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KRISLAI
Streiku krizis. 
Negarbingas 
. . pasididžiavimas
Naujas karo frontas.
Mūsų Dvi Aldonos.
J peklą su tokiu simboliu.

Rašo A. Bimba

Mūsų korespondentas rašo 
iš Quincj’, Mass., apie laivų 
statymo darbininkų balsavi
mus. Už C.I.O. uniją paduota 
trys tūkstančiai su viršum bal
sų, o prieš—aštuoni tūkstan
čiai su viršum.

Tai didelis ir skaudus uni
jos pralaimėjimas. O kodėl 
pralaimėjo ?

Korespondentas atsako: 
Darbininkų priešai be jokios 
atlaidos lojo: Jeigu balsuosite 
už C.I.O. uniją, tuojau turė
site streikuoti ir užduoti smū
gį apsigynimui! Darbininkus 
gąsdino John L. Lewiso poli
tika! \

streiku. Rooseveltas bando už
bėgti streikui už akių. Neži
nia, ar pavyks.

Kiekvienam atsitikime, aiš
ku, darbininkų reikalavimai 
visai teisingi. Tačiau unijų va
dovybės turėtų dėti didžiau
sias pastarTgas šiuo tarpu 
streikų išvengt

šis apgavi ngas ir 
giškas argumentas 
darbininkus.!

demago-
paveikė

Mainierių streikas baigtas.
Visiems lengviau ant širdies.

7" ' ' 
Geležinkeliečiai grūmoja

Mūsų buvo pasakyta, kad 
“tūli lietuviški laikraščiai per- 
spaudina ištisus Hitlerio pro
pagandos straipsnius iš Lietu
voje leidžiamų nacių laikraš
čių.”

Taipgi buvo pasakyta: “Kas 
gi yra tie, kurie spausdina vi
sokius melus iš Berlyno, ku
riuos veik kasdien- prisiunčia 
Pranas Ancevičius, Hitlerio 
apmokamas agentas?”

Dabar atsako “Keleivis” 
(lapkr. 19 d.) —ir dar su di
deliu pasididžiavimu. Klausy
kite :

“Na, o kas gi jie yra? Tai 
yra visi Amerikos lietuvių lai
kraščiai, išskyrus tik ‘Laisvę’ 
ir ‘Vilnį’. .

Tad garbė “Laisvei” ir “Vil
niai,” o pasmerkimas tiems ki
tiems laikraščiams!

Nuoširdžiai dėkui “Kelei
viui” už tą didelį atvirumą.

Afrikoje anglai pradėjo 
ofensyvą prieš vokiečius ir ita
lus. Jau grūda Ašies spėkas 
iš Libijos. #

Svarbu, kad anglai pradėjo 
vėl kariauti. Deja, šitas naujas 
karo frontas, kaip visi eksper
tai pripažįsta, nėra tiesioginė 
parama Sovietų Sąjungai.

Hitleriui nėra reikalo tuo
jau atitraukti dalį karo spė
kų iš Rytų fronto ir siųsti Af- 
rikon prieš anglus.

Hitlerio strategija: Apsi
dirbti su Europa, nugalėti ir 
pasigrobti Sovietų Sąjungą, o 
paskui Azija ir Afrika bus 
tiktai juokas pasiimti.

Mūsų dvi gabios dainininkės 
-muzikės Aldonos (Žilinskaitė 
ir Klimaitė) rengia savo kon
certą lapkričio 28 dieną. Lie
tuviams reikėtų jas nuošird
žiai paremti.

Tos dvi jaunos merginos 
pilnai užsitarnauja mūsų visų 
paramos. Pavykęs koncertas 
duos joms naujos energijos ir 
naujo pasiryžimo toliau gilin
tis ir lavintis dainoje ir muzi
koje.

Be to, pats jų koncertas ža
da būti labai gražus. Mūsų 
Aldonos pilnai pasiruošusios 
duoti puikų koncertą, žinau, 
kad jos nesuvils.

Menševikų šulas Pittsbur- 
ghe, radijušas Povilas Dargis 
labai iškilmingai priėmė ir pa
sveikino Antaną Smetoną. Ir 
dar pasakęs, pasak “Vieny
bės” (lapkr. 21), kad “Sme
tona yra Lietuvos nepriklau
somybės visų šalių pripažin
tas simbolis.” Ir reikalavęs vi
sus lietuvius žemai prieš Sme
toną nusilenkti.

Grigaičio pastūmdėlis Dar-

Darbo žmonių 
Dienraštis
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Raudonoji Armija 
Laimėjo Didelį Mū

šį Rostovo Fronte
Maskva, lapkr. 24. — So

vietų radijas praneša, kad 
jie smarkiai sumušė vokie
čius į vakarus nuo Rostovo, 
Ukrainoje, ir atmetė juos 
40 mylių atgal. 7,000 nacių
liko užmušta bei sužeista. 
Raudonarmiečiai šiuo žygiu 
sunaikino 55 vokiečių tan
kus, 46 orlaivius ir 11 ka- 
nuoliu. v

ROSTOVE TEBESIAUČIA 
v KAUTYNĖS

24. — Vokiečiai su didesnė-1 V o k i e č i ai neoficialiai 
mis kariuomenės ir tankų’skelbia, kad Rostovo srity - 
jėgomis įsiveržė į R'ostovą, je jie persigrūmę per Dono 
pramonės ir prieplaukos tupę, dalinai užšalusią ir, 
miestą prie Dono upės, bet ‘girdi, vejasi raudonarmie- 
dar neužėmė to miesto, čius į pietų rytus linkui

Vokiečiai, Sako, Užėmę Punktą 
Už 40 Mylių nuo Maskvos

Berlin, lapkr. 24. — Na-; Naciai teigia, kad jie su 
ciai sako, kad jie užėmę italais užėmę svarbų plotą 
Šmagorskį, 40 mylių j šiau- tarp Stalino, Rostovo ir Vo- 
rių vakarus nuo Maskvos, rošilovgrado, Doneco srity-

Anglai Sunaikino
250 Fašistų Tankų,
75 Orlaivius, Libijoj

Kuibišev, Sovietai, lapkr. mę Rostovą.

Siaučia labai kruvinos kau
tynės R o s t ovo gatvėse. 
Raudonarmiečiai atkakliai 
gina namą po namo, bloką 
po bloko, aikštę po aikštės, 
gatvę po gatvės.

(Vokiečiai skelbė, kad jie 
jau praeitą šeštadieni užė- 

)

■Kaukazo.
NUO ROSTOVO NACIAI 

ŽYGIUOSIĄ Į 
ASTRACHAN

Nužiūrima,’ kad naciai 
nuo Rostovo stengsis prasi
muši iki Astrachan miesto, 
įprie Volgos upės įplaukos į 
Į Kaspijos Jūrą. Astrachan

Naciai iš Visur Siunčia Sovietai Atgriebė 
Spiečius Savo Oriai-

vią į Libiją
London. — Vokiečiai vi-

Svarbius Punktus
Leningrado Fronte

Kuibišev. — Sovietinė ka
sais garais siunčia savo or- riuomenė Leningrado fron- 
laivius iš Kretos salos, iš te atgriebė eilę svarbių 
Graikijos, Italijos, Vokieti-punktų; išmušė vokiečius 
jos ir, galbūt, net iš Sovie- ilaukan .. iš J^Įaląją Višera, 
tų fronto į Libiją, kad atsi- • geležinkelio stoties, už 100 
laikyt ten prieš anglų oro 'mylių į pietų rytus nuo Le- 
jėgas. Anglijos orlaiviai ningrado. Raudonarmiečiai 
Libijoj vis išlaiko savo vir-1 atkariavo eilę kaimų srity- 
šenybę prieš fašistų oriai- je Volchovo, prie geležinke- 
vius. lio, 80 mylių į pietus nuo

---------------- Leningrado.

DU BATALIONAI SUOMIŲ 
ATSISAKĖ KARIAUTI 

PRIEŠ SOVIETUS
Stockholm, Švedija.—Pra

nešama, jog vis daugiau 
Suomijos - Finliandijos gy
ventojų nesutinka toliau 
kariaut prieš Sovietus. Nes 
Suomija abelnai jau atgavo 
plotus, kuriuos buvo Sovie
tai užėmę. Žmonės sako, 
kad jų valdžia dabar veda 
jau ne apsigynimo, bet už
puolimo karą išvien su Hit
leriu prieš Sovietų šalį.

Salos fronte du suomių 
kariuomenės batai ionai, 
apie 2,000 vyrų, atmetė sa
vo komandos įsakymą eit į 
mūšį prieš Raudonąją Ar
miją. Tai buvo trejetas sa
vaičių atgal. Tada jie buvo 
nusiųsti į Hangoe pusiau- 
salį, kurį raudonarmiečiai 
tebelaiko savo rankose, pie
tiniai - vakariniame Suo
mijos kampe. Čia jie jau 
kovojo prieš Sovietus, nes 
tą pusiausalį jie laiko suo
miška žeme.

Ankara. — Su keliais ita
lų laivais, kuriuos anglai 
nuskandino, žuvo ir 6,000 
fašistu . kareivių, Vidurže
mio Jūroje.

gis gali ir be kepurės ir be šiu
šių prieš Smetoną tursintis, bet 
tikri lietuviai pasakys: Į peklą 
su savo tokiu simboliu.

Laisvos, nepriklausomos Lie
tuvos simbolis yra Lietuvos 
liaudis, lietuvių tauta, o ne 
per keturioliką metų Lietuvą 
ir lietuvių tautą gėdinęs smur
tininkas Smetona.

'stovi už 450 mylių į rytus 
nuo Rostovo. Jeigu vokie
čiams pavyktų pasiekt As
trachan, tai jie, sako, galė

ję.
Maskvos fronte sovietinė 

kariuomenė atkakliai kontr
atakuoja vokiečius, bet vo
kiečiai, esą, atmuša visas 
tas kontr-atakas. Čia naciai 
sakosi per šešias dienas su
ėmę 2,500 raudonarmiečių 
ir sunaikinę bei pagrobę 
153 tankus.

Vokiečiai iš didžiųjų ka
nuolių nuolat bombarduoja 
Leningradą ir tuomi padarę 
daug gaisrų.

Naciai praneša, kad at- 
mušę Sovietų kontr-atakas 
ties Sevastopoliu, Krimo 
;pusiausalyje. Jie taipgi 
skelbia, kad iš oro sekmin-

tu atkirst sovietinę Kauka
zo armiją ir žibalo šalti
nius.

gai bombardavę sovietinį 
geležinkelį tarp Leningra
do ir Murmansko.

AMERIKOS LAIVYNAS JAU ŠAUDO
NACIU SUBMARINE IR ORLAIVIUS

Ties Kalininu raudonar
miečiai atakuoja vokiečius, 
o šie daugiau ginasi. Kai 
kur šioje srityje sovietiniai 
kovotojai durtuvais nuga
lėjo nacius.

SOVIETAI UŽGROBĖ DAUG 
NACIŲ PABŪKLŲ

Maskva, lapkr. 24. — 
Maskvos radijas sako, kad 
raudonarmiečiai į vakarus 
nuo Rostovo pagrobė 111 
nacių kanuolių, 55 tankus, 
83 kulkasvaidžius, 36 minų 
mėtytuvus ir 365 motori
nius trokus ir automobilius.

HITLERIO TANKAI PRIEŠ 
JUGOSLAVUS

Ankara, Turkija. — Už
sieniniai žvalgai sužinojo, 
kad vokiečiai atsiuntė dau
giau tankų ir šarvuotų au
tomobilių malšint serbų - 
jugoslavų sukilimus prieš 
nacius. Vokiečiai su jiem 
tarnaujančia Jugoslavijos 
fašistų kariuomene beveik 
visiškai sunaikino Serbijos 
kaimus Dugą Livadą ir Jo- 
chanicką Banją ir nacių or
laiviai labai sužalojo 
Rachks miestą, kaipo cent
rus jugoslavų sukilėlių prieš 
fašistus. Sukilėliams vado
vauja generolas Draja Mi- 
chailovičius.

Sukilėliai atmušė nacių 
jėgas tie Valjevo ir Aran- 
djelovacu, padarydami vo
kiečiams didžių nuostolių.

ORAS. — Šį antradienį 
šilčiau, dalinai apsiniaukę.

London. — Specialis pre
zidento Roosevelto pasiunti
nys W. Averell Harriman 
sekmadienį per radiją pa
reiškė, jog Amerikos karo 
laivai Atlanto Vandenyne 
jau šaudo vokiečių submari- 
nus ir orlaivius. Jis tvirti
no, kad Sovietai laikysis ka
re prieš nacius. Harrimarias 
pakartojo, kad “ Amerika 
nieko bendra neturi su ko
munizmu ... ir dauguma 
amerikiečių jau supranta, 
jog Amerikos parama Rusi

jai yra padėt jai kariaut 
prieš įsiveržusius nacius, o 
ne gerinti komunizmui.”

Harrimanas buvo Roose
velto pasiuntinių pirminin
kas Maskvoje, pasitarimuo
se su Sovietų vadais ir An
glijos pasiuntiniais apie rei
kalingą Sovietam ginklų 
paramą.

Praeitą sekmadienį pra
sidėjo šeštas mėnuo nacių 
karo prieš Sovietus.

Sovietų Oficialiai Pranešimai
Maskva, lapkr. 23. — Naktį lapkr. 22 j 23 d. mūšiai 

buvo vedami visuose frontuose.
Sovietiniai lakūnai pietų fronte lapkr. 20 d. sunaikino 

47 priešo tankus ir 392 automobilius su pėstininkais ir 
kariniais reikmenimis, 115 vežimų su įvairiais kroviniais, 
septynis oficierių štabo auto-busus, šešis trokus su prieš
lėktuviniais įrengimais ir 10 kanuolių, ir užmušė 1,600 
kareivių ir oficierių.

Vienoje dalyje pietinio fronto per kelias paskutines 
dienas priešas prarado 460 trokų, 320 vežimų, 37 kanuo- 
les, 20 kulkasvaidžių ir daug kitų ginklų. Šiose kautynė
se priešas neteko 3,200 oficierių ir kareivių.

Viename sektoriuje centralinio fronto sovietinė ka
riuomenė sėkmingai atmušė priešo ataką ir nukovė di
delį skaičių vokiečių kareivių; taipgi sunaikino daug jų 
kanuolių, priešlėktuvinių patrankų ir kulkasvaidžių.

"Laisvės" Vajus
VAJAUS RODYKLĖ ŠIANDIEN
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(Tąsa 5-me puslapyje)

Cairo, lapkr. 24. — Ang
lai, naujazelandiečiai ir an
glų indai Libijoje atėmė iš 
vokiečių ir italų fašistų 
Bardią, prieplaukos miestą 
ir užėmė Sidi Omar Nuovo 
ir Azeiz. Pirm to jie už
kariavo Fortą Capuzzo.

Per šešias pirmąsias die
nas ofensyvos prieš italus ir 
vokiečius anglai paėmė ne
laisvėn 15 tūkstančių fašis
tų, daugiausia italų.

Anglai sakosi suvarę na
cius ir italus į keturis “kiše- 
nius” ir gręsia juos galuti
nai apsupti ir sunaikinti.

Anglų kariuomenė, paga- 
liaus, ištrūkus iš apsupimo 
Tobruke, prie jūros, suėmė 
1,100 fašistų.

Tobruko srityje vokiečiai 
esą visomis pusėmis apsup
ti, apart dviejų mylių spra
gos.

Anglų karo laiviai taipgi 
bombarduoja fašistus pajū
ryje.

Anglijos submarinai ir 
orlaiviai sunkiai sužeidė 
bei nuskandino septynis fa
šistų laivus, kurie per Vi
duržemio Jūrą gabeno kari
nius reikmenis bei pastipri
nimus saviškiams į Libiją. 
Šiais žygiais anglai nuskan
dino bent vieną Italijos šar
vuotlaivį ir sužalojo kitą 
šarvuotlaivį ir vieną naikin
tuvą.

Iki šiol Libijoje sunaikin
ta 250 vokiečių ir italų tan
kų ir -bent 75 jų orlaiviai. 
Tuo tarpu anglai praradę 
tiktai 19 savo orlaivių. An-

Fašistai Libijoje
Sudaužę 260 Anglą 

Tanką, 25 Orlaivius
Berlin. — Vokiečių ko

manda teigia, kad jie ir ita
lai jau atremią anglų ofen
syvą Libijoj ir vedą sėk
mingus mūšius, bet Libijos 
karas dar nepasiekęs per
svaros nei vienon nei an- 
tron pusėn.

Naciai sako, kad jie ir 
italai iki šiol sunaikinę jau 
260 Anglijos tankų ir 200 
šarvuotų automobilių, ir su
daužę 25 anglų orlaivius.

Roma. — Italai sako, kad 
jie ir vokiečiai aštriai at- 
mušę anglų atakas Libijoj; 
pabrėžia baisų kovos įtūži
mą, bet jau nekalba apie fa
šistų kontr-atakas prieš an
glus.

glai taipgi neteko daug tan
kų, bet sako, turbūt, jie pa
darė didesnių nuostolių fa
šistų tankams.

Oro mūšiuose dalyvauja 
ir daug iš Amerikos gautų 
orlaivių. Ketvirtadalis an
glų tankų taipgi yra ameri
kiniai. Anglai puikiai atsi
liepia apie amerikinių tan
kų ir orlaivių stiprumą ir 
greitumą. - . ■ —.. ----- -

Maskvos Fronte Sovie
tai Kai Kur Pasitrau

kė Kiek Atgal
Kuibišev, Sovietai. — Pu

sė miliono vokiečių ar dau
giau vis šturmuoja Sovietus 
centraliniame Maskvos 
fronte. Be kitko, jie čia 
vartoja pusantro tūkstan
čio tankų ir šarvuotų auto
mobilių.

Į pietų lytus nuo Tūlos, 
stovinčios už 110 mylių į 
pietus nuo Maskvos, sovie
tinė kariuomenė yra po bis- 
kį stumiama atgal, bet la
bai lėtai. Ji gina kiekvieną 
colį žemės.

Ties Možaisku, 60 mylių į 
vakarus nuo Maskvos, rau
donarmiečiai p a s i t r aukė 
kiek atgal į naujas pozici
jas.

Raudonoji Armija stipriai 
laikosi ties Volokolamsku, 
62 mylios į šiaurių vakarus 
nuo Maskvos.

Perkūnuoja mūšiai Klin 
srityje, 50 mylių į šiaurių 
vakarus nuo Maskvos, prie 
geležinkelio, einančio į Le
ningradą.

Maskvos fronte vokiečiai 
užėmė kelis kaimus, bet ne
pajėgė įsilaužt į gilesnes 
Sovietų apsigynimo linijas. 
Soviet, kariuomenė, kontr
atakuodama, atgriebė vie
ną poziciją; atmušė nacius, 
kurie mėgino pereit Nara 
upę, arti Malojaroslaveco, 
65 mylios į pietų vakarus 
nuo Maskvos.

BLOGĖJA PADĖTIS 
MASKVOS FRONTE

NACIAI UŽĖMĘ MIESTELI 
30 MYL NUO MASKVOS
Berlin, lapkr. 24. — Vo

kiečių komanda praneša, 
kad jie užėmę Solnečno- 
gorskį, apie 30 mylių į šiau
rių vakarus nuo Maskvos.

Kuibišev, Sovietai, lapkr. 
24. — Jau 600 tūkstančių 
nacių atakuoja Sovietus 
Maskvos fronte. Jų tankai 
būriais po 100 iki 200 štur
muoja sovietines pozicijas, 
ir privertė raudonarmie
čius pasitraukti iš Možais
ko, 57 mylios į vakarus nuo 
Maskvos. '

Sovietų radijas praneša, 
kad vokiečiai pralaužė ke
liose vietose sovietines li
nijas; Raudonoji Armija 
apleido tris miestelius ir už
ėmė naujas pozicijas. Dar 
niekada Maskvai negrumo- 
jo toks rimtas pavojus kaip 
dabar.
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Darbo Unijos Turi Imti Iniciatyvų
Gyvename neramius laikus ne tik tarp

tautinėje plotmėje, bet ir tautinėje. Tuo
met, kada kraštas yra nepaprastoje pa
dėtyje, kada reikalinga visų žmonių ce
mentinė vienybė, tai mes matome ne 
vienybę, bet kovas, — streikus, grasini
mus streikuoti, ir 1.1. Tas viskas, aišku, 
trukdo karinių reikmenų gamybą, o ka
riniai reikmenys šiandien yra nepapras
tai reikalingi sunaikinimui mūsų krašto 
ir visos civilizuotos žmonijos priešo — 
hitlerizmo.

Samdytojai, pasinaudodami nepapras
ta šalies padėtimi, daro viską, kad juo 
daugiau pelnų prisiplėšti, kad juo labiau 
darbininkų lėšomis pralobti ir pakenkti 
darbininkų organizuotumui. Prieš tai 
darbininkai kovoja ir tas viskas kenkia 
apsigynimo pramonei.

Todėl mums atrodo labai vietoj ir lai
ku “Daily Worker” pasiūlė sumanymą 
tiems visiems nesusipratimams išrišti. 
Angliško dienraščio sumanymas yra to- 
kis: Tegu CIO, ADF ir Geležinkeliečių 
Brolijų viršininkai susirenka i vieną po
sėdį, tegu jie pasiūlo prezidentui Roose
veltui sušaukti bendrą konferenciją, ku
rioje dalyvautų atstovai nuo darbo uni
jų — CIO, ADF ir Geležinkelių Brolijų 
—ir atstovai nuo samdytoji/. Toje ben
droje konferencijoje reikėtų išrišti visi 
nesusipratimai ir padėti pagrindas nesu
sipratimams išlyginti ateityje.

Mums atrodo, kad šis pasiūlymas yra 
geras ir jis galima būtų realizuoti. Bet 
tai priklauso vyriausiai nuo pačių darbi
ninkų, nuo darbo unijų atstovų. Jei vi
sos trys didžiosios darbo unijų grupės 
susitartų tarpe savęs, tai. nebūtų sun
ku šis pasiūlymas įvykinti gyvenimam 
Nėra abejojimo, kad prezidentas Roose- 
veltas tam pritartų, o samdytojai būtų 
galima priversti kooperuoti su darbo 
unijomis ir vyriausybe.

Mums rodosi, kad ir mainierių strei
ko klausimas plieno kompanijų kasyklose 
galima išrišti ramiu būdu, be eikvojimo 
energijos kovoms. Tuo reikalu prezi
dento pasiūlymas buvo priimtinas. Jeigu 
J. L. Lewis prieš tą pasiūlymą išstojo 
net neatsiklausęs kitų mainierių unijos 
lyderių, tai jis, mūsų nuomone, pasielgė 
netaktiškai, turėdamas tam tikrus sa
votiškus tikslus, kurie neatatinka mūsų 
krašto interesams.

Padėtis yra svarbi. Krašto gynimo 
reikalai šiandien turi stovėti- pirmoje ei
lėje. Tačiau tuo pačiu sykiu privalome 
žiūrėti, kad tas viskas nebūtų bandoma 
atlikti tiktai darbininkų lėšomis!

CIO Suvažiavimui Pasibaigus
Pasibaigė CIO suvažiavimas. Nepai

sant Lewiso jėgų, kurios norėjo suvažia- 
viman įnešti daug nesusipratimų, suva
žiavimas buvo pasekmingas.

Jeigu šiais laikais visur yra kalbama 
apie bendrą krašto vienybę, apie nepa
prastą padėtį šalyje ir visame pasaulyje, 
apie reikalą padėti savo antraeilinius 
klausimus į šalį, o pirmiausiai žiūrėti 
krašto saugumo, tai šis suvažiavimas tą 
kaip tik ir užakcentavo. Jis pabrėžė, jog 
stoja su prezidentu Rooseveltu, su visa 
krašto vyriausybe ir visais žmonėmis, 
kuriems rūpi ginti savo kraštą ir remti 
kariaujančias — Angliją, Sovietų Sąjun
gą, Chiniją — prieš Hitlerį šalis, iki hit- 
lerizmas bus sunaikintas. Kitais žodžiais, 
CIO suvažiavimas šimtu nuošimčiu už- 
gyrė prezidento Roosevelto užsieninę po-

Tolydžio suvažiavimas griežtai pasi
sakė už tai, kad organizuoti darbinin
kai neleis, kad jų lėšomis krašto apgin
klavimas būtii pravestas. Jis pasisakė,

kad ęiO kęvos visais galimais būdais 
prieš tuos samdytojus, kurie bando, pa
sinaudodami šia padėtimi, sunaikinti 
darbo unijas savo fabrikuose arba ka
syklose.

Krašto vienybė — tautinė vienybė — 
yra svarbus dalykas, reikalingas daly
kas, bet tas turi būti pasiekta ne tam, 
kad sunaikinti darbininkų pasiektus lai
mėjimus!

CIO suvažiavimas išrinko sekamiems 
metams prezidentu tą patį vyrą, kuris 
yra pasižymėjęs nuoseklumu ir sumanu
mu — Philip Murray.

Reikia pasitikėti, kad, vairuojant CIO 
vairą šitam prezidentui, sekamais me
tais bus pasiekta dar didesnių laimėjimų 
ne tik pačiam CIO, bet ir visam mūsų 
kraštui.

Goebbelio Protu Gyvena
Ponas H. W. Baldwin, kuris New Yor

ko “Timese” ' daro karines apžvalgas, 
nuo pat karo pradžios pranašavo greitą 
Hitlerio laimėjimą prieš Sovietų Sąjun
gą. Tik po penkiij mėnesių karo, po to, 
kaip Goebbelis pradėjo kalbėti apie ilgą 
karą, bauginti Vookietijos gyventojus 
“pragaro” pasekmėmis, jeigu naciai ka
rą pralaimės, tai ir tas karo “specialis
tas” jau kitaip prabilo.

Ne jis vienas. Bulgarijoj ir Francijoj 
nacių pataikūnai taip pat laukė greito 
nacių laimėjimo prieš Sovietus. Dabar 
ir jie pradeda matyti, kad karas užsitęs.

Lietuvių tarpe irgi yra “specialistų,” 
kurie mato, kad už Sovietus “generolas 
dumblas” kariauna, prie zyro šalčio ir 
“generolas žiema” arba “generolas lie
tus.” Tie “specialistai” tikrai Goebbelio 
protu gyvena. Juk kiekvienas žmogus 
gyvenąs savo protu supranta, kad kada 
lietus lyja, tai jis lyja ne vien naciams, 
bet ir Raudonajai Armijai. Jeigu na
ciams sunku veikti, tai tas patsai yra ir 
su Raudonąja Armija. Frontas ant vie
tos nestovi, jis siūbuoja. Štai Tūlos fron
te Raudonoji Armija nugrūdo nacius as
tuonias mylias atgal, o Doneco net dvy
liką. Reiškia, dumblas nesulaikė raudon
armiečius.

Nacius sulaikė ne dumblas, ne žiema, 
bet Soviętų Sąjungos liaudies ir Raudo
nosios Armijos didelis pasiryžimas su
naikinti tuos bestijas! Ir įkądą; ąngįa-i 
pradės veikti iš kitos puses, b sovietai 
gaus reikalingos pagalbos iš Amerikos, 
tai nei žiema, nei dumblas, nei karščiai 
nesulaikys antihitleriškas jėgas, bet So
vietų žmonės sunaikins nacius, fašistus 
ir pasauliui suteiks laisvę ir žmonišką 
gyvenimą!

Remi Sovietų Žmones, Remi Per 
Jų Vyriausybę

“Vilnis” rašo:
“‘Draugas’ (Nr. 239) platokai cituo

ja Cincinnati arkivyskupo McNicholas 
aplinkraštį, kuriame jis pasisakė dėl pa
ramos teikimo Sovietų Sąjungai, sąryšyj 
su tuo, ‘Draugas’ cituoja ir Pijaus XI 
encikliką.

“Citavimas enciklikų, tai ‘Draugo’ spe
cialybė, nors aktualės reikšmės ta enci
klika neturi, ką pripažino ir pats Cin
cinnati arkivyskupas, pasisakęs už pa
ramos teikimą Sovietų Sąjungai. ‘Drau
gas’ tą punktą diplomatiškai apeina.

“Vieton to marijonų laikraščio redak
toriai bando įvaryti kylį tarp Sovietų 
valdžios ir Sovietų liaudies.

“ ‘Draugas’ rašo:
“’‘Turint galvoje popiežiaus pareiški

mą apie komunizmą ir Jo tėvišką atsi- 
nešimą link Rusijos žmonių, galime pui
kiai orientuotis ir dėl šiandieninės Rusi
jos padėties. Vadinas, jei dabar yra tei
kiama pagalba Sovietų Rusijai, teikiama 
ne komunizmui palaikyti, bet Rusijos 
žmonėms.’

“Viena, Sovietų Sąjungoje ne komu
nistinė sistema. Ten vyrauja socialisti
nė sistema.

“Antra, niekas nei neprašo paramos 
‘komunizmui palaikyti.’ Šis karas nėra 
vedamas nei už komunizmą, nei už so
cializmą, nei už kapitalizmą. Šis karas 
vedamas, 
iškovojus

“O kas 
džios, tai 
nes prieš 
nes yra demagogiškas triksas. Sovietų 
žmonės patys išsirinko savo valdžią ir 
visi nevierni Tamošiai ligi šiol galėjo įsi
tikinti, kad Sovietų liaudis pilniausiai 
savo valdžiai pasitiki.

“Pagalba Sovietų Sąjungai eina ne 
per kokius ten anonymiškus žmones, bet 
reguliariškais valdžios kanalais.”

kad sunaikinus hitlerizmą ir 
laisvę pavergtoms tautoms.
dėl Rusijos žmonių ir jų val- 
bandymai priešpastatyti žmo- 
valdžią, ir valdžią prieš žmo-

Darbo Unijos Reikalauja Atidaryti Kalė
jimo Duris ir Paleisti Earl Browderj 
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: “Mes žinome, kad 
Browderis yra nuoširdus ir 
teisingas mūsų žmonių teisių 
gynėjas. Tą jis parodė savo 
vadovybe kovoje už išlaisvini
mą Scbttsboro jaunuolių, už 
Angelo Herndon ir už apgyni
mą Ehiopijos. Mes taipgi ma
tome jo griežtą nusistatymą 
už įtraukimą negrų darbinin
kų lygiu pamatu į darbininkų 
iudėjimą.”

Jie savo pareiškime nuro
do, kad Browderio įkalinimas 
yra neteising'as.

Be to, dar trijų laivų jūri
ninkai pasiuntė prezidentui 
Rooseveltui prašymus už 
Browderj. Laivų “Lurline,” 
“SS Pan Georgia” ir “SS Uti
ca” darbininkai savo rezoliu
cijoje nurodo į nepateisina
mai aštrią bausnię prieš Brow
derj ir prašo prezidentą jam 
tą bausmę tuojau dovanoti.

International Association of 
Fire Fighters CIO unijos loka
las 96, Butte, Mont., nutarė 
reikalauti paliuosavimo Brow
derio iš Atlantos kalėjimo.

New Haven, Conn., jour
neymen Tailors unija, kuri 
priklauso prie Amalgameitų 
Rūbsiuvių Unijos, parašė pre
zidentui Rooseveltui prašymą 
už Browderj.

Mes lietuviai irgi bruzdame. 
Lietuvių Piliečių Komitetas 
gavo nuo visos eilės Literatū
ros Draugijos, Lietuvių Darb. 
Susivienijimo kuopų ir šiaip 
įvairių organizacijų kopijas 
rezoliucijų, kurios priimtos ir 
pasiųstos prezidentui Roose
veltui. Montelloje lietuvių pa
sidarbavimu čeverykų pramo
nės darbininkų unija pasisakė 
už Browderio paliuosavimą.

Tačiau to neužtenka. Dar 
daugybė lietuviškų organizaci
jų nėra pasisakiusios šiuo taip 
greitu reikalu. Taipgi ragina
me pavienius prietelius ir or
ganizacijas prisidėti finansiš
kai prie vedimo kampanijos 
už Browderio išlaisvinimą. 
Mūsų finansinės paramos la
bai prašo Amerikinis Piliečių 
Komitetas Browderio Išlaisvi
nimui. Kaip matote iš Lietuvių 
Komiteto iždininkės raporto, 
tam tikslui mes lietuviai tesa
me sudėję labai mažai aukų. 
Prašome nepamiršti.

Nors ne taip audringai, kaip | pareiškė :
turėtų, bet vis tiek labai smar
kiai ir plačiai auga reikalavi
mas atidaryti Atlantos sunkių
jų darbų kalėjimo duris ir pa
leisti 
gai 
kelia 
vima
dabar reikalingas kovai su na
cizmu.

Amerikinis Piliečių Komi
tetas gavo pranešimą iš Min- 
neapolio, Minn., kad ten CIO 
elektrinių dalykų darbininkų 
unijos lokalas 1139 priėmė re
zoliuciją už Browderio išlais
vinimą. Rezoliucija tapo pa
siųsta prezidentui Rooseveltui. 
Lokalas turi 1,500 narių.

Organizuoti jūrininkai laivų 
“SS Thomas Tracy” ir “SS 
Arthur Ors” priėmė panašias 

| rezoliucijas ir pasiuntė prezi
dentui. šitie jūrininkai rašo 
prezidentui:

“Visas darbo unijų judėji
mas mobilizuojasi šiose dide
lėse visos tautos pastangose 
nugalėti fašizmą. Earl Brow- 
deris, drąsus kovotojas prieš 
fašizmą, pasodintas keturiems 
metams kalėjimai! už mažos 
svarbos pasportinį apkaltini
mą . ..” Todėl jūrininkai pra
šo Browderiui bausmę tuojau 
dovanoti.

Spaustuvninkų unijos loka
las 721, Asbury Park, N. Y., 
savo narių susirinkime nutarė 
kreiptis pas prezidentą Roose- 
veltą už Browderio paliuosa- 
vimą. Susirinkime buvo skai
tytas Amerikinio Piliečių Ko
miteto pirmininko Tom Moo
ney laiškas, prašantis pasidar
buoti už Browderio išlaisvini
mą.

Pietinių valstijų unijistai 
neatsilieka. štai Louisville, 
Ky., Plywood and Furniture 
Workers Unijos lokalas 2516 
pasiuntė prezidentui prašymą 
paleisti Browd&rj. Be to, to 
paties pietinio miesto vienuo
lika žymiausių negrų vadų pa
sisakė už Browderio paleidi
mą iš kalėjimo. Daugumoje 
yra protestonų bažnyčios ku
nigai.

New Yorko skaitlinga gru
pė juodveidžių vadų sudarė 
specialį komitetą kovai už 
Browderio išlaisvinimą ir lap
kričio 26 sušaukė tam reika
lui konferenciją. šitie vadai

Earl Browderj. Ypatin- 
organizuoti darbininkai 
savo balsą už paliuosa- 
Browderio, kuris taip

Kuržinskas, abu plačių pa 
žvalgų žmonės.

Daktaro kvotėjo vietai 
netinka Dr. Biežis, nes jis 
visai susidėjęs su smetoni
niais tautininkais. Nomi
nuokime tai vietai Dr. J. 
Baltrušaitienę, seną lietu
vių visuomenės veikėją.

Būtų gerai, kad ir dau
giau SLA narių išsireikštų 
apie siūlomus kandidatus. 
Dabar laikas apie juos pa
kalbėti.

Mes turime žiūrėti, kad 
SLA būtų nepartinė orga-
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nizacija; kad ji netaijnau- 
tų kokiai nors atskirai sro
vei; kad jos viršininkai tar
nautų visiems SLA nariams 
lygiai, be jokios diskrimina
cijos.

Reikia būtinai apvalyti 
organą nuo mums kenks
mingos propagandos, kuri 
tarnauja fašistams.

SLA turėtų skiepyti visų 
lietuvių vienybės dvasią, 
remti prez. Roosevelto pro
gramą, kovoti prieš hitle- 
rizmą.

SLA Narys.

bendra
Lenino, 

genialiu 
ryškumu nu-

kovotojų, pasitraukusių iš 
vokiečių žemės. Jis buvo 
priverstas pereiti Šveicari
jos sieną ir išvykti į Itali
ja.

1849 metų gale Engelsas 
persikelia į Angliją. Kiek 
anksčiau buvo priverstas 
emigruoti į Londoną ir 
Marksas. Istoriniame doku
mente “Centro Komiteto 
kreipimasis į Komunistų 
Sąjungą” (1850 m.) Mark
sas ir Engelsas suvedė 
1848-49 m. revoliucinių ko
vų sąskaitas ir numatė pro
letariato taktiką bei strate
giją busimojoje revoliucijo
je. “Kreipimasis,” kaip ži
noma, suformulavo genia
lias permanentinės revoliu
cijos idėjas, kurios vėliau, 
1905 metais, sudarė Leninui 
teoretinę atramą jo tezei 
apie buržuaziniai demokra- 

Įtinęs revoliucijos pavertimą 
n“; socialistine.

Marksas ir Engelsas lai
kė labai reikšmingu fakto
rium valstiečių1 dalyvavimą1 

I busimojoje r e voliucijoje. 
“Visas reikalas Vokietijoje 
priklausys nuo to, kiek pro
letarinę revoliuciją galima 
bus paremti kokia nors ant
rąja valstiečių karo laida,”

A

Komitetas.

Kokių Pamainų Reikia SLA 
Pildomojoje Taryboje

Šiuo laiku užvirė kampa
nija SLA Pildomosios Tary
bos nominacijų. Socialistai 
siūlo visus senuosius Pildo
mosios Tarybos narius. 
Tautininkai turi savo kan
didatus, progresyviai— sa
vo.

Tai kurie tie kandidatai, 
bepartyvio akimis žiūrint, 
gali būt tinkamiausi?

Dabartinis prezid. Bago- 
čius, socialistų remiamas, 
pasirodė visai netaktiškas 
ir nemokąs tinkamai vesti 
organizacijos reikalus. Jis, 
be to, - yra Grigaičio įran
kis.

Tautininkų kandi datas 
Laukaitis, atrodo, turi arti
mus ryšius su smetoninin- 
kais. Todėl 'abu kandidatai 
neatrodo tinkami.

Progresyvių kandidatas, 
profesorius B. F. Kubilius, 
yra plačių pažvalgų žmo
gus. Jis yra pasižymėjęs vi
suomenės darbuotojas. Jis 
gali geriausiai ir bėparty- 
viai vesti SLA reikalus. To
dėl patartina jį nominuoti 
prezidento vietai.

Vice prezidento vietai, 
man atrodo, būtų geras ir 
tas pats Mažiukna. Kiek aš 
jį pažįstu, tai jis visada rū
pinosi visų SLA narių rei
kalais. L. Kavaliauskaitė 
taipgi gana tinkama tai vie- >

Fridrichas Engelsas
Rašo A. NIKOLAJEVĄ — L. JAKOBSON

(Tąsa) (Vokietijoje buvo užgniauž-
1847 metais Mai’ksas ir tas. Engelsas buvo vienas 

Engelsas įsteigia pirmąją'iš paskutiniųjų revoliucinių 
pasaulyje komunistinę or-‘ 
ganizaciją — “Komunistų 
Sąjungą.” Engelsas parašo 
“Sąjungai” pirmąjį progra
mos projektą — “Komuniz
mo principus,” kuris žymia 
dalimi sudarė pagrindą 
garsiajam “Komunistų Par
tijos Manifestui.” Šis doku
mentas, anot Engelso, virto 
“visų kraštų nuo Sibiro iki 
Kalifornijos daugelio mili
jonų darbininkų 
programa.” Pasak 
“Manifeste” “su 
aiškumu
brėžta nauja pasaulėžiūra, 
nuoseklus materializmas, 
apimąs ir socialinio gyveni
mo sritį, dialektika, kaip 
visapusiškiausias ir gilus iš
sivystymo mokslas, klasinės 
kovos ir proletariato — 
naujos, komunistinės, vi
suomenės kūrėjo — revo
liucinio vaidmens teorija.”

Vos spėjo pasirodyti “Ko
munistui Partijos -Manifes
tas,” kaip Europoje sulieps
noja Markso ir Engelso iš
pranašautos revoliucijos — 
Prancūzijoje, Vokietijoje, 
Italijoje... Marksas ir En
gelsas šoka į kovos sūkurį. 
1848 m. bal. 10 d. jie persi
kelia į Vok. Čia Engelsas 
aktingai bendradarbiauja 
“Neue Rheinische Zeitung” — tvirtino Marksas viena- 
laikraštyje, kurį redaguoja me iš savo laiškų Engelsui. 
Kiolne Karolis Marksas. Šis1 Savo puikiame veikale “Re- 
laikraštis buvo pirmaujam voliucija ir kontrrevoliucija 

revoliuci- Vokietijoje” Engelsas ne- 
nio proletariato organu. Jo paprastai giliai ir išsamiai 
skiltyse Marksas ir Engei-1 nušviečia 1848 metų revo- 
sas drąsiai kovojo už feoda-Įliucijos priežastis, jos eiga 
liniai absoliutinės santvarą ir rezultatus. Svarbią vietą 
kos panaikinimą ir vienin- knygoje 
gos demokratinės Vokieti-'sukilimo klausimai, 
jos respublikos įkūrimą. |

A p ie Engelso i.
“Neue Rheinische Zeitung”, karas,„ kaip_ ir kitos 
laikraštyje Marksas rašė: ~ 
“Jis* — tikra enciklopedija, 
sugeba dirbti dieną ir nak
tį, pavalgęs ir nevalgęs, ra
šo greit, sumanus ir išmin
tingas, kaip kipšas.”

1849 metų vasario 
Marksas ir Engelsas

čiu ir geriausiu i i

tai. Todėl čia yra gero pasi
rinkimo. O kas liečia tau
tininkų kandidatą, tai aš jo 
nepažįstu ir nieko negaliu 
apie jį pasakyti. Kiek žino
ma, jis susirišęs su smeto- 
pininkais, dirba vienai sro
vei.

Sekretoriaus vieta bene 
svarbiausia. Dabartinis se
kretorius Vinikas jau vi-( 
siems nariams įsipyko. Jis' teisiami prisiekusiųjų teis- 
negali tinkamai organizaci-Įmo Kiolne “už valdžios įžei-

” Teisme Marksas ir

užima ginkluoto 
. “Suki

bimas, — rašo Engelsas, — 
darbą .Vra menas, lygiai kaip ir 

i meno 
'šakos.” Engelsas visuomet 
lypač domėjosi kariniais 
klausimais ir karo moksluo
se tiek išsitobulino, kad En
gelso draugai juokais va
dindavo jį “generolu.”

Kariniuose Engelso dar
buose atsispindi didžiulė jo 
erudicija, kuri sudarytų 
garbę geriausiam kariniam 
specialistui. Neveltui Mark
sas juokaudamas vadinda
vo Engelsą savo “karo mi
nisterija M a nčesteryje.” 
Puikų bendrų karinių klau
simų apibūdinimą Engelsas 
pateikė “Anti-Diuringe.”
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jos reikalų vesti, nes laikosi dimą. 
vienpusiškumo. Kitas kan- Engelsas laikėsi taip oriai, 
didatas — Jurgelionis —(didingai ir drąsiai, kad net 
dar prastesnis. Progresy
vių kandidatas — Miliaus
kas, kiek man žinoma, yra 
plačiai su organizacijos rei
kalais apsipažinęs ir būtų 
tinkamas tai vietai. Bet ka
dangi kandidatuoja jauna ___ , ______ ___ ________
ir gabi advokatė Masy te,1 tingai dalyvauja. Jis pakel
tai mes turėtumėme ją pa-!čia plunksną šautuvu, savo 

: — Elberfelde —

UX^.XX^UX XX vxxc^xcxx, xxxxvx XXVV 

savo priešininkus sužavėjo. 
Prisiekusiųjų teismas kalti
namuosius išteisino.

Tų pačių metų pavasarį!
vakarų ir pietų Vokietijoje šiame savo veikale Engel- 
prasideda ginkluotas sukili- sas pažymi, kad niekas taip 
mas, kuriame Engelsas ak-

VV.X XXXW VUXVVLUUVXMV pi* pxvixxxx

remti, už ją pabalsuoti. Va- gimtinėje 
dinasi, į sekretoriaus vietą organizuoja pionierių kuo- 
turime du gerus kandidatus pą, stato barikadas, skirsto 
—J. Miliauską ir S. 
sytę.

Iždininko vietai yra 
kalniausias J. žebrys, 
ras biznio žinovas. Advoka
tas Gugis ir J. Bagočius yra 
vienpusiški. Jie nesirūpina 
visos organizacijos narių 
reikalais,

Iždo globėjų vietai bus ,
geriausi P. A. Jatul ir St. Į Sukilimas vakarų ir pietų

žmones ir pabūklus. Čia 
Engelsas pasireiškia kaip, 
puikus strategas, gabus 
ganizatorius ir drąsus 
votojas. Visi, kurie 
Engelsą kautynėse, il&ai 

 

minėjo jo nepaprastą šalta
kraujiškumą, ir visišką e- 
jingumą bet kokiems pavo
jams.

0-
atė

nepriklauso nuo ekonomi
nių sąlygų, kaip kariuome
nė ir karo laivynas. Engel
sas drauge su Marksu da
vė puikią pažangiųjų ir re
akciniu, teisingų ir netei
singų karų charakteristiką.

Engelsas ne kartą yra 
pabrėžęs, kad darbininkų 
klasė, kurios istorinis užda
vinys yra nuversti kapita
lizmą, privalo sudaryti ga
lingesnę už kapitalistinių 
kraštų armiją, aprūpintą 
naujoviškiausia karo - tech
nika.

(Daugiau bus)
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Form New L.D.S.
Youth Branch in 

Worcester, Mass
by The Bard

WORCESTER, Mass. — A meet
ing of the social club was held 
Monday, Nov. 17, at Endicott Street 
Hall. At a previous meeting the 
following officers were chosen: Do
minic Waitele, president; Ruth Dau- 
dera, secretary: Albert Dupsha, 
corresponding secretary; Alphonse 
Pachesas, treasurer, Alice Sacavitz, 
chairman of the social committee; 
Irene Anton, chairman of the sports 
committee. “The WeLDerS” was 
chosen as the name of the new 
LDS youth branch in Worcester.

A party is being held this Satur
day at the club room. It is more of 
a get together 
wishes, 
friends along. We are <making plans 
for a dance in cabaret style to be 
held at the Olympia Park in Ja
nuary. The date is Saturday the 
24th. So the rest of you LDSers 
better not make any other plans 
for we are counting on your com
ing out and we all promise you a 
good time.

We hope to hold a combination 
sleigh ride and weenie roast some
time in December, definite plans 
wHl be made at the next meeting 
which is to be held December 5 at 
the home of Rita Baguskas at 8:15 
on the dot.

The LMS Aido Chorus of Wor
cester is having rehearsals for the 
operetta “Grigutis.” The teacher 
wishes that the members would 
come on time for at least once.

and, if anybody 
they may bring some

Puss-puss:—
I wonder what the reason is that 

keeps R. Dauderis and A. Repsys 
from attending a few rehearsals. I 
thought all of the fellows were in 
the army but I guess I was wrong. 
Our new girls are certainly picking 
the songs up pretty fast. Maybe 
our soprano will be stronger when 
A. Dupsha returns for she is just 
recuperating from the grippe.

Don’t forget, folks, don’t break 
the date that you have with "The 
WeLDerS” on January 24th.

Camera Angles
by Edward Varus

Cary Grant and Joan Fontaine in “Suspicion”, now at 
Radio City

Bowling News from
Chums Members and

L. D. S. in Detroit
the L.D.S. the young people 
been 
great

one of 
honors,

going right along in 
showing in the bowl
and this past Sunday 
the tightest battles for 

which were divided

In 
have 
their 
ing league 
saw 
top
among three teams in the men’s di- 

but did the

B 'W/i

“Suspicion” - Unusual 
And Fine Film

SUSPICION, an RKO picture at 
Radio City Music Hall, starring 
Cary Grant and Joan Fontaine. 

Directed by Alfred Hitchcock.

ALFRED HITCHCOCK may be 
a ponderous and clumsy man, 

but his films bear none of those 
traits. On the contrary, every film 
directed by Hitchcock is characte
rized by a 
swift growing 
zing. The 
screen, bound

of art- 
a man 
strokes 
a fine

Lina,

Sendoff Party for 
New Marke

Two Aldonas in 
Joint Recital

Zi-Aldona Klimaite and Aldona 
linskas, two young talented girls, 
appear together at their song and 
piano recitalzbeing held this Friday 
evening, November 28.

As a pianist Miss
quite well known among 
nians, being the director of
Brooklyn Aido Chorus. She has 
been an accompanist at many 
certs. Miss Klimaite, soprano,
appeared on the concert stage on 

and her clear 
very familiar to those 
and New

Žilinskas is 
Lithua- 

the 
also 
con- 
has

many an occasion 
voice is now 
in New York Jersey.

Cheered Hitler and 
Got Better Job

by Ann Visockis
WINDSOR, Conn. — A group 

friends held a "till we meet again” 
party for Edward Slipkus on No
vember 11 as he left to become a 
U. S. Marine. Ed knew he was 
going to be called by the draft this 
month so he beat them by joining 
the Marines. Eddie is a member of 
the Hartford Lithuanian Club and 
a number of other organizations, 

is the 
champ, Bill

vision. Whoa, whoa, 
fellows look good in their bright His brother, by the way, 
new bowling shirts’, 
brown lettering, that is 
of the boys.

Well, ’ •'
you all of the good

Gold find 
the colors

former Golden Gloves 
Slippee.

Ed Johnson, brother 
Johnson, presented him

of — Perhaps you 
it, but when Ed- 
was only a lowly 
of the Jaunimas, 
free, he was very

CHICAGO, Ill. 
will not believe 
ward J. Kubaitis 
associate editor 
and worked for 
much unknown. Recently he has be
gun to get attention and one job 
after another, each 
more pay that the 

The reason for 
rise to prominence 
he wrote for the 
which he shouted: 
for Hitler!”

Jaunimas is owned and operated 
by the Lithuanian Daily Naujienos 
which published Dr. Ancevičius 
nazi propaganda. But let us 
back to our story:

Edward J. (Three Cheers for 
ler) Kubaitis was immediately of
fered a job with the Vytis, as edi
tor in chief. Vytis is the official 
publication of the Knights of Lith
uania and so far Eddie J. (T. C. 
F. H.) Kubaitis has edited a couple 
of numbers. But his rise to fame 
does not end here. He has been 
appointed the secretary of the so- 
called “Lithuanian Cultural Insti
tute,” an admitted propaganda bu
reau which among other things, 
spreads anti soviet propaganda ori
ginating in the press now published 
in Kaunas by the Nazis, among the 
Lithuanian Americans.

Nice going, eh what? 
the Cultural Institute is 
in Washington with the 
partment ?

one bringing in 
previous one.
his phenomenal
may be the story

Jaunimas, in
“Three Cheers

of Mary 
with a mi- 

Pete Naktinis, famous 
Lithuanian ball player, and his wife

well next week we’ll give įjtarv
„r ~—į businessmen. UUJ11CX1,

who made it possible to have the j were among the young crowd who 
for our league. r™*:~-----■'—

the gals will
and that will be the whole
outfited in the most gor-

businessmen

This coming 
have their

pro 
get

outfits 
Sunday 
dresses 
league 
geous style.

In the past week’s standings the 
team at the head is Bertha’s in 
the women’s part. Isabelle’s is se
cond 
ry’s 
gals 
just 
that 
of you. 
than one can stand for and that is 
the standing of the men’s division 
and try and figure this out. Three 
men’s teams are at the top going at 
full speed and now let’s see which 
will be the first to give out.

Here and there----- Joe U. seems
to have taken quite a fancy to a 
young lady Jennie. Tonukie and 
Antoinette D. disappeared all of a 
sudden. Wonder where ? Al T. and 
Tony B. took after the Croatian 
lasses just like fish take after wa
ter. By the way, Tony D., where was 
the side kick of your’s? Saw you 
all alone. Dotty, where are you, 
says poor Johnny R. Seems as if 
the lass has gone and left one 
young man on the reefs.

My, it must be quite a while to 
wait for a heartbeata, Wally J. Is 
the young lady so much to the 
stout heart of your’s? Umm, umm, 
gals may come and gals may go but 
there is only one for Gilbert D. Can 
you guess who it is? Yes it’s Flo
rence K. Oh do be careful Alf. R. 
or you won’t have that wife of 
your’s very long. Seems that, that 
bachelor brother of your’s profes
ses his love 
of you.

Sophie R., 
man has not 
sure of meeting the whole gang? 
Afraid some of the girls will take 
him away from you? Don’t wor
ry, you’ve got more than that to 
contend with. Nicky G. and Violet 
K. have been in the list of the coup
les to look out for 
ture.

Well, well folks 
is getting so that 
ting pretty well mixed up and if 
you want to miss another doing like 
the past of the Aido Chorus don’t 
count me in. So until next week 
your’s to remain the

—Inkslinger.

with Isabelle’s third and Jer- 
last. Don't underestimate the 
on that last team they are 
biding their time and when! 
comes well look out the rest

Glory! but this is more

toasted Eddie to be a good 
and “stop Hitler.”

Careful!

marine

linoty-
can be

Occasionally slips of the 
pist and the proof-reader 
distinctly embarrassing. Witness a 
recent mistake in the “Garsas” En
glish section: “All sins when accom- coming

I panied by adequate contribution, player 
can be forgiven.”

What was meant, of course, was 
“All sins when accompanied by 
adequate contrition, can be for
given.” But we’d give a pretty pen
ny to know what was in the mind 
of the typist who made the error.

A serious role at long last! And 
amazed is Sterling Holloway, lat
est addition to the all-star cast of 
the “Family Hour.” He entered dra
matic school with the hope of be

an outstanding Shakespearen 
but theatre and screen 
directors capitalized imme- 

on his talent for comedy.
casting 
diately

For a Progressive 
SLA Slate

Hit-

Wonder if 
registered 
State De-

He was enlarging on the dangers 
of modern foods, and with a dra
matic gesture, he pointed an em
phatic finger at a rather harassed- 
looking and inoffensive listener and 
demanded:

“What .is it? We all eat it some 
time or other, yet it’s the worst 
thing in the world for us. What it 
it, I say? Do you know?”

It appeared that the little man 
did know, for he replied in a husky 
whisper: “Wedding cake!”

Al-Both the SLA (Lithuanian 
liance of America) and its official 
organ “Tevyne” have been accused 
time and time again of sympathe
tic pro-Nazi leanings and of clumsy 
handling of the organization’s fi
nances.

now being 
Committee 
the follow- 
the official.The recital is being held at the 

Ridgewood 
Bushwick 
Brooklyn, 
75 cents.

TempleMasonic 
and Gates Avenue, 

N. Y. The admission is

on “And pwhat wuz the last card I 
dealt ye, O’Rourke?”

“ ’Twuz a spade, Flaherty.”
"Oi knew it was. Oi saw ye spit 

on yer hands befure ye picked it 
up.” ----------------

An uplift worker visiting a prison 
was distressed by the melancholy 
attitude of one man she found.

Visitor: “My poor man, what is 
the length of your term?”

Man: “Depends on politics, lady. 
I’m the warden.” \

Being that nominations for the 
new executive board are 
made a SLA Members 
is urging the election of 
ing who pledge to clean
organ of pro-Nazi propaganda and 
to work for a betterment of the 
organization’s finances:

For President, B. F. Kubilius of 
Boston; for Vice-President, Lillian 
Kavaliauskaite of Brooklyn; for 
secretary, J. Miliauskas of McKees 
Rocks, Pa.; for treasure, J. 2eb- 
rys of Cleveland; for trustees St. 
Kuržinskas of Mahanoy, Pa. and P.

Betty Ann Painter, whose charm A. Jatul of Stoughton, Massi; Dr.
* *---- ■’ —  ------- ‘—'Johanna Baltrušaitiene for Medical

Examiner.

skillful mobility and 
suspense that is ama- 
potentialities of the 

up as they are in the 
art of assimilating a score
forms, become Evident when 
like Hitchcock masters the 
that go into’ the making of 
film.

Suspicion is the story of
shy but intelligent, who falls for a 
man who is a cheat and a 
Aganst the advice of her parents 
she marries, only to have his baci<- 
ground and his character slowly 
come to her as familiarity brings 
them out. When she begins to sus
pect that her husband is planning 
the murder of his best friend,

thief.

FIND TOO frequently that 
only we had noticed some 

little offensive detail before having Hitchcock’s skill as director reaches 
snapped the photo, the picture' :x~ rr"~~
would have been excellent. Garbage 
cans, leaf shadows, and clothes not 
properly adjusted can give rise to 
disappointing results in the final 
print. It is usually better to make

Lithuanians Must Da 
Their Part to Stop 

Fascism
its acme. The suspense builds up 
terrifically as Lina begins to 
that' she too is on the list of 
to be murdered. 

Certain scenes stand out
..... .. ____  _ ____  exceptional , brilliance. There is .

sure that every detail is in orderi Lina’s tender but unspoken fare-)1 do to defeat the Nazi beast which 
before taking the picture than to'well to her mother. Then there is 
be aggrevated over the 
suit.

think I 
those' CHICAGO, Ill. Nov. 23. — Every 

| Lithuanian, every son and daughter 
with of Lithuanian' parentage has asked 

himself, more than once, “What can

■ has enslaved Lithuania and serious- 
final re-Ione scene, only a momentary sug-py threatens us here?

gestion, which has more wallop to 
it that all the trite and silly cen- 

mistakes SOred scenes which the Hays office1 
experts) (uses i0 indulge in a scissors-comp-1

Well, how lex |

What are the usual 
that people (including 
make in taking pictures? 
many pictures have disappointed ( ”The film ends on a bit of strained, 
you because a garbage can or a note. As if even the great Hitchcock Į 
building walled up by the WPA himself had to bow to the demand 
somehow wormed its way into the, for 
scene? You have probably taken j this 
dozens of such pictures. The whole fact 
problem here is one of background. that 

When yau wish to demonstrate 
the bad housing conditions in your,___
neighborhood, the roaches, rats and 
miscellaneous vermin associated 
with bad housing conditions, then 
your main subject is the building, 
roach, rat or bed bug, and the more 
of them you get into the scene the 
more expressive will be the picture. 
In this case any person who hap
pens to be in the scene is merely 
a detail, part of the background of 
the picture. You have make certain 
that his pose dovetails with the rest 
of the scene. 

But if 
friend in 
case the 
else just 
material, 
and decrepit buildings are distract
ing background details competing 
with your friend as the main dis-' 
traction in the scene.

The best thing to do to get a 
good photo of your friend is to 
hunt around for a place where there 

is a tree and grass, to make cer
tain that the sun does not have 
leaf shadows appear on your 
friend’s face, and then to look for 
the best pose.

Of course, in the city it is diffi
cult to find suitable trees and grass 
made to order for the occasion. But 
it very often happens that there is 
a bank nearby and that its walls 
are made of marble or plain stone. 
These walls might serve as a back
ground if there are no signs, writ
ing, parts of doors or windows vi
sible in the picture. In this case 
just pose your friend against the 
wall and snap.

The thing to look for in a back
ground is something 
plain 
detail 
house 
while 
trays, 
meaning to the picture, are dis
tracting details and should be re
moved before the picture is taken. 
You can hang a plain sheet or 
blanket from a ceiling and pose 
your friend against it.

Let’s assume your friend wants 
a nonchalant pose of himself. He 
is supposed to be seated in an easy 
chair smoking a cigar. Well, an 
ash tray in the scene would not be 
amiss since it adds to the story 
the picture is trying to tell you. 
However, a bunch of tools resting ure.

a happy ending. But despite) 
the picture is memorable. In 
it’s a brilliant motion picture 
should not be missed.

—M. W.

Science Notes

Lithuania is in chains. But Lith
uania still fights. We too can fight. 
We can make America’s voice even 
louder in its condemnation of ne- 
ziism.

Not only by sinking American 
ships on the high seas, but through 
his fascist agents here, Hitler has 
extended the battle line right into 
the United States. Right here in 
Chicago, the Nazi stooge Jan Val- 
tin lets loose his lies like a horde 
of vermin-infested rats to carry the 
Hitler plague through the city. 
America First works night and day 
to disarm us. The Chicago Tribune 
lays down a daily poison-gas bar
rage to kill all anti-Hitler activity.

These are the claws of the Hit- 
lerist beast which seeks to weaken 
us, so we shall not be able to de
fend 
viet 
rope 
the 
they

to her right in front

how come the young 
been given the plea

in the near fu-

this so and so 
things are get-

Unity of All is 
Urgent Need in 

Anti-Hitler War

defies it, is heard as the menacing 
deb, “Josephine” on the NBC-Blue. 
“Boy Meets Band” series., Satur
days, starring Ted Steele.

Townsley and Read, 
Duo Piano Recital

Last Monday evening, November 
17, Lois Townsley and Elizabeth 
Read, duo pianists, offered an in
teresting program before a sizeable 
audience at Town Hall. The two 
pianists have worked together for 
four and one half years and exhibit
ed coordination in their 
ance.

’ROUND TOWN
With Louis Weintraub

Manhattan Melodrama!

perform-

by works 
in E. and

you wish to snap your 
a good pose, he is in this 
main subject and anything 
happens to be background 
Roaches, rats, bed bugs

simple and 
with no involved distracting 
in it. A blank wall in your 
is good background material, 
chairs, tables, radios, ash 
etc., unless they add some

* NEW YORK. — A new water 
purfier for the home will soon 
adore every kitchen faucet in the 
United States and Canada. This 
water purifier known as the “X L 
Water Purifier” will purify the 
drinking water that the public con
sumes today. It has been brought 
out time and time again that the 
water we drink contains particles ,out guns, 
of impurities which are many times 
very diststrous to our system.

Research organizations and che
mists have had the drinking water 
tested and they find that from time 
to time, small particles of organic 
substances are brought forth in the 
gushing water which we drink. This 
prompted Mr. Isidore Zuckermann, 
President of the newly organized 
American Excel-Distil Filter Corp., 
to find a suitable means so that we 
can be assured of pure drinking new Lithuania which will one 
water. After many years of re- soon arise, 
search and study, Mr. Zuckermann 
came to the conclusion that every 
home can be assured of healthful 
and pure water by having a purifier 
attached to the faucet in 
chen.

The X L Water Purifier 
be conspiciously displayed 
leading department store, 
store, hardware store and various 
housefurnishing emporiums, so that 
the public will take advantage to 
assure themselves of pure water. It 
will be obtainable in six attractive 
colors to suit the kitchen 
They are red, blue, ivory, 
coral and green. It will fit any 
kitchen faucet and will be sold at 
a very 
pocket

ourselves nor to help the So- 
Union and the peoples of Eu- 
who 

front, 
may

fight every moment on 
in the shop, wherever 

be, with guns and with-

ever be a strong, power-Can we 
ful, and united nation while these 
enemies at home stab us in the 
back? While the shooting war has 
begun? Can we ever help Lithuania 
to break, her chains to raise strong 
and great and happy so long as our 
work is sabotaged right here at 
home?

The Red Army today answers 
the Nazis with bullets. Every bullet 
is a rock in the foundation of the 

day

an-
We

the kit-

will soon 
in every 

drug

need, 
green

reasonable price to meet the 
of every housewife.

husband passed away after“My
two days’ illness. We had been mar
ried only six weeks.”

“Well, it’s nice to think he did 
not suffer much.’ »

on his lap would 
since they would 
help express your 
lance.

Keep details at 
eliminate all those
carry across the point of the pict-

be out of place 
not in any way 
friend’s noncha-

a minimum and 
that do not help

th

MONTREAL. — A warning that 
no government and no country “can 
at this moment afford, as France 
did, to neglect, discourage and above 
all persecute, the faith the Com
munists have” was issued here last 
week by Percy J. Phillip, Canadian 
correspondent of The New York 
Time's.

Protestant Teach-

strongest idealism
Communists. All 
lost faith in the

The concert was opened 
of Bach including Prelude 
Three Choral Preludes. These were 
delivered with precision and under
standing. Ravel’s Empress of the 
Pagodas, depicting a tiny Empress 
stepping into her pool to bathe 
while little figures hanging from 
the pagodas sing and play on their 
instruments, which are made of 
nutshells, followed. Other works on 
the program were Fetes by Debus
sy, Romance by Rachmaninoff and 
Brazileira by Milhaud.

Reopening the second part of the 
concert, the two pianists offered 
Andante and Variations by Schu
mann, one 
for piano.

The final 
by Joan
Strauss, Cuban American by Fre- 
derich Bristol. The latter work was 
especially written for and dedicated

of the finest composers

group included Hop Jig 
Trimble, Serenade by

a dog known as “Freckles.” 
they did they would have 
quick as they entered and 

have forgotten to ask for

Į will highlight the success of this 
affair, the funds of which are going 
to a worthy welfare organization 
headed by Nathan Straus, Jr..
Dan Parker’s column about Lewin- 
son Stadium the scene of City 
lege football games was one 
best columns we have read ...

Col- 
the

Cary Grant, Joan Fontaine 
in the Radio City Music Hall 
day offering “Suspicion' 
with Claudette Colbert, Ray Mil

las” chased one of the holdup men1 land and Brian Aherne at the Para- 
when he left and held him until I mount; “They Died With Their 
neighbors and police caught him. | Boots On” with Errol Flynn and 

is a hero to his' Olivia de Havilland at the Strand 
Theatre; “Shadow of the Thin Man” 
at the Capitol Theatre with Myrna 
Loy and William Powell and 
“Secret of the Wastelands” at the 
New York Theatre with William 
Boyd and Barbara Britton ... The 
Loew's Metropolitan, 
Strand and Fox also 
shows which you might 
on Broadway.

Macy's Thanksgiving 
was guarded by 
Martin Block, WNEW-Make Believe 
Ballroom emcee

When two holdup men entered a 
grocery store and demanded mo
ney, they didn’t know that the own
er had 
For if 
left as 
would
easy money. "Freckles” started to 
bark when two men spoke up in 
an abusive manner demanding the 
owner’s hard earned money. “Freck-

Today “Freckles 
owner and neighbors and a lesson 
to holdup men to keep away from 
his boss’s grocery store!!!...

The latest addition to sweater 
girls' is New York Lorraine Master
ton. She is competeing with 5,000 
other sweater girls throughout the 
country to become the “Sweater 
Girl of 1941,” gain fame and attain 
a career on the screen . .. Florida 
hotels are looking for models to be
come life guards ... 
Jr., is considering 
wife...

Warner Bros, is

Cobina Whight, 
to become a

star 
holi- 

Skylark”

Brooklyn 
have good 

have missed

Day Parade
2,653 police ...

We here in Chicago can also 
swer the Nazis—and we must! 
will answer the would-be Quislings 
and Petains right here by the 
strength of our organizations, by 
our determination and energy in 
mobilizing all the people in a solid 
front to defend America 
feat Hitlerism, here and 
amend the Neutrality 
and to open the second

and to de- 
abroad, to 
legislation 

front.

Army Stocks Up on 
Jams And Preserves

Six pounds of preserves and jam 
for each man in the Army — that’s 
what the Quartermaster Corps has 
ordered for the quarter ending De
cember 31, 1941. There is a wide 
variety too, for there will be equal 
quantities of blackberry, 
peach, red cherry, red 
and strawberry jam and

pineapple, 
raspberry 
preserves.

Cheerful.
The pessimist was suffering from 

rheumatism. .,
“Every bone in my body aches,” 

he complained.
“You ought to be glad you are 

not a herring,’ said the optimist.

“We shall need every ounce of 
every idealistic and practical faith 
to beat the Nazis and their doct
rine,” Mr. Phillip told the annual 
convention of the 
ers’ Asscoiation.

“In France the 
was that of the 
other parties had
regime and in themselves. They felt 
that they had reached the end of an, to the two pianists. After the ren- 
epoch and were uncertain — as so 
many are still uncertain — whether 
the fascist or the Communist doct
rine was the right remedy for 
indecisions.

“At that moment Stalin, for 
poses of his own which are 
clearly obvious but which were 
obscure and difficult to understand, 
made a pact with Hitler. They di
vided Poland, and only a few uncer
tain voices throughout the world 
managed to penetrate the mystery 
and defended the Soviet leader’s 
action as essential to securing their 
western frontier as far as possible 
from the great Russian cities and to 
gain time to prepare their defense.

“You all remember how Russia 
was denounced at that time. And in 
France, when war broke out, this 
denunciation took the form of dis
solving the Communist Party and 
arresting its leaders. The mass of 
French workers felt that they had 
been doubly betrayed. They bepame 
sullen and what is called disloyal. 
Their faith had been killed.

“It is only now, when Russia is 
fighting for her life, when the ideal 
of Communism which appealed so 
strongly to the descendants of the 
French revolutionaries is in peril, 
that they have suddenly come to life 
within their own country. Defying 
the Gestapo and the Vichy govern
ment alike, they are, by what small 
means they havd,> fighting with real 
fervor.^ pod help them!”

their

pur- 
now 
then

has turned an- 
Guiding Light 

Monday through 
Friday over NBC-WEAF 3:30 P. 
M.... Rise Stevens, who appears 
in the current Astor Theatre musi
cal film “The Chocolate Soldier” 

1 was the sensation of the evening in 
help and the Metropolitan Opera “The Mar
in Wash-

preparing to nouncer for The 
bring the story of the Boy Scouts program heard 
to the screen... Mischa Auer will 
have a featured role in George 
Hale’s 
which makes its debut 
way, December 1st.... 

Uncle Sam is hiring 
training them as typists 
ington, D. C.... Harry James and 
Ray Bolger are heading the Para
mount Theatre — 15th Anniversary 

reador, she waits at the entrance' celebration stage show. Both of 
to the arena with a dagger in her! them got their first opportunity to 
hand. Her mind is filled with con-; shine on the stage of the Para- 
flicting emotions—the memories of 
their romance 
his betrayal. Finally, as he appears, 
the desire for revenge triumphs and 
she stabs him. Having the little 
synopsis as above aided one in un
derstanding the music and in pic
turing the music and in picturing 
the various scenes described. The 
two artists were bestowed with 
flowers and were called upon for 
four encores. It was interesting to 
be present at a concert which con-I 
tained first performances of se
lections among them The Cuban 
American, The Gaųelle and Asesi 
nato del Toreador.

The two women, together, played 
well. However, had each appeared 
separately it is doubted that she 
could be numbered among great 
pianists and yet it is perhaps more I model husband who likes his wife’s 
difficult and requires more skill 
and judgement to combine talents 
for a common action than to per
form individually. 

—Aldona Žilinskas.

dition, the composer, who was pre
sent in the audience, arose to share 
the ovation of the audience, x

Asesinto del Toreador by Hans 
Barth was the final number on the 
program. This waą a musical trans
lation of the painting “Murder at 
the Bull Ring” by Andrea Dowd Du
bois. Betrayed by her lover, the To-.

featured role
'The Lady Comes Across” 

on Broad-

the bitterness of

riage of Figaro which opened last 
night... P. G. Wodehouse’s story 
in the current Saturday Eve
ning Post was brought to America 
by a Life Magazine correspondent 
who interviewed him in a German 
prison camp... Rehearsals will be- 

mount... The King of Greece is gin soon for the new Ziegfield Fol- 
by Messrs. 
MacBane... 

was host to

expected to sign the register of lies to be produced 
the Waldorf-Astoria this Thursday... | Shubert and Ralph 

Former Warden Lewis E. Lawes Father Knickerbocker
has written his autobiography about 15,000 service men during Thanks 
the big house on the 
will soon be filmed ... 
Danish, wife of the 
D. C. famous photog 
baby garments ... The 
are getting ready too .. _
Cohan will be released shortly from į Tommy Manville married his 5th 
the hospital and make his way to wife ???... A student in a mid
Florida ... George Jessel’s news
casts are superb and worth listen
ing to over WEAF ...

Did you know that Jan Peerce’s 
alias ir Jack Perelemuth? His dad 
owns a wedding hall on the Lower 
East Side... Jesse Lasky is not 
only a top flight producer but a

....

river which giving Day ...
Mrs. George I The American Rer Cross mem- 
Washington,1 bership drive has begun ... Linda 
is knitting Darnell sold $1,000 worth of defense 
Lou Novas bonds on the floor of the Stock 

.- George M.1 Exchange ... Did you hear that

western university had to make a 
talk on socialized medicine and 
prove his statements. So the stu
dent bandaged his arm and put it 
in a sling. The professor not know
ing this was a gag the student 
thought up to get a high mark gave 
him the highest mark... As soon 
as the professor gave him the high 
mark, this student took hia arm out 
of the sling, unbandaged it and sat 
down. Was the professor’s face

poetry, oil paintings and cooking...
The annual “Night of Stars”

takes place in the Madison Square 
Garden tonight. More than 300 ,red ???... The student once want
stars of the stage, radio and screen ed to be a press agent.



Ketvirtas puslapis

Vienaaukšte Amerika
Rašo L Ilfas ir E. Petrovas

(Tąsa)
— Tai yra, kaip nežinoma? — Dabar 

ketvirta valanda po pietų, mes viduti
niškai važiuojame trisdešimt mylių per 
valandą. Taigi, aštuntą valandą mes 
būsime Čikagoje.

— Gal — būsime, o gal — nebūsime. 
Taip, taip, taip, serai, rimtai... Niekas 
nežinoma. O, no!

— Tačiau, kas mums sutrukdys Čika
goje būti aštuntą valandą?

— Ne, ne, ne, negalima taip kalbėti, 
Būtų stačiai kvaila taip manyti. Jūs to 
nesuprantate. Taip, taip, taip, serai.

Užtat apie pasaulinę politiką jis kalbė
jo įsitikinusiai ir nenorėjo klausyti jo
kių prieštaravimų. Jis, pavyzdžiui, pa
reikšdavo, kad karas bus po penkių me
tų.

— Kodėl kaip tik po penkių? Kodėl ne 
po septynių?

— Ne, ne, misteriai, lygiai po penkių 
metų.

— Bet kodėl?
— Nesakykite man “kodėl”! Aš žinau. 

Ne, rimtai. O, no! Aš jums sakau — ka
ras bus po penkių metų.

Jis labai pyko, jei jam kas prieštaravo.
— Ne, nekalbėkime! — sušuko jis. — 

Stačiai kvaila ir juokinga manyti, jog 
karas bus ne po penkių metų.

— Tegul. Šį vakarą nuvažiuosime į 
Čikagą, tuomet rimtai pasikalbėsime.

— Taip, taip, taip, serai. Negalima 
taip kalbėti — šį vakarą nuvažiuosime 
į Čikagą. O, no! Gal — nuvažiuosime, o 
gal — nenuvažiuosime.

Netoli nuo Čikagos mūsų spidametras 
rodė pirmąjį tūkstantį mylių. Mes sušu
kome “ura”.

— Ura! Ura! — šaukė misteris Adam- 
sas, sujaudintai šokinėdamas savo mink
štoje sėdynėje, —. štai, štai, misteriai, 
dabar aš jums galiu visai tiksliai praneš
ti. Mes nuvažiavome tūkstantį mylių. 
Taip, taip, serai! Ne “gali būti nuvažia
vome,” o tikrai nuvažiavome. Taip bus 
tiksliau.

Kas tūkstantis mylių reikėjo keisti 
mašinoje alyvą ir tepti.

Mes sustodavome prie “service-sta
tion,” kuri reikiamu momentu būtinai 
atsirasdavo pašonėje. Mūsų mašiną pa
keldavo ant specialaus elektros varstoto, 
ir kol meisteris su dryža kepure išleis
davo tamsią, nešvarią alyvą, įpildavo 
naujos, tikrino stabdžius ir tepė dalis, 
misteris Adamsas sužinodavo, kiek jis 
uždirba, iš kur jis kilęs ir kaip žmonės 
gyvena miestelyje. Kiekviena, net aki-

ra- 
pri-

Protokolas Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Literatūros Drau^ 
gijos 6-to Apskričio metines 
konferencijos, Įvykusios spalių 
26 d., 1941, 735 Fairmount

Ave., Philadelphia, Pa.
1. Konferenciją atidarė ap

skričio pirmininkas drg. J. 
Jakštys, kaip 12 vai., paskir
damas d.d. švegždienę ir Balsį 
į mandatų komisiją.

2. Kol mandatų komisija su
tvarkė delegatų mandatus, pa
kviesta pakalbėti drg. Urba.

3. Mandatų komisija 
portavo, kad 29 delegatai
buvo į konferenciją ir 7 vai 
dybos nariai, kurie likosi 
imti lygiateisiais delegatais, 
tad pasidarė 36 delegatai, at
stovaujanti sekančias 7 kuo
pas :

10 kp. Phila. 11 delegatų;
13 kp. Easton, Pa. 3 delega
tai; 15 kp. Gibbstown, N. J. 1 
deleg.; 25 kp. Baltimore, Md.
4 deleg.; 30 kp. Chester, Pa.
2 deleg.; 141 kp. Phila. 5 
deleg.; 149 kp. Phila., Pa. 3 
deleg.

Delegatų ne prisiuntė šios 
kuopos: 133 kp. iš Camden, 
N. J.; 142 kp. iš Delair, N. J.; 
143 kp. iš Reading, Pa. ir 209 
kp. iš Trenton, N. J.

Mandatų komisijos raportas 
likosi priimtas.

4. Konferencijos pirmininku 
likosi išrinktas drg. Balsys; 
pagelbininku J. Jakštys. Sek
retore J. Šmitienė.

5. Į rezoliucijų komisiją iš-
■K| rinkti Bukanauskas. Smitas, nalui $4, Sovietų Sąjungos me-

pri atstovavo. Surenktas 
naudai piknikas da- 
$23.71. Sekanti kon- 
turėtų įvykti Balti-

Juškauskas.
6. Skaitytas protokolas iš 

pereitų metų ir likosi priimtas.
7. Apskričio komiteto ra

portas: pirmininkas drg. Jakš- 
tys raportavo, kad visi komi
teto nariai atliko savo parei
gas; rūpinosi kuo labiausiai 
sustiprinimu silpnesnių kuo
pų.

Sekretorė Šmitienė raporta
vo, kad apskritys turi 11 kuo
pų ir 250 narių. Jubilėjinis 25 
metų parengimas buvo sėk
mingas, kuris davė pelno 
$36.20. Jaunimo konferencija 
buvo silpnoka, nes labai mažai 
jaunimo 
apskričio 
vė pelno 
ferencija 
morė j.

8. Kuopų raportai.
10 kp. Phila. raportuota, 

kad veikimas visas sukoope
ruotas su Veikiančiu Komite
tu. Narių užsimokėjusių turi 
65, o 35 neužsimokėję. Išau- 
kota darbininkiškiems reika
lams $295. Parduota 50 “Dar
bininkų Kalendoriaus”; 35 ko
pijos Lietuvos konstitucijos; 
300 kopijų “Teisybė apie Lie
tuvą” ir 50 kopijų “Naujoji 
Lietuva.”

13 kopijų “Naujoji Lietuva” 
nariams buvo išdalinta veltui. 
Surengta vakarėlis, kuris davė 
pelno $6.69. Surengtos vienos 
prakalbos, nuo kurių liko pel
no $2.57. Ispanijos belaisviams 
surinkta $32.40. Moterų žurt

mirkos pažintis misteriui Adamsui teik
davo malonumo, šis žmogus sutvertas 
bendrauti su žmonėmis, bičiuliautis su 
jais. Jis jausdavo vienodą smagumą kal
bėdamas su padavėju, vaistininku, pra
eiviu, iš kurio sužinodavo kelią, su šeše- 
rių metų negriūkščiu, kurį vadino “sir,” 
Tourist Houso šeimininke arba 
baus banko direktoriumi.

Jis stovėjo susikišęs rankas 
nio palto kišenius ir pastatęs 
be skrybėlės (siuntinys į Detroitą kaž
kodėl neatėjo) ir godžiai pritardavo paš
nekesio dalyviui:

— Surely! Aš girdžiu, ser! Taip, taip, 
taip. O, no! Tai labai, labai įdomu. Sūrė

į vasari- 
apikaklę,

Nakties Čikaga, prie kurios mes at
važiavome plačiausia krantine, skirian
čia miestą nuo Mičigano ežero, pasirodė 
mums svaiginančiai puiki. Dešinėje buvo 
juoduma, perpildyta tolygaus jūros oši
mo dūžtančių į krantą bangų. Krantine, 
veik liesdami viens kitą, keliomis eilėmis 
milžinišku greitumu ritosi automobiliai, 
užliedami asfaltą brilijantiška žibintų 
šviesa. Kairėje — kelių mylių ilgyje iš
sirikiavę dangoraižiai. Jų šviečianti lan
gai buvo nukreipti į ežerą. Dangoraižių 
viršutinių aukštų šviesos maišėsi su 
žvaigždėmis. Siautėjo elektros reklamos. 
Čia, kaip New-Yorke, elektra buvo dre
siruota. Ji garbino tuos pat dievus — 
“Coca - cola,” “Whisky Džoni Uoker,” 
cigaretes “Camel.” Buvo ir nusibodę per 
savaitę kūdikiai: sudžiūvęs kūdikis, ne
geriąs apelsinų sunkos, ir jo laimingasis 
antipodas — storas, geras kūdikis, įver
tinęs sunkos fabrikantų pastangas, geria 
ją arkliškomis dozomis.

Mes atsiritame prie dangoraižio su 
balta elektros iškaba “Stevens Hotel.” 
Kaip skelbia reklamos, tai buvo pats 
didysis pasaulyje viešbutis — su trimis 
tūkstančiais numerių, didžiulėmis salė
mis, magazinais, restoranais, kaf eteri jo
mis, koncertų ir balių salėmis. Apskritai, 
viešbutis buvo panašus į vandenyno gar
laivį, kurio visas komfortas pritaikintas 
reikalams žmonių, kurie tam tikrą laiką 
visai atitrūkę nuo pasaulio. Tik viešbutis 
buvo daug didesnis. Jame, tikriausiai ga
lima išgyventi visą gyvenimą, nė karto 
neišėjus į gatvę, nes tat visai nereikalin
ga. Nebent tik pasivaikščioti? Bet pasi
vaikščioti galima ant plokštaus viešbu
čio stogo. Ten net geriau, kaip gatvėje. 
Nerizikuoji pakliūti po automobiliu.

(Bus daugiau)

Įg

Antradienis, Lapkr. 25, 1941LAISVA

5

599— 16 — 41

su stam-

artis-

pra 
galu- 
gru-

dikalei pagelbai $28. Moterys 
turi mezgimo kliubą, kuris 
mezga raudonarmiečiams mez
ginius. Pilnai užsimokėjusių 
narių turi 27.

15 kp. narių turi 7. Susirin
kimai neįvyksta todėl, kad 
kiekvienas narys gyvena atstu 
15 mylių. Svarbesniais klausi
mais 
nom 
jimo 

suvažiuojam visi. Plati- 
“Laisvės” pikniko laimė' 
tikietukus.
kuopa pilnai užsimokė- 
narių turi 37 ir 5 neuž- 

Ižde
jusių 
simokėjusių. Ižde randasi 
$29.23; įvairių šėrų už $140. 
Išplatinta “Vilnies” 35 kalen
doriai; moterų žurnalo užsa
kyta 15 kopijų, Įplaukų nuo 
parengimo įėjo $78.83. Išau- 
kota svarbiems r e i k a lams 
$69.50. Nuo surengto “Lais
vės” pikniko įplaukė $596.76, 
išlaidų buvo $451.86, dovanų 
išmokėta $65.

Apšvietos fondui paaukauta 
$18. Lyros Chorui užmokėta 
$20. “Laisvei” pelno * pasiųsta 
$132.

30 kp. užsimokėjusiu narių 
turi 14. Veikimas labai silp
nas. Apskritys turėtų atkreip
ta atydą. Turėta vienas paren
gimas, %nuo kurio liko pelno 
$40. Pusė pelno buvo paau
kota “Daily Workeriui”. Įvai
rios darbininkiškos literatūros 
parduota už $8. Drg. Šlajus 
dalyvauja “Laisvės” vajuje ir 
jau gavo du naujus, skaityto
jus. Iš kuopos iždo išankauta 
$56 
kiems 
$10.

141 
nai užsimokėjusių tik 8 na
rius. Parengimų jokių neturė

įvairiems darbininkiš- 
reikalams. Ižde yra

k p. narių turi 14—pil-

ta, nes1 viskas yra veikiama 
bendrai su veikiančiu komite
tu. “Laisvės” įžangos tikietu- 
kų išplatinta už . $22.05. Iš- 
aukauta darbininkiškiems rei
kalams $44.25. Ižde randasi 
$44.72.

Raportai likosi priimti.
9. Philadelphijos “Laisvės” 

pikniko raportas: Įplaukų bu
vo $3,017.15; išlaidų buvo 
$1,836.92. Pelno liko $1,180.23. 
Raportas priimtas.

10. Jaunuolių klausimas. 
Jaunuolių klausimu plačiai 
buvo diskusuota, kaip būtų 
galima pagerinti jų veikimą 
bei lavinimąsi.

Nutarta, kad būsiantis A.L. 
L.D. 6-to apskričio komitetas 
atsikreiptų į LDS kuopas ir 
chorus, kurie randasi 6-to ap
skričio ribose, kad sudarytų 
LDS apskritį jaunuolių reika
lu, vietoj ALDLD apskričio.

11. Moterų klausimu. Kašto
ne lietuvės moterys turi mez
gimo kliubelį, kurios mezga 
raudonarmiečiams svederius.

Philadelphijos moterų kliu
bas pasirengęs surengti rank
darbių parodą.

12. Skaitytas iš centro pa
sveikinimo laiškas-nuo drg. 
D. M. šolomsko ir priimtas.

13. Dėlei Sovietų Sąjungos 
žuvusių raudonarmiečių, ku
rie kaujasi prieš pasaulinį fa
šizmą - nacizmą, pirmininkas 
paragino pagerbti atsistojimu.

14. Centro reikalais nieko 
nesvarstyta, nes Visi bendrai 
sutinka su leidžiamomis kny
gomis ir žurnalu “šviesa,” ku
rie pilnai atsako į šių dienų 
padėtį.

15. Priimtos sekančios rezo
liucijos: bendra rezoliucija 
dabartinio pasaulio padėčia; 
už prezidento Roosevelto val
džios rėmimą, kuris veda ko
vą prieš hitlerizmą; už išlais
vinimą Earl Browderio; prieš 
pronacius lietuvius.

16. Nutarta kreiptis į cent
rą, kad išleistų lietuviškus la
pelius apie lietuviškų prona- 
ęių veikimą ir jų juodus dar
bus prieš šios šalies valdžią. 
Prie to, sutalpinti visus para
šytus drg. R. Mizaros straips
nius, kad lietuviams paaiškė
tų tų niekšų juodi darbai.

17. Nutarta surengti apskri
čio naudai pikniką ar šiaip 
kokį parengimą.

18. Nutarta sekančią konfe
renciją laikyti Phila., vėl spa
lių mėnesį.

19. Apskričio komitetas pa
siliko tas pats kitais metais, 
būtent, 1942 m., iš šių da
lyvių : Jakštys, Šmitienė, Lip- 
čius, Mulakiutė, Pilėnas, Tu- 
reikienė, Balčiūnas. Alterna- 
tai: A. J. Smitas, Griciunienė.

20. Knygų peržiūrėjimo ko
misija, Stanys, ir Smitas ra
portavo, kad knygos teisingai 
yra vedamos.

21. Išaukauta sekamiems 
reikalams: Sovietų medikalei 
pagalbai $25; Browderio 
laisvinimui $5; Ispanijos 
bėgėliams $10; partijai 
Viso $45.

22. Apmokėta komiteto 
laidos.

23.
6 vai. 
Balsį.

iš-
pa-

iš-

Konferencija užsidarė 
vak. per' pirmininką d.

Konferencijos Sekr.,
Šmitienė

Helsinki.—Suomijos teis
mas įkaitino šešis seimo na
rius kaip “raudonuosius” 
Sovietų pagalbininkus.

HI-HAT NIGHTCLUB
Savininkai: 

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

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

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

KAS VAKARAS DVI ORKESTROS
g Užeikite ir pamatykite šią gražią lietuvių pasilinksminimo 
g įstaigą, pasivaišinkite gerais valgiais ir gėrimais, ir 
H pasišokite prie šaunios orkestros.
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Gražuole mergina neša trofėją, kuri teks iške
pusiam geriausi pyragą Long Beach, Calif., ke
pėjui, o tas pyragas teks gubernatoriaus Olsono 
bankietui, suruoštam jo pagarbai.

"Laisvės” Koncerto
Įspūdžiai

Devinta lapkričio, to taip 
svarbaus mėnesio darbininki
jos istorijai. Lyg ant kokios 
metinės šventės, visi rengia
mės. į “Laisvės” koncertą. Vi
si keliai net iš tolimųjų kolo
nijų veda linkui Brooklyno.

Reakcinė spauda spiegė ap- 
siseilėdama, kad jau komunis
tams atėjo visai galas, kad tie 
“k o m u n a ciai”, “burliokai”, 
“kacapai”, “Stalino pakali
kai” ir “Lietuvos išdavikai” 
visai nusibankrūtino, kad jie 
čia visai nebeturi pritarėjų.

Važiuoju ir aš pažiūrėti, ne
tiek iš simpatijos tai grupei, 
kiek iš žingeidumo. ’ Nagi, ma
nau sau, kad ten gal rasiu ke
letą tik vierniausių komunis
tėlių su Bimba ir Mizara prie
šakyje, supuolusius ant kelių 
ir šaukiančius “Gospodi Pomi- 
lui” prieš Stalino paveikslą. 
Bet kuomet pasiekiau svetai
nę, tai visai nustebau. Auto
mobiliais apstatyta visa svetai
nės apylinkė, būriais žmonės 
eina linkui svetainės ir ilgiau
sios eilės stovi prie bilietų lan
gelių.

“Na gi, dabar kas čia,” mis- 
linu sau. “Argi stebuklams 
nebus galo? Argi tai galimas 
daiktas, kad čia būtų tiek 
daug bolševikų. Juk tai būtų 
tikras stebuklas.”

Bet esant skeptiku ir iš pri
gimties netikint į stebuklus, 
manau sau, kad tai čia yra 
koks norint triksas. Manau, 
kad šita visa minia nėra ko
munistai. Jie gal yra skloki- 
ninkai, socijalistai, tautininkai 
ir visi kiti komunizmo priešai, 
kurie eina skelbti revoliuciją 
Bimbai ir Mizarai. Manau sau, 
jie visur kels lermą ir nušvilps 
artistus arba kalbėtojus nuo 
estrados.

Na gi, viena proga ir pasi
taikė, kuri, maniau, patvirtins 
mano’ spėliojimus. Prie bilietų 
langelio pasirodė moteriškė, 
kurios išvaizda ženklina, kad 
jinai yra ne pėsčia. Ji atrodė, 
kad galėtų nusodinti nuo ark-> 

c

dė ir nesiskundė už tuos ne
patogumus, bet dar manda
giai pareiškė, kad jinai esan
ti linksma, matydama tokią 
didelę publiką “Laisvės” kon
certe.

Svetainė prisikimšo pilnu
tėlė. Visos sėdynės tapo už- 

; pildytos.
Na jau ir koncertas prasi

deda. Aido Choras sudainuoja 
“Oi, kad mūsų Nemunas” ir 

j publikai prašant, keletą kitų 
lietuviškų dainelių. Toliau ant 
programos sekė Birutė Ramoš
kaitė, Aleksandras Vasiliaus
kas, Vytautas Bacevičius — 

i garsus pijanistas, Ona Kubi
lienė, Rokas Mizara su 
kalba, Povilas Stogis, ir, 
tinai, Redischevo šokikų 
pė.

Visa programa buvo
j tiška ir jautriai žavėjanti. 
i Smulkmeniškai aš jos nedis- 
kusuosiu, todėl, kad tą jau 

j padarė tos srities ekspertai, 
i Bet ant manęs jinai padarė 
labai malonią įtekmę. Jinai 

Į mane pakėlė iš kasdieninių 
nuotikių į tą idealų ir sielos 
pasaulį, kuriame žmogaus 
įtempti nervai biskį atsilsi.

čia ir vėl man teko nusivil
ti : kadangi aš tikėjausi revo
liucijos prieš komunistus ir 
maniau, kad publika pradės 
kelti lermą ir nušvilps artis
tus ir kalbėtoją. Atsitiko kaip 
tik priešingai. Publika užsilai
kė taip ramiai ir tokia tyla, 
laike programo užviešpatavo, 
kad net 
mą būtų

Dabar 
nau, kad 
buvo
didžiuma jų ir nebuvo komu
nistai, tai jie buvo progresy
viai ir mandagūs žmonės. Ste
buklas įvyko. Reakcijinės 
spaudos tikrinimai, kad ko
munistai yra šiokie, tokie ir 
dar kitokie — perlai, kuriais 
nesinorėtų gražią lietuvišką 
kalbą teršti—pasirodė kaip

(Tąsa 5-me pusi.)

lių net ir pustuzinį kazokų, 
jei jie pastotų jai kelią. Jinai 
pareiškė bilietų pardavėjui, 
kad jinai nori trijų sėdynių 
greta ir arti estrados. Bilietų 
pardavėjas aiškina, kad netik 
prie estrados, bet kad nei už
pakalyj, svetainės jau negali
ma gauti trijų sėdynių greta, 
todėl, kad jau visos užimtos.

“Na dabar,” manau sau, 
ta stragi moteriškė nesu- 
bilietų pardavėjo, tai gal 
gerai iškolios.”

aguonos grūdo kriti- 
buvę galima girdėti, 
tai jau pilnai įsitiki- 
šita visa publika ne-

komunizmo priešas. Jei

“jei
muš
nors

Bet atsitiko visai priešingai.
Ta moteris netik ką neeįsižei-

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 4-8779.
P. S. SEKITE mošų specialų savaites.

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

LIETUVIŲ ŽINIAI
Šiuomi pranešu lietuviams, kad aš parduodu įvairų, 

nesugadintą sveikatai maistą ir Vitaminus, kurie privalu 
kiekvienam vartoti: jaunam, senam, sveikam ir ligoniui. 
Pas mane galite gauti tikrai gerų, nesulfuruotų, džiovin
tų vaisių: Deitų, Figų, Monuka Razinkų, Aprikotų, Sly
vų, Pičių, Grūšių, Nektarynų ir Vyšnių. 100% tikro bi
čių Medaus, taipgi laikau floridos Tupėlo medų ir Cuban 
medų. Jeigu kurių viduriam kenkia sucivilizuotų pyra
gaičių, baltos duonos valgymas, — tai galite gauti ge
ros Ruginės, Kvietinės ir Soya duonos. Wheat Germ, su 
Vitaminu BĮ arba Wheat Germ; Oil Vitamin E. Vitamin 
B Complex sirupas ir tabletėlės. Įvairių žolelių sutaisytų 
arbatų ir tabletelių'vidurių liosavimui ir šiaip arbatų: 
Mint Tea, Kaffir Tea ir kavos be nuodo kofino. Malt 
gėrimų su Vitaminais ir Mineralais, kaip tai: “CHEER” 
ir JOYANA kurie turi net penkius vitaminus: A 3,000, 
BĮ, 125, C 200, D 300, G, B 250 JOYANA ir “CHEER” 
sudarytas iš to Chocolato iš, kurio yra išimtas Theobro
mine. Taipgi galite gauti gerų, Naturališkų Saldainių. 
ENRICH tonikas, BONCQUET tabletėles kaipo kraujo 
stiprinimui dėl mažakraujų; KAL tabletėles nervam su
stiprinti; KELP, Naturališką Jūrų žolė su 10 Mineralų, 
ir turi Jodinos. SORBEX tabletėlės nuo gezų, Garlic tab
letėles dėl palengvinimo aukšto kraujo spaudimo; SOUP- 
LETS viena tabletėlė tiek vertės turi kaip pusė svaro 
gero steiko. YOGURT, Merginoms ir Moterims gero kri- 
mo dėl veido, lipstiko ir miltelių veidui be nuodo. Kam 
įsipyko gerti alus, ar degtinė tie galite gauti išsigerti 
vaisių arba Morkų sunkos. Vitaminus ir Maistą siunčiu 
paštu į visus kitus miestus. Rašykite ar telefonuokite ar
ba kreipkitės asmeniškai. Krautuvė atdara kas dieną 
nuo 10 vai. ryto iki 9 vai. vakare; sekmadieniais užda
ryta. Susipažinimui siunčiu veltui literatūrą.

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

Tol.: EVergreen 8-9800

♦

<
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"Laisvės" Vajus
(Tąsa nuo 1-mo puslapio)

SOVIETŲ GELEŽINKELIAI 
GERAI VEIKIA

LAISVE.. Penktas puslapis

J. Blozonis-J. Karsonas, Lowell...................  435
M. Urba, Easton .................................................. 408
G. Shimaitis, Montello ........................................ 404
J. Kuraitis, Brooklyn .......................................... 394
ALDLD 136 kp., Kearny-Harrison ..................  385
P. Žirgulis, Rochester.......................................... 363
J. Ramanauskas, Minersville ............................. 355
P. Šlekaitis, Scranton .......................................... 295
P. Šlajus, Chešter ................................................ 254
John Rudmanas, New Haven ............................. 240
M. Bendinskas, Summerlee ................................. 228

i J. Matačiūnas, Paterson.....................................  226
A. Žemaitis, Baltimore ........................................  221
A. Valinčius, Pittston ......................................... 212
A. Dambrauskas, Haverhill................................. 204

* F. Abekas, Chicago \.......................................... 185
V. Jokimas, New Bi/uiin ....................   181

- -------S. Tvarijonas,DetToit .............................................. 178
"JrGrybasf 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, B ridge water ....................................... 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. Yurkevičius, So. Boston ................................. 24
J. Balsys, New Britain ......................................... 24
J. A. Shunskis, Amsterdam ................................. 22

Kuibišev, Sovietai. — Ne 
tiesa, kad vokiečių orlaiviai 
suardę Sovietų geležinke
lius užfrontėje.

New Yorko Times kores
pondentas Ralph Parker 
per 16 dienų važinėjo sker
sai išilgai Sovietų Sąjungos 
ir matė, jog tie geležinke
liai gerai veikia, gabenda
mi karo reikmenis į frontą 
ir atlikdami kitas savo pa
reigas.

ir šalutinių, jungia- 
geležinkelių, kuriais 
pristatyt reikmenis

mųjų
galima
frontan net tada, jeigu kur
nacių orlaiviai apardo di-|tik draugiški 
džiąsias geležinkelio linijas.'

Maskva. — Sovietai at
muša vokiečių bandymus 
persikelt per Dono upę, ties 
Rostovu.

Cairo, lapkr. 24. — Kai 
kur Libijoj šėlsta ir mūšiai 
durtuvais tarp anglų ir fa
šistu. L.

Washington. — Japonų 
bombininkai suardė Ameri
kos konsulato rūmą Saigo- 
ne Indo-Chinoje.

Lawrence, Mass
Vieša Padėka

Stipri kompeticija! Bakšys pasiryžusiai darbuojasi už 
pirmą vietą. Nesileidžia niekam jo pralenkti. Jis stipriai 
laikosi antroj vietoj ir gal neužilgo pralenks ir Stripeiką, 
jeigu šią savaitę negausime žinių nuo Stripeikos. Bakšys 
prisiuntė naują skaitytoją, laukiame daugiau.

Philadelphijos Vajininkai gerai subruzdėjo. Jie dabar 
stovi trečioj vietoj, pralenkė Žukauskienę.

Mūsų vajininkė Žukauskiene pasiliko ketvirtoj vietoj, 
bet manome, kad neilgam. Ji sau tyliai darbuojasi, ir 
žiūrėk, vieną gražią dieną ji jau Administracijos ofise 
su geru pluoštu pinigų ir vėl pakyla punktais. Laukiame 
jos.

A. Klimas, hartfordietis, kiekviename laiške prisiun
čia gerų žinių ir laipsniškai kyla punktais.

Mūsų kaimynas P. Beeis taipogi nesnaudžia, jis pri
siuntė naują skaitytoją ir manome, neužilgo sulauksime 
daugiau žinių nuo jo.

Partneriai Blozonis ir Karsonas gražiai darbuojasi. 
Blozonis prisiuntė tris naujus skaitytojus ir atnaujinimų. 
Jų punktai kiekvieną kartą kyla.

Kas sako, kad Brooklynas snaudžia? Mūsų Jurgis Ku
raitis, laikui pavelijant, gražiai darbuojasi vajuje ir, ma
nome, kad jis pasieks laimėtojų skyrių.

Senelis Ramanauskas rašo, kad jis nenustojo vilties; 
jis gaus naujų skaitytojų ir darbuosis šiame vajuje, pa- 

* kol rezultatai bus geri. Būtų gražu, jeigu pora draugų, 
minersvilliečių ir iš apylinkės, įeitų į talką drg. Rama
nauskui. Yra ir jaunesnių, kurie dar nieko neveikė šia
me vajuje.

Tai tiek šį kartą. Vajus eina prie pabaigos. Yra kele
tas draugų, kurie išreiškė mintį prailginti vajų. Pažiū
rėsime. Laukiame daugiau žinių.

“L.” Administracija.

Šiuomi reiškiu nuoširdžią 
padėką Amer. Lietuvių Mo
terų Piliečių Kliubui, L.D.S. 
125 kp., Maple Park Draugi
jai, Personal Finance Co. dar
bininkam, Mrs. McCann, Mrs. 
Veit ir Miss Dixon ir visom 
draugėm ir draugams, kurie 
man palengvino pergyventi 
liūdną gyvenimo smūgį, mirtį 
mano žmonos Olgos Butėnie
nės (Janusevičiūtės), spal. 15 
d., 1941. Esu dėkingas virš- 
minėtom
vien už išreiškimą simpatijos 
gėlėmis, bet ypatingai už da
lyvavimą šermenyse ir laido
tuvėse. Norėčiau suminėti vi
sas, drauges ir draugus var
dais, bet bijausi užimti per
daug vietos “Laisvės” špaltose.

Dėkuoju varde velionės 
dukrelės Olgos, sesučių Onos 
Visockienės, Marie, Natalia, 
Lucine ir Phyllis, brolių Gott
fried, Otto, Albert ir Donald.

Antanas Butėnas.

organizacijom ne

Berlin. — Kare prieš So
vietus Ukrainoje šį mėnesį 
tapo užmuštas vokiečių ge
nerolas Georg Braun, kaip 
praneša naciai.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

PITTSBURGH, PA.

Ketvirtadieni, lapkričio 27 d., 
jvyks svarbus masinis susirinkimas 
dėl medikalės pagalbos visom armi
jom, kurios kariauja prieš Hitlerį. 
Kalbės His Grace, The Metropoli
tan Benjamin, galva rusų bažnyčių 
(Orthodox) Amerikoje ir Vladimir 
D. Kazakevich, ekonomistas. įžan
ga veltui. Pradžia 8 vai. vak. North 
Side Carnegie Music Hall, E. Ohio 
& Federal Streets. Kviečia visus 
Rusų-Amer. Medikalės Pagalbos Ko
mitetas.

(276-278)

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

IŠ senų padarau L n a u jus paveiksiu lūs ir krajavus 
sudarau su ame- 
rikoniškais. Relini kalui esant ir 
p a d i dinų tokio Bay dydžio, kokio pa- 
geidaujama. Tai- F pogi atmaliavoju 
jvairiom.spalvom

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 
Kainp. Broadway ir Stone Ave. 
prie Chauncey St., Broadway Lino

Tel. Glenmore 5-6191

VISUOMENĖS ATYDAI
R

WORCESTER, MASS.
Pažangių Lietuvių Tarybos susi

rinkimas jvyks 25 d. lapkr. 29 En
dicott St. Visi nariai ir delegatai 
dalyvaukite ir atsiveskite nauju na- 
rių.

J. M. L. Sekr. 
(276-277)

"Laisvės” Koncerto 
Įspūdžiai

(Tąsa nuo 4-to puslapio) 
nepamatuoti šmeižtai ir mela
gystės.

Po muzikalūs programos 
prasidėjo šokiai ir draugiški 
pasikalbėjimai. Jaunimas šo
ko. Senesnieji rinkosi į gru
peles, karštai sveikinosi su 
draugais iš tolimesnių koloni
jų* ir šnekučiavosi. Jie visi bu
vo mandagūs, atviri, malonūs 
ir entuziastiški.

Ten nesimatė nei vieno su 
neprosytais drabužiais, sutar
šytais stačiais plaukais ir “re
voliucijos” ugnimi degančio
mis akimis, karštai agituojant 
už komunizmą. Ten girdėjosi 

i pasikalbėjimai 
ir rimtos diskusijos bėgančiu 
dienos klausimu. Jie nesileido 
net ir į gilesnes politines dis
kusijas—viena, dėl to, kad 
tokiai miniai nebuvo nei pa
togu ilgomis diskusijomis už
siimti, o antra—jie ir be žo
džių suprato vienas kito min
tį visais pamatiniais klausi
mais.

Ten 
Bimba 
draugė 
mas kitų veiklesnių 
darbininkiškam judėjime. Bet 
aš nemačiau nei apie Bimbą, 
nei apie kitus bolševikų vadus 
tupinėjimo ir keliaklupsčiavi
mo, kaip kad atsitinka tauti
ninkų pramogose, kur tik 
“rinktinė” publika tėra įsilei
džiama už penkinę ir kur tau
tiniai šulai visuomet yra ap
supti jų ypatos sargų, per ku
riuos paprastoji publika nega
li nei pamatyti savo lyderių.

Jei “Laisvę” teskaitytų tik 
vien pažangieji žmones, tai 
šių kelių užbaigos patėmijimų 
nei nedaryčiau, todėl, kad 
si progresyviai juos pilnai 
alizuoja. Bet kadangi aš 
nau, kad “Laisvę” skaito

matėsi ir Antanas 
ir Rokas Mizara ir 
Mizarienė ir daugu- 

žmoniu 4.

Į barbarizmą. Antras rodo į de
mokratiją, laisvę ir gerbūvį. 
Ant to kryžkelio šiandien yra 
susirakinę mirtinai kovai de
mokratija ir juodasis fašiz
mas. Vienas iš jų turės žūti. 
Šios žemės paviršius nėra už
tektinai platus dėl jų abiejų. 
Jau virš trijų ketvirtadalių 
viso pasaulio darbininkijos jė
gų yra įvelta į šią mirtiną ko
va.

Pirmose eilėse šios kovos 
šiandien stovi Sovietų Sąjun
ga. Jinai tik viena šiandien 
yra pastojus kelią juodojo fa
šizmo jėgoms, kurios jau pa
skandino visą Europą krau
juose. Nuo Kauno iki Mask
vos raudonarmiečių lavonais 
nuklotas kelias. Nuo Nemuno 
ir jau beveik iki Volgos der
lingoji žemė yra sumirkusi 
darbininkų kraujuose. Kuomet 
aš sakau darbininkų, aš turiu 
omenyj ne tik Lietuvos, Lat
vijos, Estonijos ir Rusijos dar
bo žmones. Aš turiu omenyje 
ir Vokietijos ir visų ,kitų Eu
ropos šalių darbininkus, ku
rie po Hitlerio ginkluota jė
ga yra stumiami į tą praga
rišką ugnį, kuri degina mūsų 
žemės maitintojos krūtinę ir 
naikina visą kultūrą ir civi
lizaciją, kurią žmogus kūrė 
nuo pat žmonijos istorijos pra-

džios, dėl kurios jis nori gy
venti ir už kurią jis visuomet 
yra pasiryžęs mirti.

Kas laimės šią kovą, pri
klauso nuo to, ant' kiek mes, 
darbininkų minios, kurios dar 
nesame pirmutinėse eilėse tos 
kovos, pažinsime tas rodykles 
ant tos tragiškos kryžkelės.

Jei šiandien juodasis fašiz
mas laimėtų, tai mes įžengsi
me į tą rytojaus kruviną žu
dynių, vergijos ir kovos pasau
lį, kuriame kova už laisvę tę
sis per generacijas. Darbo vai
siai, kaip ir šiandien, eis ant 
gaminimo kanuolių, kulkas- 
vaidžių, bombų ir kitų žudy
mo pabūklų.

Bet jei demokratijos jėgos 
laimės—ir aš neturiu abejonės, 
kad jos laimės, jei mes tik 
teisingai išskaitysim ženklus 
ant tos dūmuose paskendu
sios kryžkelės,—tuomet tam 
naujam Rytojaus Pasaulyje 
sužibės taikos saulutė.

Gyvenimas prasišypsos, karo 
liepsnos užgęs ant visados, 
pragariški sieros dūmai išsi
sklaidys. Mes greitai apšluos- 
tysim kraujuotas žaizdas nuo 
mūsų žemės maitintojos krūti
nės. Greitai mes jas apgydy- 
sim. Tuomet mes paversime 
kareivines į ramaus Šeimyni
nio gyvenimo namelius, tan
kas į autobusus, bombanešius 
j transporto orlaivius ir bom
bas j duonos kepalus. Tuose 
darbininkų krauju nušlaksty- 
tuose laukuose sužydės rau
donos gėlės kaipo ženklai 
žmonijos gerbūvio, laimės, bro
lijos ir sutartino darbo — vie
nas dėl visų ir visi dėl vieno.

Tai tokius įspūdžius aš išsi
nešiau, draugai laisvieČiai, iš 
jūsų koncerto. Ir būtų labai 
linkėtina, kad jūsų parengi
mai būtų ir toliau tokie sėk
mingi, iš kur žmogus gali pa
sisemti sielos jėgų.

Artojaus Sūnus.

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

re-

ir 
daug progreso priešų, kuriems 
aš reiškiu ne panieką, bet pa
sigailėjimą už jų kietagalvys- 
tę—todėl aš nemanau, kad bus 
iš kelio patėmyti, kad šiandien 
pasaulis stovi ant kryžkelio ir 
prie svarbiausio kelrodžio į 
Rytojaus Naująjį Pasaulį. Mes 
šiandien stovime ant slenksčio 
to rytojaus pasaulio, už kurio 
durų randasi vaidentuvę kre
čianti vaizdai.

Šiandien prieš mus stovi du 
keliai. Vienas, paženklintas 
svastika, kuris rodo į juodąją 
fašizmo vergiją ir primityvį

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

530 Summer Ave.
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

F. W. Slialins |
(SHALINSKAS) £

Funeral Home |
84-02 Jamaica Avenue *

Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.

j Suteikiam garbingas

I $150
| Koplyčias suteikiam
U mai visose dalyse

i Tel. Virginia 7-4499

laidotuvet

nemoka 
miesto.

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

CHARLES J. ROMAN
(Ramanauskas)

įžj

409 ir 417 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
Tel. EVcrgrecn 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. PEl'RAITIENE IR ŠONAI
Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymą

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 

pokiliams: bankietams, vestuvėms 
ir parems

Varpo 
keptuvė 

yra 
unijinė

TME BAKUS'

3 UNION LABEL

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

Siunčiame duoną per paštą I kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksimo informacijas apie svor| Ir kalnas.

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

Ar jūs žinote, ką 
tai reiškia

14 ŠIMTU 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

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

66 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-3622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

CHARLES’ 
UP-TO-DATE

BARBER SHOP 
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 
306lUnion Avenue

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

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

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

1113 Mt Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

VERI-THIN* DORCAS
Į—15 |*w*ll, pink «ol<l 
ftlltd «ai«, OuiWrte bock 
............................. $33.73

♦REd. A. *AT. OFf.

VERl-THIN* FOSrEA — 
13 |«w*l>, pink *r y«llow 
gold fill.d cot», Guild** 
txxk................... $33.7$

PATENTS PENDING

ROBERT UPTON
JEWELER

701 Grand St. Brooklyn, N. Y,
Tarpo Graham ir Manhattan Ave«.

Stokite į mūsų Kalėdinį Kliubą dabar. Mažas depozitas 
palaikys jums jūsų pasirinktus daiktus iki Kalėdų.
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NewWkK/žŽ8K^y2liiios Daugelio Lietuviškų 
Pramogą Savaite

Aido Choras Rengia Nauji) 
Mėty Sutiktuves

Dėlko Artistai Rengia 
Savus Koncertus?

Aido Choras Dainavo 
Latvių Pramogoj

Daugiau Atgarsiu Apie Vei-
Pavogtas Kūdikis”

jog 
kaip ir

Naujų 
“Laisvės
31-mą. Balius) 

vai. va-

Aido 
kitais 
Metų 

’ sve

Įsitėmykite visi, 
Choras šiemet, 
metais, rengia 
sutikimui balių, 
tainėj, gruodžio
prasidės kaip 8:30 
kare, ir tęsis iki 2-rai valan
dai ryto. įžanga, su taksais, 
bus 50c. Gros Jurgio Kazake
vičiaus orkestrą. Prašom visus 
nepamiršti susitikti Naujus 
Metus su aidiečiais, kur, kaip 
visi gerai žino, turėsite labai 
linksmą laiką.

Aidiete.

Sunkiai Serga
darMarcijona Buckus vis 

sunkiai serga. Randasi Kings 
County ligoninėj. Ten ji būna 
jau per daugelį savaičių ir ne
sijaučia geriau. Buvimas ligo
ninėj įkyrėjo, bet ir iš jos iš
eiti sunku, kadangi sunkioje 
ligoje, kada reikalinga nuola
tinis medikališkas patarnavi
mas, į namus gydytoją negi 
prisišauksi kasdieną.

Draugė Buckus yra Moterų 
Kliubo narė. Kliubietės prašo
mos ją lankyti. Ligoniui atlan- 
kymas padeda užsimiršti nors, 
valandžiukei savo skausmus ir 
duoda daugiau energijos nu
galėti ligą ir pasveikti.

D-ė.

Užmušė Auto Nelaimėj
Sekmadienio vakarą prie 

Lorimer St., už- bloko nuo 
“Laisvės” įstaigos, užmušta 1 
žmogus auto nelaimėj. Neteko 
patirti, kas jis per vienas.

Tą pat dieną 1 užmuštas, 
3 sužeisti ant Beach 50th St., 
Edgemere, Queens.

žydams pabėgėliams pagal
bos draugija, 425 Lafayette 
St., New Yorke, per metus 
padėjus įsikurti 2,356 savo 
tautiečiams pabėgėliams.

Kada publika ir artistas su
siduria koncerte, abieji turi 
apie vienodą smagumą—pub- 
liką sužavi graži daina ar 
muzika, o artistas jaučia 
džiaugsmą, suteikęs tą grožę 
ir už tai susilaukęs masių 
įvertinimo.

Tačiau visai skirtingas pro
blemas publika ir artistai tu
ri prieš ir po koncerto. Pub
likai nei šešėlis nėskaudina 
galvos apie tai, kas bus kon
certe, nei kas buvo. O artis
tas turi pašvęsti valandų va
landas, dienas, savaites, kad 
artistiškai išsilavinti dainą ar 
sunkesnės muzikos gabalą. Ir 
to jis negali atlikti vienas. 
Nežiūrint, kad ir aukščiau 
prasisiekęs muzikoje, artistas 
dar nemoka visko. Jis žino, 
kad randasi tos ar kitos rū
šies meno specialistų, kurie 
moka ką nors daugiau, skir- 
tingešnio už juos, nes niekas 
nestovi ant vietos, tobulėja, 
žengia pirmyn. Jis ar ji irgi 
nori išmokti. Kas daryti? Rei
kia eiti pas tąjį specialistą 
pasimokinti. O tas reiškia iš- 
mokesčius—kelis dolerius už 
pamoką, desėtkus už kelias 
pamokas.

Kiekviena daina—gaidos ir 
susimokinimas—-artistui paima 
ne tik daug laiko, bet ir iš
laidų.

Tas ir pasako, dėlko artis
tam neužtenka dainuoti ar 
instrumentinės muzikos gaba
lą išpildyti vien organizacijos 
koncerte, kur tūli artistai ret
karčiais, o kai kurie ir gana 
tankiai aukoja patarnavimą. 
Kitais atvejais gauna po kelis 
dolerius, kitas 
bai retas kelis 
rių atlyginimo, 
tai tepadengia
lėšas susimokinimui muzikos. 
Specialių fondų menininkams 
auklėti nėra.

Prasisiekimui ir tobulėjimui 
mene jauni menininkai turi 
verstis ofiso darbe ar šapoje 
gaunamomis algomis, kurios 
jauniems žmonėms tankiausia 
būna nepermokamos. Visą tai 
paėmus atydon pamatome, 
kad retkartinio artistų naudai 
koncerto pasekmingumas ar 
nepasekmingumas tankiai nu
sako, ar tie artistai galės to
liau dainuoti-griežti-skambinti, 
ar ne.

Galbūt nėra visoj Amerikoj 
kito lietuvių choro, kuris būtų 
tiek populiarus, kaip brookly- 
niečių Aidas. Retai pasitaiko 
savaitė, kad šis choras nedai
nuotų kur nors lietuvių*ar ki
tataučių programoj. Tankiai 
nespėja visus prašymus paten
kinti.

Pereito šeštadienio vakarą 
aidiečiai savo dainomis links
mino latvių publiką, dainavo 
Latvių Maliorių Kliubo vakare 
Lexington Salėje, 
New Yorke. Buvo 
kai sveikinami ir 
pakartojimams. Po
įvykusiuose šokiuose aidiečiai 
įsigijo naujų pažinčių 
smagiai pasilinksmino.

Neveltui jie kas penktadie
nis praktikuojasi dainavimo.

ti 6th St., 
entuziastiš- 
iššaukiami 
programos

Tūkstančiai Newyorkieciy 
Minėjo Olgino Mirties 
Dviejy Mėty Sukaktį

ir

ir

suruoštame
J. Olginą, 
dienraščio 

jo mirties

KONCERTAS

ALDONA ŽILINSKAITĖ 
Pianistė

kelioliką ir la- 
desėtkus dole- 
Tos sumos re- 
artisto įdėtas

Masės neweyorkiečių žydų 
kitų tautų darbininkų per

eitą sekmadienį dalyvavo ma
siniam mitinge, 
pagerbti Moissaye 
žydų darbininkų 
Freiheit įsteigėją, 
2 metų sukaktyje.

Vyriausiais kalbėtojais buvo 
Paul Novick, dabartinis Frei- 
heito vyriausis redaktorius, ir 
Robert Minor, Komunistų Par
tijos veikiantysis sekretorius. 
Dainavo Philharmoniškas 
Choras, vadovaujamas Max 
Helfman’o. Vargonais grojo 
Henry P. Seibert, taipgi pro
gramoj dalyvavo Gala Harp 
Kvartetas ir pora artistų de
klamatorių, kurie perstatė 
Olgino atminčiai specialiai pa
rašytą poemą.

Kalbėtojai aukštai įvertino1 
Olgino rolę kaipo dienraščio 
įkūrėjo ir ypatingai kaipo ne
nuilstančio veikėjo, turėjusio 
ištvermės, drąsos sunkiausiuo
se dienraščiui ir darbininkų 
judėjimui laikotarpiuose, 
ginas, sakė kalbėtojai, 
skaičių pavyzdžiu žydų 
sems, yra įkvėpimu—jis 
sems rašė, jis kalbėjo, jis 
kė.

Ol
yva 
ma- 
ma- 
vei-

įsteigta Tarybų Transporto 
Darbininkų Skundams ir 

Reikalams Svarstyti

?sv.

ALDONA KLIMAITĖ,
Sopranas

Lapkričio 28 November 
RIDGEWOOD 

MASONIC TEMPLE 
Bushwick ir Gates Avės., 

(Gates Ave. Stoties) 
BROOKLYN, N. Y. 

Pradžia 8:00 vai. vak.

Įžanga 75c ({skaitant taksus).

Tai dėlto visi tie, kurie per
mato, kokia kultūrinė biednat- 
vė būtų be savo dainos, be sa
vo muzikos, linki, kad jauni 
muzikos-dainos talentai augtų, 
kad jų būtų daugiau. Ir to lin
ki ne tuščiai, bet praktiškai. 
Jie su tokiu pat entuziazmu 
džiaugiasi pateiktu menu pa
čių artistų koncertuose, kaip 
kad ir organizacijų surengtuo
se. N., M.

•H—------ ------------------------------

■ 57-tas METINIS

BALIUS
Rengia

JURGIO DRAUGYSTE 
įvyks Šeštadienį

{ Lapkričio 29 November
I

I Bus Garsioje

■ Grand Paradise Svetainėje
318 Grand Street, 

Brooklyn, N. Y.
Prasidės 6:80 vai. vak.

ĮŽANGA 40c. (Įskaitant taksus)

Jau žinote kad šv. Jurgio 
Draugystės parengimai visuomet 
būna skaitlingi ir linksmus. Tad 
ir šis balius bus linksmas ir jspū-, 
dingas visiems. ‘

Nes Jis Bus iš eilės 57-tas Balius

PROF. STEVEN FRITZ’O 
DVI ORKESTROS 

Gros Lietuviškus ir. Ameri
koniškus šokius.

JONAS LAZAUSKAS, 
kuris šiuo kartu vaidins žuvi
ninko rolėje. Lazauskas yra 
scenos ir muzikos mėgėjas ir 
turi toje srityje daug pasise
kimo.

Į A y,

Pradedant ketvirtadieniu, 
lapkričio 27-ta, kaip rodo vi
suomeniškų veiksnių kalendo
rius, lietuviai turės sekamas 
sueigas:

Ketvirtadienio vakarą Lie
tuvių Moterų Apšvietos Kliu- 
bas šaukia 
rinkimą, į 
mezgėjos 
rėmėjos 
moterys, 
žinti su 
bietėmis 
7:30 vai.
St., Brooklyne.

čia po 1 delegatų, nuo orga
nizacijos ir 1 nuo 25 narių, 
šaukia didžiųjų organizacijų 
žymių veikėjų Laikinas Komi
tetas, kurio pirmininku yra 
adv. Antanas J. Vižlankas, 
sekretoriumi V. Michelsonas.

BROOKLYNO MOTERŲ 
ATYDAI

nepaprastą susi
kuri kviečiamos 

, mezgimo ar kliubo 
ir abelnai merginos- 
kurios norėtų susipa- 
mezgėjomis ar kliu- 
ir jų veikimu. Įvyks 
vakare, 419 Lorimer!

Penktadienio vakarą įvyks 
Aldonos Klimaitės ir Aldonos 
Žilinskaitės dainų-piano kon
certas Ridgewood Masonic 
Temple, Bush wick ir Gates 
Ave., Brooklyne. Pradžia 8 v. 
vak., įžanga 75c.

šeštadienio vakarą rengia
ma šv. Jurgio Draugystės 57- 
tas metinis balius Grand Pa
radise svetainėj, 318 Grand 
St., Brooklyne. Dvi orkestros 
gros—viena lietuviškiems, ki-

Teko matyti pereitą nedėl- ta amerikoniškiems—šokiams, 
kaip Lietuvių Liaudies Įžanga 40c.dienį,

Teatro aktoriai praktikuojasi j 
su drama — “Pavogtas Kūdi-1 
kis”. Galima drąsiai užtikrin
ti tuos, kurie atsilankys pa- didžioji New Yorko i 
matyti šį veikalą, kad tai bus Jersey lietuvių 
vienas iš daugelio veikalų taip 
puikiai, taip rūpestingai ir 
gabiai perstatytas. Tik prakti
kas stebint kartais ašaras 
išspaudžia, arba būni privers
tas juoktis.

Smagu paminėti, kad “Pa
vogto Kūdikio” vaidinimui bi
lietai labai puikiai platinasi. 
Kurie dar neturite, greitai įsi
gykite, nes vaidinimas tik už 
kelių dienų.

Todėl pasimatysim šį nedėl- 
dienį, lapkričio 30, New Na
tional Hali, '261-67 Driggs 
Ave., Greenpointėj, Brooklyn. 
Pradžia 5-tą vai. Po vaidini- 

* mui šokiai prie puikios orkes
tros. Dalyvaukim visi ir visos.

Teatro Komitetas.

Sekmadienio popietį, lapkr. 
30-tą, 1 vai. po pietų, įvyks 

ir New 
organizacijų 

delegatų konferencija Piliečių 
Kliubo salėje, 2S0 Union Avė., 
Brooklyne. Organizacijos siun-

Sttl WBW

'r i

MIELAI LAUKIAMAS 
EKONOMIŠKAS 

PALENGVINIMAS
NUO VARGINANČIU

įeina W. Francis 
Jr., Lincoln Hali, 

pataisų įstaigos 
Andrew R. Arm- 

tarybininkas,' 
iždininkas;

Atsižvelgdamas į Transpor
tininkų Darbiu. Unijos, CIO 
neperstojančius reikalavimus 
įsteigti organą, kurin darbi
ninkai galėtų kreiptis su savo 
skundais ir reikalavimais, ina- 
joras La Guardia sudarė tary
bą iš trijų asmenų.

Tarybon 
Fitzgerald, 
katalikiškos 
sekretorius;
strong, buvęs 
Darbo Partijos 
Nathan Frankel, buvęs majoro 
LaGuardijos darbo sekreto
riumi. Jiems mokės po $5,000 
algos metams.

Taryba pirmą susirinkimą 
turėjo lapkričio 24-tą, tačiau 
oficialiai ji negalės veikti dar 
per tūlą laiką, kadangi ji tu
rės gauti iš miestavos ir vals- 
tijinė civilės tarnybos komisi
jų tam tikrus 
jie liuosi nuo 
tų įstaigų.

Jos veikla
spręsti įvairius 
skundus, bet 
spręsti algų klausimo. Algos, 
kaip ir lig šiol, pasilieka tri
jų miestavos Transportacijos 
Tarybos komisionierių galio
je. ________

Maspetho gyventojai reika
lavo prašalinti tiesioginį va
žiavimą per gelžkelio bėgius j 
prie Flushing Ave. ir Rush St. į 
skerskelėse. I

parodymus, kad 
kokių kliūčių iš

vyriausia bus 
darbininkų 

neįgaliojama

To pat sekmadienio, lapkri
čio 30-tos prievakariais, 
valandą, Lietuvių Liaudies Te
atras stato scenon trijų veiks
mų tragediją “Pavogtas Kūdi
kis’’, vadovaujant Aldonai 
šertvietytei. Po vadinimo—šo
kiai. Pramoga bus New Na
tional Hali, 261-67 • Driggs 
Ave., Brooklyne. įžanga 75 ir 
50c. Vien šokiams 40c.

Lietuvių Moterų Apšvietos Kliu- 
bas šaukia narių, visų mezgėjų, 
kliubo ir mezgėjų rėmėjų, taipgi 
visų norinčių susipažinti su moterų 
veikla 
portai 
darbus 
paskui 
žinimo

bendrą susirinkimą. Bus ra- 
apie mezgėjų jau atliktus 
ir iš jųbilėjinio vakaro, o 
laisvo pasikalbėjimo-susipa- 

pažmonys. Skaičiusios šj
5-ta pranešimą prašomos pakviesti “Lai-

svę” neskaitančias mezgėjas ir kitas 
moteris. — Valdyba. (277-279)

Skelbkites savo biznį dien
rašty.) “Laisvėje.”

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. Prašomo 
kreiptis: Casing Company, 195 Wil
son Ave., Brooklyn, N. Y. (arti Do- 
Kalb Ave.) (275-280)

4.WOPP/W 
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Reikalinga 20 moterų prie parin
kimo avių žarnų ir prie mieravimo. 
Pageidaujame patyrusias prie šio 
darbo. Gera alga. Nuolatinis darbas. 
Galima privažiuoti Myrtle Ave., 
Wilson Ave., DeKalb Ave. gatveka- 
riais. Duodame kavos veltui. Visi 
patogumai prie darbo. Prašome 
kreiptis: Casing Company, 195 Wil- 
soni Ave., Brooklyn, N. Y. (arti De
Kalb Ave.) 7275-280)

fiani X4/z‘.

Christmas
Seals

RAUMENŲ GĖLIMAI, 
SKAUSMAI?

Greitai palengvina tuos skausmus Pain- 
Expeileris, kuris yra stebėtinu linimentu ir 
kurį naudoja tūkstančiai žmonių. Viri 18 
milijonų bonkučių parduota, kas liudija jo 
naudingumą. Reikalaukit tikrojo 
Pain-Expellerio su Inkaru ant 
dėžutės.
PAIN-EXPELLER

Reikalinga namų darbininkė ir 
virėja, pageidaujama, kad būtų ma
loni ir dirbusi prie namų darbo. 
Sutiksime priimti ir atvykusią iš 
Europos (refugee). Namai randa
si New Rochelle miestelyje, taipgi 
yra dvi mergaitės, lankančios mo
kyklą. Atlyginimas $65. Telefonuo- 
kite: Vanderbilt 6-5850.

(276-278)

Reikalinga mergina dirbti saldai
nių krautuvėje (Ice-Cream & Candy 
Parlor). Gali būti ir nepatyrusi. 
Kreipkitės pas Frank Mayer, 543 
Grand Street, Brooklyn, N. Y.

(276-278)

DAUGIAU GĖRIMO
L:. ' ■ • ‘‘ '■ , • f JĮ;

'X.... .

only by Pepsl-Cola Company

JWlOlB/ J
Authorized Bottler: Pepsl-Cola New York Bottling Company
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Vyrai, Moterys! Seni, 40, 
50,60 m.! Pagyvenkite!
Jnuskitėa Daug Jaunesni, Pilni Smarkumo 

Nekaltinkite savo amžiaus, kad jaučiatės išsi
sėmė, nusidėvėję, susmukę. Tūkstančiai ste
bisi, kų biskis pasismarkinimo su Ostrex pa
daro. Jame yra abelnieji stiprylai dažnai rei
kalingi po 40 m.—kūnam, kuriem trūksta ge
ležies, kalkių, fosforo, iodo, Vitamino BĮ. 73 
metų amžiaus daktaras rašo: "Aš pats jį 
vartojau. pasekmės puikios.” Specialia supa
žindinantis kiekis Ostrex Tonic Tablets kaš
tuoja tik 35c. Nesijausk susmukęs, senas. 
Pradėk jaustis smarkesnis ir jaunesnis nuo 
pat šios dienos. Parsiduoda visose gerose 
vaistinėse.

JOHNSON’S

RED CROSS 
PLASTER

NAUDOJAMA PER VIRŠ 50 METŲ 
PARDUODAMA VAISTINĖSE

J. GARŠVA 
Graborius-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalzamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių 
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA) 
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ii* kitkam.
231 Bedford Avenue

BROOKLYN
Telephone: EVergroen 8-9770

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

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

UNDERTAKER

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

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

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

•UfrOlp U

prisirengę patarnauti lietuviams vynais, degtinėm 
ir konjakais; Amerikos išdirbimo ir importuotais.

Padėkavonės Dienos ir Kalėdų šventėms 
puikiausią pasirinkimą rasite pas 

K. IR N. KULBOKUS

Atsidarė nauja lietuvių likerių krautuvė. 
Ją įsteigė plačiai žinomi brooklyniečiai

K. ir N. KULBOKAI

PRISTATOME Į NAMUS.

Telefonas EVergreen 8-7047. Lie. No. LI 080

LORIMER RESTAURACIJA
ANTANAS

417 LORIMER ST.
BARZDA, Savininkas

“Laisvės” Name BROOKLYN

Geriausios Rūšies Valgiai
Gaminami Europiško ir 
Amerikoniško Stiliaus.

Puikūs lietuviško namų darbo 
kilbasat ir kepta paršiena.

GASPADORIŠKAI NUVIRTI 
KOPŪSTAI IR BARŠČIAI.

RYTO IKI VĖLAI VAKAROATDARA NUO ANKSTI
Penktadieniais ir šeštadieniais atdara per naktį 

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

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
Gražiai {rengta Susiejimams Įstaiga

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

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

vakarienė, 
kambarys,

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

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

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

nes žino, kad visados bus patenkinti.

Linksma Pare Kiekvieną Šeštadienį!
TUPIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ

Ateikite pasimatyti su Giviais
Geriausias Alus .BrooklyneS ta/ 

adresas;

459 Grand St
Skersai nuo Republic Teatro

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




