
Kongreso Atstovų Buto pri
imtas bilius prieš streikus su-

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.00 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.50

Metams

No. 287 LAISVĖS ANTKa™e8,;„“’ s^MS,rREET Brooklyn, N. Y., šeštad., Gruod. (December) 6, 1941 Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXXI. Dienraščio XXIII
daro greitą pavojų Amerikos 
darbo unijoms.

Argi to dar nemato C.l.O. 
ir Darbo Federacijos lyderiai? 
Tiesa, ir Green ir Murray 
protestuoja prieš tuos Kongre
so žygius. Bet reikia daug 
daugiau: reikia, kad abu ši
tie milžiniški judėjimai suda
rytų bendrą frontą prieš pa
našius bilius.

Sovietai Atkariavo dar apie 
Šimtą Miestelių ir Kaimų 
Taganrogo Fronte Pietuose

CIO IR D. FEDERACIJA 
KOVOJA SUMUŠT BILIŲ 

PRIEŠ STREIKUS

Roosevelt, Sakoma, Planuoja 
Siųst Penkių Milionų .

Armiją Prieš Nacius
Kol kas tokio bendro fronto 

nesimato. Kol kas unijų judėji
mas tebėra neapvienytas. O 
tas tik padrąsina Kongreso 
reakcionierius.

Perskaičiau Anna Louise 
Strong vėliausiai parašytą 
knygą “The Soviets Expected 
It”. Knyga rašyta jau einant 
karui tarpe Sovietų Sąjungos 
ir Hitlerinės Vokietijos. Kny
ga nepaprastai gera.

Angliškai skaitanti Lietuvių 
Literatūros Draugijos nariai 
gali šią knygą gauti. Prie jos 
dar pridedama didžiulė kny
ga “Life On An Ice Floe.”

Ši knyga parašyta Ivan Pa- 
panino apie Sovietų mokslinin-
kų gyvenimą ant ledo prie 
šiaurinio poliaus.

Chicagos “Naujienos” (gruo
džio 2 d.) šaukia: “Maskva 
susiniovė su Hitleriu. Todėl 
dabar visi turi garbinti Mask
vą.”

Du sakiniai ir du bjaurūs, 
nesąžiniški melai.

Argi šis baisus karas yra 
tiktai Maskvos susiniovimas su 
Hitleriu? Argi Hitleris nesi- 
niauja su visa žmonija?

Tą puikiai žino “N.” redak
torius, tačiau per akis meluo
ja.

Arba, kas gi reikalauja ar 
prašo, kad “N.” redaktorius 
arba kas kitas pultų ant kelių 
ir garbintų Maskvą ? Niekas 
neprašo.

Viskas, kas yra sakoma, tai 
kad tie, kurie plūsta Sovietų 
Sąjungą, kursto Amerikos 
liaudį prieš tą kraštą, labai 
gražiai pasitarnauja Hitleriui 
šiame kare prieš visą žmoni
ją-

Štai kas teigiama. Ir tai yra 
šventa tiesa.

“Naujienos” gi stovi pačio
se pirmosiose eilėse tų plūdi- 
kų. Jos tiesiog organauja Hit
lerio propagandos biurui.

“Laisvės” vajus eina tik vi
dutiniai. O sąlygos geram va
jui labai' prielankios. Ir žmo
nės daugiau palinkę prie skai
tymo kasdieninių žinių, ir dar
bams pagyvėjus lietuviai ge
riau sugyvena su doleriu.

Mūsų smarkieji vajininkai 
stovi gerai. Tačiau ne nuo jų 
vienų vajaus išplėtimas ir pa
sisekimas priklauso.

Vajus išeis visu šimtu nuo
šimčių gerai tik tada, kada 
kiekvienas dienraščio skaityto
jas stengsis pasidarbuoti.

Ilgas Dr. Ancevičiaus kab- 
legramas pronaciškoj spaudo
je pradeda pavaduoti taip va
dinami laiškai iš Lietuvos ir 
Vokietijos. O tuos laiškus ra
šo, matyt, arba pasamdyti ar
ba priversti nacių pastumdė
liai.

Štai Chicagos “Drauge” 
(gruodžio 2 d.) telpa toks lai
škas tiesiog iš Vokietijos nuo 
tūlo “pabėgėlio”. Tas “varg
šas” pabėgėlis esąs koncen
tracijos stovykloje “be darbo 
ir lėšų.”

Tačiau perdėm laiške bjau
rojami ne naciai, bet Sovietai 
ir bolševikai. Prašomi gelbėti 
ne nacių koncentracijos sto
vyklose lietuviai, bet “išvežtie
ji į Sovietų Sąjungą.”

Nesinori tikėti, kad “Drau
go” redaktorius tokią nacišką

(Tąsa ant 5-to pusi.)'

London, gruod. 5.—Rau
donoji Armija pietiniame 
fronte atkariavo nuo vokie
čių dar apie šimtą mieste
lių ir kaimų į vakarus nuo 
Rostovo per paskutines 24 
valandas, kaip sako sovieti
niai pranešimai šiandien. 
Sovietai sutriuškino vokie
čių pradėtą ofensyvą Char
kovo srityje ir dabar gru
miasi pirmyn Doneco ba
seine. Charkovo sektoriuje 
raudonarmiečiai taipgi at
griebė nuo vokiečių kelis 
miestelius bei kaimus.
TEIGIA, KAD SOVIETAI 

LAIMI VISU FRONTU
Sovietų daromos atakos 

tankų, orlaivių, raitelių ir 
pėstininkų turėjo laimėji
mų ištisame fronte nuo 
Azovo Jūros iki centralinio 
fronto apie Maskvą.

Tass, Sovietų žinių agen
tūra, teigia, jog sovietinė 
kariuomenė vienoje vietoje 
sulaužė visą vokiečių apsi
gynimo liniją, užėmė kari
niai svarbų ruožtą ir kelias 
aukštumas.

Taganrogo fronte vokie
čiai ir italai vis galvatrūk
čiais bėgą toliau į vakarus. 
Sovietai ten atkariavo dar 
kelis tuzinus miestelių ir 
kaimų.

Įvairiose fronto dalyse 
raudonarmiečiai per dieną 
sunaikino 4,400 vokiečių. 
Rostovo-Taganrogo srityje 
iki šiol tapo užmušta 40,- 
000 bėgančių fašistų, ne
skaitant pavojingai sužeis
tų ir nelaisvėn paimtų.
NACIAI ŠAUKIASI PAS

TIPRINIMŲ Iš KRIMO
Nacių komanda šaukiasi 

kuo greičiausių pastiprini
mų iš Krimo pusiausalio 
prieš Sovietus Taganrogo 
fronte. Vokiečių jėgos, ties 
Sevastopoliu, Krime, todėl, 
apsilpo ir Sovietai atkaria
vo eilę naujų pozicijų.

Sovietai turėjo pasiseki
mų Tūlos ir Kalinino srity
se.

Vokiečiai su šimtais tan
kų šturmavo sovietinę lini
ją į vakarus nuo Možaisko, 
Maskvos fronte. Sovietai 
atmušė nacius ir atėmė iš 
jų dar keturis miestelius 
bei kaimus tenai.

Jugoslavai Atkariavo 
Du Miestus nuo Nacių
London. *.— Maskvos ra

dijas ketvirtadienį sakė, 
kad Jugoslavijos patriotų 
partizanų armija, koman
doje generolo Drazos Mi- 
chailovičio, atkariavo nuo 
vokiečių miestus Cacaką ir 
Uzicę.

Dabar septynios nacių 
divizijos, apie 105,000 ka
riuomenės, su- tankais, or
laiviais ir didžiosiomis ka- 
nuolėmis, kariauja prieš 
serbus ir kitus Jugoslavijos 
sukilėlius.

ORAS. —- šį šeštadienį bū
sią lietaus ir šalčiau. '

VOKIEČIAI BUVĘ ĮSI
LAUŽĘ Į MASKVOS GY

NIMO LINIJAS
Pirmesnis pranešimas 

teigė, kad vokiečiai buvo 
įsikirtę giliau į Sovietų ap
sigynimo linijas į pietų va
karus nuo Možaisko ir Ma- 
lojaroslaveco ir privertę 
raudonarmiečius pasitraukt 
kiek atgal.

Anksti penktadienio ry
tą New Yorko radijas sakė, 
kad, turbūt, naciai užėmę 
Dmitrovo vandentiekį - re
zervuarą, už 50 mylių į 
šiaurius nuo Maskvos.

Vichy Francija Užlei
džia Savo Afrikines 
Prieplaukas Naciam
London. — Iš žinančių 

dalykus šaltinių patirta, 
kad Vichy valdžia, Franci- 
jos “nepriklausomos” da
lies, leido vokiečiams nau
dot visas prieplaukas ir or
laivių stovyklas f rancūzų 
kolonijos^ šiaurinėje Afri
koje.

Vokietijos maršalas Her
mann Goering, per derybas 
su Vichy Franci j os galva 
maršalu Petainu Paryžiuje, 
reikalavęs ir Franci jos ka
ro laivų, bet Petain nesuti
kęs pervest savo karo lai
vyną Vokietijai.

Anglija Paskelbs Karą Suo
mijai, Rumunijai ir Vengrijai, 

Jeigu Jos vis Kariaus 
Prieš Sovietus

London, gruod. 5. - (Šiuos 
žodžius berašant) dar nėra 
atsakymo į Anglijos griež
tą reikalavimą, kad Suomi
ja (Finliandija), Vengrija, 
ir Rumunija nustotų karia
vusios išvien su naciais 
prieš Sovietų Sąjungą.

Anglija pareiškė, kad jei
gu tie trys kraštai neduos 
patenkinančio atsakymo į 
Anglijos reikalavimą iki 11 
valandos naktį iš penktadie
nio į šeštadienį, tai Anglija, 
paskelbs karą prieš Suomi
ją, Vengriją ir Rumuniją.

Kodėl Sovietai Pasitraukė 
Iš Hangoe, Suomijoj?

London, gruod. 5. — So
vietai pasitraukė iš Hangoe 
pusiausalio, Suomijoj, pagal 
Anglijos pageidavimą ir tuo 
tikslu, kad Suomija neturė
tų priekabės toliaus išvien 
su naciais kariaut prieš So
vietus, vardan atgavimo 
suomiškos žemės.

Maskva, gruod. 5. — So
vietai iki šiol atgriebė 6,000 
ketvirtainių mylių plotą 
nuo vokiečių Rostovo-Ta
ganrogo srityje. 1

Vichy, Franc. — Paryžiu
je francūzai pašovė dar vie
ną nacių oficierių.

t . ,

Washington. — CIO uni
jų generalis pirmininkas 
Philip Murray ir Amerikos 
Darbo Federacijos pirmi
ninkas Wm. Green atsišau
kė į Amerikos darbininkus 
suburti visas savo jėgas ir 
daryti galingiausią spaudi
mą senatui, kad jis atmestų 
H. Smitho bilių prieš strei
kus pramonėse dirbančiose 
šalies gynimui.
SMITHO BILIAUS ŽIAU

RUMAI
Kongreso atstovų rūmo 

priimtas Smitho bilius, be 
kitko, uždraudžia streikuot 
dėl unijos pripažinimo to
kiose pramonėse užgina; 
masinius pikietavimus rei
kalauja suregistruot unijas, 
kaip kokias korporacijas; 
siūlo priverst darbinįnkus 
laukti 90 dienų ir taip “at
sivėdinti” nuo bile streiko 
tuo laikotarpiu, kai valdiš
kos komisijos stengsis su
laikyt darbininkus su sam
dytojais.

Sovietų Oficialiai Pranešimai
Maskva, gruod. 4. — Sovietų Žinių Biuras šiandien da

vė sekamą pranešimą per radiją:
Mūsų kariuomenė gruodžio 4 d. visais frontais vedė 

mūšius su priešu.
Oro kautynėse mes numušėme žemyn penkis vokie

čių orlaivius, o savo praradome vieną lėktuvą.
Gruodžio 4 d. arti Maskvos buvo nušauta žemyn 21- 

nas vokiečių orlaivis.
Gruod. 3 d. mūsų jėgos sunaikino 24 vokiečių tankus, 

du šarvuotus automobilius, 335 trokus vežančius kariuo
menę ir reikmenis, 10 lauko kanuolių, 21-ną priešlėktu
vinę kanuolę, keturis trokus su žibalo bakais ir 30 ve
žimų su reikmenimis.

Viena kuopa priešo pėstininkų buvo išblaškyta ir su
naikinta.

Vienoje dalyje vakarinio fronto mūsų kariuomenės 
vienetai sunaikino priešo kareivių eilę. Vokiečiai prarado 
daugiau kaip 1,100 kareivių ir oficierių ir 12 tankų. Mes 
suėmėme 40 vokiečių.

Toj pačioj fronto dalyj raudonarmiečiai, komanduo
jami drg. Novikovo, sunaikino 300 fašistų kareivių ir 
oficierių.

Kitoje vakarinio fronto dalyje, raudonarmiečių viene
tas komandoje Maslennikovo per trijų dienų mūšius su
naikino aštuonias priešo lauko kanuoles, 11 apkasinių 
patrankų, 22 kulkasvaidžius ir apie 3,000 priešo kareivių 
ir oficierių.

"Laisvės" Vajus
VAJAUS RODYKLĖ ŠIANDIEN

Punktai
A. Stripeika, Elizabeth ..................................... 2745
J. Bakšys, Worcester ....";................................... 1938
K. Žukauskienė, Newark.................................... 1607
P. Bokas, Waterbury ....................................... 1494
Philadelphia Vajininkai .................... <............ 1325
A. Klimas, Hartford ........................................  1229
K. čiurlys, Bayonne.............................................. 1126
S. Penkauskas-P. Tamašauskas, Lawrence.......  926
J. Jeskevičius, Hudson........................................  876
P. Beeis, Great Neck ................    790

S. Kuzmickas, Shenandoah, Pa ..................  773
V. Padgalskas, Mexico......................................... 713
J. Venskevičius, Cambridge .......................  651
ALDLD 20 kp., Moterų Skvriųs Binghamton .. 620
ALDLD 136 kp., Kearny - Harrison.................. 517
P. Žirgulis, Rochester ......................................... 488
J. Kuraitis, Brooklyn ..........................   446
J. Matačiunas, Paterson..................  442
J. Blozonis-J. Karsonas, Lowell.......................... 435
J. Ramanauskas, Minersville ......... ..................... 433

(Tąsa 5-me puslapyje)

Berlin, gruodžio 15.—Naciai 
skelbia, kad jų minos nuskan
dino tris prekinius Sovietų lai
vus Suomijos Įlankoje.

Išsisukinėjanti Japonijos 
Atsakymai j Amerikos Rei

kalavimus ir Klausimus

Washington, gruod. 5. — 
Prez. Rooseveltas ir valsty
bės ministeris Hull svarsto 
Japonijos atsakymą į Ame
rikos reikalavimus. Sako, 
kad viešai paskelbs japonų 
atsakymą tiktai po nuodug
naus apsvarstymo.

Japonijos atstovai Wa- .. 
shingtone neva atsakė į 
prez. Roosevelto klausimą: 
Kodėl Japonija telkia to
kias dideles karo jėgas į 
Indo-Chiną, francūzų kolo- , 
niją? (Gal tai užpuolimui 
Thailando?) Japonų atsto
vai nupasakojo, būk Japo
nija neturinti tikslo užpul
ti Indo - Chiną ar ką kitą 
rytinėje Azijoje.

Pranešimai iš Tokio rodoU 
kad Japonijos valdžia pa
geidauja dar tęsti derybas 
su Jungtinėmis Valstijomis.

Už tokio įstatymo peržen
gimą tas sumanymas grū
moja atimt unijoms leng
vatas teikiamas pagal Ša
lies Darbo Santikių Įstaty
mą, taipgi atimt iš jų narių 
socialę nedarbo pašalpą ir 
dar sunkiai baust jų vadus 
piniginiai ir kalėjimu.
GAL SENATORIAI SU
ŠVELNINS SUMANYMĄ 

PRIEŠ STREIKUS
Jungtinių Valstijų vice

prezidentas Wallace, su 
prez. Roosevelto užgyrimu, 
išstojo prieš Smitho suma
nymą, atkreiptą prieš strei
kus ir unijas. Sako, toks 
įstatymas būtų peržiaurus. 
Yra senatorių, kuriem taip
gi .atrodo, jog Smitho bilius 
yra peraštrus, ir jis kenktų 
šalies gynimui.

Todėl, manoma, kad se
natas sušvelnins Smitho su
manymą arba priims nau
ją, žmoniškesnį bilių strei
kams taikyti bei apriboti 
karinėje pramonėje.

Washington. — Kilo su
judimas tarp Jungtinių 
Valstijų kongreso narių, 
kai tūli Chicagos ir Wa- 
shingtono laikraščiai pas
kelbė vadinamą slaptą prez. 
Roosevelto planą perkelt 
5 milionus Amerikos armi
jos į Europą karui prieš 
Vokietiją.

Prezidento sekretorius 
Early, klausinėjamas laik
raštininkų, atsisakė pripa
žint ar užginčyt, kad Roo
se veltas ir karo ir laivyno 
ministerial turi intenciją 
siųst milionus Amerikos

Amerika Išleisianti iki 
125 Biliony Dolerių 

Hitleriui Sumušti
Washington. — Amerikos 

apsigynimo v i r š i ninkai- 
skaičiuoja, jog ši šalis tu
rės viso išleist 120 iki 150 
bilionų dolerių, kad sumuš
tų Vokietiją. Tuo tikslu 
1942 m. reikėsią 40 bilionų, 
o 1943 m. nuo 50 iki 60 bili
onų dolerių.

Pranešama, kad eigoje 
vieno mėnesio prez. Roose- 
veltas viešai paskelbs pro
gramą pasmarkintam gink
lavimui Jungtinių Valstijų, 
Anglijos ir Sovietų' Sąjun
gos; tai būsianti “pergalės 
laimėjimo” programą.

AMERIKOS ARMIJOS 
SIUNTIMAS EUROPON
Kitas pranešimas teigia, 

jog prez. Roose veltas ir 
Anglijos ministeris pirmi
ninkas Winston Churchill,, 
neseniai besitardami laive 
Atlanto Vandenyne, atrado, 
jog reikės siųst Amerikos 
armiją į Europą, kad su
mušus Hitlerį sausumoje.

Bėgantieji Naciai Šau
kiasi Italy Pagalbos 
Berlin. — Naciai pripa

žįsta, kad Sovietų tan
kai, pėstininkai, raiteliai ir 
orlaiviai galingai, neatlai- 
džiai atakuoja vokiečius 
Rostovo - Taganrogo fronte 
ir Doneco srityje. Tad vo
kiečiai atsisaukė į savo 
talkininkus italus ir slova
kus sustabdyt Raudonąją 
Armiją.
VOKIEČIAI SAKOSI NAI
KINĄ SOVIETŲ JĖGAS
Naciai skelbia, kad pie

tiniame fronte jų orlaiviai 
sunaikinę 16 sovietinių tan
kų, pulką kariuomenės ir 
100 orlaivių. Jie vis užgin
čija, kad Sovietai atgriebė 
nuo nacių Taganrogą. Hit- 
leriečiai kartoja, kad jų 
tikslas esąs ne daugiau žę- 
mės užimt, bet sunaikint 
kuo daugiausiai sovietinės 
kariuomenės.

kariuomenės prieš Hitlerį 
ir yra pilnai išdirbę planus 
veikimui prieš Vokietiją ir 
kitas fašistines šalis.
TYRINĖJIMAI Iš ABIE

JŲ PUSIŲ
Laivyno ministeris Knox1 

ir prezidento sekretorius 
Early pareiškė, jog valdžia 
nuodugniai ištirs, kokiais 
keliais minimi laikraščiai 
išgavo ir paskelbė prez. 
Roosevelto laišką ir kitus 
slaptus dokumentus kas lie
čia karo planus prieš na
cius.

Senatorius Wheeler, prie
šas Roosevelto užsieninės 
politikos, žada reikalaut, 
kad kongresas ištirtų to
kius prezidento ir jo minis- 
terių planus.

Republikonas kongresma- 
nas E. C. Michener įnešė 
sumanymą sustabdyt svars
tymus skyrimo dar aštuo- 
nių bilionų dolerių reika
lams apsigynimo, kol bus 
ištirta, ar Roosevelto val
džia iš tikrųjų ruošiasi
siųst penkis milionus Ame
rikos armijos karan prieš 
Hitlerį ir ar prezidentas su 
karo ir laivyno ministeriaiS 
yra išdirbę tokius planus, 
kaip kad spaudoje paskelb
ta.

SOVIETAI UŽ 6 MYLIŲ I VA
KARUS NUO TAGANROGO
Kuibišev, gruod. 5. — 

Šėlsta mūšiai Taganrogo 
gatvėse tarp Sovietų ir na
cių. Bet pro miestą sovie
tinė kariuomenė nužygiavo 
šešias mylias toliau į vaka
rus.

Washington. — Amerikos 
valdžia stengsis _ greičiau 
pristatyt Sovietam karo pa- 
būlų. Sovietai skundėsi, jog 
spalių ir lapkričio mėne
siais Amerika nepristatė 
tiek pabūklų, kiek buvo ža
dėjus. , į&į
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“Keleivis” Yra Melagis
“Keleivis,” kuris tiek daug paskleidė 

Amerikos lietuvių tarpe purvinos Hitle
rio propagandos, kuris ir dabar prie 
kiekvienos progos pagiria hitlerizmą ir. 
visaip purvina Hitlerio didžiausį priešą 
Sovietų Sąjungą, be melo negali žengti 
nei žingsnio.

“Keleivis” No. 49, iš gruodžio 3 d., 
pirmame puslapyj įtalpino dideliu ant- 
galviu žinią: “Nuteisė 18 Komunistų 
Kaip šalies Išdavikų.” Ir kas gi tie “Ke
leivio” iškepti “komunistai” yra? Tai 
Minneapolis mieste “Keleivio” politiniai 
šalininkai trockistai iš taip vadinamos 
“Socialist Workers Party” nariai. Patsai 
“Keleivis” pripažįsta, kad valdžios žmo
nės, darydami kratas, rado daug troc- 
kistų literatūros ir Trockio paveikslų.

Visas pasaulis žino, kad Trockis buvo 
didžiausias Sovietų Sąjungos ir kartu 
komunistų priešas. Jis šnipavo Hitleriui 
ir kitiems Sovietų neprieteliams.

Kodėl “Keleivio” redakcija rado rei
kalo savo politinius sėbrus — trockistus, 
kuriuos “Keleivis” visada apverkia, pri
mesti komunistams? Matyt, tik todėl, , 
kad tą savaitę permažai gavo iš Berlyno 
naciškos propagandos prieš Sovietų Są
jungą, jeigu neskaityti melo apie “60,- 
000 lietuvių Solovkų saloj,” neparašė jam 
melų tirados ir ilgasis Jonas iš Brook
lyn©.

“Keleivio” redakcija labai gerai žino, 
kad trockistai iš “Socialist Workers Par
ty” nėra komunistai, bet kaip tik bjau
riausi komunistų priėšai, o “Keleivio” 
rūšies socialistų draugai, bet jis tuos ele
mentus primetė komunistams, kad ko
munistus pašmeižti.

“Keleivio” redaktoriui visur “komu
nistai” tik ir matosi. Jugoslavijoj liau
dis veda žūt būtiną kovą prieš hitleriz-’ 
mą. Ji turi sudarius apie 100,000 parti
zanų armiją. Aišku, kad partizanai nė
ra komunistai. Bet juos taip vadina Hit
lerio šaika. Taip vadina ir “Keleivis” ta
me pat numeryj.

Žiauriausias Karas Serbijoj
Vokietijos ir Italijos fašistai pavergė 

Jugoslaviją šių metų pavasarį. Jugo
slavijos liaudis kovinga, bet ji negalėjo 
parodyti didelio atsparumo, nes valdžioj 
ir armijos komandoj buvo daug Musso- 
linio ir Hitlerio šalininkų.

Bet kovinga Serbijos, Juodkalnijos, 
Kroatijos liaudis nenuleido rankų ir po 
to, kaip ten fašistai įsigalėjo. Prasidėjo 
liaudies partizaniškas karas. O kada Hit
leris ir jo gengė užpuolė Sovietų Sąjun
gą, tai partizanų karo liepsna apėmė vi
są Serbiją, Juodkalniją, dalį Kroatijos. 
Hitlerio komandieriai daug kartų buvo 
sumušti ir ištremti iš miestų. Partiza
nus nuoširdžiai remia visa darbininkiš
ka liaudis, visi žmonės, kuriems brangi 
laisvė. Naciai buvo priversti prieš par
tizanus vartoti tankus, orlaivius ir pa- 
rašiutistų grupes. Nieko negelbėjo. Par
tizanų kova plėtėsi ir plečiasi. Hitleri
ninkai griebėsi baisaus žiaurumo. Jie iš
žudė apie 350,000 Jugoslavijos žmonių! 
Bet liaudies kovos nesumažėjo, o dar 
padidėjo. Sakoma, kad partizanų armi
ja turi per 100,000 kovotojų, kanuolių, 
daug kulkasvaidžių ir net orlaivių. Gin
klų jie gavo iš Sovietų Sąjungos ir gal 
Anglijos. Buvo davinių, kad partizanams 
perleidžia ginklų ir Italijos prieš Musso- 
linį nusistatę kariai.

Hitleris ir Mussolinis labai bijo, kad 
neatsidarytų Balkanų frontas. Tas įvyk
tų, jeigu Turkija pereitų Sovietų Sąjun
gos ir Anglijos pusėn. Todėl, greita pa
skuba jis permetė dar tris divizijas, apie 
60,000 kareivių, su tankais ir orlaiviais

prieš Jugoslavijos partizanus. Numato
mi labai žiaurūs mūšiai.

Mes suprantame, kad nepaisant ką hit
lerininkai darys, ant kiek jie budeliš
kai žudys žmones ir degins miestus, tas 
nesulaikys Jugoslav, liaudies nuo kovos. 
Bet tai priešhitleriškai liaudies kovai la
bai reikalinga pagalba. Kad dabar Tur
kija sutiktų išstoti prieš barbarišką hit
lerizmą ir fašizmą, tai Balkanų liaudies 
pastangomis, Sovietų Sąjungos ir Angli
jos jėgos išvien su Turkijos jėgomis galė
tų ištrenkti hitlerininkus ir fašistus iš 
Balkanų ir suardytų jų visus planus So
vietų fronte.

“Vilnis” Apie Siūlomą iš Hitleri
ninką Valdžią Lietuvai

Mes jau pareiškėme, kad “Draugo” 
siūlomoji Lietuvai “valdžia” sudaryti 
priešakyj su Smetona ir atbėgėliais per 
Berlyną, su Hitlerio pagalba į Ameriką, 
būtų karikatūra, su kuria nesiskaitytų 
nei Amerikos lietuviai nei Lietuvos liau
dis. Tokia “Lietuvos valdžia” būtų nie
kas kitas kaip kopija tos “valdžios,” ku
rią hitlerininkai buvo organizavę Kau
ne, kada ten atmaršavo Hitlerio go- 
vėdos, bet vėliau buvo išvaikyta, nes Hit
leris nenori jokios atskiros Lietuvos, bet 
ją padaro dalimi savo Ostlando.

Lietuvių liaudies dienraštis “Vilnis,” 
kuris eina Chicagoj, iš gruodžio 2 
dienos laidoj, apie tai rašo:

“Per kelis pastaruosius mėnesius va
dinamoji katalikų spauda smarkiai tar
kavo Smetoną. Tuo ypač pasižymėjo p. 
Gabaliausko redaguojamos “Lietuvių Ži
nios” (Clevelande) ir “Draugas.” Ga- 
baliauskas įtarė Smetoną esant net... 
bolševikų talkininku... Jų akyse juk tai 
baisus prasižengimas.

“Bet pereitą savaitę ‘Drauge’ užgie
dojo iš kitokių gadzinkų. Editoriale, už
vardintame ‘Laikas sudaryti Lietuvos 
vyriausybę,’ ‘Draugas’ (Nr. 248) jau vėl 
pripažįsta Smetoną teisėtu prezidentu:

“‘Patsai prezidentas A. Smetona gy
vena mūsų tarpe. Yra ministeris prie 
Jungtinių Valstybių, yra konsulai ir gar
bės konsulai. Tai labai gerai. Dar ge
riau, kad tos likusios instancijos turi pri
pažinimą, kad iš užšaldytų Lietuvos ka
pitalų Amerikoje turi išlaikymą. * Geras 
ir stiprus pagrindas.’ :5 ' '

“Taigi, anot ‘Draugo,’ pagrindas val
džiai (užsieniuose) jau yra — pagrindas 
perdėm smetoninis.

“Prie likučių to smetoninio aparato 
‘Draugas’ siūlo sudaryti mažą parlamen
tą,’ o tas ‘parlamentas’ turi susidaryti 
‘išimtinai iš Lietuvos piliečių.’ Kadangi 
tie Lietuvos piliečiai yra atvykę Ameri
kon per Berlyną, tai jų politinė spalva 
taip pat gerai žinoma.

“Tie patys katalikai dar visai neseniai 
sakė, kad Smetona yra uzurpatorius ir 
ragino boikotuoti jo maršrutą. Dabar 
Smetona pasidarė vyriausias špykis jų 
numatomuose prospektuose.

“Iš to visiškai aišku, kad už kulisų da
romos visokios beprincipės kombinaci
jos ir mechanizacijos.”

Dvesiantis Italijos Fašizmas
Mussolinio razbaininkiška šaika jau 

iki gyvojo kaulo atsiėdę Italijos liaudžiai. 
Baisus fašistų teroro viešpatavimas, 
nuolatiniai karai prieš kitas šalis, ne
pakeliami taksąi, įkyrėjo Italijos žmo
nėms.

Mussolinis vedė brutališkus užpuolimo 
karus prieš Ethiopiją, Ispaniją, Albani
ją, Graikiją, Jugoslaviją, Franciją ir da
bar veda prieš Angliją ir Sovietų Są
jungą.

Visi mato, kad Mussolinio išgarbinti 
armijos “legionai,” orlaivyno pulkai, ka
ro laivynas nepasižymi kare. Mažoji 
Graikija mušė Mussolinio jėgas Alba
nijoj. Tas yra todėl, kad Italijos žmo
nės neapkenčia Mussolinio ir jo šaikos.

Jis, susidėjęs bendran karan su Hit
leriu, tapo Hitlerio bernas. Italijoj stra
teginius punktus laiko užėmus Hitlerio 
armija. Tas duoda suprasti kiekvienam 
Italijos patriotui, kad jeigu Hitleris lai
mėtų karą, tai Italija' liktų Vokietijos 
kolonija. Italija vėl netektų savo tauti
nes nepriklausomybės, kaip buvo pirm 
Garibaldi kovų.

Patys Mussolinio šalininkai pripažino, 
kad Italijoj buvo ir yra suokalbių nu
dėti Benito Mussolinį. Ir nepaisant, kaip 
fašistai stengiasi išgaudyti suokalbinin
kus, jiems tas nevyksta. Tas parodo, 
kaip Italijos fašistai įkyrėjo žmonėms, 
kad tie pasirengę imtis visokių priemo
nių, kad tik nusikratyti to barbariško 
režimo.

Lietuvių Aukos ir Pasidar 
• bavimas Browderio 

Išlaisvinimui
Prieš porą dienų Lietuvių 

Piliečių Komitetas pridavė 
Amerikiniam Piliečių Ko
mitetui Išlaisvinti E. Brow- 
derį $50 aukų. Amerikinio 
komiteto žmonės labai dė
kingi lietuviams už tą nors 
nedidelę auką. Jiems dabar 
finansinė pagalba labai rei
kalinga. Neužilgo Washing- 
tonan bus siunčiama dele
gacija su parašais. Ten bus 
bandoma susisiekti su pre
zidentu Rooseveltu, įteikti 
jam šimtus tūkstančių pa
rašų, prašančių atidaryti 
Atlantos kalėjimą ir išleisti 
į laisvę tą kovotoją prieš 
fašizmą. Visos tos pastan
gos kaštuoja pinigų. Tik 
gaila, kad mes lietuviai iki 
šiol dar tiek mažai finansiš
kai teprisidėjome prie šito 
svarbaus darbo. Kaip ma
tėte spaudoje iš Lietuvių 
Piliečiu Komiteto iždinin
kės Ęlsie Gasiūnienės pa
skelbtos finansinės atskai
tos, iki tam laikui tai kam
panijai aukų buvo gauta vi
so labo tik $84.52. Lietuvių 
Komiteto išlaidos siekė

labai puikios. Komitetas sa
ko: “Ant tos peticijos jau 
yra pasirašę tūkstančiai 
metodistų, baptistų, episko- 
palų ir kitų tikėjimų kuni
gų.” Šitie dvasiškai savo pe
ticijoje pareiškia, kad nors 
jie nesutinka su Browderio 
politinėmis pažiūromis, ta
čiau jie trokšta matyti jį iš
laisvintą ir sugrąžintą į ei
les kovotojų prieš fašizmą. 
Jie primena prezidentui, 
kad Kalėdinių švenčių pro
ga, kada visur skamba ge
ros valios dvasia, būtų at
liktas tikrai žmoniškas dar
bas, jeigu prezidentas dova
notų Browderiui bausmę. 
Brow&eris jau bus atsėdė
jęs devynius mėnesius ir 
pasimokė j ęs du tūkstančiu 
dolerių bausmės. Tolimes
nis jo laikymas kalėjime 
reikštų .nepateisinamą jo 
persekiojimą už jo politines 
pažiūras.

Amerikinis Komitetas ga
vo peticijas su parašais iš 
Calif orni jos, ant kurių 
skamba daugybė chiniškų ir 
japoniškų pavardžių. Tad

reiškia, ir tie šios šalies gy
ventojai ir piliečiai priside
da prie pažangaus judėji
mo už laisvę tam žmogui, 
kuris visą savo gyvenimą 
yra pašventęs kovai už liau
dies interesus.

Kansas valstija yra Earl 
Browderio gimtinis kraštas. 
Ten piliečiai taipgi susirū
pinę išlaisvinimu Browde
rio. Ant peticijos, atėjusios 
iš Kansas valstijos, tarp 
daugybės kitų parašų, ran
damas parašas pono F. T. 
Bosworth, kuris kadaise bu
vo Browderio darbdavys; 
pasirašę taipgi kunigas B. 
Y. Gamble, advokatas Fred 
C. Helm, F. G. Sims, leidė
jas “Negro Star,” kunigas 
J. C. Jackson, kun. P. D. 
Dantler, kun. Ralph O. Tay
lor, kun. Alvin Mitchell ir

Vadinasi, kampanija už 
Browderio išlaisvinimą pa
siekia žmones visų klasių ir 
luomų. Kiekvienas, kuris 
supranta dabartinę karo 
padėtį, kuris nuoširdžiai 
nusiteikęs prieš fašizmą, 
prideda savo balsą prie rei
kalavimo, kad Atlantos ka
lėjimo durys būtų tuoj aus 
atidarytos ir kad E. Brow- 
deris būtų sugrąžintas į 
frontą kovos prieš fašizmą.

Liet. Piliečių Komitetas.

Naciai Viską DaroDabar, pervedus $50 A- 
merikiniam Piliečių Komi
tetui, Lietuvių Komiteto iž
de yra tik keli doleriai. O 
visgi, mes manome, lietu
viai galėtų ir turėtų daug 
duosniau prisidėti prie ve
dimo kampanijos už Brow- šaulį nuaidėjo 
derio išlaisvinimą. Dar yra maršalo 
labai daug organizacijų bei 
kuopų, kurios nėra aukavu
sios nei vieno, cento. Taipgi 
turime daugybę geros va
lios p rietelių/pavienių, ku
rie lengvai iŠtešetų paauko
ti dolerį kitą'šiam svarbiam 
reikalui. Tad ir prąšome 
visų pasirūpinti.

A m e r ikinis Komitetas 
taipgi sakė, kad Lietuvių 
Komitetui paraginus ir pa
sirūpinus, gana daug lietu
viškų organizacijų priėmė 
rezoliucijas ir pasiuntė pre
zidentui Rooseveltui už E. 
Browderio išlaisvinimą. Ta
čiau mes gerai žinome, kad 
tik dalis mūsų organizacijų 
yra attikusios šitą savo dar
bininkišką ir žmonišką pa
reigą. Tad Lietuvių Piliečių 
Komitetas šiuo kreipiasi ir 
prašo tas organizacijas to
liau nedelsti. Pasiuskit pre
zidentui Rooseveltui prašy
mą dovanoti Browderiui 
bausmę.

Dabar dar žiupsnelis ži
nių apie kampaniją už iš
laisvinimą Browderio. New 
Yorko apylinkėje susiorga
nizavo didžiulė grupė senų 
amerikiečių, kurių “šaknys” 
siekia iki Amerikos Revo
liucijos 1776 metų ir pradė
jo darbą už išlaisvinimą E. 
Browderio. Tai grupei va
ido vau ja tokie žymūs veikė
jai - visuomenininkai, kaip 
Francis Fisher Kane, Rev. 
Eliot White, Josephine Tru- 
slow Ada ms, novelistas 
Henry Hart ir .kiti. Jie šau
kia masinį mitingą Cooper 
Union svetainėje (New 
Yorke) gruodžio 8 dieną.

Amerikinis Piliečių Komi
tetas sako, kad nepraeina 
tokia diena, kurioje jisai 
nesulauktų d ž i u g inančių 
pranešimų, kad ten ir ten 
tokios ir tokios organizaci
jos bei unijos kreipėsi prie 
prezidento Roosevelto ir 
prašė išlaisvinti Browderį.

Taipgi Komitetas prane
ša, kad tapo atsikreipta į 
įvairių tikėjimų dvasiškius 
bei kunigus ir prašyta juos 
padėti atidaryti Atlantos 
kalėjimo duris. Pasekmės

(Feljetonas)
Per visą civilizuotąjį pa

žinios, kad 
Timošenkos ko

manduojama Raudonoji Ar
mija apsupo von Kleisto na
cių nepergalimąją armiją ir 
užkūrė jai tokią pirtį, ko
kios ji niekad nėrą gavusį. 
Bet nacių komunikatas 
mums pasakoja visai kito
kią istoriją ir tuom pačiu 
sykiu išaiškina, gerbiamieji, 
vieną p a s 1 aptingiausiąją 
pusę nacių charakterio, ko
kio dar pasaulis niekad ne
žinojo !

Pagal nacių širdingiausį 
aiškinimą išeina, kad jie 
nebuvo apsupti, kaip kad 
sako kiti komunikatai. Visa 
bėda prasidėjo iš to, kad 
Rostovo žmonės visiškai ne
prisilaiko karo mene pri
imtų tarptautinių taisyklių, 
kai tuom pačiu sykiu, natū
ralu, naciai jų fanatiškai __ 7
laikosi. Todėl naciai ir ne-!tame bandyme 
galėjo pakęsti Rostovo rau
donųjų tokio nedžentelme- 
niškumo be pastabos ir įro
dymo visam pasauliui, kad 
jų pusėje teisybė! Todėl, be 
jokių ceremonijų, jie, padė
ję į šalį savo planus mar- 
šuoti į Kaukazą, nutarė pa
mokinti Rostovo žmones.

Pirmas žingsnis nacių bu-

vo, tai, pagal planą, “tru
putį pasitraukti iš miesto.” 
Kam jie pasitraukė iš mies
to, tai, ištikrųjų, nėra aiš
ku. Gal, sakysim, jie duos 
Rostovo žmonėms lekcijas 
per laiškus. Mat, naciai vis
ką daro pagal planą.. ;

Pirm, negu naciai trupu
tį pasitraukė su dideliais 
nuostoliais, jie tyčia paliko 
aplink miestą krūvas amu
nicijos. Jūs gal pamislysite, 
kad tai buvo rizika iš at- 
žmvilgio tų nežinėlių Rosto
vo, žmonių apie tarptautines 
teises? Ne. Tai buvo būti
nai reikalingas žingsnis 
moksliškam procesui. Mato
mai, naciai norėjo pilnai iš
bandyti Rostovo žmones, tai 
yra, sužinoti, kaip daug jie 
žino apie tarptautines tei
ses, — ar jie grąžins visą 
amuniciją tikriems savinin
kams!

Bet, ant nacių nelaimės,
; Rostovo 

žmonės pasirodė visiškais 
nežinėliais. Na, žinoma, tas 
davė nacims suprasti, kad 
jie yra labai atsilikę karo 
žmoniškume, su kuriais ne
apsimoka laiko daug eik
voti! Jie pasitraukė biskį 
dar toliau, o paskui — pra
dėjo bėgti taip greitai, kaip 
jie galėjo linkui Taganrogo.

M

Tai yra priimta ir užtvir
tinta metodą, duodant in
strukcijas tarptautinės ju
risprudencijos nacių planin
gos mokyklos!

Faktas yra ir tame, kad 
von Kleist ir jo oficieriai, 
kurie ima labai rimtai mo
kymo atsakomybės, dar gi 
nesustojo Taganroge, kad 
žvilgterėjus į savo rankve- 
dį, bet tęsė savo lekcijas pa
kelinį į Mariupolį, — 60 my
lių į vakarus.

Dar ir dabar naciai Ros
tovo žmonėms duoda lekci
jas taip greitai, kaip jie su
spėja! Be abejo, profesorius 
von Kleist apgailestauja, 
kam jis apsiėmė mokymo 
tarptautinių teisių Rostovo 
žmones, kurie tam, ot, jokio 
pašaukimo neturi.

Al. Max.

Klausimai ir Atsakymai
Gerbiama “Laisvės” Re

dakcija: Patalpinkite dien- 
raštin sekamą klausimą ir 
atsakymą iš tos iškarpos iš 
angliško laikraščio, kurią 
jums prisiunčiu. Žinau, kad 
bus įdomu kiekvienam skai
tytojui.

Skaitytojas.
Klausimas:

Radijo komentatoriai ir 
kasdieninės spaudos rašyto
jai dažnai teigia, kad vo
kiškas nacizmas ir itališkas 
fašizmas esą revoliuciniai 
judėjimai. Ar tas tiesa?
Atsakymas:

Visai netiesa. Vokiškas 
ir itališkas fašizmas (nes 
abiejose šalyse sistemos yra 
panašios) yra ne revoliuci
nis, bet kontr-revoliucinis. 
Kapitalizmas nėra sunai
kintas nei Vokietijoj, nei 
Italijoj. Priešingai, abiejo
se ,,t03e,h šalyse stambieji 
bankieriai, žemvaldžiai ir 
pramonininkai s u n aikino 
parlamentarines v a 1 d žias, 
nušlavė darbo unijas ir vi
sas kitas demokratiškas į- 
staigas ir pasigrobė visą 
ekonominį ir politinį šalių 
gyvenimą. Fašizmas yra 
diktatūra paties reakcioniš- 
kiausio finansinio kapitalo.

Hitleris ir Mussolinis yra 
agentai tų stambiųjų kapi
talistų. Jų plepėjimas apie 
socializmą yra tiktai apga
vystė suvedžiojimui žmo
nių ir apdengimui savo re
akcinių režimų.

Jeigu fašizmui pasisektų 
laimėti šiame kare, tai jisai 
visam pasaulyje įvestų nie
kados pirmiau istorijoje ne
girdėtą barbarizmo, alkio, 
vergijos, terorizmo ir ne
perstojančių karų režimą. 
Fašizmas yra supuvęs vai
sius pūvančios kapitalisti
nės sistemos. Jis neturi nie
ko bendra su revoliucioniš- 
kumu.

Traukinys velką Irano geležinkeliu Sovietų Sąjungos linkui karo reikmenis Rau
donajai Armijai; reikmenys yra iš Amerikos ir Anglijos.



Rytinių Valstijų L. M. Sąjungos Chorvedžių 
ir Aktyvų Konferencija Brooklyne

Prof. Komp. Vytauto Bacevičiaus Projektas
1. Kam šaukiama konferencija.
2. Konferencijos tikslai ir uždaviniai.

I
Kam šaukiama Konferencija

Važinėdamas po Ameriką pastebėjau,''kad 
L.M. Sąjungos chorų darbas nėra suvieno
dintas, kad chorai dirba be plano, be siste
mos, be nustatyto iš anksto repertuaro, dirba 
pripuolamai ir individualiai, remiantis kiek
vieno chorvedžio sumanymu. Vieton progreso, 
daugelis chorų merdi ir stačiai nyksta.

Tokiai chorų padėčiai išaiškinti randame 
3 priežastis: Pirma — kuria dažniausiai re
miasi patys chorvedžiai ir choristai yra ta, 
kad chorvedžiai ir chorų dalyviai dirba pri
puolamai, atsitraukę nuo savo tiesioginių dar
bų. Jeigu taip yra, tai vis dėlto ši priežastis 
negali būti pilnai pateisinama, nes kiekvienas 
kad ir mažiausias darbas turi būti vykdomas 
planingai ir sistematingai.

Antra priežastis — tai stoka repertuaro, vi
siems chorams privalomo ir iš anksto nusta
tyto.

Trečia priežastis — tai blogas supratimas 
chorų uždavinio. Daugelis mano, kad chorai 
tam reikalingi, kad palaikyti lietuvybę, lietu
višką dvasią išeivijoj ir kad linksminti žmo
nes.

Ne! Chorų uždavinys nėra patrijotinis, bet 
kultūrinis. Chorai nesimokindami klasiško re
pertuaro, bet tiktai dainuodami lietuviškas 
daineles, niekuomet negalės progresuoti. Cho
rų uždavinys yra muzikalinti visuomenę, kelti 
muzikališką kultūrą, dainų pagelba veikti į 
žmonių įvairius jausmus ir nuotaikas, bet ne 
vien tiktai į patrijotinius jausmus. L.M. Są
jungos valdyba norėdama reformuoti Sąjun
gos veiklą ir ją patobulinti, o kartu gerbda
ma chorvedžių individualinius ’palinkimus ir 
prie to norėdama palenkti choro vadovybes 
prie organizuoto darbo, nutarė sušaukti šią 
konferenciją, kurioje patys chorvedžiai ir cho
rų valdybos spręs opius ir aktualius veikimo 
klausimus, ieškos būdus šį veikimą pagerinti 
ir patys savo noru darys nutarimus, kuriuos 
užprotokoluos ir pasižadės pildyti.

Išvadoje, ši konferencija yra šaukiama su 
tikslu: 1. perreformuoti L.M. S-gos veikimą, 
nustatant to veikimo gaires ir

2. surasti būdus pagerinti ekonominę L.M. 
S-gos būklę.

Konferencijoj turėtų dalyvauti chorvedžiai 
ir chorų valdybų atstovai.

Tokios konferencijos turėtų būti sušaukia
mos vieną kartą į metus, rudenį.

Jose būtų referuojamas L. M. S-gos nuveik
tas darbas ir būtų planuojami bei nustatyti 
ateities darbai.

II
Konferencijos Tikslai ir Uždaviniai

Šios konferencijos pagrindiniai klausimai 
yra sekantieji:

1. Sudaryti chorų repertuarą.
2. Chorų darbo metodai.
3. Dainų šventės.
4. Finansinis klausimas. •
5. Chorvedžių muzikališkos paskaitos.
6. Chorvedžių vasaros kursai.
7. Simfoninio orkestro steigimas.
Viršminėtų 7-nių klausimų paaiškinimas 

yra sekantis:
1. Reikalinga sudaryti chorą repertuarą ir 

jį patvirtinti, padalinant chorus, arba patį 
repertuarą į 2 kategorijas, atsižvelgiant į, ne
vienodą visų chorų meninį lygmenį.

Repertuaras, privalomas vieniems metams, 
susidarytų iŠ 20 iki 30 dainų ir dalintųsi į 4 
dalis:

1. Klasiškos dainos.
2. Arijos iš operų ir operečių,
3. Liaudies dainos,
4. Individualinis skyrius, kuriame dainos 

yra pačių chorvedžių individualiai ren
kamos.

Nors repertuare būtų 30 dainų parinkimui, 
bet pirmos kategorijos chorai privalėtų pa
ruošti į metus tik 20 dainų, o silpnesni cho
rai sulig savo galimybe.

Į tą 20 dainų skaičių įeitų:
6 klasiškos dainos,
4 arijos,
8 liaudies dainos,
2 individualiai chorvedžio parinktos dainos.
Gale sezono visus chorus tikrintų L.M. 

S-gos valdybos 2 paskirti inspektoriai ir pro
tokolų darbo rezultatus, kurie būtų pranešti 
sekančioj konferencijoj, ši kontrolė yra būti
na pačių chorų labui.

2. Chorą darbo metodai t. y. dainų dėsty
mo metodai nevisų chorvedžių yra tinkamai 
suprasti. Dažniausiai chorvedžiai atkreipia 
dėmesį į švarų dainavimą, gražų skambėjimą 
ir į dinamiką. Betgi muzikos kūrinys nesusi
deda vien tiktai iš gaidų!

Visi chorvedžiai privalo žinoti, kad kiek
vienas muzikos kūrinys turi: idėją, turinį, 
charakterį (dramatinį, lirišką ir t.t.), stilią, 
formą, muzikališkas priemones, dinamiką ir 
frazavimą. Tad kiekvienas chorvedys prieš 
pradedant mokinti dainą, privalo ją kartu su 
choristais išanalizuoti, remiantis viršminėtais 
kūrinio elementais ir mokinant kiekvieną dai
nos frazę reikalinga atsižvelgti į tas visas kū
rinio sudėtines dalis.

Chorvedžiai turėtų be chorų sukurti ir ma
žesnes grupes (ansamblius), kaip: trio, kvar
tetus, kvintetus, sekstetus etc.

3. Dainą šventės turėtų būti rengiamos 
kartą į metus, vasaros metu 2-se vietose: 
Brooklyno apylinkėj ir Chicagoj.

Dainų Šventėj dalyvauja visi sujungti cho
rai, atlikdami 10 lietuviškų dainų 2-jų chor
vedžių vadovybėje, kuriuos išrinktų konferen
cija. Taip pat konferencija turi išrinkti reper
tuaro komisiją, kuri pirmoj vietoj paruoštų 
repertuarą Dainų šventei ir L.M. S-gos val
dyba tas dainas persiųstų chorams, kad galėtų 
tinkamai pasiruošti Dainų Šventei.

Dvi dienas prieš Dainų Šventę chorai su
važiuoja ir susirepetuoja.

4. Finansinis klausimas.
Dainų Šventės turės ne tiktai meninę reikš

mę, bet visų pirma suloš vyriausią rolę L.M. 
S-gos ekonominės būklės pagerinimo klausime. 
Dainų Šventės turės sutraukti tokias žmonių 
mases kaip metiniai “Laisvės” ir “Vilnies” 
rengiami piknikai. Dainų Šventėj turės daly
vauti publikos 5,000 ir daugiau.

Dainų šventės, žinoma, vyks grynam ore. 
Bet kad tos Dainų Šventės galėtų sudaryti fi
nansinį pamatą L.M. S-gai, kad jos duotų 
pav. Chicagoj (kaip ten rengiami piknikai) 
$7,500, o Brooklyne $5,000, tam reikalinga 
įvykdyti sekančią programą:

I. Reikia, tuoj po konferencijos, pagaminti 
5,000 Dainų šventės skardinių ženkleliukų. 
Dainų šventės ženklai kainuotų po $1 ir tar
nautų kaipo įėjimas į Dainų Šventę. Tie ženk
lai būtų platinami visą sezoną ir pirkėjų-rė- 
mėjų pavardės būtų surašytos į Dainų šven
tės istorinę knygą.

II. Taip pat būtų išleisti (šimtais egzemp
liorių) 1942-r^ metą Dainą Šventės garbės 
diplomai 2-jų rūšių:

a) Aukščiausio laipsnio, kurių verte $10 ir 
b) Ypatingo atsižymėjimo, .kurių verte $5.

Tie diplomai būtų platinami biznierių ir 
šiaip pasiturinčių žmonių tarpe; o kuris kul
tūringas ir garbingas, įvertinantis meną pi
lietis nenorės įsigyti garbės, diplomo, kaip 
įrodymo, kad jis yra L.M. S-gos^ rėmėjas ir 
Meno Kultūros Kėlėjas?

Taip Dainų šventės ženklus kaip ir garbės 
diplomus privalėtų platinti visi choristai (tės) V. Bovinas, LMS Sekr.
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“Laisves” Radio Pramoga
RENGIA VIETINIS “LAISVĖS” RADIO KLIUBAS

Įvyks Sekmadienį, Gruodžio 14 Dec.
Programa Prasidės 4 vai., Šokiai 6 vai. vakaro

NEW NATIONAL HALL
61-60 — 56th ROAD, (Clinton Ave. ir Willow Ave.) MASPETH, N. Y.

* e

Bus graži dailės programa: Dainuos Aido Choras, Pirmyn 
Choras iš Great Neck ir bus žymių solistų ir duetų.

------ ĮŽANGA TIK 50 CENTŲ......................................... .............
t

Daugelis išreiškė džiaugsmo, kad įsisteigė švari nuo nacių propagandos radio 
programa. Aišku, jog tai yra kuom džiaugtis. Tačiau, reikia rūpintis, kad ta prog
rama gyvuotų. Todėl yra rengiama ši pramoga, kad sukelti finansų radio palaiky
mui. Skaitlingai dalyvaukime šiame parengime ir tuomi paremkime “Laisvės” Radio 
Programą.
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ir chorvedžiai (dės), bei L.M. S-gos tikrieji 
(ir garbės) nariai ir rėmėjai.

Tokiu būdu organizuojant Dainų šventes 
Brooklyne ir Chicagoj, turėtų jos kartu duoti 
kiekvienais metais nuo $10,000 iki $15,000!

Kita papildoma priemonė, sustiprinti L.M. 
S-gos finansus, yra orgaiyzuoti šokių sezone 
(karnavale) visur, kur tik yra L.M. S-gos 
chorai, L.M. S-gos Maskaradus, t. y. Kau- 
kią Balius (po vieną kartą į metus). Tokius 
kaukių balius ruošia lietuvių meno organiza
cijos Pietų Amerikoj ir tradiciniai Meno Aka
demijos (tapytojų ir skulptorių mokyklos) vi
sose Europos sostinėse.

5. Chorvedžiai turėtų ruošti muzikališkas 
paskaitas visuomenei, patiekiant 10 paskaitų 
(į metus) programą, šituo klausimu esu rašęs 
“Laisvėj” No. 21, sausio mėnesio 25 dieną, 
1941 m. (“Atsišaukimas į Amerikos lietuvių 
chorvedžius”).

6. Vasaros kursai chorvedžiams turėtų bū
ti rengiami Brooklyne ir Chicagoj.

JONAS KAšKAITIS

Dvi Aldonos ir Dar Kitos Mūsų 
Meniškos Jėgos

Abi Aldonos — Klimaitė ir Žilinskaitė — 
jau gerai žinomos ir prasisiekusios meninin
kės. Pirmoji gražiai apdovanota koloratūro 
soprano balsu, daugelio ir daug kartų girdėtu 
ne tik apie Brooklyną, bet ir tolimesnėse apy
gardose. Klimaitė ne tik dainininkė, solistė, 
bet ir chorų dalyvė, organiniai išaugusi iš 
Brukliniškio Aido, Aidbalsių, ir pati mokinusi 
Elizabetiškį Bangos Chorą ir, manding, Gręit- 
nekiškį taipgi.

O Aldona ižlinskaitė sugabiai moko gražiai 
išaugusį Aido Chorą jau keletą metų. Pati 
jame dainavo ir Aidbalsių ansambliuose daly-

LMS Chorvedžių ir 
Aktyvo Konferen
cija Sekmadienį

Įvyks Gruodžio 7 d., 1941 m., 10 vai. Ryto, 
“Laisvės” Svetainėje, 46 Ten Eyck St., 

Brooklyn, N. Y. Visi Būkite Laiku
Jau gavome žinių, kad į Rytinių Valstijų 

LMS chorvedžių ir aktyvo konferenciją chor
vedžiai ir delegatai atvyksta iš Hartfordo, 
Baltimorės, Wilkes-Barriu, Montello ir kitų 
tolimesnių kolonijų. Taip pat visi chorai iš 
artimesnių kolonijų bus atstovaujami.

Jei kurios kolonijos chorai neturėjo susi
rinkimų ir nerinko delegatų, tai jų valdybos 
atstovai turi dalyvauti konferencijoj. Tų 
chorų, kurie dabar neveikia, buvusieji veikė
jai turėtų dalyvauti.

Konferencijai referuos prof. komp. Vytau
tas Bacevičius. Tačiaus Vytautas Bacevičius 
tą dieną turi dalyvauti Sovietų pagelbai ruo
šiamam koncerte, todėl konferencija turės 
prasidėti paskirtu laiku.

Konferencijon kviečiami svečiai, stebėtojai.

Daugiau pažengę muzikoj chorvedžiai būtų 
konferencijos išrinkti ir paskirti kaipo kur
sų lektoriai. Dėstomieji dalykai būtų: piano, 
teorija, harmonija, formos, istorija, instru- 
mentologija ir estetika, bei chorvedyba.

Toki chorvedžių vasaros kursai visuomet 
būdavo rengiami Kaune ir Klaipėdoj, kon
servatorijų patalpose.

7. Sustiprėjus finansiniai L.M. S-ga galėtų 
įsteigti lietuvią simfoninį orkestrą, nes ji 
skirtų stipendijas, apmokėjimui už mokslą, 
norintiems studijuoti konservatorijoj atatin
kamus simfoninio orkestro instrumentus. Per 
spaudą būtų paskelbtas sąrašas visų simf. 
orkestro instrumentų, kuriuos pasirinktų jau
nimas.

Jau po vienų metų studijų konservatorijoj, 
įsisteigtų 50 žmonių simfoninis mėgėjų orkes
tras, kuris po 5-kių metų pavirstų profesijo- 
nališku simfoniniu orkestru, o po 8-nių metų 
šis orkestras neštų garbę lietuvių tautai, duo
damas simfoninius koncertus Carnegie Hall, 

New Yorke.

Civilinio Apsigynimo 
Ofiso Pranešimas

Civilinio Apsigynimo Ofisas 
Išleidžia Dvi Knygutes

Dvi knygutės—viena su nu
rodymais visiems, kurie tik no
ri prisidėti prie savo apylin
kės apsigynimo programos, ir 
kita, išdėsto ženklus ir parei
gas 15 apsigynimo tarnybų— 
ką tik Civilinių Apsigynimo 
Ofiso išleistos.

Nurodymų knygutė, pagal 
majoro F. H. La Guardia, Ci
vilinių Apsigynimo Ofiso di
rektoriaus, pagaminta po daug 
mėnesių visokių tyrinėjimų, ir 
išleista tikslu, kad “kiekviena 
apylinkė Jungt. Valstijose tu
rės tikrų nurodymų, pagal ku
rių piliečiai galės įsteigti cen- 
tralinę vietą, kur visi asme
nys, kurie nori prisidėti prie 
savo šalies apsigynimo, galės 
nueiti ir atlikti tam tikrą dar
bą, arba galės sužinoti kur ko
kiam nors ypatingam darbui 
gali prasilavinti.”

Knygutė apie įvairias tarny
bas paduoda: Air Raid War
dens Police, Bomb Squads, 
Auxiliary Firemen, Fire Wat
chers, Medical Corps, Rescue 
Squads, Nurses, Aides Corps, 
Messengers, Drivers’ Corps, 
Emergency Food and Housing 
Corps, Decontamination (poi
son gas defense) Corps, De
molition and Clearance Crews, 
ir Road Repair Crews.

Direktorius La Guardia sa
ko : “Kiekvienas sveikas pilie
tis turi prisidėti prie Jungt. 
Valstijų apsigynimo. Bile koks 
užpuolimas ant šios šalies pri
valo rasti kiekvieną pilietį prie 
jau paskirtos vietos, pilnai ap- 
sipažinusį su jo pareigomis 
ir pasiryžusį pildyti savo pa
reigas, nepaisant pavojų ar ko 
kito.”

“Nekuriems darbams rimtas 
prisirengimas ir prasilavini- 
mas būtinai reikalingas: As
menys, kurių darbas šaukia 
kooperavimą su kitais, turės 
tam tikrą ženklą ant ranko
vės. Narys prie šitų patarnavi
mų prisirašys ir bus prisiek
dintas vietinės apsigynimo tar
nyboje ir liuosnoriai tarnaus, 
nemokamai.”

Galima gauti tas knygutes 
iš Civilinių Apsigynimo Ofiso 
vietinių skyrių.

F. L. I. S.

vavo. Turi malonų balsą ir gabiai skambina 
fortepijoną.
Abi Aldonos nekartą rodėsi ant pastolio ir 

spektakliuose, operetėse, dramose.
žymiausias abiejų mūsų Aldonų viešas pasi

rodymas įvyko prieš keletą dienų Brukline, 
Ridžvudo Mason Salėj. Tai buvo abiejų jung
tinė koncertinė programa. Įvairi, turtinga ir 
gabiai išpildyta programa.

Tiesi, liekna, statulinga, stojasi prieš pub
liką švelniabalsė Aldona Klimaitė. Bronė Ša- 
linaitė reikšmingai palyti pirštais fortepijoną, 
sudarydama pritinkamą būsimai dainai at
mosferą. Signalingai gryžteli, linkteri abiejų 
galvutės, ir sidabrinis Klimaitės balsas lygiai, 
melodingai plinta po salę.

Publika tylutėlė. Tik, dainai nuaidėjus, gar
siai, užgyriančiai ploja.

Kiekvienas dainininkas bei dainininkė turi 
savo balso ypatingų savybių. Klimaitės bal
sas liejasi, banguoja natūraliai, be pastangų, 
kaip sidabrinio varpelio gaudimas. Malonus 
ausiai visuose išsilankstymuose. Skamba jau
natvės ir gaivumo skambėsiu. Ištarmė, dikci
ja aiški ir gyva. Ir patį dainos ryškumą da 
labiau pabrėžia artistės žestai, judesiai, mi
mika.

Ir gausiai Klimaitė aptiekė savo klausovus. 
Jos repertuaras nepaprastai turtingas ir įvai
rus. Dainavo anglų, vokiečių, italų, ispanų ir 
lietuvių kalbomis. Ir kiekviena jos meliodija 
galima buvo gėrėtis; vietomis net iki aukš
čiausių laipsnių. Ispaniška “Clavelitos,” daug 
kur girdėta, išėjo stačiai žavingai, viršijan
čiai.

Lietuviškos dainos bu\įo pasirinkta naujos, 
tūlos išviso pirmą kartą girdėtos. Išėjo pui
kiai.

Klimaitė turi kuo pasirodyti ir moka kaip 
pasirodyti. Neabejotinas talentas, skaidriomis 
pavasario varsomis pražydęs.

Kita Aldona — ižlinskaitė maloniai pasi
rodė savo gabumu prie fortepijono. Padėjo 
gražiai subalansuoti koncertinę programą.

Nepaprastai mandagi ir kukli, Žilinskaitė 
įrodė, kaip daug jau ji pasiekė valig savo jau
nučių metų.

Daugumoje ižlinskaitė pasirinko geriau ži
nomus meliodingus piano klasikus. Ir gerai 
padarė. Jos Šopeno “Preliudas” ir A. Ru- 
binšteino “Tarantelė” išėjo ypač gerai ir ryš
kiai.

Truputį vietos davė ir Klodui Debiusei ir 
kitiems modernistams. Ir visų jų galima buvo 
klausyt patenkinančiai. Žilinskaitė užsitarnavo 
pagyrimo ir pagarbos, padrąsinimo žengti 
pirmyn ir aukštyn. Ir ji žengs. Turi ir ga
bumo ir noro. Mes galime tik gėrėtis jaunų 
mūsų meniškų jėgų augimu.

Publika tai kaip tik ir įrodė. Jau neminint 
gausių spontariškų aplodismentų, abi Aldo
nos na stačiai berte tapo apsibertos gėlėmis! 
Tik neša mergaitės ir neša pertraukomis bu
kietus, ir didesnius ir mažesnius, visaip su
dėstytus, sudabintus. Teko ir saldainių po di
džiulę dėžę. Praktiškai apkainuota artisčių pa
stangos. Energijai atgauti saldainės ir visai 
neprošalį!

Koncertas tęsėsi apie tris valandas — ir 
be nuobodumo šešėlio. Publikoj • veidai sušvi- 
tę, akys žiba džiugiai. Koncertui užsibaigus, 
būriai grupavosi ėjo, stoviniavo, abiem Aldo- 
nom rankutes spausdami ir reikšdami savo as
meninį užgyrimą.

(Tąsa ant 4-to pusi.)

Redakcijos Atsakymai
Ten Buvusiam, Lowell, 

Mass.—Apie F. J. Bagočiaus . 
“Prakalbą” panaudojome an
ksčiau mums prisiųstą aprašy
mą, tai jūsuoju pasinaudoti 
negalime. Be to, mūsų suprati
mu, nėra reikalo apie tą poną 
daug kas ir rašyti.

« • •
• •• -

Alvinui, Detroit, Mich.— 
Draugo pranešimas apie sulai
kymą tūlos žinutės, mus pa
siekė suvėluotai. Laikraštis bu
vo jau išėjęs.
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Vichy Francijos Valdovų 
Derybos su Naciais

Vichy, Franci j a. — Ne
užimtos Francijos dalies 
ministeris pirmininkas Pe- 
tain, vice-premjeras Darlan 
ir kiti Vichy valdžios na
riai, nuvažiavę į Paryžių, 
tarėsi su Vokietijos marša- | 
lu H. Goeringu apie glau
desnį b e n dradarbiavimą 
tarp Vichy Francijos ir Vo
kietijos.
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SLA Nariai!
Nominuokite šiuos Kandi
datus į SLA Pild. Tarybą 

1942—44 Metams

doj, ypatingai daug eilėraščių, 
po įvairiais slapyvardžiais.

Trokštame d. V. K. Rym- 
kui greito pasveikimo!

Tėvas.

LORIMER RESTAURACIJA
ANTANAS

417 LORIMER ST.
BARZDA, Savininkas

“Laisvės” Name

f

(Tąsa)
Keturi gražūs ir neturtingai apsiren

gę jauni išdykėliai lošė kortomis ant vel
tinio kilimo, užtiesto ant marmurinio 
stalelio. Už pertvaros stovėjo šeiminin
kas, apsileidęs žmogus. Jis buvo su lie
mene, bet be apikaklės. Apsiskutęs, bet 
nesusišukavęs. Apskritai, tai buvo žmo
gus, kuriam jau niekas nerūpi — liko tik 
našta. Yra lankytojų — gerai, nėra — 
irgi ne kažin kas. Vis tiek jau gyveni
me nieko ypatinga neatsitiks. Jis abe
jingai išklausė mūsų užsakymą, ir nuėjo 
už pertvaros virti kavos.

Ir čia mes išvydome kabančią ant sie
nos šeimininko jaunystės fotografiją. 
Apvali energinga galva, nugalėtojo žvilg
snis, ūsai, kylą į pačią padangę, marmu
rinė apikaklė, amžinas kaklaryšis, jau
nystės jėga ir žibėjimas. Ak, kiek metų, 
kiek gyvenimo nepasisekimų galėjo tokį 
ūsorių atėnietį atvesti į šį skurdų būvį, 
kuriame mes jį radome. Stačiai baisu 
buvo lyginti portretą su jo šeimininku. 
Nereikėjo jokių paaiškinimų. Visas ne
pasisekusio graiko gyvenimas buvo prieš 
akis.

Štai, ką mums priminė misteris Mor- 
genas, besarabietis, žydas ir masonas iš 
Kanzaso city.

SKYRIUS 20
Jūros Pėstininkų Kareivis

Oklagomos laikraštyje mes užmėtėme 
akį į pusiau gulinčios baltoje ligoninės 
lovoje mergaitės fotografiją su užrašu: 
“Ji šypsosi net skausmų guolyje.” Kodėl 
mergaitė šypsosi skausmų guolyje, įsi
skaityti nebuvo laiko ir laikraštis buvo 
atidėtas į šalį. Tačiau, misteris Adam- 
sas, gerdamas kavą suspėjo perskaityti 
pastabą po fotografiją. Jo veidas susi
raukė ir jis nepatenkintas įbedė akis į 
restoranėlyje esantį dujų židinį. Prieš iš
važiuodami iš Oklagomos skubiai soti- 
nomės kiaušiniais su bekonu.

Įvairiose Vidurio Vakarų vietose yra 
natūralių dujų versmių, šios dujos spe
cialiais teikimo vamzdžiais pristatomos į 
miestus ir kaštuoja palyginti gana pi
giai. Misteris Adamsas žiūrėjo į raus
vai žydras sroves ugnies, liepsnojančios 
kilnojamame nikeliniame židinyje, ir 
piktai burbė.

—Misteriai, — pasakė jis, — aš pats 
didelis optimistas, bet retkarčiais dėl 
amerikietiškojo optimizmo apima nevil
tis.

Jis pasibjaurėdamas pakartojo:
—Ji šypsosi net skausmų guolyje!
Mes turėjome skubėti ir pasikalbėji

mas, misterį Adamsą jaudinama tema, 
neužsimezgė. O kelyje, susižavėjęs mums 
atsivėrusiu nuostabiu vaizdu, matyt, jis 
apie tai užsimiršo. Mes važiavome pro 
šviesų aliumininį naftos mišką.

Dar vakar, lėkdami keliu į Oklagomą 
per stepes, apaugusias neviliojamomis 
dulkėtomis puokštelėmis, mes išvydome 
pirmus naftos bokštus. Didžiuliai laukai 
buvo tankiai pristatyti geležinių gro
tuotų stiebų. Vos girgždėdamos siūbavo 
storos medinės svirtys. Žmonių nebuvo. 
Čia, stepių glūdumoje, gilioje tyloje, 
siurbė naftą. Mes važiavome ilgai, bokš
tų miškas tankėjo, svirtys vis siūbavo; 
tik retkarčiais pasirodydavo darbininko 
figūra, apsirengusio overolu, darbo rū
bais iš šviesiai mėlynos būrinės medžia
gos. Jis neskubėdamas ėjo nuo vieno 
bokšto prie kito.

Bokštų miškas buvo šviesus, nes jie vi
si buvo nudažyti aliuminijaus dažais. 
Tai eglių sidabro spalva. Ji techniškajai 
Amerikai teikia nepaprastą viliojamą iš
vaizdą. Aliuminijaus dažais nudažoma 
naftos bakai, benzino ir pieno automobi
lių cisternos, geležinkelių tiltai, miestuo
se žibintų stulpai ir net mediniai pakelių 
stulpeliai.

(Bus daugiau)

Detroit. Mich

188 
ant pre-

kP152 
ant vice-

kp., Mc-

Jie apvalys SLA ir jo or
ganą “Tėvynę” nuo prona-. 
eiškos smetoninės politikos 
ir sutvarkys SLA finansinį 
stovį, kad nereikėtų nariam 
mokestis kelti.
B. F. Kubilius,

Boston, Mass., 
zidento.

L. Kavaliauskaitė, 
Brooklyn, N. Y., 
prezidento.

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

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

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

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

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

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

SLA Narių Komitetas, 
472 Lorimer Street, Brook-

Apie Detroito “Muržį
Prieš kiek laiko “Naujieno

se” (Detroito žiniose) tilpo 
“žinia” po antgalviu: “Džiau
giasi”. Tas aprašymas palie
čia porą asmenų, neseniai ve
dusių,—clevelandietės ir det- 
roitiečio. Ten tas neva repor
teris, išvadina abu jaunaved-' 
žiu “Maskvos davatkomis.”

Labai gerai. Norėčiau tam 
žmogeliui net paačiuoti už to
kį pavadinimą! Aš jaučiuosi 
nepaprastai gerai, kad galiu 
būti Maskvos “davatka”. Aš 
sakau, kad šimtą sykių geriau 
būti Maskvos davatka, negu 
Hitlerio tarnu! Kas tokias “ži
nias” rašo, tai nėra joks re
porteris, bet paikas lietuviš
kas muržis. Beskaitydamas 
hitlerinę “Naujienose propa
gandą ir panieką prieš So
vietų Sąjungą, apsvaigai ir 
gavai pagiežą ant tokių žmo
nių, kokiu ir pats esi. Dabar, 
suprantama, pasilikai Smeto
nos ir Hitlerio kruvinų rankų 
laižytojas., .

BROOKLYN .
Geriausios Rūšies Valgiai

Gaminami Europiško ir 
Amerikoniško Stiliaus.

Puikūs lietuviško namų darbo 
kiibasai ir kepta paršiena.

GASPADORIŠKAI NUVIRTI 
KOPŪSTAI IR BARSČIAI.

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

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

SKELBKITĖS “LAISVĖJE

S. Boston, Mass

Meno Skyriaus Dalis
Dvi Aldonos ir Dar 
Kitos Musų Meniš

kos Jėgos 
(Tąsa nuo 3-Čio pusi.)

Labai taktingai, labai artistiškai lydėjo Kli- 
maitės dainas Bronė Šalinaitė. Gražų garsinį 
paveikslą padėjo dėti į gražius rėmus.

Labai gražiai, nusisekęs dviejų Aldonų kon
certas. Puikiai! Turime kuo pasirodyti.
Pilnumo dėliai, nors ir pavėluotai, norisi man 

čia da šis-tas pridėti.
Prieš keletą savaičių daug buvo įdomumo 

su Ostrovskio “Neturtu — Ne Yda.” Iš tragi
komedijos išėjo lyg ir operetė: taip gausiai ir 
taip ritikliai papuošta muzika, dainomis! Kaip 
malonu buvo girdėt tą pačią Aldutę Žilinskai
tę skambinant labai vieton pritaikytas pre
liudijas ir Verdės “Traviatos.” Ir kaip stebė
tinai mokėjo publika suprasti ir įkainuoti ge
rą muziką! Aplodismentai gausiai tai įrodė.

Tos dvi “Traviatos” operinės preliudijos ir 
da pora tos pačios operos perlų (“Pakelkim 
mes taurę,” šokis, valcas), taipgi Van Flotovo 
“Martos” — “Paskutinė vasaros rožė” ir dar 
tūlos dainos suteikė pjesai daug jaukaus gy
vumo. Garbė už tai uoliam režisieriui Jonui 
Valenčiui.

Tokie muzikiniai padailinimai jau nuo ke
leto metų praktikuojami —ir labai pasek
mingai praktikuojami mūsų muzikės Bronės 
Šalinaitės.

Iš viso “Neturtas — Ne Yda” Brukliniškio 
Aido Choro pastangomis išėjo įspūdingai ir 
taip greit neišdils iš atminimų.

Beje, šitoj pjesoj, greta jau seniau ži
nomų įgudusių scenos mėgėjų, pasirodė kele
tas naujų, bet mano da pirma to nematytų 
artistų. Gerai man patiko Juozas Byronas. 
žiauraus .kietaširdžio pirklio rolę atvaidino 
jis gerai. Ir iš pažiūros ir savo nuaugimu tiko 
tai rolei.

Daug kam tada dalyvavusių vaidilų pridera 
pasakyt bent keletą pagarbos ir pripažinimo 
žodžių!

Paskui, “Laisvės” koncertas! Koks jis šie
met išėjo skardus, įvairus ir artistiškai įspū
dingas! Kiekviena programos dalis verta sa
vo vietos. Ir visas dalykas neužsitęsė taip il
gai. Tai puiki taktika. Perilgi koncertai, kad 
ir geriausi, privargina publiką. O čia da pas
kui juk norisi ir pasisukinėt, daug ką susieit, 
pasišnekėt, pašokt. Šių metų “Laisvės” kon
certas ištikro buvo puikus! Keletą iš jo daly
vių artistų teko pirmą kartą matyti ir girdėti. 
Ir neapvylė. Gražiai atsirekomendavo Ona Ku
bilienė, Povilas Stogis — svečiai nebuvėliai. 
Dar kartą publiką įtikino savo artistiniais 
vertingumais pianistas prof. Vytautas Bacevi
čius, skardus tenoras Al: Vasiliauskas, įstabu
sis sopranas Biruta Ramoškaitė (tops!), na ir 
pats didžiulis Aido Choras, Aldonos Žilinskai
tės vedamas.

Šio rudens meniškojo sezono pradžia, čia 
apie Brukliną, labai gera, žinau, kitose kolo
nijose irgi yra savo išauklėtų meniškų pajė
gumų. Yra kuo pasigėrėti ir pasididžiuoti.

Lowell, Mass.
F. J. Bagočiaus “Misija”

Lapkričio 30 d., D. L. K. 
Vytauto Kliubo svetainėje 
įvyko prakalbos. Suruošė jas 
SLA vietinė kuopa. Kalbėto
jais buvo F. J. Bagočius ir tū
las kareivis, kurio pavardės 
paskelbiant nenugirdau. Jiedu 
sakėsi atvykę į Lowell*į su 
“misija dėl lietuvių garovės”. 
Nusiskundė, kad turėję kelio
nės 30 mylių, bet tai, esą, pa
siaukojimas dėl savo tautiečių.

Pirmuoju kalbėjo kareivis. 
Politikos jis nelietė, tik nusi
skundė, kaip sunkus gyveni
mas kariuomenėj, jeigu neesi 
smarkus ir neturi pinigų. Ra

gino klausovųs remti prez. 
Rooseveltą ir -gyrė adv. Ba- 
gočių už “didžius gabumus”. 
Bagočius, esą, kai sakęs ai
riams prakalbą, tai taip juos 
sugraudinęs, kad pastarieji net 
ant žemės pradėję pulti ir sa
vo bažnyčios reikalams davė 
tiek pinigą, kiek tik savo ki- 
šeniuose suradę. Kalbėtojas 
tuomi, matomai, norėjo pasa
kyti, kad Lovvell’io lietuviai 
būtų panašūs savo duosnumu 
aniems airiams, — pakratytų 
savo kišenius.

Antruoju kalbėtoju buvo 
adv. Bagočius. Daug mėtų 
praėjo, kaip buvau girdėjęs jį 
kalbant, bet daugiaus jo gir-, 
dėt nenoriu. . .

Iš syk Bagočius “misionie

riškai” aimanavo, kad apie 
Lietuvą žinių mažai gaunama, 
kad apie ją nieke nerašąs, nie- « 
kas nenori kalbėti, nes ji ma
ža šalelė. Davė suprasti, kad 
tik jis, Bagočius, yra jos ge
riausiu draugu, prieteliu, jos 
misionierium.

Po graudžių deklamacijų 
apie Lietuvą, Bagočius pradė
jo purvinti Sovietų Sąjungą ir 
jos žmones, kam jie “užplū
do Lietuvą. Išskaičiavo jis eilę 
tautų, kurių, esą,' buvę labai 
daug privažiavę Lietuvon. 
Klausovai turėjo gardaus juo
ko iš jo įlgos “litanijos”. Jo 
menami “užplūdėliai, esą, su
valgę Lietuvoje visas kiaules, 
ir kai vokiečiai atėję—jiems 
nieko nelikę. Lowelietis.

Bereikalingas Vargas
Atsiėjo važiuoti per miestą 

ir matyti, kaip krautuvėse jau 
taip daug žmonių prisikimšę, 
kad net gailu žiūrėti, kaip jie 
rūpinasi su Kalėdų dovanų pir
kiniais. Vieni rūpinasi, kad 
laiku nusiųsti; kiti — nežino 
ką turi pirkti, ir kas kam ge
naus tiktų, ir tt.

Kada pažiūri šaltai į tą da
lyką, tai rodos, žmonės berei
kalingai vargsta dėl niekų. 
Jeigu norite kam gerą pada
ryti, tai užrašykite Kalėdų do
vanai savo draugui ar giminei 
“Vilnį” ar “Laisvę”. Tad būsi 
pagirtas per 52 savaites, ir at
liksi apšvietus darbą su pagy
rimu. > Alvinas.

Serga V. K. Rymkus
Šiomis dienomis sunkiai su

sirgo Vincas K. Rymkus. Vin
cas K. Rymkus yra plačiai ži
nomas tarpe progresyvių lietu
vių ; yra daug sykių dalyvavęs 
vaidinimuose, kaip gabus ak
torius, daug rašęs mūsų spau- Viduržemio Jūroje.

PATRICIA i

3DEAN
15 jawels . . . $2475

This year

WIT i

Robert Lipion
GIFT

701 Grand St
Brooklyn, N. Y.

London. — Graikų sub
marinas nuskandino italų 
transporto laivą, 3,000 tonų,

CAMBRIDGE
15 jewels . . . $2975

? <1

BEATRICE
17 jewels . . . $2975

Office Phone 
EVergreen 4-6971

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

FLUSHING
RUSSIAN & TURKISH BATHS, Inc.

29-31 MORRELL STREET BROOKLYN, N. Y

Open Day and Night

Vapor 
Room, 
tesiap

Managed by

RHEA TEITELBAUM

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

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

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

*

LJFTUVHK4
GENTS* DAYS

Wed., Thurs., Frl., Sat. and 
Sun. all day and night.

GERIAUSIA DUONA/
^SCHOLES BAKING
’532 Grand Street, , Brooklyn 

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS.

perkame geriausios rūšies miltus-—tas reiškia, kad mūs1/Mes 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgyda 
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui. 
Pristatome j visas dalis—Brooklyno ir apielinkes, j krautuves 

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

Apart kitko didelis pasirinkimas religinių daiktų, 
nešiojimui ir laikymui namuose

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 Chocolate iš, kurio yra išimtas Theobro
mine.’ Taipgi galite gauti gerų, Naturališkų Saldainių. 
ENRICH tonikas, BONCQUET tabletėles kaipo kraujo 
stiprinimui dėl mažakraujų; KĄL tabletėles nervam su
stiprinti; KĘLP, 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 degtini tie galite gauti išsigerti 
vaisių arba Morkų sunkos. Vitaminus ir Maistą siunčiu 
paštu į visus kitus miestus. Rašykite ar telefonuokite ar
ba kreipkitės asmeniškai. Krautuvė atdara kas dieną 
nuo 10 vai. ryto iki 9 vai. vakare; sekmadieniais užda
ryta. Susipažinimui siunčiu veltui literatūrą.

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

Tel.: EVergreen 8-9805

Kas atsineš į krautuvę išsikirpęs šį skelbimą arba 
prisius laišku gaus dovaną.
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“Laisvės" Vajus
(Tąsa nuo 1-mo puslapio)

John Rudmanas, New Haven.............................  418
Detroito Vajininkai.............................................. 410
M. Urba, Easton .................................................. 408
G. Shimaitis, Montello ........................................ 404
P. Šlekaitis, Scranton..........................................  388
J. JMockaitis, Bridgeport ..................................... 338
J. Burba, So. Boston ..........................................  274
P. Šlajus, Chester ................................................ 254
A. Balčiūnas, Brooklyn ....................................... 245
M. Bendinskas, Summerlee ................................. 228
A. Žemaitis, Baltimore........................................ 221
A. Valinčius, Pittston ......................................... 212
A. Dambrauskas, Haverhill................................. 204
J. Simutis, Nashua .................... ....................... 20ž
J. Urbon, Pittsburgh .......................................... 194
F. Abekas, Chicago .............................................. 185
V. Jokimas, New Britain ...................................  181
D. P. Lekavičius, Pittsburgh...............................  180
P. Buknys, Brooklyn............................................ 168
J. Grybas, Norwood................................................ 166
K. Mikolaitis, Baltimore ..................................... 144
J. Barkus, Ozone Park........................................  142
J. Žilinskas, Lewiston ......................................... 140
J. Kalvelis, Bridgewater ..................................... 132
C. Shaltis, Freehold.............................................. 117
J. Genavičius, So. Boston..................................... 103
M. Klimas, Richmond Hill ................................. 96
V. Barkauskas, Oakville, ................................... 84
S. Šaltys, Rockford.............................................. 78
D. M. Šolomskas, Brooklyn................................... 76
J. Weiss, So. Brooklyn ...................................... 76
Dr. J. Simans, Cleveland..................................... 74
J. Mažeika, Pittsburgh ........................................  72
J. Chuplis, Springdale ....... ;............................... 72
M. Smitravičienč, Detroit ................................... 60
Mary Yuoces, Cleveland ..................................... 54
A. Žvingilas, So. Boston....................................... 50
H. Tamašauskienė, W. Roxbury.......................... 48
A. Kupstas, E. St. Louis..................................... 48
Senas Vincas, Gibbstown..................................... 48
Grand Rapids Vajininkai..................................... 48
A. Čekanauskas, Springfield ............................... 48
J. Stankevičius, Wilkes-Barre ............................ 46
K. Valeikis, Cleveland .................................  45
J. Surdokas, Wilkes-Barre................................. 40
R. Jarvis, Plymouth ............................................. 34
P. Šolomskas, Brooklyn ................   32
P. J. Martin, Pittsburgh ..................................... 24
Z. Yurkevičius, So. Boston................................. 24
J. Balsys, New Britain ......................................... 24
J. A. Shunskis, Amsterdam ................................. 22
S. Mack, Baltimore ..........................................  21

Pritrūks Naciams Žiba
lo, Sako Sov. Generolas

Kuibišev, Sovietai. — Ži
balo klausimo žinovas, So
vietų generolas Petras Ko
tovas, tankų komandierius, 
atranda, kad vokiečių ir 
italų armijos išbaigs atsar
ginius sandėlius savo žibalo 
ir gazolino per pustrečio iki 
trijų mėnesių. Tuomet fa
šistai bus priversti suma- 
žint veikimą savo orlaivių, 
tankų ir šarvuotų automo
bilių.

Generolas Kotovas skai
čiuoja, kad vokiečiai ir ita
lai dabar suvartoja tiek ga
zolino ir žibalo, jog išeina 
30 milionų tonų per metus, 
o jie gali gauti bei pasiga
minti tiktai 19,100,000 tonų 
per metus, priskaitant ir 
dabartinius jų sandėlius.

Iš Rumunijos, Lenkijos, 
Albanijos ir kitų užimtų 
kraštų fašistai gauna apie 
3,500,000 tonų žibalo per 
metus. Vokiečiai gali dirb
tiniai pasigamint apie pus
ketvirto miliono tonų žibar 
lo per metus. Atsargoje jie 
dar turi 7 milionus tonų. Be 
to, jie gali panaudot 1,600,- 
000 tonų alkoholio ir ben- 
zolio priemaišų per metus.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

propagandą talpintų be jokio 
tikslo.

Viską sudėjus krūvon, ta
čiau, Vokietija ir Italija da
bar turi vieniem metam ka
ro tiktai 19,100,000 tonų ži
balo, reiškia, 10,900,000 to
nų mažiau negu jom reikia.

Štai kodėl naciai taip 
briovėsi per Rostovą į Kau
kazo žibalo šaltinius ir dar 
briausis, sako gen. Kotovas, 
bet juos šlubins permaži 
kiekiai fašistų turimo gazo
lino.

Sovietų suimti nacių tan
kai ir numušti orlaiviai ro
do, kokius prastus mišinius 
jie vartoja savo tankams ir 
orlaiviams; o nuo tokių mi
šinių genda jų mašinerija.

Tyrinėja Dolerinius 
Patriotus

Washington. — Kongreso 
komisija tyrinėja dolerių 
gaudytojus tarpininkus, ku
rie padeda arba sakosi pa
dedą kompanijoms išgaut 
riebius karinius užsakymus 
iš valdžios.

Komisija jau turi faktų 
ir liudijimų, jog Greenwich 
Mašininių Įrankių Kompa
nija New Yorke sumokėjo 
$189,364 tūlam newyorkie- 
čiui Leonui K. Shanack’ui 
už tai; kad jis pasidarbavęs 
gaut tai kompanijai didelį 
karinių reikmenų užsakymą 
iš valdžios.

SUGRIUVUS STATOMAM 
TILTUI, ŽUVO 8 DARBI

NINKAI; SUŽEISTA 17
Hartford, Conn. — Aš- 

tuoni darbininkai tapo už
mušti, šeši nežinia kaip din
go ir 17 liko pavojingai su
žeisti, sugriuvus didžiuliui 
statomam tiltui per Con
necticut upę tarp Hartfor
do ir East Hartfordo.

Tas tiltas skiriamas grei
tajam automobilių vieške
liui iš New Yorko.į Worces
ter! ir Bostoną, per Hart
fordą.

JAU SKAITĖTE 
14 ... ŠIMTŲ ... 14

Tai yra juokų knyga, pirma 
lietuvių kalboje su tiek daug 
juokų. 14 Šimtų 14 įvairių 
įvairiausių juokų, ir 80 visokių 
patarimų, eilėraščių ir links
mų dainelių.

Nedaug bus išleista, nes ant 
visko pakilo kainos; labai 
daug kainuoja spausdinimas.

Užsisakiusiems iš anksto, 
vardai bus patalpinti juokų 
knygoje. Taipgi bus pagarsinti 
per radio. Kreipkitės į N. J. 
Radio Centrą, 309 Harrison 
Ave., Harrison, N. J.

Telefonas Harrison 6-0786
KNYGOS KAINA $1.50

Pataisymas
“Laisvės” No. 281 — lapkr. 

29 d. laidoj tilpo surašąs “Au
kos Pagalbai Sovietų Sąjun
gos.” Tame surašė pažymėta,

J. GARŠVA
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

kad Penkauskas, Lawrence, 
Mass., $7.07. Turėjo gi būti — 
$47.07. Prašome atleisti.

L.K.P.S.S.

s
Suteikiam garbingas laidotuvee

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

| F. W. Shalins
| (SHALINSKAS)

j Funeral Home
| 84-02 Jamaica Avenue
$ Opposite Forest Parkway
I WOODHAVEN, N. Y.

MATEUŠAS SIMONAV1CIUS
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.

Bendradarbiai Penkauskas ir Tamašauskas pralenkė 
Jeskevičių ir artinasi prie pirmųjų. Prisiuntė vieną 
naują prenumeratą ir atnaujinimų.

P. Beeis prisiuntė naują prenumeratą ir atnaujinimų 
ir jau stovi laimėtojų skyriuje.

Mūsų menininkas S. Kuzmickas prisiuntė naują pre
numeratą ir keletą atnaujinimų, ir jis dabar pašoko į 
laimėtojų skyrių.

Sekantieji vajininkai pakilo punktais- ir prisiuntė po 
naują prenumeratą, išskiriant J. Mockaitį, Bridgeport, 
Conn.; jis prisiuntė dvi naujas prenumeratas: — J. 
Burba, So. Boston, Mass.; P. Šlekaitis, Scranton, Pa.; 
P. Žirgulis, Rochester N. Y.; J. Venskevičius, Cam
bridge, Mass.

Šie vajininkai pakilo punktais, prisiųsdami atnauji
nimų: D. P. Lekavičius, Pittsburgh, Pa.; J. Urbon. 
Pittsburgh, Pa.; A. Balčiūnas, Brooklyn, N. Y.; De
troito Vajininkai; J. Ramanauskas, Minersville, Pa., ir 
J. Jeskevičius, Hudson, Mass.

K. Mikolaitis įstojo į vajų, prisiųsdamas dvi naujas 
prenumeratas ir vieną atnaujinimą.

Prašome įsitėmyti, kad paskutinė diena.vajaus yra 
gruodžio 15 d.: po tos dienos punktai nebus įskaitomi 
į vajų. Vajus artinasi prie pabaigos — laukiame gerų 
žinių!

“L” Administracija.

Jau už $358,000 medika
mentų iš Amerikos nugabenta 
Sovietų Sąjungom Komitetas, 
kuris tuomi rūpinasi, pradėjo 
vajų už surinkimą dar trijų 
milionų dolerių tam pačiam 
tikslui.

Amerikos lietuviai jau su 
keliais tūkstančiais dolerių pri
sidėjo prie to žmoniško dar
bo. Jie neatsiliks ir šiame va
juje už tris milijonus dole
rių.

LICENSES 
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine, Liquor
NOTICE is hereby Riven that License No. 
E 18 has been issued to the undersigned to 
sell beer from house to house at retail, under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law, Borough of Brooklyn, County of 
Kings.

JAMES T. WEST 
532 Halsey Street. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
El 1 has been issued to the undersigned to 
sell beei- from house to house at retail, under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law, Borough of Brooklyn. County of Kings.

SAMSON LUBOW
1111 Myrtle Avenue, Brooklyn, N. Y.

FOTOGRAFAS

London, gruod. 5.—Anglai 
pripažįsta, kad naciai atėmė 
iš jų Gambutą prie jūros, Li
bijoje. Anglai suėmė 1,000 fa
šistų.
/=■■■■ j ■ ' ' 1 ■■ .............................---------------------------------------------

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard Street 
kampas Inman Street 
Arti Central Skvero 

CAMBRIDGE, MASS.
Tel.. TRObridge 6330

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

-

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

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

' .........................

BRIDGEPORT, CONN.

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

Atsidarė nauja lietuvių likerių krautuve.
Ją įsteigė plačiai žinomi brooklyniėčiai

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

ir konjakais; Amerikos išdirbimo ir importuotais.
• •

Padėkavonės Dienos ir Kalėdų šventėms 
puikiausią pasirinkimą rasite pas

K. IR N. KULBOKUS

PRISTATOME Į NAMUS.

Telefonas EVergreen 8-7047. Lie. No. L1030

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 MCSŲ SPECIALŲ SAVAITES.

VIENINTELĖ LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVĖ

i

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

CLEVELAND, OHIO
A.L.D.L.D. 22 kuopos susirinki

mas jvyks gruodžio 9 d., 7:30 v. v. 
Svetainėje, 920 E. 79th St. Prašome 
narių dalyvauti, nes bus valdybos 
rinkimas. (287-289)

; SO. BOSTON, MASS.
Svarbus ALDLD 2 kp. Moterų 

susirinkimas įvyks antradienį, 
gruodžio 9 d., 8 v. v., 376 Broadway. 
Visos draugės dalyvaukite, nes tu
rime aptarti svarbių dalykų, ypač i 
reikia nutart mezgimą svederių ir 
kojinių raudonarmiečiams. — Valdy
ba. (287-289)

GARDNER, MASS.
ALDLD 53 kp. rengia gardžių sil

kių vakarienę, gruodžio 6-tą, 6 v. v., 
Liet. Am. Piliečių Kliube, 255, Main 
St. įžanga 50c. Pelnas yra skiriamas 
Sovietų Sąjungos Medikalei Pagel- 
bai. Kviečiame vietinius ir iš apy
linkės atsilankyti. — Kom.

(285-287)

WORCESTER, MASS.
Operetė “Grigutis” bus sulošta 

sekmadieni, 7 d. gruodžio, 4 vai. 
dieną. Rengia Worcesterio Lietuvių 
Suvienytų Draugijų Komitetas, savo 
namo naudai, 29 Endicott St. Suvai
dins Aido Choras, vadovybėje M. 
Karsokienės. Užprašome visus. Pa
dėkite mums pagrąžinti mūsų namą. 
— Kom. (285-287)

MONTELLO, MASS.
LDS 67 kp. rengia metinę vaka

rienę ir šokius, gruodžio 6 d., Liet. 
Taut. Namo Svet., kampas Vine ir 
N. Main Sts. Pradžia 7 v. v. įžan
ga 75c (įskaitant taksus). Kuopos 
nariai būtinai turį dalyvauti šiame 
parengime. — G. Shimaitis, narys 
Rengimo Komiteto. (285-287)

HARTFORD, CONN.
ALDLD 68 kp. paskutinis šiais 

metais susirinkimas įvyks pirmadie
nį, 8 d. gruodžio, 8 v. v., Laisvės 
Choro Svet., 155 Hungerford St. Ne
pamirškite dalyvauti ir naujų narių 
atsivesti. Bus renkama 1942 m. 
kuopos valdyba. Nariai, kurie ne
gaunate “šviesos," praneškite kuo
pos Sel^retoriui. — Sekr. (286-288)

EASTON, PA.
LDS 51 kp. susirinkimas įvyks 7 

d. gruodžio, YMHA Svet., Ferry and 
Walnut Sts. Draugai ir draugės, 
ipalonėkite visi dalyvauti, nes turi
me daug dalykų aptarti, taipgi bus 
rinkimas valdybos 1942 metams. — 
M. Urba, Sekr. (285-287)

WORCESTER, MASS.
ALDLD 155 kp. susirinkimas 

įvyks gruodžio 8 d., 7:30 v. v., Lie
tuvių Svetainėje, 29 Endicott St. 
Draugai, sezonas baigiasi, o dar 
daug turime darbo, tai malonėkite 
dalyvauti. — A. W. (286-288)

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
p a d i dinų tokio 
dydžio, kokio pa- 

r 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

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 
306 Union Avenue 

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

GERAI PATYRĖ BARBERIAI

Clement Vokietaitis 
LIETUVIS ADVOKATAS 

66 Court Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-3622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N, Y.

Te|. Evergreen 8-7170
. .............. 1 l' • * I ■ —

NOTARY 
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

3

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS /
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

CHARLES J. ROMAN
( Ramanauskas )

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

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

dernišką patarnavimą.

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

1113 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

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

IŠDIRBĖJAI IR PARDAVĖJAI 

GERIAUSIOS RŪŠIES RAKANDŲ 
Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 

palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU I
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENĖ IR SŪNAI
Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymą

lAl

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

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Laukiame Jūsų Užsakymo
Patarnaujam krautuvėms ir įvairiems 

pokiliams: bankietams, vestuvėms 
ir parems

> UNION LABU

Varpo 
keptuvė 

yra 
unijinė

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

Siunčiame duoną per paštą į kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorj ir kaina*.

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

THE BAHRS'
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Krito ir Staiga Mirė Lietuvis Į Labai Puikus Buvo L. D. S.
Jaunuolis 1 Kuopos Susirinkimas

Liuosybe Pakenkė
Žmogžudžio Muzikos

Karjerai

4-ta ir Paskuti^ Savaitė! Atklno su Pasididžiavimu Rodo

“Wings of Victory
Epikos JudJ Valero Ckalovo — Didžio Sovietų Oro Karžygio.

William Klimaitis, 18 m. 
amžiaus, gruodžio 3 d., 7 vai. 
45 min. vakare, belošdamas 
basketbolę, staiga krito ir mi
rė. Jaunuolis pašarvotas na
mie 60-07 Maspeth Avė., Ma
spethe. Buvo vienturtis sūnus, 
buvo 
čios 
Buvo 
nikos 
laidojamas pirmadienį, gruo-itown 9-4464.

džio 8 d., 10 vai. ryto, iš Vieš
paties Atsimainymo parapijos 
bažnyčios, Maspethe, šv. Jono 
kapinėse.

Didžiausiam nuliūdime 
tėveliai Marcelė ir Tittus.

Laidotuves aptarnauja
lantiejaus laidotuvių biuras, 
54-41—72nd St., Maspethe.

Platesnių informacijų apie 
šią mirtį telefonuokite NEw-

Rep.

liko

Va-
Transfiguration bažny- 
basketbolo komandos, 

baigęs Morris Hill tech- 
mokyklą. Velionis bus

Ketvirtadienio vakarą turė
jome Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimo 1 kuopos priešme- 
tinį susirinkimą. Susirinkimas 
buvo gana skaitlingas ir visa
pusiai gyvas, 
galėjo būti 
rių. Reikia 
kuopa turi 
su viršum.

Aš pastebėjau, kad
daugelis narių ateina, užsimo
ka duokles 
susirinkimo 
tikėti, jog 
jau tokius
namie tą vakarą.

šiame susirinkime buvo ren
kama valdyba 1942 metams. 
Kadangi senoji valdyba taip 
rūpestingai ir gražiai ėjo savo 
pareigas, tai beveik visa pa
likta darbuotis toliau. Tiktai

nors žinoma, 
daug daugiau na- 
žinoti, kad 
tris šimtus

mūsų 
narių

labai

Visam Lietuviškam Svietui: 
O Kur Jūs Būsite šį Vakarą?

ir traukia namo— 
nelaukia. Nesinori 
tie nariai turėtų 

svarbius reikalus

šį vakarą yra du gražūs, 
naudingi 
riuos 
brolis 
šuo 
laiką
reikalą, štai tie parengimai:

parengimai, į ku- 
atsilankęs kiekvienas 

lietuvis ir kiekviena se- 
lietuvė labai smagiai 
praleis ir parems graži)

įvyks New National Hali, 
kampas Willow Ave. ir Clin
ton Ave.

Lietuvių jaunuolių didžiau
sias šurum-burum. Dalyvauti 
gali visi: nuo vienų metų am
žiaus iki šimto metų. įžanga 
tik 55 centai. Parengimas

Lietuvių Literatūros Draugi
jos ir Lietuvių Darbininkų Su- vice-pirmininkas išrinktas nau- 
sivienijimo kuopų bendrai ren
giama vakarienė. Galėsite 
valgyti ir gerti iki soties.’ Ir 
viskas tik už $1.25. Prasidės 
7 vai. Įvyks Buzelio svetainė
je, kampas Crescent St. ir At
lantic Avė.

Kuris Jy Yra Kaltas?

Parsiduoda Bar ir Grill, laisniai 
yra tiktai dėl vyno ir alaus. Prie
žastis pardavimo — bloga sveikata. 
Kreipkitės pas savininką po 1428 
DeKalb Ave., Brooklyn, N. Y.

(286-288)

PARDAVIMAI
Parsiduoda saldainių krautuvė už 

prieinamą kainą. Kreipkitės po ant
rašu: 25 Stagg St., Brooklyn, N. Y. 
arba telefonuokite Evergreen 4-6844.

Ar panelė Matilda LeBoyer 
yra ištvirkus, suniekšėjus gra
žuolė, kuri nori nekaltą žmo
gų amžinai suėsti ?

Ar Isaac Brown yra besą- 
žinis kriminalistas, kuris nu
skriaudęs jauną mergaitę no
rėjo ją nužudyti?

Kuris iš jų kaltas, o kuris 
nekaltas ?

Teisme ties klausimai dar 
nepaaiškėjo. O smalsuolių tiek 
daug, jog kasdien teismabutis 
sausakimšai prisigrūdęs.

Vieną svarbų mūšį pralai
mėjo valstybės prokuroras, o 
laimėjo Browno advokatas 
Keppler. White Plains teisėjas 
leido Keppleriui perskaityti 
teisme ir į rekordus įtraukti 
net du laiškus, kuriuos būk 
Matilda rašiusi Brownui ir ku
riuos prokuroras Gallagher iš 
vakaro buvo paskelbęs klasto
mis.

Šiais laiškais Keppler bando 
įrodyti, jog Matilda susilaukė 
kūdikio ne iš Browno kaltės, 
bet per savo draugavimą su 
kitu meilužiu. Antra, jis nori 
įrodyti, kad tos penkios žaiz
dos, kurias Matilda gavus 
1940 metų gruodžio 19 d. 
Mount Vernon ant tuščio loto, 
buvo jos pačios padarytos, no
rint nusižudyti.

Pirmas laiškas, rašytas 1940 
metų rugsėjo 11 d. skamba:

“Brangus Ponas Brown: 
Kaip jūs sakėte šį popietį, aš 
negaliu pasakoti žmonėms 
apie savo baisią padėtį. Bet 
aš turiu gauti pagalbą, ir aš 
jums papasakoju. Jūs turite 
man pagelbėti. Argi jūs ne
matote, kad nėra nieko kito, 
ką aš galėčiau prašyti?

“Aš negaliu priimti jūsų 
duotą man patarimą viską iš
pažinti savo tėvams. Ir aš jau
čiu, kad jūs žinote, kodėl net 
neapsimoka man pasakyti tam 
vaikinui.

“Jūs tik vienas esate, kuris 
viską žinote, ir nė truputį ne
sigailiu jums pasipasakojus. 
Bet būk toks geras ir nepra
šyk manęs pasipasakoti mano 
tėvams. Kaip aš jums buvau 
prižadėjus, aš apsvarsčiau jū
sų patarimą, bet negaliu jį 
išpildyti.

“Aš suprantu, kad aš netu
riu teisės nuo jūsų reikalauti, 
paprastam supratime, bet ar
gi jūsų nuoširdus sąjausmas 
negali paakstinti jus man pa
gelbėti? Jeigu jūs būtumėte 
atsakomingas už mano dabar
tinę padėtį, jūs tikrai jaustu
mėtės priverstu daryti ką nors 
apie tai, apart siuntimo ma
nęs pas mano tėvus pagalbos. 
Argi nėra daug didesnis da
lykas pagelbėti kenčiančiam 
žmogui net tada, kada nesi
jauti priverstas tatai daryti?

“Susimildamas, ponas Brown, 
susimildamas.”

Antras laiškas, rašytas gruo
džio 10, 1940, skamba:

“Brangus Ponas Brown: Aš 
turiu jus matyti. Susimilda
mas, būk prie savo telefono 
ketvirtadienį arba penktadie
nį apie 12:30 vai. Jeigu tas 
negalima, tai galite bandyt 
matyt mane Daily News na
mo priemenėje bile dieną 3 :30 
vai. arba penktadienį 3 vai.

“Susimildamas, jūs turite 
bandyti mane matyti. Labai, 
labai greitas reikalas. Aš atsi
duodu ant jūsų. Aš niekam 
kitam nesu pasisakius. Aš esu 
desperacijoje.

“Jeigu jūs man negelbėsite, 
jeigu aš surasiu, kad aš turiu 
gimdyti kūdikį, aš nusižudy
siu. Aš tikrai taip padarysiu, 
ponas Brown.

“Turiu ar neturiu teisės iš 
jūsų reikalauti, nejaugi jūs 
turėsite mane ant savo sąži
nės visą savo gyvenimą, kuo
met jūs dar galite pagelbėti.”

Po abiem laiškais pasirašy
ta “Matilde LeBoyer.”

Paskui prokuroras Gallag
her abu laišku sakinys po sa
kinio vėl perskaitė ir kiekvie
ną sakinį atskirai Matilda 
griežtai užginčijo. Ji nerašius, 
ji nesakiusi.

Tiesa, ji pripažino, kad 
parašai yra panašūs į jos ra
šytus parašus, bet, 
Įėjo tuos parašus 
mokyklos raštuose 
šiai nukopijuoti po 
kais.

girdi, ga
ganti jos 
ir pana
šiais laiš-

Rep.

Pataisa
ketvirtadienio “Lai- 
Central Brooklyno, 

velionės draugės 
laidotuves, įsi-

Pereito 
svėj”, iš 
aprašant 
Paršonienės
skverbė klaida. Ten pasakyta, 
kad J. Kaulinių šeimyna bu
vo nupirkus bukietą, o turėjo 
būti J. Katinų šeimyna.

M. RenkevičiutS.

jas ir maršalka.
Dabar kuopos valdyba yra 

tokia :
A. Velička—pirmininkas
Ch. Rainys—finansų sekre

torius.
J. Dainius—iždininkas
J. Kovas—prot. raštininkas.
P. Grabauskas—vice-pirmi-
A. Balčiūnas ir Stakovas— 

iždo globėjai.
Griška — maršalka.
Geo. Kuraitis — korespon

dentas.

MIRĖ
Gruodžio 4 d., Kings Coun

ty Ligoninėje mirė Pijus Sa- 
lasevičius, 55 m. amžiaus, gy
venęs 277 Grand St., Brook- 
lyne, kur ir pašarvotas. Lai
dojamas pirmadienį, 8 dieną 
gruodžio, 10 vai. ryto į Šv. Jo
no kapines, aptarnaujant gra- 
boriui Matthews 
Bieliauskas.

Velionis paliko 
rijoną, dukterę 
Sinušienę ir sūnų
gi ir anūką Jeronimą.

Ballas-

žmoną Ma- 
Konstanciją 
Petrą, taip-

Kuopos organizatoriais pa
likti tie patys sekami: Grubis, 
Grabauskas, ir Rainys. Taipgi 
kuopos daktaru kvotėju palik
ta Dr. Šliupaitė. Tik kai kurių 
narių buvo paklausta, kodėl 
Dr. šliupaitė nepriklauso prie 
L.D.S.?

Visos- kuopos vardu Velič
ka kvietė visus narius darbuo
tis, ypatingai stengtis gauti 
naujų narių į kuopą per šį 
vajų.

Susirinkimui buvo išduo
tas raportas iš atsibuvusio 
kuopos bankieto. Bankietas 
davė $38.56 pelno.

Išduotas raportas iš Broo
klyno ir Apylinkės Lietuvių 
Konferencijos. Raportą išda
vė Petkienė, o Gasiunas papil
dė. Konferencija buvo gera, 
entuziastiška, konstruktyviš- 
ka. Joje dalyvavo daugiau 
kaip šimtas' delegatų, kurie 
atstovavo 35 organizacijas su 
keturiais tūkstančiais narių su 
viršum.
, Kadangi konferencijos iš
rinktam Komitetui Ameriką 
Ginti ir Laisvinti Lietuvą pra
dedant darbą reikia finansų, 
tai kuopa iš savo iždo jam 
paaukavo $3, o ten ant vietos 
Pranas Račkus pridėjo $2. 
Vadinasi, mūsų kuopa pasi
rengus konferencijos darbus 
remti.

Mūsų kuopa išrinko delega
tus į Pabaltijos Tautų Kon
ferenciją, kuri įvyks ateinantį 
penktadienį, gruodžio 12 d., 
vakare, Irving Plaza svetai
nėje, New Yorke. Delegatais 
išrinkti: Stakovas, Petrikienė, 
Petkienė, Kuraitis ir Griška.

Mitingas taip sklandžiai 
ėjo, jog visi reikalai, kurių 
buvo gana daug, tapo išbaig
ti apie 10 valandą. Malonu 
tokius susirinkimus lankyti, 
žmogus juose nepavargsti, o 
jauties gavęs daug kultūrinės 
naudos”.

Beje, kuopon įstojo viena 
nauja narė, kurią įrašė kuo
pos sekretorius Ch. Rainys.

Korespondentas.

Pereitą liepos mėnesį iš 
Trentono kalėjimo buvo išleis
tas lengvos muzikos kompozi
torius Clinton Brewer. Muzi
ką jis pradėjo kurti kalėjime 
ir tuojau pagarsėjo. O kalėji
mai! jis buvo nuteistas ant 20 
metų už nužudymą savo žmo
nos.

Išėjęs iš 
nebegalėjo 
vyko New 
mylėjo” į
Washington, kurią irgi peiliu 
papjovė. Dabar Brewer vėl 
eina kalėjiman, bet jau visam 
amžiui. Kalėjime jis vėl kar
siąs

“šiltas, žmogiškas portretas su gausybe juoko... 
nepaprastai gera drama.“ — N. Y. Times.
“... sujudinantis ir tikrai smagus. Jūs ne greit 
užmiršite Čkalovą.“ — N. Y. Post.
“Kilnus ir kilnumą žadinąs judis." — PM

Bus Laidojamas Šiandie
Povilas Stankevičius, kuris 

mirė gruodžio 3 d., bus pa
laidotas šiandien Šv. Trejybės 
kapinėse. Laidotuvėms patar
nauja grab. Ballas-Bieliaus- 
kas.

Ir Vokiečiai prieš 
Nacius

Vokiečių organizacijos Man
hattan Workmen’s Benefit 
Fund nariai, kurių yra apie 
šeši tūkstančiai, griežtai pa
smerkė Hitlerį ir pasižadėjo 
visais būdais remti Amerikos 
vyriausybę, kuri pasiryžus hit- 
lerizmą sukriušinti. Jie visą 
Hitlerio politiką vadina bar
barizmu, kuris pavojingas pa
čiai Vokietijai.

LaGuardia Kertasi su 
Prokuroru O’Dwyer 

Pataisymas
ValentinePolicijos galva 

pareikalavo,1 kad Brooklyno 
prokuroras
Tammany Hall gengės kandi
datas į majorus, suteiktų po
licijai savo rekordus. O’Dwy
er griežtai atsisakė tą reikala
vimą išpildyti.

Dabar visas reikalas perėjo 
į miesto majoro LaGuardijos 
rankas. Bet O’Dwyer atsisako 
klausyti ir LaGuardijos.

Kuomi tas ginčas pasibaigs, 
sunku pasakyti.

O’Dwyer, buvęs

Prašo Kooperuoti Paštui
Brooklyno pašto viršininkas 

Frank J. Quayle, Jr., prašo 
visuomenės kooperuoti su paš
tu, ypatingai dabar, kada paš
tas bus užverstas ekstra dar
bais iš priežasties švenčių se
zono.

Mažesni laiškų vokai už 
2% per 4 colius sutrukdo laiš
kų išskirstymą ir dėlto vėluo
ja pristatymą jų gavėjams. 
Ant permažų vokų adresas 
tankiai būna perdaug smulku
tis ir to dalis užlipinama 
stampa. Galima įsivaizdinti, 
kokion padėtin padedama laiš
kų išnešiotojas.

Perdideli ar įvairių formų 
vokai irgi trukdo, kadangi 
jiems reikia specialių vietų iš
skirstymui, sudėjimui.

Paštas prašo siuntėjus var
toti vokus priimto vidutinio 
dydžio, aiškiai adresuoti ir 
siųsti anksti, . kad užtikrinti 
laiško pristatymą gavėjui 
tvarkoje ir laiku.

Nustos Girtuokliauti, bet 
Meilužio Neišsižadės
Mary Brown, našlė, 40 me

tų amžiaus, pasižadėjo teisė
jui liautis girtuokliavus, susi
tvarkyti, pinigų nešvaistyti, 
bet griežtai atsisako pamest 
mylėjus savo meilužį. O tas 
meilužis tą pačią dieną ki
tam teisme buvo teisiamas 
už nuskriaudimą kitos mote
riškės, paliekant ją su vaiku.

Kai Mary Brown vyras mi
rė keturi metai atgal, paliko 
jai $12,000. Dabar ji dirba ir 
gauna $21,45 algos. 

r

kalėjimo, Brewer 
kurti muzikos. At- 
Yorkan ir čia “įsi- 
tūlą Wilhelminą

muziką.

Organizacijom Proga
Stanley Teatras, kuris da

bar yra naujai ištaisytas ir 
patogiai iš visur privažiuoja
mas, 7th Avė. ir 42nd St., 
New Yorke, po sėkmingų pir
mų kelių rodymų Sovietų fil
mų, yra nusistatęs visada ro
dyti Sovietų ir kitas geras už- 
rubežiuose gamintas filmas.

žinant, kad tokias filmas 
daugiausia lanko organizuoti, 
daugiau prasilavinę žmonės, 
teatro vedėjai nusprendė or
ganizacijoms patarnauti, kad 
jų nariai ir rėmėjai galėtų da
lyvauti grupėmis ir sykiu pa
sidaryti pinigų org. reikalams. 
Imant didesnius kiekius bilietų 
duoda geroką nuolaidą. Rei
kia susitarti iš anksto.

Nukrito nuo 15-to Auk
što ir Neužsimušė

Turtinga ponia Erin Long, 
43 metų, iš Hotel Des Artistes 
iškrito nuo 15-to aukšto, pa
taikė ant kriaučiąus, pritren
kė jį iki nesąmonės, bet pati 
išliko gyva. Policija bando su- 

šita ponia norėjožinoti, ar 
nusižudyti, ar per nelaimę iš
puolė pro langą.

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

530 Summer Ave. 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

rios bolių alleys.
Kainos Prieinamos

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

UŽEIGA J
Ritei n gold extra Dry Alus Ų 

Didelis pasirinkimas visokių 5
VYNŲ ir DEGTINĖS g 
Importuotų ir Vietinių Q • K

Kasdien Turime ę 
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ |

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

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

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

UNDERTAKER

337 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y. 

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

Kiti Įdomumai: “Golden Mountain” muzika šostakovlčo.

Ir dar: Naujausi Sovietų žinių judžiai masinės kontr-atakos.

Nuolat nuo 9 A. M. — 25c. iki 1 P. M. šiokiom Dienom.
SPECIALIS VIDUNAKTYJ RODYMAS KAS

STANLEY THEATRE ™ ~
ŠEŠTADIENI.

VVI.—7-9686

Muzikalis triumfas iš Leningrado 

“MUSICAL STORY’’ 
su Sovietu Operos žvaigžde Sergijum 
Lemeševu. Muzika Čaikovskio, Borodino 

ir Rimski-Korsakovo.

Puikus judžių veikalas

“REMBRANTD”
su CHARLES LAUGHTON

“Didžio artinto žaunua
portretas judžiuose.”

Nauja Šviesa Laisvės Hearns Darbininkam
Statulai Pakels Algas

Laisvės Statula (Statue of 
Liberty), kuri taip išdidžiai 
laiko rankoje iškėlus žibintą, 
kaipo ženklą šios šalies lais
vės ir šviesos, bus iš naujo 
apšviesta. Nuo sausio 1 dienos 
bus įdėta jos rankon nauja 
lempa, net 3,000-watt “mer
cury vapor” lempa. Net už 
dvidešimties mylių ją bus ga
lima matyti.

Streikas Gazolino Stočių 
Tarnautojų

Arbitracijos komisija 
tvarkė, kad visiems gazolino 
stočių patarnautojams New 
Yorke (išskyrus Brooklyną) 
būtų pakeltos algos $3 per sa
vaitę. Darbininkai komisijos 
nuosprendį priėmė, bet stočių 
savininkai atmetė. Todėl dar
bininkai vakar paskelbė strei
ką prieš tas stotis, kurios ko
misijos nuosprendžio nepildo.

pa-

Du tūkstančiai Hearns de- 
partmentinės krautuvės darbi
ninkų laimėjo algų pakėlimus 
po $2 per savaitę. Pakėlimas 
galioja nuo rugsėjo 1-mos, ka
da pasibaigė senoji sutartis. 
Užsilikusią priedinę mokestį 
jie gaus vienoj sumoj — po 
$28.

Hearns darbininkai dabar 
dirba 40 valandų, 5 dienų dar
bo savaitę. Minimum nustaty
ta pardavinėtojoms $20, ne- 
pardavinėjantiem d a rbinin- 
kam po $19 per savaitę, por
teriam $25, likerių pardavė
jam $26, ir batų pardavėjam 
$26.50.

Džiaugdamiesi savo laimėji
mu, darbininkai prisiminė 
Gimbels darbininkus, kurie 
padarė /laimėjimams pradžią 
sunkesniu keliu — streiku. 
Hearns darbininkai taipgi 
energingai rėmė tą streiką.

Skelbkites savo biznį dien- 
raštyj “Laisvėje.”

Amerikiečiai rusai stovi su heroiškais gynėjais
RUSŲ—AMERIKONŲ

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

MANHATTAN CENTER
34th Street ir 8th Avenue, New York City

ARTISTAI:
Nina Tarasova 
Vytautas Bacevičius
N. M. Tvardovskaya 
Jascha Herzog 
Efim Vitis
United Russian Chorus 
Akompanistai:

A. Pressman, M. Maranz 
ir kiti

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

Tikietai: 55c, 83c, $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

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 Brooklyne6tnl 

adresas;

459 Grand St
Skersai nuo Republic Teatro

BROOKLYN, N. Y.
TeL Ev. 4-8888
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