencijos. Negalima
Sakyti kad visų kuopų! rapor-'^j puojė’Maskva ir Lenin- 
tai labai džiuginanti. Pastebe-j / 
ioii Ir ori Tinxroilr triervan IrilATiACO & v*

Vokiečiu orlaiviai smar-

KASDIEN BADU MIRŠ
TA PO 50 GRAIKŲ 
VIENAM MIESTE

Per Lietuvą Maršavę 
Prieš Sovietus Ispa
nai Daug Nukentėjo
Kuibišev, Sovietai.—Rau

donarmiečiai 
ispanus iš jų 
divizijos ties 
kai kurie kiti
bėgo į Sovietų pusę. Jie sa
ko, kad atvykę kariaut 
prieš Rusiją, tikėdamiesi iš-

ITALAI IR VOKIEČIAI
NUBĖGO JAU PER 80

MYLIU ATGAL

jau, kad beveik visose kuopose 
dar randasi nemažai narių, ne- 
pasimokėjusių savo narinių 
duoklių už šiuos, 1941 metus.

Tuomi reikia greitai susirū
pinti. Lai nei viena LLD kuopa 
neįžengia į Naujus Metus - su 
sumažėjusią narių armija!

Maskva, lapkr. 21. —Vien 
Volokolamsko srity j, apie 
65 mylios į šiaurių vakarus, 
120 tūkstančių nacių su 
naujomis jėgomis atakuoja 
sovietines pozicijas.

Gal dar kas nesate girdėję 
apie nacį idijotą vardu Rosen
berg. Jį dabar Hitleris pasky
rė diktatorium tų kraštų, kurie 
tapo atplėšti nuo Sovietų Są-. 
jungos ir nacių armijos oku
puoti.

Dabar naciškų barbarų ir. 100,000 nacių ties Tula, 110 
idijotų gadynė. Juo žiauresnis mylių į pietus nuo Mask-

RAUDONARMIEČIAI BU
VO PRIVERSTI APLEIST 

KELIS KAIMUS
London. — Gautos iš So

vietų fronto žinios rodo, 
jog raudonarmiečiai atmušė

Istanbul, Turkija. — Trys 
savaitės atgal badu mirda
vo kasdien po 10 žmonių 
Athenuose, Graikijos sosti
nėje; dabar badas ten nu
marina jau po 50 graikų 
per dieną, kaip pranešė jū
rininkai Turkijos laivo 
“Kurtuluso,” sugrįžusio iš 
Graikijos. Tas laivas nuga
beno graikam 5,000 tonų 
maisto, pirkto iš Amerikos 
ir Anglijos.

idijotas, tuo geresnis fašistas.
Bet kai naciams teks trauk

tis ir bėgti iš pavergtųjų kraš
tų, tai visokiems Lohsėms, 
Rentelnams ir Rosenbergams 
galvos nuo pečių risis, kaip su
puvę kopūstai. Kaleina jiems 
ateis ... --------

Japonija nori įtikinti Ameri
ką, kad pastaroji sutiktų pa
aukoti Japonijos imperialis
tams visą Chiniją.

Vargiai jie to sulauks. Neat
rodo, kad prezidentas Roose-

vos, o Volokolamsko ruožte 
sovietinė kariuomenė buvo 
priversta apleist kelis kai
mus; bet dabar vėl sustab
dė vokiečius, kuriem pada
rė didžių nuostolių.

Berlynas Pasitiki Naujomis, 
Didžiomis Kanuolėmis

Berlin. — Narys aukšto
sios vokiečių , komandos, 

veltas išduotų draugišką Chini-'pulkininkas Leyers rašb 
ją ir sustiprintų fašistinės Hitlerio laikraštyje “Voelk. 
Ašies vieną narį. Beobachteryj,

Japonų specialiam pasiunti-.................
niui Saburo Kurusui teks grįžti 
atgal nusivylusiam.

pro- 
pro-prohitlerinė

supranta kiek-tą

ir šmeižia Sovie- 
jos žmonės ir

Šiandien priešsovietinė 
paganda yra 
paganda. Lai 
vienas.

Kas plūsta
tų Sąjungą, kai 
armija upeliais kraują lieja ko
voje prieš fašistinį barbarizmą, 
tas tiesioginiai tarnauja Hitle
riui.

Ar to nesupranta katalikų, 
socialistų ir tautininkų spau
dos redaktoriai?

” kad Vokie
tija dirbdinasi naujas mil
žiniškas kanuoles; sako, 
kad “dar niekada negirdėti 
tokių kanuolių daugiai bus 
pavartoti tokiais būdais, 
kurių niekas nesitikėjo.”

Tos kanuolės būsiančios 
motorizuotos ir savomis jė
gomis važiuosiančios grei
čiau negu bile kurios kitos 
šalies artilerija.

Naciai Planuoja Imt 
Maskvos Sritį j 
Plačias Reples

Berlin. — Vokiečių spau
da teigia, kad jie, turbūt, 
pradėsią naujus žygius nuo 
Kalinino iki Tūlos, idant 
paimt Maskvos sritį plačiai 
į reples. Tiesiu frontu pra
simuši arčiau Maskvos sun
ku buvo tarp kitko ir todėl, 
kad ten. Sovietai prisodinę 
perdaug minų.

Naciai šiuo tarpu jau nie
ko nesakė apie savo pažan
gą Krimo pusiausalyje. Da
bar jie pasmarkinę oro veik
smus prieš Sovietus visu 
frontu, ypač Dono upės sri
tyje ir Leningrado apylin
kėj; sako, kad nušovę že
myn aštuonis didžius So
vietų transporto orlaivius, 
kurie gabeno reikmenis sa
viškiams Leningrade.

ir plū-
ir bol-

Goeb-

Prohitlerinė propaganda turi 
įvairiausias formas. Tačiau lie
tuviuose ji plačiausia pasireiš
kia formoje niekinimo 
dimo Sovietų Sąjungos 
ševikų.

Ancevičiui diktuoja
belso propagandos biuras, o 
Ancevičius savo kablegramomis 
“šviečia” Grigaičius, Michelso- 
nus, šimučius ir Stilsonus.

Skaitytojai bejėgiai. Nelai
mingi skaitytojai yra aukos.

Laisvės" Vajus
VAJAUS RODYKLĖ ŠIANDIEN

Punktai 
2198 
1710 
1157 

925 
886 
845 
828 
768 
661

Gaila pasidaro, kai pasiklau
sai “Keleivio” arba “Naujie
nų” skaitytojo “filosofijos.” 
Matai, kad žmogus nekalba iŠ 
širdies, bet neapykanta permir
kęs. Atidarė bumą ir jau pa
sipylė tulžis prieš Sovietų Są
jungą, prieš Staliną, prieš bol
ševikus. Hitlerį ir nacius vi
suomet pamiršta.

Dar ims laiko, kol šitos spau
dos skaitytojai išsiblaivys.

A. Stripeika, Elizabeth.......................................
J. Bakšys, Worcester,.........................................
K. Žukauskienė, Newark......... . .......................
Philadelphijos Vajininkai ...................................
K. Čiurlys, Bayonne ............................................
P. Bokas, Waterbury............. . ...........................
J. Yaskevičius, Hudson .......................................
S. Penkauskas-P. Tamašauskas, Lawrence.......
V. Padga Iskas, Mexico.........................................
A. Klimas, Hartford ...........................................

J. Venskevičius, Cambridge ...............................
S. Kuzmickas, Shenandoah .................................
ALDLD 20 kp. Moterų Skyrius, Binghamton .. 
M. Urba, Easton ..................................................
G. Shimaitis, Montello ..................... '............. . .
P. Beeis, Great. Neck ..........................................
ALDLD 136 kp., Kearny-Harrison ..................
P. Žirgulis, Rochester..........................................
J. Kuraitis, Brooklyn ......................................... .
J. Blozonis-J. Karsonas, Lowell ........................
P. Šlekaitis, Scranton..........................................
P. Šlajus, Chester .. .............................................

(Tąsa 5-me puslapyje)

533
486
476
408
404
389
385
363
348
324
295
254

London, lapkr. 21. — An
glai toliau varo ofensyvą 

Novgorodu; prieš vokiečius ir italus Li
bijoj, Italijos k o 1 o nijoj, 
šiaurinėj Afrikoj. Nuvijo 
motorizuotas nacių ir italų 
jėgas jau daugiau kaip 80 
mylių į vakarus nuo sienos 
tarp Egipto ir Libijos. An
glai, tarp kitko, užėmė Re- 
zeghą, 10 mylių į pietus nuo 
Tobruko prieplaukos, ir ti
kisi neužilgo paliuosuot an
glų kariuomenę Tobruke, 
nuo seniai apsuptame vo
kiečių ir italų iš sausumos 
pusės.

Tik viename punkte ang
lai suėmė 150 italų.

Anglai stengsis ypač ap- 
supt ir atkirst dvi nacių 
divizijas tarp Sidi Omaro 
ir Halfaya.

Manoma, kad italai ir vo
kiečiai nesitikėjo tokio stai
gaus ir plataus užpuolimo 
iš anglų pusės, todėl turėjo 
taip smarkiai bėgt atgal j Skaičiuojama, jog per 100 
per trejetą pirmųjų dienų.’tūkstančių jugoslavų parti-

Anglų karo laivai taipgi ,zanų kariauja prieš vokie- 
smarkiai bombardavo be- čius ir italus.
gančius fašistus. Anglijos 
orlaiviai sudaužė daug vo
kiečių ir italų tankų, veik
dami 130 mylių frontu. 

Fašistų kanu olės nuo 
kranto nepataikė į jokį an
glų laivą.

Anglai, varydamiesi pir-

suėmė kelis 
“mėlynosios”

ispanai per

myn šiauriniu Afrikos pa
jūriu, tikisi pasiekt vakari
nę Libiją, iš kur jų orlaiviai 
galėtų jau iš arti bombar
dų o t Italiją.

klausomos Francijos dalies gelbėt ispanų ■ vaikus, apie 
generolas Maksimas Wey- kurįuos buvo Ispanijoj šne- 
gandas iš vyriausio virši- kama, kad tie vaikai badau. 
ninko vietos francūizškose ja ir kad rusai blogai elgią_
kolonijose Afrikoje. Gen. 
Weygandas daugiau žiūrėjo 
Francijos reikalų ir nenorė
jo taip glaudžiai sandarbi- 
ninkaut su nąciais, kaip Vi
chy Franci j bs valdžia su 
maršalu Petainu ir admiro
lu Darlanu pryšakyje. Wey- 
gand buvo pavarytas iš vy
riausybės francūzų koloni
jų Afrikoje pagal Hitlerio 
reikalavimą, kaip teigia 
pranešimai iš įvairių šalti
nių.

%

Naciški Paryžiaus laik
raščiai ir radijas skelbia, 
kad generolas Weygandas 
veikęs kaipo prez. Roosevel- 
to “įrankis” Afrikoje, ir ne
norėjęs vesti karo prieš 
laisvuosius francūzus, sekė
jus generolo de Gaulle.

Naciai bijojo ypač tokio 
dalyko. Jeigu anglai suvy
tų vokiečius ir italus iš Li
bijos į gretimą francūzų 
koloniją Tunisiją, tai toks 
francūzų valdovas, kaip ge
nerolas Weygand, galėtų 
suvaryt juos į koncentraci
jos stovyklas.

Kad gen. Weygahdas liko 
pavarytas iš francūzų ko
mandos Afrikoje ir jo vie
ton paskirti Hitlerio papė- 
dininkai, todėl Amerikos 
vyriausybė atšaukia savo 
planus dėlei medžiaginės 
pagalbos Vichy Franci j ai.

si su jais užimtose vietose. 
Šie ispanai taip pat turėjo 
viltį neužilgo p a r a d uot 
Maskvos gatvėmis.

Jie buvo siunčiami į So
vietų frontą per Suvalkus 
ir Lietuvą viduryje rugsėjo 
mėnesio ir turėjo pėsti mar- 
šuot 560 mylių per vis di
desnius šalčius į Novgoro-' 
dą. Kol jie pasiekė šį mies
tą, tai 6 procentai tų ispa
nų mirė nuo įvairių ligų, 
nuo blogo maisto, prasto 
aprengimo ir nuo Sovietų 
apsigynimo jėgų.

Anglai Atsiprašo už Ne
mandagumą Litvinovui, 
Sovietų Ambasadoriui
London. — Anglijos val

džia atsiprašė Sovietų už 
“netyčia įvykusį nemanda
gų pasielgimą Anglų Over
seas Orlaivių kompanijos 
su Maksimu Litvinovu, nau
ju Sovietų ambasadorium 
Amerikai, staptelėjus jam 
Irane, Persijoj.

Anglų užsieninė ministe-

KASYKLŲ STREIKLAUŽIAI 
SUŽEIDĖ 10 MAINIERIŲ
Brownsville, Pa •>

ANGLAI NUVIJO FAŠISTUS 
JAU 100 MYLIŲ

Cairo, Egiptas, lapkr. 21. 
— Anglų armija kai kur 
nuvijo vokiečius ir italus 
jau 100 mylių atgal Libijoj, 
šiaurinėj Afrikoj, ir prasi
grūmė pirmyn jau į vaka
rus nuo Tobruko. Sako, yra 
vilties trumpu laiku išlais
vint anglus iš Tobruko, kur 
juos italai ir vokiečiai lai
ko apsupę nuo balandžio 
mėn.

KO AMERIKA REIKALAUJA 
E JAPONIJOS

Washington, lapkr. 21. — 
Pranešama, kad Amerika 
vėl pardavinėtų japonam 
reikmenis, bet Japonija turi 
štai ką daryt: pasitraukt iš 
nacių - italų ašies ir liau
tis užpuldinėjus svetimus 
kraštus. Sakoma, kad Ame
rika sutiktų ’ tarpininkaut 
taikai daryt tarp Japonijos 
ir Chinijos.

KRITO DAR KELI 
ŠIMTAI JUGOSLAVŲ 
KOVOJ PRIEŠ NACIUS

Budapest, Vengrija. — 
Mūšiuose jugoslavų — ser
bų ir kroatų — partizanų 
prieš vokiečius per kelias 
paskutines dienas buvo nu
kauta dar apie 400 vadina
mų “komunistų” ir suimta 
daugiau negu 500, kaip pra
nešama iš Belgrado, Jugo-, 
slavijos sostinės. Tarp su
imtų yra ir 13 moterų.

Nuožmiausios kautynės į- 
vyko Rudnic kalnuose, arti 
Racos, Arandjelovatzo ir 
Drinos upės.

VOKIEČIAI BUVO PRALAU
ŽĘ SOVIETU LINIJĄ 

TŪLOS SRITYJE
Kuibišev, Sovietai, lapkr. 

21.—Naciai su dideliu skai
čium tankų pralaužė Sovie
tų liniją ties D punktu, Tū
los srityje; paskui raudon
armiečiai sulaikė nacius, iš
mušė juos iš dviejų kaimų

rija aiškina tą įvykį šitaip: 21- — Streiklaužiai apsupo ir apsupo dalį šarvuotos 
Pirmiau šią savaitę kom-’šimtą angliakasių streiko vokiečių kariuomenės. Bet

panija siūlė vietas orlaivy
je Litvinovui ir jo žmonai 
skrist iš Irano sykiu su A- 
merikos ambasadorium So
vietam, Laurence A. Stein- 
hardtu ir su anglų žinių 
ministerijos nariu Walteriu 
Moncktonu į Cairo. Tada 
Litvinovai atsisakė skrist, 
matomai, norėdami pasilsėt 
Teherane, Irano sostinėje. 
Toliaus gi jau kompanija 
nedavė Litvinovam 
orlaivyje. Dabar jau 
tinis lėktuvas nešiąs 
novą ir jo žmoną iš 
į Cairo, Egipte.
ANGLIJA GILIAI APGAI

LESTAUJA
Anglijos užsienių reikalų 

ministerija sakė, jog anglų 
valdžia “labai gailisi dėl ne
tiksliai įvykusio nemanda
gumo mūsų rusiškam są
jungininkui ir Mrs. Litvi
novai šiame labai, labai ne
laimingame nuotikyje.”

Anglų vyriausybė džiau
giasi, kad visas nesusipra
timas jau draugiškai iš
spręstas.

vietų 
sovie- 
Litvi- 
Irano

Helsinki, lapkr. 21. —Ne« 
oficialiai teigiama, kad, per 
Amerikos tarpininkystę, gal 
Finliandija - Suomija sutik
tų sustabdyt savo karo 
veiksmus prieš Sovietus.

pikietninkų ties Edenborn padėtis Tūlos fronte tebėra 
kasykla Frick anglies kom- pavojinga abelnai, kaip sa- 
panijos ir per keturių va
landų apgulą sužeidė 10 
unijistų pikietninkų šūviais 
iš revolverių ir šautuvų.

ko Sovietai.

ORAS. — Šį šeštadienį 
būsią šaltoka ir apsiniaukę.

Sovietų Oficialiai Pranešimai
Iš KERčO SOVIETAI PASITRAUKĖ GEROJ TVAR

KOJ; SUNAIKINO 20,000 VOKIEČIŲ
Maskva, lapkr. 20. — Sovietų Žinių Biuras šiandien iš

leido sekamą pranešimą:
Naktį, lapkr. 19 į 20 d., mūsų kariuomenė visu frontu 

vedė mūšius su priešu.
•Vokiečiai skelbia, kad Sovietų kariuomenė buvo pri

versta apleist Kerčą ir kad vokiečiai . paėmę nelaisvėn 
stambų skaičių sovietinės kariuomenės ir karo pabūklų. 
Tai yra paprastas jų melas. Tikrumoje gi mūsų kariuo
menė geroje tvarkoje išsikraustė iš Kerčo, pagal įsaky
mą aukštosios Sovietų komandos, kad pereitų į patoges
nes pozicijas.

Mūšyje dėl Kerčo mūsų kariuomenė sunaikino daugiau 
kaip 20,000 vokiečių ir 130 jų tankų, per 200 kanuolių, 
1,100 amunicijos trokų ir 40 orlaivių.

NUSKANDINO 5 VOKIEČIŲ LAIVUS
Maskva, lapkr. 21. — Oficialis Sovietų radijas šiandien 

davė tokį pranešimą:
Mūsų kariuomenė lapkr. 20 d. visais frontais vedė mū

šius prieš priešą. Ypač žiaurūs mūšiai buvo srityse Ros
tovo prie Dono, Volokolamsko ir Tūlos.

Lapkr. 18 d. buvo sunaikinta 26 vokiečių orlaiviai, o 
ne 21-nas, kaip kad pirmiau pranešta.

Barents Jūroj mūsų laivai nuskandino tris priešo 
transporto laivus, viso 1,900 tonų įtalpos, ir vieną žibali
nį laivą, 5,000 tonų. Juodojoj Jūroj mūsų laivai nuskan
dino žibalinį priešo laivą, 9,000 tonų.
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Penki Mėnesiai
Šiandien, lapkričio 22 d., sukanka ly

giai 5-ki mėnesiai, kai labiausiai ginkluo
tos milijoninės nacių Vokietijos karo jė
gos pasalingai užpuolė Sovietų Sąjungą.

Mes čia nedarysime plačios ir išsa
mios tų penkerių mėnesių didžiausių 
žmonijos istorijoje karinių operacijų ap
žvalgos. Tam reikėtų parašyti daug ilgų 
straipsnių.

Jei šiandien pas mus kas nors paklaus
tų, ką gi per tuos penkerius mėnesius 
Raudonoji Armija tokio didelio šiame 
kare nuveikė, tai mes atsakytume: Ji 
atsilaikė prieš didžiausią žmonijos isto
rijoje karo jėgą, labiausiai ginkluotą ka
ro jėgą, baisiausią karo jėgą, kokia ka
da nors pasirodė ant žemės paviršiaus! 
Ji atsilaikė ir virš keturis milijonus išžu
dė karių tos kariuomenės, apie kurią 
daugelis žmonių iki šiol kalbėdavo kaipo 
nenugalimą, kaipo nesulaikomą, kaipo 
pasaulio pabaisą! Ir to, rodosi, kiekvie
nam užtektų.

Nereikia nei sakyti, kad per tuos pen- 
kius mėnesius Sovietų Sąjunga prarado 

• daug teritorijos ir turto ir žmonių. Bet 
Hitleris šiandien, po penkių mėnesių, 
faktinai nepadarė jokio kare prasilauži
mo; jis nepasiekė savo tikslo. Tiesa, Le
ningradas ir Maskva tebera pavojuje, 
bet tiedu miestai buvo pavojuje ir birže
lio mėnesį. Pagaliau, pradžioje karo dau
gelis žmonių manė, kaip ir šiandien ma
no, kad, net jeigu Leningradas ir Mask
va ir tektų raudonarmiečiam apleist, kad 
netgi jei Hitleriui ir pavyktų pasivary
ti pirmyn taip toli, kaip Volga, jis sa
vo tikslo nepasieks, kol Raudonoji Ar
mija nebus sunaikinta, kol Sovietų Są
jungos apsigynimo jėgos nebus palauž
tos.

O tų jėgų Hitleris iki šiol ir nepalau
žė, nepaisant, kiek daug jis dėjo pastan
gų, kiek daug jis paaukojo turto ir žmo
nių gyvybių.

Liepos 3 d. kalbėdamas, Juozas Stali
nas, Sovietų premjeras, sakė:

“Leninas, didysis mūsų valstybės kūrė
jas, sakydavo, jog didžiausia Sovietijos 
žmonių dorybė turi būt narsa, drąsa, be- 
baimingumas kovoj, pasiruošimas kovot 
išvien su liaudim prieš mūsų šalies prie
šus.

“Ši puiki bolševiko dorybė turi tapt do
rybe milijonų Raudonosios Armijos ir 
Raudonojo Laivyno vyrų, visų Sovieti
nės Sąjungos tautų.”

Ar per šiuos penkius mėnesius Sovietų 
žmonės tąją dorybę yra parodę? Berods 
netenka nei aiškinti, kad taip!

Taigi į šeštąjį didžiojo karo mėnesį 
Sovietų liaudis išstoja drąsiai ir su dar 
didesniu pasirįžimu kraštą apginti, prie
šą sumušti. Jeigu birželio 22 d., kai pir- 

. mieji nacių šūviai, pirmosios bombos 
pradėjo kristi Sovietų žemėje, Sovietijos 
žmonės abejojo, ar jie susilauks šitoj 
baisioj kovoj talkininkų, tai lapkričio 22 
d. jie tuo nei kiek neabejoja. Jie šiandien 
žino, kad jiems tenka kovoti ne vieniems. 
Su jais eina viso pasaulio darbo žmonės, 
su jais eina pavergtosios tautos, su jais 
eina išvien milžiniškos šalys — Ameri
ka ir Anglija!

Šis karas yra karas tankų ir orlaivių. 
Vokietija to visko turi daug, nes ji pa

sigrobė (jai .buvo faktinai atiduota per 
’Munichą) visos Europos tankūs, orlai
vius ir fabrikus, kurie tuos pabūklus ga^ 
mina. Todėl Sovietų Sąjunga negalėjo 
susilyginti tų ginklų skaičiumi su savo 
priešu. Bet šiandien tankai, orlaiviai ir 
kitoki kariniai reikmenys plaukia į So
vietų Sąjungą iš Amerikos ir Anglijos. 
Tąją nelygybę Sovietų Sąjunga, be abe
jo, neužilgo išlygins. O kai bus toji lygy
bė išlyginta, tuomet nėra nei klausimo, 
kuri pusė laimės karą.

Svarbu ir tas, kad šiandien viso pasau
lio demokratiniai nusiteikę žmonės pri
pažįsta tą nesumušamą faktą, jog Sovie
tų Sąjunga šiandien kovoja ne tik už 
savo laisvę ir nepriklausomybę, bet ir už 
viso pasaulio tautų laisvę ir saugumą, 
taigi ir už Amerikos laisvę ir saugumą. 
Prezidentas Rooseveltas andai pasakė, 
jog, jei šiandien Hitleriui pavyktų sunai
kinti Sovietus, tai neužilgo Amerikai 
tektų lieti kraują ir kovoti su hitlerizmu 
taip, kaip šiandien kovoja Sovietų liau
dis. Todėl visai natūralu, kad mes turi
me duoti visokiausią pagalbą Sovietams, 
idant jų plotuose nacizmas būtų palaido
tas.

Per tuos penkius mėnesius Sovietų Są
junga laimėjo daug pasaulio žmonių sa
vo pusėn. O su pasaulio žmonių pagalba 
jai bus lemta sunaikinti baisųjį žmoni
jos priešą fašizmą. Tas bus gal dar už 
penkių mėnesių, gal greičiau, gal vėliau. 
Bet kad tas bus, tai šiandien mažai ten
ka abejoti!

Pavergtojoj Norvegijoj
Iš Hitlerio okupuotosios Norvegijos 

teko pabėgti vienam darbininkų veikėjui, 
Konradui Nordahlui. Jis dabar yra An
glijoj ir ten būdamas, gali pasakyti apie 
tikrąją padėtį pasauliui, kas darosi jo 
pavergtojoj tėvynėj.

Be kitko, Konradas Nordahl’as pasa
koja, kad nuo birželio mėnesio, kai Hit
leris užpuolė Sovietų Sąjungą, į Norve
giją sužeisti vokiečių kariai vežami ir 
vežami. Ligonbučiai perpildyti sužeistai
siais; daugelis privačių namų ir mokyklų 
paversta * ligoninėmis.

Pirmiau Norvegijoj buvo apie 400,000 
vokiečių kareivių. Bet dabar jų tepasili- 
ko tik apie 100,000; kiti buvo išgabenti į 
frontą.

Vokiečiai plėšia Norvegijos gyvento
jus, atimdami drabužius ir maistą. Jei 
nebus galima iš niekur maisto importuo
ti, tai pavasarį Norvegijos žmonės ba
daus.

Hitlerininkai daro viską, kad sunai
kinti Norvegijos darbo unijas: greitu 
laiku bus teisiami 400 darbininkų vadų.

Tokios, imant suglaustai, pavergtojoj 
Norvegijoj yra gyvenimo sąlygos, na
ciams Norvegiją valdant.

Be abejo, kad panašios arba daug bai
sesnės sąlygos yra ir Lietuvoje, kurią 
naciai turi okupavę ir pavergę.

CIO Už Pagalbą Sovietams
CIO unijų konvencijoj entuziastiškai 

užgirta prezidento Roosevelto užsienio 
politika ir teikiama pagalba prieš Hitle
rį kariaujančioms valstybėms. CIO pri
imtoj rezoliucijoj tuo klausimu pasaky
ta:

“CIO užgiriu prezidento Roosevelto 
užsieninę teisingą politiką ir bendrus 
žygius prezidento ir kongreso padarytus 
Neutralumo Akto reikalu, kas suteiks 
galimybės mūsų tautai tuojau apgink
luoti Amerikos laivus ir jūreivius vežan
čius reikmenis didvyriškiems žmonėms 
Anglijos, Sovietų Sąjungos ir Chinijos 
ir tuo užtikrins pergalę prieš nacių Vo
kietiją.”

Toliau rezoliucija pasmerkia tautinės 
vienybės Ardytojus Lindberghą ir jam 
panašius, kurie skleidžia tautinį suskal
dymą ir hitlerišką anti-semitizmą.

Tokis CIO unijų nusistatymas turėtų 
įnešti daugiau vienybės ir į Amerikos 
lietuvių eiles. Nuoširdūs lietuviai, kurie 
neapkenčia hitlerizmo, kurie nori išgel
bėti Ameriką nuo nacių ir fašistų už
puolimo, kurie nori pagelbėti pavergtai 
Lietuvos liaudžiai, privalo visokiais bū
dais padėti Sovietų Sąjungai, Anglijai ir 
Roosevelto valdžiai sumušti nacizmą ir 
fašizmą!

Haverhill, Mass.
šeštadienj, lapkričio 22 d., 

ALDLD 85 kuopa rengia ban- 
kietą su prakalbomis ir šo
kiais, naudai medikalčs pa
galbos Sovietų .Sąjungai. Ban- 
kietas yra rengiamas L. P. G.

...................................—........... .............. ........ ......

Kliubo Svetainėje, 324 River
St. Prasidės 7 :30 vai. vakare.

Visi vietos ir apylinkinių 
miestų lietuviai kviečiami skai- 
tlingai dalyvauti ir savo da- k- 
lyvavimu prisidėti prie šutei- 
kimo raudonarmiečiams me- 
dikalės pagalbos.

Kviečia Rengėjai.

LAISVE ____________________

Bėgamaisiais 
Klausimais

šeštadienis, Lapkri.-, 22, 1941 
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Kongresas Atmetė Reakcinį šūs į stiprius tankus, negu
, Bilių

Kongresas 167 balsais 
prieš 141 balsus atmetė re
akcinį Hobbs H.R. 3 bilių, 
kuris reikalavo ateiviams 
koncentracijų stovyklų ir 
kalėjimo. Amerikos piliečiai 
ir organizacijos, mylinti 
laisvę ir garbingas šios ša
lies tradicijas, protestavo 
prieš Hobbso bilių, kuris, 
būtų aptemdęs laisvę, kaip 
kokis debesys.

Už bilių stojo tie patys 
pietų kongresmanai, kurie 
reikalauja uždrausti darbi
ninkams organizuotis į uni
jas, uždrausti streikuoti. 
Jiems vadovavo Alabamos 
valstijos k o n g r e smanas 

iSam Hobbs,, reakcininkas 
Martin Dies, iš Texas, E1. 
Cox, iš Georgia ir kiti.

Pažangūs kongresmanai 
kalbėdami prieš tą reakcinį 
bilių nurodė, kad jo priė
mimas, tai būtų ėjimas hit
lerizmo keliais.

Atmetimas šio reakcinio 
biliaus dar nereiškia, kad
jau visi pasikėsinimai ant 
sveturgimių teisių pasibai
gė. Kongrese dar yra įneš
ta keletas kitų panašių bi
lių suvaržyti ateivius. Bet 
atmetimas Hobbso biliaus 
daugiau padrąsins laisvę 
mylinčius piliečius ir orga
nizacijas kovoti ir prieš ki
tus panašius bilius.

Iš kitos pusės, piliečiai 
privalo susirūpinti, kad pa
stojus kelią tai veiklai tūlų 
individualių elementų, kurie 
atvykę per Berlyną, kaip 
kunigas Prunękis, ir eilė ki
tų, kurie šioj ^alyj veda hit
lerišką propagandą, sklei
džia Hitlerio barbariškas 
idėjas, silpnina demokrati
jos jėgas, ir tokiu būdu su
teikia progų ' tūliems ele
mentams daryti sumany
mus, kad visus ateivius, 
kurie yra ir ištikimi demo
kratijai, suvaržyti.

į orlaivius. Jie yra stipriai 
ginkluoti ir pila kulkomis į 
visas puses. Naciai skun
džiasi, kad jie niekaip nega
li numušti naujus tuos So
vietų ginklus.

Kol kas dar nežinia, kaip 
plačiai Sovietai naudoja 
tuos naujus ginklus. Bet 
šiame kare jau kelintu kar
tu Sovietai parodo naujus 
ginklus, kokių iki šiol dar 
pasaulyje nebuvo žinoma. 
Neseniai paskelbė, kad So
vietų orlaiviai naudoja “pa
siutusias torpedas”, kurios 
yra magnetuotos, ir paleis
tos iš orlaivių tikrai paten
ka į priešo tanką, pramuša 
jį ir uždega. Gal būti tie 
nauji Sovietų ginklai įneš 
daug permainų karo fronte. 
Mes manome, kad žiemos 
laiku Sovietai dar ką nors 
daugiau naujo parodys.

Norman Thomas Teisina 
Hitlerį

Ant kiek sujudošėjo tūli

socialistai, tą .geriausiai pa
rodo jų vado Norman Tho- 
mas’o straipsnis, nuo lapkr. 
8 d. “Socialist Call,” ku
riame, tarpe kitko, jis rašo: 
“Nepaisant, ką prieš Hit
lerį galima pasakyti, bet 
negalima sakyti, kad jis 
pirmas užatakavo mus.”

Hitlerio submarinai, tie 
barškantieji žalčiai, kaip 
prezidentas Rooseveltas pa
vadino juos, jau nuskandi
no 11 Amerikos laivų! Kelis 
kartus atakavo Amerikos 
karo laivus. Vieną labai 
sugadino, kitą nuskandino. 
Hitlerio gaivalai grūmoja 
Jungtinėms Valstijoms pek
los karščiais. Jo agentai da
ro visokius suokalbius. Ir 
štai socialistų vadas Nor
man Thomas turi hitleriš
kos drąsos atsistoti ir tei
sinti tą baisiausią žmonijos 
istorijoj barbarą!

Hitleris visada sako, kad 
ne jis ^užpuolė, bet jį visi 
užpuolė. Kada jis paėmė 
Austriją, jis tą pat sakė. 
Kada jis užpuolė ir paver
gė Čechoslovakiją, jis tą 
pat sakė. Kada Hitlerio 
gaujos užpuolė Lenkiją, jis 
sakė, kad tik ginasi. Kada 
puolė Norvegiją, Holandiją, 
Belgiją, Franci ją, Jugosla

vs j ą, Grai ki j ą i r pagaliau 
Sovietų Sąjungą, • visada 
Hitleris sakė, kad jis tik gi
nasi, kad jį kiti užpuolė.

Tą pat sako ir socialistų 
vadas Norman Thomas. 
Štai, prie ko atvedė tuos 
žmones darbininkų ir Sovie
tų Sąjungos neapykanta, 
troškimas, kad fašistai nu
galėtų Sovietų Sąjungą.

Smūgis Naciams Prie 
Tūlos

Raudonoji Armija užda
vė didelį smūgį nacių karo 
jėgoms prie Tūlos. Ten bu
vo sumuštos kelios fašistų 
divizijos. Raudonosios Ar
mijos jėgos perkirto nacių 
karo linijas ir pasiekė jų 
rezervus. Naciai bėgo tik 
apatiniuose, palikdami gin
klus, amuniciją ir kitką. 
Raudonoji Armija nugrūdo 
priešus per 8 mylias atgal.

Žinoma, dar tas nereiš
kia, kad Maskvai pavojus 
praėjo, kad Hitleris negrus 
naujas karo jėgas. Hitleris 
jaučiasi, kaip ant žarijų, 
kada jis negali savo planus 
pravesti. Jis traukia padrū- 
tinimus, nesigaili gyvasčių 
ir siekia tikslo. Todėl dau
giau ginklų Sovietų Sąjun
gai ! D. M. š.

Apkasai netoli Maskvos nuo priešo gintis. Nors Maskvos fronte Raudonoji Ar 
mija tebeatmuša vokiečius užpuolikus, tačiau miestui pavojus dar nepraėjo.

Karo Tremtiniai I lyg artimiausio draugo 
! ranką.

(Tąsa ant ū-to pusi.)

iš Kijevo. Dvi savaitės prieš į 
tai dar 
Ukrainos sostinėj, o šian
dien jau sukasi Kuibiševe. 
Inžinieriam keblu. Čia ne
svietiškai ankšta. Bet ką da
rysi. Juk nelaikąs kalbėti 
upie puikumą dabar. Šiuo 
sykiu visi kalbam apie gin
klus. O čia kaip tik ir gami
nama ginklai.

Dešimts metų prieš tai 
mačiau statant Kuznecką. 

{Tai buvo užsidegimo laikas. 
Taigos krantuose dygo mil
žiniškos struktūros. Žmonės 
gyveno zemliankose, bet 
karštai kalbėjo apie sodus, 
kokie turės būti naujame 
mieste.

Tuo laiku žmonės mirė už 
svajones. Šiandien jiem ten- 

mui., Tai jis išranda viso-'žin kodėl su savim jisai at-’ka mirti už teisę alsuot, už' 
kius bjauriausius būdus žy-1 gabeno žmonos elektrikinįi savo šeimas, už namus.

Prie mašinų darbininkai 
rių mačiau Loire upės kran- į būna po 12 valandų. Dirba 

Rosenbergui atsistojus tuose (Francūzijoj laike vo-,dviem pakaitom. Jie irgi at-

Jau apsipratau su karo 
tremtiniais. Šitai ne pirmas 
sykis, kad Europos žmonės 
persikelia.

Štai Tarybų Rusijos šiau
rėj geležinkelio stotyje sėdi 
būrys žmonių iš šiltos Ta
rybų Ukrainos. Jų pirkios 
ir vyšnių sodai kur tai toli 
pasilikę. Su savim jie atsi
vežę paduškaitę ir arbatos 
virduliuką. Tai viskas, ką 
jie spėjo išsinešti traukian
tis nuo piktų vok. fašistų.!

Rosenberg yra Vokietijos Jų akys sustingusios, lyg ir 
fašistų dvasinis-vadas. Tai!be regėjimo. Šie tremtiniai 
jis išvystė tą mokinimą,1 primena karo pabėgėlius iš 
kad vokiečiai yra geresni Malagoms ir Almerijos (Ispa- 
už visų kitų tautų žmones, nijos miestai).
Tai jo mokinimas sako, kad| štai senas profesorius ap- 
kitų tautų žmonės turi būti leidęs Maskvą. Jo akys 
tik trąša vokiečių auklėji-'mirksi lyg suklydusios. Ka-

sukosi Tarybų

Bosužiauriausias Fašistas 
Lietuvai

Vokietijos fašistai paskel
bė, kad užimtiems Sovietų 
Sąjungos plotams valdyti 
vyriausiu diktatorium pa
skirtas Dr. Alfred Rosen
berg. Reiškia, jis bus vy
riausiu bosu ir Lietuvoj, ki
ti bus jo pagalbiniai fašis
tiniai diktatoriai.

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas:

Gerbiamieji: Aš nesu
prantu ir klausiu, kodėl ma
no korespondencijas taip vi
suomet pataisote? Būtent, 
aš rašau mėnesius, kaip čia 
mes visi vadiname, tai yra: 
november, december ir 1.1., 
o jūs visados savaip sutai
sote. Tai kame dalykas? 
Veikiausia ir kiti korespon
dentai panašiai pyksta, bet

du ir kitų tautų pažemini- prosą. Jam panašių profeso-j 
mui. T ’ _ ’

priešakin galima laukti dar kiečių užpuolimo).
žiauresnių, dar baisesnių
Sovietų Sąjungos, Lietuvos, tokių karo tremtinių. Bū-

Vėliau teko matyti ir ki-

Latvijos pavergtų žmonių 
persekiojimų, žinoma, tas 
turės iššaukti ir griežtesnes 
kovas prieš fašistus barba
rus.

važiavo iš Kijevo. Jų ūpas 
ir pasišventimas stebėtinas.

“Tai nieko,” tuoj kiekvie
nas atsako, “kaip nors apsi
eisim. Svarbiausia tai lai
mėti karą.”

Ne ankšti kambariai, ku
riuose susikimšę jie gyvena, 
juos rūpina. Jie rūpinasi ’■» 1 • a T T •

tent, ištisus fabrikus keliau
jant. Per naktis jiems teko 
išbūti geležinkelių stotyse. 
Aną dieną teko toli važiuo
ti, kad dalyvaut įkurtuvėse 
didelio fabriko, Kuibiševo 
užmiesčio lauke. Kalbamam [kuo kitu. Kuo nors didesniu, 
fabrike gamina bombas ir j Jų gimtinis miestas patekęs 
karinių lėktuvų kulkosvai- į priešo jungą. Ir nuolat vis 
džius. Šitas fabrikas origi- “
naliai ne čia statytas — tai 
emigrantas, karo tremtinis.

Kitados šioj vietoj buvo 
primityviškų vežimėlių, prit 
taikytų tyrlaukiuose nau
doti, įmonė. Dabar čia dide
lis fabrikas tik su stogu, o

Nauji Sovietų Ginklai
Iš Berlyno skundžiasi, 

kad Sovietai pradėjo naudo
ti laivynus naujos rūšies 
orlaivių, kuriu ds vadina 
“skrajojanti tankai.” Pagal 
United Press žinių agentū
ros padavimus, tie nauji 
Sovietų orlaiviai yra labai 
apšarvuoti. Storos kieto 
plieno sienos dengia lakū
nus, kuro patalpas, visas'po juo sudėtingos mašinos'šiai į fabriką. Man su juo 
orlaivių opiąja dalis ir todėl sukasi. j kalbant jisai maloniai spau-
tie orlaiviai daugiau pana-1 Šitas fabrikas atkeliavęs dė kulkosvaidžio vamzdį,

klausia: “Ar teko patirti, 
ką Kijevui priešas pada
rė?”

Čia dirba senyvas mecha
nikas. Jo sūnų vokiečiai Ki
jeve nužudė. Jis neašarojo 
patyręs, kad jo jaunutis sū
nus nužudytas. Bet ėjo tie

Korespondentas X.
Atsakymas:

Mes norime, kad šitą 
klausimą ir mūsų atsakymą 
skaitytų ir atmintų kiek
vienas mūsų koresponden
tas ir bendradarbis. “Lais
vė” yra lietuviškas laikraš
tis. Lietuvių kalboje yra 
mėnesių ir dienų pavadini
mai, kuriuos supranta kiek
vienas lietuvis. Tad rašant 
korespondencijas, reikia ra
šyti mėnesių ir dienų pava
dinimus lietuviškai. Pavyz
džiui: lapkritis, o ne no- 
vemberis; gruodis, o ne de- 
cemberis.

Dar kai kurie korespon
dentai sudeda abu pavadi
nimu, pav., lapkritis - no
vember. Ir tas visai nerei
kalinga. Tiktai daugiau 
darbo padarote redakcijai.

Štai lietuviški mėnesiu v 
pavadinimai: sausis, vasa
ris, kovas, balandis, gegu
žė, birželis, liepa, rugpjūtis, 
rugsėjis, spalis, lapkritis ir 
gruodis.

Dienų pavadinimai: pir
madienis, antradienis, tre
čiadienis, k e t v i rtadienis, 
penktadienis, šeštadienis ir 
sekmadienis.
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TILTO STATYBA
Nuo Ryčkovo sodybų iki tilto — trys vers

tai. Geležinkelis prie pat Dono užsisuka ir ei
na aukštu pylimu, kurio kairėje ir dešinėje — 
giliai apačioje — klakso karklynų, lazdynų, 
sukempėjusių juodpeplių dengiami ežerai. 
Saulei leidžiantis pylimu iš lėto slinko garve- 
žis be vagonų. Keli žmonės iš jo aikštelės žiū
rėjo į šiaurę, — ten, kur palei Doną driekėsi 
skardi aukštuma — “Račkovo kalnas.” Ten 
vėl sutvieskė ilga pašvaistė, lyžtelėdama saulė
lydžio debesis — po daugelio sekundžių į vie
ną iš drumstai rausvų ežerų nukrito sviedi
nys, sprogo, aukštai ištėkšdamas vandenį.

Mašinistas, iššiepęs dantis, pasakė:
— Vėžių, tur būt, pritrenkė — milijoną.
Garvežis vis taip iš lėto suko pylimu. De

šinėje — į pietus — ant kalvos prie pat Dono 
stovėjo didelis odų fabrikas. Ten nuo šios 
dienos ėjo karštas darbas — ardė pastatus, 
lentas ir rąstus nešė prie kranto, rišo keltus. 
Tam darbui buvo sutelktos visos laisvos ran
kos.

šešiasdešimt ešelonų jau stovėjo tarp čiro 
stoties ir Ryčkovo sodybų. Nuo Morozovskos 
iki Dono perėjimo planas buvo įvykdytas grei
čiau, nei laukta. Kazokai, bijodami ščadenkos 
raitelių, slinkusių kairiąja ir pėsčiųjų dalinių, 
slinkusių dešiniąja geležinkelio puse, nesiryžo 
prieiti arčiau ešelonų. Buvo tik vienas kruvi
nas puolimas Surovikino stotyje, kur tą die
ną stovėjo sanitarinis traukinys su ligonimis 
ir sužeistaisiais. Už jo sudaužymą, už kelių 
šimtų žmonių nužudymą kazokai čia pat buvo 
sutriuškinti atskubėjusio šarvuoto traukinio. 
Tatai atėmė jiems norą priartėti geležinkeliu.

Prie. Dono 5-oji armija, saugodama ešelo
nus, išsidėstė staigiai lenktu lanku — apie 15 
verstų spinduliu: vakaruose jos centras buvo 
apkasai ant Lisinų kalnų, kairysis sparnas 
driekėsi čiro paupiu ir banguota lyguma ties 
Nižnečirskio stanica (kazokų kaimas), dešiny
sis įsirėmė prie pat Dono į Račkovo aknlc 
papėdę.

Nižnečirsko stanicą apsupti nepavyko. 
Karštose kautynėse kazokai pastūmėjo 5-to- 
sios armijos dešinįjį sparną, iki ji užėmė tas 
pozicijas. Priešas telkė jėgas, šaudydamas 
“nuobodžiais” sviediniais, suprasdamas, kad 
čia ešelonai dėl susprogdinto tilto ilgam susto
jo.

Dabar garvežis vos judėjo. Pasirodė Donas
— dar patvinęs, vandeningas, saulėlydžio nu
šviestas. Priekyje matėsi geležinkelio tilto 
protarpiai. Garvežis sustojo. Iš jo išlipo Vo- 
rošilovas, Bachvalovas ir Parchomenko pariš
ta ranka (sužeidė puolant Surovikino stotį). 
Jie paėjėjo geležinkeliu apie pusšimtį žings
nių. čia geležinkelis buvo' staigiai nutrūkęs ir 
kyšojo užlenkti bėgių galai.

Vorošilovas pritūpė, žemai, baisioje gilumo
je, prieblandų dar pagilintoje, ant tik išsiki
šusios smėlio seklumos gulėjo susprogdintos 
fermos liekanos.

— čia nuo vandens paviršiaus — penkias
dešimt keturi metrai, — tarė Bachvalovas. — 
Mūsų laimė, kad susprogdintas pirmasis pro
tarpis, jei jie būtų susprogdinę tilto vidurį, 
virš vandens, tada jau nieko nepadarytum ...

— Niekšai, a!... — Burbtelėjo Vorošilo
vas. — Teks čia mums paprakaituoti.

— Kitos medžiagos, kaip tik medis, mes 
neturime. Teks visame protarpyje statyti me
dinius taurus ... Medžio statybai penkiasde
šimt keturi metrai — beveik neįmanomas 
aukštis — skundėsi Bachvalovas.

— še tau — neįmanomas!... Inžinierius!
— tarė Vorošilovas.

— Juk medžiaga, imkime, medinė sija, tu
ri savo atsparumo ribas ...

— Medžiaga taip pat pasiduoda revoliuci
jai ... čia tu mano įsitikinimo nesugriausi.

Bachvalovas linksmai, nežiūrint įprastinio 
rūstumo, nusijuokė. Vorošilovas žiūrėjo į to
limą krantą, kur greitai tirštėjančiose prie- 
blandose dar matėsi tuopų ir šiaudinių stogų 
apybraižos. Arčiau upės, raudonavo laužų ug
nys. Parchomenko pasakė:

— Tai Logovskio sodybos. Ten — mūsiš
kiai. Paupiu žemyn — Ermochino, Niemkovs- 
kio, Ilmenskio sodybos, pagrobtos mamonto- 
viečių. O Logovskio sodybos atspariai laikosi.

— Ten Caricino darbininkai? — paklausė 
Vorošilovas.

— Ne, kaž koks partizanų dalinys. Andai 
jų vadas atėjo ant tilto, rėkavo, buvo vėjuota, 
tik supratau, kad tave liepė sveikinti ir prašė 
šovinių ir machorkos.

— Reiškia —- šaunūs vyrai. Ar galima iš 
Čia patekti ant tilto?

Bachvalovas nuvedė visus prie šlaito. Įsikib
dami sausų šaknų, nulipo ant upės smėlio. Čia 
juos apkibo uodų debesys. Kažkur už virbų 
garsiai supliaukšėjo žuvis. Uodus baidydami, 

ji praėjo pro pusiau sugriautą, iki pusės van
denin įsmeigusią fermą. Jos dalis dar tebe
buvo apsemta patvinusios upės vandens. Iki 
juostos vandeniu brisdami priėjo akmeninį 
taurą, nuo kurio prasidėjo sveikieji tilto pro
tarpiai. Geležinėmis sankabomis jie įlipo į 
tauro viršūnę, penkiasdešimt keturių metrų 
aukščio. Sunkiausiai buvo lipti Parchomenkai 
su sužeista ranka. Užlipo. Pro tilto grindų 
plyšius baisu buvo žiūrėti — kaip giliai po 
jais teka Donas.

— Kiek čia manai terliotis? — paklausė 
Vorošilovas.

— Jei manęs to būtų paklausę prieš re
voliuciją, tai — dorai kalbant — pusmetį, — 
atsakė Bachvalovas. — Toks mastas dabar, 
žinoma, nepriimtinas... Ko gero, per keturias 
savaites pastatysime.

— Nesigiri?
— Ne.
— O bolševikiškai — per dvi savaites?
— Liaukis, tatai jau ne rimta.
— Ko tau reikia?
— Pirmiausiai man reikia trijų tūkstančių 

vežimų — akmenims, plytoms vežti. Manau, 
apylinkėje visus plytinius pastatus nušluosim. 
Tai nieko?

— Dabar trijų tūkstančių vežimų neturiu.
— Reikia rasti!
— Nesikarščiuok, rasime, — tarė Vorošilo

vas. Ir jie nuėjo tiltu prie kito kranto kalbė
damiesi, kaip lengviau organizuoti darbus. 
Svarbiausia pasisekimo viltis buvo ta, kad 
tiltą statys ne pirmykštė — valdinė “darbo 
jėga,” bet kovingasis proletariatas, suprantan
tis, kad tas darbas reiškia išgelbėjimą trauki
niais vežamo turto, išgelbėjimą tūkstančių 
gyvybių, tais siaubingais mėnesiais išgelbėji
mą proletarinės revoliucijos.

Visos Vorošilovo jėgos buvo mestos geležin
kelio tiltui atstatyti. Lugansko ir Charkovo 
metalistai ardė susprogdintąją fermą. Kasyk- 
lininkai seklumoje tarp pirmojo ir antrojo ak
meninių taurų kasė pamatus statybai. Prie 
Račkovo kalno sprogdino akmenis. Čiro gele
žinkelio stotyje ir artimiausiose sodybose 
griovė plytų ir rąstų pastatus. Į platformas 
krovė akmenis, plytas, rąstus, bėgius, visokią 
geležį, kokia tik pasisuko po ranka. Visa tai 
traukiniais buvo vežama prie Dono. Darbai 
ėjo dieną ir naktį.

Visi — nuo Vorošilovo iki kovotojų, sulai
kančių vis labiau nekantrius mamontoviečių 
puolimus, su nerimu žiūrėjo į tilto statybos 
darbus. Praslinko savaitė, baigėsi antroji, o į 
seklumą tarp dviejų milžiniškų taurų vis dar 
tik akmenis tebevertė. Trūko darbininkų, 
trūko arklių, trūko vežimų ...

Vieną kaitrią bevėję dieną, vidudienį kilo 
aliarmas Vakaruose, Lisino aukštumų pusėje, 
kilo milžiniški dulkių debesys. Šūvių dar nesi
girdėjo, bet iš ten dūmė kaž kokie raitininkai. 
Pasklido baisi žinia, kad frontas pralaužtas. 
Dulkių pusėn nubildėjo Bachvalovo automobi
lis, fiatu nudūmė Vorošilovas su Kolia Rud- 
niovu. Moterys blaškėsi, rankiodamos vaikus. 
Vieni bėgo į vagonus, kiti — į stepę.

Paskui pamatė nuo Lisino kalvų nukopian
čias akimis neaprėpiamas gurguoles ir galvi
jų bandas. Pasirodė, beeiną morozoviečiai— 
visa stanica, — iš ten kazokų išguiti. Baltieji 
sekė juos įkandin. Akiračiu nusirito bildesys 
5-tosios armijos patrankų, sutikusių persekio
tojus. Gurguolės, žmonės, karvės, avys dūmė 
nuo Lisino kalvų prie čiro stoties.

Dabar buvo kuo ne per daug ir darbininkų, 
ir vežimų, ir arklių. Darbininkų būriai pa
traukė prie Dono. Į akmenų priverstą duobę 
statė rąstų ir žuolių narvus, sukabindami juos 
geležimi, į vidų kraudami akmenis. Visas pa
vojus glūdėjo tų medinių atramų aukštume, 
— nors truputį nukrypus nuo statmens dėl 
traukini;] sunkumo jos sugriūtų. Bet ne veltui 
sakė Vorošilovas, kad medžiaga pasiduoda re
voliucijai, — tas tiltas buvo jos kūrybos pa
dariniu, tai buvo tiltas į ateitį. Trečiosios sa
vaitės gale atramos iškilo į visą penkiasde
šimt keturių metrų aukštį.

Stipriai suplaktos Morozovo divizijos da
lys, nepaklausiusios išmintingų patarimų, — 
kad negalima nugalėti, sukantis aplink vieną 
savo pirkią, — išpirkinėjo klaidą, pakeisda
mos kasdieniniuose susirėmimuose išvargusius 
5-tos armijos dalinius. Dabar baltieji be at
vangos šaudė iš patrankų į dirbamus tilto dar
bus. Jų baterija stovėjo Rubežnos dauboje 
prie Samodurovkos sodybų, — arti Piatiiz- 
biansko stanicos.

Sviediniai krito arti tilto, į seklumas, į eže
rus, į švendrynus. Buvo užmušta ir sužeista 
nemažai darbininkų, vis dėlto į patį tiltą 
jiems nepavyko pataikyti.

Pirmas ešelonas, prikrautas geležies ir viso
kios kitos medžiagos, atsargiai, paskui prie
šakyje žingsniuojantį Bachvalovą, važiavo at
statytuoju tilto protarpiu. Medinės atramos — 
dvylika trisdešimtsieksninių kryžmuotų bokš
tų, apačioje išplitusių — girgždėdamos ir lin
guodamos, puikiai atlaikė garvežio ir trauki
nio sunkumą. Apačioje, ant plačios smėlio 
seklumos, stovėjo darbininkai, keli tūkstan
čiai — pirmojo tarybinio stebuklo statytojai. 
Jie šūkavo, daugelis mojavo šakutėmis. Iš čia 
jie atrodė mažyčiai, jų riksmai vos buvo gir
dimi.

Į tiltą su juo važiuojančiu ešelonu, į tūks
tančius žmonių ant seklumos atkakliai ir daž
nai šaudė patrankos iš Piati.izbenskos pusės. 
Bet šiandien jų sviediniai krito toli nepasie
kę taikinio: rinktinis Carycino dalinys, Stali
no pasiųstas padėti Vorošilovui, išmušė kazo
kų bateriją iš Rubežnos daubos.

KOMPOZITORIUS MOZARTAS
Šių metų gruodžio mėnesio 5 dieną sukan

ka 150 metų nuo didžiojo kompozitoriaus 
Mozarto mirties. Mozartas savo geniališkais 
gabumais įsiamžino visos mūšų žemės gy
ventojuose. Jo sukurta muzika gėrisi visos 
tautos, jo vardas yra lygiai brangus kaijo 
vienos, taip ir kitos tautos žmonėms. ‘

Wolfgang Amadeus Mozartas gimė Salzbur- 
ge, Austrijoj, sausio 27 d., 1756 metais. Jo 
tėvas taip pat buvo muzikas, tik ne tiek 
aukštai iškilęs. Gal būt, tėvo muzikalumas 
buvo ir kūdikiui geniališka įgimtis.

Kai tėvas mokino savo dukterį Nannelę 
muzikos, tai mažasis Mozartas, būdamas dar 
tik poros metų kūdikis, susidomėjo muzika. 
Pastebėjęs tatai, tėvas pradėjo ir jį mokin
ti. O kuomet vaikas jau buvo trijų metų 
amžiaus, jis gavo muzikos pamokas kasdien 
po vieną valandą. Būdamas penkių metų am
žiaus, jis pradėjo pats rašyti trumpas kompo
zicijas harpsichordui (styginiam instrumen
tui), o kai buvo šešių metų amžiaus, jis gro
jo rinktinei Municho publikai ir Austrijos ka
ralienei.

Vėlesniais metais, tėvo globojamas, jis va
žinėjo gana plačiai po Europos miestus. Toji 
kelionė įvedė jį visame pilnume į muzikos 
pasaulį, kuriame jis įgavo daug žinojimo ir 
patyrimo. Jo pasisekimas buvo visur gana žy
mus.

Dvidešimts vienų metų amžiaus jis pasiekė 
muzikos mene pilną meisteriškumą ir jo dar
bai jau buvo žymiai vertinami. Jis buvo pa
sinešęs keliauti po Europą iš naujo, bet šiuo 
kartu, kaipo užaugėsnis vyras, nebuvo taip 
jausmingai sutiktas, kaip kad būdamas vaiku.

Kita jo gyvenimo dalis — buvo kova su 
biednyste ir dažnai su nepasisekimais. Jo as
mens išžiūra neturėjo tų požymių, kurie ro
dytų jį esant dideliu žmogu<ųT Tiktai tie, ku
rie turėjo progos pažinti jį iš arčiau, galėjo 
apkainuoti ir branginti jo sielos ir proto kil
numą. Būdavo dažnų atsitikimų, kad genijus 
Mozartas buvo palaikytas už šiąučiuką bei 
gizelį. Tokiais atsitikimais jis, kaipo links
mas asmuo, visą padėtį paversdavo juokais, 
bet kartu ir jausdavosi užgautas. Kad nuo pa
našių atsitikimų išsigelbėjus, jis daryda
vo viską, kad atsiskirti nuo šiaučiukų ir gize
lių: jis rengdavosi, puošdavosi taip puikiai, 
kaip tik leisdavo jam jo kišenius, — nesigai
lėjo paskutinių pinigų, kad pasipuošimu pa
kelti savo išžiūrą. Jo veidas neliūdijo jo sie
los kilnumo, o akys neturėjo jokios jėgos. Vei- 

' das buvo baltas, plaukai šviesūs, nosis labai 
didelė, smulkus ir žemas, gal būti nuo to, jog 
nuo pat kūdikystės prasėdėjo prie klaviatū
ros. Silpnas iš prigimties, jis dar labiau su
menkėjo skambindamas fortepijaną ir akom
panuodamas naktimis.

Būdamas dvidešimt šešių metų amžiaus, jis 
susimylėjo su Constanza Weber, Vienoje. Ne
žiūrint tėvų priešinimosi, jis su ja susituokė. 
Jis didžiavosi savo žmona, bet ji buvo silp
nos sveikatos ir mažai sumani šeimininkė.

Devynis metus jis dirbo be atsitraukimo: 
davė muzikos pamokas, koncertus, vien dėlto, 
kad užsidirbti pinigų pragyvenimui. Kai ku
riuos savo kūrinius jis parašė netikėtinu 
smarkumu. Jo operos: “Figaro,” “Don Džio- 
vani,” “Magic Flute,” buvo sutikos didžiausiu 
pasisekimu, bet pinigų trūkumą visuomet jau
tė ir sunkiai sudūrę galus su galais.

Jo trys didžiosios simfonijos buvo parašy
tos bėgiu šešių savaičių, vasarą 1788 metais. 
Būdamas trisdešimt penkių metų Amžiaus, pis 
pasijuto palaužta sveikata. Nuo nerviškumo 
jo veidas ir rankos visada krutėjo. O savo 
puikiomis rankomis jis labai didžiavosi.

Bachvalovas perėjo atstatytąją tilto dalį, 
garvežis, kaip prijaukintas, šniokšdamas ci- 
linderiais, paskui jį užšliaužė ant geležinės 
fermos.

čia stovėjo Vorošilovas su štabu. Visų vei
dai buvo džiugūs, išsigandę.

— Išlaikė! — suriko Vorošilovas.
— Vis dėlto jis braška, — pasakė Rudnio- 

vas.
— Braška, net kvapą užima, — atsiliepė 

Parchomenko, — stačiai baisu žiūrėti.
Bachvalovas nusiėmė kepurę, rankove nu

šluostė kaktą.
— O tebraška sau, — ramiai atsakė. — 

Klimentas Efremovičius pareiškė, kad me
džiaga pasiduotų revoliucijai. Štai ji ir pasi
duoda. Išlaikys ne tik šešiasdešimt ešelonų 
— tuo tiltu leisime greituosius traukinius.

Išvertė S. š.

Chorvedžių ir Aktyvo 
Pasitarimas

Lietuvių Meno Sąjungos 
chorvedžių ir aktyvo, chorų 
valdybų, konferencija įvyks 
gruodžio 7 d., 10 vai. ryto, 
“Laisvės” svetainėje, 427 Lo
rimer St., Brooklyn, N. Y.

Jei kurie chorai ir jų veikė
jai dar nedarė nieko prisiren
gimui dalyvauti šioj konferen
cijoj, tai reikia stropiai imtis 
darbo.

V. BOVINAS, LM.S. Sekr.

Seattle, Wash.

Liepos mėnesį, 1791 metais, kažkoks ne
pažįstamas asmuo, lyg ir kokiais misteriškais 
sumetimais, pasiūlė jam darbą: parašyti mu
zikos veikalą “Requiem,” skiriamą nežinomam 
(paliekant slaptybėje) didžiūnui. Mozartas 
tuokart buvo jau tiek ligos suimtas, jog pa
manė, kad veikalas “Requiem” bus jo paties 
mirčiai. Jis ėmėsi veikalą rašyti, bet nesu
spėjo baigti. Jis mirė gruodžio 5 dieną, 1791 
metais.

Savo pobūdžiu Mozartas buvo kaip ir vėja
vaikis, tuščias, mylintis žibučius, pasipuoši
mą — ir labai piktas. Bet tie jo pobūdžio pa
žymiai netrukdė jam turėti gražią ir milžiniš
ką sielą. Mozarto kompozicijos, kaip brilijan- 
tai charakterizuoja jo gyventą gadynę. Jo 
operos, simfonijos ir kvartetai yra pasauliniai 
žymūs muzikos veikalai. Jis paliko 626 išleis
tus muzikos kūrinius ir 294 neišleistus — ne
baigtus. Jo vardas įsiamžinęs,, jo muzikos kū
riniais naudojasi ir grožisi visas pasaulis.

<
<S7. Jasilionis.

Gyvenimo Ruduo
Viskas atšalo,
Laukai nubalo:
Dengėsi sniego antklode,
Gaudimas vėjo,
Liūdnumą sėjo
Medžiai apnuoginti sode.
Pinas’ svajonės,
Kelias’ dejonės,
Vai’ gaila laiko praeities.
Gaila jaunatvės,
Glėbyj senatvės, 
Baisu palikus be vilties.
Nuo pat lopšelio,
Ant slidaus kelio
Klajojau kalnais paslapčių ...
Daug ko jieškojau,
Ir daug nustojau t-
Pamečiau daug brangių minčių.
Valandos žuvo,
Laiko nebuvo
Klausyti balso slėpinių.
Garsai nutrūko
Debesiai rūko
Juos palydės ant kapinių.
Kai grūdus sėjau,
Tai netesėjau
Juosius nupjauti, nuvalyt.
Kai rytas švito,
Tai rasos krito:
Dienomis lietūs ėmė lyt.
Ir taip praėjo »
Lyg garsai vėjo
Rugpjūtės laikas taip brangus ... —
Oras atšalo,
Laukai nubalo
Vien sniegą sėja man dangus.

V. žilvitis.

PIRKITE 
APSIGYNIMO 

BONUS

Karo Produkcijos Dirba, Ant 
Trijų Pakaitu

Metai tam atgal Boeing Co. 
lėktuvų išdirbystėj dirbo dar
bininkų 8,552, o šiandie dirba 
22,000. Darbininkai turėtų 
dirbt 40 valandų į savaitę, bet 
dabar dirba po 48 ir po 56 va
landas į savaitę. šeštadienį 
moka laiką ir pusę, o sekma
dienį dubeltavai. Darbininkai 
uždirba: paprastas darbinin
kas 671/2C- i valandą, o mecha
nikai po $1.15 ir daugiau.

Puget Sound Shipyard taip
gi dirba ant 3 pakaitų. Uždar
bis taip pat nuo 67^c. iki 
$1.25 į valandą ir daugiau. Už 
viršlaikį moka laiką ir pusę, o 
už sekmadienį dubeltavai. Dir
ba 23,000 darbininkų. Tai di
delis būrys darbininkų ir jų 
šeimynų.

žmonių privažiavo iš kitų 
miestų ir miestelių. Kambarių 
visur trūksta, žmonės atvažia
vę iš kitur, neturi kur pasidėt. 
O tie, kurie gauna kambarius, 
tai turi mokėt labai dideles 
randas. Nes namų randavoto- 
jai- iš to daro sau didelius pel
nus. Namų pardavinėtojai 
taipgi daro didelius pelnus iš 
vargšų žmonelių, žmogus at
važiavęs su šeimyna, neturė
damas kur gyvent, perka sau 
namuką, — nėra skirtumo, 
kaip tas namukas atrodo, bile 
tik turi stogą ir kambarį pa
sistatyt lovai dėl savęs ir sa
vo vaikučiams. O pardavinėto
jai prašo nuo žmogaus kiek 
neverta, žmonės įmoka po ko
kį šimtą kitą, o kitus ant iš- 
mokesčio.

Bet ar ilgai tas viskas bus? 
Ar ilgai tie darbai taip gerai 
eis? Ir kaip ilgai tie darbi
ninkai galės mokėt tas mokes
tis, kurias užsikrovė ant savo 
pečių ?

Kaip tie darbai pasibaigs ir 
tos visos nuosavybės ir vėl su
grįš į tas pačias rankas, nuo 
kurių buvo pirktos.

Dabar susiorganizavo kom
panijos, kurios budavoja na
mus šimtais. Taipgi ir valdžia 
budavoja kelis šimtus stubų. 
Tenai bus parandavota tiem, 
kurie mažiau uždirba. Tai, ro
dos, pavyzdys paimtas iš So
vietų Sąjungos. Kuris mažiau 
uždirba, tai tas mažiau ir ran- 
dos moka. Tai būt labai ge
rai, jeigu valdžia paimtų į sa
vo rankas kontroliuot randų 
aukštumą. Bet stambiem na
mų savininkam tas labai nepa
tinka. Jie rėkia visa gerkle, 
kad valdžia kišasi į privatišką 
nuosavybę. O kiti sako, tai 
bolševikiška sistema.

Aš atmenu, kaip pasibaigė 
pasaulinis karas 1918 m., tai 
karo išdirbystės pasibaigė į 3 
mėnesius ir tie žmonės turėjo 
palikt savo stubukes ir važiuot 
kitur duonos jieškot*. Taip ir 
dabar galima tikėtis, nes karas 
nesitęs visą gyvenimą, turės 
užsibaigti už metų kitų. Tokiu 
būdu mes darbininkai turim 
apsižiūrėt su visokiais pirki
mais ant išmokesčio.

(Tąsa ant 4-to pusi.)



T

Ketvirtas puslapis LAISVA šeštadienis, Lapkri. 22, 1941

Vienaaukštė Amerika
Rašo I. Ilfas ir E. Petrovas 9—16 41 57

(Tąsa)
Mes tik vakar buvome skaitę “Prav- 

doje” žinomą Grinko straipsnį ir todėl 
galėjome jam suteikti pačias naujausias 
žinias.

— Ir labai gerai, — tarė puikusis me
chanikas, staiga nusišypsojęs raukšlėta 
senelio šypsena, — niekuomet nedaryki
te skolų ir padėkite viens kitam.

Mes pasakėme, kad paprastai taip ir 
daroma, bet, nežiūrint šito, mes pažadė
jome šituos žodžius tiksliai perduoti 
Michailui Ivanovičiui Kalininui.

Vėl įvyko mažas, dėl rankų paspaudi
mo, subruzdimas, ir apžiūrinėjimas vie
nos didžiausių Amerikos garsenybių — 
Henry Fordo — pasibaigė.

SKYRIUS 17.
BAISUSIS MIESTAS ČIKAGA

Jau praėjo savaitė, kai mes išvažiavo
me iš New-Yorko. Pamažu išsidirbo ke
lionės sistema. Mes nakvojome “Cam- 
puose” arba “Tourist Housuose,” tai yra 
paprastuose miestų nameliuose,, kur šei
mininkai pravažiuojantiems išnuomoja 
nebrangius švarius kambarius, su pla
čiomis patogiomis lovomis, — kuriuose 
būtinai rasi keletą storų ir plonų, vilno
nių, popierinių ir skudurinių antklodžių, 
— kamoda su veidrodžiu, supamąja kė
de, sienoje spinta, jaudinama siūlų spū- 
liukė ir į ją įsmeigta adata ir su bibli
ja ant naktinio staliuko. Šių namelių šei- , 
mininkai — darbininkai, smulkūs preky
bininkai ir našlės — vykusiai konkuruo
ja su viešbučiais, versdami jų savininkus 
komerciškai pasiusti. Pakelėse mes daž
nai sutikdavome viešbučių reklaminius 
plakatus, gana nerviškai šaukiančius ke
leivius susiprasti ir grąžinti savo palan
kumą viešbučiams.

Lai jūsų širdys prisipildo išdidumu, 
kai tariate vardą viešbučio, kuriame 

jūs apsigyvenote.
Tai buvo kova prieš bevardžius 

“Tourist Housus” ir “Campus.”
— Ne, ne, ne, serai, — kalbėjo miste

ris Adamsas, kai leidosi sutemos ir rei
kėjo galvoti apie nakvynę, — aš rimtai 
klausiu: ar jūs norite, kad jūsų širdys 
prisipildytų išdidumu? Tai labai įdomu, 
kai širdys prisipildo išdidumu, o pinigi
nė atitinkamai ištuštėja.

Ne, mes nenorėjome, kad mūsų širdys 
prisipildytų išdidumu! Ir kai tik imdavo 
temti, o mūsų pilkasis karas, važiuoda
vo “Residental part” eilinio mažo mies
telio, kokio nors Sirakūzų ar Vienos, mes

sustodavome prie namelio, besiskiriančio 
nuo kitų miesto namelių tik plakatu: 
“Kambariai turistams,” įeidavome į vi
dų ir nedarniu choru prabildavome: 
“How do you do!” — ‘*Labą dieną!” 
Tuoj pat pasigirsdavo atsakymas: “How 
do you do!” ir iš virtuvės išeidavo 
ypata su žiurstu ir mezgimu rankose. 
Čia į sceną išeidavo misteris Adamsas, 
kurio smalsumo galėtų pavydėti kūdikis 
arba teismo tardytojas. Mažas, storas, 
nekantriai trypdamas vietoje ir nosine 
šluostydamas nuskustą galvą, jis iš šei
mininkės, apsidžiaugusios proga pasišne
kėti, išspausdavo visas miesto naujienas.

— Surely! — sušukdavo jis, sužinojęs, 
kad miestelyje du tūkstančiai gyventojų, 
kad vakar buvo loterija, kad vietinis 
daktaras rengiasi vesti ir kad neseniai 
vaiką ištiko paraližas. — Surely ! Žino
ma!

Jis klausinėjo šeimininkę, ar ji seniai 
našlauja, kur mokosi vaikai, kiek kaš
tuoja mėsa ir kiek dar metų turės mokė
ti į banką už namelį .

Mes jau seniai gulėjome savo lovose,, 
antrame aukšte, o iš apačios vis buvo 
girdėti:

—Surely! Surely!
Paskiau mūsų ausis pasiekė medinių 

laiptų pakopų girgždėjimas. Misteris 
Adamsas lipo į viršų ir minutę stovėjo 
prie mūsų kambario durų. Jis beprotiš
kai norėjo pasišnekėti.

— Misteriai, — klausė jis, jūs mie
gate?

Ir, negavęs atsakymo, nuėjo sau.
Už tat iš ryto, lygiai septintą valan

dą, vykdydamas savo neginčijamą eks
pedicijos kapitono ir vadovo teisę, jis 
triukšmingai įeidavo pas mus į kambarį, 
šviežias, apsiskutęs, su petnešomis, apra
sojusiais antakiais ir šaukė:

— Keltis, keltis, keltis! Good morning, 
serai!

Ir prasidėdavo nauja kelionės diena.
Mes, šią valandą tuščioje ir mieguisto

je mažoje Main-streeto kavinėje iš storų 
puodžiukų gėrėme pamidorų sunką ir 
kavą, valgėme “Ham and Eggs” (kiau
šinienė su kumpio gabalėliu) ir sėdomės 
į mašiną. Misteris Adamsas tik ir laukė 
šio momento. Jis atsisuka į mus ir ima 
kalbėti. Ir kalba veik be pertraukos, vi
są dieną. Jis sutiko su mumis važiuoti 
svarbiausia todėl, kad pajuto, jog mes 
esame geri klausytojai ir tinkami pašne
kesiui.

(Bus daugiau)

Anglų lakūnas Rytų fronte tariasi su Raudonojo Or- 
laivyno nariais dėl telefonu susisiekimo su britų ka
rinio vieneto raštine.

Norwood, Mass.
Nyru Grupė-Choras jau pra

dėjo pamokas su nauju moky
toju, Bill Patreck, jaunu ir 
gabiu muziku. Jau vieną sykį 
gražiai pasirodė su dainomis 
Pažangiųjų Lietuvių Tarybos 
parengime. Kaip girdėti, tai 
vyrai rengiasi dainavimui per 
radio iš stoties W.HDII ir taip
gi smarkiai rengiasi prie Pa
žangiųjų Lietuvių Tarybos 
koncerto, kuris atsibus gruo
džio 7 d., So. Bostono miesto 
svetainėje, žinomoj Municipal 
Hali ant Broadway.

Moterų Apšvictos Kliubas 
Pradėjo Veikti

Norwoodo Moterų Apšvietos 
Kliubas jau gyvuoja keletas 
metų ir yra nuveikęs daug 
gražių darbų pažangiųjų lietu
vių judėjime. Po vasaros karš
čių pertraukos, pradėjo susi
rinkti į pasitarimus dėl veik
los šiam sezonui. Mano su
rengti prakalbas ir susimokin- 
ti teatrą. Taipgi iš Moterų Ap

švietos Kliubo kyla balsas, 
kad Norwoodo pažangiesiems 
lietuviams reikalinga įsisteigti 
savo centrą-edkvoderį, kur ga
lėtume bile reikalui esant su
sirinkti ir veikimą pasmarkin
ti.

Mano manymu, moterų iš
keltu klausimu reiktų gerai 
visiems susirūpinti ir gerai iš
planavus, aš tikiu, būtų tikrai 
naudinga turėti pažangiųjų 
lietuvių veikimo centrą. Mūsų 
moterų daug gerų sumanymų 
buvo įvykdinta gyvenimai], tai 
ir šis gali įvykt gyvenimai!.

Reporteris.

Seattle, Wash.
(Tąsa nuo 3čio pusi.

Apie tris savaites atgal čia 
buvo sustreikavę 2,000 velde- 
rių, kurie dirba prie laivų bu- 
davojimo. Jie reikalavo, kad 
jiem būt pavelyta turėt savo 
uniją. Jie atsimetė nuo AFL. 
Jie reikalavo, kad darbdaviai 
pripažintų jų uniją.

Būdavo, kai eina kur dirbt,

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

vis turi mokėt į kitą uniją, nes 
prie AFL kožnas “craft” turi 
savo uniją.

Pastreikavę 3 savaites, su
grįžo į darbą pagal valdžios 
reikalavimą. Bet sako, kad A 
FL juos pradėjo persekioti. 
Jie ketina ir vėl eit į streiką.

Kaip bus, pranešiu vėliau.
S. G.

Lowell, Mass.
Smarkiai darbuojasi f

Lapkričio 9 d. užeinu į Pi
liečių Kliubo kambarius ir su
tinku draugus Karsoną ir Bla- 
zonį. Jie tuojau klausia ma
nęs: Ar nežinai lietuvių, ku
riems būtų galima užrašyti 
“Laisvę”? Jie sako: Mes nori
me sukirsti kaip katruos mies
tus.

Tai puiku. Tie draugai ne 
juokais medžioja “Laisvei” 
skaitytojus. Ir tą dieną jie ga
vo net du. Garbė draugams už 
tokį prakilnų darbą.

Jgriuvo Kanalan
Lapkričio 7 d. moteriškė bė- 

go iš krautuvės per tiltą, pas
lydo, įgriuvo vandenin ir pri
gėrė. Paliko šeimą didžiau
siam nuliudime.

Persiskyrė
Lapkričio 6 d. teisėjas iš

davė persiskyrimą šešioms po
roms. Ir kas keisčiausia, kad 
moterys reikalavo persiskyri
mo už neužlaikymą.

Gražus Koncertas
Lapkričio 8 dieną čia įvyko 

viena iš įspūdingiausių iškil
mių. Publika nesutilpo salėn. 
Vakaras buvo vedamas anglų 
kalba, o publika buvo maišy
ta. Programą pildė lietuviai 
jaunuoliai ir rusų šokikų gru
pė iš Bostono. Abi grupės ar
tistiškai atliko savo roles. Ru
sės merginos buvo apsirengu
sios tautiškais drabužiais ir šo
ko tautiškus šokius. Lietuvių 
seserys Gicevičiūtės ir E. Ciziū- 
nas puikų įspūdį paliko publi
koje. Mat, jie puikiai sudaina
vo solo ir duetus. Taipgi (pa-

(Tąsa 5-nie pusi.)
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LORIMER RESTAURACIJA
ANTANAS BARZDA, Savininkas

417 LORIMER ST. “Laisvės” Name BROOKLYN 

Geriausios Rūšies Valgiai 
Gaminami Europiško ir 
Amerikoniuko Stiliaus.

Puikūs lietuviško namų darbo 
kilbasai ir kepta paršiena.

• 
GASPADORIŠKAI NUVIRTI 
KOPŪSTAI IR BARSČIAI.

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VftLAI VAKARO 
Penktadieniais ir šeštadieniais atdara per naktį 

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

t

Office Phone 
EVergreen 4-6971

FLUSHING
Inside Phone 

EVergreen 4-6485

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

Springfield, Ill.
Užmušė ^Lietuvi

Lapkričio 1 d. vakare auto
mobilis mirtinai suvažinėjo 
Leoną Kasparą, 64 metų am
žiaus. Dar gyvą nuvežė į li- 
gonbutį, ale tuojau ir vargšas 
mirė. Paliko nuliūdime moterį 
ir vaikus, pirmos pačios.

Velionis su pirma pačia bu
vo persiskyręs. Dirbdavo ang
lies kasyklose. Velionis buvo 
linksmo būdo ir mylėdavo pa
silinksmint su draugais. Kada 
tai yra buvęs “Laisvės” skai
tytojas. O “Vilnies” skaityto
jas neseniai yra buvęs. O šiuo 
kartu skaitė ar ne “V.”, to ne
patyriau. Dar buvo geros svei
katos ir kad ne ta nelaimė, 
dar būtų pagyvenęs.

Palaidojo su kunigo patar
navimu be bažnyčios.

Sakom, ilsėkis amžinai šal
toj kapų žemėj.

Lapkričio 8 d. atlankė ir 
mūsų miestą su krutarnais pa
veikslais. Rodė Sovietų Rusi
jos karo paveikslus, kaip ka
riauna didi Sovietų Raudono
ji Armija su priešu fašizmu. 
Mes vėlinam Sovietų Sąjungai, 
kad tuos savo ir mūsų priešus 
sutrintų it žalčius. .

O dar randasi ir pas mus to
kių žmonių, velijančių fašis
tams laimėti. Jie yra prisiskai
tę šlamštų “Naujienų” ir “Ke
leivio.”

• * ” • ™

Lapkričio 11 d., tai yra, Ar
mistice Day, mūsų mieste bu
vo didelis paradas kareivių. O 
svietelio, žiūrėtojų, buvo daug 
tūkstančių. Kareivių maršavo

3,200. Vežė daug 6 colių gerk
lėmis kanuolių. Kitos ilgos, bet 
mažom gerklėm. O tų kariškų 
visokių • geležinių trokų buvo 
galybės. Kareivių benų buvo 
keli ir grojo puikius savo mar
šus.

Visas paradas numaršavo į 
Fair Grounds, kur yra dėl ka
reivių namai. O slaugių ir 
Raudonojo Kryžiaus maršuoto- 
jai pasiliko maršuoti mieste 
apie Abraham Lincoln skverą. 
Vien tik Springfieldo ligonbu- 
čių 70 slaugių maršavo, o gi 
buvo privažiavusių slaugių ir 
iš kitų miestelių. Vietiniai be- 
nai gražiom uniformom apsi
rėdę, gražiai grojo. Jaunų 
moterų benas labai puikiai 
atrodė. Jau šiaip gražios jau
nuolės, o jų tos uniformos dar 
tinkamiau pagražino jas.

Spauda prašė žmones, kad 
kas turi vietos, kad paimtų po 
vieną ar po du kareivius per
nakvoti, ir kad apsieitų gra
žiai su svečiais, kaip su savo 
sūnais. Mat, valdžia neturėjo 
tiek daug šiltų patalpų dėl vi
sų kareivių.

A. Čekanauskas.

konaitė ir Albertha Nauserai- 
tė. Viso susidaro $25.00.

Ačiū būreliui gerų draugų, 
jų nuoširdumui ir užuojautai. 
Taipgi pasiunčiu 4 svederius. 
2 numezgė J. Juriavičienė ir 
porą aš pati. Lai šildo krūtines 
tų, kurie pasirengę mirt, 
idant išgelbėt pasaulį nuo Hit
lerio gaujų.

Dar porą žodžių apie tuos, 
ką aukavo.

Draugai Posiai žiemavoja 
Miamoj. Jau nejauni žmonės, 
per daugelį metų skaitė “Ke
leivį,” bet sako, pasipiktinom 
už tą bjaurų Sovietų liaudies 
šmeižimą. Metė skaitę tą Hit
lerio uodegą ir dabar skaito 
“Laisvę.”

S. ir J. Juriavičiai jau antra 
žiema kai čia atvažiuoja iš 
Newark, N. J. Abu labai nuo
širdūs žmonės, ir karštai už
jaučia raudonarmiečiam. Sta
sys sako, nors jau per kelis 
kart esu aukavęs, bet jaučiuos, 
kad atlieku gerą darbą.

Mitchell yra žydų kilmės, 
paeina iš Lietuvos ir nors per 
virš 30 metų nėra girdėjęs lie
tuvių kalbos, bet gražiai kal
ba lietuviškai ir sako “reikia

Fort Lauderdale, Fla. paremt tuos vyrus, nes ji< 
gerai kariauja.”

Albertha Nauseraitė tarnau

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

IŠDIRBĖJAI IR PARDAVĖJAI 

GERIAUSIOS RŪŠIES RAKANDŲ 
Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 

palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENĖ IR SŪNAI

Vapor 
Room, 
tesian

Open Day and Night
Managed by

RHEA TEITELBAUM

Room, Turkish Room, Russian 
Large Swimming Pool, Fresh Ar- 
Water, Restaurant, Barber Shop 
Sleeping Accomodations.

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

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

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

Sun. all day and night.

Visur Galima Rast Gerų 
Simpatikų

Štai, kad ir pas mus atsira
do keletas gerų žmonių, kurie 
užjaučia sunkiai kovojančią 
Sovietų armiją ir su mielu no
ru sutiko paaukot po keletą 
dolerių.

Al. ir M. Valilioniai $11, 
Jonas Posius su žmona $5, S. 
ir J. Juriavičiai $5, Mitchell 
$2; po $1: Kastancija Vaiče-

ja pas turčius ir čia atvažiuoja 
su savo šeimininkais praleist 
žiemą. Ji yra lietuviška prū- 
saitė, bet Hitlerio labai neuž
kenčia.

R. Vaičekonaitė bepartyviš- 
kų pažvalgų, vienok užjaučia 
Sovietų kovojantiems žmo
nėms.

Vėliau, kai atvažiuos dau
giau lietuvių, gal bus galima 
vėl kiek pasidarbuot.

M. Valilionienėc

iZSt iSifall

Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymą

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—Brooklyn© ir apielinkės, į krautuves 

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

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 duobos. 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 vėrtės 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 
v prisius laišku gaus dovaną.

>
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"Laisvės" Vajus
LAISVE Penktas puslapis

(Tąsa nuo 1-mo puslapio)
John Rudmanas, New Haven ............................. 240
M. Bendinskas, Summerlee ................/............... 228 _
J. Matačiūnas, Paterson....................................... 226
J. Ramanauskas, Minersville ...............................  226
A. Žemaitis, Baltimore ........................................ 221
A. Valinčius, Pittston ......................................... 212
A. Dambrauskas, Haverhill.................... •...........  204
F. Abekas, Chicago .............................................. 185
V. Jokimas, New Britain ................................... 181
S. Tvarijonas, Detroit ........................................  178
J. Grybas, Norwood................................................ 166
P. Buknys, Brooklyn ..........................................  130
J. Burba, So. Boston............................................ 126
J. Mockaitis, Bridgeport ..................................... 126
C. Shaltis, Freehold.............................................. 117
D. P. Lekavičius, Pittsburgh .............................  115
J. Barkus, Ozone Park........................................  102
J. Simutis, Nashua................................................ 90
J. Kalvelis, Bridgewater ..................................... 84
V. Barkauskas, Oakville, ................................... 84
S. Šaltys, Rockford.............................................. 78
M. Klimas, Richmond Hill................................... 72
M. Smitravičienė, Detroit................................... 60
Mary Yuoces, Cleveland ..................................... 54
J. Urbon, Pittsburgh............................................ 50
J. Weiss, So. Brooklyn...................................... . 50
A. Žvingilas, So. Boston ....................................... 50
Senas Vincas, Gibbstown..................................... 48
Grand Rapids Vajininkai..................................... 48
A. Čekanauskas, Springfield ............................... 48
J. Stankevičius, Wilkes-Barre ....................   46
K. Valeikis, Cleveland ........................................ 45
J. Surdokas, Wilkes-Barre ................................. 40
R. Jarvis, Plymouth ............................................... 34
A. Balčiūnas, Brooklyn ..................................... 26
P. J. Martin, Pittsburgh ....................................... 24
Z. Yurkevicius, So. Boston................................. 24
J. Balsys, New Britain ......................................... 24
J. A. Shunskis, Amsterdam ................................. 22

Vokiečiai Numato dar 
Ilgą Karą

Berlin. — Vokiečių pro
pagandos ministeris J. Goe
bbels savo straipsnyje žur
nale “Reich” įspėja, kad 
niekas nesvajotų apie grei
tą suardymą Anglijos impe
rijos. Sako, ta imperija bu
vo subudavota per šimtme
čius, tai negalima tikėtis

; UžginčijaSovietŲ Ver
žimąsi į Manchukuo
Maskva, lapkr. 21. — So

vietų vyriausybė užginčijo 
japonų pranešimą, kad so
vietiniai kareiviai persi- 
briovę per sieną į Manchu
kuo, Japonijos v a 1 d omą 
kraštą. “Jokia grupė sovie
tinių kareivių neperžengė 
Manchukuo sienos,” sako

nes.į Reiškia, , žmonės atjaučia( 
Sovietų' kovot o j artis. Atrodo,1 
kad šis koncertas duos gra^ 
žaus pelno raudonarmiečiams. 
Girdėjau, žmonės reikalauja 
daugiau tokių parengimų.

Stalinas Lowellyje
Lapkričio 7 d. vietinis dien

raštis “Lowell Sun’’ atspaus
dino Stalino prakalbą ir jo du 
paveikslu ant pirmo puslapio, 
žmonės, pamatę Stalino pa
veikslus, pirko laikraštį, nešio
josi, kitiem rodė ir džiaugėsi, 
kad jis prižada nacius' sumuš-

centrų. Neteko ; Dniepro 
miėstų su milžiriiškais fa
brikais. Neteko rūdos ka
syklų ties Krivojrog ir 
Charkovu ir Doneco basei
no anglies.

Leningrado ir Maskvos 
fabrikai taipgi iškelti į 
rytus.

Darbininkas iš
gamina kulkos vaidžius. 
Apie jį galima sudėti dainų, tai — ginklų. 
Tačiau nė Sovietų darbinin

kas, nei. Sovietų-talkininkai 
šiuo tarpu turi laiko dainas 
pinti. Tegul Anglijos ir 
Amerikos darbininkai prisi
mena šito Sovietų darbinin
ko, netekusio Kijeve sū
naus, likimą.

Dabartinėj situacijoj ne
gražu būtų prašyti ir per- 

Kijevo v^u argumentuoti.
Ko dabar mums reikia,

Ilja Erenburg.
suardyt ją per kelis mėne
sius. Bet Goebbels prana
šauja, kad Anglija ilgainiui 
vis tiek būsianti sumušta.

PERNAI NACIAI ŽADĖ
JO GREIT SUDAUŽYT 

ANGLIJĄ
Jau pernai lapkričio mė

nesį Vokietijos ir Italijos 
radijas ir spauda tvirtino, 
kad “pasaulinė anglų impe
rija byra į trupinius, ir An
glijos karalius ir karalienė 
rengiasi plaukt į Ameriką 
ir apsigyvent New Yorke.”

Bakšys ir Žukauskiene kovoja už pirmą vietą, bet Stri- 
peika nepasiduoda. Pažiūrėsime, kokios pasekmės bus sa
vaitės pradžioje.

Penkauskas ir Tamašauskas gražiai darbuojasi, laips
niškai auga punktais.

Prie A. Klimo prisidėjo 4 nauji skaitytojai ir pusėtinai 
atnaujinimų; laukiame daugiau.

J. Venskevičius tyliai darbuojasi, bet su gerom pasek
mėm. Prisiunčia naujų skaitytojų ir tikimės daugiau 
naujų nuo jo sulaukti.

Iš vakarų, Detroite, S. Tvarijonas darbuojasi, kiek ga
li, prisiunčia atnaujinimu, bet būtų gerai, kad ir kiti de- 
troitiečiai įeitų į talką su juom.

O kaip su Clevelandu? Vajus eina prie pabaigos, o Cle- 
velandas dar vis tyli.

Sekanti vajininkai prisiuntė naujų skaitytojų: J. Bar
kus, So. Ozone, N. Y.; P. Šlajus, Chester, Pa.; M. Ben
dinskas, Summerlee, W. Va.; A. Dambrauskas Haverhill, 
Mass.; C. Shaltis, Freehold, N. J.

Šie prisiuntė atnaujinimų ir pakilo punktais: J. Bur
ba, So. Boston, Mass.; A. Žemaitis, Baltimore, Md.; J. 
Matačiūnas, Paterson, N. J.; J. Kuraitis, Brooklyn, N. 
Y.; P. Žirgulis Rochester, N. Y.; S. Kuzmickas, Shenan
doah, Pa.; ir P. Beeis, Great Neck, N. Y.

Tai tiek to šį kartą. Na, pažiūrėsime, koki bus rezul
tatai sekamame numeryje. Ar bus daug naujų skaity
tojų? “L.” Administracija.

Anot vokiečių, jie užėmę 
vieną kaimą netoli Maskvos 
ir, veikdami tankais ir pa
būklais švirkščiančiais liep
snas, nužudę 200 rusų ir su
ėmę 500, o Karelijos - Le
ningrado fronte jie išvien 
su suomiais sunaikinę ap
suptą batalioną sovietinės 
kariuomenės. Centralinia- 
me fronte jie sakosi sudau
žę 19 sovietinių tankų ir už
grobę svarbią dalį vieno 
vieškelio.

Hiileriečiai Pakorė dar 
Penkis Cechus

Berlin. — Pagal nacių ka
ro teismo sprendimą, tapo 
pakarta Bruenn mieste dar 
5 cechai už tai, kad jie ruo
šėsi prie “išdavystės” prieš 
vokiečius.

Sovietai.
Japonų spauda buvo pa

skelbus, kad jie nušovę vie
ną sovietinį kareivį ir su
ėmę du iš tų, kurie perėję 
Manchukuo sieną.

Kuibišev, Sovietai. —Kad 
vokiečiai negali priekiniu 
frontu pasigrumt arčiau 
Maskvos, tai jie mėgino 
plačiu ratu nuo Volokolam- 
sko - Kalinino iš šiaurių va- 

Ikarų ir nuo Tūlos iš pietų 
apsupt sovietines jėgas toj 
srityj. Bet ir šios vokiečių 
pastangos tapo sulaikytos.

Kalinino srityje per dvi 
dienas sunaikinta 65 nacių 
tankai ir užmušta bei sun
kiai sužeista 2,500 jų karei
vių. Ties Tula naciai prara
do 100 tankų ir 6,000 ka
reivių.

Lowell, Mass.

ti. Aš mačiau net katalikų lie
tuvių, kurie džiaugėsi Stalinu. 
Prie to, Stalino atvaizdas buvo 
labai puikus.

Ištikrųjų ta Stalino prakal
ba pridavė visiems daugiau 
energijos kovoti prieš fašizmą, 
dirbti, kad greičiaus fašizmas 
būtų sutriuškintas.

Griaustinis.

Sumner-I Sait Liquor Store
132a SUMNER AVE. BROOKLYN, N. Y.

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų

FOTOGRAFAS

(Tąsa nuo 4-to puslapio) 
varde neįskaitoma.—Red.) ge
rai akompanavo pianu.

Buvo renkamos aukos medi
kai ei pagelbai Sovietams. Kal
bėtojui prisiminus apie aukas, 
matėsi, kaip žmonės nešė prie 
estrados penkines ir^-dešimti-

Karo Tremtiniai
(Tąsa nuo 2-ro puslapio)
Aviacijos instrumentai 

dalikatni ir ypatingi ir 
smulkūs. Vienok jie čia, tie
siog palaukėj, kur aplinkui 
tiek daug dumblo, gami
nami. Ir juos gamina žmo
nės netekę namų ir arti
mųjų.

Tokių karo tremtinių fa
brikų yra daug. Juose ga
mina ginklus.

Sovietų darbininkai paga
mins kulkosvaidžių, lėktuvų 
ir tankų, nors ir sunkiau
siose sąlygose, palaukėse ir 
miškuose. Jų pasiryžimas 
stebins pasaulį. Bet tegul ži
no Hitlerio priešai anoj pu-
sej Kanalo, anoj pusėj At
lanto, kad Sovietų Sąjunga 
neteko daugelio industrinių

HI HAT NIGHTCLUB
Savininkai:

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

Jie

Atsidarė nauja lietuvių likerių krautuvė. 
Ją įsteigė plačiai žinomi brooklyniečiai

K. ir N. KULBOKAI
prisirengę patarnauti lietuviams vynais, degtinėm 

ir konjakais; Amerikos išdirbimo ir importuotais.

Padekavonės Dienos ir Kalėdų šventėms 
puikiausią pasirinkimą rasite pas

K. IR N. KULBOKUS

Telefonas EVergreen 8-7047.

PRISTATOME f NAMUS.

Lie. No. L1030

BRIDGEPORT, CONN

PRANEŠIMAS LIETUVIAMS
Pranešu, jog aš atidariau Wholesale ir Retail likerių 

krautuvę. Tai krautuvė, kurioje parduodama daugmeniš- 
kai ir po mažiau likerių.

VESTUVĖS, BANKIETAI IR PARĖS
Tokiems pokiliams mes parduodame viską už labai 

žemas kainas.

Federal Liquor Store
2410 Main Street, Bridgeport Conn.

Telefonas 4-3779.

1’. S. SEKITE MCSV SPECIALU SAVAITES.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR 

DETROIT, MICH.
Atydai Detroito Lietuvių Kliubo 

nariams. Sekmadienį, lapkr. 23 d., 
10 vai. ryto, Kliubo kambariuose, 
9236 Cardoni Avė., įvyks svarbus 
susirinkimas. Bus paskutinis namo 
pirkimo klausimas. Komisija turi 
viską prirengus. Todėl visi dalyvau
kite susirinkime, kad neįvyktų ne
susipratimų. — S. Tvarijonas, Sekr.

(274-275)

GREAT NECK, N. Y.
Šeštadienį, lapkr. 22 d., Kasmočių 

Svet., 91 Steamboat Rd., 7:30 v. v. 
įvyks Lietuvių Am. Piliečių Kliubo 
metinis balius. Įžanga 40c, iš ank
sto perkant 35c. šokiams gros G. 
Kazakevičiaus orkestrą iš Brookly- 
no. Du dideli kalakutai bus duoda
mi laimėjimui. Kviečiame vietinius 
ir iŠ apylinkės dalyvauti. — Kom.

(274-275)

DETROIT, MICH.
Detroito Lietuvių Moterų Pažan

gos Kliubas perkėlė susirinkimus iš 
ketvirtadienio į penktadienį, lapkr. 
21 d., 7:30 v. v., 4097 Porter St. 
Kitą mėnesį bus renkama valdyba, 
todėl prašome įsitėmyti. O šį kartą, 
užbaigus susirinkimą, bus įvairių 
žaislų. Prašome dalyvauti. K. La- 
komski. (273-275)

i 300 Miliūnų Vertės Maisto 
Anglam per 6 Savaites 

Washington. — Per še
šias paskutines savaites A- 
merika pasiuntė Anglijai 
maisto už 300 milionų dole
rių iš Lend-Lease (paskolų) 
fondo — grūdų, mėsos, rie
balų, pieniškų valgių, džio
vintų ir kenuotų vaisių ir 
kt. Anglai gavo iš Ameri
kos ir dikčiai tabako.

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

IŠ senų padarau 
n a u jus paveiks- 

k lūs ir krajavus 
r sudarau su ame- 
£ rikoniškais. Rei- 
$ kalui esant ir 
K p a d i dinų tokio 
a dydžio, kokio pa- 
F geidaujama. Tai

pogi atmaliavoju 
įvairiom.spalvom

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 

Kamp. Broadway ir Stone Ave. 
prie Chauncey St., Broadway Line

Tel. Glenmore 5-6191

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.

IŠLIETU VISK

UŽEIGA
__• -i__ a t

i

Rheingold extra Dry Alus 
Didelis pasirinkimas visokių 

VYNŲ ir DEGTINES 
Importuotų ir Vietinių 

•
Kasdien .Turime 

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Joseph Zeidat, Sav.
411 Grand St., Brooklyn

0
B
■
B f) 
B B

EASTON, PA.
ALDLD 13 kp. ruošia prakalbas, 

23 d. lapkričio. Pradžia 2:30 vai. 
po pietų. Kailiasiuvių Svet., 427 
Northampton St. Kalbės D. M. Šo- 
lomskas. mums daug naujo papasa
kos ir taipgi apie dabartinį karą ir 
koksai dabar gyvenimas Lietuvoje. 
-Kom. (273-275)

R VISUOMENĖS ATYDAI

HARTFORD, CONN.
LDS 79 kp. ruošia vakarienę, sek

madienį, lapkr. 23 d. Pradžia 4 vai. 
po pietų, Laisvės Choro Svet., 155 
Hungerford St. Vakarienės bilietas 
75c. Bilietus galite gauti pas LDS 
narius. Gausite gerą vakarienę ir 
Įvairių gėrimų. — Kom. (273-275)

Ar jūs žinote, ką 
tai reiškia

14 ŠIMTŲ 14?
Jei norite žinoti, tai se

kite dienraštyje pra
nešimus apie tai

Trumpu laiku bus pranešta, 
ką tai reiškia 14 šimtų 14, 
apie kuriuos daugelis kalba 

G^rf/????222222222Z35S22222222S229???yW?????tl

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 
Nedėliotais ir Sventadieniah> 
10-12 ryte

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas
306 Union Avenue 

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

66 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

Tol. Triangle 5-3622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

CHARLES J. ROMAN
(Ramanauskas)

1113 Mt. Vernon Street 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 411?

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

dernišką patarnavimą.

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

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

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

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Laukiame Jūsų Užsakymo
Patarnaujant krautuvėms ir įvairiems Į f \ \

pokiliams: bankietams, vestuvėms f-J?/ 1
ir parems ĮęJj

BEU baking cobp' 
•^Brooklyn, n.v__ *

Vari»o 
keptuvd 

yra 
unijinė

THE BAKERS*

> UNION LABEL

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečiu, 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, Stoller 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

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

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

VERI-THIN* DORCAS 
(—15 |«w.li, pink gold 
filled eo»«, GuiWit. bock 
.. ...........................$33.73

VERI-THIN* FOSTER — 
15 j.w.lt, pink or y«ltow 
gold Filled co«», Guilds.
bock.................... $33.71

•*e6. M. ». >at. off. patents fending

ROBERT LIPTON
JEWELER

701 Grand St Brooklyn, N. Y.
Tarpo Graham ir Manhattan Aves. |

Stokite į mūšy Kalėdinį Kliubą dabar. Mažas depozitas 
palaikys jums jūsų pasirinktus daiktus iki Kalėdų.
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Iš LLD 1-mos Kuopos 
Susirinkimo

Lapkričio 13-tą įvykęs susi
rinkimas buvo labai turtingas 
raportais, apkalbėjimais, tari
mais, balsavimais ir delegatu 
rinkimais. Kadangi narių ne- 
daugiausia būna susirinkime, 
todėl delegatų rinkimuose pa
sidaro nemaži trūkumai, taip 
buvo ir šiame susirinkime. 
Trys konferencijos pasitaikė 
Veik viena diena.

New Yorko ir New Jersey 
lietuvių organizacijų konfe
rencija įvyks sekmadienį, lap
kričio 30 d., 1 vai. po pietų, 
Lietuvių Amerikos Piliečių 
Kliubo svetainėj, 280 Union 
Avė., Brooklyne. Delegatai, 
katrie esate išrinkti atstovauti 
LLD 1 kuopą, būkite laiku 
svetainėje.

Kitos konferencijos yra At
eivių Gynimo, ir Pabaltės Kul
tūrinės Tarybos, kurią sudaro 
lietuvių, latvių, estų ir suo
mių organizacijos. Pastaroji 
tapo perkelta iš lapkričio 30- 
tos į gruodžio 12-tą. Ji taipgi 
labai svarbi ir joje būtinai 
reikia dalyvauti, aptarti bė
gančius tų kraštų žmonių rei
kalus. Dabartiniame baisiaja
me kare ir okupacijoj tų vals
tybėlių žmonės kenčia neap
sakomą vargą, badą ir šaltį 
sužvėrėjusiam fašizmui viską 
sunaikinus bei išplėšus.

Kuopa paaukavo $5 Meno 
Sąjungai. Kuopos narys J. Vi
sockis neseniai sugrįžo iš J. 
V. Armijos. Susirinkimas nu
tarė J. Visockį paliuosuoti 
vieniems metams nuo duoklių 
mokėjimo.

D. M. šolomskas raportavo, 
kad nauja knyga “Soviet Po
wer” už 1941 metus bus ga
tava sausio mėnesį, 1942K,m. 
Todėl nariai, kurie dar nemo
kėjote, pasirūpinkite užsimo
kėti duokles, žinote, kad kny
gos leidimas padaro daug iš
laidų, kurias galima padengti 
tik laiku užsimokant duokles.

LLD 1 kp. nariai prašomi 
įsitėmyti, kad sekantis susirin
kimas bus labai svarbus, bus 
renkama kuopos valdyba 
1942 metams. Pasirūpinkite vi
si dalyvauti ir išrinkti tinka
mą valdybą.

1 Kuopos Koresp.

Paskutinis Užkvietimas
žinote, kad šį sekmadienį 

yra proga dalyvauti L.D.S. 1- 
mos kuopos pasilinksminime- 
baliuje. L.D.S. kuopa kviečia 
narius, draugus ir svečius į 
mūsų metinį parengimą. Pada
rykime šį parengimą pasek
mingu. Dalyvaudami skaitlin
gai,—padėsite L.D.S. 1-mos 

.kuopos veikimui.
Balius įvyks lapkričio 23- 

* čia, 6 vai. vakaro, 419 Lori- 
I mer St. Brooklyne. Grieš G. 
Kazakevičiaus orkestrą. Įžan
ga tik 40c.

Užkviečiame visas ir visus.
Komisija.

Kas Tos Dvi Aldonos?

Padėka
Širdingai dėkuoju giminėms, 

draugams, pažįstamiems ir vi
siems dalyvavusiems šermeny
se ir laidotuvėse mano brolio 
Vinco Stankevičiaus, gyvenu
sio 305 Lafayette Ave., Brook
lyn, N. Y. Mirė 8 d. lapkri
čio (Nov.), sulaukęs 56 m. 
amžiaus. Palaidotas lapkričio 
12 d., Kalvarijos kapinėse.

Taipgi ačiuoju tiems, kurie 
suteikė kvietkus velionio pa
garbai.

Vincas Stankevičius paliko 
dukterį ir brolį Petrą. Iki na
cių užpuolimo Lietuvoje dar 
gyva buvo motina, brolis ir 
sesuo.

Jei kas norėtų kokių infor
macijų, prašau kreiptis į ma
ne :

Petras Stankevičius,
13—25 Baisley Blvd., 

______ Jamaica, L. L, N. Y.

REIKALAVIMAI
Reikalinga 20 moterų prie parin

kimo avių žarnų ir prie mieravimo. 
Gera alga. Nuolatinis darbas. Gali
ma privažiuoti Myrtle Ave., Wilson 
Ave., DeKalb Ave. gatvekariais ar 
eleveiteriais. Duodame kavos veltui. 
Visi patogumai prie darbo. Prašome 
kreiptis: Casing Company, 195 Wil
son Ave., Brooklyn, N. Y. (arti De
Kalb Ave.) (275-280)

Brooklyniečiai pažįsta daug 
puikių Aldonų, apie kurias bū
tų įdomu spaudoj pakalbėti. 
Tačiau šį kartą kalbėsime tik 
apie dvi.

Viena iš jų mums matyta 
ypatingai tankiai: matydavom 
ir girdėdavom ją Aidbalsiuo- 
se ir merginų grupėse, taipgi 
Dviejų Aldonų duete dainuo
jant; matom ją visur, kur 
tik pasirodo Aido Choras. Ai
šku, jog visi žinote, kad čia 
kalbama apie Aldoną Žilins
kaitę, Aido Choro mokytoją.

Būsimame Dviejų Aldonų 
dainų-muzikos koncerte, lap
kričio 28-tos vakarą, Ridge- 
woode Masonic Temple salė
je, turėsime progą Aldoną ge
riausia pažinti ir kaipo pia
nistę, kadangi ji čionai skam
bins piano solo parinktinius 
paskilbusių piano muzikos 
kompozitorių kūrinius.

Kita šio koncerto dalyvė 
Aldona Klimaitė yra dainavus 
daugelyje žymių dainos gru
pių, taipgi mokinus Great Ne- 
cko ir Elizabetho lietuvių cho
rus ir jau žinoma koncertų 
ir operečių solistė ne tik Broo
klyne, bet ir daugelyje tolimų 
kolonijų. Aldona šiame kon
certe pasirodys su gražiu rin
kiniu lietuvių liaudies ir klasi
kinių dainų, geriausiai pritai
kytų jos maloniam ir varso- 
tam balsui.

Brooklyniečiai šio penktadie
nio vakarą turės progos pasi
klausyti žavių dainų-muzikos 
ir savo atsilankymu suteikti 
daugiau energijos toms darbš
čioms ir muzikoje-dainoje ta
lentingoms mergaitėms toliau 
augti ir auklėti kitus pamylė
toje meno srityje.

Masonic. TampTe randasi 
prie Bushwick ir Gates Avės. 
Programos pradžia 8 vai. va
kare. Įžanga (įskaitant ir tak
sus) 75c.

Laikėsi “Laisvėje'’
Pereitą trečiadienį “Laisvė

je” lankėsi iš Trenton, N. J. 
P. Gabrėnas su žmona ir sū
neliu. Jie atvyko Brooklynan 
Padėkavonės Dieną praleisti 
(Mrs. Gabrėnienė yra gimusi 
ir augusi Maspethe), tai ta 
proga užėjo ir pas laisviečius 
pasakyti “helio”. Gabrėnai 
yra malonūs, draugiški žmo
nės. Ketvirtadienio vakarą jie 
išvyko atgal į Trentoną.

Reikalingas pagelbininkas prie 
Superintendent, prie džianitorystės. 
Dėl darbo sąlygų ir algos susitarsi
me asmeniškai. Klauskite: Joseph 
Kasmoch, 2765 Ocean Ave., Brook
lyn, N. Y.____________(273-275)

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau Elzbietos Yumplot, pir

miau gyveno 260 Siegel St., Brook
lyn, N. Y.. Prašau atsišaukti: L. 
Stakovskas, Wilson, Conn. (274-276)

Ačiuoja Svečiam
Jonas Baležentis dėkuoja 

pažįstamiems ir kaimynams 
už skaitlingą atsilankymą į 
“torkių”-kalakutų “parę” per
eitą trečiadienį.

Jonas Baležentis turi Bar 
& Grill biznį, 49 Ten Eyck 
St. Kaipo naujas biznierius 
buvo suruošęs “torkių parę” 
pavaišinti savo kostumerius.

LICENSES
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine, Liquor
NOTICE is hereby Riven that License No, 
E 212 has been ieaued to the undersigned 
to nell beer from house to house at retail, 
under Section 107, of the Alcoholic Beverage 
Control Law. Borough of Brooklyn, County 
of Kings.

VENDORSUC
39th St., & Dahill Rd., Brooklyn, N. Y.

Iš ALDU) 55 Kuopos 
Susirinkimo

Ridgewood, N. Y.—Lapkri
čio 18 d. atsibuvo A.L.D.L.D. 
55 kp. susirinkimas. Kadangi 
kuopa neskaitlinga nariais, tai 
ir veikimas silpnas šioje ko
lonijoje. Dabar yra labai 
svarbus momentas, tai kuopa 
turėtų susitvarkyti ir įsitrauk
ti į didesnį veikimą. Valdybos 
raporai buvo silpni, o kas la
bai bloga, kad organizatorius 
nepribūna į susirinkimus ir 
dar nepasimokėjęs metinę mo
kestį apie už du metus.

šiame susirinkime komisija 
išdavė raportą iš vakarienės, 
kuri atsibuvo spalių 26 d. Ko
misija raportavo, kad vaka
rienė pavyko visais atžvil
giais. Svečiai ir viešnios buvę 
pasitenkinę, ir keletas dolerių 
pelno dar liko. Kuopa tarė 
širdingą ačiū komisijai už pa
sidarbavimą, o ypatingai gas- 
padinėm už taip skaniai paga
mintą vakarienę. Gaspadinė- 
mis buvo šios dd.: Bernotie
nė, Višniauskienė ir Vaitkienė.

Kadangi liko pelno, tai kuo
pa nutarė paaukot po keletą 
dolerių svarbiem reikalam. 
Aukavo sekamai: $5 “Lais
vės” dienraščiui pasveikinti su 
trisdešimties metų jubilėjaus 
sukakčia, $3 Laisvės Radijo 
pusvalandžio palaikymui, $2 
Lietuvių Meno Sąjungai ir $2 
Sovietų medikalei pagalbai.

Apart visų kitų svarbiųjų 
reikalų, tapo priimta rezoliu
cija, kurioje prašoma šios ša
lies prezidento Roosevelto, 
kad paliuosuotų Earl Browde- 
rį, Komunistų Partijos genera- 
lį sekretorių, kuris yra neper
maldaujamas fašistų priešas.

Taipgi šiame susirinkime 
buvo balsuojami nariai į' A.L. 
D.L.D. Centro Komitetą se
kantiems metams.

Sekantis susirinkimas nutar
ta laikyti sausio mėnesio tre
čią antradienį, 1942 m.

Kuopos Koresp.

Virš 50,000 čiuožinėtojų 
lankė Flushing Parko ledu ir 
rateliais čiuožinėjimo žaisla- 
vietes nuo rugsėjo 15-tos iki 
šiolei.

Pasimatysim Nedėlioj
Už savaitės laiko įvyksta 

ta gražioji drama—“Pavogtas 
Kūdikis”. Mylintieji vaidini
mus, prašomi iš anksto apsi
rūpinti bilietais.

Atsi 1 an k i usi e j i nesi gai 1 ėsi te, 
vaidinimas ruošiamas labai 
rūpestingai ir atsilankiusiems 
pasiliks ilgai atminčiai tas vai
zdas.

BERTHA FULTON 
vaidins Irenos Edmondienės 
(ponios) rolėje. Daugelis atsi
mena, kai Bertha pasirodė 
“Mirtų Vainike” anais metais, 
kada jos vaidinimas tarpais 
publiką virkdė, o tarpais ver
tė garsiai juoktis.

Todėl ateinantis sekmadie
nis lai būną visų pasimatymu 
Lietuvių Liaudies Teatro pa
rengime, New National Hali, 
261-67 Driggs Ave., Green- 
pointėj, Brooklyne.

Entuziastas.

Išleido Kariuomenėn
Juozas Barkauskas (Bar- 

koski), 27 m.į gimęs Duryea, 
Pa., buvo pašauktas į kariuo
menę lapkričio 14-tą. Jis turi 
4 seseris, kurios jam iškėlė 
“induction”-išleistuvių “parę” 
East New Yprke. Svečių atsi
lankė ir iš kitų miestų: buvo 
Jankauskai iš Torrington, 
Conn., ir V. čižauskas, brolis, 
iš Chicagos.

V. Kartonas.

Skelbkitės savo biznį dien
rašty,i “Laisvėj e.”

BBS!
2 Atitinkami šiam laikui judžiai pasaulio kovos už Demokratiją!
Didis dokumentalis veikalas Alfredo Hitchcock’o

“One Day In Soviet Russia” 
su paaiškinimais Quentino Reynolds*® 

gaišaus karinio korespondento

“Foreign Correspondent”
su žvaigžde Joel McCrea.

Taipgi: Čaikovskio "GULBIŲ EŽERO BALETAS” ir naujausios Sovietų karo žinios.
VĖLAI RODOMA ŠIĄNAKT

SULAIKYTA—-ANTRA DIDŽIOJI SAVAITE.

“Wings of Victory”
(Pasalta apie Valeri Chkalov)

su Vladimir Belokurov kaipo Chkalov ir Mikhail Gelovani kaipo Joscpf Stalin.
Pridėčkas: “GOLDEN MOUNTAIN”

su Dmitri Shostakovitch kaipo pianistas skambinant savo kūrinį 
Taipgi: Vėliausios naujienų filmos iš karės Sovietuose

’ Nuolatinis rodymas nuo 9 ryto — 25c . iki 1 v. p. p., Šiokiom dienom.
SPECIALUS VP.LUS RODYMAS KAS ŠEŠTADIENĮ

STANLEY THEATRE s"""" Av-<^.4,K2 s,‘" N'Y

J. GARŠVA
GrabOrius-Undertaker

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Išbalzamuoja ir laidoja ant 

visokią kapinių
VELTUI ŠERMENINE

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 Bedford Avenue

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Salės del 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

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

530 Summer Ave. 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

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

UNDERTAKER

337 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Stagg 2-0788 
NIGHT—HAvemeyer 8-1158

Laikraščių pardavinėtojų 
streikas prieš 7 iš didžiųjų 
vietos angliškų dienraščių fir
mas vėl atsinaujino pereitą 
trečiadienį, kada jų savininkai 
atsisakė duoti laikraščių par
davinėtojams geresnes sąly
gas.

Streikieriai reikalauja po 
$2 už šimtą parduotų tricen- 
tinių laikraščių, su pilnu kre
ditu už grąžinamus nepar
duotus. šis jau yra antras 
streikas bėgiu mėnesio laiko. 
Pirmasis buvo nutrauktas spa
lių 27-tą majorui LaGuardijai 
pažadėjus tarpininkauti-padė- 
ti susitarti su laikraščių savi
ninkais taikiu būdu.

Martynas Švėgžda, 55 m. 
amžiaus, gyvenęs 741 Bush
wick Ave., Bropklyne, mirė 
lapkričio 20 d. Pašarvotas gra- 
boriaus Bieliausko koplyčioj, 
660 Grand St., Brooklyne. Lai
dojamas lapkričio 22 d., šeš
tadienį, 2 vai. p. - p., Alyvų

Kalnelio kapinėse.
Liko brolvaikis Alekas Dei- 

kus, kuris rūpinasi dėdę palai
doti. Taip pat liko pusseserė 
ponia Marcelė. Laidotuves ap
tarnauja grab. Matthew P. 
Ballas (Bieliauskas).

Martynas Švėgžda prieš ke
liolika mėty yra dirbęs “Lais
vės” namo prižiūrėtoju.

PIRMUTINIS LIETUVIŠKAS

Pirmą streiko dieną Brook
lyn Eagle ir New York Post 
išpildė streikierių reikalavi
mus. Daily Worker ir PM, , 
kaipo duodą pardavėjams ge
ras sąlygas, streiko visai nebu
vo paliesti, tad streikas pasi
liko galioje tik prieš sekamus: 
Times, Herald-Tribune, News, 
Mirror, Journal - American, 
Sun ir World-Telegram.

Bostono Simfoniška Orkes
trą duos pirmą sezono koncer
tą Brooklyne Academy of 
Music lapkričio 21-mą.

“LAISVES”
KONFERENCIJA 

ir 

BANKIETAS
Visų “Laisvės” bendrovės 

dalininkų prašome įsitėmyti 
kad “Laisvės” konferencija 
įvyks vasario 1 d., 1942 m., 
prasidės 10 vai. ryte, bus 
Grand Paradise didžiojoje 
salėje.

Po konferencijos bus ban- 
kietas toje pačioje vietoje.

Kiekvienas dali pinkas, 
kiekvienas “Laisvės” rėmė
jas ir patrijotas turi daly
vauti konferencijoje ir ban- 
kiete, vasario (Feb.) 1 d., 
Grand Paradise didžiojoje 
salėje, 318 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

L j: ' . . - .. -. • •- ‘f - -; , -į
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| F. W. Shalins |
(SHALINSKAS) |

Funeral Home i
Ej 

84-02 Jamaica Avenue | 
. Opposite Forest Parkway
I WOODHAVEN, N. Y. I 
0 . . I* i'J? v
0 Suteildam garbingas laidotuvei §

I $150 I

I
" Koplyčias suteikiam nemoka- | 

mai visose dalyse miesto. £ 
Tel. Virginia 7-4499 |

Dainų ir

ALDONA KLIMAITR
Sopranas

KABARETAS
STANLEY MISIŪNAS

Savininkas• •
Šiandien, November 22, Paramount Kabaretas duos

TURKIŲ-KALAKUTŲ PARĘ
Stanley Misiūnas kviečia visus savo draugus, pažįsta
mus ir visus lietuvius būti Paramount Kabarete 9-tą 

valandą vakare ir pavaišins kalakutiena.

US^Bus Gera Muzika ir Floor Shotf^į^
4 * < j.

Misiūnas nori įsigyti .platesnės pažinties su šios apy
linkės lietuviais, tad kviečia į šią torkių parę ir tuos, 
kurie dar nėra buvę Paramount Kabarete.

PARAMOUNT CABARET
473 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

PRIE RKO REPUBLIC TEATRO
Telefonas EV. 4-6864

MATEUŠAS SIMONAV1CRJS
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

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

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

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

Brooklyn, N. Y.
Tel. Evergreen 4-9506

----- 1
GREEN STAR BAR & GRlll

LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

nes žino, kad visados bus patenkinti.

Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį!
TURIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ

Ateikite pasimatyti su Giviais
Geriausias Alus Brooklyne^tal 

adresas:

459 Grand St
Skersai nuo Republic Teatro 

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

Pian'o Koncertas
I

Įvyks

Penktadienį

Lapkričio 
28 

November

ALDONA ŽILINSKAITfc 
Pianiste

RIDGEWOOD MASONIC TEMPLE
BUSHWICK IR GATES AVĖS. BROOKLYN, N. Y.

(Gates Ave. stotis)
Koncertas Prasidės Lygiai 8 vai. vakaro. Įžanga 75c (įskaitant taksus)

Rengėjos šio koncerto kviečia Brooklyn© ir apylinkės visuomenę dalyvauti ir išklau
syti malonių dainų ir gražių piano solų.




