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AMERIKIEČIAI TRIUŠKINA VOKIEČIUS METZO FRONTE

Gyvendami New Yorko did
miestyje arba jo apylinkėse, 
mes dažnai pilnai neįvertina
me tų pramogų, kurias suruo
šia mūsų dienraštis Laisvė. Tik 
tuomet jas labiau įvertini, kai 
tau tenka toliau gyventi ir ne
gali į jas atvykti.

Štai, rytoj įvyksta metinis
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KRISLAI
Pora Įdomių Laiškučių.
Kaip Jie Įvertina Mūsų

Koncertą.
Nuoširdi Padėka.
Adv. Olis ir Dewey.

Rašo R. MIZARA

mūsų dienraščio koncertas. 
Kiek daug laisviečių norėtą 
jame dalyvauti, bet negali dėl 
kelionės ilgumo arba dėl kitų 
kliūčių !

Gavau
prašymus
koncerto
patys koncerte negalį dalyvau
ti.' ' * r

inio dviejų asmenų 
prisiųsti jiems bent 
programas, nes jie

RAUD. ARMIJA SULAUŽĖ 
FAŠISTŲ TISZOS UPES

LINIJA VENGRIJOJE

Nedraugiškas Sovietam 
Irano Premjeras Pasi
traukęs, Sako Turkai

Walter Žukas, šiuo 
kur nors Francijoje,

smagu būtų daly-

Karys 
metu esąs 
rašo:

—Kaip
vauti metiniame Laisvės kon
certe ir pasidžiaugti iš vien su 
jumis!. . . Rojau, prisiuskite 
man koncerto programą, — 
pasitenkinsiu nors tuo, kad ga
lėsiu pasiskaityti programo 
dalyvių vardus ir jų atliktus 
koncerte kūrinius. . . Linkiu 
jums visiems didžiausio pasi
sekimo! . . .

Šitaip rašo muzikas-chorve- 
dys Walteris Žukas, 
žmonijos neprietelių

kovojąs 
fašizmą.

lietuviųO štai Amerikos 
profesijonalų patrijarcho, dr. 
A. L. Graičiūno, laiškutis:

“Rojui Mizarai ar Pr. Buk- 
niui:

“Vienas iš Jūsų būkite tokis 
geras ir prisiuskite man at
minčiai Laisvės koncerto pro
gramo knygelę. Mat, susitvar
kius tarybinei Lietuvai ir susi- 
normalizavus paštui, turėsiu 
pasiųsti nors dvi kopijas Lietu
vos Universiteto knygynui. To
dėl prisiuskite man nors dvi 
kopijas. That’s all!”

London, lapkr. 10. — So
vietų kariuomenė Vengrijoj 
45-kių mylių frontu prasi
veržė per Tiszos upę tarp 
Mezocsato ir Kiskore mies
tų, stovinčių į šiaurių ry
tus nuo Budapešto, Vengri
jos sostinės, ir antrojoj, va
karinėj, tos upės pusėje per 
dieną nužygiavo iki 15 my
lių pirmyn. Per 24 valandas 
šiame fronte raudonarmie
čiai atėmė iš vengrų ir vo
kiečių daugiau kaip 50 mie
stų, geležinkelių stočių ir 
kitų gyvenamųjų punktų.

Maršalo Rodiono Mali- 
novskio komanduojama, 

Antroji Ukrainos armija 
per paskutinį mėnesį suėmė 
daugiau kaip 142,000 vokie-

o-čių ir vengrų kareivių ir 
ficierių Vengrijoje ir šiau
rinėje Jugoslavijoje.

Raudonoji Armija užėmė 
jau didesnį Vengrijos treč
dalį.

Naujaisiais žygiais rau
donarmiečiai gręsia pers- 
kelt vokiečių - vengrų armi
jas, ginančias Vengrijos 
sostamiestį Budapeštą ir 
Slovakiją, rytinę Čechoslo- 
vakijos dalį.

Berlynas pranešė, kad 
Sovietų kariuomenė šiauri
nėje Jugoslavijoj persikėlė 
dar vienoje vietoje per Du
nojų, ties Apatinu, linkui 
pietinio Vengrijos rube- 
žiaus.

NACIAI LAIDO DIDŽIĄ
SIAS ROBOTBOMBAS Į 
LONDONĄ IR PARYŽIŲ

Washington. — čia gir
dėtas Turkijos radijo pra
nešimas sakė, jog pasitrau
kė Irano-Persijos ministe
ris pirmininkas Mohammed 
Said. Turkai paskleidė Ira
no sostamiesčio Teherano 
radijo žinią apie M. Saido 
išėjimą iš valdžios.

Tass, oficialė Sovietų ži
nių agentūra, paskutinėmis 
dienomis davė pranešimų, 
kad žmonių minios demon
stravo Teherane ir kituose 
Irano miestuose prieš ne
draugišką premjero Saido 
nusiteikimą linkui Sovietų 
Sąjungos. Demonstrantai 
reikalavo, kad Saidas pasi
trauktų iš valdžios.

Pirm jam pasitraukiant, 
Saido kariuomenė ir polici
ja suėmė iraniečių darbo u- 
nijų vadus, kurie ruošė ma
sinį susirinkimą paminėti 
27-nių metų sukakčiai nuo 
socialistinės rusų revoliuci
jos.

JANKIAI UŽĖMĖ TUZI
NUS VIETOVIŲ METZO 

SRITYJ, FRANCIJOJ

Suradus “Dingusius”
Balsus, Rooseveltas 

Laimėjo ir Michigane

Mūsų dienraščio koncertas 
įvyksta rytoj. Visa patrijotin- 
goji New Yorko ir apylinkės 
lietuvių visuomenė, visa pa
žangioji visuomenė tame kon
certe bus tirštai atstovaujama. 
Tą galime drąsiai sakyti.

Tarp spalių mėn. 22 ir lap
kričio 8 dd. buvau pasitraukęs 
iš redakcijos darbo savotiškom 
atostogom. “Atostogos” buvo 
tokios: su trumputėmis per
traukomis visą tą laikotarpį 
sėdėjau savo bute prie rašo
mosios mašinėlės. . .

Dėl to neturėjau progos pa
reikšti — nei viešai nei asme
niniai — padėkos LDS III-čiojo 
apskričio komitetui už suruo
šimą bankieto mano 25-rių m. 
rašytojavimo sukakčiai atžy
mėti.

Tai padarau dabar, grįžęs 
prie redakcijos darbo:

Mano nuoširdžiausia padė
ka : rengėjams, darbščiosioms 
ir sumaniosioms šeimininkėms, 
bankieto dalyviams ir visiems 
sveikintojams — žodžiu, spau
doje rašiniais, laiškais bei te
legramomis.

Neužmiršiu !. . .

London, lapkr. 10. — Vo
kiečiai laidė naująsias, di
džiąsias savo robotbombas, 
vadinamas V-2, ne tik į 
Londoną, bet ir į Paryžių 
ir į didįjį Belgijos uosta
miestį Antwerpą, kurin jau 
pradėjo talkininkų laivai 
įplaukti.

Tos rakietinės, skrendan
čios nacių bombos pakyla 
60 iki 70 mylių aukštyn ir 
lekia greičiau negu gar
sas. O garsas ore vidutiniai 
lekia su 1,150 pėdų greičiu 
per sekundą.

Naujoji vokiečių bomba 
skrenda iki 4,000 ameriki
nių mylių per valandą. Ji
nai esanti 30 iki 50 pėdų il-

gio, 5 iki 7 pėdų storio 
skersinyje ir nešanti 10 iki 
15 tonų sprogimų.

Berlyno radijas skelbė, 
kad šios vokiečių robotbom- 
bos taip sužalojusios Ant- 
werpo uostą, kad anglų ir 
amerikiečių laivai negalį 
juom pasinaudoti. Hitleri
ninkai taip pat giriasi, 
tos jų bombos baisiai 
dančios Londoną.

Anglijos ministeris 
mininkas Churchillas,
čiau, sako, kad jos palygin
ti mažai nuostolių tepada
rančios Anglijai.

KIEK AMERIKIEČIŲ
UŽMUŠTA, SUŽEIS

TA IR NELAISVĖJE

kad 
ar

pir- 
ta-

Rochester, N. Y
RYTŲ PRŪSIJOJ SUMUŠTI 

VISI NACIŲ BANDYMAI

Franci j a, lapk. 10. —Tre
čioji Jungtinių Valstijų ar
mija, komanduojama gene
rolo Pattono, atėmė iš vo
kiečių tvirtovišką Cheteau 
Salins miestą ir perkirto 
vokiečiams plentą tarp 
Nancy, Francijoj, ir Saar- 
brueckeno, vokiečių pramo
nės miesto arti Francijos 
rubežiaus.

Amerikiečiai 50 mylių il
gio frontu atmetė nacius 3 
iki 4 mylių atgal, nuo Thiol
ville apylinkės į šiaurius 
nuo 
mos 
lins 
nuo
rikiečiai dalinai jau užėjo 
šonan vokiečiams Metze, iš

Metzo, 
miesto, 
srities, 
Metzo.

didelio tvirtu- 
iki Chateau Sa- 

į pietų rytus 
Tuo būdu ame-

pietų rytų pusės. Per dieną 
jie atėmė iš hitlerininkų du 
tuzinus miestų, miestelių ir 
kitų gyvenamųjų vietų. 
Ties Thiolville jankiai išmu
šė vokiečius iš pozicijų tik
tai už keleto mylių nuo Saar 
srities, vakarinės Vokieti
jos pramoniško ruožo. 2,000 
Amerikos bombanešių ir 
lengvųjų lėktuvų pleškino 
vokiečių užnugarę.

Kol kas naciai nepaspėjo 
sudaryt gana stipraus pa
sipriešinimo.

Pirmoji Amerikos armi
ja, Aacheno srityje, dar 
kiek pasivarė pirmyn į va
karu nuo Schmidt kaimo.

Italijoj anglai užėmė For- 
li miestą. •

Detroit, Mich. — Repub- 
likonai buvo paskelbę, kad 
Dewey gavęs daugumą Mi- 
chigano valstijos balsų su 
19 prezidentinių rinkikų- 
elektorių. Bet Wayne aps
kričio piliečiai pamatė, kad 
nieko nepranešta apie jų 
balsus už Rooseveltą. Į tą 
dalyką įsikišo Jungtinių 
Valstijų apskričio prokuro
ras; tapo patikrinti balsuo
tojai ir atrasta, jog 50,000 
rooseveltinių balsų buvo 
kaip tai “susimaišę ir din-
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PRANCŪZAI NORŲ KAD 
RHEINO UPĖ BŪTŲ JŲ 
SIENA SU VOKIETIJA

Dabar, priskaičius tuos 
balsus Rooseveltui, pasiro
dė, kad jis gavo 1,097,581 
balsą prieš Dewey’o 1,080,- 
503 balsus, taigi 17,078 bal
sais daugiau, negu republi- 
konų kandidatas.

Rooseveltas, todėl, viso 
laimėjo bent 36-se valstijo
se su 432 jų rinkikais.

*

SLA Seime, Philadelphijoj, 
kalbėjausi su adv. Ant. Oliu. 
Tuomet Chicagoje vyko repu- 
blikonų suvažiavimas ir jie iš
statė p. Dewey savo kandida
tu prezidento vietai. Pats adv. 
Olis yra republikonas, todėl aš 
klausiau jo:

—Ar jūs, p. Oli, iš tikrųjų 
manote, jog gubernatorius De
wey bus išrinktas, jei demo
kratai išstatys savo kandida
tu prez. Rooseveltą ?

Jis man atsakė daug-maž ši
taip:

—Jei prez. Rooseveltas ne
patenkins lietuvių (smetoni- 
ninkų) ir lenkų (londoniškės 
valdžios šalininkų) teisėtų rei
kalavimų, tai gubernatorius 
Dewey rinkimus tikrai laimės.

(Tąsa 5-me puslapyje)

Mirė Petras Balzeris
Penktadienį Laisvės ofi- 

san atėjo telegrama iš Pal
myra, N. Y., sakanti:

“Staigiai mirė Peter Bal
zer, lapkr. 9 d., 11 vai. ryto. 
Kūnas pašarvotas Savage 
koplyčioj, North St., Ro
chester Q, N. Y. Laidotu
vės įvyks pirmadienį, lapkr. 
13 d., 2 vai. dieną. Draugai 
prašomi ateiti atsisveikinti 
su velioniu. Pasirašo Frank 
Kontenis.”

Maskva. — Rytinėj Prū
sijoje vokiečių žvalgai mė
gino prasiskverbti į sovieti
nes pozicijas įvairiose vie
tose. Visi nacių bandymai 
tapo atmušti su dideliais 
jiem nuostoliais.

Vienoje fronto dalyje so
vietiniai žvalgai įsiveržė į 
vokiečių pozicijas ir iš
sprogdino tris vokiečių for
tus bei šaudomuosius punk
tus žemėje. Naciai fortuose 
liko sunaikinti. Sovietų ka
riai suėmė tam tikrą skai
čių vokiečių.

Washington. — Jungti
nių Valstijų karo sekreto
rius Stimson paskelbė šito
kius Amerikos kareivių ir 
jūreivių nuostolius nuo ką
rą pradžios iki lapkričio 8 
d. visuose frontuose:

Armijos karių užmušta 
84,811, sužeista 243,054, be 
žinios dingo 55,011 ir nelai
svėn pakliuvo 54,480.

Jūreivių, marininkų ir 
krantų sargų užmušta 28,- 
599, sužeista 29,442, be ži
nios dingo 9,311 ir nelais
vėn pateko 4,487.

112,814 iš sužeistųjų ka
rių buvo taip sugydyta, kad 
grįžo veiklion tarnybon.

Sovietai Nuskandino dar 
Vieną Naciu Submariną

Maskva. — Kariniai So
vietų laivai šiaurių jūrose 
nuskandino dar vieną vo
kiečių submariną.

Raudonieji lakūnai 
naikino Baltijos Jūroje
vieną vokiečių laivą, grai
biusį sovietines minas.

su- 
dar

Paryžius. — Kada Ang
lijos premjeras Churchillas 
atvyks į Paryžių, tai Fran
cijos valdžia su generolu de 
Gaulle’u gal viny j e statys 
sekamus reikalavimus, kaip 
teigia United Press:

Rheino upė turi būti pri
pažinta siena tarp Franci
jos ir Vokietijos. Franci jai 
turi būti pavesta kontro- 
liuot Saar ir Ruhr ruožai, 
vakarinėje Vokietijoje.

Franci j a turi būti priim
ta į europinę talkininkų 
patariamąją komisiją lygio
mis su Anglija, Jungtinėmis 
Valstijomis ir Sovietų Są
jungą.

Reikėtų, kad Amerika ir 
Anglija pristatytų daugiau 
ginklų, kuriais Franci j a ga
lėtų tinkamai apginkluot 
dabar organizuojamą nau
ją, stiprią francūzų armi
ją

Francijos valdžiai nepa
tinka anglų siūlomas vaka
rinių Europos valstybių 
saugumo blokas. Francūzų 
vadai sako, jog Sovietai ga
lėtų pamanyt, kad tas blo
kas bus atkreiptas prieš 
Sovietų Sąjungą. Anot Uni
ted Press pranešimo, Fran
cijos vyriausybė vietoj to
kio bloko siūlys sudaryt 
nuolatinę Anglijos, Sovietų

ap-ir Francijos santarvę 
saugai nuo Vokietijos ir 
bendram taikos palaikymui 
Europoj.

Sušaudė Francūzy Redakto
rių už Bernavimą Naciam

Paryžius.—Teismo spren
dimu, tapo sušaudytas 
George Suarez, laikraščio 
Aujourd’hui redaktorius, 
už tai, kad jis bendradar
biavo su pavergusiais Fran- 
ciją naciais. Laikinosios 
francūzų valdžios preziden
tas, gen. de Gaulle atmetė 
prašymą dovanot Suarez’ui 
gyvybę, nes Suarez žinojosi 
su vokiečių šnipais ir pla
ningai su jais veikė prieš 
Franci jos patri jotus.

INFLUENZA NUMARINO 
30,000 ANGLŲ

London. — Anglų svei
katos ministerija tik dabar 
pranešė, jog pernai rudenį 
siautusi influenza numari
no 30,000 Anglijos gyvento
jų lapkričio ir gruodžio mė
nesiais.

Chicago j, stokuojant ci- 
garetų, merginos pradėjo 
pypkes rūkyti.

JAPONAI NUSIMINĖ 
DĖL PREZ. ROOSE-

VELTO IŠRINKIMO
Japonijos sostamiesčio 

Tokio radijas įspėjo japo
nus, kad Roosevelto išrinki
mas reiškia begailestingą 
karą, be jokių derybinių 
nuolaidų iš Amerikos pusės.

“Roosevelto laimėjimas 
nuslegiančia balsų daugu
ma ženklina vieną dalyką, 
kad Amerikos žmonės da
bar agresyviai remia jo im
perialistinę politiką, sie
kiančią visame pasaulyje 
viešpatauti.”

Japonai per savo radiją 
vadino amerikiečius “žvė
riško būdo žmonėmis” ir 
šaukė japonus sutriuškinti 
Ameriką.

Japonai Šturmuoja Kweilina 
Gręsia Liuchowui

Chungking.— Japonų ka
riuomenė pradėjo šturmuo
ti chinus, apsuptus Kweilin 
mieste. Kiti japonų jungi
niai užėmė pozicijas už 15 
mylių nuo Liuchowo uosta
miesčio ir chinų-amerikie- 
čių lėktuvų bazės.

Londoniškė Lenkijos Valdžia Reikalauja, kad Sovietai Užtikrintų Jos Rubežius
London. — Pranešama, 

londoniškė lenkų valdžia 
vienbalsiai pareikalavo, kad 
Sovietų Sąjunga užtikrintų 
busimąjį vakarinį Lenkijos 
rubežių su Vokietija, o kol 
Sovietai nepasižadės tą ru
bežių apginti ateityje, tol 
lenkų valdžia Londone, gir
di, nepriims Curzono Lini
jos, kaipo rytinės sienos 
tarp Lenkijos ir Sovietų 
Sąjungos.

(Curzono Linija yra ta,

kurią aukščiausioji talki
ninkų taryba po praeito ka
ro pripažino teisingu tauti
niu rubežium tarp Rusijos 
ir Lenkijos. Ta linija pri
skyrė Rusijai Vakarinės 
Ukrainos ir Vakarų Balta
rusijos plotus, kuriuos pas
kui pilsudskinė Lenkija už
grobė.)

Anglijos ministeris pir
mininkas Churchillas ragi
no emigracinę Lenkijos val
džią priimti Curzono Lini-

Lenku Valdininkai Londone Jau, Girdi, Ne Taip Spiriasi 
Prieš Curzono Liniją, bet Reikalauja Lenkijai Lvovo

ją ir negaišuoti. Jis įspėjo 
londoniškius lenkų valdi
ninkus, kad tos linijos pri
pažinimo atidėliojimas pa
vojingas jiems patiems.

Paskutiniuose pasitari
muose tarp maršalo Stalino 
ir premjero Churchillo Ma
skvoje Stalinas reikalavo 
pataisyti Curzono Liniją 
taip, kad Sovietų Sąjungai
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būtų pripažintas Lvovo mie
stas ir rytinės Galicijos da
lis.

Sovietų vyriausybė ne 
kartą pareiškė, kad jinai 
stoja už stiprią nepriklauso
mą Lenkiją ir siūlė lenkam 
tam tikrus Rytinės Prūsi
jos plotus su tinkamais uos
tais į Baltijos Jūros pieti
nę dalį.

Pranešama, kad londoni
škė lenkų valdžia pageidau
ja Lvovo ir sutiktų mažiau 
Prūsijos imti, jeigu Lvovas 
būtų lenki j ai paliktas.

žadamus jai Rytinės Prūsi 
jos plotus. Bet paskiri len
kų politikieriai Londone 
šneka, kad jeigu Lenkija 
priimtų Curzono Liniją, tai, 

Telegrama New Yorko j esą, ‘“pasirašytų mirties 
Times’ui iš Londono rodo, i sprendimą” Lenkijai, 
kad emigracinė lenkų vai- i Suprantama, kad Lenki- 
džia su premjeru Mikolaiči-1 jos sienų klausimas bus vie 
ku pryšakyje jau nesispirs 
prieš Curzono Linijos priė
mimą abelnai, jeigu bus už
tikrinta apsauga būsimoms 
Lenkijos sienoms, įimant

nas iš svarbiųjų dalykų, ku
riuos svarstys busimoji 
konferencija tarp prez. 
Roosevelto, maršalo Stalino 
ir premjero Churchillo.
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Sukaktis, Kuri Tapo Nepaminėta
Tai buvo 1923 metų laipkričio 9 die

ną. Vokietijoj, Muniche, Hitlerio vado
vaujami naciai surengė “sukilimą” arba 
“pučą”. Tiesa, ’’pučas” tapo ant vietos 
nuslopintas. Bet tai buvo pradžia hitle- 
rizmo pavojaus — pirmiausiai pačiai Vo
kietijai, o paskui visam pasauliui.

Lapkričio devintoji virto naciams me
tine švente. Kasmet tą dieną naciai de
monstruodavo Vokietijoj, šumydavo ir 
didžiuodavosi savo pergalėmis. Hitleris 
kasmet pasakydavo sukaktinę prakalbą 
ir stiprindavo savo pasekėjus viltimi už
kariavimo bei pavergimo viso pasaulio 
po vokiečių padu.

Bet šiemet pranešta iš Vokietijos, kad 
ta nacių “galybės” sukaktis lapkričio 9 
dieną nebebus paminėta. Ir nebuvo pa
minėta. Atidėta kada nors ateičiai. Pa
siteisinimas: Vokietija per daug užimta 

, karu ir nebėra laiko demonstruoti nacių 
“pergalę”.

Iš to pasaulis žino tik vieną išvadą: 
Naciams riestai. Net iš dviejų pusių ka- 
nuolės baubia ant Vokietijos žemės. Jau 
Vokietijos miestai ir kaimai pleška. Jau 
Vokietijoj gimsta milžiniški nauji kapai 
kasdien.

Todėl Hitleris nebeturi kuomi girtis. 
Perdaug aišku viskas. Blofo dienos bai
giasi.

’’Jūs Nesirūpinkite, Tik Aukokite”
Tiesiai ir begėdiškai atvirai Amerikos 

redaktorius Laučka mokina katalikus 
tik klausyti, kas jiems sakoma, o nesirū
pinti, kas su jais bus daroma.

Matyt, žmonės rimtai klausia. O kur 
jūs tas drapanas dėsite? Jeigu Lietuvos 
žmonėms jūs jų nesiunčiate, tai kam jas 
renkate? O gal norite su jomis vėl šmu
gelį varyti, kaip varėte po Pirmojo Ka
ro?

Šitie klausimai, matyt, labai nervuoja 
klerikalus. Jie negali suprasti, kokią tei
sę broliai parapijonai turi statyti to
kius klausimus. Todėl Laučka šaukia:

“šio vajaus metu uoliesiems darbinin
kams nereikėtų perdaug rūpintis, ku
riais keliais ir kada aukojami rūbai pa
sieks Lietuvos žmones. Svarbu, kad šiam 
rinkimo vajui vadovauja Lietuvai šelp
ti Fondas, kad jis vedamas turint Pre
zidento Karo Pašalpos Kontrolės Tary
bos pritarimą.”

Vadinasi, užsičiaupkite burnas ir ty
lėkite. Duokite ir nesirūpinkite, kur tos 
jūsų dovanos pateks ir ar iš viso pateks 
tiems, kuriems jūs jas skiriate.

Laučka toliau apgaudinėja lietuvius, 
kai jis sako, kad šita jų rinkliava rūpi
nasi “Lietuvai Šelpti Fondas”. Tokio 

. fondo visai nėra. Tai išgalvotas vardas 
laimėjimui iš žmonių aukų. Jų fondo var-
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das: “Bendrasis Amerikos Lietuvių Šel
pimo Fondas”. Apie Lietuvą varde nieko 
nesakoma. Tasai gi Bendrasis Fondas 
rūpinasi tiktai hitleriniais pabėgėliais, o 
ne Lietuvos žmonėmis ir jų šelpimu. Jo
kių ryšių su Lietuva jų fondas neturi. 
Lai tai žino kiekvienas Amerikos lietu
vis.

Lietuvai šelpti yra tiktai viena orga
nizacija, tai Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komitetas.

Gi Amerikos redaktoriaus Laučkos iš
galvotas vardas “Lietuvai Šelpti Fon
das” yra gryna apgavystė.

Sveikata Karo Fronte
Neapsakomai didelis progresas 

padarytas gydyme sužeistųjų karių karo 
frontuose.

Štai keletas skaitlinių. Jeigu medicina 
ir chirurgija būtų stovėjusios ant vie
tos, kaip buvo 1918 metais, tai jau iki 
šiol šiame kare net 60,000 daugiau ka
rių būtų mirę nuo sužeidimo, negu mirė. 
O net 9,000 daugiau karių būtų pasilikę 
amžinais paliegėliais, kurie šiandien yra 
pilnai sveiki.

Šiandien, palyginamai tik mažas nuo
šimtis sužeistų karių miršta nuo žaizdų. 
O tie, kurie kartais atrodo baisiai su
žeisti, pagalba medicinos ir chirurgijos, 
tampa sutaisyti ir visai išgydyti.

Gera priežiūra irgi prisideda. Aptar
navimas sužeistų karių labai skubus. Jie 
tuojau surenkami ir aprūpinami pirmą
ja pagalba. Paskui tuojau gabenami už- 
frontin j ligonines. Sunkiai sužeisti ka
riai gabenami lėktuvais.

Rinkimai ir Pranašų Sutemos
Dar vieną labai negražų šposą iškirto 

šitie prezidentiniai rinkimai. Jie ne tik 
baisiai suvylė Thomas Dewey ir repub- 
likonus, bet ir amžinuosius pranašus. Jei
gu nebuvo jau taip užtikrinti, kad De
wey laimės rinkimus, bet akiplėšiškai 
tvirtino, kad republikonai daug naujų 
vietų laimės Senate ir Atstovų Bute. 
Apie tai neprisileido prie jokių abejonių. 
Betgi, kaip dabar paaiški, demokratai 
sustiprino naujomis vietomis savo pozi
cijas ir Senate ir Atstovų Bute.

Pats Dewey savo prakalbose net griež
tai teigė, kad būsimas Kongresas bus 
daugumoje republikoniškas. Ir, girdi, 
bus blogai, kai prezidentas bus demok
ratas, o Kongreso dauguma bus kitos 
partijos. Nebūtų harmonijos,-susitarimo. 
Didžiausia nelaimė! Todėl, šaukė Dewey, 
“balsuokite už mane!”

Vienoje savo prakalboje Dewey net 
vardais paminėjo, kas naujam Kongre
sui vadovaus. Paminėjo senatorių Taftą, 
kongresmaną Martin ir kitus. Skaitė nuo 
jų telegramas, pažadančias jau viso 
Kongreso vardu pilnai kooperuoti su 
prezidentu Thomas Dewey!

Bet viskas žlugo. Žmonės pamanė ki
taip. Žmonės savo prezidentu išrinko 
Franklin Delano Roosevelt!

Dar vienas dėmesio vertas dalykas. 
Labai skaudų smūgį apturėjo ir komer
cinė spauda. Kaip ji nerėkė ir nešaukė 
prieš Rooseveltą, o už Dewey, bet nieko 
nepešė! Tik vienas kitas didlapis pasi
sakė už Rooseveltą. Viso labo
penktas nuošimtis komercinės spaudos 
rėmė Roosevelto kandidatūrą.

Kad visa tai sudedi krūvon, 
vengiamai turi prieiti išvados, jog Ame
rikos žmonės parodė didelį politinį su
brendimą. Nepaisant visos tos milžiniš
kos propagandos, nepaisant visų pekliš
kų gąsdinimų ir grūmojimų, jie pasirin
ko teisingą kelią, jie išėjo laimėtojais!

Raudonosios Armijos kariai Ryty Prūsijoj bėga per atvira lauka pirmyn išmušti 
nacius iš apsitvirtinimų. Skelbiama, kad Sovietai pradėjo naują ofensyvą pagal 
Narew upę, žemiau Rytų Prūsijos. (Federated Pictures radiophoto).

Smetoniada ir Chodakauskiada 
Lietuvoje

Varnių klebonas kun. misteris Rusteika. — Mūsų 
Juozapavičius siaurame ge- Antanas — lietuviškas Pla- 
rų pažįstamų būrelyje pa
sakojo:

— Tas durnas senis visiš- kelios girtos gerklės, 
kai išsigimė. Visi doresnieji 
žmonės nuo jo pabėgo. Be
liko tik spekuliantai, karje
ristai ir bendrai nepakartų
jų latrų tipo subjektai.

Siauras būrelis gerų pa
žįstamų dar labiau susiau
rėjo ir susigūžė, lyg virš jų 
galvų patrankos sviedinys 
būtų 
kas: 
taną 
dą.”

Juozapavičius to pažįsta
mų būrelio išgąsčio lyg ne
pastebėjęs, storą bankrutką 
papnodamas, tę’sė savo kal
bą: . ' . . .

— Bala žino, ką jis gal
voja ir kuo užsiima. Kokia 
korupcija klesti už jo nu-

tonas. Valio-o-o!
— Valio-o-o! — surinka

sprogęs. Juk ne j uo
to kie žodžiai apie An- 
Smetoną, “Tautos va-

— O tu man atvirai pa
sakyk, kas tas per velnias 
Platonas? — viaukčioja vos 
liežuvį apversdamas kitas 
Smetonos “dešinioji ran
ka,” buv. vidaus reikalų 
ministeris pulk. Musteikis.

Rusteika ilgai varto pa
raudusias nuo alkoholio a- 
kis.

— Čiortas žino... 
nas... Gal Zubovas.
nas 
kia”

Plato- 
Plato- 

Zubovas! — “susivo- 
Rusteika.
Bet kodėl su tuo Pla- 
sieja kažkokius grai- 
— nerimsta Mustei-

tonu 
kus ? 
kis.

— Aš jokių graikų neži
nau. Aš žinau tik graikiš
kus riešutus. Na, dar chal-

garos, jo priedangoje! Juk(vą — rodos graikai gami-
prezidentūra virto juodąja’ 
birža. Senis paklydo tarp 
Platono ‘ ir Chodaįtauskų 
šeimos reikaliukų, ir pro 
juos Lietuvos reikalų! nebe
mato. Senis Lietuvą į pra
garmę varo. Nesu prieka
bus nuodėmklausiu, | bet 
Smetonai išrišimo neduo
čiau už jo nuodėmes.

Kun. Juozapavičius buvo 
stačiokas senis. Su žodžiais 
jis nelabai skaitydavosi. Jis 
kartu su Smetona buvo 
“Žemdirbių Sąjungos”; kū
rėju tarpe. Juozapavičių su 
Smetona rišo ilgi bendro 
darbo metai. Juozapavičius 
Smetoną ir jo šeimą gerai 
pažino. Jis gerai pažinojo 
Sofiją Smetonienę -f—Cho- 
dakauskaitę ir jos plačios 
šlėktiškos giminės apetitus 
bei sugebėjimus suuosti ir 
įkišti nosį visur, kur' kve
pėjo pasipelnymas.

Juozapavičiaus kairumu 
neįtarsi. Jis buvo žmogus 
to tipo, kurį vadino “doru 
liberalu.” Juk smetoninėje 
Lietuvoje veikusių įstaty
mų ribose buvo pakanka
mai erdvės “iniciatyvin- 
giems žmonėms” lobti ir 
kiek nori piauti valstybinio 
pyrago, kam dar taip begė
diškai vogti, kaip buvo va
giama smetoninėje Lietuvo
je? Juozapavičių siutino, 
kad tų vagysčių grandinėje 
smetoninė prezidentūra už
ima vieną iš pirmųjų vie-

Smetona gardžiavosi Pla
tonu. Baltagvardietis laik
raštininkas Oriečkinas Ry
gos baltagvardiečių laikraš
tyje “Segodnia” išgarbino 
Smetoną, kaip rimčiausią 
filosofą, grynakraujį Pla
tono sekėją. Ko betrūksta? 
Valstybę valdo filosofas, ir 
ne bet koks, o Platono se
kėjas! Apie tai visas pa- į 
saulis iš “Segodnia” žino ir 
krykštauja iš laimės. O 
koks nors naujakuris Lai
žuvos valsčiuje, drįsta skųs
tis, kad Lietuvoje sunku 
gyventi! Valstybės išdavys
tė! Į žemę jį sukalti, tą 
Laižuvos,, naujakurį!

Turi būti visi patenkinti, 
nes prezidentūroje sėdi 
pats geriausias Platono mo
kinys !

Ant stalo butelių bute
liai, tušti ir pilni. Staltiesė 
sulieta įvairiausių spalvų 
skysčiais. Kambaryje kaip 
degutas tirštas girtas kle
gesys.

— Vyrai! — šaukia už
kimusiu girtu balsu vienas 
iš Smetonos “dešiniųjų ran
kų” — vidaus reikalų nji-

na. žodžiu —išgerkim. — 
Lenkia stiklą Rusteika.

— Apie Platoną tau tik
riausiai pasakys Dzidorius. 
Juk ir jis filosofas, —gerg
ždžia kažkurio vyriausybės 
vyro balsas iš kertės. —Ei, 
Dzidoriau! Pabusk! Sakyk 
mums, kas yra Platonas!

“Dzidorius” — Tamošai
tis negyvai girtas, miega. 
Taip smetoninės vyriausy
bės nariai ir lieka su neiš
spręsta mįsle: kas gi tas 
Platonas, kurio mokiniu ir 
tauriausiu sekėju Smetoną 
spekuliantas baltagvardie
tis Oriečkinas visam pasau
liui paskelbė.

Tokie buvo Smetonos mi
nisterial, asmenys, vykdę 
Lietuvos gyvenime Smeto
nos platoninę filosofiją.

Vidaus reikalų ministe
rial gen. Čaplikui įvyko di
delė nelaimė. Grįždamas iš 
kažkokių Smetonos dvaro 
iškilmių su būriu tokių pat 
girtų “valstybės vyrų,” Čap
likas užsuko į žinomą Kau
ne restoraną “Rambyną.” 
“Rambyne” tokiems sve
čiams visada buvo atskiri 
kabinetai su visomis “rojiš
komis saldybėmis.”

Čaplikas buvo paradiniai 
apsirengęs, krūtinė blizgėjo 
ordinais ir medaliais. Kai 
Čaplikas rytą pabudo po 
“rojiškų saldybių”, jo krū
tinė buvo nuoga, kaip alkū
nė: dingo visi ordinai ir vi
si medaliai. Dingo ir merg
šė, su Čapliku nakvojusi.

Povilaitis sukėlė ant kojų 
visą Saugumo departmentą 
ordinams surasti. Aišku, 
mergšė ordinais pasipuošus 
gatvėse nevaikščios, taip 
pat ordinuota savo klijentų 
n e 1 a n k ys. ’ Greičiausiai, 
mergšė ordinus kur nors 
paslėpė, pasityčiodama iš 
ministerio.

Buvo išgraibyti visi Kau
no kanalizacijos vamzdžiai, 
visos sąšlavų duobės, apeiti 
visi prostitučių butai, bet 
ordinų nesurasta.

Visas Kaunas ūžė apie tą 
Čapliko nelaimę.

Netrukus po to įvykio 
Smetona Čapliką iš ministe- 
rių atstatė. Bet Čaplikas 
prezidentūroje buvo toks 
galingas, kad Šiaulių linų 
apdirbimo įmonės akcinin
kai tuoj Čapliką, nieko apie 
pramonę 
manantį, 
bendrovės
Šiaulių linų įmonė nemato
mais siūlais susisiejo su.vi
sokiomis aukštomis valdžios 
įstaigomis, kurios žinojo 
gerus Čapliko santykius su

ir prekybą neiš- 
išrinko akcinės 

p i r m i n inkų.
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P. Trinka.

Radvila, 
istorinės 

prieisi
Jonušą 
kiaušu

dūrė patvoryje tikra to žo
džio prasme. Smetonų sim
patija Stauskaitei dingo tą 
patį momentą.

Lietuv. šlėktija preziden
tūroje rasdavo geriausią 
globą. Kai koks šlėkta irda
vosi į Kauną kluptelti prie 
Sofijos kojų ir gauti ga
rantuotas rekomendacijas į 
Žemės banką paskolos, pa
skui jį į Kauną atgarmėda- 
'davo plačios apylinkės šlėk
tos.

Pas Sofiją kluptelta, Že
mės banke paskola gauta. 
Visi šlėktos urmu renkasi į 
“Versalį”, sustumia stalus 
ir prasideda balius.

— Niech žije Sofja!
— Niech žije Jadviga!
Kunigaikštis Radvila, se

nas paleistuvis ir lėbauto
jas, kurio protėviai kan- 
čiais dyžė Smetonos protė
viams nugaras, smetoninėje 
prezidentūroje buvo savas

prezidentūra. Šiaulių linų 
apdirbimo įmonė pradėjo 
kilti, kaip ant mielių. Čapli
kui mokamoji didelė alga į- 
monės savininkams gražiai 
apsimokėjo.

Virto “mada,” kad arti
mi prezidentūrai žmonės, 
buvę ministerial ir kitokie 
aukšti smetoniniai šulai 
prekybos ir pramonės įmo
nių buvo gaudyte gaudomi: 
valdybų pirmininkais, val
dybų nariais, juriskonsul
tais. Tai nieko, kad jie apie 
prekybą ir pramonę teiš
manė, kaip kiaulė apie pipi
rus, bet už jų pečių įmonei 
buvo pelninga ir riebu gy
venti. 'žmogus. Dar daugiau negu

Smetoninė prezidentūra savas. Juk jis — " 
buvo virtusi lietuvišku Mon-!nuo jo einant į 

Lietuvos praeitį, 
Lietuvos etmoną 
Radvilą, praskeltu 
gulintį Kėdainių reformatų 
bažnyčios pogrindyje. Ar 
galima palikti be ypatingos 
globos tokio* žymaus Lietuv. 
istorijoj žmogaus palikuonį? 

i Tai nieko, kad valstietis

te - Karlu. Sofijos Smeto
nienės - Chodakauskaitės 
salonas virto tikru azarti
nių lošimų klubu. Prie po
kerio Smetonienės partne
rių tarpe norėjusių išlošti 
beveik nebuvo. Buvo tokie, 
kurie norėjo pralošti. Iš 
pramonininkų, prekybinin
kų ir visokių spekuliantų 'nepaisė varomų į turgų žą- 
kišenių lipo ant kortų stalo sų klegėjimo, jog jos esan- 
tūkstantiniai banknotai ir čios giminingos toms 
kaip konvejeriu šlamėjo į 
talpų Smetonų kišenių. 
Pralošimai dešimteriopai 
apsimokėjo. Tai buvo savo
tiški, labai pelningi “kapi
talo investavimai.” Prie 
kortų stalelio buvo apsvars- 
tomos visokios spekuliaty
vinės kombinacijos. Vėliau, 
intymioje aplinkumoj Sme
tonienės salione, prie kavos 
ir benediktino, buvo jos 
palaiminamos. To
kios Andriūnienės ir kito
kios Smetonienės intymios 
draugės pralošinėjo tūks
tančius nesavų ir ne kru
vinai uždirbtų litų, taip pat 
ir ne visus, gautus iš as
mens, suinteresuoto skirtą 
sumą pralošti. Smetonienės 
draugių ratelis Kauno spe
kuliantų išnaudotojų sluok
sniuose buvo sveriamas 
aukso svoriu. Per tą rate
lį buvo “ugdoma” Lietuvos 
pramonė ir visų gyventojų 
“gerbūvis.”

Berods, ne visiems ir 
kortų klubas prakasdavo 
kanalą sugrįžti praloštai 
sumai dešimteriopai padi
dėjus. Kaune buvo žinomas 
Stauskaitės knygynas. Stau
skaitė gyveno gana turtin
gai, buvo mėgiama Smeto
nų viešnia prie kortų stalo. 
Po kurio laiko Stauskaitė 
ne tik bankrutavo, bet atsi-

į žą
sims, kurios kadaise išgel
bėjo Romą. Smetonai Tau
jėnų žąsies klegėjimo labai 
paisė. Nudyžto Taujėnų 
dvaro savininkui kunigaikš
čiui Radvilai Žemės banko 
kasa buvo atvira, kaip sa
vo kišenė. Radvilos skolos 
bankui siekė beveik milijo
nines sumas. Žemės banko 
tarnautojai su kreivomis 
šypsenomis prasitardavo, 
kad net dešimtį tokių dva
rų, kaip Taujėnai, išvar
žius, Radvilos skolos nepa
dengtum.

Kunigaikštis Vasilčikovas 
taip pat per savo rankas 
perleido didžiulius pluoštus 
pinigų, “pasiskolintų” iš Že
mės banko. Tas carinės Ru
sijos aristokratas iš Sme
tonos valdžios gavo milijo
nus už nusavintus per bur
žuazinę žemės reformą miš
kus, paskui didelius pinigus 
pasiėmė iškirsdinęs tuos 
miškus. Už tuos pinigus gy
veno Paryžiuje ir mokėsi 
rusų emigrantų baltgvar- 
diečių mokyklose Vasilčiko- 
vo vaikai.

Žemės banko vestibiulyje 
kabojo sąrašai išvaržytinų- 
jų už negrąžintas Žemės 
bankui skolas ūkių. Var
žytinių objektai: 3 ha, 5 ha, 
15 ha... Bet veltui tuose są-

(Tąsa 5-me puslapyje)

*

Los Angeles AFL unijistai pasiryžę sukirsti šią re
kordinę sviesto gamintoja Adohr karvę. Bet jie ne 
sviestu, o krauju Raudonajam Kryžiui lenktyniuoja. 
Judžių žvaigždutė Leslie Brooks, be abejo, yra geru 
akstinu. Su ja stovi (iš kairės) Mark S. Whiting, Fil
my Aktorių Gildijos narys, ir Roy C. Mann, narys Int. 
Brotherhood of Teamsters Lokalo 93-čio. (Federated 
Pictures).
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Kunigas Strazdelis- 
Prieš Srovę

Ponam uliot, kortom groti;
Minkštuos pataluos gulėti,
Lietuviškai nekalbėti,
Ant žmonių kreivom žiūrėti.

Svetimos tik procios laukia,—
By tik žmogų prisitraukia;
Paskutinį kraują traukia,
Kada dvaran nusišaukia.

A. Strazdelis.

Antanas Strazdas-Strazdelis gimė 
1763 m. Lygiai šimtą metų prieš bau
džiavos panaikinimą Lietuvoj. Strazde
lis buvo baudžiauninko sūnus. Į kunigus 
Antanas Strazdelis tapo įšventintas 
1790 m. Išgyvenęs 70 metų amžiaus — 
mirė 1833 metais.

Yra vertinga prisiminti šis-tas apie 
Strazdelį, kuomet Brooklyno Lietuvių 
Liaudies Teatras, po Jono Valenčio va
dovybe, ruošia scenai vaidinimą “Prieš 
Srovę.” Kunigas Strazdelis buvo liau
dies, prasčiokų kunigas, jų dainius, po
etas. Jis ėjo prieš srovę—prieš ponus, 
bajorus, svetimus grobikus ir neteisybę. 
Veikiausia tuo motyvu vaduodamasis 
Juozas Petrulis, rašydamas veikalą apie 
Strazdelį — jį ir pavadino “Prieš Sro
vę.”

Petras Ruseckas savo knygoje, Mūsų 
Įžymieji, Žmonės, sekamai apibudina 
Strazdelį: “Kadaise apie Rokiškį, Ka
majus, Kupiškį, Vilkmergę, Švenčionis 
ir dar plačiau buvo pagarsėjęs dainius ir 
didelis žmonių draugas kunigas Antanas 
Strazdas. Dabar ten prisimena seniai ir 
šiaip senėlesni žmonės, bet jo dainos, 
giesmės ir dabar plačiai po Lietuvą tebe
skamba ...
• “Tai buvo nepaprastas žmogus: ga
bus, didelio proto, gerai išsilavinęs, tei
sus, tikrai ir giliai mylįs žmones ir ne 
tik niekam nepataikaująs, bet kiekvie
nam teisybę į akis drožiąs. Už tai žmo
nių buvo labai mylimas ir gerbiamas, o 
ponų ir kitų buvo nekenčiamas ir visą 
gyvenimą persekiojamas.”

Tuo laiku, kai Strazdelis gimė ir bu
vo vaiku, Lietuva buvo dar nepriklauso
ma, neišdalyta, bet jau baigė savo nepri
klausomybės gyvenimu. Strazdeliui au
gant, jo jaunatvėje, Lietuvą valdė su
lenkėję ponai, bajorai ir kunigai. “Be 
to, daugybė iš jų buvo ištvirkę, nusigė
rę, tamsūs ir jokių įstatymų neklausą 
žmonės,” — rašo Ruseckas. Jiems nerū
pėjo valstybės tvarka, žmonių gerovė, 
apšvieta, bet tik savi, asmeniški reika
lai, lobiai ir baudžiauninkų lupimas. 
Taip pat Strazdelio laikais per Lietuvą 
perėjo caristinės Rusijos ir Napoleono 
kariuomenės. Kas labai apsunkino Lie
tuvos liaudies gyvenimą, atnešė daugiau 
vargo, bėdų. Lenkai taip pat lenkino lie
tuvius, skriaudė juos ir niekino. Be abe
jo, ta bajorų, šlėktų netikusi tvarka ne 
tik vergė Lietuvos liaudį, bet prisidėjo 
ir prie sugriovimo jos valstybės.

Strazdelis, kilęs iš baudžiauninkų tė
vų, pergyvendamas anų laikų tragišką 
Lietuvos padėtį, būdamas gabus, prasi
lavinęs daugiau, negu kiti jo laiko dva
siškiai, ir patapo Lietuvos liaudies var
go dainium. Jo sieloje įsigyveno vargo 
liaudies dainius: *

“Blogas jam tankiai pašaras,
Saldžiausi pietūs—ašaros,

• Po galva kumštelis—
Visas bankietėlis,

Ak beda!
“Nėra jam laiko vaitoti,
Ligos prispaustam dejuoti;

Ateina adyna,
Urėdas budina:

‘Eik dirbtų’!”
Strazdelis.

Sakoma, kad Strazdelis dar daugiau 
veikęs, kalbėjęs už vargdienius, prieš 
bajorus-ponus gyvu žodžiu, negu raštu. 
Jis drįso sakyti tiesą į akis kiekvienam 
skriaudikui. Jis mokėjęs sakvti anekdo
tus ir pašiepti tuos, kurie skriaudė varg
dienius, liaudį. Buvęs net toks atsitiki

mas: Mirus turtingam dvarininkui, to 
dvarininko giminaičiai atsiuntė Straz
deliui liepinę sviesto , ir paltį lašinių, 
kviesdami jį pasakyti kalbą (pamokslą) 
prie mirusio dvarininko grabo. Kun. 
Strazdelis atvyko ir į susirinkusius se
kamai prabilo:

“Džiaugkitės ir dėkavokite, Dievui, 
kad atsiuntė mirtį tam, kuris jumis 
tiek metų kankino, kraują jūsų gėrė, 
prakaitu jūsų mito ir skūras jūsų lupę. 
Viečnastin kelią jam ir sviestu tepa ir 
lašiniais grindžia, bet nebegelbės—nu
eis jis prapultin ir paims savo užmokes
tį, kurį užsipelnė, degs ir spirgės jis 
smaloje.” Paskiaus, kuomet jam išmeti
nėjo velionio dvarininko giminės, tai 
Strazdelis atrėžė: “Nepažįstate Strazde
lio, manydami, kad duosiuos papirkti ir 
melų prie pakasynų prikalbėsiu.”

Kun. Strazdelis už bažnytinius patar
navimus neimdavęs atlyginimų. Gyveno 
jis iš sklypelio žemės, kaip jis pats rašė: 
“Žemėje jieškau sau maisto...” O “nie
kuomet nesistengiau jieškoti pelno iš 
Bažnyčios”... Todėl kun. Strazdelis gy
veno skurde. Kuomet jis mirė, tai viso 
turto jis paliko tik 50 rublių vertės.

Kuomet ponai ir kunigai Strazdelį

Archyvas, Knygynai ir Kiti Mūsų 
Kultūriniai Reikalai i

Retkarčiais spaudoje pasirodo istori
nės vertės sumanymai, kaip kad steigi
mas Amerikos Lietuvių Kultūrinio' Ar
chyvo. Tuomi klausimu su pabaiga 
1943 m., pastebėjau, rašė Bimba, Jasi- 
lionis ir Metelionis, bet dalykai taip pa
liko ir palieka neįvykdyti į realį gyveni
mą. Prie to, daugelis kitų didelių kultū
rinių darbų yra dėl mūs Amerikos lietu
vių, kurie laukia, kad pradėtume rūpin
tis, kaip tai: Amerikos lietuvių istorijai, 
biografijoms, folkliorui, mytologijai, po
ezijai ir teatrui medžiagos yra, pinigų 
yra, tik reikia susitart ir dirbt! Mūsų 
intelektuališkos spėkos yra darbe: “Lai
svė,” “Vilnis,” ALDLD ir LMS. Tai 
yra mūsų didieji kultūros šaltiniai! Ir 
yra jie produktingi. Tik pamislyk, pada
ryk palyginimą su praeities šaltiniais ir 
su kitų srovių kultūriniais šaltiniais, 
tada aiškiai matysim, jeigu ko trūksta, 
tai nuo mūsų visuomenės didesnio kola
boravimo ir finansinės paramos. O mū
sų pareigūnai atlieka savo darbus su 
kaupu ir dideliu pasišventimu.

Kultūrinis lobynas yra sukurtas, 
kiek turim, beveik mūsų dienose. Se
kant viešojo gyvenimo reikalus, viskas 
įžiūrima. Atsimenam: Socialisto Knygy
nėlis, Laisvamanių Knygynėlis, Teatro 
Biblijoteka ir tt. Tai buvo lyg klaikus 
šauksmas tamsioje naktyje! Vieni tuom 
bauginomės, kiti džiūgavom, o dar kiti 
prikibom prie darbo. Tiesa, tada nieko 
tokio mintyje neturėjom, kaip kad ar
chyvas, knygynai. Tai buvo pradžia šio 
amžiaus, mūsų kultūrinio gyvenimo.

Žinom, nekurie žmonės turėjo knygy
nus, archyvus ir šiaip daug naudingos 
medžiagos. Bet kas atsitiko su jųjų ko
lekcijomis, archyvais ir knygynais? 
“Sic transit gloria mundi!”

Pažiūrėkim panoramiškai į mūsų lie
tuvišką knygą, nuo pirmos knygos 1533 
metų, kuri buvo išleista Vilniuje su to
kiu vardu, “Kelionė dūšios į aną gyve
nimą,” iki pirmo lietuviško laikraščio 
“Aušra” 1883 m. Tie 350 metų, galima 
sakyt, visai mažai ką davė. Pabaiga de
vynioliktojo šimtmečio irgi nebuvo gausi.

1905 metų revoliucija, lyg tas pavasa
rio skalsus lietūs, viską sujudino, pakėlė. 
Daugiausia laimėjo lietuviška knyga. 
Lietuvoje ir užrubežyje pasipylė įvai
raus turinio leidiniai; visur plito, pasie
kė ir lietuvio “samanotą bakūžę.”

Specifiškai pažymėsiu čia porą knygų. 
Viena, tai Dr. Vinco Pietario istoriška 
apysaka “Algimantas.” Pirmą kartą at
spausta 1904 m. Amerikoje, Shenandoah, 
Pa. Antru kartu spausdinta 1921 m. 
Lietuvoj po vardu “Atžalos.” Dabar 
Clevelando “Dirvoj” ištisai spausdinama 
ir, be abejonės, bus surišta į knygą. 

neigė, niekino, tai jis juos mokėdavo vi
saip kiršinti, šposus jiems darydavo su
eigose.

Tačiaus kun. Strazdelis neturėjo, kaip 
kad iš jo raštų, laiškų^ kalbų matome, 
jokių svietinių, visuomeninių idealų 
liaudies vargingai padėčiai pataisyti. 
Strazdelis širdingai mylėjo lietuvybę, 
savo tautą. Jis buvo pilna žodžio pras
me, religiniai įsitikinęs, | Kristaus moks
lo skelbėjas ir vykintojas. Savo laiške, 
bažnyčios vyriausybei rašytam, Strazde
lis iš šventraščių įrodinėja, jog bažnyčia 
turi mokyti ‘mylėti artimą,” o neskriau
sti jį, kad jis pildo Dievo; įsakymą.

Taip pat Strazdelis įrodo savo reli
gingumą, nes jis rašė daug giesmių. Vi
siems katalikams žinoma giesmė “Pul
kim ant kelių” yra Strazdelio parašyta. 
Ir didžiumoje savo dairių Strazdelis ti
kybos motyvais smerkia skriaudikus, 
turto gobštuolius, girtuoklius ir visas 
kitas blogybes.

Veikalas iš kun. Strazdelio gyvenimo, 
“Prieš Srovę,” bus suvaidinta gruodžio 
10 d., 1944 m., Brooklyne, N. Y. Be abe
jo, tai pirmu kartu Amerikos lietuviams 
teks girdėti ir matyti toks kūrinys iš 
Lietuvos istorijos. i V. Bovinas.

Antra tų laimingų knygų, tai “Rais
tas.” Gavo pradžią taipgi Amerikoje. 
Antrą kartą atspausdinta Kaune, po 
vardu “Pelkės,” o trečią 'sykį perėjo per 
“Laisvę,” taipgi išleista knygoj pirmuo
ju vardu “Raistas.”

Ką aš noriu pasakyti, tai kad tos lai
mingos knygos pasiekė lietuvius net ke
liais atvejais. Kodėl meš nepraktikuo- 
jam surinkti grupę, kad ir visai mažy
čių knygelių, kad ir skirtingo turinio? 
Žinoma, su tinkama įžanga ir, pastaba 
perleisti per laikraštį ir vėliau išleisti į 
knygą. Tokis kūrinys turėtų didelę Veru
tę knygynuose ir pas knygos mylėtoją.

Mano manymu, šie veikalėliai turėtų 
būt perspausdinti į vieną' gražų leidinį:

Apie Lietuvos Senovę, Pr. Mašiotas, 1917.
.Apie Senovės Lietuvos Pytis. J. Basanavi

čius, 1891 m.
Apie Tarptautinę Padėtį, ir Komunistų In

ternacionalo Uždavinius. 1929Į.
Ar Bus Karas? K. Vorošilovas, 1931 m.
Archaiologiški Tyrinėjimai\ Gaidės Apylin

kėje. Kun. Juozapas žiogas, 1909 m.
Bausmė. V. P. 1931 m.
Bedarbiai Fašistų Lietuvoj\ ir Jų Kova. Z.

Angarietis, 1930 m.
IŠ Latvių Literatūros. J. Paleckis, 1926 m.
Kaip Jie Ruošia Intervencijų? Kaltinimo 

išvada. 1930 m.
Kam- Karas Reikalingas? M. B. 1930 m.
Kapai Didžių Kunigaikščių ir Karalių Vil

niuje. 1898 m.
Kazys Giedrys. V. Kapsukas, 1931 m.
Ko Jie Taip Pasiutusiai Staugia?
Komunistai ir Revoliuciniai Darbininkai 

Fašistų Teisme. 1921 m.
Lenkijos Darbo Valstiečių Kova. P. Kaimie

tis, 1931 m. j
Lietuva ir Karo Ruošimas Prieš Sovietų 

Sąjungų. D. A. 1931 m.
Lietuviai Amžių Glūdumose. 1894 m.
Lietuvos Raudonoji Pagalbų. 1930 m.

-Lietuvos Santykiai su Popiežium. Petraitis.
Lietuvos Sukilimas 1794 'Metais. M. Bir

žiška. 1919 m.
Lietuvos Šventieji ir Jos Apaštalai. Bedie

vis. 1931 m.
Medžiaga L. Ivinskio Biografijai. Dr. K. 

Grinius. 1908 m. • '
Medžiaga Lietuvių, Latvių ir Prūsų Mito

logijai. Kazimiero Būgos. 1909 m.
Panaikinkim Kariuomenę! 1905 m.
Piliugino Mūšis. A. Furmanovas. 1930 m.
Rapolas čiornas. V. Kapsukas.
Samdomasai Darbas ir Kapitalas. 1922 m. 
Socializmo A-B-C. J. O. Sirvydas, 1906 m. 
SSRS—Tautų Sųjunga. S. Liubimova. 1931. 
Trumpa Folklioro Dalykams Rinkti Pro

grama. 1910 m.
žygis Kunigo Sutonoj. J. Bulatovas. 1931.

Dar Pora Sveikinimų 
Rojui Mizarai

Žemiau telpa dar pora sveikinimų Ro
jui Mizarai jo 25-rių metų literatūrinio 
darbo sukakties proga: poeto A. Dagilio 
ir senutės Marijonos Janonienės, poeto 
Juliaus Janonio .motinos. Sveikinimai 
buvo truputėlį vėlėliau prisiųsti, todėl 
jie vėliau ir laikraštyj telpa.—Red.

ROJUI MIZARAI.
Ketvirtadalis amžiaus praslinko nejaučiant, 
Vienok per tą laiką daug kas pakitėjo. 
Bešildant saulutei ar audrom besiaučiant: 
Tavo ryžtingumas liaudžiai šviesą sėjo.

Ne vieną Tu naktį praleidai be miego, 
Kad tai įgyvendint, kas iš širdies plūdo, 
Mūs jausmus penėjai, kai jie tamsoj liego, 
Teikdamas šviesybę, kuri tavyj gludo.

B

ROSEMARIE BRANCATO 
dainuoja Fritz Kreisler’io ne
paprastam muzikališkam vei
kale “Rhapsody,” kuris prade
dama vaidinti lapkričio 11-tą, 
Century Teatre, 59th St. ir 7th 
Ave., New Yorke.

Tavo darbo vaisiai įnešė lobynus
Į pažangios liaudies menkutį aruodą,
Jų maloni grožė nenustos dabinus
Jos mintis, jos jausmą ir teiks jai paguodą.

Maine Valstijos Žinios

Tai, ką Tu sukūrei, tai taip, kaip paminklas:
Įamžins svarbumą didžiųjų idėjų,
Ir veiks priešais tamsą, kai tinkamas ginklas, 
Neparblokš jų galės nuožmūs siaubai vėjų.

* * *
Pro debesių sluoksnius naujas rytas matos: 
Tamsybės šešėliams jau lemta nuskęsti... 
Linkiu Tau rižtumo, noro ir sveikatos 
Tavo didį darbą be atvangos tęsti.

A. Dagilis.

ROJUI MIZARAI.
Brangus drauge! Kelias yr’ sunkus, 
Bet nebijokie ir keliaukie.
Tu keliauni dėl idealo,— 
Pusiaukelėj nesustokie,— 
Bet keliaukie iki galo.

Pradėtąjį darbą tęsk,
Ką pradėjai—toliau vesk.
Nors audros siaustų aplink, 
Būk drąsus ir nenusimink.

Nes audros turės apsistot, 
Ir tu moki su jomis kovot. 
Erškėčių kelio neatbok, 
Tu savo darbu juos kapok.

Nors tamsus debesis užeis,
Bet ir vėl greit jis praeis.
Ir saulė šviesi užtekės,— 
Ji tamsą visur nugalės.

Brangus Drauge Mizara! Malonėkite 
priimt ir mano sveikinimus ir linkėji
mus jūsų 25 metų literatūrinio jubilė- 
jaus proga. Nuo savęs linkiu jums tąjį 
darbą tęst tolyn ir sulaukti 50 metų ju- 
bilėjaus su didesniu džiaugsmu!

Marijona Janonienė. 
Pasadena, Md.

žiponas bei žipone ir Auksingumas bei 
Sidabringumas Lietuviškun Dainun. Jonas 
Basanavičius, 1885 m.

Šios 32 knygelės sudaro 1097 pusla
pius. Kad ir mažytės, tos 32 knygelės 
sudarytų gražią knygą, tokio formato, 
kaip kad “Raistas,” tik būtų gerokai sto
resnė.

Skaitytojau, nesuprask mane kaipo 
propagandistą ar kitaip. Esu tikras, kad 
kiekvienas bibliofilas pilnai sutiks, kad 
į daugelį mūsų knygų reikia atkreipti 
atydą, kad nepražūtų, ir dar daugiau 
atydos į tas mažytes knygutes, kurių 
daug jau didelė retenybė ir gal jau žu
vusios.

Laisvės Vajus
Kaip yra smagu būti suei

goj tarpe apsišvietusių prole
tarų ir dalintis mintimis apie 
mokslą, apšvieta bei politiką 
ir apie Lietuvos padėtį. . . Dar 
ir yra labai linksma turėti su
sipratusių, laisvę mylinčių, 
teisingų draugų. . . Ve, kad tą 
atsiekti, tai reikia skleisti pro- 
letarišką literatūrą. O čia, 
kaip tik ir yra darbininkiškas 
dienraštis Laisvė, tai apšvietos 
spindulys ir tvirtovė už demo
kratiją. Tik pamąstyk, mielas 
skaitytojau, kaip aukštą už
duotį atlieka liaudies švietėjai! 
Tai toji pat priedermė lydi ir 
Laisvės vajininkus. Atsimenant 
iš pereitų metų Lewistono, 
Mexico, Rumfordo ir Portlan- 
do draugų, Laisvės vajininkų, 
atliktą kultūringą darbą.

Taip jau ir šį metą iš Le
wistono J. Žilinskas Laisvės 
vajuje pasirodė, žinoma, šia
me didmiestyje yra plati dirva 
dėl vajininkų. Todėl, draugai 
ir draugės, atlikite taip kiltą 
tikslą, padėdami drg. Žilins
kui praplatinti ir pastūmėti 
vajų pirmyn!

Aš manau, kad ir šiame va
juje pernykščiai vajininkai iŠ 
Mexico, Rumfordo, Portlando 
ir Farmingtono, taipgi ir Fox- 
crofto Laisvės skaitytojai, va
jaus lenktynėse dalyvaus! Bū
tų malonu, kad ir prie šių va
jininkų nauji pagelbininkai 
prisidėtų!

Maine valstijoj atsidarė me
džioklė ant stirnų. Oxford pa
viete tapo didžiausias ožys nu
šautas, sveriąs 235 svarus. Čia 
reikia pastebėti ir tą, mat, 
strielčių taisyklės tokios: kaip 
tik ožys nuvirsta nuo šūvio, tai 
šovėjas tuoj atidalina lytinius 
organus ir išrita pilvą, plau
čius ir kitus daiktus dėl lapių 
vakarienės palieka. . . Tada, 
išvežęs iš miško, jau pasveria, 
žinoma, su viduriais toks ožys 
svertų į 300 svarų.

Jauna Mergaitė.

Vokiečiai giriasi, kad nu
slopinę slovakų sukilimą 
prieš nacius Rytinėje Če- 
choslovakijos dalyje.

Pas mus priimta knygas leisti prenu
meratos keliu. Tokiu keliu eidami į ke
lius metus turėtume eilę gražių knygų. 
Prie to viso, apsaugotum tūlus mūsų 
senus veikalus nuo pražuvimo, paliktu- 
mėm ateinančiai kartai eilę sistematin- 
gai išleistų knygų. P. A. Jatul.
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Jonas Marcinkevičius

Klebonas Morkūnas
(Tąsa)

— Jei jūsų fiureris laimėtų, — pra
bilo klebonas, — tai mes, lietuviai, viens 
kito nebeatskirtumėm kaip skruzdės. 
Mes būtume priversti dirbti dienų naktį 
tik Vokietijai. Man, pone majore, bet 
man įgimta galvoti, kad šios pievos, ta 
upė, kuri teka netoli mano klebonijos, 
tas miškas, kurs šlama mano ausyse — 
yra mano gimtinė, mano tėvų žemė; tas 
piliakalnis, kuris supiltas senovės kuni
gaikščių, yra mano tautos garbingos pra
eities liudininkas, o kalba, kuria aš kal
bėjau su motina ir broliais, yra mano 
kalba. Kas gi dabar darosi? Jūs patys, 
pone majore, puikiai žinote... Dėl to mes 
negalime.

Klebonas nutilo. Jo akys sužvilgo.
— Kunige! Aš tokių žodžių savo ausi

mis nenoriu girdėti, — pabalo majoras.
Smėlingas atsistojo.
— Laikas parodys visa kvailystę to, 

ką jūs kalbate. Ir, be to, aš pastebėjau, 
kad jūs ne kunigas, bet revoliucionie
rius! Kunigas užmiršai, kad viskas nuo 
Dievo.

Pakilo ir klebonas.
— Dievas davė žmogui laisvą valią...
Majoras šyptelėjo, užsisagstę kailinius 

ir aiškiu balsu tarė:
— Pagaliau kaip jūs visi begalvotu- 

mėt, tai neturi jokios reikšmės. Ateitis 
— didžiosios Vokietijos. Ginčai baigti!

Majoras užsidėjo kepurę. Jo veidas 
persimainė.

— Taip... — nutęsė Smėlingas. — No
rėjau kunigą gerai pažinti ir savo pasa
kiau. Vakar, grįždamas iš Buračo, kle
bonas pakely radai sužeistą partizaną 
ir jį paslėpei. Taip?

— Aš jį parvežiau, kad nesušaltų.
— Kur jis dabar?
— Šią nakt įsiveržė pas mane keturi 

ginkluoti vyrai ir jį išsinešė.
— Šitaip. O dėl ko kunigas prievarta 

tą sužeistąjį iš policininkų atėmei? Dėl 
ko įkalbinėjai vokiečiams netarnauti?

Kunigo pirštai vėl suvirpo. Smėlingas 
žiūrėjo į jį rūstus ir iškilmingas.

— To aš nesakiau, — ramiai tarė ku
nigas. — Tai ne kunigo reikalas.

—Malata jus išdavė. Dumša irgi prisi
pažino. Atsiminkit, kunige, dėl jūsų kal
tės aš ir Dumša sušaudysiu.

Klebonas tylėjo, bet jautė, kad širdis 
trankiau plaka krūtinėje. “O vis tik 
Dumša padoresnis už to girtuoklio sū

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis 
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėllomls ir šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 Harvard Street 
katnp. Inman St., arti Central Skv. 

CAMBRIDGE, MASS.

FOTOGRAFAS?
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 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa-

7 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.
<3

F. W. Shalins
(8HALINSKA8)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
TeL Virginia 7-4499.

nų, — pagalvojo klebonas. — Ne visai 
dar žuvęs...

— Kunigas, be abejo, partizanus vai
šinai?

— Jei ką turiu, kiekvieną pakelei
vingąjį pamaitinu.

— Klebone, — sugriaudė Smėlingas,— 
šioji dorybė tave gali truputį aukščiau 
žemės pakelti. Puikiai žinai, kad apie to
kius įvykius reikia tučtuojau vokiečių 
valdžiai pranešti, o ne....

Smėlingas nutilo nebaigęs sakinio. Jis 
nervingai užsimovė pirštines.

— Aš, vokiečių armijos batalijono va
das, du kartu sužeistas kovose su bolše
vikais, turiu kasdien klausytis praneši
mų, kad kunigas klebonas padeda bolše
vikams! Aš, majoras, turėjau gauti pa
peikimą, kad nepajėgiu susidoroti su 
banditais. Donner Weter!

Smėlingas linktelėjo į priekį. Klebonas 
pasitraukė.

— Kunige! Aš ne budelis, bet... paži
nau tave. Atmink. Tačiau... noriu tikėti, 
kad ta pažintis mums abiem išeis į nau
dą. Baigsiu. Rytoj Kaučiūnų parapijos 
šventė. Ryt dešimtą valandą aš įvykdy
siu bausmę partizanei Gasiūnaitytei. 
Bausiu viešai. Kunigas pamaldas laikysi 
vėliau ir pats dalyvausi ekzekucijoje. Po 
visam pasakysi pamokslą, pasmerksi 
partizanus ir tuos, kurie jiems padeda. 
Suprantama? Tokius pamokslus sakysi 
kas sekmadienį ir atiduosi garbę mūsų 
fiureriui. Viskas! Iki malonaus pasima
tymo.

Rankos nepadavęs, majoras Smėlingas 
išėjo iš kambario.

VI.
Diena buvo šviesi. Saulės spinduliai, 

lyg žiežirbos, šokinėdami degė baltame 
sniege.

Klebonas Morkūnas grįžęs iš ekzeku- 
cijos vietos ėjo sakyti pamokslą, lyg 
kiekvieną žingsnį įkainuodamas, tarsi 
atsisveikindamas su savo klebonija, su 
bažnyčia, su viskuo, ką jis per dvidešimt 
penkerius metus čia yra matęs, jautęs ir 
mylėjęs.

(Bus daugiau)

NEDALINAMA ATSAKOMYBE
Mes egzaminaojam akis, rašome receptas, 

nupieštam planus.
Darome ir pritaikome akinius kada reikalingi.

(Mes esame darę regėji
mo pataisymus viršaus 
500 daktarų ir kitokių 
profesijų žmonėms, taip
gi jų šeimoms ir jų pa
či jantams.)

DRS. STENGI® & STENGER
OPTOMETRISTS

394-398 BROADWAY BROOKLYN, N. Y.
Telephone Stagg 2-8342

WWroiroWMITOVAW

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dienų 
ar paktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
moderniškai įruošta mū
sų šerminine. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

1113 Mt Vernon St.
PHILADELPHIA, PA

Telefonas Poplar 4110

row

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

■ LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

La i s vės J u bi I ie finis Koncertas
Paminėjimas 25 Metų Sukakties kai 

Laisvė yra Leidžiama Dienraščiu

į Įvyks Sekmadienį, 12 Lapkričio ■■ November 12
i ... ■ ■ ■

ž > ■. »

■ PO PROGRAMOS
BUS ŠOKIAI

Antano Pavidžio
Orkestrą

“SI*" i- .5-*r 1
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KONCERTUI 
ĮŽANGA

80c, $1.25 ir $1.50
Valdžios Taksai 

Įskaityta

Tik Šokiams Įžanga 60cHARMONIJOS GRUPĖ IŠ SO. BOSTON, MASS.
Pirmoj eilėj sėdinčios: Mario Zavis, sopranas; P. Freimontienė, 

altas; Helen Žukauskaite, pianistė; Nellie Kirkliauskaitė, altas, ir 
Julia Rainard, altas.

Antroj eilėj stovintieji: L. žilai tis, basas; P. švedas, basas; 
Rože Stripinis, sopranas; Ignas Kubiliūnas, tenoras ir Robertas 
Niauru, tenoras.

Jų tarpe yra puikiais balsais ir gerai lavintų dainininkų- 
solistu. Jie sudainuos gražų rinkinį lietuviškų dainų.

f ® "
0 BORIS BORODIN
i Bosas, garsus koncertų dai-

j nininkas iš New Yorko. Jis
pirmu kartu dalyvauja lietu- 
vių koncerte.
i-________i

RUSŲ ŠOKIKŲ 
GRUPĖ

ŠOKS LIAUDIES ŠOKIUS

AIDO CHORAS
DIRIGUOJAMAS

ALDONOS ŽILINSKAITĖS ' 
ANDERSON

BRONĖ L. ŠALINAITĖ
KONCERTO PIANISTĖ

i ' *

BIRUT A RAMOŠKAITĖ
Radio ir operų dainininkė. Da
bar dainuoja per WABC Ra
dio stotį sekmadienių vaka
rais.

Harriet Griffith, Smuikininkė
Jos rankose smuikas jaudins jumis gražiomis meliodijomis.
Kur ji pasirodo scenoje su smuiku, visur iššaukia publikos 

entuziastiškų aplodismentų.

LABOR LYCEUM, 949 Willoughby Ave., BROOKLYN
Skaitlingai dalyvaukite koncerte, išgirskite gražią programą, 
pasveikinkite savo dienraštį Sidabrinio Jubiliejaus proga.

J. GARŠVA
GRABOROUSyUNDERTAKER j

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS :

Išbalsamuoja ir laidoja ant > 
visokių kapinių x

VELTUI ŠERMENINE !
(KOPLYČIA) j)

Parsamdo automobilius ir ka- ? 
rietas veselijom, krikštynom | 

ir kitkam. |
231 BEDFORD AVENUE

BROOKLYN į
Telephone: EVergreen 8-9770 |

LIETUVIŠKAS

TRAKTYR1US
(VALGYKLA IR ALINĖ)

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtines
Kasdien Turime 

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkai

411 Grand St. Brooklyn

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE 
STAGG 2-5045

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

4* * *
PARx KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ
ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

459 GRAND ST. • BROOKLYN, N. Y.
(Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas E V. 4-8698 »

g MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamų kainą.
Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST BROOKLYN, N
ŽjĮ 
MM

<7^ CHRONIŠKOS LIGOS
ODOS, NERVŲ IR PILVO, HEMORRHOIDAI ir kl- 

vO- I tos Mėšlažarnės Ligos, Inkstų ir Pūslės sugedimai, Nu- 
l £aros skausmai, Skilvio ir Žarnų nesveikumai, Chro- 

niški Skauduliai, Ištinusios Liaukos ir Abelnas Silpnu- 
mas, Reumatizmas ir Arthritis. VYRAI Ir MOTERYS 

gydomi naujoviškais būdais su greitu palengvinimu. X-spindulių, 
kraujo ir šlapumo ištyrimai suteikia tikrą ligos pažinimą ir užtikri
na tinkamą gydymą.

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS MOKSLINIAI GYDOMOS.
— Vidutinis Atlyginimas — 

MEDIKALI8 IŠTYRIMAS |2.

DR. ZINS (wrt-28
110 East 16th St, N. Y. Arti Onion Square
Kasdien 9 A. M. - 7 P, M. Sekm. 9 A. M. - 2 P. M.
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KRISLAI

Philadelphia, Pa

Jad-

LWUVHK4

Kry-
cen-

nukentėjusių nuo karo, 
paklauskite, ar turi leidi- 
nuo manęs, jeigu neturi, 
praneškite man arba ma-

Brooklyno Raudonojo 
žiaus Kraujo priėmimo 
tras, 57 Willoughby St., bus 
atdaras rinkimų ir pereito Ka
ro Paliaubų dienomis.

PAJIEŠKOJIMAI

:<DEKEN’S OINTMENT

Galinga
Galinga
Galinga
Galinga

tūkstančius laiškų iš skir- 
ir tokių laiškų vis daugiau

.....Deksnio

.....Deksnio

.....Deksnio

.....Deksnio
Vardas ir pavardė ......
Gatvė ir numeris ........
Miestas ................................................................. Valstija .................................
DEKEN’S OINTMENT CO. p- o. box ew, Newark i, n. j.

Aš, Petras Kizevičius, pajieškau 
Adelės Zix, po tėvais Strižauskaitė. 
Turiu svarbų reikalą. Meldžiu atsi-i 
šaukti sekamu antrašu: Peter Kize- 
vich, 291 Claremont Ave., Bridge^ 
port 8, Conn. (266-267)

Kaina 1-oz. 75c, 2-oz. — $1.00, 4-oz. — $2.00,16-oz. — $5.00.
PASARGA: Neimkite nei jokių kitų pasiūlymų, bet visada reikalaukite 

ir žiūrėkite, kad būtų užrašyta:
Tai tik taip aplaikysite tikrąjį
Dekens Ointment.

Pinigų nesiųsk tik parašyk savo vardą, pavardę ir antrašą ir pažymėk 
už kiek ir kiek Deksnio Galingos Mosties reikalauji ir pasiųsk mums šitą 
pagarsinimą, užmokėsi paštoriui C. O. D., kada atneš Galingą Mostį.

Reikės primokėt kelis centus už persiuntimą.
Mostis ..... 1-oz.   75c
Mostis ..... 2-oz......... $1.00
Mostis ..... 4-oz......... $2.00
Mostis ..... 16-oz......... $5.00

Lenką Planas Įteiktas 
Rooseveltui?

Smetoniada ir Choda 
kauskiada Lietuvoje

EmsvS—Liberty, Lithuanian Daily

Washington. — Neoficia
liai pranešama, kad londo- 
niškė Lenkijos valdžia at
siuntus savo planą prezid. 
Rooseveltui dėlei rubežiaus 
tarp Lenkijos ir Sovietų 
Sąjungos. Lenkai jau sutin
ką su Curzono Linija kaipo 
siena tarp tųdviejų kraštų, 
bet jie stipriai reikalaują 
Lvovo ir rytinės Galicijos 
srities su žibalo versmėmis.

Liuchow Esąs Jau 
Užimtas Japoną

Japonijos radijas prane
šė, kad japonai jau užėmę 
Liuchow miestą ir ameri
kiečių lėktuvų aikštę prie 
jo, Chinijoje. Japonai taip 
pat skelbia, kad jie įsiveržę 
į Kweilin miestą, kur chinai 
buvo jau kelias dienas ap
supti.

Protestas prieš Blogą Apsi
ėjimą su Sovietiniais Be

laisviais Francijoje
Maskvos radijas pranešė, 

jog Sovietų ambasada Pa
ryžiuje užprotestavo prieš 
nežmonišką, net skandališ- 
ką apsiėjimą su sovietiniais 
karo belaisviais ir civiliais 
piliečiais Francijoje.

Prancūzu valdžia suėmė 
ir vėl suvarė į koncentra
cijos žardžius daugelį so
vietinių karo belaisvių ir ci
vilių piliečių, kurie buvo pa
bėgę iš vokiečių stovyklų 
arba kuriuos paliko vokie
čiai, vejami iš Francijos.

Keliom valandom praėjus 
po to Sovietų protesto, su
siorganizavo Francūzų Ko
mitetas rūpintis sovietinių- 
belaisvių ir civilių reikalais. 
Šį komitetą sudarė Tautinis 
Francūzų Karių Frontas.

ŠLUOJA FAŠISTUS 90 
MYLIŲ FRONTU 

London, lapkr. 10. —So
vietų kariuomenė bloškia 
vokiečius ir vengrus 90 my
lių frontu atgal Vengrijoj, 
linkui jos sostamiesčio Bu
dapešto.

Spal. mėn. nacių submari- 
nai mažai žalos tepadarė.

Girdėt, kad naciai prašė 
popiežių taikyti talkininkus 
su vokiečiais.

Japonai permetė dar 35,- 
000 savo karių prieš ame
rikiečius Leyte saloj.

(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 
rašuose būtum ieškojęs to
kių Radvilų, Vasilčikovų ir 
kitų lietuviškos šlėktijos 
atstovų, nors kaip tik tie 
“mėlynojo kraujo” žmonės 
buvo taip į skolas įbridę, 
kad net jų pakaušio nesi
matė. Bet jie buvo ypatin
goje Chodakauskaičių glo
boje, tuo tarpu, kai trihek- 
tariai, penkiahektariai tos 
globos neturėję.

Kai atsakingieji Žemės 
banko žmonės pradėdavo 
atvirai kalbėti apie stam
bių dvarininkų įsiskolinimą 
Žemės bankui, apie bergž
džias banko pastangas iš
gauti iš tokių privilegijuotų 
skolininkų bent procentus, 
jei ne skolą, apie vis nau
jas ir naujas paskolas, bai
su būdavo klausytis.

Smetonienės ir Tūbelie- 
nės brolis Chodakauskas 
buvo Panevėžio burmistru. 
Panevėžiečiai mėgdavo iš 
savęs pasišaipyti: esą, visi 
Lietuvos miestai turi mies
to galvą, o Panevėžys turįs 
miesto pusgalvį. Ta Choda- 
kausko charakteristika, ne 
tik kaip burmistro, bet ir 
kaip žmogaus, nebuvo per
dėta. Tai 
tuščias ir 
Nežiūrint 
kvailumo,
savo “reikaliukus” 
neblogai tvarkyti. Jis lindo 
į visokių akcinių bendrovių 
valdybas, į kokias tik galė
jo įlysti, kaip Smetonienės 
ir Tūbelienės brolis. Per jį 
Lietuvos spekuliantai darė 
visokias machinacijas. .

Sofija Smetonienė,
vyga Tūbelienė, jų brolis 
Chodakauskas laikė Lietu
vą didžiuliu savo dvaru, ku
riame ką norėjo, tą darė. 
Jei dabar juos apšviestų 
kokia šventoji dvasia ir jie 
panorėtų visai atvirai, sąži
ningai padaryti išpažintį iš 
savo veiklos,' viešos ir užku
lisinės, per visą laiką nuo 
1927-tų iki 1940 m. birželio 
mėnesio, ta išpažintis būtų 
nuostabus dokumentas, ro
dantis, kaip viena šeimyna 
eilę metų valdė, tegu nedi
delę, bet vis dėlto valstybę; 
tas dokumentas 
kokiais dumblais 
buvo apaugęs, 
“Platono sekėjo” 
mas smetoninės
laivas, tų visų apskretimų, 
dumblų negrąžinamai nu
gramzdintas istorijos jūros 
dugnan.

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
Tautinės grupės rinkimus nu
svers jo pusėn.

Na, Rooseveltas nepatenki
no nei lietuviškų kryžiokų, nei 
lenkų reakcininkų užgaidų ir 
jis vis tik tapo išrinktas! Ka
žin, kaip tą viską dabar aiš
kintų p. O lis?

buvo nuostabiai 
kvailas žmogus.

pritrenkiančio
Chodakauskas 

mokėjo

Skaitytojų Balsai
Vienybėje, No. 43, ponas J. 

Kavaliauskas storu balsu pa
reiškė, štai kaip : “Jeigu užei
tų pas jus i stubą ir paprašytų 
drabužių ar kitko dėl Lietu
vos 
tai 
mą 
tai
no komitetui, žinokite, kad jie 
nerenka dėl lietuvių.”

Pasirašo “pirm. J. Kava
liauskas ir sekr. P. Pūkas.”

Betgi, pone Kavaliauskai, 
Philadelphijos lietuviai kitaip 
mano, negu tamsta. Jie mano, 
kad šiandien, kada žiema atei
na, tai yra kruvinas reikalas 
siųsti pagalbą Lietuvos žmo
nėms, o ne rytoj, kada gal 
jau bus pervėlu. Rytoj, gal jie 
pasakys: “Tu man nedavei va
kar, kada man reikėjo gintis 
nuo šalčio, o dabar jau aš tu
riu pasigaminęs savo arba ki
tos broliškos tarybinės respu
blikos man padėjo.”

Atmink, pone Kavaliaus
kai, kad šiandien Lietuva yra 
ne tokioj padėtyj, kaip buvo 
prie diktatoriaus Smetonos, 
kada ji buvo viena, kada ji vi
sų bijojo, šiandien Lietuva yra 
dalis Sovietų Sąjungos, už ją 
stoja visos broliškos respubli
kos, ją išlaisvino jėgos visos 
Sovietų Sąjungos, ji dabar rei
kalauja grąžinti jai ne vien 
Klaipėdą, bet ir Karaliaučių, 
o Smetona be jokio protesto 
buvo atidavęs Hitleriui Klai
pėdą.

Dabar Lietuvos tarybinė vy
riausybė, priešakyje su Justu 
Paleckiu, sako : Atiduokite at
gal Lietuvai Klaipėdą ir Kara
liaučių, nes už Lietuvą stoja 
visa Sovietų Sąjunga.

Aš noriu paklausti jus: Kur 
jūs dėsite surinktas drapanas,

nes nesirengiate siųsti į Lietu
vą? Jūs nepripažįstate dabar
tinę Lietuvos žmonių vyriau
sybę, bet kitos ten ir nebus, 
savo Smetonuką jūs niekados 
negalėsite Lietuvos žmonėms 
ant sprando užtupdyti. Gi po
nai, kurie pabėgo iš Lietuvos, 
tai jie aukotų drabužių nene
šios, jie turi savo ir tai būtų 
jų poniškos garbės pažeidi
mas.

Matote, pone Kavaliauskai, 
kaip jūs kenkiate Lietuvos 
žmonių pagalbos reikalams. 
Apie tai dažinos Lietuvos žmo
nes ir tą tinkamai įvertins jie 
tenai ir jų giminės Amerikoje.

Kas liečia jūsų bauginimą, 
tai veltui! Lietuvai Pagalbos 
Teikimo Komitetas jau šešis 
siuntinius pasiuntė, pasiųs ir 
septintą, ir aštuntą, nes jis tik
rą darbą dirba, šimtai jau lie
tuvių gavo padėkavonės laiš
kus ir jokios tamstų pasakos 
juos nesuklaidins.

žmonės mane šaukia ir šau
kia telefonu, kad paimčiau jų 
drabužius, tik, deja, kad gazo 
trūksta, štai, p. Bazulienė,2912 
Poplar St., šaukia telefonu: 
“Būk toks geras, atvažiuok 
ir paimk Lietuvos žmonėms 
drapanas, turiu prirengus di
delę dėžę gerų ir švarių dra
bužių.” Ji nereikalavo tavo pa
liudymų, nereikalaus jų ir ki
ti lietuviai, kurie myli savo tė
vus, brolius ir seseris!

Sarmata, pone Kavaliaus
kai, atkalbinėti žmones per ra
dio, gązdinti juos per spaudą, 
kenkti Lietuvos žmonių pagal
bai ! Patsai gerai žinai, kad ap
linkui tamstą sukasi tokie po
nai ir jie tau diktuoja, kurie 
“neverti nei cigaro,” kaip kar
tą išsireiškei Muzikaliame 
Kliube. Na, nepyk, bet ir ne
bandyk kenkti Lietuvos žmo
nių pagalbai.

J. S. Rainys.

London. — Sovietų Są
junga užprotestavo Franci-i 
jos valdžiai, kad ji taip blo-j 
gai elgiasi su sovietiniais 
karo belaisviais, perimtais' 
nuo nacių.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

REIKIA ££
BROOKLYN YARD

Lydytojai - Svėrikai
Boilerių Valytojai

Uždengėjai - Vamzdžių Suvedėjai 
Laivų Įrengėjai - Prie Stalų 

Darbininkai - šaltkalviai 
Kalviai - Lathe Darbininkai 

Elektrikieriai—Pirmos Klasės, 
Pagelbininkai Patyrę.

Vyrai ir Moterys Paprasti 
Darbininkai ir Pagelbininkai 

Prie Visų Amatų.
PASAULINIO II KARO 

VETERANAI.
Kreipkitės tiesiai į Employment Ofisą

Todd Shipyards Corporation 
(Brooklyn Division)

of Dwight St. Brooklyn, N.Y.
Kiti Aplikantai Kreipkitės j 

Todd Atstovą, USES.
165 Joralemon St., Brooklyn, N.Y.

(270)

Ft.

- Kūrintojai
- Vamzdžių

VYRAI-1VJAŠINISTAI
LATHES 

(TURRET & ENGINE) 
MILLING MAŠINA 

PAGELBININKAI
PAPRASTI DARBININKAI

(Prisilaikoma WMC Taisyklių)

McKiernan-Terry Corp.
Gale Manor Ave.

Harrison, N. J.
Važiuokite No. 43 autobusu nuo Newarko.

APVALYTOJAI IR ABEL
NAM DARBUI VYRAI

PASTOVŪS DAPtBAI
Proga Pakilimams.

INTERNATIONAL
VITAMIN DIVISION

AMERICAN HOME PRODUCTS 
CORP. .

1 MAIN ST., BROOKLYN, N. Y.
8th Ave. subve (High St. Stotis).

(272)

MAŠINISTAI
Turret lathe, Engine lathe, Horizontal Boring 
Mill, Bullard Vertical Turret Lathe, Radial 

drill, 2 Sustatytojai.
NUOLATINIAI DARBAI.

Walter Motor Truck Co.
1001 IRVING AVE. 

ridgewood, Brooklyn.
(267)

parodytų, 
ir kiautais 
apskretęs
vairuoja- 
Lietuvos

Maskva.— Sovietų kariai 
lapkr. 8 d. visuose frontuo
se sunaikino bei sunkiai ap- 
šlubino 19 vokiečių tankų ir 
nušovė 18 jų lėktuvų.

GERIAUSIA DUONA
^SCHOLES BAKING

532 Grand Street, Brooklyn
Kepame Tikrą Lietuvišką Duoną Ir 

Visokius Pyragus Bei Keiksus
Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų duonoj 
nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgydami sutaupysite 

pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.
Pristatome j visas dalis—Brooklyno ir apylinkes, j krautuves 

ir j pavienius namus; taipgi siunčiame ir j kitus miestus.
Sav. V. LUKOŠEVIČIUS. TeL EVergreen 4-8802

MOKYKITĖS
BŪTINO CIVILIO 

GUMO IŠDIRBIMO AMATO
GERA ALGA IR DARBO

SĄLYGOS.
NUOLAT. VIRŠLAIKIAI.

KEATON RUBBER CO.
429 ADAMS ST.,
NEWARK, N. J.

(268)

OFISO BERNIUKAI
5 Dienos. Pakilimai. Proga. 
Puikiausios darbo sąlygos.

CANADA DRY
GINGER ALE INC.

100 EAST 42ND ST.. N. Y.. ROOM 1521
(268)

VYRAI 
16 - 50 

KAIPO DAŽYTOJŲ 
PAGELBININKAI 

$30 Pradžiai 
$32 pa 6 savaičių 

40 Valandų—5 Dienų Savaitė 
Viršlaikiai. Pokarinė Ateitis. 

DECORATIVE SPECIALTY 
DYEING CORP.

415 E. 53rd St., 5-tos lubos, N.Y.C.
(271)

TOOL IR DIE MAKER
TOOL ROOM LATHE 

OPERATORIAI
Patyrę prie 

DIES 
GAUGES IR FIXTURE IR 

ABELNAI TOOL RŪMO DARBUI.
Kreipkitės tik patyrę vyrai. 

PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ 
FOOTE - PIERSON CO.

125 SUSSEX AVE., 
NEWARK, N. J.

(270)

VYRAI — STIPRŪS
IŠSIUNTIMŲ RŪMUI

75c Į VALANDĄ—40 V AL. SAV. 
Laikas ir pusė už viršlaikius,

CAP SCREW & NUT CO.
15 DESBROSSES ST.

(Arti Canal)
Ground Floor, N.Y.C.

(266)

VYRAI
Pagelbėjimui abelnai priėmimų ir išsiuntimų 

departmente.
PATYRIMAS NEREIKALINGAS. 

Našūs Darbininkai 
Pokarinės progos. 
BŪTINAS BIZNIS

ROYAL OFFICE SUPPLY 
CORP.

52 DUANE ST., N. Y. C.
(266)

Ė-

rimų 
Tu

Klausyk, Mateušai!
Mateušai, aš dar labai rimtai prašau 

tavęs, kaipo savo vyro, klausyk manęs, 
vartok Deksnio Galingą Mostį. Juk jau 
viską bandei dėl savo reumatiškų skaus
mų, kurie tave kankina jau kelinti me
tai. Tu man įkirėjai iki gyvo kaulo, aš 
nežinau ar tu jauti ar ne, kad tu da
bar palikai toks piktas, priežasęių jieš- 
kodamas, o prieš oro permainą tai tik
ras širšė. Mateušai, jeigu nori su ma
nim ilgiau gyvėnti, tai klausyk manęs. 
Tuojaus pradėk vartoti Deksnio Galin
gą Mostį, aš labai daug girdėjau pagy- 
Deksnio Galingą Mostį.

LATHE DARBININKAI
MOKINIAI 

TURRET LATHE 
OPERATORIAI

Patyrę.
DIENOM IR NAKTIM DARBAS.

Daug Viršlaikių 
NUOLAT. POKARINĖS PROGOS

STEVENS 
MANUFACTURING CO.

22-74 35th ST., 
LONG ISLAND CITY.

(271)

APVALYTOJAI
Fabrikui. Lengvas darbas. Gera alga.

Daug viršlaikių. Nuolat.
SELCHOW-RIGHTER,

976 KENT AVE., BROOKLYN.

CARTONŲ PAKUOTOJAI 
Gera alga. Daug viršlaikių. 
40 Valandų Savaitė. Nuolat.

SELCHOW-RIGHTER, 
976 KENT AVE., BROOKLYN

MALIAVOS

(266)

(266)

DARYTOJAI
MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

nuo skirtingų žmonių apie
xu žinai, kad aš ir tu yra vienas kūnas, tik dvi dūšios.
Aš, kaipo tavo ištikima moteris rūpinuos apie tave kiek tik aš išgaliu, 

ir aš manau reikale ir tu rūpinsies apie mane. Vėlinu tau greičiausiai pa
sveikti, Tavo Prisiega.

Sveikata brangiausias turtas pasaulyj. Be sveikatos nemiela nei gyventi. 
Jeigu tamstą kankina REUMATIŠKI SKAUSMAI, prieš oro permainą 
jauti DIEGLIUS ir NESMAGUMĄ, RANKŲ, KOJŲ SKAUDĖJIMĄ IR 
TIRPIMĄ, ATŠALUSIAS KOJAS,—nelauk ilgai, kad nebūtų per vėlu, 
ale tuojaus pradėk rūpintis apie savo sveikatą. Tamsta esi kapitonas ir 
valdovas ant savęs, tai ir žiūrėk ir rūpinkis apie save. Tamstos pažystami 
ar kaimynai neprivers tamstos, pats ir tik pats turi rūpintis apie save. 
DEKSNIO GALINGA MOSTIS yra naujai pagerinta ir sudaryta iš skir
tingų kraštų svieto, skirtingų žolių šaknų ir aliejų. Turi savyje galingą 
šilumą, šildydama galingai, greit ir stebėtinai, pagelbės nuo minėtų skausmų.

Virš 20 metų kai tūkstančiai šeimų vartoja DEKSNIO GALINGĄ 
MOSTJ. Pasekmės yra taip geros, jog turime 
tingų kraštų, kuriais žmonės dėkuoja už mostį 
ateina kasdieną.

Yra senas ir teisingas priežodis: kas tepa, 
tas ir važiuoja. Tad jeigu nori važiuoti, tai ir 
tepk ir vėl tepk su Deksnio Galinga Mostim.

VYRAI-MOTERYS 
Patyrimas Nereikalingas 

VISOKIE ĮVAIRŪS 
LENGVI FABRIKO DARBAI 

ELEKTROS PAJĖGOS 
PRESAI 

KOJINIAI PRESAI 
KEIBELIŲ PATIKRINIMAS 

SUSTATYMO DARBAS 
IŠSIUNTIMŲ RŪMUI 

Nuolat, Išlėto, Lengva. 
GERA ALGA.

EMELOID CO., INC.
287 LAUREL AVENUE,
ARLINGTON, N. J.

(266)

REIKALINGI
KARINIAI DARBAI 

POKARINIAI DARBAI
STONE & ROLLER 

MILL OPERATORIAI 
MAIŠYTOJAI 

SPALVŲ NUTAIKYTOJAI 
PILSTYTOJAI 

MEDŽIAGŲ 
PRISTATYTOJAI
Pilno Laiko Darbas

PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ.

Kreipkitės

BETTER FINISHES
& COATINGS, INC.

268 Doremus Ave., Newark, N. J.
(268)

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

WORCESTER, MASS.
ALDLD 155 kp. susirinkimas 

įvyks 13 d. lapkr., 7:30 v. v. Liet, 
salėje, 29 Endicott St. Malonėkite 
visos dalyvauti, turime svarbių rei
kalų aptarti. — A. W. (265-266)

CLEVELAND, OHIO
ALDLD 22 kp. susirinkimas įvyks 

lapkr. 14 d., 7 v. v. 930 E. 79th St. 
Draugai, dalyvaukite šiame susirin
kime, nes turime daug svarbių da
lykų aptarti, liečiant ir naujų me
tų parengimą.—Valdyba. (265-266)

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 104U0 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 382 
DeKalb Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

JOSEPH A. FISCHETTI
382 DeKalb Ave., Brooklyn, N. Y.

VYRAI
PAPRASTI DARBININKAI 

IR PAGELBININKAI.
Nuolatinis darbas. Gera Alga.

Kreipkitės pas
Messinger Bearings, Inc.
D STREET ABOVE ERIE AVE.

PHILADELPHIA, PA.
(271)

BALTIMORE & OHIO R.R.
Turi Vietų 

PAPRASTIEM 
DARBININKAM 

IR
TROKŲ VAIRUOTOJAMS

KREIPKITĖS Į ROOM 202 
24TII & CHESTNUT STS., 

PHILADELPHIA, PA.
(266)

VYRAI — BERNIUKAI 
16-45

Kaipo Dažytojų Pagelbininkai. 
40 VALANDŲ SAVAITE 

5 Dienos. Pradžiai $32.
Kreipkitės

SACO DYEING CO. 
257 WATER ST. 

BROOKLYN.
(267)

f

Penktas puslapis

OFISO DARBININKĖS
MOKANČIOS TYPING

Del Pasitarimo Skambinkite

APPLEGATE 7-1617

REIKALINGOS MOTERYS 
HELP WANTED—FEMALE

MERGINOS - MOTERYS
SALDAINIŲ FABRIKUI 

Linksmos aplinkybės 
NUOLAT. GERA ALGA

N. D. Q. SPECIALTY CORP.
2566 ATLANTIC A VE.

BROOKLYN.

arba 
SKAMBINKIT CHELSEA 3-0780 

(267)

40 Valandų per savaitę
ALGA $28

_____________________________________ (272)

SUKNELIŲ SIUVĖJOS 
FINIŠERKOS

MOTERYS I’ATAISYTOJOS 
Nuolat.

5 DIENŲ SAVAITE.
VIRŠIAUSIOS AIŽIOS

COLANDRE
647 — 5TII AVE. (52ND ST.) 
_______________ N.Y.C.___________ (268)

REIKIA MOTERŲ
FABRIKO DARBUI 

ARMIJOS REIKMENIMS
GERA ALGA

5 DIENŲ SAVAITĖ 
Kreipkitės j

B. I. L. Food Products
416 WEST 14TH ST.

Virvių 
Verpėjos

BŪTINA KARO PRAMONĖ

MERGINOS ABELNAM 
DARBUI 

$22 PRADŽIAI.
Proga Pakilimui

DUTCH TEXTILE MILL 
33 ROSE ST. 

(Arti Chambers St.) N. Y.
. (267)

MERGINOS
Mokytis prie die-stamped rašomųjų reikmenų. 

Švarus Darbas. Nuolat.
$31.20 UŽ 48 VALANDAS

Patyrimas Nereikalingas.

CHISHOLM PRINTING CO.
409 PEARL ST.,

MOTERYS SKALBYKLAI 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS. ALGA $21 

UŽ 40 VALANDŲ SAVAITĘ. 
THE CRESCENT TOWEL SUPPLY CO. 

45 MERCER ST., N. Y. C.
(272)

OPERATORĖS, VALYTOJOS IR ABELNAM 
DARBUI MERGINOS. 

VALDŽIOS DARBAS. NUOLAT. 
GERA ALGA.

D. & H. MFG. CO., *
570 SUTTER AVE., BROOKLYN.

(267)

I

(268)

1

(270)

3

į

MERGINOS 
PERFUMŲ DIRBTUVEI. 48 VALANDŲ SA

VAITE. $28.64 PRADŽIAI. 
SCHERK, 26 WAVERLY PLACE, N.Y.C. 

_______________ (266)

REIKIA MERGINŲ 
Lengvas Fabriko Darbas 

60c I VALANDĄ 
40 VALANDŲ SAVAITĖ 

Laikas ir pusė už viršlaikius. 
CAP SCREW & NUT CO.

15 DESBROSSES ST., (arti Canal) 
Ground Floor, N.Y.C.

. (266)

GERA ALGA
DAUG VIRŠLAIKIŲ

CUPPLES CORDAGE CO., he.
386 THIRD AVENUE 

BROOKLYN, N. Y.

(267)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

RANKOVIŲ JDCRĖJAI 
Rankovių Siuvėjai. 

Patyrę prie vyriškų drabužių. 
Gera Alga. 36 Valandų Savaitė.

Nuolatinis darbas su viršlaikiais. Kreipkite. 
Pirmadienio ryte. HOWARD CLOTHES, 

160 Jay Street. Brooklyn.
Klauskite Mr. Greenwald, 6-tos lubos.

(267)

•-

■ ■

VYRAI
Patyrimas Nereikalingas

$30 Už 44 Valandai

$40 SU VIRŠLAIKIAIS
Linksmos Darbo Sąlygoi 

Duodame Uniformas. Daug Kitų 
Darbininkams Pagelbų

Kreipkitės Ištisą Savaitą

PIERCE LAUNDRY
55 Freeman St., 
Brooklyn, N. Y.

(8th Ave. GG Traukiniu Greenpoint Ave.) 
(IRT Queens Traukiniais Vernon Ave.) 
(Crosstown—Graham Ave.—Lorimer St.

Gatvekariais iki Freeman St.)
(270)
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Laisve-—Liberty, Lithuanian Daily

Visi į Dienraščio Laisvės Koncertą Šį 
Sekmadienį, 12-tą, Labor Lyceum!

Aldonos Anderson-Žilinskaitčs.Paskutiniu kartu primena
me, jog toji šauni metinė Lais
vės iškilmė — koncertas — 
įvyks jau šį sekmadienį, lap
kričio (Nov.) 12-tą, Labor 
Lyceum, 949 Willoughby Ave., 
Brooklyne.

Koncerto pradžia 3:30. Po 
koncerto šokiai. Jiems gros 
Antano Pavidžio Radio Orkes
trą. Vien šokiams įžanga 60c. 
Koncertui bilietu kainos 80c, 
$1.25 ir $1.50. Norintieji pa
sirinkti sėdynes ir išvengti sto
vėjimo eilėje prie durų prašo
mi įsigyti bilietus iš anksto 
Laisvės raštinėje ar pas pla
tintojus.

įdomi, Graži Programa
Kam teko dalyvauti Naujo

sios Anglijos lietuvių pramogo
se ir girdėti žavingas Harmo
nijos Grupės sutartines, tie jau 
seniai įsigijo Laisvės koncerto

tikietus. Sako, vien tik dėl iš
girdimo dar kartą tų dainos 
meistru verta būt Laisvės kon
certe. Bet turėjusių progą juos 
girdėti Naujojoj Anglijoj — 
nedaug.

Laisvė, naujų lietuvių dai
nos talentų iškėlėja ir pačių 
žymiausių, jau įsigyvenusių 
menininkų mums gavėja, rū
pinosi gauti ir šiemet ką nors 
nepaprasto. Gauti tą, ko mes 
kitaip negalėjome pasiekti. 
Tas įvykdyta taip pat dėka ir 
bostoniečių dainininkų ir jų 
mokytojos, Helen Žukauskai
tės pasišventimui. Ne piknikas 
dabar važinėti.

Be Harmonijos Grupės, dau
giau žavių dainų duos mums 
mūsų jau pažįstami ir pamy
lėti :

Biruta Ramoškaitė
Aido Choras, vadovybėje

Boris Borodin, svečias kon
certų solistas, basas, bus kita 
naujanybė. Jisai pas mus dar 
pirmu kartu.

Harriet Griffith, smuikinin
kė, duos valandžiukę sielą ku
tenančios švelnutės muzikos. O 
šturmingai smagaus ūpo gau
sime iš Tarybų Sąjungos tautų 
liaudies šokių, kuriuos šoks 
Rusų šokikų Grupė.

“Ar Aš Nesakiau”
Primintina, jog šis koncer

tas yra ir paminėjimu dien
raščio Sidabrinio Jubilėjaus. 
šiemet sueina 25 metai, kai 
Laisvė eina dienraščiu.

Laisvė per tuos visus ilgus 
metus informavo mases lietu
vių apie visus svarbiausius bė
gančius įvykius, informavo ir 
informuoja teisingai ir prama
tančiai net apie ateitį. Laisvės

skaitytojai su pasididžiavimu 
gali bile klausimu atsakyti 
kiekvienam — “Ar aš nesa
kiau.” (šis obalsis yra pasisko
lintas iš ką tik užsibaigusios 
rinkimų kampanijos. Roosevel- 
to šalininkai buvo taip užtik
rinti laimėjimu, kad jau iš va
karo nešiojo sagutes su obalsiu 
—“Ar aš nesakiau”).

Taigi, būkite dienraščio 
Laisvės koncerte šį sekmadie
nį pasigrožėti dainomis-muzi- 
ka, susitikti tolimus svečius ir 
pasilinksminti su savo drau
gais brooklyniečiais. Būkite su 
savo dienraščiu, kuris ir ateity
je duos jums tą patį smagų 
jausmą, jog jūs esate teisingai 
informuotas ir pažvelgęs! at
gal į savo išsireiškimus bile 
kada galite tarti — “Ar aš 
nesakiau.”
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Lietuvai Drabužių Centras 
Šaukia S.O.S.

S.O.S. (save our ship) šauks
mas perduodama signalais tik
tai tada, kada laivas ir jo įgu
la randasi pavojuje paskendi
mo, nebeturi vilties atsilaikyti 
turimomis jėgomis.

Į Lietuvos žmonėms Drabu
žių Centrą, 417 Lorimer St., 
pereitomis keliomis 
visko atvežama
Krautuvė per vieną dieną už
sikrauna iki lubų ir durų.

Kas dieną reikia visokių 
darbininkų, reikia po daug.

Kriaučių reikia daugiausia.
Jų rankų laukia šimtai drabu-į

dienomis 
vežimais.

I žiu. Tačiau, kada kiti neatei
na, štai, kas atsitinka — kriau- 
čiai turi imtis atidarinėti pun
dus, perrinkinėti drabužius, 
batus, rišti pundus, o kriaučiš- 
kas darbas stovi. Taip buvo 
pereito trečiadienio ir ketvir
tadienio vakarais. Grupė žmo
nių, kurie nepaprastai naudin
gi ir reikalingi kriaučiškam 
darbui, turėjo dirbti ką kitą.

Ateikite 
k i ai! 
tokia 
bo.

visi, ateikite tan- 
Dabar vargiai pasitaikys 
diena, kad nebūtų dar-

Lietuvai Pagelbos 
Teikimo Komitetas.

MATYK naujausius sensacingus žinių judžius Embassy!
GRAIKIJA:
RUSIJA:
FRANCU A:

PACIFIKAS:
INDIJA:

PARYŽIUS:
FORUM:

RINKIMAI:

MATYK ATHENŲ ATVADAVIMĄ!
MATYK CHURCHILLĄ RUSIJOJ!
MATYK EISENHOWERJ IR PATTONĄ ARTI 
METZO!
MATYK GENEROLĄ MacARTHURA FILIPINUOS!
MATYK GHANDĮ SUEINANT MOHAMEDĄ ALI 
JINNOH!
MATYK J. V. AMBASADOS ATIDARYMAI
DARBAI PO KARO! TRUMPMENA: VELNIA- 
VALTYS!
PREZIDENTAS
Ir dar naujausi

ROOSEVELTAS V£L IŠRINKTAS!
žinių judžiai iš viso pasaulio.

NEWSREEL THEATRE
BROADWAY IR 46 ST.

RADIO CITY MUSIC HALL
TEATRINĖ TAUTOS VIETA — ROCKEFELLER CENTER

Sujaudinanti amerikinė meilės istorija, gausinga smagiu jumoru ir 
galingais jausmais. Tai giliai jaučiamas ir ilgam atmenamas judis.

GREER GARSON • WALTER PIDGEON
Metro-Goldwyn-Mayer’s

“Mrs. Parkington”
EDWARD ARNOLD* AGNES MOOREHEAD * CECIL KELLAWAY 
SCENOJE: “AMERICAN RHAPSODY” su mylimąja G. Gershwin’o 
muzika. Pagamintas Leonidoff’o, su Glee Club, Rockettes, Baleto 
Grupe ir Simfonijos Orkestras, vadovaujamas Erno Rapee.

4-ta Didžioji Savaitė! Artkino su Pasididžiavimu Perstatoj

WANDOS WAS1LEWSKOS

“THE RAINBOWV

Paremtą ant Stalino Dovaną Gavusios Apysakos.
Žymiausias judis iš visų, kilusių iš šio karo.

"Pulkus .. . tikras judamųjų paveikslų pasižymėjimas ... 
negalima po praleisti.”—Howard Barnes, Jlerald Tribune.

EXTRA: Išimtinai! “RUSU TautilUS CllOrilS”
Ir: “57,000 Nacių Maskvoje”

Nuolat nuo 9 A. M. — Vėlai Rodoma Kas šeštadienį.STANLEY THEATRE 7th Avė. tarp 41-42 Sts. 
WI—7-9686.

Naujas romantiškas muzikalis veikalas ... iš laikų tik prieš Pirmąjį 
Pasaulinį Karą, kuomet smagioji Broadway buvo pati smagiausia. 
Tai yra žavėtina ir maloni istorija didžiausio Amerikoje jausmingų 
dainų kompozitoriaus.

DICK JUNE
HAYMES HAVER

MONTY WOOLLEY

“Irish Eyes Are Smiling”
(TECHNI-SPALVOMIS)

•IR DAR PUIKIAUSIAS MIESTE VAIDINIMAS SCENOJ su 
RAY BOLGER * GRACIE BARRIE

WALTER NILSSON, CARR BROTHERS, JIMMY SHERIDAN, 
GAE FOSTER ROXYETTES, ROXY SIMFONIJOS ORKESTRAS.
O 7th Avenue
l\ kJ A T ir 50th St., New York.

Priėmimas Tarybų Sąjungos 
Konsulate

ketvirtadienį gene- 
Tarybų Sąjungos 
New Yorke įvyko 
Tai buvo Didžio-

Revoliucijos 27-ne-

Praeitą 
raliniame 
konsulate 
pažmonys. 
sios Spalių
rių metų sukakties atžymėji- 
mui pažmonys, kuriame daly
vavo arti 1,000 svečių.

Generalinis Tarybų Sąjun
gos konsulas, Eugenijus P. Ki
selevas, su savo malonia ir dai
lia žmona priėmė visus sve
čius draugiškai, su kiekvienu 
pasispausdamas dešinę. Pats 
generalinis konsulas yra dar 
jauno amžiaus vyras, bet jau 
daug patyręs diplomatijoj. Jis, 
beje, truputėlį kalba ir lietu
viškai, nes yra kadaise gyve
nęs Kaune.

Be abejo, šiame pažmonyje 
buvo kuo pasidžiaugti. Nors 
vyriausias džiaugsmo objek
tas buvo Didžioji Spalių Revo-

Draugam Thomas ir Ve
rai Lisajam Surengta 

Surprizo Puota
Pastangomis jų dukters Al

donos ir Lisajienės sesers Onos 
Baltauckienės surengta graži 
puota jų pagerbimui jų ženy- 
binio gyvenimo 25 metų su
kaktyje. Puota įvyko jų pačių 
name 26 Crosby Ave., Brook
lyne, lapkričio (Nov.) 4-tą, 
šeštadienio vakarą.

Kad būtų tikras surprizas, 
tai sukviesta ir pribuvo svečių 
ir giminių iš toliau. Iš Seymour 
Conn., brolis Ignas Lisajus su 
žmona ir jų sūnus Juozas, 
taipgi jų duktė ir žentas že
maitaičiai. Iš Ansonia, Conn., 
Jurgis Vaitkeviče su žmona ir 
dukteria Mildred. IŠ Cante- 
burry, Conn., J. Šimėnas su 
žmona ir mažu sūnuku. Iš vie
tinių draugų dalyvavo Juozas 
ir Ona Aukštuoliai, Adelė ir 
Povilas Rainiai, Eleonore Ma- 
takas ir jos mamytė. Taipgi 
daug svetimtaučių jaunimo.

Laike puotos beveik visi da
lyvavusieji išreiškė linkėjimus. 
Jie linkėjo jubilėjantams su
laukti auksinio jubilėjaus. Sve
čiai sunešė daug gražių dova
nų.

Šia proga linkiu draugams 
T. ir V. Lisajams kuo ilgiau
sio gyvenimo.

Adelė Rainienė.

Karo Paliaubų Dienos 
Ceremonijos

Lapkričio 11-tą, Pirmojo Pa
saulinio Karo paliaubų dieną, 
newyorkiečių c e r e m o n i jos, 
kaip paprastai, bus Madison 
aikštėj. New Yorke. Majoras 
LaGuardia padės vainiką prie 
Eternal Light. Pradžia 11 vai.

PIRKITE KARO BONUS

liucija, josios sukaktis, tačiau 
visur teko girdėti svečius dis- 
kusuojant ir prezidentinius 
rinkimus, — prezidento Roo- 
sevelto laimėjimą juose. Tai 
buvo dvejopas svečiams 
džiaugsmas.

Tarp svečių matėsi visokių 
luomų ir profesijų žmonių. Da
lyvavo aukštų mūsų krašto ka
rininkų, žymių visuomeninin
kų, diplomatų, radijo komen- 

žinoma,

kad kaip 
konsulas,

tatorių, artistų, ir. 
darbininku atstovu. C. *•

Įdomu buvo tas, 
patsai generalinis
Eugenijus P. Kiselevas, taip ir 
jo padėjėjai, dėvėjo naujas 
Tarybų Sąjungos diplomatams 
paskirtas uniformas, kurios 
daro gražaus įspūdžio.

Pažmonyje matėsi keletas ir 
lietuvių.

Dalyvis.

Mažas Greatneckas No
ri Aprengti Didelį Lie

tuvos Miestelį
D a r b š t ūs greatneck iečiai 

pereito trečiadienio vakarą ir 
vėl atsiuntė savo kupinai pri
krautą dviejų mašinų karava
ną su drabužiais Lietuvos žmo
nėms. Jie žadėjo ne už ilgo 
pribūti ir su daugiau.

Atvežusieji drabužius Frank 
Klaston’ai ir Juozas Kupčins
kas sako, kad greatneckiečiai 
pasimoję apeiti visą savo mies
telį. Eina į kožną darbininkų 
namelį ir į savo samdytojų pui
kias rezidencijas — be skirtu
mo. Nuo savo kaimynų kita
taučių 
naujų 
nėms.

atvežė ir $6 pirkimui 
drabužių Lietuvos žmo-

Pag-ė.

Teisingiausi Rinkimai
Jeigu spręsti pagal skaičių 

areštų, tai šiemetiniai rinkimai 
buvo ir brooklyniečiai žmonės 
yra teisingiausi. Per visą rin
kimų dieną Brooklyne įvyko 
tik vienas areštas. Ir tai ne už 
suktybes, o tik dėl susivaidiji
mo ir įsikarščiavus pavadinimo 
vieni kitų nei šiuo nei tuo.

JAU LAIKAS...
Jubilėjiniui Laisvės koncer

tui praėjus reikės laukti kitų 
žymių įvykių. Reikės pradėti 
rengtis prie kitų didelių pa
rengimų ir juos pasižymėti sa
vo kalendoriuje.

Du iš tokių parengimų ren
gia dvi lietuvių meno organi
zacijos : Aido Choras rengia 
savo koncertą ir šokius šeštad., 
25-tą šio mėn., Lietuvių Ameri
kos Piliečių Kliubo salėje, 280 
Union Avė., Brooklyne. Pra
džia 7-tą vai. vakare. Įžanga 
65 centai.

Aišku, Aido Choras, tarna
vęs jums ir linksminęs jus sa
vo dainomis prie kiekvienos 
progos, nori šią dieną su jūsų 
-skaitlingu būriu pasimatyti ir 
nuoširdžiai užkviečia visus.

Kita lietuviško meno orga
nizacija Brooklyne, tai yra L. 
Liaudies Teatras. Jis, kaip ir 
Aido Choras, susideda iš dar
bininkų žmonių, kurie, parėję 
iš sunkaus dienos darbo, nesi
skubina užsitarnautan poilsiu, 
bet eina į repeticijas, mokina-
si, kad ką nors tokio gražaus 
ir meniško sukurti ir paskui 
tuomi menu mėginti patenkin
ti kilnesnius visuomenės jaus
mus.

Šiuo tarpu Liaudies Teatras 
pasibrėžė perstatyti gana dide
lį ir gana sunkų, bet turintį 
daug meniškos vertės veikalą, 
šešių paveikslų dramą iš kun. 
Antano Strazdelio gyvenimo— 
“Prieš Srovę.”

Piano Tuning
EKSPERTŲ PIANO SUTONI.IIMAS $3.00 

Pataisymai Prieinamom Kainom.
BROOKLYN PIANO TUNING CO., 

2374 E. 17th St., Brooklyn. 
DEWEY 2-0240.

PARDAVIMAI
Parsiduoda elektrikinis šaldytu

vas ir gasinis virimui pečius 
(range). Pigiai. Kreipkitės pas Alice 
Fisher, 78 Penn St., Brooklyn, N.Y. 
(Turi būt parduota iki 15-tai šio 
menesio). (266-267)

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja fornišiuoti ir ne- 

fornišiuoti kambariai. Garu šildo
mi, karštas vanduo, lašai — atski
rai kiekvienam. Gali kreiptis vyrai 
ar moterys. Dėl daugiau informa
cijų kreipkitės po antrašu:

203 Maujer St., Brooklyn, N. Y., 
arti Grand St. subvės stoties. 
Kreipkitės į Fruit Store. (266-267)

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų, Banketų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puikus 
•teičius «u naujausiais įtaisymais.

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel. STagg 2-8842

(-1

0-

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas 

Prieinamos Kainos
306 Union Avenue

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAJ

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ 
221 So. 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 7-6868

VALANDOS: f ?~į2
į 1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta.

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

kavalkui, užsisakykite iš anksto, nes žiemą yra 
sunkus pristatymas anglies.

Mes taipgi aprūpinant aliejum tuos, kurie savo namuo
se turi Oil Burners. Kuro reikalu prašome kreiptis:

Tru-Ember Fuel Co., Inc
496 GRAND ST BROOKLYN, N. Y.

^Jjfelefonas EVergreen 7-1661

0

Apie šį veikalą daug kas 
galima ir bus aprašyta tolimes
nėse Laisvės laidose. Tėmyki- 
te tuos aprašymus, o šiuo tar
pu pasižymėkite savo kalen
doriuje, kad ta meno šventė 
įvyks sekmadienį, gruodžio 10 
d., 3:30 vai, po pietų, Labor 
Lyceum salėje, 949 Willough
by Ave., Brooklyne.

Įžanga į tą didelę iškilme 
pigi, brangiausia, rezervuota 
sėdynė tik $1.50 ($1.80, įskai
tant taksus). Po vaidinimo bus 
šokiai prie geros orkestros.

Menininkas.

Prašome Nakvynių
Laisvės koncerte dainuoti 

atvyksta Harmonijos Grupė iš 
Bostono. Moterys (ir gal tūli 
kiti) atvyks šeštadienį. Joms 
reikės nakvynių, bet viešbu
čiuose niekur negavome. Ga
lintieji suteikti nakvynių sku
biai praneškite Laisvės admi
nistracijai telefonu: STagg 
2-3878.

Karys Harold Dcchon, iš Los 
Angeles, apdegė savo kamba
ryje viešbutyje Piccadilly.

232 Madison

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

BROOKLYN282 UNION AVĖ

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAMS IŠTAIGA

a

Vyriška* 
Žiedas

Daimonto 
Žiedai nuo

STANLEY RUTKŪNAS
SAVININKAS

1476 Broadway;
44th Street;

Visos vietos
Workers

426 SO. 5th STREET BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes St. eleveiterio stoties. Tel. EVergreen 4-9508

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 
PAUKŠTIENOS PIETŪS ŠEŠTADIENIAIS, 

SEKMADIENIAIS IR KITOKIOSE ŠVENTĖSE

$19.95
• ir aukštyn

MADISON SQUARE GARDEN
Ketvirtadienį Lapkričio 16, 7:30 P. M

Pagarba Jungtinėms Valstijoms—SSRS
Vieningom Tautom dėl Pergalės ir Taikos

* GERB. ANDREI A. GROMYKO, Sovietų Ambasadorius.
* LORDAS HALIFAX, Anglų Ambasadorius.
* CORLISS LAMONT, Pirmininkas Nac. Tarybos Amerikiečių-Sovietų Draugiškumo.
* HON. EDWARD R. STETTINIUS. JR.. veik. Sekr.
* HON. JOSEPH E. DAVIES, buvusis Ambasadorius j U.S.S.R.
* BISHOP G. BROMLEY OXNAM
* WILLIAM S. GAILMOR
* HENRY J. KAISER
* ALBERT FITZGERALD, Vice-Pirmininkas. C.I.O.
* LEOPOLD STOKOWSKI Vadovaus Orkestrui.
;t- JARMILA NOVOTNA, iš Metropolitan Operos.

Muzikališkas Programas: LEOPOLD STOKOWSKI * JARMILA NOVOTNA * 
ROY HARRIS ir kiti.

Kūrybiniai Patarėjai:
MARGARET WEBSTER, NORMAN CORWIN.

Minėjimas Sovietų Sąjungos 27 Metų Sukakties
-------------  Tikietai $2.40—$1.80—$1.20—$.85—$.60 -------

rezervuotos. Tikietai gaunami pas: Leblang-Grey's 
Bookshop, 50 East 13th Street; Book Fair, 133 West 

I WO, 80—5th Avenue, ir šiuo adresu:
National Council of American-Soviet Friendship 

Avenue, New York 16, N. Y. MU. 3-2088

i =A RESTAURANT

Tel. EVergreen 4-9612

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai, geriausių 
bravorų alus ir 
ėlius. Kada būsite 
Brooklyne, užeiki
te susipažinti.

Patogiai ir gražiai 
įruoštas atskiras 
kambarys užėjimui 
grupėms. Nedė- 
liomis atdaras nuo 
1 valandos dieną 
iki vėlai.

How To S4 to

THOSE 
LOVE!

SHOP AT LIPTON’S

$19.95
ii aukštyn

BIRTHSTONE
Žiedai $g.9{5 
Ir aukštyn

Už Mažus
Rankpinigius
Palaikysime

Jums

KALĖDŲ
DOVANĄ

UŽSISAKYKITE 
ANKSTI

ROBERT
701 Grand St.
Tel. ST. 2-2178.

£ A

Mes Turime Įvairių 
Rūšių Laikrodėlių 

BULOVĄ 
BENRUS 
GRUEN 

LONGINES 
JULĖS 

JURGENSEN

LIPTON, Jeweler
Brooklyn, N. Y

ATDARA VAKARAIS




