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KRISLAI
Po Vienerių Metų.
Baltarusijoje.
Neapolis Pliaška.
Aleksandra Kolontai.

Rašo R. Mizara.
.... ... , ——

Prasidėjo ruduo.
Pereitais metais šiuo laiku 

viso pasaulio akys buvo nu
kreiptos į Stalingradą ir Kau
kazą. Ten ėjo baisūs mūšiai. 
Buvo žmonių, kurie manė, 
kad Stalingradas neatsilaikys 
ir vokiečiai pajėgs pasigrobti 
Baku aliejaus šaltinius.

Skaitytojas atsimena, kad 
mes taip nemanėme. Mes pa
sitikėjome Tarybų Sąjungos 
karo vadovybės išmintimi, 
Raudonosios Armijos tvirtu
mu ir visos SSSR šalies, visų 
tautų atsparumu, pasirįžimu.

Ir mes neklydome !

Šiandien, daugelis tų žmo
nių, kurie prieš metus manė, 
kad Hitleris Raudonąją Ar
miją sumuš, kitokias giesme
les gieda ir kitas dūmas dū
moja.

Jie šitaip stato klausimą: 
Ar vokiečių armijos atsilaikys 
nuo tų smūgių, kuriuos Rau
donoji Armija jiems dabar 
kerta? Ar vokiečių arrhijos 
išsigelbės nuo sutriuškinimo 
Rytų Fronte?

Visiems aišku, kad Raudo
noji Armija atlieka tokius žy
gius, kokių istorija dar nėra 
mačiusi. Todėl visko gali bū
ti.

Raudonoji Armija jau įžen
gė Baltarusijon, tarybinės 
Lietuvos kaiminkos teritorijon. 
Gal kai šitie žodžiai skaityto
ją pasieks, Smolenskas taipgi 
bus išlaisvintas.

O tas viskas uždegs Lietu
vos žmones dideliu entuziaz
mu, nes jie žinos, kad ir jų 
išlaisvinimo valanda ne už 
kalnų.

Vokiečiai degina ir naikina 
italų dainomis apdainuotą 
puošnųjį Neapolį. Gyventojus 
šaudp tūkstančiais. Hitlerinin
kai, mat, jaučia, kad jiems iš 
ten teks nešdintis į šiaurius..

Kokia gyvenimo ironija! 
Kaip čia seniai tie patys na
ciškieji plėšikai sakėsi giną 
Italiją ?!

Italijoje tieji žvėrys, pasi
rodo, praveda tokią pačią 
“politiką”, kaip ir Rytų Fron
te. Fašistas pasilieka fašistu, 
kaip žvėris žvėrimi, nepaisant, 
kur jis yra!

Reikia turėti galvoje, kad 
tie patys žvėrys panašiai nai
kins ir Vilnių ir Kauną ir ki
tus Lietuvos miestus, kurių jie 
dar nesunaikino. Jie tą, be 
abejo, darys, kai Raudonoji 
Armija juos iš ten pradės lau
kan grūsti.

Ant kiek Lietuvos partiza
nai bus stiprūs ir galės prie
šus iš užnugario vaišinti ug
nimi, ant kiek Raudonoji Ar
mija galės kirsti jiems ant 
syk staigų ir didelį smūgį, ant 
tiek Lietuvos miestų bent dalis 
bus galima nuo barbarų išgel
bėti.

Tarybų Sąjungos ministerė 
Švedijoje Aleksandra Kolon
tai tapo pakelta į ambasado
rę.

Aleksandra Kolontai —- vie- 
nintėlė moteris užimanti to
kią aukštą vietą ne tik SSSR 
diplomatijoje, bet, rodosi, ir 
viso pasaulio diplomatijoje.

Ji ne tik diplomatė — ji 
yra rašytoja, politikė. Dar 
prieš Didžiąją Spalio Revo
liuciją ši moteriškė buvo pla
čiai pasauliui žinoma kaipo 
revoliucionierė, kovotoja dėl 
socijalizmo.

Darbo žmonių 
Dienraštis
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Smolensku Gręsia Naciam Tiesio
ginis Pavojus, Sako H’erlynas

Sovietų Artilerija Pleškina 
Nacius Kijeve, Dniepropet- 

rovske ir Smolenske
Vokiečių komanda per 

Berlyno radiją pranešė 
nigs. 24 d. iš ryto, kad na
ciai apleidžia K u b a n ę, 
šiaurvakariniame Kaukazo 
kampe tarp Azovo ir Juo
dosios Jūrų.

Pirm kelių dienų sovieti
nė kariuomenė paėmė Ana- 
pą, svarbiausią ten uostą 
vokiečiams pasitraukti iš 
Kubanės, per jūrinį Kerčo 
Sąsiaurį į Krimo pussalį, 
kaip ir Berlynas pripažino.

Kada Sovietai Leis 
Sibiro Bazes Nau
dot prieš Japonus?
Washington. — Sugrįžę 

amerikiečiai kariniai' ste
bėtojai iš Sovietų fronto 
sako, jog Sovietai leis Ame
rikos lėktuvams veikti iš 
Sibiro stovyklų prieš Japo
niją, kai Raudonoji Armija 
sudaužys nacių galybę.

Šie amerikiniai karinin
kai pareiškė, jog kol kas ne
galima nei reikalauti, kad 
Sovietai paskolintų savo 
bazes Sibire prieš japonus, 
kol dar neapsidirbta su vo
kiečiais. Tokį reikalavimą 
dabar Sovietams statyti tai 
būtų jau perdaug, nes tatai 
reikštų ir Japonijos karą 
prieš Sovietų Sąjungą, sa
ko šie amerikiečiai.

ATVADUOTA JAU DIDŽIU
MA PLOTŲ NUO NACIŲ
London. — Associated 

Press skaičiuoja, kad So
vietai atvadavo jau 300,000 
ketvirtainių mylių tos sa
vo žemės, kurią vokiečiai 
buvo užėmę. Dar, girdi, lie
ką nacių rankose apie 200,- 
000 ketvirtainių mylių.

Baltarusijos fronte, Veli- 
žo srityje Raudonoji Armi
ja damaršavo iki 115 mylių 
nuo Lenkijos senojo rube- 
žiaus.

SOVIETAI PEREJO DNIEPRĄ 
TIES SMOLENSKU

London, rugs. 24. —Pra
nešama, jog raudonarmie
čiai jau parsiverže iš ryti
nio Dniepro upes šono į va
karinį, į rytus nuo Smolen
sko.

(Dniepras, beje, ten dar 
nelabai platus.)

Maskva, rugs. 24.— Pra
nešama, kad jau daugelis 
Sovietų pulkų keliose vieto
se pasiekė Dniepro upę pie
tiniame fronte.

ATAKUOJA NACIUS 
KIJEVE

Maskva, rugs. 23. — So
vietų kanuoles bombarduo
ja hitlerininkus Kijeve, sto
vinčiame vakarinėj Dniepro 
upės pakrantėj.

Sovietinė artilerija taipgi 
pleškina nacių apsigynimo 
įrengimus Dniepropetrovs- 
ke, pietinėje Ukrainoj. Nuo 
dabartinių Raudonosios Ar
mijos pozicijų tėra tiktai 
keturios mylios (šiuos žo
džius berašant) iki Dniep- 
ropetrovsko, svarbi ausio 
fabrikų centro su milžiniš
ka vanden-elektros dirbyk- 
la, vakarinėje Dniepro upės 
pakrantėje.

POLTAVOS ŽYGIS
Maršalas Stalinas prane

šė, jog Sovietų kovotojai 
per tris dienas žiaurių mū
šių atėmė iš prięšų Polta- 
vą, gubernijos miestą ir ge
ležinkelių mazgą vidurinėje 
Ukrainoje.

Kartu paaiškėjo, jog Pol
tava pirm karo turėjo 130,- 
000 gyventojų, o ne 92,000, 
kajp kad iš pradžios buvo 
skelbiama, remiantis senais 
skaitmenimis.

Vokiečių padegta Polta
va dar tebeliepsnoja gais
rais. Raudonoji žvaigždė, 
Sovietų kariuomenės laik
raštis, rašo, kad bus tinka
mai atsiteista priešams už 
kriminalį Poltavos sunaiki
nimą. Nacių likučiai ryti
niame Dniepro upės šone, 
sako, jau neturi kur ma
nevruoti ir būsią į gabalus 
sukapoti.

Sovietų kovūnai pasiekė 
punktus jau tik už 19 mylių 
nuo Smolensko, ir raudo
noji artilerija dabar bom
barduota vokiečius Smolen
sko priemiesčiuose ir pačia
me mieste.

Kijevo srityje ir toliau į 
pietus priekiniai Raudono
sios Armijos būriai jau pa
siekė Dniepro upę daugely
je vietų. Tatai pripažino ir 
B erely no radijas rugs. 24 
d., pastebėdamas, kad tai, 
girdi, tik raudonarmiečių 
žvalgai.

Bombarduoja Vokiečius 
Netoli Turkijos

Cairo. — Anglijos bom- 
banešiai ardė ir degino na
cių lėktuvų aikštes ir kitus 
įrengimus Rhodes saloje, 
netoli Turkijos. Pirm karo 
ši sala buvo Italijos valdo
ma.

Berne. — Naciai daugme- 
niškai žudo tuos italus, ku
rie pasisakė už Badoglio 
valdžią prieš Mussolinį.

London, rugs. 24. — So
vietų kariuomenė užėmė 
Upalovo, tik i9 mylios į 
šiaurių rytus nuo Smolens
ko, drūčiausius nacių tvir
tumos centraliniame fron
te; geležinkelio į stotį Pere- 
svietovą, 15 mylių į rytus 
nuo Smolensko ir Riabce- 
vo, 15 mylių į pietų rytus 
nuo to miesto. Jau praeitą 
ketvirtadienį raudonarmie
čiai apsupo Smolenską pu
siau - ratu. Berlyno radijas 
pripažino, kad gręsia na
ciams pavojus Smolenske.

Raudonoji Armija ištaš
kė 20 įtūžusių kontr-atakų, 
kurias hitlerininkai darė į 
šiaurvakarius nuo Smolen
sko, ir atmetė vokiečius dar 
kelias mylias atgal.

Sovietų kovotojai atėmė 
iš vokiečių Unečą, geležin
kelių mazgą pusiaukelėje 
tarp Gomelio ir Briansko. 
Nuo Unečos jie dabar nau
doja geležinkelį žygiavimui 
linkui Gomelio, Baltarusi
joj, ir gali grumot vokie
čiams Mogileve ir Oršoj.

Raudonoji Armija štur
muoja nacius Roslavlyje su 
geležinkelio stočia už 78 
mylių j pietų rytus nuo 
Smolensko.

JUGOSLAVIJOS KOVŪNAI 
ĮSIVERŽĖ Į ITALŲ UOSTA 

IR MUŠA JAME NACIUS
London.— Jugoslavų liau

dies armija ir partizanai, 
vyriausioje generolo Juozo 
Tito komandoje, įsiveržė į 
Trieste, Italijos uostamies
tį, prie Adriatiko Jūros. 
Siaučia mūšiai tarp jugo
slavų ir nacių pačiose mie
sto gatvėse.

Slovėnų kovūnai užėmė 
Idria miestą, 50 mylių nuo 
kito Italijos uosto, Fiumės.

Jugoslavijos patriotai 
kertasi su hitlerininkais 50 
mylių fronte nuo Bistricos 
iki Liublijanos.

Juodkalniečiai - jugosla
vai atėmė iš nacių pajūri
nius miestus Uciną ir Pet- 
rovacą. Italų Taurinence 
divizija perėjo į jugoslavų

Amerikos Motorlaiviai Ata
kavo Albanijos Uostą ,

Italiją, rugs. 24. — Grei
tieji kariniai Amerikos mo
torlaiviai bombardavo na
cių valdomą Valonos uostą 
Albanijoj; nuskandino du 
vokiečių transporto laivus 
ir sužalojo du kitus. Vienas 
iš Amerikos laivukų buvo 
sužalotas, bet savo jėgomis 
sugrįžo į prieplauką.

šiaurinėj Italijoj žmonės, 
kurie neturi ginklų, akme
nimis atakuoja‘nacius.

ROSLAVL JAU ESĄS 
ATIMTAS Iš NACIŲ 
Vokiečių radijas pranešė, 

jog siaučia kautynės pačio
se Roslavlio gatvėse. O Uni
ted Press, amerikiečių ži
nių agentūra, sako, jog 
Londono karininkai su
pranta, kad Sovietai jau at
kariavo Roslavlį su jo stra
tegine geležinkelio stočia. 
Jeigu taip, tad hitlerinin
kams telieka jau tik viena 
geležinkelio linija pasitrau
kimui iš Smolensko į vaka
rus linkui Bobruisko ir 
Minsko.

Nuo atvaduoto Demidovo 
raudonarmiečiai sėkmingai 
grumiasi pirmyn ir linkui 
Vitebsko, labai svarbaus ge
ležinkelių mazgo Baltarusi
joj.

Kijevo srityje ir per 250 
mylių į pietus nuo jo sovie
tiniai kanai mato Dniepro 
upę. Jau didelės Sovietų jė
gos pasiekė Dniepro kran
tus pietinėje šios upės tėk
mėje. .....

Per dieną 750 mylių ilgio 
fronte buvo užmušta apie 
5,000 vokiečių ir atimta iš 
priešų 863 gyvenamosios 
vietos, tame skaičiuje daug 
miestų, miestelių ir geležin
kelio stočių.

pusę ir drauge kaujasi 
prieš vokiečius.

Partizanai Kroatijoj, Ju
goslavijos dalyj, sunaikino 
daugelį geležinkelių bei į- 
rengimų.

Jugoslavai atėmė iš prie
šų Rab ir Corfula salas ir 
išlaisvino 5,000 savo žmo
nių, kurie ten buvo įkalin
ti.

Nacių bombanešiai be
veik visiškai sunaikino No- 
vomesto miestą, keršydami 
Jugoslavijos kovūnams.

Jugoslavų partizanai paė
mė nelaisvėn jau 60,000 ita
lų kariuomenės. Dalis šių 
imtinių nori .išvien su jugo
slavais kovoti prieš vokie
čius.

Berlynas Paskyrė Musso- 
liių Italą “Prezidentu”

Londoit — Vokietijos ra
dijas pranešė, kad Hitleris 
paskyrė Mussolinį (nežinia, 
gyvą ar negyvą) Italijos 
“prezidentu ir ministeriu 
pirmininku.” O italų krašto 
gynimo ministeriu esąs pa
skirtas Rodolfo Graziani, 
kuris savo laiku įgijo vardą 
“Libijos riezninko.”

Pasak Berlyno, tai bū
sianti “nauja” Italijos fašis
tų respublikos valdžia.

Amerikiečiai - Anglai Aud
ringai Atakuoja Nacius; 

Paėmė Dar Kelis Miestus
Šiaur. Afrika, rugs. 24.— 

Iš čionaitinio Talkininkų 
štabo pranešama, jog Penk
toji amerikiečių armija, ko
manduojama generolo dar
ko, • pradėjo triuškinantį 
ofensyvą prieš vokiečius į 
šiaurius nuo Salerno, linkui 
Neapolio didmiesčio ir uos
to.

Naciai desperatiškai gi
nasi už keliolikos mylių į 
pietus nuo Neapolio ir 
sprogdina visus jo prieplau
kų įrengimus ir karui nau-
dingus pastatus, idant. Tai- tineje Italijoje.

Italijos Karalaitis 
Piršosi Naciam prieš 

Savo Tėvą?
Berlyno radijas sakė, 

kad po Italijos atsimetimo 
nuo vokiečių karo, tai jos 
sosto įpėdinis Umberto, ka
raliaus Viktoro Emmanue- 
lio sūnus, prašėsi, kad na- 

I ciai .pripažintų jį Italijos 
karalium. Už tai jis pasiža
dėjo panaujint italų karą 
išvien su vokiečiais. Bet 
hitlerininkai, girdi, atmetę 
tokį jo pasisiūlymą.

New Yorko Times radi
jas penktadienį pranešė, 
jog karalaitis Umberto su 
pačia perkeliavę per vokie
čių užimtą Franciją. — Va
dinasi, jis būtų naciams vis 
dar nesvetimas.

REIKĖSIĄ LABIAU TAUPYT 
ČEVERYKUS

Washington. — Nauja 
stampa čeverykams pirkti 
galės būti pradėta naudot 
nuo lapkričio 1 d., bet po to 
jau per pusę metų nebus 
duota naujų štampų ava
lams, kaip įspėjo valdinė 
Kainų Administracija.

Užtat yra daroma seka
ma nuolaida turintiems 
štampą num. 18, kad jie su 
šia stampa galės pirkti če- 
verykus ir bile kada toliau, 
nors ta stampa buvo skiria
ma tiktai iki spalių mėne
sio paskutinės dienos.

Anglai Triuškino Nacių 
Ginklų Centrus

London, rugs. 24. — Pul
kai Anglijos bombanešių 
įkandžiai sprogdino ir degi
no nacių karinių fabrikų 
miestus Mannheim - Lud- 
wigshafeną, Aacheną ir 
Darmštadtą vakarinėje Vo
kietijoje. Negrįžo 32 anglų 
bombanešiai.

Lonldon. — Italijoj esą 
300,000 nacių kariuomenės. 

kininkai negalėtų jais pasi
naudoti, kai užims Neapolį.

Anglijos ir Amerikos ka
ro laivai pila ugnį į priešus 
Neapolio srityj.

Amerikiečiai ir anglai 
nužygiavo jau 25 mylias į 
rytus nuo Salerno ir pasie
kė Contursi, Avigliano ir
kitus strateginius mieste
lius.

Anglų Aštuntoji armija 
užėmė Macera, Altamura ir 
Ginosa miestus pietiniai-ry-

Korsika Greit Bus 
Visiškai Apvalyta

Nuo Vokiečių
šiaur. Afrika. — Atsilan

kęs Korsikos salon, genero* 
las Giraud, francūzų ko- 
manduotojas Šiaurinėje Af* 
rikoje, pranešė, jog francū- 
zai, amerikiečiai ir tarau
jantieji italai atėmė iš hit- • 
lerininkų jau du trečdalius 
Korsikos salos. Jis tvirtino, 
kad per desėtką dienų Kor
sika bus visai apvalyta nuo 
vokiečių.

Apie 12,000 hitlerininkų 
dar esą susigrūdę rytinia
me salos ruožte, bet dauge
lis jų stengiasi pabėgti oru 
bei jūra per Bastijos ir So- 
lenzaros uostus.

Amerikos bombanešiai 
padegė dar du bėgančiųjų 
vokiečių laivus. Talkininkų 
lakūnai nušovė septynis di
delius nacių transporto lėk
tuvus, kuriais vokiečiai 
spruko iš Korsikos.

Talkininkai apginklavo 
10,000 korsikiečių, kurie 
partizaniškai atakuoja na
cius.

Australai Šturmuoja 
Japonus Finschhavene

Australija, rugs. 24. — 
Laivais atvykę australai ir 
išsikėlę krantan už 6 mylių 
į šiaurius nuo Finschhave- 
no, Naujojoj Guinejoj, nu
bloškė japonus keturias my
lias atgal ir pasiekė priešų 
lėktuvų stovyklą tik pora ’ 
mylių nuo paties Finschha- 
ven miestelio. Dabar aust
ralų artilerija ir lėktuvai 
neatlaidžiai bombarduoja 
ten japonus.

NUŠAUTA 40 JAPONŲ
LĖKTUVŲ |

Daugiau kaip 60 Japoni
jos lėktuvų atakavo išlipu
sius krantan australus. Oro ' 
kovoje australai nušovė 40 
iki 45 priešų lėktuvų, o sa
vo neteko tik trijų.
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Spalių 11-tą Brooklyne.
Teismo sprendimu, š. m. spalių 11 d. 

Brooklyno darbiečiai — Amerikos Dar
bo Partijos komitimenai King’s kountė- 
je — turi susieiti ir išsirinkti savo va
dovybę.

Vadinasi, spalių 11 d. bus svarbi die
na Amerikos Darbo Partijos nariams ir 
visai pažangiajai visuomenei.

Kaip žinia, tokis mitingas jau buvo 
sušauktas, bet joje politinių šarlatanų ir 
raketierių šaika, vadovaujama socijal- 
demokratų, mitingą “užkariavo” bjau
riausiomis priemonėmis.

Būdami mažumoje, tie ponai visokiais 
savo triksais ir priemonėmis bandė pasi- 
veržti ADP vadovybę.

Kai kairysis Darbo Partijos sparnas 
kreipėsi į teismą, perstatė ten dalykus, 
teismas nutarė sušaukti antrąjį mitingą 
ir jame demokratiniais būdais pravesti 
rinkimus.

Taigi spalių 11 dieną tokis mitingas 
įvyks. Svarbu, kad jame visi piliečių bal
savimu išrinkti komitimenai dalyvautų 
ir galutinai tartų savo žodį ADP King’s 
kauntėje vadovybės klausimu!

Kalbos ir Veiksmai
Turime atvirai pasakyti, jog šiuo metu 

mes nesuspėjame skaitytojui plačiai 
perduoti visas žymių Jungtinių Tautų 
Vadų kalba ir nepajėgiame apie jas visas 
padaryti atatinkamus komentarus.

Dažnai pasitaiko tų kalbų ant syk per
daug ir jos esti perilgos, kad galėtume 
Laisvėje jas plačiai perduoti, nors tos 
kalbos yra oficialės ir svarbios.

Štai, antradienį Anglijos parlamente 
sakė kalbą ministeris pirmininkas Chur- 
chillas. Jis kalbėjo virš dviejų valandų! 
Jis darė karo frontų apžvalgą. Jis su
teikė įdomių informacijų — suglaustoje 
formoje ir gražiai patiektų informacijų.

Tą pačią dieną sakė kalbą kitas žymus 
žmogus — Jungtinių Valstijų kariuome
nės vyriausiojo štabo vadas, generolas 
George C. Marshall. Jis kalbėjo Ameri
kos Legijono suvažiavime Omahoje. Jis, 
kaipo karininkas, kalbėjo trumpai.

Prisipažinsime, tūlais atžvilgiais ge
nerolo Marshallo kalba mums patiko ge

riau, kaip Churchillo. Marshallas mušė 
į tašką. Jis pareiškė, kad šiandien Jung
tinės Tautos (Amerika ir Anglija) turi 
paruošusios milžiniškas jėgas priešui 
mušti. Amerikos karinės jėgos, sakė gen. 
Marshallas, yra paskaidytos po visą pa
saulį tam tikrose strateginėse bazėse. Jo
sios yra paruoštos ir tik laukia progos 
pradėti ilgai lauktus didžiuosius veiks
mus tiek Europoje, tiek Azijoje.

Spauda rašo, kad gen. Marshallas yra 
šalininkas antrojo fronto Europoje — 
antrojo fronto ne sekamais metais, bet 
šiemet.

Churchillo kalboje yra taipgi reikš
mingų pareiškimų dėl antrojo fronto 
Europoje.

Churchillas smarkiai (nors netiesiogi
niai) uždrėbė tiems ablavukams, kurie 
iki šiol plepėjo, būk Jungtinės Tautos 
antrąjį frontą jau atidarė savo veiks
mais Viduržemio jūroje. Kiti plepėjo, 
būk mes jau turime atidarę daugybę 
frontų, net kelis, kelioliką! Tokių yra ir 
pas lietuvius.

Tuo visus plepalus Didžiosios Britani
jos ministeris pirmininkas į dulkes su
mušė savo pareiškimu, kad negalime va
dinti antruoju frontu tų karinių veiks
mų, kurie dabar vedami Italijoje. Antra
sis frontas, sakė Mr. Churchillas, tegali 
būti tik Francijoje, Vakarų Europoje. Ir 
tas frontas potencijaliai jau veikia, nes 
talkininkų jėgos stovi paruoštos Angli
jos salose — jėgos, kurios bus paleistos 
žygiams.

Visa bėda su ministerio pirmininko 
kalba yra tame, kad jis, atrodo, antrąjį 
frontą nori suvėlinti. Jis pareiškė, būk 
antrasis frontas būsiąs atidarytas ne pa
gal politinius keno nors troškimus, bet 
tuomet, kai bus viskas paruošta militari- 
niai.

Suprantamas dalykas, kad niekas ne
nori matyti atidarant antrąjį frontą, 
kuomet nėra jam pasiruošta. Tačiau tie
sa ir pas tuos žmones, kurie sako, kad 
negalima delsti antrojo fronto iki pasku
tinis guzikas bus įsiūtas paskutinio ka
rio uniformoje!

Taipjau negalime sutikti su p. Chur
chillo pasakymu, būk politika nieko ben
dro neturinti su kariniais veiksmais. 
Kiekvienam aišku, kad greitas nugalė
jimas ir sunaikinimas ęącizmo y fa poli
tinis dalykas tiek pat, kaip ir militarinis. 
Juo greičiau antrasis frontas bus atida
rytas, tuo greičiau nacizmas bus sunai
kintas, pavergtieji Europos žmonės iš
laisvinti ir Europoje karas baigtas!

Šiuo metu, kai Raudonoji Armija taip 
didvyriškai muša priešą Rytų Fronte, 
šiuo metu turėtų būt atidarytas antrasis 
frontas Vakarų Europoje. Priešas turi 
būti pliekiamas iš peties iš rytų ir vaka
rų, nes tik tuomet jis, priešas, pajus visą 
svorį kertamų smūgių.

Europoje karo baigimas šiemet yra, 
galimas. Bet reikia žinoma, koordinuo
tai priešas mušti.

Štai kodėl milijonai žmonių nuolat ir 
nuolat reiškia pageidavimą: Kuoveikiau- 
siai atidaryti antrąjį frontą Europoje!

Laisvės Reikalai
Šis yra paskutinis prane

šimas iki dienraščio Laisvės 
vajaus gavimui naujų skai
tytojų. Vajus prasidės su 
pirma diena spalių-Oct. 
Šiom dienom naujų skaity
tojų gavome: Dot. Kava
liauskas, Clarksboro, N. J., 
ir K. Stulpin, Kempton, W. 
Va., užsisakė metams. J. 
Kazlauskas, Hartford, 
Gofm., pusei metų.
• Aukščiau suminėti nauji 
skaitytojai nesirokuoja į 
kontestą. Už juos nėra ski
riama punktai. Tačiau, nuo 
šios dienos, kurie prisius 
.naujų prenumeratų, jos 
bus skaitomos į kontestą, 
bus duodami punktai.

Kurie tik turite prospek
tų gauti naujų skaitytojų, 
imkite užsakymus dabar ir 
siųskite Laisvės Adminis
tracijai tuojau. Už juos bus 
jums priskaityti punktai ir 
jūsų vardas bus Laisvės va- 
jininkų surašė.

Aukų gavome šiuom kar
tu nuo sekamų prietelių:

Maczenas, Tacoma,
Wash., $10.<o<

ALDLD 198 kp., (per K. 
B. Karosienę), Oakland, 
Calif., aukojo $5 ir K. Pla- 
cenis, Toledo, Ohio, aukojo 
$5.

V. Kelmelis, Torrington, 
Conn., $3.50.

Jonas Dundulis, Toledo, 
Ohio, $2; Marcelė Subačie- 
nė, Thomas; W. Va., $1.50; 
B. Bartkevičia, Stratford, 
Conn., $1.25.

Po $1: E. Katinienė, Eias- 
ton, Pa.; J. Benąitis, Flush
ing, N. Y.; P. Kamaraus
kas, So. Barre, Mass.; A. 
Kundrotas, Chicago, Ill.; 
Pvt. 1st Class Z. Beeis, 
Great Neck, N. Y., K. Abe- 
kienė, Chicago, Ill.

Surinktų aukų ant blan
kų:

Nuo A. Stripeikos ir Geo. 
Kudirkos, Elizabeth - Hill
side, N. J.: Po $5 aukojo W. 
U. P. Simon, Anna War
wick, Paūlina RinikUs (En
glishtown), Ignas Bėčis. Pū 
$2: Anna Jahkauskienė, 
Vincas Paulauskas.

Po $1': Stasys Litvinaitis, 
M. Dobinis, M. Gasparaitie-

nė, A. Stripeika, J. B. Da
vis, G. Kudirka, J. Gaspa- 
raitis.

Po 50c.: J. B. Jonaitis, B. 
Makutienienė, Z. Giedrai
tienė, K. Janužis, Kastas 
Majauskas, Domininkas 
Gaubis, A. Žalis, J. Gedvi
lą, O. Jankauskienė, M; Ga- 
sparaitis, H. Kudirkienė, K. 
Janušis. Viso aukų $36.75.

J. Jahčaitis, Wilkes-Bar
re, Pa., aukų prisiuntė:

Po $1: J. Danišauskas, J. 
Jahcaitis, J. Ruzgis, Felix 
M. Yanėhulis, F. Kuklis.

Po 50c.: O. Zdanienė, An
tanas Shevlis, P. Simakaus- 
kas, B. Radzevičius ir M. 
Balukonienė. Viso $7.50.

K. J. Abakan, Easton, 
Pa., aukų prisiuntė:

P6 $1: A. ir F. Urbai, F. 
Malkaitis, S. Šarkis, C. Yu- 
dickas, 
Draugas. Viso $6.

Julius Kalvaitis, Brook
lyn. N. Y., aukų pridavė:

Mary ir Julius Kalvaičiai, 
$5. Joe Petrick, $2. Po $1: 
Frank Bepirštis i V Albirias 
Bepirštis. Viso $9.

Iš Norwood, Mūss., aukų 
surinko šie dhaugai Olga 
ZArūbieiiė, Lė'oil Trakima
vičius ir Jonas Grybas:

Abakan ir

Svarbūs Naminio 
Fronto: Reikalai

Tautos Laikraščių Išnešio
tojai Remia Karą 

M ' »

Yra namų fronto 150,000 
laikraščių išnešiotojų arihi- 
ja, kuri remia mūsų kovo
jančius vyrus karo frontuo
se. Jie uoliai pardavinėja 
Dėdės Šamo Karo ženkle
lius (War Stamps), pasiek
dami $90,000,000 sumos. 
Spalių 2 diena skelbiama 
Tautine Laikraščių Išnešio
tojų Diena (National News
paper Boy Day) ir tą dieną 
visame krašte kiekvienas 
laikraščių išnešiotojas 
stengsis parduoti vienu do
leriu daugiau Karo ženkle
lių.

Dešimts dešimtukų neat
rodo daug, Tačiau dešimts 
dešimtukų iš 20,000,000 a- 
merikiečių, kuriuos kasdien 
aplanko laikraščių išnešio
tojai, gali nupirkti galybę 
vertingų "ginklų ir pabūklų 
jūsų kariams bei jūrei
viams.

Dėlto, amerikiečiai, šią 
savaitę, nelaukdami jūsų 
laikraščių išnešiotojų pra
šymų, paruoškite tuos de
šimts dešimtukų nupirki
mui vieno dolerio vertės 
daugiau Karo Ženklelių.

Skolink savo dešimtukus 
kraštui ir remk karą.

S. armijos dalis, reikalauja 
papildymo. Karo Depart- 
mehtas pabrėžė, kad į WAC 
įstojahčiųjų skaičius turi 
būti patrigubintas, kad už
pildyti 200,000 specializuotų 
armijos' vietų, dabar atvirų 
WAC kandidatėms. WACS 
reikalingos pakeisti vyrus 
užfrontės darbuose.

Ambicingai moteriai, 
įstojančiai į WAC, yra dau
gybė galimybių. WAC gali 
tapti fotografijos technike, 
radijo operatore, arba me> 
dicinos technike. Ji gaus 
puikiausią paruošimą ge
riausiose armijos mokyklo
se. Moterų Armijos Kor
puso tarnyba yra tiktai ka
ro laiko tarnyba, o ne kar
jera, tačiau WAC’e gautas 
paruošimas daugeliui mo
terų po karo atidarys kelią 
puikiai karjerai.

Visos moterys tarp 20 ir 
50 metų amžiaus, neturin
čios vaikų jaunesnių kaip 
14 metų amžiaus, Amerikos 
pilietės, turinčios 2 metus 
high arba business school, 
ir kurios nedirba karo pro
dukcijos fabrikuose, gali 
kandidatuoti.

Pasitark su savo vietiniu 
WAC naujokų ėmimo pa
reigūnu dabar.

Generolas George C
Marshall

Siųsk Dovanas Kariams 
Dabar

Yra vienas reikalas, apie 
kurį mes turime pagalvoti 
dabar. Tai yra Kalėdų do
vana kariui fronte. Mes, li
kusieji namie, neturime pa
miršti, kad Kalėdos tai yra 
šeimos šventė ir kad jis, ne
žiūrint kuriame kovos fron
te bebūtų,- galvos apie my
limuosius namie.

Jo dalinys, be abejo, pasi
ruoš smagiai praleisti lai
ką, tačiau linksmiausias ka
reiviui bei jūreiviui įvykis 
bus atidarymas Kalėdų 
siuntinių, kuriuos jis gaus 
iš namų. Dėlto pasistenk, 
kad jis tas dovanas gautų 
laiku ir pirk dovanas da
bar. Persiunčiant laikykis 
šių nurodymų. —

Įvyniok dovaną saugiai. 
Pakietėliai neturi būti sun
kesni kaip penki svarai, nei 
didesni, kaip 15 colių. Už- 
adresuok tiksliai, įrašant 
vardą, laipsnį, serijos nu
merį, dalinį ir kariuomenės 
pašto adresą.

Nepamiršk, kad į užjū
rius siųsti dovanas pati vė
liausia data yra spalių 15 
diena, ir todėl išsiųsk dova
nas nedelsiant, šiandien.

Moterų Armijos Korpusas 
Reikalauja Papildymo

Moterų Armijos Korpu
sas, dabar neatskiriama U.

G. . Jusįus, Braintree, 
Mass., $5. lį. Trakimavičius, 
$3. Po $2: J. Krasauskas, 
M. Grigonis. Po $1: Char
les Valma, Aleksandra 
Vaitkevičius, Michael Už- 
davinis, John Grybas, Anna 
Casper. Po 50c: Nellie Gry
bienė, D. Valma, Wm. Zilai- 
tis. Viso $18.50.

Širdingai dėkojam už au
kas dienraščiui. Neabejoja
me, kad ir kiti dienraštį 
Laisvę branginanti žmonės 
supras reikalą primesti do
lerį kitą diehrašciui. Ta- 
čiaU> taipgi nusipirkite 3- 
čio Karinės Paskolos Bonų. 
Karo laimėjimas yra svar
biausias mūšų visų dalykas 
šiuom tarpu.

Laisvės > Administracija

Duok Tautiniam Karo 
Fondui

Ir vėl šiais metais 14 tau
tinių savišalpos ir karių 
labdaringų organizacijų — 
sykiu su tūkstančiais vieti
nių pašalpų ir labdarybės 
grupėmis — kreipsis į vi
suomenę, prašydami parem
ti per Tautinį Karo Fondo 
vajų, kuris prasidės pirma
dienį, spalių 4 d., ir tęsis 
iki lapkričio 20 d. Vajaus 
tikslas yra surinkti $125,- 
000,000.

Ankstyvesni, taikos meto, 
bendruomenės fondai 
(Community Chests) dabar 
tapo Karo Fondais ir, kaip 
kooperatiniai Tautinio Ka
ro Fondo nariai, prisiėmė 
papildomas atsakomybes. 
,Virš jų reguliarinių parei
gų —parūpinti išteklius pa
gelbėjimui jų bendruomenė
je vargstantiesiems, invali
dams bei nelaimingiesiems, 
vietiniai fondai prisideda ir 
padeda išlaikyti įvairias ka
rių labdaringas organizaci
jas, kurios palaiko mūsų 
kovojančius vyrus, jų šei
mas ir karo nuteriotuose 
kraštuose kenčiančius žmo
nes.

Šis yra vienihtelis šauki
masis įiągalbos, kuris bus 
daromas šiais metais palai
kymui organizacijų, pri
klausančių prie Tautinio 
Karo Fondo. Kadangi ame
rikiečiai bus prašomi duoti 
tiktai kartą visiems šitiems 
tikslams, jie privalo duoti 
duosniai. O. W. I.

Iki 1939 m. paprastas žmogus 
mažai težinojo apie generolą 
George C. Marshall, ' Chief of 
Staff and Field Commander, 
bet prieš pirmą pasauliriį .karą 
gen. Bell sakė, kad jis (buvo 
“svarbiausias militaris genijus 
nuo Stonewall Jackson laikų.”

Kritiškame momente manev
ruose Filipinuose, armijos vir
šininkas susirgo. Kitas oficie- 
rius pasiūlė Marshall’o vardą, 
jis tada buvo leitenantas. Jam 
buvo pavesta planuoti sekamą 
žygį. Marshall atvyko, paprašė 
visų regimentinių karių duoti 
jam reikalingų informacijų ir 
parodyti jų pozicijas ant žem- 
lapio. Jo įsakymai buvo pasek
mingai išpildyti.

Jis gimė Uniontown, Penn., 
1880 m. Jo tėvas buvo anglies 
ir malkų pardavėjas. Kada 
Marshall buvo dar jaunas, jo 
tėvas stengėsi jam gauti įleidi
mą į West Point. Bet nebuvo 
priimtas ir jis stojo į Virginia 
Military Institute.

Pirmais keliais mėnesiais jis 
buvo neparangus. Bet baigė 
mokyklą kapitono laipsniu. Už
baigęs mokyklą jis įstojo į ar
miją ir tuoj buvo paskirtas tar
nybai Filipinuose, kur viršmi- 
nėtas atsitikimas įvyko.

Išvykdamas iš Filipinų, Mar
shall buvo pasiųstas į Staff 
School Fort Leavenworth, ku
rią mokyklą baigė pirmas savo 
klasėj 1907 m.

Jis puikiai atsižymėjo pirma
me pasauliniame kare. Net sa
vo dienyne generolas Pershing 
ypatingai minėjo nu veikimus 
šio jauno kario prie Generali
nio štabo Francijoj. Jis perkėlė 
beveik milijoną vyrų iš St. Mi- 
hiel į pozicijas Meuse-Argonne 
kovoj. Kareiviai, 40,000 tonų 
amunicijos, 4,000 kanuolių ir 
neišpasakytai daug kitų reik
menų, buvo perkelta į ket.urioli-. 
ką dienų be triukšmo ir pilnoj 
slaptybėj.

Nuo 1919 m. iki 1924 m. 
Marshall paprastu ibūdu buvo 
paaukštintas. Jis buvo gen. 
Pershingo adjutantas Washing
tone per penkis metus ir vėliau 
tarnavo Kinijoj. Sekamus pen
kis metus jis praleido pėstinin
kų mokykloj Port Benning, Ga.

Paskirtas pulkininkų 1934 m. 
Kaipo Brigadier General jis ta
po viršininkas generalinio šta
bo War Plans Division. 1939 
m. tapo “Chief of Staff” ir jau 
galėjo įvykdinti jo planus iš
vystyti oro ir motorų korpusus 
pagal šių dienų reikalavimus.

Gen. Marshall vis tikėjo į di
desnę armiją ir išnaikinimą se
noviškų teorijų, įrengimų ir 
karių. Kada reikėjo viską pa
keisti ir reikėjo pinigų įvykdin
ti savo planus, Marshall puikiai 
perstatė faktus ir skaitines 
Kongresui. r

Pradžioje dabartinio karo, 
Marshall sakė: “vokiečiai buvo 
pasekmingi todėl, kad jų visi 
skyriai išvien veikė, jų vyrai 
puikiai išlavinti ir jų štabas ži
nojo visus senus ir naujus karo 
ginklus.” Jis vienu kartu lavi
no net 70,000 vyrų.

Jis gyvena kaip paprastas- 
biznierius. Keliasi apie Šeštą 
valandą ryte. Jo darbo diena 
prasideda 7:30 vai. ryte. Kada

jo pirma žmona mirė, jis vedė 
našlę su dviem vaikais —‘ savo 
neturi.

Marshall prisidėjo prie dvie
jų svarbių nuveikimų praeitą 
pavasarį. Pirmas buvo įsteigi
mas “Combined Chiefs of 
Staff,” Washingtone, šie virši
ninkai padarė nusprendimus, 
kurie lietė armijas ir laivjmus 
Jung. Tautų visame pasaulyje. 
Nariai tos tarybos, apart Mar
shall, yra Britų Field Marshall 
Sir John Dill, Amerikos ir Bri
tų admirolai ir viršininkai oro 
jėgų, atstovai kiniečių, olandų, 
australiečių ir Harry Hopkins, 
pirmininkas Munitions Assign
ment Board.

Antras' yra naujesnis ir ge
resnis sutvarkymas aukščiau
sios .komandos, šioj reorganiza
cijoj yra Lieutenant General 
Arnold, viršininkas Oro Jėgų, 
Lieutenant General McNair, 
viršininkas žemės pulkų, ir 
Lieut. Generolas Somerwell iš 
inžinierių, kuriam visos reik
menys pavestos. Pagal tą reor
ganizavimą Marshall turi dau
giau laiko svarbesniems karo 
reikalams.

Kada generolas Marshall ta
po paskirtas viršininku 1939 
m., armijoj buvo 187,000 karei
vių. Pabaigoje šių metų tiki
masi turėti 4,500,000 vyrų. 
Apie savo armiją gen. Marshall 
sako :—“puikiausi kareiviai vi
same pasaulyje.”

FL1S.

Easton, Pa.
Vietinės Žinios

Rugsėjo 15 d. mirė Barbora 
Rauktienė-Sakalauskaitė, 50 
metų. Iš Lietuvos paėjo nuo 
Žemaitijos, Žadeikių kaimo, 
Andrėjavo parapijos, Kretin
gos apsk, , Paliko nuliūdime 
vyrą’ Lauryną, keturis sūnus, kf t 
visi augę, iš kurių trys tarnau
ja Amerikos kariuomenėj. Pa
laidota su bažnytinėm apei
gom ant šv. Magdalenos ka
pų.

Elizabeth Katinienė užsimo
kėjo prenumeratą už Laisvę 
ir $1 paaukavo Laisvės popie- 
ros fondui. Katiniai turi užei
gą po num. 1855 Northamp
ton gatvės.

Rugsėjo 18 d. Stanley žan- 
sitis, Jr., apsivedė su Mary 
King, vestuvių pietus valgė * 
Eastono viešbuty j.

Tarp 6-tos ir 7-tos gatvių (' 
ant Northampton gatvės mies
tas turėjo sunkų darbą pakol 
išlupo gatvekario bėgius, ku
rie buvo amžinai įcementuo- 
ti į gatvę. Su kreinu pakelda
vo apie du tonus apskritą žle
gą. ir trenkdavo nuo 20 pėdų 
žemyn, tai net šaligatviai ir 
visi pastatai sudrebėdavo. A. 
Aronas rakandų pardavėjas 
skundėsi, tegul juos velnias, 
sako, mano štore visi pikčie- 4$ 
riai nuo sienų kuo nenulakstė. i 
Ant šalinių gatvių, kur buvo 
bėgiai-rėlės sudėta ant medi
nių špalų, tuos su kreinu iš
plėšė kaip plunksnas. Gatve- 
karių amžius pas mus eina 
prie pabaigos, o jų vietas už
ima moderniški busai.

V. J. -Stankus.

Londono žmonės demonstruoja., išgirdę Italijos pasidavimą.
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IL III T IE Ik AT IIIU ill r M IE N AS
Truputis Apie Dr.

Dr. A. Petriką yra parašęs dr. Jono Ba
sanavičiaus monografiją, pavadintą “D-ras 
Jonas Basanavičius ir Jo Gyventa Gadynė.” 
žemiau telpąs rašinys yra paimtas iš pa
minėtojo kūrinio, kuris dar nėra išleistas.

L. Red.

Reikia sutikti, kad d-ro Basanavičiaus 
vardas yra reikšmingas mūsų tautinio 
atbudimo istorijoj. Su jo ypata siejama 
savotiška tautinė mistika. Tūli skaito jį 
net kokiu tai pusdieviu, lietuvių tautinės 
aspiracijos simboliu, laisvės Prometė- 
jum, tautos patriarchu, didelio masto 
mokslininku ii’ t.t., ir 1.1. Basanavičiaus 
“Biografijos” autorius A. Nezabitauskis 
pačioj knygos pradžioj va kaip užsianga
žuoja :

“Jis gyvenimo audrų ir politinių ap
linkybių buvo blaškomas lyg laivas jū
ros bangų... dr. J. Basanavičius ne tik 
nepamiršo savo tėvynės, bet ir įkopė į 
mūsų tautinio atgimimo patriarcho 
sostą, išaugo į genialų mūsų tautinio 
atgimimo politiką, gilų mokslininką ir 
pirmąjį anų laikų lietuvių tautos vei
kėją.”
Argi iš tikro taip? Galima tų žodžių 

autorių paklausti: kokia nauda iš tokių 
bombastinių teigimų? Argi Basanavi
čiaus asmuo jau taip menkai vertinamas, 
kad jam reikalinga tokia stipri rekomen
dacija? Išrodo, kad prifantazuoti niekuo 
nepagrįstų teigimų yra lengviau, nei 
juos faktais įrodyti. Knygos pabaigoj jis 
pats tą fantaziją — savo ir kitų lūpo
mis — nedviprasmiškai paneigia. Basa
navičius buvo romantikas-svajotojas iki 
pat jo amžiaus galo. Realisto lygiui jis 
nedaaugo. Dėlto realiame darbe jį kiti 
visuomet pralenkdavo. Bandė įeiti į Ru
sų valstybės Dūmą, ’ gėriau įgudę politi
kai ir čia jį apgavo.

Bet leiskime kalbėti kun. J. Tumui- 
Vaižgantui, kuris šiaip nesigaili Basana
vičiui komplimentų ir kurį Nezabitaus
kis savo knygos gale be komentarų cituo- • tja:

“Simbolingas buvo dr. J. Basanavi
čius ir politikos darbe. Kai jam parū
po konkrečiai dirbti, jis pralaimėjo.. . 
Ėjo, vertės per galvas vokiečiai, rusai, 
lenkai — jis liko savo vietoje nepaju
dinamas... Jis tuo laiku neparašė nė 
mažiausio politikos tūrinio straipsne
lio, nepratarė nei vieno žodžio prieš 
vienus ar kitus okupantus... Savo 
knygyne jis beskaitė, retkarčiais ką ne 
ką nusirašydamas; per posėdžius be
klausė tarybų, pabalsuodamas už iš
laidų sumažinimą. Padirbėti darbo da
lies jis neapsiimdavo. Tad vienas ki
tas piktas liežuvis pasakydavo, kad po
sėdžiai’ ir iš viso nebebuvo jo reikalin
gi.”
Myk. Biržiška sako, kad po 1914 m. 

ligos Basanavičius pasidarė visai neveik
lus, veik jokiame Vilniaus lietuvių darbe 
nedalyvavo ir tik jį pagerbdami to mies
to lietuviai statė į visokius komitetus bei 
įstaigas:

“rimto apsirgimo pasekmės, kurios 
griežtai atsiliepė jo būdui ir veikimui, 
versdamos jį pasyvesniu, dažnai tiesiog 
nebyliu Vilniaus lietuvių darbo daly
viu. Jo biografas — A. Nezabitauskis 
—iš piršto laužo nepaprastą jo jud
rumą ir vadovavimą dar 1915-1917 
m., kurio nebuvo, bet mes, vilniečiai, 
visi jį branginome ir mylėjome kaip tik 
už tai, kad jis,... ir tylėdamas, kad ir 
ne kartą posėdžio protokolą tepasira
šydamas, buvo drauge su Vilniaus lie
tuviais !...

A. N. knyga apie B. yra taip ydin
ga, jog gaila, tikrai gaila, kad ji to
kia yra išleista ir gal pateko į <skaity
klas, į mokyklas ir šiaip pasiekė skai
tytojus, pateikdama ir net patiekdama 
jiems klaidingas, neteisingas žinias 
apie B., apie Vilniaus lietuvių veiki
mą, apie prieškarinius mūsų santy
kius ir t.t....

Kažkaip negražu būtų siūlyti A. N- 
iui sunaikinti likusius jo knygos eg-

Joną Basanavičių
zempliorius, mūsų metu Vilniaus Bo- 
cianskio komandai (lenkams) taip uo
liai naikinant lietuviškus raštus, bet 
vis dėlto patarčiau autoriui laikyti sa
vo dabartinį ‘Basanavičių’ tik pačiu 
pirmuoju juodraščiu, dar padirbėti 
metus, gal net su puse ir, griežtai savo 
veikalą perdirbus, apdovanoti mus ti
krai rimtu, didžiojo B-s vertu darbu.”1

1. “Mūsų Senovė,” II t., nr. 4.

Ar Basanavičius buvo “genialus moks
lininkas,” kaip jo biografas teigia, ar 
tik mokslo mėgėjas, mokslo populiariza- 
torius, mūsų tautosakos rinkėjas? Basa
navičių tyru mokslininku nei kokiu po
žiūriu skaityti negalima. Jis tik naudo
josi kitų mokslininkų surinkta moksline 
medžiaga savo iš anksto pasirinktai ir 
paskelbtai tezei apginti. Mokslininko ke
lias visai kitokis! Jo sutvertoji trakolo- 
gija—šiandien visiškai paneigta, liko be 
jokios vertės: “Basanavičiaus teorijos 
apie lietuvių ir tarkų-frigų giminystę ir 
kitką savo laiku velionies prof K. Būgos 
buvo niekinamos, ne tik kad nepripažįs
tamos.”2 Pats Nezabitauskio cituojamas

2. Jul. Butėnas, “Kultūra,” 1938 m. nr. 12. 

Vaižgantas apie Basanavičiaus “moks
lą” sako:

“Pats nedidžiausias mokslininkas: 
vienatinis jo trakologijos darbas buvo 
tik apriorinė hipotezė, sunkiai virstan
ti teorija. Pradėjus skųstis, kad jis ta 
probleminės vertybės archeologija nu
smelkiąs gyvąją tautosaką, kurios tiek 
daug yra susirinkę archyve... Mes pa
sijuokiame iš romantizmo priemonių 
tautai kultūrinti. O ar mes juokiamės 
iš keįiargės mergiotės, kai jos instink
tas verčia dėtis augesne ir tuo tikslu 
ilginti savo sijonėlį? Dr. Basanavi
čiaus trakologija yra ne kas kita, tik 
ilginamas tautos apdarėlis; jis turėjo 
padaryti ją dviem tūkstančiais metų 
senesne kultūroje ... Basanavičius į 
archeologijos dalykus yra įsižiūrėjęs, 
triviališkai sakant, kaip žaltys į savo 
kiaušius, belaukdamas, kad išskiltų jo 
vaisius. Jis tuo vienu mokslu yra gy
vas; tam Vienam rinkęs knygyną, pir
ma savo lėšomis, paskui ir iš visuo
menės. Dėl to vieno jis yra pasiryžęs 
perskaityti ko ne viso pasaulio moks
lo literatūrą. Ir skaito dieną ir naktį, 
vis tėmydamas tuos dalykus, kurių 
jam reikia jo tezei įrodyti.”
Taigi net karštieji Basanavičiaus ado

ratoriai jo grynu mokslininku nepripa
žįsta. O kai dėl jo “blaškymo, lyg jūros 
bangų,” tai tiek galima pasakyti: Bai
gęs Maskvos universitetą jis, grynai šal
tu išskaičiavimu, išvažiavo į Bulgariją 
ir ten per 25 metus gyveno. 1905 m. grp 
žo į Lietuvą ir Vilniuje iki pat jo mir
ties niekeno nekliudomas ramiai sau trū- 
sėsi. Jokių “bangų,” jokių “audrų” išgy
venti jam nereikėjo. Basanavičius savo 
gyvenime labai daug važinėjo, tiesa, bet 
tai paties pamėgimu: sveikatos bei stu
dijų reikalais, o ne dėl kokio ten per
sekiojimo.

Kai dėl teigimo, būk Basanavičius vi
sam vilniečių sąjūdžiui vadovavo, ir 
būk jį lenkai ypač sekę ir tik jieškoję 
priežasties jį suimti, M. Biržiška sako: 
“Nei jį kas laikė vadu, nei lenkai ypačiai 
jį sekė. Daugiausiai buvo puolamas Lai
kinasis Vilniaus Lietuvių Komitetas, 
kuriame B-iaus, kad ir nario, vaidmuo 
buvo kuomažiausias.” (“Mūsų Senovė”).

Basanavičius buvo Lietuvos patriotas. 
Savo tėvynę jis aistringai ir nuoširdžiai 
mylėjo. Jis buvo gausus publicistas, ra
šęs gana daug ir įvairiom temom. Neven
gė jis rašyti net rusų juodašimčių spau
dai, kaip Maskvos “Novoje Vremia” ir 
“Moskovskije Viedomošti,” per kurių 
skiltis įrodinėjo card valdžios pareigū
nams, kad drausdami lietuviams spau
dą, jie stumte stumia juos prie lenkų. 
Rusų vyriausybei jis sakė, būk lietuviai 
esą carui ištikimi, jie tik norį turėti tei
sę savo raštus spausdinti lotyniškomis 
raidėmis.

Žinoma, Basanavičius kalbėjo tik sa
vo vardu, o ne visų lietuvių. Buvo, aiš
ku, caristine tvarka patenkintu. Tačiau 
didelė lietuvių dauguma, kartu su vi
sais pažangiasiais didžiosios Rusijos žmo
nėmis, troško daug daugiau, nei lotyniš
kos raidės gali duoti; suvaržyta, cenzū
ruota spauda, tai savaime dar menkas 
laimėjimas. Lietuviai norėjo gauti dau
giau piliečio teisių, caro sauvalės apri- 
bavimo, politinės bei ekonominės 'laisvės 
ir t.t. Jų politiniai reikalavimai, tie^a, 
ne visų ir ne visuomet buvo tie patys: 
vieni jų stojo už autonomiją Lietuvai, 
kiti už federaciją su kitomis Rusijos tau
tomis, dar kiti už pilną nepriklausomybę. 
Betgi jie reikalavo sau teisių. Jie carui 
ištikimi nebuvo ir tai nedviprasmiškai 
įrodė 1904-1905 metų revoliucijoj.

Lakštingala ir Žvirblis
Graži naktis viešpatavo: 
Viskas skendo gludo j miego.
Laiką poilsiui aukavo 
Ir laimingi ir ką liego: 
Tie ramybę sau turėjo, 
Kitiems kančios įkirėjo.
Mėnesėlis patekėjęs, 
Grožia savo viską kaišė 
Ir šypsotis jis pradėjęs: 
Matė, kokia jojo vaisė.... 
Jis žvaigždėtą dangaus rėtį 
Irgi bandė užkerėti....
Aukštoj liepoj gale sodo 
Lakštingala uždainavo ...
Jai tylėti nusibodo,
Ar ji verkė, aimanavo, 
Ar tik sveikino gyvatą?— 
Ji tik tęsė savo “natą.”
Tuom išbudino žvirbliuką, 
Kuris snaude prie pašiūrės, 
Tą čirškiantį nebyliuką, 
Kuriam saldūs sapnai burės:
Jisai miego taip norėjo, 
Kad jam daina įkirėjo.
“Savo gerklę uždarytum, 
Leistum kitiems pailsėti. *..
Geriaus uodą kur prarytum, 
Ir nustotum čia žaksėti— 
Čia tu tokia dainininkė....” 
Labai piktas žvirblis klykė.

i

“Jeigu kas tave klausytų, 
Džiaugtųsi, pasigėrėtų,
Kad jausmus keno masytų, \ 
Ir smagumą kas turėtų;
Tuomet žodį aš netarčia, 
Ir už tai tavęs nebarčia.
“Ve, jeigu tu ryto metą 
Šitą dainą čia užtrauktum 
Tai tuomet tik ausį retą 
Linkui savęs nepatrauktum: 
Tai girdėtų ir veršeliai 
Vištos, avys ir paršeliai.
“O dabartės, man tik juokas :
Čia dainuoji taip sujudus, 
Gal tankynėj kur apuokas, 
Vyturys, griežlė išbudus 
Vienas, kitas pasiklauso: 
Tai ir nauda darbo sauso.”
Klausėsi lakštingalėlė, 
Kaip žvirblukas jąją barė, 
Ji iš vietos nesikėlė
Ir tik šitaip žvirbliui tarė: 
“Verčiau pora vyturiukų, 
Negu ^puskapiai buri ūkų....”

A. Dagilis.

Raudonarmiečiui
Mačiau mergytę nužudytą.
Ant stalo žolynai žali.
Jos akys amžiams uždarytos, 
Tačiau atrodė—miega ji.
Ir miegas jos budrus toks rodės, 
Ir buvo ji visa budri.
Tarytum tuoj pratars ji žodį, 
Tarytum laukė kažko ji.
žinios pi laukė, mielas drauge, 
žinios iš kruvinos kovos,—
Jog tu, patrankų gausmui staugiant, 
Atkeršijai už mirtį jos.

Išvertė K. KORSAKAS.

Lietuvių Meno Są
jungos Leidiniai

Šiomis dienomis Lietuvių Meno Sąjun
ga prisiuntė redakcijai paminėti laikraš
tyj keletą naujų leidinių: chorams dainų 
ir sceniškų veikalėlių.

“Sudiev Motinėle ir Tau Mergužėle“ 
daina; muziką parašė B. Žiūronas. Tai 
vyrų chorui daina.

“Už Visų Tautų Liuosybę“ — mišriam 
chorui daina; žodžius ir muziką para
šė J. Žiūronas.

Sceniški veikalėliai:
“Vos Neapsivedė,“ vienaaktė komedi

ja. Parašė O. Krakaitienė.
“Prakeikimas“ — dviejų veiksmų dra

ma, pagal Vairo Jpysaką sudramatizavo 
scenai J. Linartas.

“Buvo Klaida“ — dviejų veiksmų sce
nos vaizdelis. Parašė J. Linartas.

“Dėdės Silvestro Kieme“ — trijų pa
veikslų vaidinimas. Parašė Juozas Bal- 
trušis.

. Visi veikalėliai neilgi, lengvi mažoms 
scenos mėgėjų grupėms suvaidinti.

Kurie norite dainas bei scenos veika
lėlius gauti, rašykite Lietuvių Meno Są
jungos sekretoriui, V. Bovinui (46 Ten 
Eyck St., Brooklyn, 6, N. Y.)

Sezonas vaidinimams jau prasidėjo. 
Mūsų scenos mėgėjai turėtų pradėti dar
buotis, kad kiekvienoje lietuvių kolonijo
je galėtų per žiemą bent porą vakarų (su 
vaidinimais) suruošti. '

Girdėjome, kad Lietuvių Meno Sąjun
ga turi ir daugiau naujų dainų ir sce
nai veikaliukų; gal neužilgo ir jie bus 
gatavi.

Nashua, N. H.
Klaidos Pataisymas

Dienraštyje Laisvėje, kur 
paskelbė drg. J. Egeris aukas 
Laisvei, įvykę klaidų. Ten pa
sakyta, kad V. Vilkauskas iš 
Hudson, N. H. aukavo $5.

Turėjo būti: V. Vilkauskas 
aukavo $5 ir J. Wirbickas $1, 
abu iš Nashua, N. H.

Philadelphia, Pa.

Baltijo Meno Vakaras 
Tarybų Rašytojų Kliube

Maskva. — Rašo Kostas Korsakas:
Ryšium su trečiametine Tarybų san

tvarkos įsikūrimo sukaktim Baltijos 
kraštuose, buvo kreipiama specialio dė
mesio į tų tautų meną ir literatūrą. 
Maskvoj įvyko eilė koncertų, pašvęstų 
Baltijo žmonių menui, dalyvaujant žy
miausiem lietuvių, latvių ir estų daini
ninkam ir artistam.

Tarybinių Rašytojų Kliubas Maskvo
je suruošė Baltijo tautų literatūros ir 
meno vakarą,' kuriam pirmininkavo ge
rai žinomas rašytojas Fedoras Gladko
vas.

Justas Paleckis, pirmininkas Tarybi
nės Lietuvos Respublikos Aukščiausios 
Tarybos prezidijumo, pasakė įvedamąją 
kalbą apie lietuvių, latvių ir estų rašy
tojų literatinę veiklą ir pabrėžė faktą, 
jog per dvejus karo metus Baltijo rašy
tojai parašė daug įdomių literatūros kū
rimą, kad jų balsai girdėt ne tik Tary
bų Sąjungoj, bet ir toli už jos sienų. 
Baltijo rašytojai yra gabūs nariai Ta
rybinių rašytojų šeimoj, susidedančioj iš 
daugelio tautų. Jų knygos yra verčia
mos į kalbas įvairių tautų, gyvenančių 
Tarybinėje Sąjungoję, daugiausiai į ru
sų kalbą.

To vakaro programoje poetai Liudas 
Gira, Kostas Korsakas, Johannes Barba
rus ir Fricis Rankpelnis skaitė origina- 
linius savo veikalus. Kitų poetų eilėraš
čius skaitė vertėjai ir plačiai žinomi Ta
rybose deklamuotojai: Carevas, Liubi
movas ir kiti.

Visi tie poetai savo kūriniuose palie
tė karą, ir jų eilėraščiai yra persisunkę 
gilia neapykanta priešui ir karšta meile 
pavergtoms jų tėvynėms. Jų poezija pa
reiškė gilius patriotiniai-tautinius jaus
mus.

Po literatūrinės vakaro dalies buvo 
koncertas, kuriame dalyvavo žymieji lat
vių, estų ir lietuvių artistai.

/

Lietuvos “Našlaičiams’*

Lietuvių Muzikalio Namo 
Kliubo susirinkime, rugs. 15 d., 
pirmininkas pranešė, kad vie
tos trijų parapijų kunigai ren
gia didelį koncertą lapkr. mė
nesį. Pelnas esą skiriamas Lie
tuvos našlaičiams, todėl rengė
jai prašo, kad kliubas svetai
nę išnuomuotų pigiau. Tuoj vie
nas narys įneša, kitas “patvir
tina” ir “nubalsuoja” svetainę 
duoti veltui, tik už šviesas ren
gėjai primokės ir atlygins dar
bininkams.

Kodėl “nubalsuoja” įdėjau 
svetimženkliuose? Mat, mūsų 
kliube įvesta “mada” įnešimus 
priimti be balsavimo. Vienas 
narys: “įnešu priimti.” • Kitas: 
“Patvirtinu.” Pirmin.: “Įneši
mas priimtas.” Tai ir visos bal
savimo ceremonijos.

Dabar, kas dėl koncerto Lie
tuvos “našlaičiams.” Ar kliu- 
biečiai pagalvojo, kokius naš
laičius .kunigai šelps? Juk Lie
tuvon, kuri tebeneša vokiškų 
nacių jungą, kelių šelpimui nė
ra. Sęvietuose besirandančių 
Lietuvos našlaičių jie nešelps. 
Tai kokie-gi našlaičiai belieka 
reikalingi pašalpos? Aa! Ogi 
Amerikoj besibastanti Lietuvos 
“našlaičiai”, kurie, vietoj dirbt 
naudingą darbą ir pasidaryti 
sau pragyvenimą, šinkuoja hit
lerinius nuodus.

štai keletas jų: “Našlaitis” 
.kun. Prunskis, hitlerininkų at
siųstas Dėdės Šamo žemėn, įsi
steigė “žinių biurą” skleidimui 
goebbelsinių nuodų lietuviuose. 
Juk jis aprūpina visus lietu
vių pro-nacinius laikraščius su
kliurusia nacių propaganda. 
“Našlaitis” Gabaliauskas Pitts- 
įburghe išleidžia laikraštuką, 
prašvinkusį hitleriniu brudu. O 
kur dar prof. Pakštas, pulk. 
Grinius, Vileišis ir eilė kitų 
“našlaičių,” .kuriuos Vokietijos 
nacių viršylos atbugdė Ameri
kon nuodijimui silpnavalių lie
tuvių proto.

Kuo daugiau tie Lietuvos 
“našlaičiai” priteršė naciniu 
brudu lietuvių pro-nacių laik
raščius; kuo daugiau pakenkia 
subendrinimui lietuvių darbuo
tės karo rėmimui, tuo labiau 
tie “našlaičiai” reikalingi pa
šalpos.

Bet ar mes, Philadelphijos 
lietuviai, kurie taip vieningai 
iki Šiol dirbome karo rėmimo 
darbuose, remsime savo sun
kiai uždirbtais centais tokius 
“našlaičius,” kurių tikslas yra: 
ardymas lietuvių vienybės, kir- 
šinimas lietuvio prieš lietuvį, 
trukdymas darbuotei greitesnio 
karo laimėjimo pastangose?

Pagalvokime rimtai. Kuo 
greičiau baigsis žiaurusis ka
ras, tuo greičiau prisiartins tą
jį linksma valanda, kuomet mūįį 
sų narsuoliai, sūnūs ir dukroj 
nugalėjęs žiaurų priešą, grįš pjnĮ 
savus. O tas galima tik vieny? 
bėję, pasiunčiant vienybės ar
dytojus ten, iš kur jie atvyko.

Tikrus Lietuvos našlaičius 
Šelpsime tada, kada Lietuva bus 
išlaisvinta iš barbarų hitleri
ninkų, o tas laikas jau nebetoli.

Senas Kliubietis.'
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Vaikučiai, aną dieną bu
vau nuėjęs pas anūko žentą. 
Jis dabar turi nusipirkęs nuo
savą namą. Porą mėnesių tam 
atgal jis davė tą namą, taip

• sakant, “nupentyti”. Iš tolo 
atrodo nevisai blogai, bet arti 
tai visai keistai atrodo, vieto
mis išpūslėjęs, o vietomis, tai 
maliava lupasi žievėmis. Jis 
keikia “pentorius”, kad jie 
davė prastą “pentą” ir dabar 
nežino nei ką daryti.

Vaikučiai, jeigu jums kada 
prisieis pirkti namą, tai visuo
met žiūrėkite, kad nebūtų nu- 
pūslėjęs. Matote, dalykas yra 
tame, jog jeigu namas pūslė- 
ja, tai “pentorius” visai nekal
tas, reikia priežasties jieškoti 
kitur. O ištikrųjų ji yra. Da- 
leiskime, jeigu stato-budavoja 
namą ir medis yra žalias, ne
pilnai išdžiūvęs, tai tokis na
mas visuomet pūslės. Visuo
met turėkit omenyje, jog alie
jau ir riebalų negalima sumai- 
šyt su vandeniu. Gi visokį 
“pentai” yra sumaišyti su linų 
aliejumi ir kuomet tik užtepi 
ant šlapio medžio, tai esantis 
vanduo medyje neleidžia alie
jaus į medį įsisunkti. Gi mū
sų motina saulė kaitina diena 
iš dienos ir kuomet “pentas” 
įkaista nuo saulės, o vanduo 
pradeda šilti, tai tarpe van
dens ir aliejaus atsiranda ga
rų ir aliejus pradeda pūstis į 
burbulą. Vėliau tie burbulai 
išdžiūsta ir sprogsta, palikda
mi medį nuogą. Kur saulė ne
gali įkaityti, ten “pentas” lu
pasi žievėmis.

Bet, vaikučiai, gali būti ir 
kita tam priežastis. Namas 
gali būt pastatytas iš sausiau- 
sio medžio, o “pentorius” gali 
duoti geriausį “pentą”, vienok 
namas puslėja ir lupasi. To
kiuose'• atsitikimuose, tai kal
tas pats savininkas. Jis nemo
ka namą užlaikyti-prižiūrėti. 
Gal jums taikėsi būti tūlų na
mų skiepuose. Tuose skiepuo
se subudavotos užtvaros iki 
pačių lubų, langai uždaryti 
žiemą-vasarą, oras pei’ niekur 
negali įeiti — nėra ventiliaci
jos. Tokis skiepas būna visuo
met drėgnas ir tas drėgnumas- 
šutimas eina per visą namą ir 
pūdo jį. O kuomet drėgnu
mas veržiasi iš vidaus namo, 
aišku, maliava atšunta nuo 
medžio ir krinta žemyn.

Tokis namų savininko apsi
leidimas yra nedovanotinas. 
Mat jau jį bala, kad jis namą 
supūdo, bet tokiame name ne
sveika gyventi. Pavyzdžiui, 
vaikučiai, būna tokių atsitiki
mų, jog džiovos bakterija 
sausame klimate apmiršta ir 
išbūna penkiolika metų kaip 
negyva, bet jei tik pagauna 
drėgno klimato, vėl atgyja ir 
veisiasi ta bestija, kuri pa
pjauna milijonus žmonių. Vai- 
iučiai, kuomet jūs turėsite sa
vo nuosavus namus, visuomet 
laikykite skiepo langus atda
rus per visą vasarą.

— Seneli, pasakykie mums, 
ką maliava duoda namui ir 
kada patogiausia jį maliavot?

Vaikučiai, maliava, tai na
mo lietsargis. Ji neduoda van
deniui įsigerti į medį. Jei me-

• dis be maliavos, tai per jį 
vanduo sunkiasi kiaurai ir nuo 
vandens jis pradeda pūti. Tai
gi, vaikučiai, kur tik pamaty
site nuogą medį, visuomet už- 
maliavokite jį, kad jo - van
duo nepaliestų. Maliavotas 
medis šimtą kartų ilgiau išsi
laikys už nemaliavotą.

Kas liečia antrąjį klausimą, 
kada geriausia namas malia- 
voti, tai kiek ir kebliau atsa
kyti. Matote, vaikučiai, dau
giausia namus maliavoja va
saros laiku, tai iš to galėtu
me suprasti, jog vasaros me
tu “geriausia” yra maliavoti. 
Bet ištikrųjų taip nėra. Nors 
yra faktas, kad geriausia alie
jus geriasi į medį, kuomet jis 
sausas, bet kuomet medis lie
pos mėnesį įkaista nuo sau
lės, tai jeigu užbrauksite su 
šepečiu aliejaus, tai pamatysi
te, jog burbulai šoka iŠ me
džio. Tas pat, jeigu to paties

viduryje namo, yra 
sii virintu aliejumi, 
namą maliavbjainė 

būna sumaišyta su

aliejaus užpiltume ant skau- 
rados, kuri stovėtų ant karšto 
pečiaus.

Turite suprasti, jog malia
va ^ra dvejopa. Ta; kurią mes 
vartojame 
sumaišyta 
O ta, ką 
iš lauko,
žaliu aliejumi.

Gal jums, vaikučiai, kada 
pasitaikė išmesti iš vidaus ko
kia numaliavota lenta. Kuo
met ji pabūna porą savaičių 
ir lietus kelis kartus nulyja, o 
saulė pakaitina, tai visa ma
liava ir nusmunka.

Taigi, vaikučiai, aš jums ir 
noriu priminti, kad kai medis 
nuo saulės labai įkaista, tai 
užteptas aliejus sukempa ir 
sukrekėją — praranda savo 
gyvybę slinkties į medį. Taip 
numaliavotas namas greitai 
pradeda luptis ir daro dide
lius nuostolius namo savinin
kui.

Geriausia, vaikučiai, namus 
maliavoti, tai pradėti rudenį 
ir baigti pavasarį. Tik, visa 
bėda tame, jog šiuom laiku 
oras labai nepastovus ir “pon
tonai” žiemą nenori šį amatą 
praktikuoti.

Pittsburgh, Pa.
įvairios Žinios

Rugsėjo 4 dieną laikytas 
LDS 160 kuopos susirinkimas. 
Tarpe kitų tarimų, nutarta su
rengti bendrai su Moterų Kliu- 
bu ir Literatūros Draugijos 87 
kuopa parengimą, kurio pel
nas eis į fondą nupirkimui 
dviejų ambulansų. Į komisiją 
apsiėmė Petras Aglinskas, D. 
Lekavičius, M. Velienė ir K. 
Kairys. Parengimas įvyks spa
lių 30 dieną.

Rugsėjo 12 dieną įvyko 
mieste paradas išgarsinimui 
Trečios Karinės Paskolos bo- 
nų. Parade dalyvavo apie 
50,000 žmonių, kaip tai: ka
reivių, jūreivių, policijos, ug
niagesių skyriai, karo vetera
nai, aukštųjų mokyklų studen
tai, moterų skyriai ir t.t. Mar- 
šavo svarbiomis gatvėmis iki 
North Side Parko, kur atsibu
vo prakalbos. Išparduota už 
kelis milionus dolerių karo 
bonų.

4

Rugsėjo 19 dieną atsibuvo 
Pittsburgh Lietuvių Vienybės 
Karo Laimėjimo Komiteto po
sėdis. 
Nutarė 
kvotas, 
pinigų, 
darbą.

Dalyvavo visi nariai.
paskirti kolonijoms 

kiek kuri turi sukelti 
kad greičiau baigus tą

Du jauni plėšikai pasibeldė 
į O. Butkienės duris, anksti 
rytą, o kada ji atidarė, tai jie 
ginkluoti 
maskavę, 
sikėlė iš 
LDS 160 
reikalavo
sakė, kad nunešė į paštą ir 
parodė kvitas, tai iškratė ki
šenes, surado $22, 
įgrąsino, kad 
neštų iŠ pašto,
kartą ateis ir prasišalino.

revolveriais, užsi- 
įsiVerže į namą, pri- 
lovos J. Vasilauką, 

kuopos narį ir pa- 
pinigų. Kada jis at-

pasiėmę 
pinigus parsi

neš- jie kitą

Paleido i šarmijos V. Pakš- 
čio sūnų dėl akių silpnumo, 
išbuvo metus orlaivių mokyk
loj. Į kariuomenę išėjo V. 
Marcinkevičius. Buvo parva
žiavę tėvus aplankyti kariai:. 
P. Sinkus, J. Bamblauskas, J. 
Gustis,. V. Masedulski ir A. 
Kairys. Po kėlių diėnų atosto
gų vėl išvyko tarnybon.

D. P. Lekavičius.

London. — Policija išvai
kė 500 žmbnių atknaršavu- 

*1 anglų hiinistėHtįšių prie 
kabineto, rūmiį reikalaut 
tuojaus 
frontą.

atidaryt antrąjį

kanadie
čiai žvejai ritižiatgjo behe 
japorių submarine
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Anglai kariai traukia iš Messina, Sicilijos, į Italiją

Bostono*ir Apylinkes Žinios.
Motinos, Kurios Skirtingai 

Jaučiasi
Nelabai seniai mano draugą 

ištiko nelaimė, jų sūnus buvo 
susidėjęs su plėšikų gauja. Vie
name apiplėšime jie pašovė po- 
licistą ir juos visus sugavo, tar
pe jų ir mano prieteliaus sūnų. 
Aišku, tokis prasikaltimas vi
siems gręsė elektrikos kede.

Suprantama, tokiame perijo- 
de tėvai turi pergyventi laido
tuvių momentą iki teismas iš
neša nuosprendį. Kiek tai tėvai 
išliejo graudžių ašarų, o ypa
tingai motina; kiek tai jie pri
silakstę per gimines ir pažįsta
mus, kad padėtų1 apginti jų sū
nų. Kur tik nueina, draugai at
sisako teikti pagalbą, o giminės 
nenori prisipažinti, jog jie yra 
jo giminės. Tačiau, jų sūnui ne
teko sudegti elektros kėdėje, bet 
už tai jis gavo ilgus metus ka
lėjimo.

Neseniai buvau sutikęs minė
to išdykėlio motiną, kuri kal
bėjo su man nepažįstama mo
terimi. Iš kalbos išėjus, nepa
žįstama jos užklausė:

—O kaip tavo sūnus, dar na
mie ar jau į^ kariuomenę išėjo?

Tarpe kalbų pasidarė ilga 
pauza, mano draugės lūpos tan
kiai virpėjo tarsi elektros kra
tomos ir pagaliaus prabilo:

—Iš-iš-išėjo į “kariuomenę” 
—vos išsiveržė keistas balsas iš 
tragedinės motinos krūtinės.

Aną dieną vos baigęs 17 me
tų, grįžta į svečius iš laivyno 
Haroldas Alekna su leitenanto 
laipsniu kaipo laivyno inžinie
rius! Haroldas yra jauniausias 
leitenantas Amerikos laivyno is
torijoj. Jis yra skaitomas did
vyriu, jis savo gabumu papuošė 
mūsų spaudą. Juomi džiaugiasi 
pažįstami ir visa giminė. Jis 
parnešė namuose tokį džiaugs
mą, jog motina iškėlė galvą 
aukštai ir pajuto, kad ji dabar 
randasi didvyrių motinų šeimo
je!

Haroldo mamytė, būdama 
jauna, nudirbo platų barą dar
bininkų dirvoj, o bobutė (Mi- 
siaviČlenė) ir šiandie gausiai 
remia darbininkų judėjimą. 
Mes sveikiname Aleknų šeimą, 
o Haroldui linkime ištvermės, 
kad pasiektų pačių aukštumą!

Bostoną Apleido Draugas- 
švietėjas

Pora savaičių tam atgal, So. 
Bostoną apleido Dr. J. F. Bo
ris (Barisas). Jis sakėsi, jog 
išvažiuoja ant ilgos vakacijos, 
bet mes nujaučiame, jog ta va
kari ją gali užsitęsti desėtką 
metų, o gal ir visai negrįžti.

Kaip ten nebūtų, bet męs ne
tekome nuoširdau vei.kėjo-švie- 
tėjo, o aš netekau draūgb san- 
datbininko, kuris man daug pa
dėjo. Su daktaru buvau taip ap
sipratęs, jog pažinau jo cha rak
telį, o jis mano. Apie vieną ko
kį įvykį meš rašydavome visai 
nepasitarę ik nepakartodavome 
to paties šakinio. Tas mūs pa
žinimas vienas kito, palengvi
no redakciją ir plačiai nušvies- 
davome patį dalyką.

Nekalbant apie rašymą, dr. 
Barisas Bostono apylinkėje da
vė daug paskaitų sveikatos at-. 
ŽVilįnii. Jis daug prisidėjo prie 
sukėlimo finansų dėl medika- 
lės pagalbos būdamas to koriii-

ŽefeėHBhig; ftu&ėjo 25, IMS

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

So. Bostoii, Mass

ROCHESTER, N. Y.
Didelis pažmonis, dienraščio 

Laisvės naudai, jvyks 25 d. rug
sėjo, 6:30 vai. vak., Gedemino 
salėje, 575 Joseph Ave. BUs getą 
mėsos vakarienė. Tik $1 asme
niui. Kviečia ALDLD 50 kuopa.

. .Ekstra susiritikimas Laisves 
vajaus reikalu įvyks sekma-

dą, Am. Liet. Piliečių Kliubo 
salėje, 376 West Broadway. 
Kviečiame visus dienraštį Lai
svę branginančius žmones iš 
Cambridge, Dorchester, Rox
bury ir Brighton dalyvauti 
šiame mitinge. So. boštdtiiečiai 
visi privalo būt šiame mitinge. 
Turime gerai 
jui ir turitne 
giausia naujų 
dienraščiui. 
Komitetas.

prisirengti va- 
gauti kuo dau- 
skaitytojų savo 
Kviečia Vajaus

(224-226)

teto sekretorium, o daugiausia 
jis pasidarbavo tai: The Mas
sachusetts Lithuanian (Commit
tee, dėl nupirkimo trijų ligon- 
vežimių.

Nors “nežinau,” kur jis da
bar randasi, bet tikiu, jog ne
paliaus rašinėjęs į mūsų spau
da ir darbuosis vietos darbinin
kų judėjime. Nuo savęs linkiu 
daktarui geriausio pasisekimo.

Kadangi rugsėjo 13 d., Bos
tone buvo drapanų rinkliava

m

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių
Veltui šermenine 

(KOPLYČIA) 
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 Bedford Avenue 

BROOKLYN 
Telephone: EVergreen 8-9770

NOTART
PUBLIC

dėl Sovietų, tai jų surinko tiek, 
jog užvertė kelis sandėlius. 
Drabužiai, kurie visiškai geri, 
tuos atrenkama ir stačiai siun
čiama į Sovietus, bet daugybė 
yra tokių, kurie reikalauja pa
taisymo. Kriaučiai, kurie nepa
tingite vakarais, būkite toki ge
ri ir padėkite tuos drabužius 
pataisyti. Užsiregistruokite pas 
A. J. Kupstį, 332 W. Broadway, 
So. Boston, Mass. Jis nurodys 
vietą, kur nueiti.

Jaunutis.

HARRISON-KEARNY, N. J.
ALDLD 136 kp. ruošiamas vaka

rėlis neįvyks 25 d. rugsėjo, nes ko
misija sužinojo, kad mūsų kaimy
nai rusai, IWO Skyrius rengia kon
certą tą patį vakarą, ir jų viskas 
buvo surengta daug anksčiau negu 
mes pradėjome, ir labai svarbiam 
tikslui. Todėl mūsų vakarėlis atidė
tas ant toliau. — Kom. (224-225)

NEW HAVEN, CONN.
LDS 16 kp. rengia kugelio ir ko

pūstų pietus. Šis parengimėlis įvyks 
26 d. rugsėjo, 2 vai. dieną, 243 
Front St. Rengėjai kviečia visus 
ateiti praleisti dieną linksmai. Įžan
ga bus veltui. (224-226)

H A RTFORD~ČdN N.
Darbininkiškos skaudos ir Raudo

nojo Kryžiaus naudai įvyksta pa
rengimas. Rengia Liet. Darb. Org. 
Komitetas. Įvyks sekmadienį, 26 d. 
rugsėjo, Laisvės Choro salėje, 155 
Hungerford St. Pradžia 1 vai. dieną. 
Įžanga 75c. Visus nuoširdžiai kvie
čiame dalyvauti. — Kom. (224-226)

MONTELLO~MASS.
Didelis piknikas įvyks rugsėjo 26 

d., Liet. Taut. Namo Parke. Prasi
dės 12 vai. dieną. Bus įvairių val
gių, gėrimų ir muzika pasilinksmini
mu). Kviečiame visus skaitlingai at
silankyti, nes jau baigiasi vasara. 
Kviečia Apšvietos Komitetas.

(224-226)

Gaudami pėdę neužmirškite i 
savo šalies reikalus — pir

kite bonus ir štampas.

ELZABETH, N. J.
Laisves vajininkų vakarėlis įvyks 

šeštadienį, spalių 2 d., 7:30 v. v., 
LDP Kliube, 408 Court St. Kviečia
me iš Hillside, Linden ir Bayonne 
svečius dalyvauti. O Elizabethiečiai 
tai privalo dalyvauti, kad paliktų 
vėl garbės miestu. Pelnas nuo šio 
parengimo eis Laisvės vajininkams 
gavimui naujų skaitytojų. Taipgi 
šiame parengime dalyvaus keletas iš 
Laisvės štabo, turėsime progą pasi
matyti. — Komisija. (225-226)

Dr. John Repshis
(REPAYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard Street

kampas Inman St. 
Arti Central Skvėro

CAMBRIDGE, MASS.
Tel. TRObridge 6380

OFISO VALANDOS, 
10-12 ryte, 2-4 Ir 4-8 vakar* 
Nedėliomla ir i ven tądien lala i

V/WWW.V.W

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius-Undertaker

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

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

piomiiimiiii^

| DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
g ' Telefonas: HUmboldt 2-7964

530 Summer Avenue i g i
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

)•

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Llūdėslo valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą

PUIKIAI ĮRENGTOS dvi KOPLYČIOS DUO
DAMOS MYLIMIEMS PAŠARVOTI DOVANAI

660 GRAND ST, BROOKLYN, N. Y.

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

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

kad visados bus patenkinti.
Pare Kiekvieną Šeštadienį.
Ateikite pasimatyt! su Giviais

Goriausias Alus Brooklyne

459 GRAND ST.
Skersai nuo Republic Teatro 

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

& tat 
Efesas

Naudokitės Gera Proga
Per sekančias 30 dienų, mes darome šį speciali pasiūlymą 

savo seniems ir naujiems pacijantams. Nepaisant didelio paki
limo kainų ant visų akiniam naudojamų medžiagų, mes vis -dar 
patarnaujhme UŽ sėnas žėmas kainas.

30 Dienų 
Nuolaida

Akiniai 
už $7.50

Atsilankę parodykite mums ši skelbimą ir nies duosime 
juris 10% nuolaidos. Kaihos už vienos rūšies stiklus yrš nu
statytos taip žemos, kad pilnai patarnautume tik už $7.50.

STENGER & STENGER* Oplom&M
394-^8 Broadway tifddldyn, k. Y.

* LIETUVIŠKAS * :

Traktyrius
(VALGYKLA IR ALINE) Į 

5 Rhclngold Extra Dry Alus ; 
? Didelis pasirinkimas visokių t 
? Vynų ir Degtinės 
5 Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ Š

Juozas Zeidaf
5 Savininku

į 411 Grand St Brooklyn

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

Vietos ir impor- 
tubtbs degtinės ir 
vynai, g e r iaūsių 
bravorų alus ir 
ėlius. Kada būsite 
Brooklyne, užeiki
te susipažinti.

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambafjri 
u ž 6 j i m u i gru
pėms. Nedėliomis 
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai.

426 SO. 5th STREET, BROOKLYN, N. Y. g
Blokas nuo Howes St. eleveiterlo stoties. Tel. EVergreen 4-9508 K3 į
-. ■

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutinam 
kavalkui, užsisakykite iš anksto. Nes žiemą yra 

sunkus pristatymas anglies.

Mes taipgi aprūpinam aliejum tuos, kurie savo namuos 
turite Oil Burners. Kuro reikalu prašome kreiptiš:

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

Telefonas EVergreen 7-1661

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
modemiškai įruošta mū- 
sų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimui ir kainomis 

būsite patenkinti.

1113 Mt Vernon St
Philadelphia, Pa.

Telefonas Poplar 411d

http://WWW.V.W
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PITTSBURGH. PA

iš 
bet 
ku- 
ku- 
ne- 
ne-

taip įsivaiz- 
darote. Mes, 

nupirkimui

lė lietuvių kolonija šiam tiks
lui jau yra pridavus virš $250. 
Wilmerdingiečiai kviečia visų 
kolonijų draugus prie darbo. 
Drg. J. Svetakas pareiškė: 
“Jeigu ir toliau Pittsburgho ir 
kitų kolonijų draugai tik tiek 
darbuosis, kaip iki šiol, tai 
atrodo, kad visą darbą reikės 
atlikti Wilmerdingui.”

McKees Rocks koloniją at
stovavo keturios ypatos ir J. 
Mažeika pridavė šiam reika
lui aukų nuo LDS 142 kuopos 
$300. Jie stipriai kritikuoja 
kitų kolonijų draugus, kad 
mažai darbuojasi taip svar
biam reikalui.

Iš North Side dalyvavo ke
turios ypatos ir aukų pridavė 
$4.75. Brentwoodo ir South 
Side dalyvavo draugai ir au
kų pridavė tik $4. Reiškia, 
kaip Pittsburgho mūsų didžiu
lei lietuvių kolonijai tai labai 
mažai, tai didelis apsileidi
mas. Tiesa, pasižadėjo drau
gai dirbti, bet savo žodį grei
čiau turime pravesti gyveni
man.

Jeigu kurios kolonijos 
mažai dirba, bet dalyvavo 
stovai, davė žodį, tai vis
geriau, negu tos kolonijos, ku
rios visai nei atstovų nepri- 
siuntė.

Konferencija nutarė, kad 
kolonijoms būtų paskirtos kvo
tos, kiek kiekviena turi sukel
ti aukų. Wilmerdingo drau
gai patys pasiskyrė kvotą 500 
dolerių, McKees Rocks taipgi 
pasiskyrė $500. Kitoms kolo
nijoms komitetas paskirs jų 
kvotas ir praneš. Tariu širdin
gai ačiū tiems draugams 
draugėms, kurie 
konferencijoj ir taip 
darbuojasi.

Bus išsiuntinėta
knygutės, kurių kiekvienoj yra 
po 12 tikietukų. Dovanomis 
leidžiama trys Karo Pergalės 
bonusai $50 vertės ir dvi do
vanos po $25. Kiek kuri ko
lonija mano išplatinti šių ti
kietukų, tai prašome greitai 
pranešti komiteto sekretorei: 
H. Kairys, 1254 N. Franklin 
St., N. S. Pittsburgh, Pa.

Nuo parduotų tikietukų vi
si pinigai eis ambulansų nu
pirkimui.

šiame susirinkime buvo pla
čiai aptarta mūsų dienraščių 
Laisvės ir Vilnies vajai už 
naujus narius. Vajininkais ap
siėmė D. Lekavičius, A. Pipi
ras ir J. Urbonas. Kreditas 
eis Literatūros Draugijos 4-to 
apskričio vardu.

H. Kairys,
Sekretore.

ir 
at- 
gi

MALE and FEMALE 
VYRAI IR MOTERYS

MALE and FEMALE
VYRAI IR MOTERYS

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

CHEMIKALAI MERGINOS — MOTERYS

SCHERING CORPORATION
Morris Avenue, Union, N. J. Fabrikui Reikia

. VYRŲ IK MOTERŲ
CHEMIKŲ

IŠLAVINTŲ CHEMINIŲ DARBININKŲ
Nelavintų pagelbininkų mokytis kaipo chemikų

Mažiausia alga nemokantiems darbininkams, $36.40 už 48 valandų savaitę.
NUOLATINIS DARBAS. REGULIARIS PAKILIMAS.

VAKACIJOS SU ALGA. 
DUODAMA DARBINIAI DRABUŽIAI IR APSKALBIMAS NEMOKAMAI.

MODERNINĖ APSAUGOS PROGRAMA. ' LlNKSMIOS DARBO SĄLYGOS.

Patikrintojos ir statytojos, taipgi opera
torės lengvo drill ir punch presso darbo.

Dabar yra karinis darbas, tačiau jis tęsis 
ir po karo. Asmenys iš karinių darbų ar 
būtinų veiksmų nepriimami be darbdavio 
paliudijimo jų atliekamumo.

WM. CRABB & CO.
3rd Ave., ir 4th St., 

arti Bloomfield Ave., 
NEWARK, N. J.

(231)

KREIPKITĖS KASDIEN.

MOTERYS IR MERGINOS
Lengvas fabriko darbas; būtina maisto 

pramonė; kariniai kontraktai; 40 valandų 
savaitė, laikas ir pusė už viršlaikius.

RYAN PEANUT PRODUCTS CO., INC.
269 Mescrole St., Brooklyn

(227)

NEREIKIA PATYRIMO
DUODAMA VALGIS IR UNIFORMAI 

INDŲ MAZGOTOJAI 
PUODŲ MAZGOTOJAI 

APVALYTOJAI, DIENOM IR NAKTIMIS 
TAIPGI PATYRĘ VYRAI, KAIPO KIETŲ 

SALDAINIŲ GAMINTOJAI
PECKŪRIO

INDŽINIERIO 
COMMISSARY SHIPPER 

TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 
BONAI — APMOKAMOS VAKACIJOS 

PASTOVUS DARBAS 
Iš karinių darbų nepriimami

KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ
66 WEST 23RD ST.. N. Y.

ARBA KREIPKITĖS 6 P.M. IKI 9 P.M.
TIMES SQ. STORE, 1496 BROADWAY

(X)

mūsų vi- 
kad pa- 
išlaimėti

ir 
dalyvavo 
širdingai

dovanų

APVALYTOJAI
Nuolatinis darbas. $25 už 40 valandų sa

vaitę. Kreipkitės:
GUIDE PRINTING—KALKHOFF PRESS

216 E. 45th St.
Tel. MUrray Hill 2-7850

(227)

BERNIUKAI
Linksmas darbas, 40 valandų savaitė, leng

vas išsiuntinėjimo darbas, nuolatinis dar
bas. $20 iki $25. pradžiai. Viršlaikiai.

DOHO CHEMICAL CORP.
58 Varick Street

(227)

Kt 

. f

Turime Atsiekti Užbrėžtą 
Tikslą

Rugsėjo 12 dieną buvo su
šauktas svarbus susirinkimas 
Pittsburgh Lietuvių Vienybės 
Komiteto Karo Laimėjimui. 
Susirinkimas buvo šauktas per 
spaudą ir laiškais, buvo kvie
čiami draugai ir draugės 
visų kolonijų dalyvauti, 
susirinko tik tų kolonijų, 
rios daugiausiai dirba, o 
rios nedirba, tai ir atstovų 
prisiuntė, atrodo, kad ir 
sirengia dirbti.

Kažin kodėl mūsų draugai 
tų kolonijų taip sau persista- 
to, kad tokį svarbų darbą ati
deda į šalį ir nieko neveikia? 
Nejaugi jie mano, kad komi
tetas pavargs juos beraginda
mas, paliks taip svarbius mū
sų nutarimus Dievo valiai ? 
To negali būti!

Draugai, kurie 
dinate, tai blogai 
komiteto nariai,
dviejų ambulansų esame kie
tai nusistatę, kad darbas turi 
būti varomas pirmyn ir tiks
las atsiektas. Mes turime nu
pirkti vieną ambulansą Ame
rikos Raudonajam Kryžiui ir 
kitą lietuvių didvyriam eilė
se Raudonosios Armijos.

Jūs, draugai, mus išrinkote, 
įgaliojote tą darbą pravesti 
gyveniman. Mes iš savo pusės 
prižadėjome tą pravesti gy
veniman ir darbas turi būti 
atliktas ir negalima nei min
tyj prisileisti, kad Pittsburgho 
ir apylinkės lietuviai negalėtų 
tą padaryti.

• Atminkite, kad komitetas 
darbą varo pirmyn ne del sa
vo naudos, ne del kokios drau
gijos naudos arba partijinio 
išrokavimo. Tai yra 
sų bendras reikalas, 
dėjus demokratijai
karą, kad padėjus išgelbėti 
žmoniją iš nacių vergijos.

Kodėl mūsų sūnai, broliai, 
giminės ir sesės turi vykti į 
kovos lauką ir ten sudėti sa
vo galvą? Argi ne už tai, kad 
nugalėjus žiauriausi žmonijos 
priešą? Ir kada jaunuoliai sto
ja kovon už mūsų visų reika
lus, tai ar mes pasilikę namie 
turime sėdėti rankas sudėję, 
kada mūsų sūnai, broliai taip 
sunkiai kovoja, net gyvastį au
koja? Ar mes gi negalime 
nors kiek su stambesne auka 
prisidėti prie tos mūsų bend
ros kovos? Ar mes negalime 
nors tiek pasiaukoti, kad su
teikus po ambulansą Ameri
kos Raudonajam Kryžiui ir 
Lietuvių Pulkams? žinoma, 
kad galime ir privalome!

Man su kita drauge vaikš
čiojant iš vietos į vietą ir ren
kant aukas nupirkimui ambu
lansų, užėjome į vieną restau
raciją. Savininkas ir keletas 
vyrų sukinėjosi. Pirmiausiai 
kreipėmės pas savininką aukų. 
Jis sako, kad norėtų paauko
ti, bet nesiskubino. Kreipėmės 
prie kitų, visi atsisako. čia 
buvo ir vienas karys, kuris 
tuojau išsiėmė 25 centus, pa
aukavo ir sako, kad jeigu jis 
turėtų daugiau, tai ir daugiau 
aukotų. Jis pilnai supranta, 
kaip yra svarbus darbas pa
rama Raudonojo Kryžiaus.

Stanislovas PaulaUskis, drg. 
Paulauskienės sūnus iš Espla- 
no, kelios savaitės atgal buvo 
parvažiavęs iŠ tarnybos at
lankyti tėvelius ir sesutę. Drg. 
Paulauskienė daug darbuoja
si, kad nupirkus tuos ambu- 
lansus. Ji apie tai paaiškino 
ir savo sūnui. Ir štai tas ka
rys paaukavo tam tikslui net 
$5. Ir sako: “Kad aš galė
čiau, tai ir dar $5 pridėčiau, 
neš yra labai svarbus reikalas 
paremti Raudonąjį Kryžių ir 
Liėtuvių Pulkus.”

čia suminėjau tik porą pa
vyzdžių, o jų galima būtų su
minėti daug. Daugelis iš mū
sų, esančių civilių gyvenime 
turėtume imti pavyzdį iš jų. 
Taipgi, pavyzdį iš Wilmerdin- 
gb draugų. Virš minėtame su
sirinkime iš Wilmerdingo da
lyvavo penki draugai ir vėl 
pridavė $94.30. Toji nėdide-

Literatūros Draugijos^ 87-ta 
kuopa, LDS 160 kp. ir Lietuvių 
Moterų Apšvietos Kliubas ren
gia labai svarbų parengimą, 
sekmadienį, spalių 31 dieną, 
7:30 vai. vakare, 1320 Med
ley St., N. S. Pittsburgh. Vi
sas pelnas skiriamas nupirki
mui dviejų ambulansų, kurių 
vienas eis Amerikos Raudona
jam Kryžiui, o kitas Lietuvių 
Pulkaųis Raudonosios Armijos 
elėse. Visų draugijų prašo
me tą dieną nieko nerengti, 
bet paremti šį parengimą.

Komisijos Narys.

Baltimore, Md

SCHERING CORPORATION
(ESSENTIAL PHARMACEUTICAL PRODUCTS).

Morris Ave. and Lehigh Valley Railroad, Union, N. J.
Viena mailė nuo Elizabeth’o Gelžkclio Stoties 

Reguliaria Bušo Patarnavimas
Vakarais ar sekmadieniais pasitarimai gali būt pritaikomi pasitariant per telefonų 
parašius Mr. J. Byrne, 86 Orange Street, Bloomfield, N. J., Telefonas: Bloomfield 2-4676.

Darbininkai dabar dirbanti karinėse pramonėse nebus priimami be darbdavio paliūdijimo 
jų atliekamumo iš dabartinės dirbtuvės ar United States Employment Service.

(226)

Bendro Komiteto ir ten dirba
ma palei išgalę. Vajuje, kad 
sukėlus daugiau finansinės 
paramos įsigijimui “Sulfa” 
medicinos kvota 25 dol. bai
giama pildyti. Draugas P. Pa- 
serskis puikiai darbuojasi šio
je srityje.

Taiposgi paaukota 5 dol. iš 
iždo virš minėtam tikslui.

Kuriems piniginė parama 
neprieinama, tie gali aukoti 
drapanomis įsteigtoje lietuvių 
stotyje, 111 S. Poppleton St., 
pas draugus V. E. Stankevi
čius. Vieta labai lengvai pri
einama.

MALE and FEMALE 
VYRAI IR MOTERYS

FRANKLIN SIMON
Fifth Avenue drabužių dirbtuvėj yra vietų:

SANDELYJE PAGELBININKAMS

VYNIOTOJAMS

IR
BERNIUKAI KOLEKTORIAI

ALGA $18
Kreipkitės į Personnel Ofisą 

8-tos lubos

5TH AVE., PRIE 
38-TOS GATVĖS

ir Apšvietos 
dol. iš iž-

prisiminti,

Nepamiršta
Fondui paaukoti 5 
do.

Linksma ir tas
jog mūsų kuopa paaugo dviem 
nariais su įstojimu d-gų B. 
Petraitis ir jo žmona.

Kad plačiau nušvietus Bal- 
timores lietuviams svarbiuo
sius dienos klausimus, mūsų 
kuopa kartu su L.D.S. 48-ta 
kp. rengia prakalbas, apie lai
ką ir kalbėtoją bus pranešta 
vėliau. Svarbu tas patėmyti.

Sekantis kuopos susirinki
mas įvyks spalio 11 d., Lietu
vių svetainėje. Dalyvaukime 
visi, nes bus daug dalykų ap
svarstyti.

Kp. Korespondentė.

Švedijoj gauta praneši
mas, kad Mūssoliniui pada
ryta operacija Vienoj, bu
vusioj Austrijoj.

Beer, Wine, Liquor 
WHOLESALE AND RETAIL

NOTICE is hereby given that. License No. 
GB 695 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 Of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
14 Stone Avenue, Porough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SAMUEL WINETSKY 
GREAT RIDGEWOOD DAIRY

Stone Ave., Brooklyn, N. Y.

Asmenys iš karinių darbų ar būtinų veik
smų nebus priimtini be darbdavio paliudiji
mo jų atliekamumo.

(230)

REIKALINGOS MOTERYS 
HELP WANTED—FEMALE

MERGINOS

MERGINOS 
VISOKIA M-DARBUI

LENGVAS FABRIKO 
KARINIS DARBAS 

PASTOVŪS VIRŠLAIKIAI 
Reikalaujama paliuosavimo pareiškimo 

Kreipkitės 9—11 A. M.
WHITEHOUSE LEATHER 

PRODUCTS, Inc.
860 Furman St.

Brooklyn.
(227)

MERGINOS-MOTERYS
KARINIAM FABRIKUI. AMŽIAUS 17—45 

Patyrusios ir be patyrimo. Radio sudėjimų, 
mašinšapės darbas; greita# pakilimas. 
Reikalaujam paliuosavimo certiflkato.

CARDWELL
81 Prospect St., Brooklyn.

(226)

at-

STENOGRAFĖ
Konipetentiska ir Patyrus 

Linksmas darbas. 40 valandų, 5 dienų 
vaite. Alga $30. Kreipkitės

DOHO CHEMICAL CORP.
58 Varick Street

sa-

VYRAI
Reikalingi pagelbėjimui išsiuntimų dc- 

partmente. Gera alga, linksmas darbas. 40 
valandų savaitė. $25 pradžiai. Viršlaikiai.

DOHO CHEMICAL CORP.
58 Varlck Street

BERNIUKAI
žymi Brooklyn© žmonių naudojimui drar 

bužių krautuvė turi vietų berniukams moky
tis biznio ir išsilavinti kaipo išsiuntė jams— 
shipping clerks; geras uždarbys. Kreipkite* 
į M>. Morgan

WALLACH’S
16 Court St., kampas Montague 

(Boro Hall) Brooklyn
(227)

(227) (227)

REIKIA MOTERŲ
Valdžios darbas, sustatymam, nuliejimam 

dirbti prie stalų, išsiuntinėjimui. Gera 
alga, nuolatinis darbius, kreipkitės
COLUMBIA PROTEKTOSITE CO.
631 Central Avė., CariSįgdt, N. J.

(226)

MERGINOS
Jaunos ir suaugusios moteriškės len
gvam fabriko darbui, 40 valandų sa
vaitė; šeštadieniais uždara; apskritų 

metų darbas. Kreipkitės:
ALLEN BALDWIN
106 John St., Brooklyn.

(229)

MERGINOS IR MOTERYS 
BE PATYRIMO

PILNĄ LAIKĄ IR DALIAI LAIKO

VIRTUVĖS DARBININKĖS 
SALAD GAMINTOJOS 

SANDWICH DARYTOJOS 
PRIE STEAM TABLE 
INDŲ MAZGOTOJOS 

VIRĖJOS 
DESERT DARYTOJOS 

SALDAINIŲ PAKUOTOJAI. 
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
BONAI — APMOKAMOS VAKACIJOS

PASTOVUS DARBAS
PROGOS PAKILIMUI

Iš karinių darbų nepriimami

KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ 
56 W. 23RD ST., N. Y.

Arba kreipkitės 6 P.M. iki 9 P.M.
TIMES SQ. STORE, 1496 BROADWAY

(X)

KAMBARIŲ APTVAR- 
KYTOJOS

..PATYRĘ, DIENINIS DARBAS... 
V ALAND. 8 RYTO IKI 4 PO PIET. 
MRS. WAGNER, VICTORIA HO
TEL, 7TH AVE. IR 51ST STREET

N. Y.C.; NETELEFONUOKITE 
(X)

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS 
Nereikia patyrimo; turi būti suvirš 
18 m. amžiaus; gera proga pakili 

mui. Kreipkitės į Housekeeper.
HOTEL DIXIE

250 West 48rd St., New York Citv
(X)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

MAŠINISTAI

LATHE OPERATORIAI
Produkcijai ir Tool

MILLING MACHINE

TEKINTOJAI
(Iš vidaus ir iš viršaus)

BLOOMFIELD TOOL CORP
35 FARHAND STREET 

(Prie Centro)

BLOOMFIELD, N. J.

Arti 
tacijos

1). L. & W. R. R., ir Bušų Transpor-

Jei dabar dirbate sulyg savo aukščiausio 
išsilavinimo tai nesikreipkite.

(228)

MECHANIŠKŲ
MOKINIŲ

REIKĖTŲ TURĖTI AUTO 
MECHANIKO PAGRINDĄ

AR TAM LYGŲ.
SU DRAFTO PRATĘSIMAIS

70c Į VALANDĄ MOKINANTIS

VYRAI TURI BŪT VIR
ŠAUS 21 METŲ AMŽIAUS 
IR JUNGTINIŲ VALSTI

JŲ PILIEČIAI
Iš karinių darbų ar būtinų veiksmų 
prašome nesikreipti be darbdavio 

pareiškimo jūsų atliekamumo.

COLONIAL AIRLINES, INC.
HANGAR No. 8

LA GUARDIA FIELD, 
NE(W YORK

VYRAI—BERNIUKAI
Lengvas fabriko darbas, būtinoje maisto 

pramonėje: kariniai kontraktai; 40 valandą 
savaitė, laikas ir pusė už viršlaikius. Jau
nesni kaip 18 m., atsineškite gimimo pa
liudijimą.

RYAN PEANUT PRODUCTS CO., INC.
269 Mescrole St., Brooklyn.

(227)

MAŠINISTAS
lengvam mašinos darbui; taipgi

TOOLMAKER

NUOLATINIS DARBAS
Asmenys iš karinių darbų ar būtinų veik

smų nepriimtini be darbdavio paliūdijimo jų 
atliekamumo.

WM.
3rd 
arti

CRABB & CO.
Ave. ir 4th St. 
Bloomfield Ave.

NEWARK, N. J.
(227)

BERNIUKAI — VYRAI '
Pastovūs darbai. Gera alga. Patyrimas ne

reikalingas. Kreipkitės
J. ELISHEWITZ & SONS CO., INC. 

721 BROADWAY
(227)

BENDRAM APVALYMO DARBUI. 
VALANDOS NUO 8 RYTO IKI 
4:30 PO PIET. MRS. WAGNER, 
VICTORIA HOTEL, 7TH AVE., IR 
51ST STREET, N. Y. C., NETELE
FONUOKITE.
________________________________ (X)

FABRIKO DARBAI
Nuolatinis darbas. Būtina pramonė. Viršlai
kiai. Gali uždirbti nuo $30 iki $40 j savaitę. 
Darbininkai į labiau svarbius darbus privalu 

turėti paliuosavimę.

METAL LITHO CORP.
4608 1st Ave., Brooklyn

(228)

REIKIA VYRŲ
Valdžios darbas, sustatymam, nuliejimam 

dirbti prie stalų, išsiuntinėjimui. Gera alga, 
nuolatinis darbas, kreipkitės

COLUMBIA PROTEKTOSITE CO.
631 Central Ave., Carlstadt, N. J.

(228|

CABINETMAKERS &
FINISHERS

Patyrę. 40 valandų savaitė, viršlaikiai.
CUSTOM CABINET

1072 Atlantic Ave., Brooklyn
(230)

Iš Mūsų Veikimo
Vietos L.L.D. 25-tos kp. mė

nesinis susirinkimas rugsėjo 
13 d. buvo gyvu-naudingu.

Visi buvome patenkinti pik
niko pasekmėmis, jogei nors 
ir mažas būrys dalyvių atsi
lankė 29 d. draugų Deltuvą 
ūkyje, bet pelno davė $54.34 
raudonarmiečiam, kad dar pa
didinus šią sumą, draugai F. J. 
Pivariūnai aukojo 4 dol. ir 
J. Balsys 5 dol., iš viso pasi
darė $63.34; persiųsta cent
ram

Kad darbas tam tikslui ne
būtų baigtu su pikniko rapor
to išdavimu, 
daugiau planų ateičiai.

Mūsų kuopa yra dalininke

pabrėžta dar
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NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9151 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
8401 — 15th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SALVATORE ABBATE
8401 — 15th Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2122, has been issued to the undersigned 
to pell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
560 Fulton Street, Būrough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. ., ■
NEW ORPHEUM BOWLING ACADtJMY, 

INC.
560 Fulton St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 680 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
270 Smith 
County of 
premises.
270 Smith
NOTICE is hereby given that License No. 
C 1020 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at wholesale under Section 107 
Of tne Alcoholic Beverage Control Law at 
182 Noll Street, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SUPERIOR BEER DISTS.
Noll St., . Brooklyn, N. Y.

Rotice is hereby given that License No. 
L 753 has beeh issued to the undersigned 
to sell wine & liquor, at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
At 3614 Quentin Road, Borough of Brooklyn, 
Cpunty of Kings, to be consumed on 
premises.

MORRIS BIERMAN 
Quentin Wines & Liquor? ,

8Š14 Quentin Rd., Brooklyn, N.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4910 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 Of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2?4 Manhkttun Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises©.

PHILIP LASSER & HERBERT MILLER 
224 Manhattan Ave. Brooklyn, N. Y.

Beverage Control Law
Street, Borough of Brooklyn,

Kings, to be consumed on the
FRANK LAQUINTA
St., Brooklyn, N. Y.

the

M. J. ŠVILPOS
STEBUKLINGA MOSTIS 
SVARBUS IŠRADIMAS

4 rūšių mostys, kurios gelbsti
sikratyti daug skirtingų ligų. Suda
rytos iš gydančių žolių. Tos mostys 
turėtų būti kiekvienoje stuboje, 
ypatingai pas darbininkus, kur svei
kata yra visas žmogaus turtas.

Atydžiai tėmykite mosčių vardus 
ir nuo kurių ligų jos pagelbsti.

NO. 1 —- M. J. ŠVILPA’S 
MIRACLE OINTMENT.

Mortis nuo dantų. gėlimo. Prašali
na skaudėjimą, užšivietrijimą ir su
stiprina smagenis. švelni vartot ir 
nekenksminga. Kaina 50c ir $1.
NO. 2 — M. J. ŠVILPA’S SALVE 

FOR REUMATIC PAINS.
Nuo Rheumatiškų skausmų. Mus

kulų, sąnarių, užgavimo, užsišaldy- 
mo ir blogos kraują cirkuliacijos, ir 
taip toliau. Kaina $1 dėžutė.

NO. 8 —- M. J. ŠVILPA’S 
MIRACLE SALVE*

Stebūklinga mostįs, kuri visados 
pagelbsti huo mynančių ligų, jei tik 
vartosi sulyg nurodymo. Gera nuo 
vočių ir išbėrimų. PILES, sinus 
odos trūkimo. Taipgi prašalina rash 
nudegimo, nušutinimo, nušašimo ne
sveikumą iš burnos ar nosies ir pra
šalina kornų gėlimą. Gera nūo kai* 
timo ir skaudėjimo kojų. Athletes 
Foot ir įvairių odos nesveikumų 
(Tik ne vėžio). Kaina šios mostiės 
tik 50c, 2 oz. dėžutė $1.

NO. 4 — M- J. SVILPĄ’S NEW 
DISCOVERY SALVĖ FOR 

POISON IVY.
Greit prašalina niežėjimą ir išbėr 

rimą. Taipgi gera ir nuo kitokių 
ųžsisenėjusių niežėjimų ir išbėrimų. 
Kaina $1. Reikalaudami mosčių, 
prisiųskite ir pinigus, money-orderį 
at čekį. Nemažinus $1. Kurie nori
te prisiųskite štampų 30c, likusius 
apmokėsite C.O.D. Kąnądoj 25c eks
tra už orderį.

Adresuokite:
M. J. Švilpa, P. O. Box 78, Sta. A.

Hartford 6, Conn.

iš

VIEŠBUČIO 
DARBININKAI

Vyrai ir Moterys
Virš 45 metų 

didžiausių pasaulyje viešbučių ver-

PAKUOTOJAI
PATYRIMO NEREIKIA

Pilnam Laikui 
Ar Popiečiais Dirbti 

Kilnojimui Lengvų Pirkinių

GERA ALGA
PASTOVŪS DARiBAI

CHARLES STORES
370 — 7th Ave. (30th St.)

MOULDERS-LIEJIKAI
Užsakymų darbas ant bronze Ir alumi* 

num. Viršlaikiai.
SCOTT FOUNDRY

32 Scott Ave., Brooklyn
(227)

VYRAI, PATYRĘ IR BE PATYRIMO. 
SKALBYKLAI, MAZGOJIMO KAMBARYJ! 
B DIENŲ SAVAITĖ!

CHAMPION LAUNDRY, 456 W. 55th ST.
(228)

Viena 
tinių siūlo pastovias pozicijas su nėribotom 
progom ateičiai. Prielankios darbo sąlygos, 

gera alga besimokinant. 
Patyrimas nereikalingas.
Virtuvei Darbininkai 

Kambarių Tvarkytojos 
Virėjai—Stalų Patarnautojos 

Ofiso darbininkai — Eleveiterių 
operatoriai — Telefono operatoriai. 

Vyrams: Virėjai, stalų patarnautojai, vidhus 
ruošai, pataisymams, eleveiterių operatoriai, 
prie baro, baro aptarnautojai, inžinieriai, 

apvalytojai, virtuvėje pagelbininkai. 
Darbo Gavimas Nemokamas

KNOTT HOTELS
FREE EMPLOYMENT SERVICE 
7th AVĖ., TARPE 23rd ir 24th STS.

(231)

LĖKTUVŲ 
VALYTOJAI

(228)

DIRBTI
LA GUARDIA FIELD

ALGA PRADŽIAI YRA

REIKALINGI
Nelavinti darbininkai

Pusiau patyrę ir patyrę bučeriai į 
mėsos pakavirųo fabriką.
Kreipkitės j Employrpcnt ofisą

UNITED DRESSED BEEF
780 1st Ave., (44th St.)

Dienos laiku.
(227)

234

APVALYTOJAI

50c į valandą pridedant 
Laiką ir Pusę už viršlaikius.

VYRAI TURI BŪT VIRŠ 21 METŲ 
AMŽIAUS IR JUNGTINIŲ 

VALSTIJŲ PILIEČIAI.
karinių darbų ar būtinų veiksmų

prašome nesikreipti be darbdavio 
pareiškimo del jūsų atliekamumo.

COLONIAL AIRLINES, INC.
HANGAR No. 8

LA GUARDIA FIELD, 
NEW YORK

IŠ

Naktinis Darbas Class A 
Ofisų Bildinge 

Amžiaus 38 iki 55 
PRADINĖ ALGA $33 Už 
44 VALANDŲ Į SĄVAITĘ
Puikiausios Darbo Sąlygos 

Kreipkitės 9:30 A. M. 
iki 4 P. M.

Nuo Pirmadienio, įimant 
Penktadienį 

Pėrsdūnėl Office 
50 Rockefeller Plaza

Būtinam darbui. Dirbtuvė randasi Asto
ria, L. I. Paprastiem darbininkam 80c V 
valandą. Laikas ir pusė už viršlaikius vir
šaus 40 valandų. Dabar dirbama 50 valandų.

GAS PURIFYING MATERIALS CO.
3-15 26th Ave., Astoria, L. I.
________________________ <23Q

VYRAI VIDAUS RUOšAi 
PATYRĘ

VALANDOS NUO 8 IKI 4:30, 
KREIPKITĖS I MRS. WAGNER, 
VICTORIA HOTEL, 7th AVE., IR 

51st STREET, N. Y. C. 
NETELEFONUOKITE.

Apsigynimo Bonai

I .WAR
i ra LOAN

REIKIA VYRŲ
Maisto Apdirbimo Fabrikui 

Nuolatinis darbas, pridedant viršlaikius
Patyrimas Nereikalingas 

Kreipkitės kasdien 9 iki 6 
šeštadieniais 9 iki 12
BOWEY’S, INC.

771 Bedford Avenue Brooklyn
• ' . v ,(228)

Su ar be patyrimo reikalingi tnašinšap^je ar 
prie fheet metai darbo. Dieni) ar nakfcAšif- 
tai komunikacijų pramonėje. Asmenys” Iš ka
rinių ar būtinų veiksmų nebus priimami be 

darbdavio paliūdijimo jų atliekamumo.
CARDWELL

81 Prospect St., Brooklyn.
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NewWko*^žžfe2lni(>i Visuomeniškai Pami
nėjo Gimtadienį

Rugsėjo 16 jaunuolė Doro-

Užgyrė Šaukimą 
Suvažiavimo

Šeštadienis/

IW0 Jau Išpirko Virs
Miliono Vertės Bony

Brooklyno Darbiečių Kon
vencija Nukelta į Spalių 11-tą

Filmos-Teatrai
Embassy Newsreel Teatruos

Brooklyno (Kings apskričio) 
darbiečių susirinkimas vėl ati
dėtas, nukeltas į spal. 11. Taip 
susitarta abiejų frakcijų vadų 
susirinkime prie teisėjo Wil
liam B. Carswell iš vyriausio 
teismo apeliacijinės divizijos.

Mitingas buvo skelbiamas 
įvyksiant rugsėjo 25-tą, po to, 
kai teisėjas Henry Wenzel pa
tvarkė laikyti mitingą perrin
kimui komiteto valdybos, ku
ri, kaip sakė progresyviai sa
vo skunde, buvo pravesta 
prieš didžiumos narių valią. 
Dešinieji apeliavo, reikalavo 
panaikinti teisėjo Wenzel 
nuosprendį. Apeliacijinis teis
mas patvirtino reikalą turėti 
naujus rinkimus, bet atmetė 
punktą, kad tie rinkimai turi 
būti teismo paskirto asmens 
priežiūroje. Su tuo nesutiko 
progresyviai ir perkėlė bylą 
vyriausio teismo apeliacijų di- 
vizijon, o šis teismas pasiūlė 
toliau atidėti mitingą, kad tei
sėjams būtų daugiau laiko su
sipažinti su byla.

Pagaliau, Brooklyno vyriau
sio teismo apeliacinės divizi
jos teisėjas Cornwell, teisin
gų rinkimų užtikrinimui, pas- 
kiausiame patvarkyme pereitą 
trečiadienį, įsakė prisilaikyti 
konvencijoj sekamos tvarkos: 
Abi pusės privalo būti prileis
tos lygiomis turėti balsų skai
tytojus, abieji turi įeiti į ben
drą mandatų komisiją, visi 
mandatai, kurie sueis į valdy
bą, dabar esančią “dešiniojo 
sparno“ rankose, turi būti pa
tikrinti ir pasirašyti ir progre
syvių komiteto vado Max Tor- 
chin. Pirmojoj konvencijoj 
valdyba progresyvių visai ne
prileido prie konvencijos vedi
mo.

Progresyviai teisėjo Corn-

Visi Šio laikraSčio Skaitytojai, eikite j 
ROXY pamatyt juokingiausią judį 

“HOLY MATRIMONY” 
Gaukite 100 juokų

♦ TAIPGI DIDELI VAIDINIMAI 
SCENOJ *

t > 'V 7T» AVK- ,R
X 50TH STREET

well patvarkymą priėmė ir 
tikimasi, kad tai buvo pasku
tinis teismo žygis, nes apelia
cinė divizija yra aukščiausia 
instancija apskrities ribose.

Darbiečių konvencija per
rinkimui valdybos įvyks spalių 
11-tą, Brooklyno Technical 
High School Auditorijoj.

Iškilo 2-ras Keltuvų 
Darbininkų Streikas
Didžiajame Rockefeller Cen

tre, kur vienuolikoje dangorė- 
žių dirba 27,000 darbininkų, 
pereitą trečiadienį vėl iškilo 
keltuvų operuotoji; streikas. 
Tai jau antras bėgiu trejetos 
mėnesių. Operatoriai sustreika
vo reikalaudami sugrąžinti dar
ban aštuonias grindų šveitėjas, 
pravarytas iš darbo pereitą sa
vaitę.

Keno ten yra apsileidimas ir 
kaltė, kad problemos nesutvar
komos susitarimo keliu, kad 
250 darbininkų turi taip tan
kiai streikuoti ir tuomi trukdy
ti 27-niem tūkstančiam kitų 
darbininkų, kol kas dar neišaiš
kinta.

Japonų Agentas Nuteis
tas Metus Kalėti

Federalis teisėjas J. Waties 
Waring nuteisė John C. LeClair 
metus ir vieną dieną kalėti ir 
pasimokėti $9,000 baudos už ra
šinėjimą Amerikos komercinėj 
spaudoje Japonijos naudai ir 
neužsiregistravimą Japonijos 
agentu. Finansiškai nuo nuteis
tojo nieko neatimama, tiktai 
tiek, kiek žinoma jį gavus Ju- 
došiaus grašiais nuo Japonijos 
valdžios.

Le Clair gyvena 3250 Perry 
Ave., Bronx.

žaidžiant gatvėse, Bronxe, 
dviejose skirtingose vietose, 
automobiliai sužeidė du vai
kus.

DABAR RODOMAS
NAUJAS ... SUJAUDINĄS ... 

Nustebinąs!
Galingiausias iš visų judis 
* ženklas.
1500 MILIONŲ
Laisvų Vyrų ir Moterų Visame 

Pasaulyje. Dėl Aio Vieno 
Įvykio

LIETUVA
V£L BUS LAISVA!

Vokiečių Armijos supliekimas 
STALINGRADE.—

Matyk Judžių žaibą 

“THE CITY THAT STOPPED 
HITLER-Heroic STALINGRAD” 
“Miestas, Kuris Sulaikė 

Hitlerį—Heroiškas 
Stalingradas”

Būtinai pamatyk “KATUSHA”— 
naujausią slaptąjį Sovietų ginklą, 
kuris žudo nacius, kaip kirmėles. 
Dar niekada savo gyvenime jūs 
nematėte tokio galingo judžio.

Victoria Theatre
BROADWAY IR 46 TH STREET 

NEW YORKE

ŽADĄ UŽIMĄS JUDIS
SALERNO ĮSIVERŽIMAS
Matyk 8-ją Armiją šturmuojant šią 
Tvirtumą.

Kaip ją bombardavo Amerikos 
KOIVl/Y Qro Tvirtumos— 

Nufotografuota pačių Italų.
MIETINI ir ItalRi džiaUK*8i MUSSOLINI jo nuvertimu.
ramune LAIVYNO pasidavimas ITALIJOS MALTOJ

Taip pat “GALINGOJI NIAGARA“
EMBASSY NEWSREEL Theatre
Broadway ir 46th St., New York.

Didžiausias Šiemet
1000 JUOKŲ Judis

DVI Iš DIDŽIAUSIŲ , 
AMERIKOS ŽVAIGŽDŽIŲ

JEAN JOHN
ARTHUR WAYNE

veikale
“A LADY TAKES A

CHANCE”
(Poniutė Rizikuoja)

Tai judis, kurj minėsite visą savo 
gyvenimą

Scenoj Asmeniškai 
VAUGHN MONROE

Su Puikia Orkestrą ir Kiti

Paramount Theatre
TIMES SQUARE

METROPOLĮ!. OPERA HOUSE, BROADWAY IR 40 ST. 
TIK 3 KARTUSI-OCTOBER 1, 2, 3 D., 8:30 

DŽIAUGSMAS KIEKVIENAM LIETUVIUI

DONO KAZOKU
SERGE JAROFF, 

Direktorius
NAUJOS SOVIETŲ DAINOS

Nuo Krašto iki 
Dvi Baltarusių 
Kazokų Kovos 

Jungtinių Tautų
(Šostakovičio) 

Aukso Bitė (Juokinga Kazokų Daina) 
Karalijoj—Cesnakovo (Bažnytinė Giesmė)

Legenda—Čaikovskio Ruso Pastogė—švedovo
Einant Gatve—Varlamovo Maršo Daina—švedovo

TIKIETAI DABAR TEATRO BŪDELĖJ NUO 88c

Krašto
Dainos
Daina
Himnas

Be eilės kitų bėgamų žinių, 
Arthur Hale Embassy News
reel žinių programoje diskusuo- 
ja Que'beck konferenciją ir pre
zidento Roosevelto su Chur- 
chill’u susitikimą su reporte
riais. Jis tikrina, kad jiedu su
tiko užrubežinės politikos klau
simais. Taipgi jis tikrina, būk 
prezidentas esąs nusistatęs 
grįžti į privatišką gyvenimą 
užsibaigus šiam jo terminui.

Don Cossack Choras Bus 
Metropolitan Operoj

Sergėjus Jaroff, mažiukas 
didelio Dono Kazokų Choro di
rektorius, vaikystėje buvęs 
skaitomas “niekam netikusiu“ 
dėl savo mažumo. Tačiau paste
bėta jo gabumai muzikoje ir 
išleistas pas kaimynišką var
gonininką pasimokyti muzikan
tu, o kada ten žinių šaltiniai iš
sibaigė, buvo iš savo gimtosios 
Dono slėnio srities pasiųstas 
imperiškon chorvedžių mokyk
lon.

Laike 1-mo pasaulinio karo, 
būdamas kariuomenėj, jis pa
stebėjo karių pamėgimą dainos 
ir jai gabumus, parodytus dai
nuojant liuoslaikio valandomis 
per ištisus vakarus ir jisai pra
dėjo lavinti parinktinių daini
ninkų būrį. Tas būrys taip iški
lo, kad buvo užkviesti ir per 
tris metus giedojo šv. Sofijos 
katedroj, Bulgarijoj, ir po to 
iškeliavo koncertuoti po pasau
lį, yra turėję arti 5,000 koncer
tų, šis yra jau 14-tas choro se
zonas Amerikoje.

Metropolitan Operoj, New 
Yorke, choras dainuos spalių 
1, 2 ir 3-čią.

“Heaven Can Wait” Acade
my of Music Teatre

Ernest’o Lubitsch spalvota 
filmą “Heaven Can Wait,” su 
Gene Tierney, Don Ameche ir 
Charles Coburn vadovaujamose 
rolėse, rodoma Academy of Mu
sic Teatre, 126 14th St., New 
Yorke. Rodys per savaitę bai
giant 29-ta.

“Galingiausia Karo Filmą”

Tai jo vardo miestas, jo vado
vybėje sulaikė baisaus bestijos 
hitlerizmo siautimą per pa
saulį.

Priedams parodoma puikus 
Raudonosios Armijos Choras 
įspūdingų dainų programoje.

“Holy Matrimony” Jau Antra 
Savaitė Roxy Teatre

Šį 20th Century-Fox komedi
ja, su Monty Woolley ir Gracie 
Fields, rodoma jau antra sa
vaitė Roxy Teatre, 7th Avė. ir 
50th St., New Yorke. Scenos 
aktuose irgi antrai savaitei pa
siliko Carole Landis, Paul Dra
per ir Ferry Wald su savo or
kestrą, taipgi eilė kitų su pa
garsėjusiomis Roxyettes ir te
atro orkestrą.

“A Lady Takes A Chance”
Smagi komedija “A Lady 

Takes a Chance,” suteikianti 
lengvą praleidimą liuoslaikio, 
antra savaitė rodoma Para
mount Teatre prie Times Sq., 
New Yorke. Gi asmeniškai da
lyvauja Vaughn Monroe su sa
vo orkestrą, Bob Evans, Mur
phy Sisters ir kiti.

thy Karpavičiene, kario Ed
ward o žmona, minėjo savo 
gimtadienį. Ta proga rugsėjo 
.19 suruošta jai draųgiško-šei- 
myniško pobūdžio puota jos 
uošvės Konstancijos Karpavi- 
čienės namuose, 86-88 New 
Jersey Ave.

Smagiai besikalbant, prisi
minta prieš dienraštį Laisvę 
užvesta byla ir šia proga su
sitarta paremti dienraštį, kad 
jis galėtų atlaikyti demokra
tijos priešų puolimus ir gy
venti dar daug gimtadienių.

Laisvės gynimui aukojo: 
Mrs. Dorothy Karpavich, Mrs.

i Konst. Karpavičiene, Mrs. An
na Papas, Mrs. Aldona Papas 
Dulberger, Miss Anne Papas, 
Mr. George Dulke, Miss Em
ma Kredak. Viso sudėta $6, 
kuriuos Laisvei pridavė jau
nuolė Anne Papas.

Penint liūtus Bronx Parke, 
du broleliai liūtai taip susiniove 
už mėsos gabalą, kad vienas iš 
jų niekad daugiau neragaus mė
sos, jo brolis tikrai žvėriškai 
jam pakando gerklę.

New Yorke sulaikytas Co
lumbia Universiteto studentas 
Edward Yoshiharu Šakuma, 
26 m., Amerikoj gimęs japo
nas, įkąltinimu, kad jis netu
rįs drafto klasifikacijos kor
tos.

Monty Wooley ir Gracie Fields komedijoj “Holy 
Matrimony”, rodomoj Roxy Teatre, 7th Avė. ■ ir 
50th St., New Yorke.

Amerikos Lietuvių Literatū
ros Draugijos antro apskričio 
valdybos posėdyje, rugsėjo 10 
d., buvo pakeltas klausimas 
kas link demokratinio Ameri
kos lietuvių suvažiavimo. Po
sėdyje vienbalsiai užgintas 
toks Amerikos lietuvių suva
žiavimas.

G. Wareson.

Brooklyno parkuose yra 21 
futbolui lošti vieta, septynios 
soccer aikštės ir devyni takai 
dviračiais važinėti.

Jamaica High School atida
rė 7 pamokų kursus forma- 
nams ir kitiems darbo vedė
jams aiškinti svarbą darbinin
kų apsaugos darbuose.

V. O’Connell, keltuvų me
chanikas, buvo dingęs nuo pe
reito sekmadienio. Jį atrado 
trečiadienį, keltuvo oloje 
Woolworth Bildinge.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
Darbininkų Įstaiga

SALES dėl Balių, Koncertų, Banketų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Pulkui 
iteičius su naujausiais įtaisymais.

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS
Kainos Prieinamos

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

F. W. Shalins
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
*renl. Virginia 7-4499

Taip išsireiškė dienraščio 
PM kritikas apie filmą “The 
City That Stopped Hitler—He
roic Stalingrad.” Ir tai pasaky
ta neperdėtai. Joje matai nie
kur kitur dar nematytų veiks
mų ir jų pasekmes. Parodo ir 
naujausio Sovietų Sąjungos 
šautuvo “Katiušos“ nustelbian
tį veiksmą, žiūri ir džiaugiesi, 
kad ji veikia už mus, ne prieš 
mus.

Victoria Teatras, Broadway 
ir 46th St., New Yorke, visa
da pilnas lankytojų; kas kelin- 

I tas žiūrovas uniformoje. Ir ne
tenka abejoti, su kuo žiūrovų 
simpatijos. Stalino paveikslo 
parodymas filmos uždangoje iš
šaukia entuziaztišką plojimą.

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau teisingos gyvenimo drau

gės, tarpe 45-50 metų amžiaus, kuri 
nebūtų girtuoklė. Linksmo, gero bū
do, gražiai atrodanti. Be skirtumo 
tikybos. Su pirmu laišku prašau pri
siųsti savo paveikslą. Tik ant rimtų 
laiškų atsakysiu. G. Raubas, 6309 
Bay Parkway, Brooklyn 4, N. Y.

PRANEŠIMAS
RIDGEWOOD-BROOKLYN
ALDLD 55 kp. rengia vakarienę, 

įvyks spalių-Oct. 27 d., šeštadienio 
vakare. Todėl’kuopa prašo visų šios 
apylinkės draugijų, bei kuopų ne
rengi pramogų minėtos dienos vaka
re. — Komisija. (225-227)

LAISVUS VAJUS GAVIMUI 
NAUJŲ SKAITYTOJŲ

Nepamirškite savo organizacijos 
susirinkime pasitarti Laisvės vajaus 
reikalu. Turime iŠ anksto prisirengti 
ir pasiryžusiai darbuotis, kad vajus 
pavyktų, t (x)

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNEUETUVIŠKAS KABARETAS
STANLEY MISIŪNAS 

SAVININKAS

GERIAUSI GĖRIMAI 
ir Namie Gaminti Užkandžiai 

Daug Stalų Kompanijom

Iš kitur atvykusius svečius visuomet 
širdingai pavaišiname.

Plačiai žinomas bartenderys Vincentas 
žvirblys ekstra gerai patarnauja.

Todėl prašom visus dažnai ateiti į mūsųPARAMOUNT CABARET 
473 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y. 

Prie R.K.O. Republic Teatro Tel. Evergreen 4-6864UTUANICA SQUARE RESTAURANT
Stanley Rutkūnas

Savininkas
_ ________ ii___ .____

282 Union Ave.
BROOKLYN, N. Y.

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne 
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse
Kiekvieną dieną. yra didelis pasirinkimas visokių valgių

Tel. EVergreen 4-9612

Tarptautinis Darbininkų Or
dinas, panaši į mūsų LDS pa- 
šalpinė, išpirko $1,072,500 
karo bonų visu šio karo laiku 
ir $260,000 vien tik šiame 
Trečiosios Karo Paskolos va
juje.

Tas primena, kad ir mūsų 
LDS turi nusistatęs sukelti 
$175,000 šiame vajuje ir kad 
mes visi privalome suskubti 
įsigyti bonus ir apie juos pra
nešti į LDS.

Visi norintieji žuvauti 
Brooklyno pajūriuose turi 
gauti iš Coast Guard asmens 
liūdymą. Brooklyne tam vieta 
yra 400 Kent Avė., savaitės 
dienomis iki 4 :30. Sekmadie
niais būna atdara raštinė New; 
Yorke, 42 Broadway.

Džiaudama drabužius iš
krito pro langą ir mirtinai su
sižeidė Florence Flynn, 63 m., 
82-15 Myrtle Ave., Glendale.

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas
Prielankus Patarnavimas
306 Union Avenue

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 
BROOKLYN

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn
Kamp Broadway ir Stone Ave. 

prie Chauncey St., Broadway Line 
Tel. GLenmore 8-6191

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS

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

ir į pavienius namus; taipgi siunčiame ir į kitus miestus.
Tel. EVergreen 4-8802 ’ Sav. V. LUKOŠEVIČIUS.




