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Baigiasi didžiojo Rytą Eu
ropoje karo 13-toji savaitė. 
Rytoj, sekmadienį, karas į- 
žengs į 14-tąją savaitę. Pir
madienį sukaks lygiai trys il
gi mėnesiai, kai Hitlerio go
vėdos netikėtai, iš pasalu už
puolė Sovietu Sąjungą, norin
čią gyventi taikoje ir statyti 
naują kultūrą.

Iki šiol, nėra abejojimo, 
šiame kare Hitleris bus prara
dęs apie tris milijonus savo 
karių. Bet ką gi jis pasiekė? 
Ką jis laimėjo? Jis dar vis ne
paėmė nei Odessos, nei Kije
vo, nei Maskvos, nei Leningra
do! O jis tai manė padarysiąs 
per kelias savaites. Per ma
žiau, kai du mėnesiu Hitleris!’ I . t v ; i-------------- 7 J - r

manė visą Sovietų Sąjungą už-riausybe išleido įsakymą, (nuožmus, 
kariausiąs!

No. 222 LAISVĖS

AMERIKA GALĖS
Sovietai Lavina 25 
Milionus Atsargi
nės Kariuomenės

Maskva.

Nereikia manyti, kad šis 
karas Sovietų Sąjungai nekaš
tuoja. O, jis atsieina jai labai 
brangiai! žūsta daug žmonių, 
sunaikinama daug turto. Bet 
ką gi kitą Sovietai turi daryti, 
kai juos užpuolė barbarai, 20- 
tojo šimtmečio hunai?

Sovietų vy-iprast, jog karas bus ilgas ir v
kad visi vyrai tarp 16 ir 50 i “Tačiau mūsų šalis nieka- 

[metų amžiaus, kurie dar nė- da nebuvo ir nebus vergė

REMI SOVIETUS IS NAUJO FONDO________J___________________________

Soviet^ Oficialiai Pranešimai ° RoOSevelt Reikalauja
LATVIJOS PARTIZANŲ KARAS PRIEŠ NACIUS

Maskva, rugs. 18. — Sovietų Žinių Biuras paskelbė se
kamą pranešimą:

Skaitlingi partizanų (guerillų) būriai labai narsiai ir 
bebaimiai veikia prieš nacius vokiečių užimtoje Latvijos 
žemėje. Vienas partizanu būrys, komanduojamas K., bu
vusio meistrą vienoje Rygos dirbtuvėje, veikdamas apy
linkėse Aluksnos miestelio, visiškai suparalyžiavo trau
kinių judėjimą siauruoju geležinkeliu.

Per vieną ^neneši šie partizanai kovotojai sunaikino 
21-ną vagoną,!tris garvežius ir 16 auto-sunkvežimių; nu-

$5,985,000,000 Ka 
rui prieš Nacius

Washington. — Prez. Ro- 
oseveltas atsikreipė į kon
gresą, kad paskirtų dar 5 
bilionus 985 milionus dole
rių fondui paskolų (lend- ___________

kariaujam mas yra būtinai svarbus ir

Į šis Roosevelto sakinys 
reiškia, kad jei kongresas 
priims jo reikalavimą, tai 
prezidentas turės teisę duot 

Įmedžiaginės-ginklų paramos 
ir Sovietų Sąjungai iš šio 
'fondo.

„ , . Siūlydamas kongresui šį
Beilin, nigs. 19. sumanymą, prez. Roosevel-

• . n . . . .. . . tas taipgi priduria, kad bau-
jskelbia, kad Jie visomis pu- :Sįįnai uždraudžiama imt iš 
S?1Ą\S ,aPsuP§ Kijevą, kad foncĮo mokamą algą bet 
visiškai apgaubę apie 300,- :^am> ]<as nOrėtų per prie- 
000 sovietinės kariuomenės varĮa nuverst šios šalies val- 
Kijevo šiltyje ji kad dabai ^gja ar6a kas yra narys or- 
zygiuoją spai ciai tolyn J ly-ganizacijos turinčios inten- 
tus nuo „Dniepro upes, p cįja tokiu būdu nuverst 
Raudonoji Armija, girdi, !Amerikos vaWžią.

■ apsL'duay i. Pa'sak p « p. 1**1 *1* 
tai šioje fronto daly- bordo Darbininkai Lin-

“ -I 1 J v *

ki Sovietų Unijistam 
Sumušt Nacius

j ra karinėje tarnyboje, turi vokiečių ar kokių kitų pric
ipo darbo valandų lavintis šų,” sako tas Raudonosios kirto telefonų susisiekimus tarp Aluksnos ir Vetsgilbe- (lease) šalims, xauja,,-

vartot ginklus. Ši karinė pi- Armijos laikraštis. nos ir sunaikino per 120 nacių oficierių ir kareivių. Dau- Ičioms prieš fašistų Ašį, ku- mūsų šaliai.
•_______________________________________________________! nrrOi o m'n kninn viawi’n itvo rri m Iri j 1 i o 11 Laivi n+ 1 olzo i o vnvnL I 1 y*iliečių lavyba netrukdys jo- 

;kiu darbu. , 1 v
Neoficialiai skaičiuojama,! 

jog tuo būdu Sovietai su-j 
Jie turi gintis, — gintis vi-,darys 25 milionus atsarginės' 

somis pajėgomis; gintis, jei j (rezervo) kariuomenės—di-Į 
reikėtų, iki paskutinio žmo- džiausią rezervistų armiją1 
gaus, iki paskuttinio kraujo ;vjsoj pasaulio istorijoj, 
lašo. j

“Geriau būti didvyrio .naš-; 
le, negu bailio žmona!” kal
ba drąsuolės 
moterys.

Sovietai Kerta Smūgį 
Po Smūgio Naciams 
Leningrado Fronte

Maskva. — Kariniai So-
- Į “Raudonoji žvaigždė”, So-vietų pranešimai teigia, jog 

... . . Įvietų armijos organas, rašo, Raudonoji Armija su pagal- 
Sovietu Sąjungos artinantis žiemai, naciai !ba. geriausių Leningrado pi

ju ri prarast viltį daryt žai- liečiu atmetė vokiečius at- 
“Geriau numirti, negu būti biškus žygius prieš Sovietus, gal beveik 10 mylių ir atka- 

fašizmo vergu,” kalba kiek- bet “Raudonoji žvaigždė” [Į’ . '___*-U__ -
vienas Sovietų Sąjungos pilie- įspėja, kad “ 
tis!

Ir kova verda! Ir Sovietų 
Sąjungos liaudis yra ši 
nuošimčių įsitikinusi, kad ji 
karą laimės, kad fašizmas bus 
sumuštas, kad jis bus nušluo
tas nuo žemės paviršiaus! 

Tiesa, daug ims dar laiko, 
daug dar prisieis paguldyti i 
gyvasčių, daug bus išeikvota! 
turto, bet karą laimės laisvoji ! 
žmonija. Jį pralaimės tamsy
bės jėgos!

tviecų tv»_ • 11 D” *
šimtu Įzimma, kad dusus

" Atšaukiąs Amerikos

Iriai priklauso Vokietija, 
Italija ir Japonija.

Prezidentas reikalauja 
skirt tuos pinigus “paramai 
tų kraštų, kurių apsigyni-

!gelis šio būrio narių yra ginkluoti automatiškais revol- l i
veriais pagrobtais nuo fašistų. m • • o i • a

. Kitas Latvijos partizanų būrys, susidaręs iš Jelgavos Naciai bakosi Apsupę 
fabrikų darbininkų, neseniai susprogdino traukinį, vežu
sį maisto dalykus į Vokietiją. Rugs. 8 d. šis būrys už
puolė ilgą eilę vokiečių auto-trokų, vežusių maistą, ir 
sunaikino 16 trokų ir septynis motoronius dviračius.
NACIŲ “VIETINĖS” VALDYBOS—GALVAŽUDŽIAI

Raudonarmiečius Ki 
jeve ir Smolenske

Naciai įsteigė “vietines valdybas”, sudarytas iš banditų v. v. . ,
ir buožiškų gaivalų ir kriminalistų, kurie buvo suimti so-!C1^ zimU agen ui a 
vietinėje žemėje. Gancevičio apskrityje, Pinsko srityje, 
“vietinė valdyba” yra vadovaujama bjauriai pagarsė
jusio bandito Puškaro-Puchalskio, kuris žudė darbi
ninkus 1920 metais. Veikdamas pagal vokiečių įsakymus, 

(Tąsa ant 5-to pusi.)

kam, kas norėtų per prie-
žvaigždė” friavo tris kariškai svarbius 

mes turime su- kaimus. Leningrado radijas 
sako: “Mes kertame priešui 

(smūgį po smūgio, ir jie nu
kenčia didelių kruvinų nuos
tolių.”

• - A . ,
Atkariavo nuo Vokiečių 
Miestą; Padare Jiems 

Sunkių Nuostolių
Sovietų Ž'

neša, jog raudonarmiečiai 
atgriebė miestą N po 28 va
landų atkaklių . mūšių, per įį francūzai suruošė demon- 
kuriuos . vokiečiai prarado stacijas prieš vokiečius.

Bepusiškumo Įstatas

NACIAI ŠAUDO DAUGIAU
SAVO PRIEŠININKŲ

UŽIMTUOSE KRAŠTUOSE

ANGLAI NUSKANDINO 4 
NACIU LAIVUS, NUŠOVĖ 

16 JU ORLAIVIU

Washington, rugs. 19. — 
į Eilė kongresmanų ir sena
torių, kurie iki šiol prieši
nosi prez. Roosevelto poli
tikai remiančiai karą prieš 

Jei Sovietams šiandien tek-(nacius, jau pradeda pritar
tų kariauti tik vieniems, tuo-1 ti prezidentui.
met visa padėtis būtų kur kas j praneįama> jOg pradžioj 
sunkesnė, kur kas painesnė. iateįnančį0 mėnesio bus įneš- 
Bet Sov.etų Sąjungos tautos j tiniu Valstijų kon- 

Su Sovietais eina Di(|žjoji |gresui atsaukt Amerikos be- 
Britanija; Soviettus remia ga- pusiškumo įstatymą, ^ad 
lingoji Amerika. Sovietams i prekiniai šios šalies laivai 
padeda visos pavergtosios vo- galėtų bile kur gabent karo 
kiečių tautos — serbai, kroa- reikmenis šalims, kovojan- 
tai, slovėnai, lenkai, belgai, ičioms prieš Hitlerį, ir kad 
francūzai, hollandai, norvegai. įuos laivus lydėtų kariniai 
Sovietams padeda visos kitos Amerikos laivai. Įžiūrima, 

jog kongresas priims tokį 
sumanymą.

Kariniai Jungtinių Valsti
jų laivai jau lydi prekinius 
laivus su kroviniais į Islan
diją.

šalys, kurių Hitlerio govėdos 
dar nepajėgė pasiekti.

“Keleivis” persispausdina 
rnalimalienę, kurią Hitlerio 
agentas Ancevičius prisiuntė 
“Naujienoms” iš Berlyno. Bet 
tuomi “Keleivis” užsiduoda 
pats sau per nosį.

1940 m. rugpjūčio 14 d. 
laidoje “Keleivis” rašė, kad 
bolševikai “suėmė, išgabeno 
Rusijon ir tenai nužudė” Sku
čą ir Povilaitį, o šios savaitės 
“Keleivis” rašo, kad tiedu fa
šistai gyvena “ledinuotame 
vandenyne, kur tik šiaurės 
meškos tegali gyventi.

Vadinasi, “Keleivis 
per nosį “Keleiviui.”

Anglai Suėmė 10 Nacių 
Tanky Afrikoj

duoda

Cairo, Egiptas. — Anglų 
kariuomenė pagrobė 10 vo
kiečių tankų laike kautynių 
su vokiečiais ir italais palei 
Egipto-Libijos
srityj fašistų kariuomenė 
buvo įsibriovus 35 mylias į 
Egiptą, bet paskui liko per
mesta atgal per rubežių.

sieną. Toj

Vichy, Franci j a, rugs. 19. 
•—Naciai Paryžiuje sušaudė

i Žinių Biuras pra- ^ar ju komunistus belais-
vius, paimtus iš koncentra
cijų stovyklų už tai, kad ki-

“visai nepajėgianti jų sulai
kyt ar apstabdyt ” 
i nacių, f
je jie suėmę tūkstančius so

London. Anglų oriai- vietiniu kareiviu ir daug ka 
viai nuskandino du vokiečių ro reikmenų.
laivus, graibiusius minas; 
bombardavo nacių prieplau Naciai sako, kad jie ratu
kas šiaurinėje Francijoje, aPsuP? Smolenską ir sritį į

•. — i ... i . H'-irLue n 11 r\ i i» l-nin

ra- 
Toliušis 
ir nužu- 
Hitlerio 
bendra-

Beje, pernai “Keleivis 
šė, kad adv. Zigmas 
yra išvežtas “Rusijon 
dytas,” o tas pats 
agentas ir socijalistų
darbis Ancevičius dabar pra
neša, kad Toliušis gyvena 
Kaune.

Apie Toliušį “Keleivis” ap
leidžia, nes turbūt mano, kad 
jam pačiam bus per sūru. '

Prie progos kada nors teks 
pasižvalgyti plačiau per so- 
cial-hitleristų spaudą ir paro
dyti, kaip jie rašė pirmiau ir 
kaip rašo dabar.

Ne vienas žmogus šių žo-

ORAS. — [Šį šeštadienį 
giedra, šilčiau.

džių rašytojui yra sakęs:
—Šiandien šlykščiausias lie

tuviškas laikraštis yra “Kelei
vis.”

Jau keletas mūsų skaityto
jų sakė: “Vienaaukštė Ameri
ka” yra puikus skaitymas.

Tai. ir gerai! Tik skaitykite, 
o mes parūpinsim daugiau ge
rų pasiskaitymų!

kų r i uos 1
600 oficierių ir kareivių, 12 
kanuolių ir 7-nis minų mė- 
tytuvus.

Sovietinio Baltijos Laivy
no orlaiviai, gindami Lenin
gradą, sunaikino 16 nacių 
takų, 21-ną šarvuotą auto
mobilį ir vieną kanuolių ba-

Orlaiviai, komanduojami 
pulkininko Merenkovo, per 
dvi paskutines dienas sunai
kino 67 vokiečių orlaivius 
ir 88 auto-sunkvežimius pri
krautus karo reikmenų.

Kapitono Tokarevo ko
manduojami sovietiniai la
kūnai sudaužė 12 nacių tan
kų, 7-nis šarvuotus automo
bilius, 25 auto - sunkveži
mius ir užmušė daugiau 
kaip 200 vokiečių kareivių 
ir oficierių.

Dniepropetrovsko srityje, 
Ukrainoj, Sovietų orlaiviai 
susprogdino vokiečių amu- 

(Tąsa ant 5-to pusi.)

Naciai Uždaro Prancūzus Vi
duj po 9 Vai. Vakaro

Paryžius. — Karinis na
cių komendantas Paryžiuje 
įsakė nuo 8 vai. vakare už
sidaryti teatrams, juda
miems paveikslams ir kavi
nėms ir uždraudė bet kam, 
apart nacių, pasirodyt gat
vėse po 9 vai. vakaro iki 5

Washington, rugs. 19.— 
Kongresmanų ir senatorių 
vadai lemia, kad 
šauktas Amerikos 
kūmo įstatymas.

bus at- 
bepusiš-

Berlin, rugs. 19.—Pagal 
nacių karo teismo sprendi
mą, jie mirčia nubaudė 18 
buvusių Lenkijos policinin
kų Poznanėj, sako, už tai, 
kad tie policininkai, girdi, 
nužudę 672 vokiečius.

Naciai nusmerkė mirt 
penkis tariamus komunistus 
Zagrebe, Jugoslavijoj, už 
veikimą prieš vokiečius.

padegė kariniai svarbius 
vokiečių pastatus Karlsruhe, 
bombomis pataikė į elektros 
stotį Rouene (vokiečių už
imtoje Franci jos dalyje) ir 
sunaikino du nacių laivus 
ginkluotus priešorlaivinėmis 
kanuolėmis, prieš anglų lėk
tuvus. Tuose veiksmuose an
glai nušovė 16 vokiečių or
laivių, o savo prarado 11 
orlaivių. j

Vokiečiai numetė tik ke
lias bombas ant Anglijos.

rytus nuo to miesto ir taip 
“uždarę slastuose” didelį 
skaičių raudonosios kariuo
menės, 
maršalo

komandų ojamos 
Timošenko.

Iš šio vokiečių pranešimo Washingtone, 
galima 
kad Sovietai atgriebė Smo
lenską nuo nacių, jeigu šie 
skelbia* kad jie apsupę so
vietinę kariuomenę tame 
mieste.

Detroit, Mich. — Šimtas 
Fordo automobilių darbi
ninkų, CIO unijistų, telegra
favo sveikinimus Anglijos, 
Sovietų ir Chinijos unijis- 
tams per jų ambasadorius 

Sveikinimai
padaryti išvadą,

Mirtini Mūšiai Siaučia Ragina Anglus Stipriau 
Kijevo Priemiesty] Remti Sovietus

Vokiečiai Pripažįsta Sovietų 
Kontr-Atakas Leningrado 

Srityje
Vokiečiai praneša, jog So- 

(Tąsa ant 5-to pusi.)

Maskva, rugs. 19. — Na
ciai įsilaužė į vieną Kijevo 
skverną, kaip praneša Mas
kvos radijas. Šėlsta krūvi - 
niausios kautynės gatvėse.
MILŽINIŠKI VOKIEČIŲ 

NUOSTOLIAI
Sovietų kariuomenė pada

rė milžiniškų nuostolių na
ciams Kijevo apylinkėje, 
Ukrainoje. Sovietinis oro 
laivynas kirto naujus smū
gius vokiečių pėstininkams, 
mechanizuotai jų armijai ir 
jų orlaiviams pačiose stovy
klose.

London. — Neoficialiai 
pranešama, kad Sovietai rei
kalauja kur kas didesnės 
ginklų pagalbos iš Anglijos. 
Sovietam ypač reikią dau
giau tankų. Sakoma, kad 
naciai pasitaisą sužeistus 
sovietinius tankus ir nau
doją juos prieš Sovietus.

“London Times” irgi rei
kalauja stipresnės pabūklų 
paramos Sovietam. Nes, gir
di, jeigu vokiečiai paimtų 
viršų prieš Sovietus, tai 
dveja tiek pasunkėtų apsi
gynimas Anglijai. Kai ku
rie anglų laikraščiai gąsdi-

Riugs. 16 d. Sovietų laku- na, kad, esą, gal Sovietai 
nai sunaikino 112 nacių or- būtų priversti daryt atskirą 
laivių, o savo prarado 29 taiką su Vokietija, 
lėktuvus. P

Vichy, Franci j a. — Pra
nešama, kad francūzai su
degino penkias didelesda rži- 
nes, prikrautas kviečių, 
šiaurinėje Franci jo j ė, užim
toje nacių.

Civilės Tarnybos Rašti
ninkų Susivienijimas priė
mė rezoliuciją, kur reikalau
ja, kad Anglija keltų savo 
armiją į Europos sausžemį 
prieš nacius ir kad nusiųstų 
didelį skaičių savo orlaivių 
su lakūnais į Sovietų fron-

Vokiečiai Pasiekė Vienus 
Kijevo “Vartus”

sako:
“Mes Fordo darbininkai iš 

Motorų Buildingo River 
Rouge fabrike, Dearborne, 
Mich., Jungtinėse Valstijo
se, siunčiame jums sveikini
mus ir pareiškiame vienybę 
su jumis kovoje prieš hitle- 
rizmą, ir mes turime vilties, 
kad jūs laimėsite pergalę, 
del kurios mes taipgi dar
buojamės.”

Savaitė pirmiau 50 Gene
ral Motors automobilių dar
bininkų iš Ternstedt sky
riaus taipgi pasiuntė tele-

Maskva, rufes. 19. — So- gramas sveikinimų uniji- 
vietų Žinių Biuras pranešė, niams darbininkams Angli- 
jog, po kelių dienų žiaurių jos, Sovietų ir Chinijos, per 
mūšių, vokiečiam pavyko šių šalių ambasadorius Wa- 
pasiekt vienus “vartus” Ki- shingtone, linkėdami, kad 

i jie sumuštų hitlerizmą.jevo, Ukrainos sostinės.
Kijevas turėjo apie 850,• 

000 gyventojų.

Fašistai Sakosi Sudaužę 
Kronštadto Fortus

Japonai Pradeda Vėl 
Grumot Sovietams

Tokio. — Japonijos valdi
ninkai pradėjo kerštingai 
kalbėti prieš Sovietus; pasa
koja, kad plaukiančioji So
vietų mina nuskandinus vie
ną japonų-Korejos žėglinį I • ”

Berlin, rugs. 19.—Nacių 
spauda rašo, kad jų orlai
viai ir kanuolės sudaužę ir 
nutildę fortus Kronštadto ! 
tvirtumos, esančios saloje, laivą. 
Suomijos Užlajoje, 20 mylių 
į vakarus nuo Leningrado.

Vokiečiai šaukia gyvento-ikad Sovietai skubi užbaigt 
jus pasiduot, o jeigu ne, tai i Vladivostoko aptvirtinimus 
Leningradas liksiąs aršiau Pr’eš Japoniją.
sunaikintas negu Varšava. , Berlin, rūgs. 19. — Pasak 
v. '^aJ? s;\k°ma, siau- nacių, tai jų orlaiviai sukė- 
cią didžiuliai gaisrai Lenin- lę daug gaisrų Maskvoj ir

Shanghai. — Pranešama,

grade. Odesoj.

JU....y.
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yra subarbarėję, kad jiems viskas leis
tina, viskas galima. Tas parodo, kad vo
kiečiai naciai negali kitų tautų valdyti. 
Trečia, ir svarbiausia, tas parodo, kad 
fašistiniai bestijos vokiečiai net žiau
riausiomis priemonėmis negalės nuslo
pinti vis kylančios ir kylančios francūzų 
tautos. Mūšiai nesiliaus.

Daugelis dalykų stebėtojų mano, kad 
neužilgo Franci j oje — tiek okupuotoje, 
tiek neokupuotoje—galima laukti didelių 
žmonių sukilimų. Tai visiškai logiška.

Bet tie sukilimai, tie žmonių pasiprie
šinimai kur kas ryškiau pasireikštų, .jei 
Anglija pradėtų išsodinti savo ginkluotų 
jėgų Vakarų Francijoje. Tuomet tai bū
tų naciams smūgis!

Kodėl gi Anglijos valdžia snaudžia?!

Bulgarija ir Seni Nacių 
“T rikšai”

Bulgarijos valdonai eina Rumunijos ir 
Finliandijos keliu. Jie užsinėrė Vokieti
jos ir Italijos fašistų kilpą ant kaklo ir 
stoja karan prieš Sovietų Sąjungą.

Bulgarija leido Vokietijos fašistų gau
joms užimti jos šalį, kad fašistai galėtų 
pavergti Graikiją ir Jugoslaviją. Bulga
rija leidžia Vokietijos ir Italijos fašis
tams koncentruoti į Varną ir Burgas, 
jos Juodųjų Jūrų prieplaukas, mažes
nius karo laivus, kuriuos dalimis fašis
tai permeta gelžkeliais. Bulgarija leidžia 
Vokietijos ir Italijos fašistams tas prie
plaukas padaryti bazėmis karui prieš So
vietus, ypatingai Krymą ir Kaukazą.

Sovietų Sąjunga įteikė Bulgarijai pro- 
- testą. Bet, kaip visi fašistai veidmainiai, 

taip ir Bulgarijos valdonai protestą at
metė, kryžiavodamiesi, kad nieko pana
šaus nesą, kad, girdi, Sovietai neteisin
gai Bulgariją kaltiną.

Tuo gi pačiu kartu, Bulgarijos valdo
nai dar atviriau bernauja Hitleriui ir 

' Mussoiiniui. šiomis dienomis jie pareika
lavo iš Turkijos, kad ji perleistų iš Vi
duržemio Jūros į Juodąsias Jūras “Bul
garijos karo laivus” per Dar danelių ir 
Bosforo perlajas. Bulgarija sako, kad ji 
turi perplukdyti, būtent: 8 naikintojus, 
submariną, 3 greitus karo laivus ir tor
pedinį laivą.

Visas pasaulis žino, kad Bulgarija jo
kių karo laivų Viduržemio Jūroj netu
rėjo, nes ji prie tų jūrų nepriėjo. Bulga
rija turi: 6 torpedinius karo laivus ir 2 
apsaugos karo laivus, bet jie visi buvo 
ir yra Juodosiose Jūrose.

Tai kaip gi dabar Bulgarijos atsirado 
karo laivai Viduržemio Jūroj? Nagi, tai 
seni fašistų triksai. Italijos fašistai neva 
“pardavė” Bulgarijai tuos karo laivus 
arba “paskolino”. Tai sena išbandyta fa
šistų taktika. Kada Ispanijos liaudiečiai 
buvo galingesni ant jūrų už fašistus, tai 
tada tokią pat taktiką panaudojo fašis
tai ir vieną kartą jie “paskolino” genero
lui Francui keturis Italijos naikintojus, 
o vėliau ir daugiau.

Dabar tą pačią taktiką fašistai ir Bul
garija nori panaudoti Juodosiose Jūrose, 
kad ten sugabenti Italijos ir Vokietijos 
karo laivus ir taip paimti viršų ant So
vietų Sąjungos Juodųjų Jūrų karo laivy
no. Vargiai Sovietų Sąjunga leis tą fa
šistams padaryti!

Mums atrodo, kad, gal, Turkija laikysis 
Montreuxo konferencijos nutarimo, pa
gal kurį Turkija turi teisę neleist ka
riaujančios valstybės laivus per perplau
kąs. O jeigu Turkija laužys tą sutartį, 
tai veikiausiai Sovietų Sąjunga bus pri
versta imtis žygių prieš Bulgarijos prie
plaukas ir tuos laivus, kai jie pasirodys 
Juodose Jūrose.

Ir Senatorius Nye!
Senatorius Nye, kuris per ilgą laiką 

lošė liberalo rolę, šiomjfe dienomis vie
šai pareiškė, kad jis sutinka su Lindberg- 
ho pozicija žydų klausimu. Kitais žo
džiais, jis užgiria anti-semitinę Lindber- 
gho poziciją. Jis užgiria pamatinį hitle- 
rizmo teorijos dėsnį.

Gal gi ir gerai, kad toki vyrai pasisako 
savo pažiūras viešai ir atvirai,—tuomet 
jiems mažiau progų pasilieka suklaidinti 
kitus. Daugelis švaresnių žmonių, ėjusių 
su p. Nye kaipo “taikos trokštančiu vei
kėju”, dabar pamatys, kad jam rūpi ne 
taika, bet hitlerizmui padėti karą lai
mėti!

Jų Tyrinėjimai
Specialis senato komitetas, kurį suda

ro daugumoje izoliacionistai senatoriai, 
pradėjo “tyrinėti” Amerikos filmų pra
monę. Girdi, Amerikos filmos per daug 
stojančios už karą. Girdi, Amerikos filiuo
se perdaug anti-hitlerinės propagandos. 
Toki veikalai, kaip Charles Chaplino 
“The Great Dictator”, kur pajuokiami 
Hitleris ir Mussolinis—žmonijos neprie
teliai, — šitiems senatoriams yra pro- 
karinė propaganda.

Wheeleriams ir jo sėbrams patiktų to
kios filmos, kuriose būtų garbinama Hit
leris ir Mussolinis. Bet Amerikos žmo
nės tokių filmų matyti nenori. Nes tai 
būtų bjaurus jų, Amerikos žmonių, tei
sių ir laisvės išjuokimas.

Kad Amerikoje gamintose filmose yra 
nemažai netikusios propagandos, — tie
sa. Bet toji propaganda dažnai esti nu
kreipta prieš darbininkų judėjimą; toji 
propaganda dažnai žmones klaidina ir 
paneigia jų teises. Prieš tokią propagan
dą filmose izoliacininkai senatoriai nie
kad nieko nesakė ir dabar nesako.

Pašiepdamas šituos senatorius, pre
zidentas Rooseveltas andai pasakė, kad 
jis skaito Bibliją ir kad jis suranda, jog 
ir.ten yra propagandos. Senatoriai turėtų 
pradėti ir Bibliją tyrinėti.

Amerikos žmonės nori tokių filmų, ku
rios vaizduotų tikrąjį jų gyvenimą ir ide
alizuotų viską, kas yra žmonijai gra
žu ir miela. Todėl jie niekad nesutiks su 
tais investigatoriais, kurie bando su
trempti filmas, nukreiptas prieš juodą
sias fašizmo puses.

Paryžiaus Mūšiai
Vokiečiai pareiškė, kad jie nuo dabar 

pradėsią areštuoti ir šaudyti ne tik ko
munistus ir žydus, bet ir katalikus, ir 
kitokių tikybų,' politinių grupių, bei 
sluogsnių žmones. Hitlerio agentai areš
tuoja tūkstančiais visiškai nekaltus žmo
nes ir laiko juos koncentracijos stovyk
lose bei kalėjimuose. O kai kuris f ran* 
cūzų tautos patrijotas paleidžia šūvį į 
vokiečių kariuomenės viršininką, tai vo-. 
kiečiai pasirenka keletą visiškai nekaltų 
žmonių iš suimtųjų ir juos sušaudo. Šio
mis dienomis tokiu būdu buvo sušaudyta 
dešimts nekaltų žmonių.

Ką gi tas viskas parodo? Ogi tas bū“ 
tent parodo, kad vokiečiai-naciai ant tiek

Dešimts Metų
Šią savaitę (tikriau: rugs. 18 d.) su

kako lygiai dešimts metų, kada Japoni
jos ginkluotosios jėgos įsiveržė į Mand- 
žūriją ir ją užėmė. Mažai tuomet pasau
lis tesirūpino tuo Japonijos imperialistų 
žygiu. Washingtonas, Londonas, Pary
žius, Berlynas (kuriame tuomet viešpa
tavo dar demokratinė valdžia) praleido 
tatai pro pirštus.

Tiesa, tais laikais ėjęs valstybės sek
retoriaus pareigas .Mr. Stimson, aksti- 

• no Angliją imtis griežtesnių žingsnių 
Japonijos imperialistams suvaldyti. Bet 
Anglijos viešpačiai nepaisė, manydami, 
kad tas viskas yra daroma prieš Sovietų 
Sąjungą.

Bet štai, kas po to sekė. Vokietijoje 
įsigalėjo Hitleris; greit po to Mussolinis 
pasimojo užgrobti Ethiopiją. Paskui se
kė Ispanija, Austrija, Čechoslovakija ir... 
pasaulinis karas.

Jeigu tuomet demokratinės valstybės 
būtų griežtai tarusios savo žodį prieš 
Japonijos plėšikiškus žygius Mandžurijo- 
je, tai šiandien veikiausiai pasaulis būtų 
ramus ir taikus.

Užgrobusi Mandžūriją, Japonija vis 
klimpo gilyn ir klimpo, iki pagaliau įsi- 
jnaknojo į karo klampynę ligi kaklo. 
Penkti metai, kai ji kariauja su Chini- 
j.os liaudimi; jinai įsibriovė į Francūzų 
IndorChiniją; jinai rįžtasi pulti Hollandų
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Sovietų Sąjungos kolektyvių ūkių žmonės, suimdami javus ir šieną, visuomet 
turi galvoje obalsj: “Visas derlius frontui.”

Kaip Amerika Sučiupo Hitle
rio Šnipus?

(Tąsa)

Fašistai Duoda Pinigų
Po šio pasikalbėjimo fa

šistų šnipų galva Dr. Ritter 
įteikė Seboldui $1,000, iš 
kurių $500 įsakė perduoti 
dėl Everett Minster Roed
er, kuris dirba labai svar
biame kariniame fabrike 
Sperry Gyroscope Co. Ir da
vė antrašus New Yorke su
sisiekimui su Hitlerio šni
pais, kurie buvo: Lilly Bar
bara Carola Stein, artistė 
modelis, 127 E. 44th St. ir 
Frederick Joubert Duques
ne, c-o, Air Terminal, 12 
E. 42nd St. Ir kada susiti
ko su kitu šnipų vadu Hein
rich Sorau, tai tas įsakė, 
kad Sebold turi apsigyventi 
Jaunų Krikščionių Vyrų 
name (YMCĄ), 5 W. 63rd 
St., o į Vokietiją siųsti ži
nias antrašu: “Klopstock 
Pension, Hamburg, Germa
ny.”
Įsako Įsteigti Radio Stotį

Prieš Sebold išvažiavimą 
iš Vokietijos jam buvo duo
ta pinigų ir įsakyta įsteigti 
Long Islando saloj trumpų

bangų radio stotį, kuri nuo
latos priimdinėtų žinias iš 
fašistų vadų iš Vokietijos ir 
perduotų sušnipuotas. žinias 
į Vokietiją.

Prie laivo palydėjo So
rau — “Dėdė Hugo,” kuris 
įsakė per radio pradėti kal
bą žodžiais: “Brangus prie- 
teliau, kaip tau einasi, senas 
žirni?”

Radio stoties įsteigimui 
Seboldas gavo iš fašistų pi
nigų. Jie susitarė kalbėtis 
du kartus į savaitę, vaka
rais nuo 6 iki 7 valandos.
Seboldas Išduoda Nacių Pla

nus Amerikos Valdžiai 
William G. Seboldas iškir

to . labai didelį “šposą” Vo
kietijos fašistams. Jis vie
toj pasilikti jiems ištikimu, 
tai kaip tik parvažiavo į 
New Yorką, tai tuojau nu
ėjo į Jungtinių Valstijų 
teismą (District Court) 
Brooklyne ir atidengė visą 
slaptybę. Jis perdavė ir 
$910 pinigų, kurie buvo likę 
iš $1,000 jam įteiktų.

Amerikos valdžia nus
prendė panaudoti Seboldą 
kontr-šnipavimui, nes tai

Iš Karo ir Apie Karą
k

Atgyja Visi “Sušaudyti”
Kada Lietuvoj buvo tary

binė valdžia, tai Amerikoj 
priešdarbininkiška, hitleriš
ka spauda, kaip tai “Naujie
nos,” “Keleivis,” “Vienybė,” 
“Draugas” ir jai panaši, die
na iš dienos šaukė, kad būk 
Lietuvoj šimtais ir tūkstan
čiais areštuoja, grūda į ka
lėjimus ir šaudo.

Kiek daug kartų jie šau
kė, kad būk tarybų valdžia 
— “bolševikai” sušaudė ge
nerolą Gustaitį, generolą 
Skučą, generolą Povilaitį! 
Jie net paveikslus jų dėjo 
apvestus juodai. Jie melavo, 
kad sušaudyti yra Urbšys ir 
daugelis kitų.

Dabar gi tie patys laik
raščiai rašo, kad tie “sušau
dyti” vėl yra gyvi. Vieni at
sirado Lietuvoj, kiti Sovietų 
Sąjungoj.

Mes tada rašėme, kad toji 
spauda apgavinėja lietuvius, 
skelbia melus. Dabar dar 
kiečiau įspėjame Amerikos 
lietuvius, kad toji spauda, 
talpindama iš Berlyno Če
belio ir Hitlerio propagan
dą, dar daugiau apgavinėja 
lietuvius, dar daugiau skel-

bia melų, kad tik pateisinus 
Hitlerio budelišką ant Lie
tuvos užpuolimą, kad tik pa
teisinus Hitlerio bjaurias 
karo agresijas!

buvo geriausia proga. Ame
rikos valdžia sutiko mokė
ti jam po $50 algos į savaitę 
ir veikti su juomi išvien, 
kad susekus kitus Hitlerio 
šnipus, kurie veikia Ameri
koje. Taigi, Seboldas turėjo 
vaidinti dubeltavą rolę, tar
naudamas Amerikos-kontr- 
šnipavime, tuo pat kartu 
būti neva ištikimas ir Hit
lerio šnipams, palaikyti su 
jais ryšius, perdavinėti tam 
tikras žinias ir antrą algą 
imti iš Vokietijos fašistų 
šnipų lizdo.
Amerikos Valdžia Pastato 

Radio Stotį
Kadangi, Hitlerio šnipai 

buvo įsakę Seboldui įsteigti 
radio stotį ant Long Islan
do salos ir tame klausime 
finansavo, tai, kad geriau 
sekti Vokietijos šnipus, 
Jungtinių Valstijų Federa- 
lis Investigacijos Biuras pa
statė radio trumpų bangų 
stotį, kuri galėtų kalbėtis su 
Vokietija. Stotis buvo ant 
14,300 ir 14,400 kilocykles ir 
žinoma kaipo CQDXVW-2.

Kalbėjosi, žinoma, W. G. 
Seboldas, o greta jo buvo 
Jungtinių Valstijų kiti ap
saugos žmonės. Pirmas pa
sikalbėjimas, per tą radio 
stotį, įvyko gegužės 15 die
ną, 1940 metais, tarpe 6 ir 
7 vai. vakare. Ir nuo to lai
ko, per metus ir pusę, Ame-į 
rikos kontr-šnipavimo žmo
nes turėjo pasikalbėjimus su I 
Hitlerio šnipais, pasiuntė į 
Vokietiją daug visokių ži
nių, žinoma, Amerikai nepa
vojingų. Viso buvo tarpe 
200 ir 300 pasikalbėjimų.

Amerikos Valdžia Sužino 
šimtus šnipų

Williams G. Sebold ne 
vien pasitarnavo Amerikos 
valdžiai pasiunčiant klastin
gas informacijas Hitlerio 

j šnipams į Vokieti ją, gau
dant jų instrukcijas Hitle
rio šnipams Amerikoj, bet 
tuo pat kartu jis perdavi- 
nėdamas tas hitlerininkų in
strukcijas suteikė Amerikos 
valdžiai siūlus prieš šimtus 
Hitlerio šnipų. Apie 60 jų 
jau yra areštuoti, o kiti lau
kia arešto. Dabar District 
Court, Brooklyne, iškeliama 
viešumon ta Hitlerio šnipų 
veikla. Hitlerininkai savo 
šnipams įsakymus perdavi- 
nėjo daugiausiai mikrofoto- 
grafais. Dabar Amerikos 
valdžia galės daug Hitlerio 
šnipų surinkti.

(Tąsa bus)

Orlaivių ir Automobiliu 
Kursai Mokyklose

Vidurinės mokyklos ir ko
legijos toliau taip regulia
riai mokins studentus orlai
viais skraidyti, kaip dabar 
mokina istorijos, fizikos ir 
kitų mokslo šakų, pareiškė 
dr. R. H. Spaulding, moky
tojų profesorius New Yor- 
ko Universitete ir galva la
kūnų lavinimo skyriaus. Iki 
šiol daugiausiai tik atskiros, 
specialės mokyklos lavino 
skraidyti. Dabar Amerikos 
valdžia išvystė veiklią la
kūnų mokinimo • programą, 
kuri pritaikoma ištisai vie
nųjų mokyklų sistemai abel- 
nai.
> Prof. Spaulding sako: 
“Mokyba-švietimas yra tik
tai lavinimas gyvenimui. 
Mes pradedame įvertint, ku
rie darbai yra būtinai rei
kalingi gyvenimui. Dabar 
tuojau mum labiau reikia iš
lavintų darbininkų, mecha
nikų, negu atsitraukiančių 
nuo -gyvenimo mąstytojų, 
abstrakčių galvočių. Ir mo
kėjimas skraidyti yra vie
nas reikalingųjų dalykų šioj 
šalyj.”

Spaulding teigia, jog to
liau viešose mokyklose, vi
durinėse ir kitokiose, bus 
įvesta reguliarės pamokos 
apie automobilius ir prak
tiškai mokinami studentai 
tyrimais ir bandymais tik
rai išmokti pažinti ir taisyt 
automobilių ir orlavių maši
neriją.

Čia prisimena, ką pastebė
jo vienas karinis rašytojas 
(spaudoje. Sako, štai, leiski
me, dvi kariaujančios šalys 
turi po lygų skaičių tankų 
ir šarvuotų ir kitokių auto
mobilių; abidvi pasistato po 
tiek pat naujų. Bet viena 
šalis turi žymiai daugiau 
mechanikų, išlavintų taisyti 
automobilius ir tankus; tai 
vien todėl pirmoji šalis ir 
turės pirmenybę kare prieš 
antrąją. Nes didelis skai
čius tankų ir automobilių 
tik taip sužeidžiama, kad 
juos galima pataisyti. O jei
gu nėra įvalias mechanikų, 
tai nepaspėjama tų automo
bilių ir tankų pataisyti, ir 
didelis jų skaičius turi berg
ždžiai stovėti ir negali da
lyvauti mūšiuose. \ —J.

500 Fašistų Karių 
Kapinių

Didžiausį smūgį Hitlerio 
karo jėgos gavo prie Elnės, 
kur 26-šių dienų mūšis bai
gėsi visišku fašistų pralai
mėjimu. Hitlerio ten buvo 
šešios pėstininkų, viena mo
torizuota ir viena tankų di
vizija, tai bendrai 150,000 
ar 200,000 fašistų. Vokieti
jos fašistai ten neteko vien 
užmuštais nuo 75,000 iki 
80,000 karių. Elnės apylin
kėse liko apie 500 kapinių. 
Fašistai saviškius vertė į 
duobes, jų tarpe ir mirštan
čius. Didžiausi kapai visoj 
apylinkėj ir pakeliais.

Po to mūšio suimtas vo- 
kietys žemesniu komandie- 
rius J. Walbot iš 1-mos kuo
pos, 488 pėstininkų pulko, 
137 divizijos sake:

“Vokiečiai turi baisius 
nuostolius. Mano kuopoj per 
40 žmonių užmušta, virš 80 
sužeista iš 150 žmonių. Pa
naši padėtis yra visur.”

Klausimai ir Atsakymai

salas—Rytų Indijas; jinai aštrina dan
tis Sovietų Sąjungai pulti.

Atrodo, kad Japonijos imperialistai tu
rės žlugti tuomet, kai žlugs jųjų vyriau
sias vadas—Heleris su savo gaujomis.

Tam ims laiko, tam ims daug žmonių au
kų ir turto, bet jis žlugt turės. Ir Žmonija 
vėl pasijus esanti laisva, įskaitant ir 
Mandžūriją, prieš dešimts metų okupuo
tą Japonijos viešpačių.

SUGRĄŽINIMAS PILIE- 
TYSTeS MOTERIMS

Klausimas: Gimiau Jungt. 
Valstijose, ir per visą gyve
nimą nei sykį nebuvau kitur 
išvažiavus. Pamečiau Ame
rikos pilietystę, kuomet iš
tekėjau už ateivio 1920 m. 
Dabar girdžiu, kad sulig ne
senai pravesto įstatymo, aš 
vėl Amerikos pilietė. Paaiš
kinkite man apie tai. Iš an
ksto dėkoju.

Atsakymas: Taip. Tams
ta vėl esi pilietė, kongresas 
pravedė įstatymą liepos 2 
d., 1940 m., kuris sugrąžina 
Amerikos pilietystę mote
rims, kurios čia gimė, bet 
kurios pametė pilietystę per 
ištekėjimą už ateivio prieš 
rugs. 22 d., 1922 m. Jeigu 
per visą laiką po apsivedi- 
mo gyvena Jungt. Valstijo
se, tokios moterys yra pi
lietės, bet jos negali reika
lauti pilietybės pilnų teisių 
pakol neima ištikimumo pri- 
siegą natūralizacijos teis
me.

F. L. 1. S.

Hoboken, N. J.—Areštuo
tas E d. Mulvaney prisipaži
no, kad jis padegė narna, 

i kur gaisre žuvo du žmonės.
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Dar Viena Operete 
Šiam Sezonui

Smagu pranešti, kad LMS Centras gali pa
siūlyti dar vieną operetę šiam sezonui, ši ope
retė yra ‘Valsų Sapnas.” Tai operetė, kurią 
pereitame sezone pagamino garsusis Kanklių 
Choras Chicagoje. Susitarimas su Kanklių 
Choru padarytas per d. Bendokaitį.

Peržiūrėjimui “Valsų Sapnas” bus pasiųsta 
su sąlyga, kad libreto ir muzikos knyga bus 
centran sugrąžinta. Knygą prapuldžius arba 
nesugrąžinus, ėmėjai turės užmokėti $5.00 
nuostolių.

Kuris choras nutars vaidinti šią operetę, tai 
už $25,00 gaus reikalingą skaičių libreto ir 
muzikos knygų. Tačiaus knygos turės būt su
grąžintos centrui. Už kiekvieną nesugrąžintą 
knygą taip pat turės užmokėti 5 dol. Tai tokios ' 
sąlygos. V. Bovinas, LMS. Sekret.

“Atvažiavo su Kraičiu”
Seno Vinco 2 veiksmų komedija “Atvažiavo 
su Kraičiu.” Išleido Lietuvių Meno Sąjunga 

(spauda “Laisvės,” Brooklyn, N. Y.), 
1941 m., kaina 30c.

“Atvažiavo su kraičiu” komedijoje vaizduo
jami tų laikų Amerikos lietuvių kaikurie kei
stoki gyvenimo reiškiniai, kai, pasak auto
riaus, “dar imigracijos durys nebuvo uždary
tos,” t. y., prieš pirmąjį pasaulinį karą. Daly
kas dedasi anglies kasyklų apylinkėje.

šio sceniško vaizdelio-komedijos fonas, ta
riant autoriaus žodžiais, “paprastas, lietuviš
kas, mažam miestelyj, saliūnas.”

Kūrinėlin įpinta keletas (9-nios) originalių 
dainelių, surištų su veikalo personažų veikla 
ir situacijomis. Jeigu autorius būt įpareigo
jęs didesnį skaičių personažų dainavimui, tai, 
davus muziką, būt išėjusi nebloga operetė.

PERSONAŽŲ CHARAKTERISTIKA.
JURAS ir JURIENE — paprasti smuklės 

savininkai. Juras nėra taip godus ant pinigų, 
bet jo žmona, Jurienė, žvejoja dolerius kiek 
galėdama. Ji, pasak tarnaitės Jurų Katriutės:

“Dega dolerį užuodus,
Tuojaus bėga, pilsto puodus;

Ji jus myli, kaip tas voras, 
Musę į tinklą pakoręs!

“Mat, kad žuvį pasigauti, 
Reik ant kukio sliekas mauti.

Taip su jumis jinai daro, 
Meškerioja iš už baro!”

KATRIUTE (Keidė), Jurų tarnaitė, verčia
ma būti masiniu patraukimui gėrimo sporto 
mėgėjų. Ji nuo tų pareigų kratosi, skaito tai 
šlykščių dalyku. Jurai už tai ją vadina paikše, 
“grinorka” ir tt. Katriutė prie baro Jurų 
smuklės patronams dainuoja:

“Iš to vyro nebus gero,
Kuris zulinąs prie baro, 
Kuris geria, kaziriuoja, 
Pešas, už gruotų kukuoja.”

Sunaikinti fašisttinį jūrrų okto pusą, puolantį Amerikos laivus!

Genialusis Rusų Muzikas Musorgskis
.............  .......................... i

sorgskis) ir “Chovanščinos” muzikoje.
štai eina į Kremlių atskalūnai, kurie da

lyvaus ginče dėl tikėjimo. Giliai, žila se
nove dvelkia nuo sentikių choro dainos ir 
partijos atskalūnų vadovo Dosifejo; fanatiš
ko senovės pasekėjo, suprantančio visą mi
rusiųjų kovos su gyvaisiais beviltiškumą, bet 
vedančio savo šalininkus į neišvengiamą 
pražūtį. Geležine eisena praeina muzikoje 
šarvais apsikausčiusių riterių vaizdai; variu 
ir plienu skamba “Petro lizdo paukštelių” 
balsai, ir štai miško tankmėje liepsnoja at
skalūnų vienuolynas, su triukšmu griūva pa
juodusios, apanglėjusios sienos, nuslopinda- 
mos atskalūnų pakasynišką giedojimą, at
skalūnų, besideginančių save, kad nepatektų 
į Petro kariuomenės rankas. Taip, niauri 
“Chovanščina!” Net meilė, tas šviesiausias 
žmogaus jausmas, čia nudažyta prieblandiš- 
kais tonais. Marfos giesmė — tragiška mei
lės ir mirties giesmė. “Aleliuja, aleliuja, ale
liuja” — senoviniu pakasynų motyvu Mar
fa pabaigia savo giesmę apie meilę kuni- 
gaikšč. Andriejui. Marfos partija yra nepa
lyginamo grožio. Jos ariozo “Ischodila mla- 
dešenka” priklauso prie brangiausių pasau
linio meno perlų skaičiaus.

Ir vis dėlto, argi jau taip niauri “Cho-- 
vanščina?” Didysis realistas tiesos parodyme 
yra negailestingas. Taf, kas žūsta “Chovanš- 
činoje,” yra pasmerkta, negali ir neturi gy
venti. “Chovanščinos” idėja iš esmės yrą 
tokia idėja, kuri gyvenimą patvirtina.

Didžiųjų rusų žmonių panteone, greta Glin- 
kos, Dargomižskio, Čaikovskio, Rimskio-Kor- 
sakovo, Borodino — Musorgskis užima gar
bingiausią vietą.

Ar bereikia kalbėti apie Musorgskio reikš
mę tarybinės muzikos klestėjime? Nėra nė 
vieno tarybine kompozitoriaus, vis vien — 
jauno ar seno, — kuris, jei jis yra tikras 
menininkas, nesimokytų iš jo didžiosios mu- 
zikalinės tiesos, mokėjimo paliesti pačius gi
liausius, pačius slapčiausius klausytojo jaus
mus.

Musorgskio reikšmė yra didžiulė tiek . 
mums, tiek mūsų ainiams. V. G.

Hartford, Conn.
Spaudos Piknikas

Nor* jau dvi korespoūdėn- 
cijos tilpo “Laisvėje,” kuriose 
gana plačiai buvo aprašytas 
spaudos piknikas, kuris įvyko 
Waterbury, Conn., rugpjūčio 
31 d. Bet šičion reikia pažy
mėti svarbiausią dalį to pikni
ko, tai maisto dalį, kurio ten 
gana gausiai buvo. Hartfordo 
spaudos pikniko moterų komi
teto dideliu triūsu ir darbu bu
vo surinkta iš gana plačios 
Connecticut valstijos daugiau
sia moterų pastangomis suau
koto maisto, kuris atnešė di
desnę dalį to likusio darbinin
kiškai spaudai pelno. Nors 
oras buvo lietingas, bet gero
mis draugų pastangomis liko 
netoli keturi šimtai dolerių 
pelno.

Aš esu daug matęs pikni
kų, bet neteko matyti tiek 
daug suaukoto, prikepto., pri
virto maisto, kad, tartum, sta
lai luš. Daugelis draugių prieš 
pikniką per naktį triūsė, dir
bo prirengdamos piknikui ska
nesnį, geresnį maistą, kad at
neštų darbininkiškai spaudai 
daugiau pelno. Pas Naujos 
Anglijos lietuvius ir yra išsi
dirbus gera mada, tai nesineš- 
ti valgių į pikniką, — ne taip, 
kaip kad yra daroma kitose 
kolonijose.

Šičion paduodu visų pavar
des, kurie yra aukavę pini
gais arba maistu.

TŪZAS, EINIKIS, KRUMPLYS, DAGIS ir 
VEDEGIS — angliakasiai, kurie dažnai užei
na Jurų smuklėn “dulkes nuplauti.” Jie save 
atsirekomenduoja sekamai:

“Amerikoj visi ponai,
Bet tur dirbti, kaip šėtonai— 
Anglį kasam, kalnus griaunam, 
Milijonus turčiams kraunam.
“Visad turim dirbt, skubėti, 
Paskutines jiegas dėti;
O kaip jiegos išgaruoja,
Tai iš darbo laukan šluoja.
“Dar jaunystėj nesubrestam, 
O jau be laiko pasęstam, 
Dulkės mūs plaučius suėda, 
Kvėpuojant gaidukai gieda ...”

RIDIKAS — “lietuviškas bomas,” alkoholio 
auka, kuris bet gi sukrečia keletą juokingų 
triukų.

JURGAITIS — panašaus tipo pilietis, kaip 
ir Ridikas, tik gėrimo dar ne tiek priveiktas 
ir turi ambicijų susirast merginą, nors Lietu
voje yra palikęs savo žmoną. Į laikraščius jis 
paduoda sekamą pajieškojimą:

„Nusitariau apsivesti,
Pa j ieškau mergos;
Gyvanašlės ar panytės,
Bet gi turtingos.
“Neapein’ man jos gražumas,
By tik mergina;
Kad ir būtų koks trūkumas,—
Vesiu ir gana!...”

Jurgaitis susirado sau “širdies paną” ir jau 
turėjo nuskirtą vakarą sugertuvėm. Bet tą 
patį vakarą jo žmona su mažu kūdikiu pribuvo

(M. P. Musorgskio mirties 60 metų 
sukakatuvių proga)

1881 metų kovo 28 d. po sunkios ligos 
42 metų amžiaus mirė Modestas Petrovi- 
čius Musorgskis — vienas iš didžiausių pa
saulio kompozitorių — “Boriso Godunovo” 
ir “Chovanščinos” autorius, genialus rusų 
dramatinės muzikos reformatorius.

Kiekvieną, kas giliai susipažįsta su Mu
sorgskio kūryba ir asmenybe, visų pirma, 
stebina monolitinis šitos meniškos prigimties 
vientisumas. Gili filosofinė galvosena deri
nosi jame su vaikišku, net kiek naiviu 
džiaugsmingumu, gaivalingas veržlumas — 
su fanatiko pasitikėjimu savo reikalu, baikš
tus nepasitikėjimas savo jėgomis — su kovo
tojo narsumu.

Nuosekliausias “galingos krūvelės” — 
garsios rusų muzikų plejados — atstovas, 
jis, galų gale, išsiskyrė su įėjusiais į ją kom
pozitoriais.

M. P. Musorgskis visiškai pagrįstai savo 
“Autobiografijoje” (1880 metais) rašė, kad 
nei savo kompozicijų pobūdžiu, nei savo mu- 
zikąlinėmis pažiūromis jis nepriklauso nė 
vienam iš esamų muzikalinių ratelių. Savo, 
kaip kompozitoriaus, pažiūrą į meno užda
vinį M. P. Musorgskis formulavo šitaip: 
“Menas yra priemonė kalbėtis su žmonėmis, 
o ne tikslas.” šitas vadovaująs principas ir 
apibūdino visą jo kūrybinę veiklą. Nepripa- 
žindamas meno įstatymų amžinumo, Mu
sorgskis visuomet tvirtino, kad šitie įstaty
mai žengia į priekį ir keičiasi, kaip ir visas 
žmogaus dvasinis pasaulis.

Svarbiausių M. P. Musorgskio kūrinių — 
rusiškų operų “Boriso Godunovo” ir “Cho
vanščinos” — siužetas paimtas iš rusų isto
rijos visuomenės — politikos faktų. Milži
niškuose abiejų operų paveiksluose svarbiau
sias veikiantis asmuo yra liaudis; jos karštą 
kvėpavimą ir grėsmingą visą nugalinčią jė
gą mes juntame kiekviename “Boriso” ir 
“Chovanščinos” muzikos takte? Musorgskio 
svajonė — perduoti liaudies masę ištisai 
kartb su jos smulkiausiais bruožais, būdin
gais kiekvienam atskiram žmogui, — bu
vo jo įvykdyta tiek pilnai, kaip tai dar nie
kuomet ir niekam nebuvo pavykę.

Scena Novodevičjės vienuolyne, kuria pra-

iš Lietuvos — “Atvažiavo su kraičiu.” Toji 
Jurgaičio avantūra ir tos avantūros finalas 
sudaro smagaus juoko.

Suvaidinimui šios komedijos reikalingi 9 
vyrai ir 3 moterys. Įscenizavimas labai lengvas 
— paprasta smuklė. Pronce.

sideda “Borisas Godunovas,” sekanti vaini
kavimo scena, scena prie Vasilijaus Palai
mintojo katedros, ir pagaliau, žin. scena 
prie Kromų — tai muzikos šedevrai. Jie 
duoda konkretų istorinį ir psichologinį at
vaizdą liaudies masės, kuri paviršutiniškai 
atrodo inertiška ir pasidavussi savo engė
jams, kuri tačiau slepia savyje titanišką ga
lią, kuriai, kada ji išjudinama, jau niekas 
nebegali pasipriešinti. 1

Didžioji Puškino drama Musorgskio “Bo
rise Godunove” buvo tikrai geniališkai įkū
nyta muzikoje. Pats caro Boriso vaizdas su 
jo milžinišku dvasiniu sumišimu čia įgauna 
sukrečiamai tragiškus bruožus. Aštrus ir 
perveriantis Boriso protas pagauna blogą 
lemiančias žymes per vainikavimo iškilmių 
džiūgavimus ir jo trumpas monologas “Liū
di dvasią” yra persunktas ateities baimės. 
Visos šitos scenos muzika — didinga ir 
griežta — turi savyje tą pačią mintį. Ji ne
atskiriamai slenka už kiekvieno Boriso žings
nio, lėtais, niūriais ir iškilmingais lydimais 
akordais, gamos laipsniais nusileidžiančiais 
iš viršaus žemyn sveikinančiais liaudies bal
sais.

Nedaug tesiras pasaulinėje muzikos li
teratūroje puslapių, kurie taip tikrai atvaiz
duotų liaudies didvyrišką jėgą ir narsumą, 
kaip choro daina “Įsisiūbavo, prasiveržė jau
nuoliška narsa.” ši muzika yra rusų liaudies 
muzika, kaip beveik viskas, ką parašė Mu
sorgskis.. Modestui Mdsorgjskiui rašyti rusų 
muziką, liaudies muziką savo sudėtimi ir 
pobūdžiu, buvo taip pąt natūralu, kaip kal
bėti rusiškai.

“Chovanščina,” antrą ir nemažiau didi 
Musorgskio opera'pasijžymi tokiais pat bū
dingais bruožais. Tačiau jos tragizmas dar 
gilesnis, gal būt, dėl to, kad “Chovanšči- 
noje” — operoje, vaizduojančioje Petro e- 
pochos pradžią, kova yra dar atkaklesnė. 
Petro I, kaip veikiančiojo asmens, “Cho- 
vanščinoje” dar nėra (veiksmas vyksta ca- 

. raitės Sofijos valdymo metu), tačiau Pe
tro epochos dvasia opera yra persunkta ir 
tos dvasios dvelkimas stiprėja kiekviename 
sekančiame paveiksle: jau puikiame įžan
gos garsų paveiksle (“švintant prie Maskvos 
upės”) netikėtai, kaip žaibo švystelėjimai, 
sskamba Petro “Potiešnų” (Petro I gvardi
jos jaunuolių kuopa) trimitai. Jie primena 
pasakišką gaidžio giėdojimą, išblaškantį 
tamsiąsias jėgas, kurių viešpatavimo galas 
artinasi. Naujo ir pasmerkto seno priešpa
statymas ryškįai parodytas ir scenos veiks
me (operos libretą taip pat parašė pats Mu

LMS 3-čio Apskričio 
Metinis Piknikas 
Gražiai Pavyko 

t

Rugsėjo 14 (September) LMS 3-čio Aps
kričio piknikas suteikė gražios finansinės 
paramos. Varde LMS apskričio valdybos 
reiškiu širdingą padėką visiems dalyvavu
siems piknike: Rojui Mizarai už pasakymą 
geros kalbos; Vaičioniams, parko savinin
kams už gražią kooperaciją, Aido Chorui 
už dainavimą. O didžiausias ačiū Bangos 
Choro draugėms ir draugams už taip gerą 
ir tvarkingą patarnavimą piknike; taipgi 
Petraitienei ir sūnui, rakandų krautuvės sa
vininkams, už gražią dovaną, kurią išlaimė- 
jo Saussmen, elizabethietis. 2-rą dovaną iš- 
laimėjo ($5) A. Stripeika, elizabethietis, 3. 
dovaną ($5) J. Straukas, iš Maspeth, L. I.

Daugiau aprašyta bus vėliau.
G. Klimas,

LMS 3-čio Apskričio Pirm.

IVANAS FRANKO 
Darbas ir Daina

Dainos, karčiųjų dienų palydovės, 
Laisvos bičiulės širdies prislėgtos,— 
Meilę dainoms, savo lobį brangiausią, 
Atnešiau jums iš pastogės gimtos.
Motina miela! Prieš laiką į grabą 
Nuvedė ligos tave ir vargai.
Bet tavo dainos krūtinėje mano 
Dega ir degs kaip ugnis amžinai.
Gyvosios dainos! Kiek sykių pro miglą 
Jūs man šypso jot kančių valandoj, 
Žodį vilties, tartum motina, siuntėt, 
Teikėt stiprybės kelionėj sunkioj.
Tu man kartodavai: “Būk ištvermingas! 
Tu—ne išlepintas ponų sūnus.
Darbas mane ligi kapo nuvarė,— 
Darbu tu būsi stiprus ir garsus?’
Neužmiršau patarimų tavųjų!
Darbas gyveniman šaukia mane, 
Darbas pripildo jėgų ir troškimų, 
Rodo tikslus ir gaivina sapne.
Darbui ir dainai—tarnaut pasiryžęs 
Lig paskutinio plakimo širdies;
Galva sutriuškinta gulsiu į kapą,— 
Mano gi dainos per amžius aidės.

Vertė A. Churginas.

Aukos dėl Moterų Stalo:
Hartford, Conn.: ALDLD 

Moterų Kliubas $5; M. Kaz
lauskienė, 4 sv. kilbasų ir ku
gelį ; O. šilkienė — didelį 
keiką; J. Janeliūnas — 1 sū
rį ; L. Žemaitienė — 2 sūriu; 
L. Monkienė — 12 silkių; O. 
Giraitienė — 2 paštetus; O. 
Brazauskienė — 1 kugelį; M. 
Raulinaitienė — 1* kugelį ir 
keiką; M. Ramaškienė — 1 
kvortą snapso; K. Plitnikienė 
— 1 sūrį ir 1 hamę; O. Dagi
lienė — 18 pipirų kimštų.

Hartford, pinigais: ALDLD 
68 Moterų Kliubas $5; J. 
Beržinis — $5; B. M. Nik- 
žentaitienė — $2; R. Vait
kienė — $2; V. Taraškienė— 
$2.

Po $1 : A. Totorėlis, S. Ma-
kaviackas, M. Vilkienė, A. 
Bernotienė, A. Klimas, O. Ru- 
dzinskienė, F. Petriušiūnas, 
M. Seliokienė, M. Krikščiūnie
nė, A. Ramanauskienė — $1
ir sūrį, J. Valavičienė — $1.

Viso pinigais surinkta $27.
Iš West Hartford: A. Lin- 

gienė aukavo gražią rankų 
darbo paduškaitę ir kavos, 
cukraus ir t.t.; M. Pilkauskie
nė — gražų pyragą ir 50c.; 
A. Ambrazas $1; E. Šimans
kienė $1.

Iš Westfield, Conn.: V. 
Kazlauskienė, 4 tuzin. pyra
gaičių ir 50c.

Iš Wilson: New Rye Baking 
Co. aukavo didelį, gražų kei
ką; O. Visockienė aukavo $1; 
M. Yuškienė — 9 silkes; Mrs. 
Rikienė — 1 sūrį, ir R. Sai- f 
liūnienė $1.

Iš Windsor, Conn.: M. 
Margaitienė — 2 sūrius; J. 
Lukštas — $1 ; O. Rodžius — 
hamę.

Iš Suffield, Conn.: Mr. & 
Mrs. Žilinskas — didelę ha-
mę, $6 vertės ar daugiau ir 
galioną agurkų.

Iš Higinun, Conn.: Jurgis 
Peleckas — 3 keptus vištukus 
ir daug daržovių ir vieną sū
rį ; Mrs. Kalvaitienė — kokį 
10 tuz. ausukių.

Iš Bloomfield, Conn.: Mr
& Mrs. širvidai 6Į^ svarus la 
šinių ir sūrį; Mrs. žaltauskie 
nė — sūrį.

Rockyhill, Conn.: M. Stau
Tąsa ant 4-to pusi.)
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Būtų gerai, kad Chicagos 
jaunuoliai lietuviai susipažin
tų su šia veiklia jaunuole, El
sie žemaičiūte.

C. Kireilis, Juozo ir Anna 
Kireilių sūnus, išvažiavo j

tarptautiniame s u važiavime 
buvo Washingtone ir daug sy
kių yra paskaitų skaitęs, taip
gi pirmininkavęs parengimuo
se.

Gaila visų tų jaunuolių, ku-

(Tąsa)
Anksčiau, prieš dvidešimt penkerius 

metus, šiuose būstuose buvo kinų opiumo 
rūkymo vieta. Tamsus ir juodas pritonas. 
Nuo to laiko pasidarė švariau, bet, nete
kęs baltojo egzotiškumo, nepasidarė ma
žiau juodas. Viršutinėje buvusio pritono 
dalyje vyko pamaldos, o apačioje miega
masis — plikos sienos, plikos akmeninės 
grindys, audeklinės sudedamosios lovos. 
Apskritai, tatai buvo amerikietiškas Gor
kio “Ant dugno” pastatymas.

Apsilupusioje salėje, ant suolų, nusilei
džiančių lyg amfiteatre, prie nedidelės 
estrados, tarsi stabo ištikti sėdėjo du 
šimtai nakvynininkų. Tik ką pasibaigė 
giedojimas, prasidėjo kitas programos 
numeris.

Tarp Amerikos tautinės vėliavos, sto
vėjusios estradoje, ir biblijos tekstų, iš
kabintų ant sienų, lyg pajacas, šokinėjo 
rausvas juodu kostiumu senis. Jis kalbėjo 
ir gestikuliavo taip aistringai, \ tarsi ką 
pardavinėdamas. O tuo tarpu jis tepasa- 
kojo pamokomą savo gyvenimo: istoriją 
— apie įvykusį geradėjišką persilauži
mą, kai jis širdimi kreipėsi į dievą.

Jis buvo valkata (“toks baisus valkata, 
kaip ir jūs, seni velniai!”), jis gyveno 
šlykščiai, tyčiojosi iš dievo (“atsiminki
te, mano draugai, savo papročius!”), vo
gė, — taip, nelaimei, visa tatai buvo. Da
bar tat baigta. Jis turi savo namus, gy
vena, kaip padorus ž m o gus. (“Die
vas mus sukūrė į save panašiais ar ne 
taip?”). Neseniai jis nusipirko net radi
jo imtuvą. Ir visa tai jis gavo teisiog su 
dievo pagalba.

Senis oratoriavo nė kiek nesivaržyda
mas ir, kaip matyt, kalbėjo jau tūkstan
tinį kartą, jei ne daugiau. Jis pliauškėjo 
pirštais, retkarčiais kimiai kvatojo, gie
dojo bažnytinius kupletus ir su dideliu 
pakilimu užbaigė: )

— Tad užgiedokime, broliai!
Vėl pasigirdo nepaprastai nuobodus 

giedojimas.
Nakvynininkai buvo baisūs. Beveik visi 

jie buvo jau nejauni. Neapsiskutę, užgę- 
susiomis akimis, lingavo ant savo kietų 
suolų. Jie giedojo nuolankiai ir tingiai. 
Kai kurie negalėjo nugalėti dienos nuo
vargio ir miegojo.

Mes gyvai įsivaizdavome klajojimus po 
baisias New-Yo^ko vietas, dienas, pra
leistas prie tiltų ir sandelių, tarp šiukšlių, 
amžinoje žmogaus puolimo tamsoje. Po 
viso šito sėdėti nakvynės namuose ir gie
doti himnus — yra kančia.

Paskiau prieš auditoriją pasirodė poli
cininko sveikumu alsuojąs dėdė. Jis buvo 
su melsva vodevilio nosimi ir škiperio 
balsu.

Jisai nieko nesivaržė. Vėl prasidėjo pa
sakojimas apie naudą kreiptis į dievą. 
Škiperis, pasirodė, taip pat kažkada bu
vo nieko sau nusidėjėlis. Jo fantazija bu
vo nedidelė, ir jis baigė pareiškimu, kad

štai dabar, su dievo pagalba, jis taip pat 
turi radijo imtuvą.

Vėl giedojo, škiperis mojavo ranko
mis, rodydamas nemažą kapelmeisterio 
prityrimą. Du šimtai žmonių, gyvenimo 
sumaltų į miltus, vėl klausė tų nesąžinin
gų plepalų. Vargšams nesiūlė darbo, 
jiems siūlė dievą, piktą ir griežtą, kaip 
velnią.

Nakvynininkai neprieštaravo. Dievas 
su puodeliu kavos ir šmotu duonos — ta
tai priimtina. Užgiedokime tad, broliai, 
kavos dievo garbei!

Ir gerklės, kurios pusę amžiaus laidė 
tiktai baisiausią keiksmą, vėl rėkė vieš
paties garbei.

Mes vėl žingsniavome po kažkokias 
landynes ir vėl nežinojome kur esame. Su 
žaibais ir perkūnija per geležines estaka
das lėkė virš gatvių einančio geležinke
lio traukiniai. Jauni, baltomis kepurėmis 
vyrai būriavosi paliai vaistines, švaisty
damiesi trumpomis frazėmis. Jų judesiai 
buvo lygiai toki pat, kaip jaunų vyrukų, 
gyvenančių Varšuvos Krakmolo gatvėje. 
Varšuvoje laikoma, kad Krakmolo gat
vės džentelmenas — ne dievas žino kokia 
brangenybė. Gerai, jei paprastas vagis, 
o žiūrėk, gali būti, ir blogiau.

Vėlai naktį mes grįžome į viešbutį, ne- 
nusivylę New-Yorku ir nesusižavėję juo, 
o greičiausiai sujaudinti jo milžinišku- 
mu, turtingumu ir skurdu.

SKYRIUS 3.
Ką Galima Pamatyti pro 

Viešbučio Langą
Pirmos valandos New-Yorke,-pasivaik

ščiojimas naktį po miestą, o paskiau grį
žimas į viešbutį,—visada pasiliks atmin
tyje, tarytum kažkokis įvykis.

0 gi, iš tikrųjų, nieko ypatinga neatsi- 
ko. |

Mes įėjome į labai paprastą viešbučio 
marmurinį vestibiulį. Dešinėje, už lygaus 
medinio barjero, dirbo du jauni konto
ros vyrai. Abiejų buvo išblyškę, puikiai 
nuskusti veidai ir siauri juodi ūseliai. 
Toliau prie automatiškos skaičiavimo ma
šinėlės sėdėjo kasininkė. Kairėje stovėjo 
tabako kioskas. Po pardavimo stalo stik
lu buvo sudėtos praviros medinės dėžu
tės su cigarais. Kiekvienas cigaras buvo 
įvyniotas į blizgantį permatomą popierių, 
o raudoni paauksuoti cigarų žiedeliai bu
vo užmauti virš popieriaus. Ant baltų 
blizgančių atidarytų dangtelių buvo at
vaizduoti senoviški štoraūsiai raudonais 
veidais gražuoliai, auksiniai ir sidabriniai 
medaliai, ordenai, žalios palmės ir taba
ką renkančios f negrės. Dangtelių kam
puose buvo kainos: penki, dešimt arba 
penkiolika centų už vieną cigarą. Arba 
penkiolika centų už du arba dešimt už 
tris. Dar aukščiau už cigarus, minkštuo
se ryšulėliuose gulėjo cigarečių pakeliai, 
taip pat įvynioti į permatomą popierių.

(Bus daugiau)

Clinton, N. Y., kolegiją siek- 
tis aukšto mokslo. Carai irgi 
yra dalyvavęs LDS suvažiavi
muose, kaipo sportininkas, ir

rie paliko mūsų veikimą. Tuo 
pačiu sykiu linkiu visiems 
daug, daug geriausių laimių.

J. K. Navalinskienė.

Chicagos Žinios

Hartford, Conn,
(Tąsa nuo 3Čio pusi, 

gaitienė aukavo didelį sūrį.
Is Newington, Conn.: M. Sa

baliauskienė—2 kvortas pick
et

IŠ Middletown, Conn.: A. 
Bučionis — 1 kugelį.

Iš Westfield, Conn.: Eva 
Valaitienė — $1.

Iš North Abington, Mass.: 
Mrs. Končius — 2 kvortas me
daus.

Iš Conn.: Mrs. Yankeliūnie- 
nė — 20 sandvičių.

Iš Stamford, Conn.: M. 
Liaudanskienė — 5 sv. sala- 
mės.

IŠ Rockville: J. Totorienė— 
$1. .

IŠ New Britain, Conn.: J. 
Balsis — $1; A. Bakevich — 
$2.50; V. Masionis — $1; V. 
Yokimas — $1; J. Malinaus
kienė —$2; K. Remeitienė — 
$2; F. Matulionis — $1; J. 
Bakus —— 50c; O. Kilkienė — 
20c.

N. šopienė aukavo fruitkei- 
ką.

Viso $11.20.
Iš New Haven, Conn.: Nuo 

ALDLD kuopos — 18 s v. 
keptą turkę.

< Bridgeport, Conn., Moterą 
Auka:

Po $1: O. Arison, M. Bal- 
trėnienė, A. Jacienė, L. Moc- 
kaitis, P. Staneikienė, M. 
Thompson, N. Valinčienė ir 
Mureikienė.

A. Katinienė ir M. Valatkie
nė aukavo po 50c. A. Gresh— 
25c.

Viso $9.25.
South Coventry, Conn.: A. 

Čekas — 1 sv. sviesto ir 1 
tuz. kiaušinių; A. Krasnickie- 
nė — 3 tuz. kornų.

Spaudos Pikniko
. Moterą Komitetas.

Binghamton, N. Y.
Mūsų LDS 6 kuopos Jaunuo

liai išvažinėjo į kitus miestus, 
kaip kurie dirbti, kaip kurie 
mokintis. Viktorija Vaieikaus- 
kaitė, J. K. Vaičikauskų duk
tė, išvažiavo mokintis į Wal
worth, N. Y. Birželio (June) 
mėnesyje ji baigė aukštosios 
mokyklos mokytojos mokslą. 
Dabar ji kitus jaunuolius ten 
mokins. Geriausio pasisekimo 
jums, Viktorija.

Leonard Girnis, Onos-Walte- 
rio Girnių sūnus, išvažiavo į 
Eddington, Pa., netoli Phila- 
delphijos miesto, mano gauti 
darbą. Jis baigė 6 mėnesių

mokyklos kursą kaipo mecha- 
nikas-mašinistas. Jis yra mūsų 
LDS 6 kuopos naujas narys, 
prirašytas šiaine vajuje. Ge
riausių pasisekimų jums, Leo
nard.

Helen Woade-Elsie žemai- 
čiūtė, išvažiavo į didžiulę lie
tuvių koloniją Chicago, Ill., 
North Western University. J. 
A. žemaičiai jaučiasi labai 
nusiminę, kad jų jaunutė duk
tė taip toli išvažiavo nuo na
mų. Elsie daug yra pasidar
bavusi anglų kalba knygų ir 
laikraščių platinime per dau
gelį metų, nuo kūdikystės die
nų. Daug yra išplatinusi “Sun
day Worker/’ “Daily Wor
ker” ir įvairių brošiūraičių. O 
dabartiniu laiku gerai pasižy
mėjo “Soviet Power” platin
dama su kitais jaunuoliais. 
Gera veikėja tarptautinėj dir
voj. Geriausia deklamatorė 
buvo šiame mieste, taipgi lošė
ja. Daug sykių yra dalyvavu
si tarptautiniuose suvažiavi
muose, būtent, New Yorke, 
Washingtone, Philadelphijoj 
ir kitur. Elsie taipgi yra Mo
terų Skyriaus narė. Daug 
mums gelbėdavo parengimuo
se su kitoms jaunuolėmis mer
gaitėmis. Mums gaila netekus 
jūsų, Elsie, laikinai. Bent mes 
taip jaučiamės. Geriausio 
jums pasisekimo moksle.

Palaidojus Domininką 
Krasnauską Į

Rugsėjo 13 d., Liętuvių 
Tautiškose kapinėse palaido
jome Domininką Krasnauską, 
52 metų amžiaus. Jis gimė ir 
augo čipėnų kaime, Vabalnin
ku parapijoj, Panevėžio aps
krityje. Atvyko į šią šalį* 1903 
metais į Rockford, 111.

Domininkas tarnavo caro ar
mijoj 3 ir pusę metų ir perei
tam kare tarnavo Jungtinių 
Valstijų armijoj metus ir pu
sę.

Pokariniais laikais Dominin
kas gyveno Rockforde .ir uo
liai darbavosi darbininkų ju
dėjime, prisidėjo prie budavo- 
jimo politinės organizacijos. 
Vėliau jis gyveno Grand Ra
pids ir ten darbavosi chore, Li
teratūros Draugijoj ir kitose 
organizacijose.

Ekonominis krizis sukrėtė 
milionus darbininkų, sukrėtė 
ir Domininką ir palaužė jo 
sveikatą. Teko sunkiai dirbti, 
vargingai gyventi.

Velionį išlydint iš Lachawi- 
cziaus koplyčios F. Abekas 
trumpai prisiminė apie Domi
ninką ir apie žmogaus rolę 
kasdieniniame gyvenime. Ka
puose jis plačiau kalbėjo apie 
iš mūsų tarpo išskirtą draugą.

Prisiminė ir apie šių dienų 
karą ir nurodė, kad Kras- 
nauskas tarnavo šios šalies ar
mijoj, kad jis iki paskutinių 
gyvenimo dienų stovėjo, prieš 
reakciją, prieš hitlerizmą ir 
už geresnį žmonių gyvenimą.

Domi n inkas Krasnauskas 
paliko nuliūdime mylimą bro
lį Antaną, kuris ir rūpinosi 
Domininko laidotuvėm; taipgi 
jis paliko du broliu Lietuvoj 
ir tolesnių giminių Amerikoj 
ir Lietuvoj.

Gaila netekus idėjos drau
go, kuris dar būtų galėjęs pa
dėti darbuotis dėl darbininkų 
klasės labo.

Antanui KrasnautfkUi šioj 
liūdnoj valandoj reiškiu gilią 
užuojautą, dėl Domininko lai 
būna lengva Lietuvių Tautiš
kų kapinių žemelė.

Draugas.

Justino Baltušio 50 Mėty 
Veiklos Paminėjimas

Senai, daugelis iš jaunesnių, 
kaip Pranas Kirka sako, dar 
mamos pieną nuo lūpų šluos
tėme, o Justinas Baltušis jau 
darbavosi šviesdamas Lietuvos 
jaunimą ir organizuodamas 
kovą pries*'caro valdžią.

Ach, jis buvo garsus jau
nuolis. Caro žandarai visoj 
Panevėžio apylinkėj 1905 me
tais Justiną Baltušį žihojo ir 
jo bijojo. r

Nuo anų laikų prabėgo 36 
metai. Platus laikotarpis įs
paudė ant energingo veikėjo 
didelę fizinę žymę. Bet dar 
ir dabar Justinas su jaunais 
susilygina. Jis pilnas energi
jos, sumanumo. Nežiūrint, 
kad jam ant kulnų lipa 70-ti 
metai, o jis visur su knygelėm, 
su literatūra susirinkimuose 
lankosi ir taip tęsia prieš 50 
metų pradėtą apšvietos darbą.

Justinas Baltušis Anykščių 
apylinkėj tiek pagarsėjo, net 
kai jau jis buvo išvykęs į 
Ameriką ir gyveno Pittsbur- 
gho apylinkėje, tai maži vai
kai žaisdavo įsivaizduodami 
Justiną. Jie, iš. senesnių žmo
nių kalbų suprato, kad Baltu- 
šiukas buvo didelis, stiprus ir 
ištvermingas vyras. Jie būda
vo, žaidžia girdėtus nuotikius, 
Parinkdavo didžiausią vaiką iš 
savo tarpo ir perstatydavo 
kaip Baltušį. Kiti save persta
tydavo žandarais. Tuomet jau 
eidavo mūšys. Kaip viskas 
baigdavosi, tai keli “žanda
rai” gulėdavo, o “Baltušis” 
sau maršuoja krūtinę atstatęs.

Tatai priminiau, kad pa
vaizduoti, kokis supratimas 
pasiliko apie Justiną jam išva
žiavus į Ameriką.

Baltušio Veikla Amerikoj
>' Justinas Baltušis atvažiavo 
į Pittsburgh© apylinkę į plie
no industrijos cėntrą. Jis ten 
gyveno kelioliką/metų. Pirmu
tinis jo veikimas sunkiosios 
industrijos centre buvo LSS 
kuopoj. Daug metų ten pagy
venęs persikėlė gyventi Chi- 
cagon. Čia jis apsistojo Rose- 
lande ir tuoj įsijungė veiki-

man. Daugiausia jam rūpėjo 
spauda. Visi atsimena, kiek 
daug laikraščių jis išparduo
davo.

Įsisteigus dienraščiui “Vil
niai” ir nupirkus namą Justi
nas Baltušis buvo prižiūrėto
ju ir organizacijų veikėju. 
Per 14 metų gyveno Bridge
port© apylinkėje.

Veiklusis draugas suplau
kęs 69 metus amžiaus pareiš
kė, kad dar galėtų dirbti, bet 
nėra bado su centu. Pragy
vent galės, o jau čia senatvė. 
Jis pasitraukė nuo “Vilnies” 
namo kaipo prižiūrėtojas, bet 
pasiliko labai artimu ir nuo
širdžiu vilniečiu.
Politiniai Išturimas Veikėjas

Daug metų prabėgo jam be
sidarbuojant. Nuo jaunų die
nų, dar pabaigoj 19-to šimt
mečio, Justinas jau pradėjo 
skaityti knygeles, atneštus 
raštus iš užsienio. Jis tuomet

A. KACZYNSKI
LIETUVIS

NOTARY PUBLIC
REAL ESTATE 
IR INSURANCE

Taipgi pagelbstu prie Pilietišėų 
Popierų išėmimo, už tai kad 
turiu visų laivų sąrašą ir ko
kioj dienoj atplaukė. Sutaisau 

ir įvairius legali^kus 
dokumentus.

Meldžiu kreiptis sekamu 
antrašu:

302 LAFAYETTE ST 
NEWARK, N. J.

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard Street 
kampas Inman Street 
Arti Central Skvero

CAMBRIDGE, MASS.
Tel.. TRObridge 6830

OFISO VALANDOS:
2-4 ir 6-8 vakare
Nodėliomia ir Šventadieniai.:
10-12 ryte

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS.

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūs*; 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgyda 
mi sutaupysite pinigų,jnesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui. 
Pristatome į visas dalis-— Brooklyno ir apielinkės, į krautuves 

ir j pavieniu namus; taipgi siunčiam ir. į kitus miestus.
TeL EVergreen 4-88O2. Sąv, V. LUKOŠEVIČIUS

veikė kaime ir miestelyje ir 
organizavo jaunimą kovoti 
prieš caro valdžią, prieš re
akciją; kovoti už biednų vals
tiečių ir darbininkų reikalus.

1905 metų revoliucijos ban
ga pakilo pačiam Justino jau
nystės žydėjime. Jis visa ener
gija, visu prityrimu ir užside
gimu stojo kovoti caro val
džią. Tais pačiais metais jis 
važiuoja į Vilnių į Pirmą Lie
tuvių Seimą. Ten Justinas su 
kairesniais socialdemokratais 
.kovoja prieš tautininkus ir 
klerikalus, kurie sugužėjo pa
gauti į savo rankas pasklidu
sį masių judėjimą. Tie ele
mentai nenorėjo kovoti prieš 
caro valdžią. Jų geismas bu
vo susitaikyti su caro žanda
rais.

Amerikoj Baltušis parodė 
tvirtą politinį nusistatymą. Jis 
niekad nesusvyravo dėl ištiki, 
mybės darbininkų klasei. Jis 

(Tąsa ant 5-to pusi.)
O

FUM
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i Telephone
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

660 GRAND STREET

Puikiai jrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

BROOKLYN, N. Y.

Inside Phone 
EVergreen 4-6486

FLUSHING
RUSSIAN & TURKISH BATHS, Inc.

29-31 MORRELL STREET BROOKLYN, N. Y

Office Phone 
EVergreen 4-6971

Open Day and Night

Vapor 
Room, 
tesian

Room, Turkish Room, Russian 
Large Swimming Pool, Fresh At • 
Water, Restaurant, Barber Shop 
Sleeping Accomodations.

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

Managed by

RHEA TEITELBAUM

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

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

Sun. all day and night.

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 rhedų ir Cuban 
medų. Jeigu kurių viduriam kenkia sucivilizuotų pyra
gaičių, baltos duonos valgymas, — tai galite gauti ge
ros Ruginės, Kvietinės ir Soya duonos. Wheat Germ, su 
Vitaminu BĮ arba Wheat Germ; Oil Vitamin E. Vitamin 
B Complex sirupas ir tabletėlės. Įvairių žolelių sutaisytų 
arbatų ir tabletėlių vidurių liosavimui ir šiaip arbatų: 
Mint Tea, Kaffir Tea ir kavos be nuodo .kofino. Malt 
gėrimų su Vitaminais ir Mineralais, kaip tai: “CHEER” 
ir JOYANA kurie turi net penkius vitaminus: A 3,000, 
BĮ, 125, C 200, D 300, G, B 250 JOYANA ir “CHEER” 
sudarytas iš to Chocolato iš, kurio yra išimtas Theobro
mine. Taipgi galite gauti gerų, Naturališkų Saldainių. 
ENRICH tonikas, BONCQUET tabletėles kaipo kraujo 
stiprinimui dėl mažakraujų; KAL tabletėles nervam su
stiprinti; KELP, Naturališką Jūrų žolė su 10 Mineralų, 
ir turi Jodinos. SORBEX tabletėlės nuo gezų, Garlic tab- 
letėles dėl palengvinimo aukšto kraujo spaudimo; SOUP- 
LETS viena tabletėlė tiek vertės turi kaip pusė svaro 
gero steiko. YOGURT, Merginoms ir Moterims gero kri- 
mo dėl veido, lipstiko ir miltelių veidui be nuodo. Kam 
įsipyko gerti alūs, ar degtinė tie galite gauti išsigerti 
vaisių arba Morkų sunkos. Vitaminus ir Maistą siunčiu 
paštu į visus kitus miestus. Rašykite ar telefonuokite ar-

• ba kreipkitės asmeniškai. Krautuvė atdara kas dieną 
nuo 10 vai. ryto iki 9 vai. vakare; sekmadieniais užda
ryta. Susipažinimui siunčiu veltui literatūrą.

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

Tel.: EVergreen 8-9805

Kas atsineš į krautuvę išsikirpęs šį skelbimą arba 
prisius laišku gaus dovaną. 
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Naciai Sakosi Apsupę 
Raudonarmiečius Ki

jeve ir Smolenske 
(Tąsa nuo 1-mo puslapio) 

vietų jėgos nuolat‘kontr-at- 
akuoja juos Leningrado 
fronte, bet vokiečiai, esą, 
atmušą tas kontr-atakas. 
Nacių komanda sako, kad 
jie šturmu užėmę 119 ce- 
mento-plieno fortukų Lenin
grado fronte.

Anot nacių, tai jų orlai
viai nuskandinę tris sovie
tinius transporto laivus, vi
so 3,000 tonų ir vieną nai
kintuvą, du submarinus ir 
keturis nedidelius greitlai- 
vius.

Sovietai Kerta Smūgį 
Po Smūgio Naciams 
Leningrado Fronte 
(Tųsa nuo 1 puslapio) 

nicijos traukinį ir sunaikino 
kelis trokus su gazolinu, 
penkis automobilius ir kiek 
kanuolių. Tie orlaiviai taip
gi sunaikino vokiečių karei
vių kuopą.

Kita grupė sovietinių or
laivių Kolodino srityje su
daužė daug priešo vagonų.

Odesos srityje per dvi 
dienas sovietiniai bombinin- 
kai sunaikino nacių kanuo
lių bateriją, 60 tankų, kelis 
automobilius ir nušovė du 
orlaivius.

Smolensko srityje, vokie
čių užnugarėje, sovietiniai 
partizanai užmušė 171-ną 
nacį, sunaikino tris jų tan
kus ir tūlą skaičių kanuo- 
lių.

Maršalo Timošenko ko
manduojami raudonarmie
čiai centraliniame fronte vis 
arčiau prieina prie Smolens
ko, siekdami visiškai apsupr 
ti miestą.

SOVIETU OFICIALIAI PRANEŠIMAI
(Tąsa nuo 1-mo puslapio) 

jis suorganizavo gaują piktadarių, kad terorizuotų vie
tinius gyventojus. Kozgano miestelyj vokiečiai paskyrė 
majoru (burmistru) Olesicą, kuris buvo kartotinai tei
siamas už vagystes ir chuliganizmą. Policijos viršininkas 
Simogosticos, kaime, David-Gorodoko apskrityj, Pinsko 
srity j, yra profesionalis^vagis ir žmogžudis Levkovskis.

Naciai savo užimtuose apskričiuose pavedė gyventojų 
likimą į nagus tų šimtaprocentinių banditų ir prisipaži
nusių kriminalistų, kurie darbuojasi po komanda vokie-* 
čių slaptosios policijos.

BAISŪNIŠKI NACIŲ ŽIAURUMAI
Pabaisos naciai neapsakomai žiauriai elgiasi su gyven

tojais savo užimtuose apskričiuose Sovietinėje Ukrainoje. 
Tomokovkos kaime, Dniepropetrovsko srityje, vokiečiai 
įsakė vietiniams gyventojams statyt tiltą skersai upės, 
priversdami kaimiečius nešt sunkius rąstus ir akmenis. 
Daugelis moterų ir senų vyrų virto ir kniubo, negalėdami 
atlikti to sunkaus darbo. Naciai juos už tai plakė bizū
nais ir varstė durtuvais.

Senas koletyvis ūkininkas Gubenko mėgino apgint sa
vo žmoną, kada ji pargriuvo po rąsto sunkenybe; už tai 
vokiečių puskarininkis durtuvu subadė jį. Jekaterinov- 
kos kaime, Pervomaisko apskrityj, Odesos srityj, vokie
čiai įsilaužė į namus kaimiečių kooperatyvo pirmininko 
ir pasigrobė ir išsitempė jo dukteris. Naciai jas išžagė, 
o paskui žiauriai nužudė.

Arti Pervomaisko, vokiečių oficieriai sustabdė du ve
žimus, kuriais važiavo žmonės bėgantieji nuo vokiečių. 
Fašistai išplėšė viską, ką tik bėgliai turėjo; paskui baisū- 
niškai juos kankino ir pagaliaus visus sušaudė—vieną 
senelį ir seną moterį, berniuką, dvi jaunas moteris ir 
vieną kūdikį. „

Pogromas Pervomaisko mieste buvo' varomas per ke
lias dienas. Fašistų kareiviai laužėsi į žmonių namus, 
grobė jų nuosavybę ir žudė beginklius gyventojus.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1495 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail Under Section 107 
of tho Alcoholic Beverage Control Law ' at 
854 Franklin Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

BEN MARGOLIES 
854 Franklin Ave.,

Borough of Brooklyn, 
bo consumed on the

& SOL. KRAMER 
Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given (hat License No 
GB 2125 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at

Borough of Brooklyn, 
bo consumed off

507-9 Ditmas Ave., 
County of Kings, to 
premises.

507-9

HYMAN 
(King Charles 

Ditmas Ave.,

VOLPER 
Food Center)

Brooklyn, N.

the

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 2071 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
536 Central Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off 
premises.

WILLIAM CORDES 
536 Central Ave., Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1978 has been issued td the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
376 Ma rev 
County of 
premises.

the

N.

Avenue. Borough of
Kings, to be Consumed off

Brooklyn, 
the

376 Marcy
OTTO MEYER

Ave.. Brooklyn. N.

hereby Riven that License No.NOTICE is _____ ..
GB 1531 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
3162 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HARRY ROSENTHAL
3162 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4848 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2124 Dorchester Rd., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off 
premises.

ERNEST MI LT,ER 
2124 Dorchester Rd., Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License 
GB 2114 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
df the Alcoholic Beverage Control Law at 
539 Central Avenue. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to bo consumed, off the 
premises.

ELSIE BRENEISEN
539 Central Ave., Brooklyn, N. Y.

the

N.

No.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 625 5 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under .Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
427 Central Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

427 Central
PINCUS WOOLF

Brooklyn, N.

Vokiečių Lakūnai Atakavo 
Angly Prieplaukas WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine, Liquor

hereby given that License 
GB 1273 lias been issued 10 the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
790 Prospect PI., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.

NOTICE is No.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1595 has been issued to the undesigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
409 Wilson Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off 
premises.

DICKLER SAMUEL 
(Dicks Dairy) 

409 Wilson Ave.,

the

Y.Brooklyn, N.

NOTICĘ, is hereby given that License 
E 12 has been issued to the undersigned 
to sell beer, from bouse to house at re
tail under Section 107 of the Alcoholic 
Beverage Control Law. Borough of Brooklyn, 
County of Kings.

ISIDORE MASTENBAUM
1105 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
E 24 has been issued to the undersigned 
to sell beer, from bouse to house at re
tail under Section 107 of the Alcoholic 
Beverage Control Law. Borough of Brooklyn, 
County of Kings.

;t NATHAN BURLANT
1135 Myi'tle Ave., Brooklyn, N. Y., -- ----- —... ... .......
NOTICE ils hereby given that License No. 
E 123 haA been issued to the undersigned 
to 8<^ll beer, from house to house at re
tail under Section 107 of the Alcoholic 
Beverage Control Law. Borough of Brooklyn, 
County of Kings.

SOL GERSTEIN
1115; Myrtle Ave., ' Brooklyn, N. Y.

No.

NOTICE is hereby given that License No. 
E "'2 ’has been issued to the undersigned 
to sql.l beer, from house to house at re
tail under Section 107 of the Alcoholic 
Beverage Control Law. Borough of Brooklyn, 
County of Kings.

MORRIS ROSENBERG
1115 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
E (> has been issued to the undersigned 
to sell beer, from house to house at re
tail; under Section 107 of the Alcoholic 
Bexj’rage Control Law. Borough of Brooklyn, 
County of Kings.

BERNARD HERSHEFSKY
1115 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
E 51 
to sell beer, from house to house 
tail under Section 107 of the 
Beverage Control Law. 
County of Kings.

FREDERICK 
135 Cook St., •

has been issued to the undersigned 
at re- 

107 of the Alcoholic 
Borough of Brooklyn,

C. VOGEL
Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
E 57 has beeh issued to the undersigned 
to sell beer, from house to house at re
tail under Section 107 of the Alcoholic 
Beverage Control Law. Borough of Brooklyn. 
County of Kings.

LEON MELAMED
397 So. 4th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
C 1020 has been issued to the undersigned 
to sell beer, from house to house at re
tail under Section 107 of the Alcoholic 
Beverage Control Law. Borough of Brooklyn, 
County of Kings.

DAVID HARNIK. BERNARD HARN1K 
& MORRIS LEITZES 

d /h /a Superior Beer Distributors
182 Noll St., Brooklyn, N. Y.

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. — “Laisves” Name
GERIAUSIOS 

RŪŠIES 
VALGIAI

Gaminami Europiško 
ir Amerikoniško 

Stiliaus

Brooklyn
Puikūs lietuviško 

Namų darbo kllbasai 
ir kepta paršiena

Gaspadoriškai nuvirti 
Kopūstai ir Barščiai

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

Visada yra gražus pasirinkimas pieniškų valgių

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

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

Kiekvienų su batų 
karšta vakarienė.
Atskiras kambarys,
užėjimui su mote
rimis. Nedėliomis 
atdaras nuo 1 vai. 
dienų iki vėlai.

426 South 5th Street Brooklyn, N. Y,
Blokas nuo Hewes St. eleveiterlo stoties. Tel. Evergreen 4-9508

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

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR 

NEWARK, N. J.
Sekmadienį, 2-rą d. lapkričio 

(Nov.) Sietyno Choras rengia ska
nią vakarienę su šokiais prie G. Ka
zakevičiaus Orkestros iš Brooklyno. 
Todėl mes prašome Newarko ir apy
linkės lietuvių, tą dieną nieko ne
rengti, o dalyvauti su sietyniečiais.

(222-223)

YOUNGSTOWN, OHIO
LDS 4 Apskr. valdybos susirinki

mas įvyks 21 d. rugsėjo, 10 vai. ry
to, LDS Kliube, 930 E. 79th St., Cle- 
velande. Kuopos priklausančios prie 
Apskričio, prisiųskite organizatorius 
ir iš valdybos narių-veikėjų. Svarbu 
apkalbėti LDS vajų, pasidaryti ge
rus planus gavimui naujų narių, nes 
matome, kad vajus eina povaliai.— 
F. J. Madison, Pirm. (220-222)

BALTIMORE, MD.
“Laisvės” pikniko (kuris įvyko 25 

d. gegužės) Rengimo Komisija ren- 
kia parę darbininkams veltui. Kvie
čiame draugus dalyvauti Šioje parė
ję ir taipgi prašome rėmėjus daly
vauti. įvyks sekmadienį, rugsėjo 21 
d., 1 vai. po pietų. Pas dd. Pasers- 
kius, gražiame sodne. 4319 Park
wood Ave. Kelrodis: Važiuokite No. 
15 gatvekariu iki 4900 Belair Rd.— 
Kom. (221-222)

WORCESTER, MASS.
LDS 57 kp. rengia piknikų, Olym

pia Parke. Kviečiame dalyvauti, tu
rėsime skanių valgių ir įvairių gė-

■ rimų. Šokiai prie geros muzikos. Pa
tariame nieko namuose nevalgyti, 
nes piknike galėsite gauti valgyti, 
įžanga nemokama. Kom. (221-222)

STAMFORD, CONN.
Bendras Slavonų piknikas. Sekma

dieni, rugsėjo 21 d., 1:30 vai. dieną. 
Geriak’s Farm, Intervale Rd., No. 
Stamforde. Šokiai prie geros muzi
kos. įžanga 25c. Autobusai važiuos 
nuo gelžkelio stoties nuo 1 vai. iki 
4 vai. dieną. Pelnas nuo šio pikniko 
bus skiriamas pagelbai kovotojams 
prieš Hitlerį. (221-222)

LAWRENCE, MASS.
Lietuvių Moterų Piliečių Kliubas 

rengia pabaigos vasaros draugišką 
suvažiavimą po vardu “Weenie 
Roast.” Sekmadienį, rugsėjo 21 d., 
1 vai. po. pietų, Maple Park, Me
thuen, Mass. Svečiai bus vaišinti 
įvairiais skaniais valgiais. Kviečia 

, nares dalyvauti, atsiveskite savo pa
žįstamus Ir pašalinius. įžanga 50c. 
Komisijoj randasi: K. Bulotienė, E. 
Markevičienė, A. Večkienė, M. Pe- 
trukevičienė ir A. Markevičiūtė- 
Comparone. Lietui užpuolant pietai 
įvyks Maple Park svetainėje. —
Kom. (220-222)

Berlin. — Vokiečių orlai
viai bombardavo prieplaukų 
įrengimus pietinėj ir rytinėj 
Anglijoje.

Naciai sako, kad jie nu
kirtę žemyn 18 iš tų Ang-: 
lijos orlaivių, kurie bandę 
užpult vokiečių užimtas vie
tas palei Anglų Kanalą. Na
ciai praradę tris orlaivius.

Mažas skaičius anglų or
laivių užpuldinėjo pietiniai- 
vakarinę Vokietiją.

NOTICE is hereby given- that License No. 
C 435 '
to sell beer, at wholesale under Section 107 
of 
475 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

GLENBROOK BEVERAGE CO. 
475 Sackman St., Brooklyn, N.

has been issued to the undersigned

tho Alcoholic Beverage Control Law at 
Sackman Street, Borough of Brooklyn, 

the

No.NOTICE is hereby given that License 
C 421 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at wholesale under Section 107 
of the- Alcoholic Beverage Control Law at 
865 Park Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BERGEN BEER DISTRIBUTORS,. INC. 
865 Park Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
C 262 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at wholesale under Section 107 
of the 
2451 Dean 
County of 
premises.

2151 , Dean

Alcoholic Beverage Control La\v at 
Street, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off

CARLO MIRANDA 
St., Brooklyn,

the

N.

790 Prospect
CELIA LEIBOW
PI., Brooklyn, N. Y.

hereby Riven that License No.NOTICE is ___ . ..
GB 2135 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 
of the Alcoholic Beverage Control Law 
1038 Manhattan Ave., 
County of Kings, to 
premises.

WILLIAM F. 
1038 Manhattan Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
E 113 has been issued tot the undersigned 
to sell beer, from house to house at re
tail under Section 107 of the Alcoholic 
Beverage Control Law. Borough of Brooklyn, 
County of Kings.

ALEXANDER LEWIS
705 Hart St., Brooklyn, N. Y.

Laukiame Jūsy Užsakymo
Patarnaujam krautuvėms ir įvairiems 

pokiliams: bankietams, vestuvėms 
ir parems

lender Section 107
Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

SCHWARTZ
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
OB 11301 has been issued to the undesigned 
to sell beer, at retail Under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at

Avenue, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off the

374 Lewis 
County of 
premises.

MORRIS
374 Lewis

SURDIN & HYMAN ISRAEL
Ave., Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2115 has been issued to the undesigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
270 Nassau Avenue, .Borough of Brooklyn. 
Ctfinty of Kings, to be consumed off 
premises.

WALLACE 
270 Nassau Ave.,

SUROWIETZ
Brooklyn, N.

the

Chicago, III.
(Tųsa nuo 4-to pusi.)

pasiliko ištikimas tiems prin
cipams, kuriuos priėmė savo 
jaunystėj — kova prieš išnau
dotojus ir kova už darbo žmo
nių reikalus.

Ve dėl ko bus smagu vi
siems skaitlingam būryje kar
tu su Justinu Baltušiu susitik
ti, pagerbti jį ir atžymėti jo 
veiklų už darbo žmonių reika
lus.

Auditorijų atžymėti lietu- 
darbininkų politinę veiklų 
50 metų. Tuo labiau da
mes turime įvertinti to- 

už darbininkų

Bankietas
šio mėnesio 26 dienų J. Bal

tušis bus 70 metų. To paties 
mėnesio, tai rugsėjo 28 d., 
mes visi susirinksime į Lietu
vių 
vių 
per 
bar
kius veikėjus 
reikalus, tokius lietuvius, kaip 
Justinas Baltušis. Todėl čia 
primenu, nusipirkite jo ban- 
kietui tikietų. Iš anksto tikie- 
tas perkant 85 centai, prie du
rų $1. Banktetas įvyks Lietu
vių Auditorijoj. Pradžia 6 v. 
vakare.

Bankieto pelnas eis orga
nizacijom, kuriom Baltušis 
dirbo. Komitetas.

TILŽĖS SPAUDIMO
Aukso Altorlukas, paprastu ap

daru ...... ...............................
Ta pati knyga, Celuliodas gra
žiu apdaru su antspaudhls.... $1.60

Vainikėlis, jaunuomenės maldų 
knygelė ................................ 35c
Ta pati knyga, minkštais, tvir
tais viršals ...............................$1.35

Kantičkos, visokių giesmių kny
ga ....   $1.75

Sapnų knyga, apdaryta su pa
veikslais .................................$1.60

Tūkstantis naktų, didelė knyga 
apdaryta .............................

Lengvas būdas išmokt angliškai
Mikaldos Pranašavimai ...........
Girtuoklių Gadzlnkos ................
Sveikata ligoniams, aprašo apie

300 visokių vaistlSkų augalų 
ir kam jie yra naudingi .....

Trajenkės, stambios, pakėlis ....
arba 3 pakeliai už

M. žukalMs, 
334 Dean Rd., 

SPENCERPORT, N. Y.

$3.00 
35c 
25c 
15c

25c
60c

$1.50

No.hereby Riven that License 
been issued to the undersigned

NOTICE it
C 410 has ____ ..___
to sell beer, at wholesale under Section 107 
of the Alkoholie Beverage Control Law at 
436 Watkins Street. Borough of Brooklyn, 

theCounty of Kings, to be consumed off 
premises.

SHOENFELD BEVERAGE CORP. 
436 Watkins St., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
EB 730 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
131 Harrison Av©., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed 
premises.

SEVERINO BASILICO 
131 Harrison Ave., Brooklyn,

No.

on

N.

the

No.

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 10536 has been issued to the undesigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
237 living 
County of 
premises.

Avenue, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off the

BERTHA GEFFKEN
Ave.. Brooklyn, N. Y.237 Irving

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1890 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
569 Wilson Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LEO COHEN
509 Wilson Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License 
EB 1548 has been issued bo thhe undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4524 Church Avenud, 
County of Kings, to 
premises.

HERMAN
4524 Church Ave.,

NOTICE is hereby given that License 
EB 701 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1837 Coney Island Ave., Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed on 
the premises.

S. & M. DEL. INC.
1837 Coney Island Ave., Brooklyn, N. Y.

Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

Skelbkitės *savo biznį dien
rašty j “Laisvėje.”

BOROWSKY
Brooklyn, N.

No.

F. W. Slialins
(SHALINSKAS)

Funeral Home

DIENRAŠČIO
“LAISVĖS”

84-02 Jamaica Avenue
Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

METINIS

KONCERTAS
Jau laikas pasižymėti sa
vo užrašų knygelėje, kad 
dienraščio “Laisvės” me

tinis koncertas įvyks:

Sekmadienj

Lapkričio

November
1941

Bus toje pačioje salėje
kur visada:

%

Labor Lyceum
949 •Willoughby Avenue

Brooklyn, N. ¥.

Suteikiam garbingas

$150
Koplyčias suteikiam 

mai visose dalyse

laidotuvci

nemoka.
miesto.

Tel. Virginia 7-4499

SANDĖLIS VISOKIŲ 
ŠAKNŲ IR ŽOLIŲ 

Kadangi uogos, Liepos žiedai, pelu- 
nas, alerų šaknys, ramunėliai, apvy- 
niai, gumbažolės, trukžolės, valeri
jonai galima gauti ant svarų po 70c 
svaras, arba bile kokių 6 svarai už 
$3.30. 

Taipgi aš turiu visokių sutaisytų 
žolių pakeliuose su angliškais ir lie
tuviškais užvadinimais, kam jos nau
dingos ir kaip vartoti. 

Nervų arbata ........
Vidurių reguliatorius 
Dusulio arbata .........
Kokliušo arbata .......
Ramatų žolės ............
Trajankos 60c arba 3 pk. $1.50. 
Žolių knygelė aprašo visokias žo

les ir šaknis—25c. Mikaldos pranašy
stės—25c. Sapnų knygelė, atmena 
gerai sapnus su kazyrų nukėlimais 
ir planetų atspėjimais 35c. 

Lengvas būdas išmokti angliškos 
kalbos be kito pagelbos 35c.

Varpo 
keptuvė 

yra 
unijinė

THE BAKUI'

) UNION LABEL

85c 
60c 
60c 
60c
60c

M. ZUKAITIS
334 Dean Street

SPENCERPORT, N. Y

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
n a u jus 

k lūs ir 
1 sudarau
■ rikoniškais.
■ kalui esant ir 
K p a d i dinų tokio 
f dydžio, kokio pa-

■ geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
Įvairiom.spalvom

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 
Kamp. Broadway ir Stono Ave. 
prie Chauncey St., Broadway Line 

Tel. Gleninore 5-6191

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Rei-

CHARLES J. ROMAN
(Ramanauskas)

-Al

M-?’;

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

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

derniškų patarnavimų.

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

1113 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA

Telefonas Poplar 4110

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

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

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

VERI-THIN* DORCAS 
—15 jewolt, pint gold 
filled cose, Guildite bock 
.............................$33.75

•»EG. " S- pAT. OFF. PATENTS PENDING

VERI-THIN* FOSTER — 
15 jewels, pink or yellow 
gold filed case. Guildite 
back.................... $33.75

ROBERT LIPTON
JEWELER

701 Grand St. Brooklyn, N. Y.
Tarpe Graham ir Manhattan Avcs.

Stokite į mūsų Kalėdinį Kliubą dabar. Mažas depozitas 
palaikys jums jūsų pasirinktus daiktus iki Kalėdų.

Chroniškos Ligos
KRAUJO, ODOS IR NERVŲ Ligos, Skilvio ir Zar- 

VW ^'U'IHU Nesveikumai, KRAUJUOJANTI SKAUDULIAI 
j Sėdynės ir kitokios Mėšlažarnės Ligos. Abelnai Silp- 
/ numas> Sciatika, Sąnarių Uždegimas, Reumatiški 

Nesveikumai, Inkstų ir Pūslės Ligos ir kiti chroniški 
nesveikumai Vyrų ir Moterų gydomi. Kraujo ir sla- 

pumo Tyrimai ir X-Spinduliai užtikrina teisingą 
ligos pažinimą ir tinkamą gydymą. Išvirkščiama W 
Serumo ir Čiepų, kada reikalinga. Ateikite Šian- '
dien dėlei ištyrimo, o jūsų liga bus jums išaiškinta J s

MEUIKALIS IŠTYRIMAS $2.00

DR. L. ZINS
110 East 16 St., New York

Tarp Union Sq. ir. Irving Pl.
Šiokiom dienom 9 A. M.—8 P. M. Sekmadieniais 9 A. M.—2 P. M.
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Kaip Lietuviai Gali Kovoti Prieš 
Hitlerj ir Lietuvišką Nacizmą
Pirmadienį, rugsėjo 22 d., 

įvyks prakalbos “Laisvės” sve
tainėj, 419 Lorimer St., Brook- 
lyne. Prakalbą sakys Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo (LD 
S) sekretorius Jonas Siurba. 
Jisai aiškins, kaip lietuviai ga
li kovoti prieš Hitlerį Europoj 
ir prieš lietuvišką nacizmą 
čia, Amerikoje. Nepraleiskite 
šių prakalbų.

Kaip tūliems jau žinoma, 
tuos apšvietos vakarus suruo- 
šia-palaiko vietinė Liet. Li

teratūros Draugijos (LLD) 
I ma kuopa per savo specialę 
komisiją, kuri rūpinasi, kad 
būtų lietuviams išaiškinami vi
sokį svarbūs bėgami klausi
mai. Tokiu būdu per visą ru- 

Į dens ir žiemos sezoną turėsi- 
j me įvairiais klausimais pra
kalbas ir prelekcijas.

Pirmadienį atsilankykite vi
si, kurie visuomet lankotės, ir 

I atsiveskite savo draugus ir pa- 
į žįstamus.

LLD Apšvietos Komisija.

Kviečiame! Tarp Lietuvių

MIRĖ
Vernįka šapranauskienė, 56 

m. am., 293 Grand St., Brook
lyne, mirė rugsėjo 17 dieną,

Paskutiniu sykiu primena
me visiems, jog trijų Literatū
ros Draugijos ir Darbininkų 
Susivienijimo kuopų bendras 
draugiškas išvažiavimas įvyks 
jau šį sekmadienį, rugsėjo 21- 
mą, visą dieną, už Jamaicos 
giraitėj, Springfield Blvd. 
(25th Rd.)

Kviečiame visus atsilankyt* 
ir drauge su mumis pasilinks
minti. Turėsime gerų karštų 
ir šaltų užkandžių ir gėrimų, 
pasidžiaugsim baigiančiaisiais 
vasaros gražumais ir paremsi- 
me vertingas organizacijas.

Kelrod is
BMT, Independent ar kitu 

jums parankiu būdu važiuoti 
į Jamaica. Prie BMT linijos 
Sutphin Blvd, stoties, gausit 
Hillside No. 43 busą, o prie 
Independent linijos Sutphin 
stoties, ar 169th St. stoties 
gausit Hillside No. 1 busą. Iš
lipt prie Springfield Blvd. Eit 
po kairei bulvaru, kol praei- 
sit 2 patiltes. Priešais Alley 
Pond Parką sukit po kairei 
mažu keliuku į tankią girią. 
Už apie bloko pamatysite 
aikštę ir pikniką. Rengėjai.

Atlankius Kaimyniškų Mies
tų Draugus Ligonius

Aną dieną sužinoję su Bal
trušaičiais, kad Newarko, N. 
J., draugų Mitkų sūnus Ar
thur, 16 m., guli Beth Israel 
ligoninėj po operacijos, nuvy
kome atlankyti. Arthur dar, 
didelis ligonis, bet jau greito 
pasveikimo pusėje. Draugas 
Mitkus yra sugabus mašinis
tas ir turįs “good kick out of 
it.” Draugė Mitkienė yra rū
pestingai sugabi šeimininkė ir 
gera auklėtoja sūnaus ir duk
teris.

Nuvažiavome į Passaic, N. 
J;, pas seniausį Baltrušaičio 
draugą Denckevičių, kuriuodu 
dar Lietuvoje jauni būdami 
socialistavę ir nuo caro poli
cijos slapstęsi. Čia radome ki
tą ligonį, d. Denckevičienė sti
priai apsirgusi su nugaros 
skaudėjimu, kad nei atsistot, 
nei atsisėst nepajėgia. Drau-

Viktorija Balkus išvažiavo 
į Providence, R. I,. atlankyti 
vaikus jų šeimų iškilmėse. Jos 
vyresniojo sūnaus Viktoro šei- 
mon pribuvo antras sūnelis, o 
jaunesnysis sūnus Jonas susi
veda su Alena židetskaite 
spalių 11-tą.

Edwardas Mičiulis, kriau
čių kontraktorius, taipgi spor
tininkas, gavo stipendiją mo
kintis Brown universitete, R.I.

Kas dar nematė Lietuvos is
toriškųjų dienų judžių lai re- 
zervuojasi sau rugsėjo 26-tos 
vakarą tam tikslui. Top pat 
programoj bus rodoma kita į- 
domi filmą “Kaimo Nuota
ka”. Bus Pil. Kliubo salėj.

Amerikos Darbo Partiją, 
kaip teko pastebėti balsuo 
jant pirminiuose balsavimuose 
(primaries — nominacijose), 
yra išstačius! ir lietuvių kan
didatų.

ž. R.

Smagų Laikų Turėjome
Mrs. Vainienė su savo anū

ku Radziuku ir Mrs. Budrie
nė (abi iš Maspetho) su jau
niausia dukrele ir sūnumi 
Charles visą sezoną išbuvome 
Mastic Beach, Depso vasar
namyje. Karštomis dienomis 
einam maudytis. Vėsiomis die- 
noiftis einam mėlynių-uogų 
rinkti. O šiemet stebėtinai 
daug uogų buvo, nepajėgda- 
vom. suvalgyti, turėjom į bon- 
kas dėti.

Turime pasakyti, kad ir 
Mrs. Depsienė labai draugiš
ka, sykiu laiką praleisdavom.

Mrs. Budrienė anksčiau ap
leido vakaciją, nes jos vedu
siai dukrai Karalienei garnys 

I atnešė sūnų. Mrs,. Vainienė su 
; Depsiene būdamos iki pusės 
i rugsėjo dar ir greipsų (vyn
uogių) sunkos bonkas prisidė
jo. Paskutinis jųjų šių metų 
noras — sykiu važiuoti į Mas
tic Beach ir grybų prigrybau- 
ti.

Grįžusios iš atostogų, Mrs. 
Vainienė ir Mrs. Budrienė abi

gas Denckevičius laiko “gas 
station” ant Lexihuton Ave., 
Passaic, N. J.

Draugai Mitkai ir Denckevi- 
čiai yra giliai susipratę ir ma
loniai draugiški. Linkėtina jų 
šeimynose greito pasveikimo 
ir laimės. Kr.

užsisakė “Laisvės” prenume
ratą, per K. Depsą priduoda
mos po $1 tam tikslui.

Rep.

Putnam Ave. gatvekarių li
nija iš Ridgewood iki Borough 
Hall pakeičiama busais.

Amerikinė Premjera — Artkino Rodo V. K. Pudovkino 
Saunų Sovietinj Judj

“GENERAL SUVOROV”
Stebėtina istorija to didžio Rusų stratego, 

kuris sumušė Napoleono armijas.

EXTRA: Pirmą, kartą Amerikoj:

“STALIN SPEAKS”
Judamasis žinių paveikslas garsios Stalino kalbos 

apie “nusvilintos žemės’’ politiką.

Taipgi: Naujausi Sovietiniai karo žinių judžiai.

Nuolat nuo 9 A. M. šiokiom dienom

STANLEY THEA.
TEL.: WI- 7-9686

20c. iki 1 P. M.

Seventh Avenue 
(tarp 41 ir 42 Sts.)

Kaip Balsavo už 
LaGuardią

LaGuardia laimėjo republi
konų nominacijas visuos Man
hattan assemblio distriktuose 
ir laimėjo 19-koj iš 23-jų 
Brooklyn© assemblio distriktų, 
taipgi Richmond du distriktus.

Queens visuose 6-se distrik- 
tuse didžiumą balsų gavo Da- j 
vies. Bronxe LaGuardia lai
mėjo viename, kituose 7-se 
distriktuose Davies gavo di
džiumą. Bendru balsų skai
čiumi republikonų nominacijoj 
majoras viršijo Davies 3 bal
sais prieš 2. Balsų skaičius 
distriktais buvo sekamas:

Manhattan© už LaGuardia 
27,294, už Davies 8,200.

Brooklyne už LaGuardia 
18,751, už Davies 13,782.

Queens už LaGuardia 8,261, 
už Davies 11,508.

Bronx už LaGuardia 6,777, 
už Davies 8,356.

Richmonde už LaGuardia 1,- 
862, už Davies 1,461.

Viso už LaGuardia republi
konų balsų paduota 63,246, 
už Davies 43,425. čia priskai- 
tyta tik republikonų nomina
cija, neskaitant jo gautų bal
sų ant darbiečių baloto.

LaGuardia, kaip žinia, yra 
aiškus šalininkas teikimo pa
galbos kariaujantiems prieš 
fašizmą, Roosevelto politikos 
rėmėjas. Davies buvo hitleri
ninkų pataikūnų kandidatas.

Robert Jackson, Yonkers 
kauntermanas, pasiųstas 30 
dienų kalėti už vairavimą au
to įsigėrus.

Valstijinės Darbų Agentū
ros siųs bedarbius ant farmų 
sezoniniams darbams.

PRANEŠIMAI
DIDŽIOJO NEW YORKO IR 

APYLINKĖS LIETUVIAMS
šiuomi pranešam, kad Pabaltijos 

Tautų Kultūrinė Taryba ruošia mil
žinišką koncertą New Yorko Mieste. 
Įvyks vasario 14 (February), 1942. 
Daugiau informacijų, liečiant šj kon
certą, matysite “Laisvėje,“ kaip tik 
Taryba, sutaisys koncerto programą. 
Todėl prašome lietuvių tą datą įsi- 
tėmyti ir nerengti parengimų, bet 
kartu su Pabaltijos Tautų žmonėmis 
dalyvauti šiame Koncerte. Ačiū. — 
L. Kavaliauskaitė, P. T. K. T. Ižd. 
__________ , (222-224)____________

PARDAVIMAI
Parsiduoda saldainių krautuvė. 

Gera proga padaryti tinkamą pra
gyvenimą, nes arti yra dirbtuvių ir 
mokykla. Pardavimo priežastis — 
bloga sveikata. Dėl daugiau infor
macijų prašome kreiptis sekamu an
trašu: J. Dumblis, 95 McKibben St., 
Brooklyn, N. Y. (220-222)

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 2-8842

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

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

UNDERTAKER \

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Tel. Stagg 2-0783
NIGHT—HAvemeyer 8-1158

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K, Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 
306 Union Avenue 

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Marcantonio Kalbės 
Browderio Mitinge
Kongresmanas Vito Marc

antonio, darbietis, pasižadėjo 
kalbėti didžiajame newyor- 
kiečių masiniame mitinge už 
Browderio išlaisvinimą.

Masinis mitingas įvyks rug
sėjo 29-tos vakarą, Madison 
Square Gardene, 50th St. ir 
8th Ave., New Yorke. Tai yra 
didžiausia mitingų patalpa ne 
tik New Yorke, bet ir visoje 
šalyje. Tikimasi, kad ji bus 
užpildyta iki čiukuro, nes, Sa
koma, bilietai skubiai išper
kami. Parduodami rengėjų — 
Piliečių Komiteto raštinėj, 
Room 1525, 1133 Broadway, 
N. Y., ir darbininkų knygy
nuose. Rezervu otoips sėdy
nėms bilietai 66, 55 ir 44 cen
tai; balkone — 20c.

Apart Marcantonio, kalbės 
Dr. Max Yergan, Warren K. 
Billings, Elizabeth Gurley 
Flynn, Arturo Giovannitti.

Perkraustymui Home Own
ers Loan Corp, raštinės iš 
Washington© į New Yorką rei
kėjo 60 prekinių vagonų ir 
pustuzinio trokų. Raštinė už
ims 6 aukštus bildingo, 2 Park 
Ave.

Kings County ligoninėje. Pa
šarvota grab. Stepono Ato
miški© laidotuvių koplyčioje, 
423 Metropolitan Avė. Laido
jama šeštadienį, rugsėjo 20 d., 
10 vai ryto išvežama į Šv. Jo
no kapines, Gardner, Mass.

Liko nuliūdime vyras Pra
nas ir duktė Maine.

Laidotuves aptarnauja gra- 
borius Steponas Aromiskis.

—

Brooklyno Atletų Kliubo 40 
m. Sukaktuvių Paminėji
mas Gruodžio 7 Dieną

Brooklyn© Lietuvių Atletų 
Kliubo susirinkime buvo įneš
ta rengt Old Timers Party, 
kaip kas metai daroma, bet 
vėliau paaiškėjo, kad šį metą 
sukanka 40 metų, kaip 
Kliubas buvo suorganizuotas. 
Tad šį metą Old Timers Party 
tikslas bus paminėt 40 metų 
Kliubo gyvavimo, savo patal
pose, 168 Marcy Ave., gruo
džio 7 dieną.

1901 metais pavasarį susi
rinko būrys vyrų Brooklyne ir 
po trumpų diskusijų, sutvėrė 
Lietuvių Gimnastikos ir Atle
tikos Kliubą, kurio tikslas bus 
lavint vyrus fiziškai ir platint 
lietuvybę Amerikoje, nepai
sant jų tikėjimo ar pažiūrų. 
Iki šiam laikui prie Kliubo ga

Ii prigulėti bile gerai užsilai
kantis lietuvis, nepaisant, prie 
kokios partijos jis priklauso. 
Nuo suorganizavimo iki šiam 
laikui diduma Brooklyno lie
tuvių veikėjų ir profesionalų 
savo laiku prigulėjo prie šio 
Kliubo. Diduma išnyko, ar gy
venimo aplinkybių priversti 
pasitraukė iš Kliubo, bet pa
rengimuose atsilanko ir pare
mia, kiek gali. Dabar šis 
Brooklyno seniausias kliubas 
yra žinomas vardu Lietuviu 
Atletų Kliubas, prie kurio 
gerais laikais priklausė trys 
ir keturi šimtai narių. Neku- 
rie nariai apsigyveno kituose 
miestuose, bet retkarčiais ap
lanko Kliubo dabartinę alinę 
ir narių kambarį, atnaujina 
pažintį, pasidalina mintimis.

Kliubo komitetas jau da
bar rengiasi prie tų iškilmių 
ir sekantį susirinkimą bus iš

rinkta komisija, kuri pasiskirs
tys savo darbu dėl geresnių 
pasekmių šio Kliubo varduvių.

J. J.

Urnikui Priteisė iš 
Miesto $10,000

Prieš arti trejetą metų An
tanas Urnikas, 378 Hooper St., 
buvo nuėjęs į švaros Depart
ment© skyrių, 270 Union Avė., 
sniegvalio darbui. Susispaudus 

i būriui vyrų prie kiemo užtva
ro, jisai lūžo ir Urnikas nukri
to 7 pėdas žemyn, o kiti pas
kui jį kritusieji vyrai jį pri
slėgė prie sienos. Jis po to iš
gulėjęs ligoninėj 9 savaites.

Rugsėjo 17-tą įvykusiame 
i bylos nagrinėjime Brooklyno 
džiūrė nusprendė, kad miestas 

I turi jam sumokėti 10 tūks
tančių dolerių už sužeidimą.

LAISVES RADIO PROGRAMA
Transliuojama iš stoties
WBYN - 1430 Klcs

Devintą valandą pirmadienių vakarais
DUODAMA MUZIKALĖ PROGRAMA, ŽINIOS 

IR DAROMA BIZNIŲ PASKELBIMAI

Pranešėjas

JONAS ORMANAS
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Vytautas Bacevičius
pianistas - kompozitorius

Kauno Valstybinės Konservatorijos Profesorius.
Atidarė New Yorke

PIANO STUDIO

39 East 10th Street,
(c/o Mrs. A. I.uckstone)

New York City, N. Y. Phone: Gr. 5-0609
(Subway: Union Square)

Norintieji studijuoti pianą gauna visas Informacijas pačioj 
studijoj nuo rugsėjo 20, 1941.

S. Einstein’o puikusis judis

“Alexander Nevsky”
****—N. Y.. Daily News
(Originale Symfoniška Muzika

S. Prokofieffo)

Smagi komedija, dėl kurios cenzoriai 
riaumojo, o kritikai negalėjo atsigėrėt.

“DR. KNOCK”
Verdanti pajuoka iš Gydytojų

Profesijos.
Taip pat: Parinktos j Sovietinės Trumpmenos. Vėlai Rodoma Sianakt.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

66 Court Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-8622

H----------------------------- -------------------

Dr. J. J. Kaškiaučius
a

Telefonas: Humboldt #-7964

530 Summer Ave
Arti Chester Avenue
NEWARK, N. J.

žinių komentatorius

ROJUS MIZARA
Laisvės Radio Programos klauso šimtai • tūkstan

čių lietuvių. Į rytus girdima iki Boston, Mass.; į pie
tus net Baltimore girdi: į vakarus girdima Scran- 
tone, Wilkes-Barre ir Shenandoah, Pa.

Bizniams puikus susisiekimas su šimtais tūkstan
čių lietuvių pasiskelbiant per Laisvės Radio Prog
ramą.

Draugijos, tuose miestuose, kur girdisi Laisvės 
Radi© Programa turite per ją paskelbti draugijų 
parengimus.

Reikale pasiskelbimų per 
ar dėl programos pildymo, 
adresu:

Laisvės Radio Programą 
prašome kreiptis šiuom

Brooklyn, N. Y427 Lorimer St.,
Telefonai: STagg 2-3878, STagg 2-3879
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VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

p 
K
K

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

IŠDIRBĖJAI IR PARDAVĖJAI 

GERIAUSIOS RŪŠIES RAKANDŲ 
Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 

palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU
Kaip Petraičių Krautuvėse

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

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

UŽEIGA
Rheingold extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokių 
VYNŲ ir DEGTINES 
Importuotų ir Vietinių

Kasdien Turime
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

g -------  J
i Joseph Zeidat, Sav<
| 411 Grand St., Brooklyn

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

B----------------------------------------43

GREEN STAR RAR & GRILL
AJU NAUJA LIETUVIŲ UŽEIGA

$I s jįjį
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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: ĘVergreen 8-9770

Kas nori gražiai, linksmai laik^ praleisti, užeina pas 
“Green Star Bar and Grill,” nes žino, kad 

visados bus patenkinti.

Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį!
TURIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ

Ateikite pasimatyti su Giviais
Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand St.
Skersai nuo Republic Teatro

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




