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Nacių karinė mašina jau 
kelinta savaitė nepasivaro nei 
žingsnio pirmyn Leningrado 
fronte. Ten Raudonoji Armija 
daro užpuolimus.

Rostovo fronte vietomis na
ciai tapo atmušti atgal desėt- 
kus mylių.

I

Labai rimta padėtis Mask
vos frontuose — pietuose ir 
šiauriuose nuo Maskvos. Vie
tomis 
mušti 
jas ir

naciams pavyko prasi- 
pro apsigynimo pozici- 
pasistūmėti pirmyn.

ir šiuose frontuose tik 
kaštais Hitlerio

Bet 
baisiausiais 
karinė mašina pasivaro mylią 
kitą priekin. Nebėra to gar
saus “blitzkriego”. Niekas 
apie “žaibo” karą nė nebekal
ba. Upeliais kraujas liejasi ir 
kalnai lavonų kraunasi už 
kiekvieną teritorijos mylią.

Tai naujas dalykas šiame 
kare. Tas reiškia labai daug. 
Tas reiškia, kad po penkių mė
nesių karo su Sovietais nacių 
karinė mašina atsidūrė prieš 
plieninę sieną. Ji baisiai eik- 
vojasi.

Kaip ilgai ji tesės? Dar il
gai, žinoma, bet ne amžinai.
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KRISLAI
Karo frontai šiandien.
Karti tas sumas?
Darbo užtenka visiems.
Pronaciai—kas jie per 

vieni ? '
Nauja naciška propaganda 

lietuviuose.
Rašo A. Bimba
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ANGLAI ETHIOPIJOJE UŽBAIGĖ KARA PRIEŠ ITALUS
Rooseveltas Patvirti 
na Išstatytus Japoni

jai Reikalavimus
Amerika Atšaukė Savo Marininkus iš Chinijos; Japonai 

Mobilizuojasi prieš Thailand?; Japonijos Minister!? 
Kabinetas Svarsto Jungtini? Valstijų Reikalavimus

Sovietai Atkariavo 7 Kaimus 
Maskvos Fronte; Naciai 

Pralaužė Vieną Liniją

Net plaukai ant galvos atsi
stoja, kai paskaitai tuos šū- Į 
kalojimus tūluose laikraščiuo
se prieš brooklyniškę lietuvių 
organizacijų konferenciją, ku
ri įvyks šį sekmadienį, lapkri
čio 30 d.

Konferencijos tikslai gražūs 
ir prakilnūs. Ji šaukiama už
kirti mūsų valdžios užsieninę 
politiką ir tarti savo galingą 
žodį prieš nacių terorą Lietu
voje.

iniciatorius — A.

Atrodo, jog kiekvienas-Am* 
erikos patrijotas, kiekvienas 
Lietuvos patrijotas turėtų nuo
širdžiausia sveikinti šios kon
ferencijos
Vižlanską, J. Kreivėną ir V. 
Michelsoną. Vyrai jie už tai.

Deja, jie tūloje spaudoje 
plūstami ir niekinami. Negra
žu, gėda tiems plūdikams! 
Tais savo šūkalojimais jie pa
sitarnauja tik Hitleriui.

Jie turį ten kokį komitetą 
suorganizuotą dar balandžio 
mėnesį. Puiku! Tegul tas ko
mitetas darbuojasi. Niekas 
jam nepavydi. Niekas jam ne
trukdo veikti.

Bet kodėl jis tyli? Kodėl 
jis nieko neveikia prieš fašiz
mą ir nacizmą?

Kovoje prieš nacizmą darbo 
užtenka visiems, vietos užten
ka visiems. Tegul tik darbuo
jasi.

Aš nemanau, kad Vižlans- 
kas, Kreivėnas ir Michelsonas 
tam senam amžinai miegan
čiam komitetui pavydėtų. Lai 
tik jis prisikelia iš miego ir 
nuoširdžiai stoja kovon prieš 
nacizmą.

Tūlų laikraščių redaktoriai 
labai supyksta ant mūsų, kai 
mes juos pavadiname prona- 
ciais, kas, žinoma, reiškia už
metimą pritarimo naciams ir 
užtarimo nacių.

Bet šis pavadinimas tiems 
žmonėms labai atitinka. Per 
visus paskutinius penkius mė
nesius jie savo laikraščiuose 
veda pronacišką propagandą.

Kaip jie ją veda? Kokia tos 
propagandos formą?

Pirmiausia, jie kasdien be 
sustojimo bjauroja Sovietų Są
jungą, kuri kartu su Anglija 
ir Jungtinėmis Valstijomis ka
riauja prieš nacius. Tas eina 
nacių naudai.

Antra, jie tyli apie nacių 
terorą Lietuvoje ir okupuotuo
se kraštuose. Tas taipgi eina 
nacių naudai.

Trečia, jie tiesiog ima nacių 
propagandos biuro iš Berlyno 
atsiųstą hitlerinę agitaciją ir

k(Tąsa 5-me pusi.)

Washington. — Prezi
dentas Rooseveltas tarėsi 
su Japonijos ambasadorium 
Nomura ir specialiu pasiun
tiniu Kurusu ir užreiškė, 
kad Amerikos valdžia laiky
sis tų dėsnių, kuriuos pa
skelbė Amerikos valstybės 
ministeris Cordell Hull, bū
tent — Japonija turi susi
laikyt nuo karinės prievar
tos, taikiai per derybas 
spręst ginčus su kitomis 
valstybėmis, ir t.t.

MacArthur ilgiai tarėsi 
Filipinų salų prezidentu 
Quezonu apie tų salų gyni
mą nuo Japonijos.

su

PAVOJUS THAILANDUI
Bangkok, Thailand. — 

Japonija sutelkė didžias sa
vo armijos ir laivyno jėgas 
Indo-Chinoje, francūzų ko-

London, lapkr. 28.—Mas- (Bet vokiečiai kenčia milži- 
kvos radijas sakė, kad So
vietai pradėjo ofensyvą 
prieš vokiečius Kalinino 
fronte, apie 90 mylių į šiau
rių vakarus nuo Maskvos, 
kyliais įsikirto į nacių li
nijas ir atkariavo septynis 
kaimus bei miestelius Mas
kvos fronte.

Kitas Maskvos radijo 
pranešimas teigia, kad vo
kiečiai per tris žiaurias ata
kas pralaužė Sovietų lini
ją į rytus nuo Klin srities, 
apie 50 mylių į šiaurius nuo

niškus nuostolius. Taip an
tai, nuo lapkr. 16 iki 25 d. 
šiame fronte buvo sunai
kinta 300 nacių tankų.

Vokiečiai, Sako, Užėmę 
14 Miesteliu Maskvos 

Srityje

prez.Shanghai. — Pagal 
Roosevelto įsakymą, 
ištraukti visi Amerikos ma- 
rininkai iš Chinijos. Nes bi
joma, kad bile dieną gali 
išsiveržt karas tarp Japo
nijos ir Jungtinių Valstijų. 
Įžiūrima, kad Japonai tuo
jau’'blokaduotų Burmos ke
lią, kuriuom siunčiami Chi- 
nijai karo reikmenys iš An
glijos ir Amerikos.

FILIPINŲ GYNIMAS
NUO JAPONIJOS

Manila, Filipinai. — Auk
štasis Amerikos komisionie- 
rius Filipinams, Sayre, ad
mirolas Hart ir generolas

Ši Šalis Užpirko Svar
biausias Karo Medžia
gas Piety Amerikoj
Buenos Aires, Argentina. 

— Jungtines Valstijos už
pirko trims metams visą 
perviršį tungsteno pagami
namo Argentinoje, iki 3,000 
tonų per metus. Ūž toną 
moka apie pusantro tūks
tančio dolerių.

Tungstenas yra būtinai 
reikalinga medžiaga plienui 
sukietinti; taigi tungstenas 
turi didžią svarbą karo pa
būklams. Iki šiol Jnugtinės 
Valstijos ir Japonija po ly
giai pirkdavo tungsteno iš 
Argentinos. Dabar japonai 
visiškai negaus jo iš ten.

Jungtinės Valstijos jau 
kiek pirmiau užpirko visą 
pagaminamą ciną ir tungs- 
teną Bolivijoj ir manganą, 
bauksitą (aliumino medžia
gą) ir pramoninius deiman
tus Brazilijoj. O eina., man
ganas ir bauksitas taip pat 
yra labai reikalingi karinei 
gamybai. Bolivija ir Bra
zilija yra Pietų Amerikos 
kraštai.

Dabar
užpirkt Čilės varį ir Argen
tinos sliūdą (micą) ir 
liumą, kad fašistinės 
negautų iš ten ir šių 
bių karui medžiagų.

ši šalis stengsis

beri- 
šalys 
svar-

ORAS. — Šį . šeštadienį 
giedra ir šiltoka.

lonijoje kuri rubežiuojasi Maskvos ir pasivarg artyn 
su rhailandu - Siamu. Bijo- pnkuį įos 
ma, kad japonai gali trum-» J
pu laiku įsiveržt į Thailan- 
dą. — Amerikos valdžia yra 
pareiškus, kad jinai priešin
tųsi tokiam japonų žygiui.

Anglų karininkai tėmyto- 
jai atranda, kad naciai, ne
žiūrint didelių savo pastan
gų, tik mažai pasigrūmė 
artyn Maskvos.

Sovietai sulaikė nacių 
šturmavimus Stalinogorsko 
srityje, 125 mylios į pietų 
vakarus nuo Maskvos.

Volokolamsko apylinkėje 
raudonarmiečiai pasitraukė

Berlin. •— Vokiečių ko
manda teigia, kad į pietus 
nuo Maskvos jie pralaužę 
Sovietų liniją, užėmę 14 
miestelių ir pasivarė 50 my
lių pirmyn į pietų rytus nuo 
Stalinogorsko.

Sovietai Nuskandino 
5 Vokiečių Laivus

TEIGIAMA, KAD AMERI
KOS LAIVYNAS BLO- 
KADUOTŲ JAPONIJĄ 
Washington, lapkr. 28. — 

Neoficialiai pranešama, kad 
jeigu Japonija u ž p u Itų
Thailandą-Siamą, tai Jung- 'kiek atgal linkui Maskvos, 
tinių Valstijų laivynas pra-| Vokiečiai, po kelių dienų 
dėtų blokaduot Japonijos atakų, pasiekė N punktą, 
laivus nuo reikmenų gavi- kaip praneša Maskvos ra- 

Sakoma, dijas. .
Sovietų artilerija

mo iš bile kur.
kad Amerika tokiame atsi
tikime gal darytų ir stiprės- n^cių šturmavimus Možais- 
nių žingsnių prieš Japoniją. ko srityje.

-------- Vokiečiai

atmušė

vėl
JA P O N Ų MINISTERIAI grumtis linkui Tūlos.

SVARSTO AMERIKOS 
REIKALAVIMUS

Tokio, lapkr. 28. — Ja
ponijos ministerių kabine
tas pradėjo svarstyt Ame
rikos sąlygas dėlei taikos 
palaikymo su Japonija. Kai 
kas spėja, kad gal Japoni
ja susitars kiek palaukti ir 
“atsivėdinti” pirma, negu 
bus galutinai sprendžiami 
kivirčai tarp Jungtinių Val
stijų ir Japonijos.

Ant. Eden Sako, Anglai, 
Amerika ir Sovietai Tik

rai Sumuš Nacius
London. — Anglijos už

sienių reikalų ministeris 
Anthony Eden seime nuro
dė, kad Jungtinės Valstijos 
nenori apsunkint Angliją 
finansiniai; kad Amerika 
remia Angliją be piniginių 
apyskaitų, o tik su sąlyga, 
jog po karo Anglija laips
niškai atsiteis Amerikai to
kiais reikmenimis, kokius 
gauna iš jos.

Anthony Eden, be kitko, 
prisiminė, kad naciai su 
svetimšaliais savo pastum
dėliais Berlyne jau pradėjo 
propagandą už taiką. Hit
leris nori laimėti laiko. Nes 
planai greit apsidirbt su 
Rusija suiro, pridūrė Eden: 

“Hitleris niekada nesu
lauks, kad anglai, amerikie
čiai ir rusai būtų priversti 
su juom taikytis.”
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Maskva. — Sovietų sub- 
marinai šiauriniuose vande
nyse nuskandino keturis 
kareivinius vokiečių laivus

Užėmė Paskutinę Ita
lų Pozicijų; Suėmė 15 

Tūkstančių Fašistų
Italijos Kareiviai Gondare, Ethiopijoj, Sukilo prieš Ko- 

mandierius; Italai Besąlyginiai Pasidavė Anglam;
Jie Nesitiki, kad Fašistai Laimėtų Libijoj

Nairobi, Kenya, lapkr. 28. 
— Anglų komanda praneša, 
kad jiem besąlyginiai pasi
davė italai Gondare, Ethio- 
pijoj. Tai buvo paskutinė 
italų atspirtis tame krašte. 
Su Gondaru anglai paėmė 
nelaisvėn 15,000 Italijos ka
reivių, kurių dalis buvo e- 
thiopai. Dabar tik keli iš-

krikę būreliai italų kareivių 
telieka tarp Ethiopijos eže
ru.

Pranešama, kad italų ka
riuomenė Gondare sukilo ir 
atmetė savo komandierių į- 
sakymus kontr-atakuot an
glus. Teigiama, jog jie ne
tiki, kad italai laimėtų ir

Vokiečiai Pradėjo Pla
čią Ofensyvą prieš Ju

goslavų Partizanus

Federacijos Mašinistai 
Užbaigė Streiką 4-se 

Šimtuose Fabrikų
St. Louis, Mo. — 8,600 

narių Tarptautinės Maši- 
!vą prieš Jugoslavijos suki- nistų Brolijos, Darbo Fede- 
lėlius - partizanus. Sako,'racijos unijos, nutarė už- 
'jog praeitą mėnesį tiesiogi- baigt streiką keturiuose

Berlin. — Vokiečiai veda 
plačią, pasmarkintą ofensy-

Kareivinius voKiecių laivus -----------
ir vieną žibalinį. Visi sub-niuose tusiuose naciai nu-šimtuose fabrikų, gaminan
marinai sveiki sugrįžo.

LENINO ORDINAS ANGLŲ 
LAKŪNAM SOVIETUOSE

Raudonoji Armija sunai
kino vieną vokiečių diviziją 
ties Malovišera, . 100 mylini f 
į pietų rytus nuo Leningra
do.

PAVOJUS MASKVAI
Maskva, lapkr. 28. — So

vietų .spauda rašo, kad pa
vojus Maskvai eina didyn.

Maskvos radijas pranešė, 
jog Sovietų vyriausybė su
teikė Lenino Ordiną ketu
riem Anglijos lakūnam ka
ro fronte prieš vokiečius 
“už narsą ir už pavyzdin
gą įvykdymą įsakymų 
šiams.”

Lenino Ordinas yra 
nas aukščiausių garbės 
klų Sovietuose. Taip 
pagerbti anglų oro pulki
ninkas Sherwood, majorai 
Rooke ir Miller ir puska
rininkis Howe.

mu-

vie- 
žen- 
yra

Danų Riaušės prieš Sutarties 
Pasirašymą prieš Kominterną

' Stockholm, Šved., lapkr. 
27. — Švedų laikraštis Da- 
gens Nyheter šiandien pra
nešė, kad policija Copenha
gen, Danijos sostinėj, šau
dė į minias, kurios kartoti
nai demonstravo. Jos pro
testavo, kad Danijos .val
džia taipgi pasirašė sutartį 
su Vokietija, Italija, Japo
nija ir kt. prieš Komunistų 
Internacionalą. — Danija 
yra nacių užimtas kraštas.

Šimtai studentų susirinko 
prie karaliaus palociaus, 
giedojo tautinį danų himną 
ir šaukė prieš užsienių rei
kalų minister! Ericą Scave-

niusą, kuris padėjo savo 
parašą po ta sutarcia.

Policija išblaškė studen
tus ir areštavo jų vadą. Ta
da jie vėl susirinko, numar- 
šavo prie nacių laikraščio 
Faederiandet leidyklos, prie 
Danijos seimo rūmo ir už
sienių reikalų ministerijos, 
vis protestuodami ir šauk
dami: “Šalin Scaveniusą, tą 
šalies išdaviką!”

Prie studentų prisidėjo ir 
šiaip danai ir išdaužė lan
gus vietose, kur naciai gy
vena. Policija buožėmis 
skaldė galvas daugeliui 
monstrantų ir areštavo 
asmenų.

"Laisvės" Vajus

su- 
de- 
40

Vajininkų prašymu, “Laisves” vajus gavimui nau
jų skaitytojų tapo pailgintas iki 15 d. gruodžio-Dec. 
mėnesio.

Subruskim visi, kad tom dviem savaitėm gauti kuo 
daugiausia naujų skaitytojų savo dienraščiui.

“L.” Administracija

kovę bent 1,800 serbų - ju- čių apsigynimo reikmenis, 
goslavų partizanų ir suėmę 
1,500.

BAISŪS GRŪMOJIMAI
Vokiečių komanda pa

skleidė spausdintus grūmo
jimus visiškai sunaikinti 
kiekvieną tokį jugoslavų 
miestą, iš kur bus šaudoma___ _  ____  ___  ___ r
į nacius. Visi miesto gyven-Įtas ir tas darbas priklauso 
tojai būsią suimti ir visi vy-jmūsų unijai, o kiti tvirtino: 
riškiai sušaudyti. j

Pranešimai iš Jugoslavia ta unija

Jie praeitą pirmadienį su
streikavo prieš Dailidžių ir 
Kilnojimų Inžinierių unijas, 
kurios taip pat priklauso 
Amerikos Darbo Federaci
jai.

Mašinistai išėjo streikan 
todėl, kad nepasidalino dar
bais su anais: Vieni sakė,

Į tai mūsų darbas, ir jokia ki- 
, neturi teisės jį 

jos rodo, kad vokiečiai tvir- dirbti. Tuo būdu ir buvo su
stabdyti kariniai darbai 
daugiau kaip biliono dolerių 
vertės.

Dabar visų trijų unijų 
atstovai veda derybas, kad 
išspręstų ginčus tarp jųjų.

tai tevaldo tiktai sostinę 
Belgradą ir punktus palei 
geležinkelį, einantį į Salo- 
niką; daugumoj kitų vietų 
vyrauja serbai ir kroatai 
partizanai.

NACIAI SAKOSI SUĖMĘ 
“MOLOTOVO SŪNŲ”

SOVIETAI PIETUOSE NU
VIJO NACIUS DAR 31-NĄ 

MYLIA ATGAL
.■

Berlin. — Naciai savo 
propagandos minis terijoj 
rodė sušauktiems užsieni- „___ _
niams k o r e s pondentamsi«prav(ja’> teigia, kad pietį 
jauną vyrą kaipo belaisvėj niame Rostovo fronte rau 
paimtą Georgą Molotovą, (jonarniiečiai viename ruo 
26 metų amžiaus, girdi, vie
nintelį “sūnų Viačeslavo M. 
Molotovo, Sovietų užsienių 
reikalų komisaro.”

Tas vyras per vokietį ver
tėją sakė, kad jis buvęs na
cių suimtas arti Viazmos 
spalių 16 d. Jam buvo pa
statytas klausimas, ar vo
kiečiai iš tikrųjų blogai el
giasi su rusais belaisviais 
ir ar muša juos stovyklo
se. Imtinys atsakė, kad jis 
patenkintas sąlygomis sto
vykloje, kur jis laikomas su 
belaisviais rusų oficieriais- 
arti Berlyno. Jis taipgi sa
kė nematęs, kad vokiečiai i lų apsupimo tarp Tobruko 
stovyklų sargai muštų ru-iir Rezegh, Libijoj. Anglai 
sus belaisvius. 'sunaikino faktinai visą ita-

(Amerikiečių spaudos a- lų diviziją Tobruko srityje, 
gentūros savo pranešimuo- T?-?

Ise iš Berlyno abejoja, ar tas riuomenė už 12 mylių į 
vyras yra Molotovo sūnus.) pietus nuo Gambuto.

Maskva. — Sovietų Ko
munistų Partijos laikraštis

že nuvijo vokiečius dar 31- 
ną mylią atgal.

“Raudonoji žvaigždė” ra
šo, kad Sovietai tame fron
te atkariavo nuo nacių vie
ną miestą, po nuožmių kau
tynių jo gatvėse.

Sovietai tebeveda smar
kias atakas prieš vokiečius 
Rostovo fronte.

Libijoj Anglai Varo
Ofensyvą prieš Nacius
Cairo, lapkr. 28. —Naciai 

stengiasi prasimušt iš ang-

'i

i
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Tapo išblaškyta nacių ka- I
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Jiems Hitleris Geresnis
I

Lietuvių spauda, kuri nuolatos talpi- ■ 
na pro-nacišką propagandą, kuri visaip 
bando pakenkti Amerikos pagalbai So
vietų Sąjungai, klaidina savo skaityto
jus nuduodama demokratijos šalininke. 
Ji nuolatos tvirtina, kad ji lygiai neap
kenčia Stalino ir Hitlerio.

Taip rašo ir “Tėvynė” No. 48, kur pa
sakyta: “'Tėvynė,’ kaip ir kiti laikraš
čiai lygiais laiko Staliną ir Hitlerį.”

Bent kiek pavarčius tuos laikraščius į 
tuoj aus matysime, kad taip, nėra. Viena, 
nei “Tėvynė,” nei tie kiti laikraščiai ne
kelia dabartinės Lietuvos liaudies nelai
mingą padėtį viešumon. Tiksliai užtyli, 
o dažnai net teisina hitlerininkus, talpi
na visokius hitlerininkų melus, Pr. An- 
cevičiaus hitleriškas radiogramas, pur
vais drabsto Sovietų Sąjungą ir nuola- , 
tos kovą veda prieš buvusią Lietuvoj ta
rybų santvarką, kurios ten jau šeštas ■ 
mėnesis nėra.

Lietuvoj viešpatauja budeliškas hitle- j 
rizmas. Lietuvos liaudis apvogta, api- ■ 
plėšta, šaudoma, kankinama, koncentra
cijos stovyklosna kemšama, o tie laikraš- į 
čiai tais klausimais nieko arba veik nie
ko nerašo. Jie vis plūsta Staliną, Sovietų i 
Sąjungą, buvusią Sovietų Lietuvą.

Tas aiškiai parodo, kad jiems Stalinas 
ir Hitleris nėra vienas ir tas patsai. Pa
galiau, Stalino nestato vienon vieton 
Rooseveltas, Amerikos valdžia ir visi, 
kurie kovoja prieš barbarišką nacizmą, 
kurie nori išlaisvinti pavergtas tautas ir 
tauteles. Nuoširdus lietuvis turi visomis 
jėgomis kovoti prieš hitlerizmą, kad su
teikus Lietuvos liaudžiai laisvę. Tą lais
vę garantavo prezidentas Rooseveltas, 
Anglijos premjeras Churchill 8-ių punk
tų deklaracijoj, kurią Stalinas ir Sovie
tų Sąjunga užgynė.

Turint šiuos faktus mintyje nei vie
nas hitlerizmo priešas, nei vienas žmo- 
gus&^kuris myli laisvę ir demokratiją, ne
sakys, kad Stalinas ir Hitleris yra vienas 
ir tas pats.

Daugiau negu aišku, kad mūsų šalis 
bilioną dolerių paskyrė pagalbai Sovie
tų Sąjungos, o ne Vokietijos. Mūsų šalis 
yra priversta ginkluoti savo prekybos 
laivus ne prieš Sovietų Sąjungą, bet 
prieš Hitlerio nacišką Vokietiją. Ir šian
dien sakyti, kad jiems vis tiek pat ar 
Sovietų Sąjunga, ar Vokietija, tai gali 
arba tik galutinas neišmanėlis, arba tik 
tas, kuris nori kenkti Amerikos valdžios 
politikai, kuris nori kenkti Sovietų Są
jungos pagalbai, pagalbai kovai prieš 
hitlerizmą.

“Amerika” Talpina Naciškus
Laiškus

Klerikalų savaitraštis “Amerika” (No. 
48) vėl įtalpino, kaip rašo, “Laišką Tie
siai iš Lietuvos.” Autoriaus ir gavėjo 
vardus užtyli. Laiškas pašvęstas niekini
mui Tarybų Lietuvos, aišku, kad tai yra 
nacių propaganda.

Laiške rašo, kad Tarybų Lietuvoj vis
kas buvo brangu, o “atlyginimas nieko 
nepakilo.” Tai, žinoma, melas! Tarybų 
Lietuvoj algos buvo kelis kartus aukš
tesnės, kaip prie Smetonos. Tą paliudijo 
šimtai laiškų, atėjusių iš Lietuvos ir 
valdžios oficialiai patvarkymai.

Toliau rašo, būk Tarybų Lietuvoj laik
raščius spausdino ant “pakulinės popie- 
ros.” Amerikoj nemažai žmonių gavo 
“Tarybų Lietuvą,” “Tiesą” ir jie visi ži
no, kad tai melas, nes tie laikraščiai, 
kaip ir žurnalai, buvo spausdinami antv 
geros popieros. Vėl autorius rašo: “Iš j

užsienio karo visai nieko nerašė ...” 
Čia ir melas. Tarybų Lietuvos laikraš
čiuose ne tik kasdien tilpdavo karo ži
nios, bet kas savaitę tilpdavo dar ir ka
ro frontų apžvalgos.

Toliau rašo, kad, kai Tarybų valdžia 
dalino žemes, tai valstiečiai ir bežemiai 
“jos nenorėjo imti.” Amerikoj tūkstan
čiai lietuvių gavo laiškus nuo savo gi
minių ir jie žino, kaip jų giminės ‘džiau
gėsi gavę žemės.

Ir taip kiaurai kas sakinys, tai melas, 
faktų iškraipymas! Bet kada autorius 
pradeda aprašyti dabartinę Lietuvos 
padėtį, (laiškas rašytas spalių 4 d.) tai 
sako:

“Mes dabar vėl galim parduoti vėl ga
lim tau ką norim rašyti...” Matote, ko
kis “geras” Hitleris ir jo budeliškas te
roras Lietuvoj! Giriasi, kad gali viską 
rašyti, tuo pat kartu nei žodelio nepara
šė, kaip hitlerininkai šimtais ir tūkstan
čiais Lietuvos žmones šaudo, dešimtimi 
tūkstančių grūda į koncentracijos loge- 
rius, atima mėsą, pieną, duoną, sviestą 
—viską! Lietuvoj juk nevalia papjauti 
paršelį, bet turi jį nuvežti hitlerinin
kams, visą pieną turi pristatyti į hitle
rininkų pienines, o hitlerininkai duos tik 
tiek išrūgų, kiek jie norės. Hitleris įsakė 
iki naujų metų iš Lietuvos išvežti 14,000 
tonų sviesto! Kodėl apie tai nieko auto
rius nerašo? Todėl, kad veikia nacių 
griežta cenzūra, todėl, kad autorius pat
sai yra nacių bernas ir skelbia melus.

Kad tik tokio turinio laiškai iš Hitle
rio pavergtos Lietuvos ateina ir ateis, 
tai aišku. Kitokių negalima laukti. Bet 
žingeidi! tas, kad “Amerikos” redakcija 
talpina tą melagingą laišką po dideliu 
antgalviu ir visai nedaro jokių pastabų, 
kas dėl pareiškimo, kad būk iš Lietuvos 
gali “ką nori rašyti.” “Amerikos” redak
cija žino, kad taip nėra, bet apimta bai
sios neapykantos prieš tarybinę tvarką, 
tiksliai leidžia melus ir hitlerišką propa
gandą per savo špaltas.

' Nepasitiki Bullitto Misijai
Prezidentas Rooseveltas paskyrė ats

tovu į Artimosius Rytus poną William 
C. Bullitt. Angliškasis dienraštis “Daily 
Worker” išreiškė mintį, kad Bullitt ne
tinka pravedimui Roosevelto planų ko
vai prieš hitlerizmą.

Bidlittas rėmė išdavikišką Municho 
sutartį, kur buvo išduota Čechoslovakija 
ir suteikta ginklų arsenalai Hitleriui. 
Bullitt prisidėjo prie suardymo Franci- 
jos ir Sovietų Sąjungos bendro apsigyni
mo sutarties. Bullitt teisino išdavikišką 
Francijoj Petaino valdžią, kuri praveda 
fašizmą ir bernauja Hitleriui. Bullitt už
siėmė intrigomis prieš Sovietų Sąjungą 
ir jo elgesys daug kartų akstino Japoni
ją prie užpuolimo ant Sovietų Sąjungos.

Tokis asmuo negalės sėkmingai pra
vesti Roosevelto planus. O dabar Artimi 
Rytai yra labai svarbus pasaulio kam
pas. Jų pašonėj, Libijoj, eina žiauri ko
va. Jeigu anglai ten laimės, tai tas gali 
paveikti į Turkiją. Jeigu Turkija atsisto
tų prieš hitlerizmą, tai tada galėtų atsi
daryti Balkanų Frontas, kuris būtų la
bai pavojingas Hitleriui ir Mussoliniui.

Nacių Šnipai ir Propaganda 
Amerikoje

Jungtinių Valstijų generalis prokuro
ras Biddle turi užtektinai davinių apie 
nacių propagandą Amerikoj. Sulyg tais 
daviniais, veikia įvairiausi nacių šnipų, 
šnipų pagalbininkų, sabotažnikų, propa
gandistų ir kitoki skyriai.

Naciai turi surašus tų žmonių, kurie 
atvykę iš Hitlerio pavergtų kraštų. Jie 
dažnai areštuoja amerikiečių gimines 
pavergtame krašte ir per areštuotus rei
kalauja, kad tie verstų savo gimines 
Amerikoj šnipinėti nacių naudai.

Naciai turi specialius skyrius šnipavi- 
mui armijoj, laivyne, oriai vyne, indus
trijoj, valdžios įstaigose ir tt. Nacių sky
rius No. 25 užsiima propaganda Jungti
nėse Valstijose. Jis turi ryšius su įvairių 
kalbų spauda, ypatingai stengiasi veikti 
per spaudą tų tautų, kurias naciai pa
vergė. Štai iš kur pronaciška spauda ima 
“faktus” ir semia “gyvybę”

Aukos Pagalbai
Sovietų Sąjungos

Norime pastebėti mūsų 
rėmėjams, kad Lietuvių Ko
mitetas Medikalei Pagalbai 
Sovietų Sąjungai pakeitė 
savo vardą. Mažas pakeiti
mas, išimtas žodis “Medika- 
lės” ir dabar vadinsis tik
tai : Lietuvių Komitetas 
Pagalbai Sovietų Sąjungai.

Gavome daugiau aukų, 
prašome pasiskaityti:

Per U. Yurkevičienę nuo 
Lietuvių Moterų Progresy
viu Kliubo, Detroit, Mich., 
$40.86.

Per Matačiūną ir J. Bim
bą iš Paterson, N. J., nuo 
drg. W. Klimas, $4.00.

Per J. Ramanauską, Mi
nersville, Pa., nuo pavienio 
asmens (vardas tilps ko- 
resp.), $10.00.

J. Bendoraitis, Herrin, 
Ill., $3.00.

Drg. D. M. Šolomskas 
kalbėjo Easton, Pa., ir per 
prakalbas surinkta $20.60.

Mr. X, New York City, 
N. Y., $10.00.

Per V. Kazlauskienę, iš 
Withersfield, Conn., $89.51.

Drg. A. Bimba kalbėjo 
Baltimore, Md., ALDLD 25 
kp. prakalbose, surinkta
$80.00. Toj pačioj sumoj 
įskaitytą $25.00, kuriuos 
aukavo drg. Jurgis Ilgūnas.

Lietuvių Komiteto Bosto
ne, iždininkas M. J. Kaz
lauskas, prisiuntė čekį su
moje $270.50 ir aukavo se
kančiai: Lith. Hair Dres
sers of So. Boston, $15.00; 
per B. F. Kubilius, Stough
ton, Mass., $34.85; P. Šimo
nis, Broktonaitė, $3.00; J. 
Grybas, Norwood, Mass., 
$124.30; S. Zavis, Gardner, 
Mass., $12.00; Lithuanian
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Commit. Stoughton, Mass., 
$34.28; Penkauskas, Law
rence, Mass., $7.07. Viso 
$270.50.

Pę $2.00: A. Pakter, Gr. 
Rapids, Mich., A. Sagates, 
Amsterdam, N. Y. ir ALDL 
D 55 kp., Ridgewood, N. Y.

Po $1.00: J. Mockus, 
Brooklyn, N. Y. ir P. S., 
Brooklyn, N. Y.

Blanlai prisiuntė sekanti 
draugai, kurių tik vardus, 
miestus ir sumas paminė
sime: (Vardai tilps Ižd. Ra
porte) :

J. Balsys, Baltimore, Md., 
$9.10; J. Stanys, Baltimo
re, Md., $15.50; Margaret 
Alvinienė, Detroit, Mich., 
$25.00; P. Beeis, Great 
Neck, N. Y, $19.00; A. Ka
zokas, Lethbridge, Canada, 
$5.00; J. B. Paserpskis, Jer
sey City, N. J., $16.00; Ch. 
Kiselis, Racine, Wisconsin, 
$7.00.

Širdingai tariame dėkui 
visiem virš minėtiem drau
gam. Iždininkės Raportas 
yra ruošiamas ir kaip tik 
bus gatavas, paskelbsime 
spaudoję. Ima pusėtinai lai
ko priruošti tokį ilgą ra-

Pav. Kuopos:
91 kp., Schenectady

111 kp., Butte
Kaip matome, tai iš 33 

kuopų dar visai duoklių ne
gauta. Mes žinome, kad da
lis narių sumokėję, bet val
dybos laukia, kol iš visų iš
rinks ir vienu kartu prisius. 
Mes raginame greičiau tą 
padaryti. Dar yra daug na
rių, nemokėjusių ir tose 
kuopose, kurių dalies narių 
duoklės jau prisiųsta į cen
trą. Mes raginame kuopas 
išrinkti komisijas ir aplan
kyti tuos narius, kurie dar 
nemokėjo. Taipgi, nepa
mirškite ir naujų gauti.

Nariai gali jau pradėti 
mokėti duokles ir už 1942 
metus. Centre pinigai rei
kalingi išleidimui knygos. 
Būtinai raginkite visus pa- 
simokėti. Apskričių valdy
bos privalo rūpintis jų teri
torijoj kuopomis.
Anglų Knygos Jaunuoliams

Centro Komitetas nupir
ko jaunuoliams anglų kal
boj knygas, šiemet bus di
delis pasirinkimas, nes net 
šeši skirtingi setai. Anglų 
kalboj knygų surašąs tilpo 
vakar “Laisvėj.” Anglų kal
boje knygas gauna tik tie 
nariai, kurie moka nema
žiau $1.50 centų į metus ir 
neima “Šviesos.”

portą, nes yra daug, daug _ . . _ .. _
vardų, todėl prašome drau- Aukos Įvairiems Reikalams 
gų turėti biskutį kantry- Aukos Apšvietos Fondui, 
bės. išiam dideliam reikalui ga-

Siųsdami čekius, voką už-įvome aukų nuo sekamų 
antrašuokite Alda Orman draugų ir organizacijų: 
(Sekretorės) vardu, o mo-‘ 
ney orderius ar čekius išra-
šykite iždininkės vardu, L. 
Kavaliauskaite.

Lietuvių Komitetas
Pagalbai Sovietų 
Sąjungai,
46 Ten Eyck Street, 
Brooklyn, N. Y.

A. L. D. L. D. Reikalai
Mūsų Knyga už 1941 Metus

Knygos išleidimą suvėla
vome. Priežastis aiški, pa
saulyj naciai ir fašistai 
dūksta. Mūsų veikėjai, ku
rie apsiėmė parašyti iš A- 
merikos Revoliucijos ir apie 
jos veikėjus, tą negalėjo at
likti, nes užsivertę kitais 
darbais. Minėta knyga ati
dėta dėl 1942 metų.

Šiemet išleisime labai ge
rą ir visų laukiamą knygą 
kunigo Hewlett Johnsono 
“Sovietų Galybe.” Tą kny
gą jis parašė po daugelio 
apsilankymų į Sovietų Są
jungą ir atydaus ištyrinėji
mo gyvenimo. Ta knyga iš
leista visose didesnėse kal
bose, o anglų kalboj jos iš
siplatino keli milionai kopi
jų-

Kunigas H. Johnson pa
rašė naują įžangą prie šios 
knygos, jau 10 savaičių po 
Hitlerio užpuolimo ant So
vietų Sąjungos. Ta įžanga 
tilps lietuvių vertime. Kny
gą verčia į lietuvių kalbą 
visų mylimas ir kalbos žino
vas daktaras Jonas Kaš- 
kįaučius. Ji bus gatava apie 
pabaigą šių metų ar pra
džioj 1942 metų. Visi na
riai ją gaus ir daug suži
nos apie Sovietų Sąjungą, 
kodėl ant jos iš pasalų puo
lė barbariški naciai ir fa
šistai ir kodėl Sovietų Są
junga negali karą pralaimė
ti.

Mokėkite Duokles
Metai jau baigiasi. Cen

tro Komitetas išleido už de
vynis mėnesius “Šviesą” ir 
ruošia jos No. 4. Centro Ko
mitetas daro Viską, kad taip 
svarbi knyga būtų kaip ga
lima greičiau suteikta na
riams. Bet ;$aug, dar daug

narių nesumokėjo duokles 
už 1941 metus. O šiemet 
jau žmonės daug geriau 
dirba, kaip kitados. Duok
lė tik $1.50 į metus, tai la
bai maža.

Iki šiol dar nei kiek duo
klių negauta nuo sekamų 
Kuopos num. Miestas
Apskr. 1:

70 kp., Rockford
140 kp. Waukegan
150 kp., Chicago
154 kp., Chicago
171 kp., Aurora
182 kp.', Melrose Park
205 kp., Westville.

Apskr. 2:
16 kp., Jersey City
23 kp., New York

118 kp., White Plains
147 kp., Brooklyn
165 kp., Linden.

Apskr. 3:
75 kp., Naugatuck
80 kp., Manchester.

Apskr. 5—Kanada:
69 kp., Lethbridge

130 kp., Weston
139 kp., Coleman
173 kp., Nanaimo

į Apskr. 6:
142 kp., Dalai r
143 kp., Reading.

Apskr. 7:
44 kp., Lowell
62 kp., Stoughton

189 kp., Portland .
Apskr. 8:

184 kp., Cudahy.
Apskr. 9:

48 kp., Mahanoy City.
Apskr. 12:

128 kp., Edwarsdville
135 kp., Nanticoke
170 kp., Plains
203 kp., Inkerman

Apskr. 13:
26 kp., Collinsville.

Apskr. 15:
59 kp., Akron.

V. T. Yakimas aukavo 50 
centų ir Z. Jasekas $1, abu 
iš New Britain, Conn.

ALDLD 14 kp., Miners
ville, per J. Ramanauskas 
$2.

Drg. Caspar Kviekas iš 
Cambridge aukavo $4.

Drg. P. Marcinkevičius iš 
Great Neck, $5.

Lietuvių Meno Sąjungos 
4-tas apskritys, per P. B o-
kas aukavo $10.
t Drg. L. Žemaitienė ir O. 
Giraitienė, Hartford, surin
ko ant blankų $12.70. J. Že
maitis aukavo $1; po 50 
centų: L. Žemaitienė, M. 
Jackson, A. Taraška, C. 
Cvirka, V. Jakubonis, S. 
Jagelevich, P. Šankus, A. J. 
Karpich, J. Vilčinskas ir J. 
Beržinis. Kiti po mažiau.

Antifašistų pagalbai par
vežti iš Franci jos aukavo:

P. Zeikus, iš Windsor ir 
P. S. iš Brooklyn, po*$l.

Drg. P. A. Deveikis, iš 
Chicagos prisiuntė LDS 112 
kuopos blanką, ant kurios 
Andrius žebraitis surinko 
$10.65. Po $1 aukavo: K. 
Pečiukienė, J. . Užubalis, 
LDS 112 kuopa, ir Z. Bal
tušis. Po 50 centų: P. A. 
Deveikis, A. Kaupas, F. že
braitis, S. Kardekas, E. Pi
lių, C. Peterman, Ed. Zyex 
ir J. Sinkevich. Kiti aukavo 
po mažiau. Visiems auka
vusiems tariame širdingai 
ačiū.

D. M. šolomskas,
ALDLD CK Sekretorius, 
46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N. Y.

Šimtais Areštuoja Profesio 
nalus Vichy Francijoj

Lisbon, Portugalija, lapkr. 
27 d. — Šičia atėjo žinios, 
jog admirolas Darlan, mi- 
nisteris vice - pirmininkas 
Francijos “nepriklausomos” 
dalies, šimtais areštuoja 
daktarus, advokatus ir ki
tus profesionalus bei inte
lektualus už tai, kad jie pri
taria laisviesiems francū- 
zams prieš Petaino - Darla- 
no valdžią. Ta valdžia vis 
glaudžiau sandarbininkauja 
su naciais.

Londono moterys prie trans
porto darbų; paveikslas paro
do vieną iš daugelio.

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas

Redakcijai: Ir aš krei
piuosi su “skundu.” Redak
cija ir mano vieną žodį su
taiso savotiškai. Pavyz
džiui, aš visuomet parašau 
“netbūtinai,” bet Redakcija
padeda tik pliką “būtinai.” 
Kam gadinate?

Senas Korespondentas 
Atsakymas

Jūs, drauge, esate vienas 
iš tų, kurie visai nekreipia 
atydos į telpančių korespon
dencijų rašybą. Kiek dabar
tiniam korespondencijų re
daktoriai žinoma, tai jūs tą 
žodį savotiškai rašote per 
su virš dešimts paskutinių 
įmetu. Jis visuomet esti pa
taisytas, jis niekados netel
pa taip, kaip jūs parašote, 
bet vis tiek jūs teberašote 
jį taip, kaip rašėte prieš de
šimts metų, ar gal ir dau
giau.

Nereikia rašyti “netbū
tinai,” arba “neatbūtinai,” 
kaip jūs ir dar keletas 
draugų rašo bei taria kalbo
je. Teisingai rašosi “būti
nai.” Būtinai tą ir tą pada
ryti, atlikti, nuveikti reiškia 
būtinai. Tas pridėčkas “net” 
nieko neprideda.

Dar vieną žodį, drauge, 
jūs amžinai teberašote klai
dingai, nepaisant mūsų 
nuolatinio taisymo, būtent, 
“no.” Reikia rašyti “nuo 
kalno,” “nuo žmogaus” .ir 
tt. o ne “no kalno,” “no 
žmogaus” ir tt.

Naciai Grasina Sunai- v-
kint Belgradą

Washington. — Prezid. 
Roosevelto sekretorius S. T. 
Early paskelbė gautą žinią, 
kad naciai planuoja visiškai 
sunaikint Jugoslavijos sos
tinę Belgradą, 300 tūkstan
čių gyventojų miestą, jeigu 
jugoslavai '(serbai ir kroa
tai) dar toliau partizaniš
kai kariaus prieš vokiečius. |

Jugoslavijos p a r tizanai 
yra sudarę savo armiją iš 
100 tūkstančių vyrų ir įsi
galėję daugiau negu treč
dalyje to krašto, kaip teigia 
jugoslavų ^politikai Ameri
koje.

Jie sako, jog italai pyks
ta, kad vokiečiai užėmė 
Kroatiją, Jugoslavijos dalį, 
o ne paliko ją italams. To4 
dėl, girdi, pati italų kariuoj- 
menė duoda ginklų jugosla
vams kovot prieš nacius.

Berlin, lapkr. 27. ~ Hit4 
leris grįžo iš karo fronto jį 
Berlyną, nežinia kokiais su
metimais.
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DU LITERATŪROS MILŽINAI
325 METAI NUO ŠEKSPYRO IR 

SERVANTESO MIRTIES
Vieną ir tą pačią dieną, 1616 m., balandžio 

23 dieną, pasaulis neteko dviejų savo didžiau
sių rašytojų — genialaus dramaturgo Viljamo 
Šekspyro ir nemirtingojo “Don Kichoto“ ro
mano autoriaus Miguelio Servanteso. Abu jie 
buvo dideli humanistai, iškėlę savo kūryboje 
pažangias Renesanso epochos idėjas.

Toje epochoje žmonėms atsiskleidė nauji 
horizontai. Asmenybė išsivadavo iš viduram
žių autoritetų priespaudos, iš feodalų ir luoši
nančios, mirštančios bažnyčios tiranijos sava- 
valės. “Tai buvo didžiausias progresyvus po
sūkis, ligi to meto žmonijos pergyventas, epo
cha, kuriai reikėjo titanų ir kuri pagimdė ti
tanus minties galia, aistringumu ir charakte
riu, daugiapusiškumu ir mokslingumu“ (En
gelsas) .

Tokie Renesanso epochos milžinai buvo 
Šekspyras ir Servantesas. Servanteso gyveni
mas iš tiesų “dvelkė jo laiko avantiūrine dva
sia“ ir buvo turtingas nepaprasčiausiais įvy
kiais. Jis gimė nusigyvenusioje ispanų dvari
ninkų šeimoje. Baigęs universitetą, nepasiten-. 
kindamas savo kaip Romos kardinolo sekre
toriaus padėtimi ir svajodamas apie žygius, 
Servantesas stojo į kariuomenę. Buvo sunkiai 
sužeistas ii' sužalotas garsiame jūros mūšyje 
prie Lepanto, ir pagaliau piratai pagrobė lai
vą, kuriuo Servantesas grįžo į Ispaniją.

Prasidėjo ilgi kančių metai nelaisvėje Alžy
re. Nekartą, nepabūgęs žiaurios bausmės, Ser
vantesas rengė masinį ispanų belaisvių pa
bėgimą iš Alžyro. Tačiau visi jo bandymai iš
trūkti į laisvę buvo nesėkmingi. Pagaliau, 
atėjo ilgai lauktas išpirkimo metas, ir iškan
kintas Servantesas grįžo į tėvynę. Tačiau ten 
seniai buvo užmirštas Lepanto didvyris, ir 
rašytojas pateko į sunkų vargą. Visa, ką jis 
galėjo pasiekti, — tai buvo kukli mokesčių 
rinkėjo vieta. Nesėkmė ir skurdas persekiojo 
jį ligi pat mirties.

Keliaudamas Ispanijos keliais, nakvodamas 
užvažiuojamuose kiemuose, Servantesas iš ar
ti pažino savo liaudies gyvenimą, kurį su to
kiu galingu realizmu jis atvaizdavo “Don 
Kichote.“

Mes turime maža žinių apie Londono akto
riaus ir Stretfordo odininko sūnų Šekspyrą. 
Tačiau, vis viena koks būtų buvęs Šekspyro 
gyvenimo patyrimas, — savo genijumi jis 
giliai siekė į žmogaus aistras ir jausmus jų 
sudėtinguose prieštaravimuose ir sugebėjo su
kurti Renesanso žmones gyvuose ir neužmirš
tamuose scenos paveiksluose.

Šekspyro ir Servanteso kūrybos centre — 
žmogiškoji asmenybė, žemės gyvenimo, kaip 
vienintelės brangenybės, patvirtinimas, sva
jonės apie laisvą, harmoniškai išsivysčiusį, 
galingą žmogų. Vietoje feodalinės moralės jie 
iškelia naujus humanistiškus principus. Tikra 
žmogaus vertė ne jo garsioje kilmėje, o min
čių ir veiksmų kilnume:

• Kai iš tamsaus šaltinio išeina 
Gražūs darbai, tai ir jam suteikia 
Jie blizgesį; o kai kilmės didingumo 
Mes išpūsti, bet mumyse — šiurkšti 

ir pikta prigimtis — 
Tada mūšy paviršutinis blizgesys 

apimtas vandens —
rašo Šekspyras (“Pabaiga darbą vainikuoja“). 
Servanteso Don Kichotas pamoko Sančą Pan- 
čą: “Nesigėdyk prisipažinti, kad kilęs iš vals
tiečių .. . Kraujas paveldimas, o dorybė įgy
jama, ir ji daug vertesnė, negu kraujas.“

Linksmose pirmojo savo kūrybos periodo 
komedijose (“Daug triukšmo dėl nieko,“ 
“Dvyliktoji naktis“ ir t.t.) Šekspyras išgar
bina meilę, grožį, jaunystę. Tai aiškios ir gry
nos pasaulio pajautos harmonijos periodas, ir 
net jaunuolių Romeo ir Džuljetos žuvimas pa
virsta už mirtį stipresnės meilės himnu. Šek
spyras tikėjo, kad vyriškumas ir žmoniškumas 
nugalės piktą, besiskverbiantį į žmogaus buitį.

“Hamletu“ prasideda antrasis Šekspyro 
kūrybos periodas, kai didysis dramaturgas 
netenka savo gyvenimo džiaugsmo ir jo tikėji
mas į galutinę gėrio pergalę temsta, pajutus 
tikrovės tragizmą. Humanistų viltys įgyven
dinti “laisvės ir proto karalystę“ — nepasitei
sino. Viduramžių priespaudos formų panaiki
nimas iš tikrųjų reiškė ne žmogaus išvadavi
mą, o naujų, buržuazinių vergijos formų nu
statymą, vienų grandinių pakeitimą kitomis. 
Šekspyras ir Servantesas’ kaip tikri humanis- 

, tai, negalėjo su tuo sutikti. T. L.

pusantrų metų ...
Viešnia užsigavo:
— Į ką jūs taikot, drauge?
— Man nėr kada taikstytis, piliete. Karto

ju : jūsų sūnus šiurkščiai kalba mokytojams. 
Prancūzų kalbos mokytojai jis pasakė, kad ji 
lojanti kaip šuo ...

Mamužė tik gūžtelėjo pečiais:
— Šuo — žmogaus draugas. Ko čia užsi

gauti?
Direktorius įširdo:
— O beždžionė — taip pat žmogaus drau

gas ?
— Ir kur čia beždžionė? — nusistebėjo 

viešnia.
— Kadangi jūsų sūnelis kitą mokytoją pa

vadino sena beždžione!... O jūs, matau, ne- 
randat jo elgesyje nieko peiktino...

Skvorcova atsisegė savo didelį, geltoną port
felį, išsitraukė iš rankinuko nosinę, nusišnypš
tė i r tarė:

LMS Bėgami Reikalai Į
CHORVEDŽIŲ IR AKTYVO PASITARIMAs\

Lietuvių Meno Sąjungos chorvedžių ir ak-\ 
tyvo, chorų valdybų, konferencija įvyks gruo-\ 
džio 7 d., 10 vai. ryte, “Laisvės” svetainėje,] 
46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

Jei kurie chorai ir jų veikėjai dar nedarė 
nieko prisirengimui dalyvauti šioj konferen
cijoj, tai reikia stropiai imtis darbo.

Montello, Mass.
Peržvalga Mūsų Veiklos ir 

Pasimojimų
Besiartinant žiemos sezonui, 

mūsų kolonijos progresyvių lie
tuvių judėjimas jau prasidėjo.

Dabar, aš manau, jau laikas 
pasiimti savo s u r ū d yjusią 
plunksną ir parašyti šį bei tą

KAS KĄ VAIDINA
Brooklyn© Aido Choras jau vaidino muzi-

apie mūsų veiklą.
Nors politinis judėjimas, pa

kol kas, dar neišsijudino į pil-
kališką veikalą — “Neturtas — Ne Yda.“jną veikmę, bet socialiame klau- 
Hartfordo Laisvės Choras ruošiasi vaidinti sime darbuotė pilnai prasidėjo.

EVG. BERMONT

GIMDYTOJOS MEILE
(“Ogoniok”)

Į mokyklos direktoriaus kabinetą įėjo pilna 
moteriškė su ta įtempta veido išraiška, kurią 
paprastaii galima stebėti liaudies teismo klien
tuose arba dantų gydytojo pacientuose.

— Jūs mane kvietėt, — ištarė ji, prieida
ma prie stalo. — Aš devintosios klasės moki
nio Skvorcovo motina ...

Direktorius Vasilijus Afanasjevičius Ščeglo- 
vas pastebimai pagyvėjo:

— A, pagaliau, jūs atėjot... Sėskitės, pra
šau ... Turiu jums pranešti labai nesmagias 
naujienas...

Viešnia nustebo:
— Nesmagias?!
— Taip, itin . .,. Jūsų sūnus ...
Bet mamužė nedavė jam užbaigti:
— A, nekankinkit motinos širdies!... Kas 

atsitiko?! Nejau mano Pašenka siaučia?!
— Matot, jūsų sūnus ...
— Siaučia!
Direktorius papyko:
— žodis “siaučia“ tinka vaikui, b ne to

kiam ūsotam bernui, kaip jūsų drimba. Jam 
labiau tinka žodis “chuliganija.“

Viešnia net kilstelėjo iš netikėtumo :
— tįsotas bernas?! Mano Paša?! Jūs kaž

ką painiojat, drauge ...
— Ne, aš nieko nepainioju, drauge. Jūsų 

sūnuų Povilui Skvorcovui, septyniolika metų...
— šešiolika su puse, — pataisė mamužė.

— Bet juk jis dar vaikas, drauge direkto
riau ... Atsimenu: štai visai neseniai jis 
gulėjo nuogutis savo lovelėje ir taip lipšniai 
kebezojo rankytėmis ir kojytėmis ...

Jos žvilgsnyje švietė toks švelnus pasigėrė
jimas, jog direktorius pamėgino įsivaizduoti 
barzdotąjį Skvorcovą, kebezuojantį didžiulė
mis rankužemis ir kojužėmis lopšelyje didumo 
sulig tramvajum.

Bet šita pastanga Vasilijaus Afanasjevi- 
čiaus vaizduotėje atgamino visai kitokį vaiz
dą.

— Aš tamstos sūnaus nuogučio nemačiau,
— tarė jis, — užtat stebėjau, kaip jis meiliai 
kebezojo 'rankytėmis ir kojytėmis, kuldamas 
septintosios klasės mokinį Drožkiną.

Skvorcovos-veide pasirodė beribis siaubas:
— Kūlė?! Septintosios klasės mokinį?! Aja- 

jai!... Vargšas berniukas!....

— Taigi, berniukas išgulėjo tris dienas lo
voje.

Skvorcova nustebo:
— Koks berniukas išgulėjo tris dienas lo

voje?
— Drožkinas, kasgi kitas . ..
Viešnia apmaudingai gūžtelėjo pečiais:
— Iš kur čia jūsų koktusis Drožkinas?... 

Aš kalbiv apie savo sūnų ... Vargšas, vargšas 
berniukas, kaip jis, tur būt, nervinosi, .kulda
mas tą banditą ... Reikėtų nubausti tą Drož
kiną!

Direktorius pajuto aistringą troškimą iš
grūsti viešnią iš kabineto ir ant laiptų ap
kulti. Šią akimirką jis apgailestavo esąs mo
kyklos direktorius, o ne koks nors apsukrus 
penktaklasis, kaip tik taip išsprendžiąs sudė
tingiausius psichologinius konfliktus.

Deja, deja! Vasilijus Afanasjevičius turėjo 
susivaldyti.

— Atsiprašau, bet jūs... ar jūs suvokiate, 
ką kalbate? Jūsų sūnus chuliganija, o bausti 
reikia kitą?! Jei jūs būtumėt mačiusi, kaip jis 
drožė į ausį tam nelaimingajam Drožkinui...

Mamužė vėl nedavė jam užbaigti:
— Aš jūsų tiesiog nesuprantu, drauge di

rektoriau ... Aš pati esu buvusi bokso rung
tynėse ir mačiau, kaip vienas visai suaugęs 
bernas' drožė kitam į ausį, ir jam už tai dar 
gėlių įteikė ...

— Bet juk tai boksas, o pas mus vidurinė 
mokykla! — subliuvo nelaimingasis direkto
rius.

Viešnia nuolankiai nusišypsojo:
— Tai jam gėlių neįteikėt. Argi aš spi- 

riuos? •
Direktorius pašoko, perėjo per kabinetą, 

vėl atsisėdo ir lediniu, oficialiu balsu pradėjo:
— Aš pasikviečiau jus, piliete, pranešti 

apie nešvankų jūsų sūnaus elgesį. Jis chuliga
nija, keikiasi, šiurkščiai kalba mokytojams...

Mamužė silpnai sudejavo:
— šiurkščiai kalba mokytojams?! Mano 

Pašenka?! Ką jūs?! Tai toks lipšnus vaiku
tis... Kai jam buvo pusantrų metų ...

Bet Vasilijus Afanasjevičius be ceremoni
jų nutraukė jos lirinius atsiminimus:

— Gana! Tamsta dar imtum pasakoti apie 
tuos priešistorinius laikus, kada tamstai buvo

— žinoma, mano Paša, gal būt, truputį... 
na .. . gyvas vaikas .. .

— Labai gyvas, — su piktu džiaugsmu su
griebė Vasilijus Afanasjevičius, — jis taip 
gyvai padirba jūsų parašą .. .

— Mano parašą? — vėl nusistebėjo ma
mužė.

— Taigi, jūsų. Dienyne. Kai ten jo blogi 
pažymiai, jis pats pasirašo už tėvus. Kaip 
tai vadinasi, piliete Skvorcova?

Pilietė Skvorcova meiliai nusišypsojo:
— Vaiko saviveikla ...
Direktorius susigriebė už galvos.
Surinkęs savo oficialiosios rimties likučius, 

Vasilijus Afanasjevičius pabrėžiamai manda
giai paklausė:

— O ar tamstai žinoma, kad tamstos sūnus 
rūko ?

— Ne, nežinoma. Bet jei taip, tai jūs kalti: 
jei berniukas rūko, jūsų pareiga jį atpratinti.

Vasilijus Afanasjevičius beviltiškai numo
jo ranka:

— Atpratinsi tokį palaidūną! Pamėginkit 
pati ...

Bet mamužė iš gynimosi jau ėjo į lemiamą 
priešpuolį:

— Ir mėginau. Kai man reikėjo Pašenką 
atpratinti nuo -krūties, tai iškart atjunko.

— Bet, tikiuos, jūs ne praeitais metais jį 
atjunkinote, — sudejavo direktorius..— Pa
mėgintumėt dabar atjunkinti... Nors nuo pa
piroso ... Ir, pagaliau, piliete Skvorcova, dėl 
ko tamsta pasirodei pas mane tik po šešto 
kvietimo?

— Aš labai užimta.
— Kur dirbate?
Viešnia netikėtai susidomėjo savo pačios 

portfelio užrakto įtaisu.
— Aš? ... Aš ... Hm ... Aš mokyklos di

rektorė ...
Pirmą minutę Vasilijui Afanasjevičiui pasi

rodė, kad smingąs bombonešis numetė jam ant 
galvos padegamąją bombą. Paskui jo sąmonė
je šmėžtelėjo klastinga mintis.

— Tai ir puiku, — tarė jis, patenkintas 
trindamas rankas.. — Tamsta mane įtikinai. 
Povilas Skvorcovas — iš tikrųjų puikus moks
leivis. Nedrįtu jo sulaikyti. Aš tuoj sutvar
kysiu jo pervedimą pas jus.

Skvorcova pašoko ir vos nenužėrė ant že
mės portfelį:

— Jūs iš proto išėjot?!
— Tai yra, kaip išėjau?
— Jūs mane kvaiša laikot?! Tokį chuliganą 

aš imsiu pas save! Imsiu teršti savo pavyz
dinę mokyklą!...

Vasilijus Afanasjevičius taikomai ištiesė 
ranką:

— Atsiprašau, juk tamsta ką tik jį gynei...
— Gyniau! Perekšlė — ir ta gina savo vai

kus. Kągi, ar aš blogesnė už perekšlę?... O 
jūs, tuo naudodamies, norit primesti man tą) 
banditą, tą sugadintą vaikėzą, tą ... tą...

Ji paspringo. Direktorius, vos sulaikyda
mas juoką tarė:

— Na, tamsta perdedi... Povilas truputį... 
na ... gyvas berniukas ...

— Gyvas! — suspiegė viešnia. — Jis gy
vas, o aš nuo to negyva! Aš dėl jo tris kartus 
butą keičiau! Mane tampė į miliciją! O da
bar jūs norit dar ir mano mokyklą sugadinti. 
Ne! Trisdešimts tris kartus ne! šimtą kar
tų ne! Juokauji! Išgrauš!

Ji sugriebė portfelį ir išlėkė iš kabineto 
torpedinio katerio greičiu.

Direktorius ilgai ir griausmingai balsu kva
tojo, stebindamas gipsinį Puškiną ant stalo.

operetę “Apsigavo.“ Wilkes-Barre Lyros Cho-! 
ras taip pat vaidins “Apsigavo.“ Worcesterio 
Choras pakartoja operetę “Grigutis.“ Newar- 
ko Sietynas taip pat vaidins operetę.

Ką veikia Chicagos apylinkės chorai šiame 
sezone, mes mažai žinių turime. Chicagiečiai 
turėtų dažniau painformuoti LMS Centrą 
apie savo veiklą.

Gerai eina Seno Vinco komedija “Atvažiavo 
Su Kraičiu.” šią komediją jau užsisakė Chi
cagos, Montello, Detroito, Philadelphijos vai
dintojai. Veikiausia bus ir daugiau reikalavi-

Dvi stambios pašalpinės 
draugijos jau turėjo savo meti
nes vakarienes. Vienybės Drau
gijos vakarienė įvyko nelabai 
senai. Nors man neteko joje 
dalyvauti, bet nuo kitų girdė
jau, kad viskas gerai nusisekė. 
Birutės Draugijos draugiška 
vakarienė įvyko lapkričio 15 d., 
Liet. Taut. Namo apatinėj sve
tainėje, ir man joje teko daly
vauti.

mų.
FINANSINĖ PARAMA LMS CENTRUI
Manome, kad LMS reikalais susidomės ir 

daugiau mūsų organizacijų ir veikėjų. Šių me
tų pabaiga jau arti. Kurios kuopos ir kultūri
nės organizacijos mano tapti LMS narėmis 
1942 metais, tai dabar jau laikas tai pradėti. 
Kuopa bei organizacija gali įstoti į LMS už
simokėdama nemažiau $3.00 į metus. Pilna 
narystė — $5.00.

Geriausia LMS reikalais rūpinasi 4 LMS 
Apskritys. Iš šio (Conn, valstijos) apskričio 
dažnai LMS Centras gauna paramos veikalų 
ir dainų leidimui. Šiuo tarpu mes vėl gavo
me 20 dol. iš LMS 4-to Apskričio. Prisiuntė 
drg. P. Bokas. O į LMS Centro kreipimąsi fi
nansinės paramos, pirmiausia atsiliepė LLD 
1 kp., Brooklyn, N. Y., paaukodama 5 dol.

Pavieniai taip pat pradeda atsiliepti. P. A. 
Jatul, Stoughton, Mass., jau užsimokėjo pavie
nio duoklę už 1942 metus. Jonas Valentis, žy
miausias lietuvių teatro režisierius, prisiuntė 
$2.00 ir tapo pirmuoju 1942 metų LMS nariu.

Lauksime, kurie pavieniai ir kurios organi
zacijos bus sekamos su atsiliepimais į LMS 
atsišaukimą finansinės paramos.

NAUJAS LIET. LIAUDIES TEATRAS
Detroite pastaruoju laiku teatralės organi

zacijos, kuri priklausytų Lietuvių Meno Są
jungoje, nebuvo. Tačiaus šiuo tarpu vėl su
sitvėrė teatralė organizacija. Priekyje teatra
lės organizacijos stovi O. Krakaitienė ir ki
ti vaidybos veikėjai.

LMS Centrui pranešė drg. O. Krakaitienė, 
jog ši teatralė organizacija pasiėmė vardą 
Detroito Lietuvių Liaudies Teatras ir nuta
rė tapti LMS vienetu. Vaidybos darbą Detroi
to Liet. Liaud. Teatras jau pradėjo — jie ruo
šia scenai Seno Vinco komediją “Atvažiavo 
Su Kraičiu.“

Linkime gerų sėkmių Detroito Lietuvių 
Liaudies Teatrui meno ir organizacijos srity
je. Toki Liaudies Teatrai turėtų būt eilėje 
kolonijų, kur yra lietuvių.

V. Bovinas, LMS Sekrt.

žmonių prisirinko daug. Ne-
buvo tuščių sėdynių nei prie 
vieno stalo. Pati vakarienė irgi 
buvo pirmos .klasės. Per rūpes
tingą pasidarbavimą Biručių, 
visi likosi patenkinti. Kurie su
sirinko ant pažymėto laiko, 
tiems prisiėjo palaukti apie va
landą ir pusę, pakol maistą iš 
virtuvės pradėjo nešti. Nekurie 
iš jų buvo pradėję po biskį 
niurzgėti.

Man atrodo, kad toki paren
gimai turėtų būt patvarkyti 
taip, kad nereikėtų laukti prie 
tuščio stalo po valandą ir pu
sę. Kodėl nesuvartoti to gra
žaus laiko geresniems tiks
lams? Nėra sunku gauti porą 
dainininkų, kurie lengvai galė
tų užbovyti publiką, arba pasi
kviesti kokį nors kalbėtoją. 
Tas nepadarytų draugijai daug 
išlaidų, o vakaras būtų daug 
šaunesnis.

Liuosybės Dailės Ratelio 
Choro nariai smarkiai ruošiasi 
prie koncerto, kuris įvyks lap
kričio 29 d., š. m. Pardavinė
ja tikietus iš anksto ir visur
garsina. Aš manau, kad publi- 

( kos sutrauks nemažai, šis kon
certas yra rengiamas vietinio 
choro bendrai su Bostono Lie

Keturkojis baliūnas nusileidžia Parpia 
Saloje, South Carolina valstijoje per 
Jungt. Valstijų marininkų pratimus.

tuvių Radio Artistų Grupe.
Kalbėjausi su nekuriais cho

ristais apie neseniai suorgani
zuotą jų chorą. Jie tvirtina, 
kad choras užsilaikysiąs, .ka
dangi sutraukė nemažą būrelį 
lietuvių dainininkų ir daininin
kių. Taipgi, sakė, kad dabar tu
ri gerą mokytoją. Galima tikė
ti, kad trumpoj ateityje galės 
sulošti kokią nors operetę.

Kitas dailės vakaras taipgi 
yra ruošiamas. Liuosybės Dai
lės Ratelio nariai jau baigia iš
simokinti teatralį veikalą, “At
važiavo su Kraičiu.“ Tai yra la
bai juokinga komedija, kuri at
vaizduoja Amerikos lietuvių 
gyvenimą, šį veikalą suvaidins

Vincas, 
rašyto-

talentuoti ir patyrę lošėjai; ku
riuos vietinė publika turės pro
gą pamatyti gruodžio 13 d., 
Lietuvių Tautiško Namo sve
tainėje.

Mano supratimu, ši komedi
ja turėtų nusisekti, nes ji yra 
paimta iš pačių lietuvių gyve
nimo ir, per tai, lietuviams bus 
aiškiai suprantama, šio veika
lo autorius yra Senas 
visiems gerai žinomas 
jas.

Lietuvių Literatūros Draugi
jos 6-tos kuopos mėnesiniame 
susirinkime tapo išrinkta komi
sija, kuri rūpinsis apšvietos 
reikalais per šį žiemos sezoną. 
Kiek man yra žinoma, tai ši 
komisija bandys suorganizuoti 
savitarpinę debatų mokyklą, 
kurioje vyrai ir moterys turės 
progą lavintis liuosai išsireikš 
ti įvairiuose šių dienų klausi
muose. X Kareivis.
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Vienaaukštė Amerika
Rašo I. Ilfas ir E. Petrovas 9—16 41 62

(Tąsa)
Visi koncertai, kuriuos mes Amerikoje 

aplankėme, padarė tokį pat įspūdį. Į 
Stokovskio vadovaujamo žinomo Filadel
fijos orkestro koncertą susirinko visas 
“fachionable” New-Yorkas. Neaišku kuo 
vadovaujasi prašmatnusis New-Yorkas, 
bet jis lanko toli gražu ne visus koncer
tus. Mėsos ir vario karaliai, geležinkelių 
karalienės, kramtomosios gumos princai 
ir tiesiog dolerių princesės — apsitaisę 
vakarinėmis sukniomis, frakais ir brili- 
jantais susėda į bel-etažą. Matyt, Sto- 
kovskis suprato, kad šiai publikai vie
nos muzikos maža, kad jai reikalinga iš
orė. Ir įžymusis dirigentas sugalvojo sau 
efektingą, beveik cirkišką pasirodymą.- 
Jis atsisakė tradicinio stuksenimo lazde
le į piupitrą. Jam pasirodant orkestras 
jau buvo nustatęs instrumentus ir vieš
patavo visiška tyla. Jis išėjo iš už kulisų, 
truputį susilenkęs, panašus į Meijerchol- 
dą, į nieką nežiūrėdamas, greitai per 
avansceną nuėjo į savo vietą ir iš karto 
smarkiai mostelėjo rankomis. Ir taip gi 
smarkiai prasidėjo “Meisterzingerių” 
uvertiūra. Tai buvo grynai amerikietiš
kas tempas. Nė sekundės vilkinimo. Lai
kas — pinigai. Atlikta buvo be priekaiš
tų. Salėje tatai nesukėlė beveik jokių 
emocijų.

Mėsos ir vario karaliai, geležinkelių 
karalienės, kramtomosios gumos princai 
ir dolerių princesės sužavėti dabar Ba
chu, Bramsu ir šostakovičium. Kodėl tuo 
pačiu metu juos suviliojo gilus ir sunkus 
Bachas, šaltasis Bramsas ir audringasis 
ironingas Šostakovičius — jie, aišku, ne- ' 
žino, nenori žinoti ir negali žinoti. Po 
metų, jie beprotiškai, ligi apkvaišimo 
(“Ak, tai toks stiprus, pagalinąs jaus
mas!”) susižavės tuo pačiu metu Mocar
tu, Čaikovskiu ir Prokofjevu.

Buržuazija pagrobė iš liaudies muziką. 
Bet ji net nenori išlaikyti šį pavogtąjį 
meną. Amerikoje atskirus muzikus per
ka ir už juos moka didelius pinigus. 
Nuobodžiaują turtuoliai persisotino Ša- 
liapinu, Cheifecu, Garovicu, Rachmani- 
novu, Stravinskiu, Džigli ir Totti dal 
Monte. Milijonieriui ne taip jau sunku 
sumokėti už bilietą dešimt dolerių. Bet 
štai opera arba simfoninis orkestras —

tai, matote, pernelyg brangu. Šios rūšies 
menas reikalauja dotacijų (valstybės pa
ramos). Valstybė šiam reikalui pinigų 
neduoda. Pasilieka išgarsėjusi Amerikos 
labdarybė. Labdariai visoje Amerikoje 
išlaiko tik tris operos teatrus, iš jų tik 
New-Yorko “Metropoliten - opera” re
guliariai veikia ištisus tris mėnesius per 
metus. Kai mes kalbėjome, kad Maskvoje 
yra keturi operos teatrai, dirbą ištisus 
metus, su trijų mėnesių pertrauka, ame
rikiečiai mandagiai nustebdavo, bet sie
los gilumoje netikėdavo.

Prieš keletą metų mecenatai gavo vie
šą antausį nuo didžiojo dirigento Toska- 
nini, vadovavusio tuo metu New-Yorko 
filharmoniją. Filharmonijos reikalai bu
vo blogi. Nebuvo pinigų. Mecenatai, buvo 
užimti savo bizniu ir nė kiek negalvojo 
apie likimą kažkokių klarnetų, violanče- 
lių ir kontrabasų. Pagaliau atėjo mo
mentas, kad filharmonija turėjo užsida
ryti. Tatai sutapo su Arturo Toskanini 
septyniasdešimties metų jubiliejumi. Ir 
didysis muzikas surado išeitį. Jis nepra
šė mėsos ir vario karalių pinigų. Jis krei
pėsi į tautą. Po radijo koncerto jis kal
bėjo per mikrofoną ir prašė kiekvieną 
radijo klausytoją atsiųsti po dolerį už 
fotografiją, kurią atsiusiąs Toskanini su 
savo autografu. Ir Toskanini buvo atly
gintas už savo ilgą, sunkų gyvenimą, — 
filharmonija gavo jai reikalingas lėšas, 
gavo iš žmonių, kurie neturi pinigų nu
sipirkti bilietui į teatrą ir pamatyti gy
vą Toskanini. Sako, daugumas šių žmo
nių buvę neturtingi italai imigrantai.

Toskanini gyvenime buvo mažas, bet 
labai įdomus įvykis.

Kai jis tarnavo dirigentu Milano ope
roje “La Scala,” Italijoje buvo paskelb
tas geriausios operos konkursas. Toska
nini buvo juri komisijos narys. Vienas 
gana negabus kompozitorius, prieš įteik
damas savo rankraštį, ilgai sukinėjosi 
apie garsųjį muziką, pataikavo jam ir 
visaip stengėsi jam įsiteikti. Jis papra
šė, kad jo operą duotų įvertinti Toskani
ni. Įvertinimas buvo pritrenkiantis ir 
operą atmetė. Praėjo dešimt metų ir štai 
New-Yorke negabusis kompozitorius vėl 
susitiko su Toskanini.

(Bus daugiau)

vietų medikalei pagalbai su
rinkta • $104.10. Visi pinigai 
priduoti A. Bimbai.

Dabar telpa pravardės au
kavusių prakalbose. Jurgis Il
gūnas aukavo $25, P. Pasers- 
kis $5, J. Deltuva $5, Ig. Kri
vickas $5, P. J. Pivariunai $5, 
E. Balsienė $5, K. Juškauskas 
$5, K. Uraitis $5, J. A. Deltu
va $2, S. Reimonda $2.

Po dolerį aukavo: I. Bal- 
siutė, A. Janavičia, S. Meškys, 
V. Vaitiekūnas, K. Mikolaitis, 
V. Kičas aukavo $1.50 (50c. 
aukavo ant blankos), K. Sto
nienė, K. Lopeta, K. Remeikis, 
S. Paplauskas, J. 
Michell, P.
Ališauskas, V. 
Malinauskas, J. 
Stankevičia, J. 
Kučiauskas, K. Kaminskas, K.
Straus, O. Kučiauskaitė. Po 50 
centų : J. švelnis, L. Sideravi- 
čius, E. Stankevičienė, A. Vi
tkus, J. Deltuva.

Varde Literatūros Draugijos 
25 kuopos tariu širdingą ačiū 

vi
si ų

Stany, 
Pasternokas, 

Jekevičia, 
Jesaitis,

Lopetienė,

K.

Hartford, Conn.
Nesijauskime, Kad Jau Atli

kome Visas Pareigas
Perskaičius Dr. J. Kaškiau- 

čiaus “Tai jau nebėr reikalo?” 
raštelį, pamaniau, iš tikro tei
sybė pasakyta, kad mūsų duos- 
numas nėra toks didelis paly
ginus su reikalo didumu. Mes 
vis lyg lūkinėjam ko, lyg dai
romės, rodos, kad turtingieji 
ateis ir atliks tą didelę pareigą 
už mus. Taip nebus! Mes dau
giau turim susirūpint tuom, 
kurie davėm po kelius dolerius, 
nesijauskim atlikę pareigą ant 
ilgo laiko. Reikalas didelis, dė- 
kim visas pastangas tam dar
bui. Hartfordiečiai bando, kiek 
gali, tam prisidėti. Bet ir ant 
toliau turėtum dar daugiau pa
dirbėt.

Turėjom krutamus paveiks
lus tam tikslui. Publikos buvo 
neperdaugiausiai, bet pelno li
ko $44.43. Aukų surinkta 
$45.08. Tai viso sudaro $89.51. 
Ačiū publikai už aukas. Esame 
dėkingi G. Klimui iš Brookly- 
no, kad taip prieinama kaina 
mum patarnavo, tai daugiau li
ko pelno. Pinigai jau pasiųsti 
į vietą.

Lietuvių Am. Ukėsų Pol. 
Nep. Kliubas, kaip girdėt iš 
pranešimų, daro gražią apyvar
tą, šiais žydėjimo laikais. Ar 
ne laikas būtų, broliai, pasekt 
pavyzdį kitų kliubų ir pasiro
dyt su gražia auka dėl Sovie
tų medikalės pagelbos, su ko
kiu 100 dolerių? Nei nejustu- 
mėt, o darbas būt prakilnus. Iš 
tikro galėtumėt pasididžiuot, 
kad prisidėjot prie humanita
rinio darbo — palengvinimo 
kančių.

Hartfordietis.

Atydai Draugijų Narių
Visi turėtumėte žinoti, kad 

gruodžio mėnesį būna įvairių 
draugysčių valdybų perrinki

mai dėl sekančių metų. Val
dybos gi lošia labai svarbią 
rolę savo draugijose, kaip fi
nansiškam klausime, taip or- 
ganizatyviškam darbe.

Už tai kiekvieno nario pa
reiga dalyvauti valdybos rin
kimuose ir reikia išrinkti to
kias ypatas, kurios yra pasi
darbavusios dėl organizacijos 
praeityje ir žinomos, kaip 
nuoširdžios ir ištikimos orga
nizacijai ir darbo žmonėms.

Ypatingai tie nariai, kurie 
priklausote prie tų draugijų, 
kurios turi nekilnojamos nuo
savybės, turite dalyvauti val
dybų rinkimuose, arba rinki
muose kitų veikiančių komisi
jų. čia ypatingai reikia žino
mų ir sąžiniškų žmonių į val
dybą.

Pavyzdingas Darbas
Lapkričio 16 dieną Lietuvių 

Piliečių Kliubo svetainėje bu
vo surengta labdaringa parė 
dėl jaunuolio Levišausko, ku
ris jau serga apie tris metus. 
Bankiete dalyvavo arti *600 
žmonių. Valgius ir gėrimus 
suaukavo biznieriai ir ūkinin
kai. Piliečių Kliubas suteikė 
veltui svetainę ir kitas reik- 
menas. O ko trūko, tai papil
dė iš lietuvių parapijos sve
tainės.

Už tai nuo parengimo liko 
jaunuolio pasveikimui suvirs 
$500. Tai labai graži jam pa
rama.

Garbė tiems,' kurie tą pa
rengimą sumanė. Daugiausia 
tame darbavosi Raškauskai. 
Publika susidėjo iš įvairių pa-, 
kraipų žmonių. Iš to galima 
suprasti, kad Hartfordo lie
tuviai pradeda bendromis spė
komis atlikinėti naudingus 
darbus. Būtų gražu, kad ši
tas gražus pavyzdis pasiliktų 
ir ant toliau. Juk dabar yra 
labai svarbus klausimas su
teikti medikalę pagalbą tiems 
karžygiams, kurie kovoja

prieš kraugerį Hitlerį, čia ir
gi galėtų visi lietuviai bend
romis jėgomis darbuotis. Ir aš 
tikiu, kad hartfordiečiai mo
kūs pasidarbuoti.

Reporteris.

Baltimore, Md.
Puikiai Pavykę Prakalbos

! Lapkričio 18 dieną lietuvių 
svetainėje įvyko d. A. Bimbos 
prakalbos, surengtos per L.D. 
L.D. 25-tą kuopą. Kalbėtojas 
kalbėjo dviem atvejais. Pir
miausia kalbėjo apie šį nacių 
surengtą karą. Antru kartu 
kalbėjo apie lietuviškas sro
ves ir kaip jos atsineša į šį 
karą. Draugas kalbėtojas nu
rodė nachališkumą lietuviškų 
nacių. Kalbėtojas gerai pada
rė cituodamas iš lietuvių fašis
tinių laikraščių, kaip bolševi
kai “žudo” Lietuvos gyvento
jus. Tas buvo įrodymu, kad 
mes nebijom priešų primetimo 
bolševikams jų pačių krimina- 
lysčių. Ačiū tam, mūsų sąži
nės yra čystos. Todėl mums 
nereikia pulti į desperaciją, 
kaip puola mūsų šufašistėję 
bandito Hitlerio lietuviški pa
sekėjai.

Publikos buvo apie šimtas ir 
pusė,—tai nedaug dėl tokio 
svarbaus momento. Bet publi
kos duosnumas įrodė, kad ji 
pilnai pritaria mūsų nustaty
tai politikai. Baltimorės lietu
vių duosnumas darbininkiš
kiems reikalams visada buvo 
didesnis, negu kitų kolonijų, 
bet šį sykį sumušė visus re
kordus, sumesdami $100 do
lerių Sovietų medikalei pagal
bai ir lėšų padengimui. Išlai
dų buvo $20 o $80 likosi So
vietų medikalei pagalbai.

Drg. J. Stonis surinko $15 
ant blankos Sovietų medika
mentams. J. Balsys surinko 
ant blankos $9.10. Viso So-

čia-Masler su Helen Ruigiute. 
Šliūbą ėmė evangelistų baž
nyčioj. Vestuvių puota buvo 
ant sales. Dalyvavo giminės ir 
draugai.

<dasivaro iki $36 į savaitę.
Audžia jie pigųjį 'rajoną, 

kurį vartoja pamušalam. Trys 
valiumų gaminto jai-vorperiai 
ir penkiolika staklių taisyto
jų gauna po $35 į savaitę. 
Šiaip jaunuoliai darbininkai, 
kurie gamina šeivas, ir kitką, 
gauna po $18 į savaitę. Atva
žiavę iš kitur gali darbą gauti, 
nes ir dabar trūksta poros au
dėjų.

Darbininkai labai skundėsi 
ant C.I.O. unijos viršylų, ku
rie nesirūpina darbininkų rei
kalais, ir pataikauja kompani
jai. Labai daboja kožno dar
bininko duokles, po vieną do
lerį į mėnesį turi būt sumokė
ta. Pragyvenimas, randos ir 
šiaip viskas pabrango.

Darbininkai per savo uniją 
pareikalavo, kad jiems būtų 
pakelta algos nors 15-tas 
nuošimtis. Jau antras mėnesis, 
kaip unijos viršytos nesuranda 
laiko paduot kompanijai rei
kalavimą. Darbininkai kalba 
ir bruzda, kad jų unijos viršy
los eina ranka rankon su kom
panija. Darbininkai tarėsi to
kius unijos viršininkus nūs* 
p irt į šalį šunim šėką šienaut, 
ir išsirinkt naujus unijos vir
šininkus, kurie nelandžiotų po 
kompanijos raštinę, bet eitų 
ranka rankon su darbininkais 
ir rūpintųsi, kad jiems būtų 
pakeltos algos.

Šolomsko Prakalbos
Lapkričio 23 dieną ALDLD 

13 kuopa buvo surengus pra
kalbas draugui D. M. šoloms- 
kui, kuris kalbėjo dienos klau
simais, apie Sovietų karą ir 
Lietuvos dabartinę būklę, ku
ri yra dabar pavergta ir pri
slėgta po geležine Hitlerio 
kurka. žmonių buvo beveik 
kuone pilna salė. Surinkta au
kų medikalei pagalbai Rau
donajai Armijai $19.60.

Apsivedimai
Lapkričio 16 dieną apsivedė 

našlys Jonas Kurmis, su našle 
Augustina Galkus iš Philadel- 
phijos. Turėjo šaunią vestuvių 
puotą.

Lapkričio 22 dieną apsivedė 
jaunuoliai William Masuliavi-

V. J. Stankus.

Washington. — Amerikos 
ir Anglijos kariniai inžinie
riai, bendrai veikdami, iš
vystė sproginį “RDX,” daug 
galingesnį negu TNT, kuris 
iki dabartinio karo buvo 
laikomas smarkiausiu spro
gimu. Anglai jau naudoja 
“RDX” savo orlaivių bom
boms.

Amer-, vyriausybė trum
pu laiku pradės daugmeniš- 
kai dirbdint šį sproginį.

Ko-
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VISUOMENĖS ATYDAI

5

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

visiems aukavusiems ir 
siems atsilankiusiems ant 
prakalbų.

Už Prakalbų Rengimo
misiją, J. Balsys.

UŽEIGA
Rheingold extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokią 
VYNŲ ir DEGTINĖS 

Importuotų ir Vietinių•
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

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

Didelis floor-show kas dieną. Didžiausias 
baras Hudson Countyje

KAS VAKARAS DVI ORKESTROS

$

hl

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

Apart kitko didelis pasirinkimas rengimų daiktų, 
nešiojimui ir laikymui namuose
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HI-HAT NIGHTCLUB
Savininkai:

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

Easton, Pa.
Audėjų Darbo Sąlygos

Prieš 20 metų, mūsų mies
te ir Phillipsburge buvo apie 
30 audeklinių fabrikų, kuriuo
se dirbo apie 1.0 tūkstančių 
darbininkų. Bet per tą laiką 
vieni subankrūtino, kiti išsi
kraustė į kitus miestus, tai li
ko tiktai 4 ar 5 audekliniai 
fabrikai, kuriuose gal ir dir
ba apie keli šimtai darbininkų. 
Viena yra plušinė, iš kurios 
vakar atleido dešimts audėjų, 
ir du kaklaraiščių audekliniai 
su keliais desėtkais audėjų. 
Visi audėjai darbininkai pri
klauso prie C.I.O. unijos.

Proga buvo pasikalbėt su 
keliais audėjais darbininkais, 
iš Phillipsburg Textile, Inc., 
vadinamos McKinley šapos. 
Automatiškų staklių ten ran
dasi 260, kurias operuoja 33 
audėjai per tris pakaitas. Dir
ba ten 90 darbininkų. Audė
jai varo po 24 stakles. Mini
mum jų uždarbis po $28 į sa
vaitę, bet moka nuo pikio sū
dą vimo. Juo staklės paukšte
lės daugiau, tuo ir užmokesčio 
gausi daugiau. Audėjai be
protiškai greitai bėginėja apie 
stakles, ir kuris pasirodo grei
tesnis ir gabesnis,

Robert Lipton
GIFT

| Joseph Zeidat, Sai).
411 Grand St., Brooklyn

L!WUViK4

701 Grand St
Brooklyn, N. Y.

DEAN
15 jewels . . . $247^

CAMBRIDGE
15 jewels . . . *2975

PATRICIA
17 jewels . . . $247^

BEATRICE
17 jewels . . . *2975

GERIAUSIA DUONA
\SCHOLES BAKING

532 Grand Street, Brooklyn
KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 

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

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

LIETUVIŲ ŽINIAI
Šiuomi pranešu lietuviams, kad aš parduodu įvairų, 

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

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

Tel.: EVergrceii 8-9805

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

v
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Sovietų Oficialiai Pranešimai
Maskva, lapkr. 28. — Sovietų kariuomenė lapkr. 26-27 

d. visais frontais vedė mūšius su priešais.
Vienoje dalyje vakarinio fronto per nuožmų mūšį buvo 

padaryta priešams sunkių nuostolių. Užmušta daugiau 
kaip 1,500 priešų kareivių ir oficierių; mūšio lauke liko 
15 išdegintų ir sudaužytų priešų tankų.

Sovietiniai lakūnai per dieną pietiniai-vakariniame 
fronte sunaikino du vokiečių pankus, septynis šarvuotus 
automobilius, per 200 trokų su karo reikmenimis ir dau
giau kaip 400 priešų kareivių ir oficierių.

Kita dalis sovietinių jėgų vienoje dalyje šiaurvakari
nio fronto sudaužė 20 priešų fortų, pastatytų iš medžių jV0(]ę 
ir žemių, užmušė 200 priešų kareivių ir 50 oficierių ir'Ljetir 
pagrobė daugį automatiškų ginklų.

Maskva, lapkr. 28. — Sovietinė kariuomenė lapkr. 27 
d. visais frontais vedė mūšius su priešais.

19 vokiečių orlaivių buvo sunaikinta lapkr. 26 d. So
vietai prarado keturis orlaivius.

15 vokiečių orlaivių buvo nušauta žemyn arti Maskvos

Angly Seimas Beveik 
Vienbalsiai Pasmerkė 

Valdžios Kritikus

HITLERIS MOKINO SAVO 
PAKALIKUS, KAIP KOVOT 

PRIEŠ BOLŠEVIZMĄ

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

talpina savo laikraščiuose. Pa
vyzdys: Ancevičiaus kablegra- 
mos ar radijogramos.

Tautininkų, katalikų ir so
cialistų spaudoje jau pasirodė 
nauja nacių 
ma, tai taip 
iš Lietuvos.”

Visi žino,

propagandos for- 
vadinami “laiškai

kad naciai turi
> griežčiausią cenzūrą 
voje. Išeina iš Lietuvos 

tiktai naciška propaganda.
Vienok ta spauda tuos 

kus talpina.
Ir kaip gudriai tuose 

k uos e prakeikta naciška 
paganda pravedama!

Vienas tokių tipiškų laiškų 
pasirodė “Keleivyje” (lapkr. 
26 d.), o kitas “Amerikoje” 
(lapkr. 28 d.). Tartum vieno 
ir tos paties nacių agento tie 
laiškai rašyti.

lais-

laiš- 
pro-

London. — John McGo
vern ir kiti du atstovai Ne
priklausomos Darbo Parti
jos aštriai kritikavo kara
liaus Jurgio pareiškimą 
apie Anglijos siekimus šia
me kare ir siūlė savo patai
symą. Seimas 326 balsais 
prieš du atmetė pataisymą 
ir tuomi užgyrė karinę val
džios politiką.

McGovern vadino Jungti
nes Valstijas imperialistais, 
kurie, esą, stengiąs! pa
vergt Angliją finansiniai. 
Jis smerkė pareiškimą pre- 
zid. Roosevelto ir Anglijos 
ministerio pirmin. Chur- 
chillio apie reikalą sumušt

Beilin. — Hitleris vaiši
no atstovus trylikos fašis
tinių šalių, pasirašiusių su
tartį prieš Komunistų In
ternacionalą, ir m o k i no 
juos, kaip veikti prieš bolše
vizmą. Jis, tarp kitko, sakė 
jiem, kad bolševizmo dai
gai sparčiai auga Anglijoj 
ir Jungtinėse Valstijose; tai 
fašistiniai kraštai turėsią 
ir juos išravėti.

Hitleris kalbėjosi dau
giau kaip valandą su Suo
mijos - Finliandijos užsie
niniu ministeriu Rolfu J. 
Wittingu, kuris prirašė sa
vo šalį prie sutarties prieš 
Komunistu Internacionalą, v- v

Abiejuose laiškuose pirmiau
sia išbjaurojami rusai, sovie
tai, bolševikai, tarybinė san
tvarka Lietuvoje. Pavyzdžiui: 
“Aš sakau, jau nieko nėra 
žiauresnio kaip bolševizmas. . . 
mes gyvenome sulyg ta diena: 
šiandien gyvas, o rytoj nežinia 
kas tave laukia . . .”

Bet dabar — dabar klausy
kite : “O dabar mes gyvename 
be baimes...” (Citatos imtos 
iš “Keleivyje” tilpusio laiško.)

Matote, prie Sovietų buvo 
pragaras, o prie nacių rojus! 
Ir Michelson as šitą nacių laiš
ką talpina, kaip šventą tiesą.

Hitlerį, duot visom tautom DRAFTUOS DAUGIAU ANG- 
teisę apsispręst, po karo 
nuginkluot nacius ir užtik-j 
rint įvairiem kraštam taiką | 
ir saugumą.

McGovern

L1JOS MOTERŲ J KARO 
DARBUS IR PAREIGAS

London. — Anglijos val

“Amerikoje” tilpęs laiškas 
tokia pat pikta nacių propa
ganda. Laiškas rašytas jau 
spalių 4 dieną ir pradedamas: 
“mudu esava sveiki ir links
mi . . .” Paskui eina plūdimas 
sovietinės santvarkos ir rusų.

Bet pabaigoje? Skaitykite:
“Tik karas viską sunaikino, 

išnyko tas kaip šešėlis . . . Mes 
dabar vėl galime parduoti, vėl 
galim tau ką norim rašyti. . .”

Matote, kaip laiminga Lietu-ir jo bendrai .j^ia kreipiasi į seimą, kad
reikalavo, kad Anglija tuo-1 nutartų verstinai imt į ka- va, kad užėjo karas ir naciai, 
jau duotų apsisprendimą rinius darbus ir į pagalbi- ..........................
Indijai ir kitom savo kol0-!nę paro tarnyba moteris 
nijom. Jie sakė, kad nesą virš 3() metų amžiaus. Iki

Matote, koks dabar rojus Lie
tuvoje po nacių kurka.

jokios naudos iš to, kad vo- §iol jos draftuojamos to- 
kiečiai ir rusai žudosi vie- fciom pareigom tik iki 30 
ni kitus ir kad anglai žudo metų. Manoma, kad seimas 
italus ir vokiečius Libijoj, ■ užgirs įvedimą joms priva-
o italai ir vokiečiai naikina 
anglus.

Už valdžią kalbėdamas, 
Geoffrey Mander atsakė 
tiem kritikam, kad Vokieti
joj juos tuojaus sušaudytų 
už tokias kalbas prieš vo
kiečių valdžią. Jis išreiškė 
pilną pasitikėjimą Ameri
kos draugiškumu Anglijai.

Mander gerai atsiliepė 
apie Sovietus ir pareiškė 
viltį, kad Anglijos valdžia, 
ilgiau nelaukdama, paskelbs 
karą Suomijai, Vengrijai ir 
Rumunijai, kaip kad Sovie
tų vyriausybė prašė kelios 
savaitės atgal.

lomų darbų ir pagalbinių 
karo tarnybų iki 40 metų 
amžiaus. O tos tarnybos 
yra Pagalbinė Moterų Tar
nyba Transporte (važiuo- 
tėje), Pagalbinė Moterų 
Tarnyba Oro Jėgose ir Mo
terų Tarnyba Laivyne.

Bet moterys nebūsiančios 
draftuojamos veikt prieš- 
atlikinėt kitus tiesioginius 
lėktuvinėmis kanuolėmis ar 
karo veiksmus; jom būsią 
paliekama tik savanoriai eit 
į šias pareigas.

Lietuviai saugokitės ir bu
dėkite ! Nacių propagandos 
biuras surado ir pradėjo nau
jus propagandos būdus nuodi
jimui Amerikos lietuvių. Tam 
savo šėtoniškam tikslui naciai 
vėl panaudoja tuos pačius kle
rikalų, smetonininkų ir menše
vikų laikraščius: “Keleivį,” 
“Ameriką,” “Draugą,” “Nau
jienas,” “Dirvą,” “Vienybę” ir 
kitus.

PADVIGUBĖJO ANGLŲ 
KOMUNISTŲ PARTIJA

London. — Nuo sausio iki 
spalių men. šiemet anglų 
Komunistų Partija antra 
tiek paaugo, ir dabar turi 
8,000 narių. Žymiai pakilo 
ir pirkimas komunistinės li
teratūros.

Už DARBININKŲ VIE
NYBĘ VISUOSE AMERI
KINIUOSE KRAŠTUOSE

Mexico City. — Ameri
kos CIO unijų delegatai at
sišaukė į kongresą Lotynų 
Amerikos unijų atstovų pa
laikyt vienybės ryšius tarp

Washington. — Planuoja
ma perimt į valdžios rankas 
11 Francijos laivų stovinčių 
Amerikos prieplaukose.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

CONNECTICUT VALSTIJOJ
Pranešimas Connecticut Valstijos 

Lietuviams. Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimas Skelbiamas per Lie
tuvių Radio Programą iš stoties 
WNBC, New Britain, Conn., 1380 
ant jūsų radio. — J. Didjun.

(281-283)

ŽUVAVIMO VAKARAS
Zinyčios Svetainėje (Bostone).

šeštadienį, lapkr. 29 d., 7:30 v. v. 
Žinyčios Svetainėje, susirinkusieji į 
tą parengtą vakarą ne tik galės 
visokių žuvų pasigauti ir pasigavę 
su jom pasidžiaugti, bet galės jas 
pašokdinti po gera orkestrą iki vė
lumos. Prašome ateiti, o ratelietės 
užtikrins jums smagų laiką. Būtinai 
dalyvaukite šiame parengime! Mo
terų Ratelio Kom. (280-281)

SO. BOSTON, MASS.
Prakalbos su gražia koncertine

visu amerikinių kraštų dar- programa įvyks nedėlioj, lapkričio 
hinfnlru 30 d., 7 v- v*>' 376 Broadway. Kalbi ninku.

Kongresas užgyrė Roose
velto politiką ir ragino pra
dėt kariškai veikt prieš fa
šistų valstybes.

bės "Laisvės” redakcijos nare S. 
Sasna iš Brooklyn, N. Y. Dainuos 
Rožė Merkeliūtė ir R. Y. Niaurai 
iš Dedham. Skambins pianistė He
len Žukauskaite. Rengia N.A.M. 
ryšis. įžanga veltui. Kviečiame 
sus.

Są- 
vi-

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

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 

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

Tel. Glenmore 5-6191

Clemeht Vokietaitis 
LIETUVIS ADVOKATAS 

66 Court Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-3622

CHARLES’ 
UP-TO-DATE

BARBER SHOP 
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 
306 Union Avenue 

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tell Evergreen 8-7170

■I t

LAISVE Penktas puslapis

Bayonne, N. J

Open Day and Night

Lowell, Mass

$s
BRIDGEPORT, CONNDr. J. J. Kaskiaučius

Telefonas: Humboldt 2-7964
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nemoka- 
miesto.

Office Phone 
EVergreen 4-6971

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

streikan 
su kom- 
pakriko. 

darbinin-

Room, 
tesian

530 Summer Ave. 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

Sun. all day and night.

nes be po- 
gyvuoti.
Viso uždir- 
su centais.

Managed by
RHEA TEITELBAUM

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

Suteikiam garbingas

$150
Koplyčias suteikiam 

mai visose dalyse
Tel. Virginia 7-4499

Laukiame Jūsų Užsakymo
Patarnaujam krautuvėms ir įvairiems 

pokiliams: bankietams, vestuvėms 
ir parems

NOTICE is hereby given ___
GB 12080 has been issued to the undersigned 
to sell _____ . . .
of the Alcoholic Beverage Control Law at
137 ‘ '
County 
premises.

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

E----------------------------------------

beer, at retail under

3rd Avenue, 
of Kings, to

LOUIS
Ave.,

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer. Wine, Liquor

that License No.

Section 107

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

WEITZ
Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.

■er from house to house at retail, 
Section 107 of the Alcoholic. Beverage 

I Law. Borough of Brooklyn, County

ALLEX I'LATT
Brooklyn, N. Y.

BROOKLYN, N. Y.
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JUNIOR LABEL
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Varpo 
keptuvė 

yra 
unijinė

f
fe

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

660 GRAND STREET

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

" * įįį.
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K
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Sustreikavo 1,000 Darbininkų
Lapkričio 26 dienos ryte 

čionai paskelbė streiką Ame
rican Radiator kompanijos 
darbininkai. Streikas paliečia 
apie 1,000 darbininkų. Jie yra 
organizuoti į United Electri
cal, Radio and Machine Wor
kers Uniją, C.I.O. Unijos lo- 
kalo numeris 446. Ernest 
Thompsonas yra unijos prezi
dentas. .

ėjimą. Nors turėjome išsirinkę 
komitetą “Lietuvą vaduoti,” į 
kurį, rodos,' įėjo mūsų geriau
si veikėjai, tačiau mes nieko 
nežinome apie jo veikimą. Sa
ko, buvome Bostone, turite ap
mokėti. Padarėme tikietus lai
mėjimui paršo, paskyrėme, kas 
nenorės paršo, gaus $5. Dir
bome kelis mėnesius parduo
dami tuos tikietus, kad sukč
ius kelis dolerius sušelpimui 
pabėgusių ponų ir ponių, pa
darėme vakarą, rodos buvo 
maža įžanga, tik 15 centų, bet 
publikos buvo mažai. Na, ir 
kodėl ? Rodos, šiuo laiku svar
bu sušelpti ponus, 
nų Lietuva negali

Čia vėl nelaimė, 
bome 32 dolerius
Sakėme, bus gerai. Bet kur 
tau. S. Kučinskas pareiškė, 
kad nė cento ponams! Sako 
jis, po karo, kada Lietuva pa
sikels ant kojų, išsirinks savo 
valdžią, kokia žmonėms pa
tiks, tada pasiųsime, o po
nams nė cento! S. K. sako,

kas tuos ponus rinko, lai ir 
šeria.' Kitas sako, nėra kaip 
pasiųsti į Lietuvą, ar geriau 
sakant, Lietuvos nėra, nes 
Hitleris panaikino mūsų šalies 
vardą, tai' nereikia nei jokių 
fondų. Sako, tie fondai nesiųs 
niekam, o čia sumaumos. Ke
li ant jo sušuko : “Išgama !” 
Tada pašoko “tautos vadu
kas” ir sako: “Jei taip kalbė
tų koks nors kacapas, tai tiek 
to, ale kai šitaip kalba geras 
tautos darbuotojas, tai jau 
blogai.”

Mano gi supratimu, galėtu
mėme visi tie, kurie mylime 
ponus, aukoti po centą, o kau
lyti iš kitų yra sarmata. O ka
da Hitleris pasaulį užkariaus, 
tada gal susimylės ant mūsų 
smetonininkų pabėgėlių. Tie
sa, ponai pripratę gyventi kad 
ir pusbadžiai, bile tik nedirbti. 
Mano mieli, palūkėkite, pakol 
Adolfo saulutė jums užtekės.

Lowellietis.

Skelbkitės savo biznį dien
rašty j “Laisvėje.

Darbininkai išėjo 
tuomet, kai derybos 
panijos atstovais 
Kompanija atsisako
kų reikalavimus išpildyti. O 
darbininkai išstatė penkius 
reikalavimus. Vyriausias rei
kalavimas yra 10 nuoš. algų 
pakėlimo. Unijos prezidentas 
sako, kad visais kitais reikala
vimais unija sutinka pasiduoti 
arbitracijai. *

Dirbtuvė yra pikietuojama.
Valdžios atstovas Charles 

Johnson Post bando abi pusės 
suvesti į daiktą ir sutaikyti.

Rep.

Del Veikimo Ponų Naudai
Malonėsite leisti man tarti 

kelis žodžius šituo svarbiu rei
kalu. Atvirai pasakysiu, kad 
mūsų fašistinis veikimas neko- 
kis. Per metus laiko mes, ku-1 
rie darbuojamės dėl ponų nau
dos, surengėme vos vieną stf-

Dr. John Repshis 
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
278 Harvard Street 
kampas Inman Street 
Arti Central Skvero 

CAMBRIDGE, MASS. 
Tel.. TRObrldge 6330 

OFISO VALANDOS: 
2-4 ir 6-8 vakare 
Nedaliomis ir Šventadieniai*: 
10-12 ryte

J. G/4RŠV/1
Graborius-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalzamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA) 
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam. -
231 Bedford Avenue

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

ci
C
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NOTICE i .......... .
E 2'11 has been issued to the undersigned to 
sell be 
under I 
Control 
of. Kings.

Dal) ill Rd.,

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

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

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

F. W. Slialins I
(SIIALINSKAS)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

NOTARY
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

CHARLES J. ROMAN
( Ramanauskas)

L > &

< $

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

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

dernišką patarnavimą.

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

1113 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 411b

PRANEŠIMAS LIETUVIAMS
Pranešu, jog aš atidariau Wholesale ir Retail likerių 

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

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

žemas kainas.

Federal Liquor Store
2410 Main Street, Bridgeport, Conn.

Telefonas 4-3779.
P. S. SEKITE MŪSŲ SPECIALŲ SAVAITES.

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

Brooklyn, N. Y409 ir 417 Grand Street,
Tel. EVergreen 7-8451

IŠDIRBĖJAI IR PARDAVĖJAI

GERIAUSIOS RŪŠIES RAKANDŲ
Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 

palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENE ir sūnai
Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymą

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

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

THE BAKERS

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

• - w  ■■■■■ .iw. ■ .Iium Hill
Siunčiame duoną per paštą į kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svori Ir kainas.

Varpas Bakery, 36-40 Stagg Street, Brooklyn, N. Y.
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NwWko^zfeWZinioi So. Brooklyn DELEGATAMS

Jurginūs
Balius

Šv. Jurgio Draugystės 57- 
tas metinis balius įvyks jau šį 
šeštadienį (šį vakarą), lapkri
čio 29-tą, visiems žinomoj 
Grand Paradise salėj, 318, 
Grand St., kampas Ilaveme- 
yer St., Brooklyne. šokiams 
grieš dvi orkestros, viena lie
tuviškus, kita amerikoniškus 
šokius. Pradžia 6:30 vai. vak. 
Įžanga (įskaitant taksus) tik 
40c.

Brook lyniečiai visuomet 
skaitlingai dalyvaudavo Jur- 
ginės baliuose. Tikimasi, jog 
ir šis balius bus vienas iš pui
kiausių.

Grasilda Paršonienė 
Mirė; Laidos 1-mą

Penktadienį, 
d., mirė Grasilda Paršonienė, 
57 m. amžiaus, 301 Water St., 
Brooklyne. Pašarvota namie 
po virš minėtu antrašu. Bus 
palaidota gruodžio 1-mą d., 
2 vai. po pietų, Alyvų Kalne
lio kapinėse.

Paliko nuliūdime seserį Elz
bietą Granickienę ir brolį 
Aleksandrą Vengrį, gyvenantį 
New Britain, Conn. Taipgi 
draugą Mike Lawrence.

Laidotuvėmis rūpinasi gra- 
borius Matthew P. Ballas (Bie
liauskas)*.

Grasilda Paršonienė buvo 
tyki, paprasta darbo moteris, 
iš tolo mažai girdima ir ma
toma, tačiau nepavaduojama 
ir įtakinga savo susiedijoj, il
gametė, pastovi darbuotoja— 
aukų davėja ir rinkėja dar
bininkiškai veiklai ir spaudai, 
literatūros platintoja, į “Lai
svės” ir kitus svarbius paren
gimus savo susiedijos žmonių 
organizuotoja ir bilietų pla
tintoja. Buvo nuolatinė “Lais
vės” skaitytoja ir jos skelbia
mų idėjų skleidėja. Taipgi 
priklausė LDS ir Lietuvių Li
teratūros Draugijos Central 
Brooklyno kuopose.

Gyvenant tūlą laiką Wil- 
liamsburge, buvo persikėlus į 
Moterų Kliubą ir jo nare pa
siliko iki mirties. Nors dėl ne
sveikatos pastaraisiais metais 
į susirinkimus rečiau tegalė
davo atsilankyti, pertoli jai 
buvo iš C. Brooklyno važinėti, 
tačiau Kliubo visus darbus 
remdavo sulyg išgalę.

Išleidžiant velionę Paršonie- 
nę iš namų kalbės A. Bimba, 
“Laisvės” redaktorius.. Nariai 
tų organizacijų, kuriose velio
nė priklausė ir veikė, prašomi 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą atsilankymu į šermenis 
ir laidotuves.

“Pavogtas Kūdikis” Drama 
Bus Perstatyta Rytoj

New 
pointėj). Po perstatymui bus

Puiki, jausminga drama “Pavogtas Kūdikis”, bus perstaty
ta jau rytoj, lapkričio 30, pradedant lygiai 5 vai. vakare, 

National Hali, 261-67 Driggs Ave., Brooklyn (Green- 
šokiai prie puikios orkestros.

ALDONA ŠERTVIETYTĖ 
yra pasišventusi menininkė;

lapkričio 28 daug karty pati vaidinusi ir
ONA REPSEVIČIUTĖ, 

Rimta, tyki ir veikli mergaitė, 
bet šiuo kartu ji vaidins išdy
kėles Jievos, tarnaites, rolę.

keletą veikalų vykusiai sumo- 
kinusi. Šiai dramai—“Pavogtas 
Kūdikis”—ji taipgi sėkmingai 
vadovauja.

Lietuvių Liaudies Teatro valdyba, visi teatrininkai ir ar
timi rėmėjai kviečia visus brooklyniečius ir iš toliau dalyvauti 
šiame perstatyme. Pamatysite tobulai ir rūpestingai sumo- 
kintą gražią dramą; susitiksite daug savo pažįstamų iš arti ir 
iš toli. Mes tikimės, kad šiuom kartu minimas perstatymas 
bus atliktas daug šauniau ir sklandžiau negu kada anksčiau.

Tikimės pasimatyti virš nurodytoje vietoje ir nurodytu laiku.
Visus užkviečia Lietuvių Liaudies Teatro Komitetas.

Tarasova Dainuos Sov 
Medikalei Pagalbai

Nina Tarasova
Sovietų Sąjungai Medikalės 

Pagalbos koncerte-prakalbose 
publika turės progos girdėti 
Amerikoj ir užrųbežiuose 
skilbusią dainininkę Niną 
rasovą dainuojant rusų 

dainuos: “Meilė
“Lučinuška,” “Sibiro 
ir “Limonadka”.

pa- 
Ta- 
dai- 
Tė-

Prof. V. Bacevičius Skambins 
Paskilbiisioj Galingoje 
Radio Stotyje WEAF

“Laisvės” skaitytojams bus 
įdomu išgirsti, jog žymusis lie
tuvių pianistas Vytautas Ba
cevičius skambins pianu vie
noj pačių galingiausių N.B.C. 
radio stočių Amerikoj—WE 
A F, 660 k les. Lietuviai ir ga
na tolimose dietose dabar tu
rės progos jį išgirsti.

Bacevičiaus piano koncertas 
iš stoties WEAF (Red Net
work) įvyks gruodžio 5-tą, 
penktadienį, nuo 12:30 iki 
12:45 per pietus, tad ir dir
bantieji galės jį girdėti pietų 
pertraukoj.

Lankėsi “Laisvėje”

Slapukai
Susekti

šiomis dienomis susitinku 
vieną richmondhillietį ir klau
siu : kas pasidarė, kad šiemet 
nerengiate vakarienę ?

Jis man atkerta:
—Rengiame ir šiemet.
—Tai kodėl negarsinate ?
— Gerą prekę nereikia gar

sinti, ji pati išsigarsina. Taip 
yra ir su mūsų vakariene.

—Bet visgi reikia pagarsinti 
kada, kur ir kokiu 
įvyks ?

M

—Jeigu jau taip nori, tai 
ve: ALDLD. 185 ir LDS. 13 
kp. metinis bankietas įvyks; 
6 d. gruodžio,' Buzelio patal
poj, kampas Crescent St. ir 
Atlantic Avė. Vakarienė bus 
duodama 7 vai. vakare; prie 
vakarienės bus ir alaus. Už 
vakarienę ir alų reikės užsi
moki tik $1.25. Taigi, kas 
norės skaniai pavalgyti ir 
draugiškai laiką praleisti, tas, 
be jokių specialių garsinimų, 
atsilankys.

Taip pareiškė richmond- 
hillietis ir dar pridūrė, kad 
draugai Sprainiai organizuoja 
Coney Islandą ir jų kolonija 
skaitlingai pasirodysianti šia
me bankiete.

Kaip ten nebūtų, bet man 
pavyko slapukus susekti ir jų 
pažmonį svietui pranešti.

Brooklynietis.

laiku

Laisvės Radio Davė 
Gražią Programą

teko 
Radio jau 
vai v. šis 
patogesnis

įdomi.

Brooklyno Raudonasis Kry
žius yra pasiėmęs savo parei
gą surinkti kraujo apsaugai 
jūreivių viso Atlantiko Laivy
no, dabar saugančio pajūrį.

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja fornišiuotas kam

barys, garu šildomas, šiltas vanduo. 
Parankus važinėjimas, arti trauki
nių. Gali atsikreipti vedusi pora ar
ba mergina, moteris ar vyras. Dėl 
daugiau informacijų matykite šeimi
ninkę: Apt. D-2, 35 Graham Ave., 
Brooklyn, N. Y. (279-281)

nas. «. 
vynei,’ 
Diena,

Toj pat programoj skambins 
žymusis lietuvių pianistas Vy
tautas Bacevičius, grieš smui
kininkas Jaša Herzog, dainuos 
Efimas Vitis, žymus rusų te
noras, taipgi Rusų Choras.

žymių kalbėtojų sąstate
randasi Aleksandras Petrun- 
kevičius, Yale Universiteto
profesorius; Irina Klirabrova, 
metropolitas Benjamin, ir S. 
Kournakovas. Pastarasis, kai
po militariškas ekspertas, 
duos militarišku atžvilgiu nuo
dugnią peržvalgą. Kartą iš
girdus jo kalbą, tuoj pajunti,. 
jog turi reikalą su militarišku 
reikalų žinovu.

Koncertas - mitingas įvyks 
gruodžio 7-tą, 2 vai. po pietų, 
Manhattan Center, 34th 
8th Avė., N. Y.

Pereitą ketvirtadienį lankė- 
“Laisvėje” vajininkė K. žu-si 

kauskienė ir jos draugė K. 
Juodeškienė iš Orange-New
ark, N. J. Kaip paprastai, ir 
šį kartą no tuščiomis, atvežė 
vėl 
už 
jasi 
pat
kompeticiją — A. Streipeiką 
Elizabethe, K. čiurlį Bayon- 
nėj, ir kitus.

stambų pluoštą dolerinių 
prenumeratas. Ir darbuo
tėliau, nežiūrint, kad ten 
susiedijoje turi didelę

Iki lapkričio 22 šiais metais 
Brooklyne automobiliais už
mušta 252 asmenys.

St.

Pereitą ketvirtadienį 
pasiklausyti Laisvės 
nauju laiku, 6:30 
laikas ištiesų daug 
už buvusį pirmiau.

Programa turėta
Apart J. Ormano pranešimų 
ir komentatoriaus R. Mizaros 
savaitinės sutraukos svarbiau
sių pasaulinių žinių, kurių vi
suomet godžiai laukiasi dėl jų 
informacinės svarbos ir įdo
maus perstatymo, šį kartą vėl 
dainavo Dvi Aldonos—Klimai-

PRANEŠIMAI
ALDLD 185 ir LDS 13 Kp.

Komisijos Nariams
Šių kuopų vakarienės rengiamos 

Komisijos nariai ir gaspadinės ma
lonėkite susirinkti šį antradienį, 2 
d. gruodžio, 8 v. v., pas dd. Dauge
lius, 101-57 — 108th St., Richmond 
Hill, nes turėsime sutvarkyti vaka
rienės dalykus. — V. Paukštys.

(281-283)

II. Murlaschitz, 34 m 
laikytas kvotimui nužiūrėjus 
galėjus būti priežastimi Mrs. 
Blanche Felice mirties. Jis sa
kė policijai, kad ji iššokus pro 
langą iš jo kambario ant 
86th St., N. Y., bet policija 
mano, kad jis ją išstūmęs.

SU-

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

rios bolių alleys.
Kainos Prieinamos

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 2-8842

ŠV. JURGIO BALIUS
Šeštadienį, lapkričio 29 d., įvyks 

Šv. Jurgio 57-tas metinis balius, 
Grand Paradise Svet, 318 Grand 
St., Brooklyne. Pradžia 6:30 v. v. 
JŽanga 40c. (Įskaitant taksus). Šo
kiams gros Prof. Steven Fritz’o dvi 
orkestros. Kviečiame vietinius ir iš 
apylinkės dalyvauti, linksmai pralei
site laiką. ’ (279-281)

PAJIEŠKOJIMAI
Pageidaujama, informacįjų kas lie

čia Victor Junavich. Jis gyveno po 
169 Pearsall St., Long Island City, 
N. Y., bet dingo nuo minėto an
trašo 1924 metuose. Kas žino, kur 
jis dabar randasi arba gali suteikti 
informacijų, prašome rašyti advoka
tui Stephen Bredes, Jr., 197 Have- 
meyer Street, Brooklyn, N. Y.

(281-283)

Antradienį, lapkričio 25 d., 
L.L.D. 147 kp. turėjo savo su
sirinkimą. Susirinkimas įvyko 
drg. W. Kūliko kambariuose. 
Narių susirinkime dalyvavo vi
dutiniai. Trumpai pasikalbėta 
apie svarbą šios organizacijos, 
ne tik kaipo leidime labai ge
ros literatūros, bet ir šiaip 
skleidime darbininkiško susi
pratimo tarpe Amerikos ir Ka
nados lietuvių. Ir ne tik Ame
rikos bei Kanados lietuviai 
turi progos L.L.D. gyvavimu 
džiaugtis ir gėrėtis. L.L.D. 
Komitetas yra gana daug lei
dinių pasiuntęs į Argentiną, 
Lietuvą, Sovietų Sąjungą ir 
kitas šalis, kur tik randasi 
kiek lietuvių.

Visi nariai dalyvavę susirin
kime 
su ta 

, klyne 
I narių
sižadėjo tuo reikalu pasidar
buoti.

Ant vietos pasimokėjo duok
les už šiuos metus 10 narių.

Išrinkta delegatas į New 
Yorko apylinkės lietuvių orga
nizacijų konferenciją, kuri at
sibus lapkričio 30 d., Lietu
vių Amer. Piliečių kliube. De
legatu bus drg. W. Kūlikas.

Koresp.

Draugijų-kuopų delegatai, 
išrinkti dalyvauti didžiojoj lie
tuvių konferencijoj, lapkričio 
30-tą, Pil. Kliubo Salėj, 280 
Union Avė., Brooklyne, prašo
mi visi dalyvauti ir pribūti pa
skirtu laiku—lygiai 1 vai. po 
pietų, kad konferencija galėtų 
būti pavyzdinga, prasidėti lai
ku ir nudirbti reikalingus dar
bus. K. N.

d., Laidovuvės įvyks gruod
žio 2 d., šv. Jono kapinėse. 
Kūnas pašarvotas namuose.

Paliko nuliūdime vyrą Jur
gį ir brolį Vincą.

Laidotuvių pareigomis rūpi
nasi graborius J. Garšva.

MIRĖ

po pasikalbėjimo sutiko 
nuomone, kad So. Broo- 
dar galima gauti naujų 
ir kai kurie draugai pa-

Domininkas Ausiukaitis mi
rė pereitą trečiadienį, lapkri
čio 26-tą, New Haven, Conn. 
Laidos Brooklyne. Kūną par
veš šeštadienį, lapkričio 29-tą, 
12 vai. dieną ir tiesiai nuly- 
dės į šv. Jono kapines palai-

Liko nuliūdime duktė Kot- 
rina šreiberienė, gyvenanti 85 
So. 4th St., Brooklyne. Duk
tė prašo gimines ir pažįsta
mus suteikti velioniui jos tėvui 
paskutinį patarnavimą.

Mary Marinas, 48 m. am
žiaus, gyveno po 884 Hart St., 
Brooklyne, mirė Wyckoff 
Heights ligoninėj, lapkričio 28

Į 57-tas METINIS

BALIUS
Rengia

jŠV. JURGIO DRAUGYSTĖ 
Jvyks Šeštadienį

Į Lapkričio 29 November
Bus Garsioje■ *

• Grand Paradise Svetainėje 
į 318 Grand Street, 
į Brooklyn, N. Y.

Prasidės 6:30 vai. vak.
ĮŽANGA 40c. (Įskaitant taksus)

Jau žinote kad šv. Jurgio 
Draugystės parengimai visuomet 
būna skaitlingi ir linksmūs. Tad 
ir šis balius bus linksmas ir įspū
dingas visiems.
Nes Jis Bus iš eilės 57-tas Balius

PROF. STEVEN FRITZ’O
DVI ORKESTROS

Gros Lietuviškus ir Ameri
koniškus šokius.

Maspeth, L. I.
Maspethiečiai, Rengkitės 

Prakalboms!
Prakalbos, kurias rengia 

vietos Literatūros Draugijos 
kuopa, įvyks trečiadienį, gruo
džio 3 d., Lenkų Salėje, (Na
tional Hali), 61-60 96th Road, 
Maspethe. Kalbės R. Mizara ir 
Pr. Buknys. Jie aiškins šių 
dienų svarbiuosius įvykius, 
tautinius ir tarptautinius.

Prašome visus Maspetho 
lietuvius dalyvauti.

Kuopos Narė.

te ir Žilinskaitė. Jų duetai iš
ėjo nepaprastai žaviai. Taip 
ir lauki, kad jos vėl ir vėl 
dainuotų. Nors tai buvo išva- 

jų pačių koncerto, su- 
28-tos vakarą, Ridge- 

Masonic Temple salėj, 
jos surado laiko ir pa-

karėse
ruošto 
wood 
tačiau
jėgų patarnauti ir Laisvės Ra
dijui.

GALINGA PROGRAMA PRIZUS LAIMĖJUSIŲ JUDŽIŲ
nidis Sovietų prieš-fašistinis judis 

“The Oppenheim Family” 
Širdį nerveriantis vaizdas gyvenimo 
hitlerinėje Vokietijoje, paremtas ant 

Feuchtwangerio apysakos.
EXTRA: Naujausi Sovietų žinių judžiai

■j

Mi»ri sntira apie hailiua vyrus ir 
karžviriškns moteris 

“Carnival in Flanders” 
“Spindinti francūzų komedija. Pataria

ma,“ DAILY WORKER.
Vėlai Rodoma Šiąnakt

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

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

£abn
, . iu.Dio jT'J'""‘■'’C

Atsidarė nauja lietuvių likerių krautuvė. 
Ją įsteigė plačiai žinomi brooklyniečiai

K. ir N. KULBOKAI

Padėkavonės Dienos ir Kalėdų šventėms 
puikiausią pasirinkimą rasite pas 

K. IR N. KULBOKUS

PRISTATOME Į NAMUS.

Telefonas EVergreen 8-7047. Lie. No. L1030

LORIMER RESTAURACIJA
ANTANAS BARZDA, Savininkas

417 LORIMER ST. “Laisvės” Name BROOKLYN 

Geriausios Rūšies z Valgiai 
Gaminami Europiško ir 
Amerikoniško Stiliaus.

Puikūs lietuviško namų darbo 
kilbasai ir kepta paršiena.

Le VANDA

GASPADORIŠKAI NUVIRTI 
KOPŪSTAI IR BARŠČIAI.337 Union Avenue 

Brooklyn, N. Y. 
Tel. Stagg 2-0783 
NIGHT—IIAvemeyer 8-1158

FUNERAL PARLORS
Incorporated

J. LeVanda—E. LeVanda 
Tėvas ir Sūnus Levandauskai

UNDERTAKER

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

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

SULAIKYTA — TREČIA DIDŽIOJI SAVAITft.

“Wings of Victory”
(Pasaka apie Valeri Chkalov)

»u Vladimir Belokurov kaipo Chkalov ir Mikhail Gelovani kaipo Josepf Stalin.
Pridėčkas: “GOLDEN MOUNTAIN”

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

Nuolatinis rodymas nuo 9 ryto — 25o iki 1 v. p. p., šiokiom dienom.
SPECIALIS VRLUS RODYMAS KAS ŠEŠTADIENĮ

STANLEY THEATRE s,<- s-T

--------------------------------------------------- ii
Amerikiečiai rusai stovi su heroiškais gynėjais

RUSŲ—AMERIKONŲ

Koncertas — Prakalbos
Nedėlioję 7 Gruodžio-Dec., 2 v. p. p.

MANHATTAN CENTER
34th Street ir 8th Avenue

P A S I R
ARTISTAI:
Nina Tarasova 
Vytautas Bacevičius 
N. M. Tvardovskaya 
Jascha Herzog 
Efim Vitis 
United Russian Chorus 
Akompanistai:

A. Pressman, M. Maranz 
ir kiti

New York City 
O I) Y S:

KALBĖTOJAI: 
Metropolitan Benjamin 
Prof. A. Petrunkevitch 
V. Tereschenko 
S. Kournakov 
Irana Khrabroff

Tikietai: 55c, 88c, $1.10, $1.65. Galima pirkti pas American-Russian 
Committee for Medical Aid to the U.S.S.R. ofise

55 West 42nd Street, New York.

AMERICAN-RUSSIAN COMMITTEE for MEDICAL AID TO USSR
55 West 42nd Street, New York PEnnsylvania 6-3370

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

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

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

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

Brooklyn, N. Y.
Teh 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 Brooklyne

459 Grand St.
Skersai nuo Republic Teatro

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




