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KRISLAI
Galima Podraug Mylėti ir 

Neapkęsti.
Apie Indiją.
Vienas Mūsų Draugas

Pastebi Ponams iš “Vie
nybės” Pastogės.

Rašo R. Mizara

žymusis rusų rašytojas, Mi- 
chail Šolokovas, “Tylojo Do
no“ autorius, patiekė straips
nį, pavadintą “Neapykantos
Mokslas.”

Jame i is artistiškai aprašo 
pasikalbėjimą su Raudonosios 
Armijos leitenantu Gcrasimo- 
vu. Pastarasis dėstė rašytojui 
kriminalystes, padarytas vo
kiečių Tarybų liaudžiai; Gera
simovas dėstė, kaip jis neap-; 
kenčia tų barbarų ir kaip jis 
myli savo kraštą, jojo žmones. 
Šitaip baigė leitenantas Gera
simovas :

“Mes išmokome vesti karą, 
kaip jis turi būti vedamas ir 
išmokome neapkęsti ir mylė
ti. . . Jūs, gal būt, manote, 
kad meilė ir neapykanta ne
galima sugretinti, arba, kaip 
žmonės sako, negalima įkinky
ti į tą patį vežimą arklį ir 
briedį, bet mes įkinkome ir 
jiedu veža vežimą.

“Aš giliai neapkenčiu vo
kiečių dėl to, ką jie padarė 
mano kraštui ir man asmeni
niai. Tolydžio aš myliu, visa 
širdimi myliu savo liaudį ir 
nenoriu, kad ji kentėtų vokie
čių priespauda. Štai, kas ver
čia mane ir mus visus kovoti 
didžiausiu pasiryžimu ir drą
sa!”

“Britai ir mes patys esame 
daug prišnekėję apie laisvąjį 
pasaulį ir buvo pasirašyti keli 
popiergaliai. Jie vis tebėra tik 
popiergaliais. Rooseveltas sa
ko, kad jie (scraps of paper) 
yra taikomi visam pasauliui. 
Churchillas sako, jie Indijos 
nepaliečia.”

šitaip rašo kolumnistas Ray
mond Clapper. Jis tą pareiš
kia, rašydamas apie Indiją. 
Mr. Clapper nėra prezidento 
Roosevelto politikos priešas. 
Bet jis smalkiai kritikuoja 
Didžiosios Britanijos politiką 
link Indijos. Jis mano, jog 
plakimas rykštėmis tų indusų, 
kurie kovoja dėl Indijos nepri
klausomybės, Jungtinėms Tau
toms nepadės, atžagariai: to
kia metodą atstums plakamuo
sius ir jų draugus. Tas padės 
tik priešui, japonui, kai pasta
rasis pasimos veržtis Indijon.

Indijos laisvės klausimu pa
rašė išsamų straipsnį Paul 
Dutt, žymusis Anglijos mark
sistas-lėni nistas. Tasai straips
nis telpa savaitraštyje “New 
Masses.”

Mr. Dutt griežtai pasisako 
už tai, kad Indijai būtų su
teikta laisvė tuo,jau, kad mi
lijonai indusų būtų galima ap- 
vienyti ir padaryti gerais 
Jungtinių Tautų draugais, o 
fašistinės Ašies — priešais.

Japonų pasisekimai Mala
juose, Burmoje ir kitur, kur 
žmonės buvo pavergti, sakyte 
sako: Duokit laisvę Indijai, 
kol dar nepervėlu!

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.00 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $6.50 

Metams

No. 217 LAISVES

Republikonai Laimėjo 
Rinkimus Maine

Portland, Maine. — Tapo 
išrinkta republikonas gu
bernatorius, republikonas 
Jungtinių Valstijų senato
rius ir du republikonai 
kongresmanai prięš demo
kratus. — Bet tai nręko ste
bėtino, nes Main^-vhlstija 
nuo seniai žinoma kaip re- 
publikoniška.

Amerikos Orlaiviai 
Dalyvavo Atakoje 

Prieš Tobruka
London, rugsėjo 15. — 

Jungtinių Valstijų bomba
nešiai taipgi dalyvavo ang
lų laivyno ir lakūnų pada
rytoje atakoje prieš Tobru- 
ką, fašistų uostų Libijoje. 
Jie ir įsiveržę krantan ang
lų kariai padarė priešams 
dikčiai nuostolių, nors ir 
patys nukentėjo.

Anglų komanda nepatvir
tina fašistų pasakojimo, 
būk jie nuskandinę tris ang
lų naikintuvus ir viena šar
vuotlaivį ir sužaloję kelis 
kitus laivus.

ANGLAI UŽPUOLĖ FAŠISTUS 
TOBRUKE, LIBIJOJ

London. — Anglų karo 
laivai ir orlaiviai smarkiai 
bombardavo fašistų pozici
jas prieplaukos mieste Tob- 
ruke, Libijoj. Iš anglų laivų 
iššoko krantan smarkuoliai 
“komandai,” užmušė tam 
tikrą skaičių priešų, su
sprogdino kai kuriuos jų 
įrengimus ir sugrįžo į savo 
laivus.

Vienas mūsų geras draugas 
prisiuntė sekamas pastabas, 
kurias įkorporuoju į “Krislus“ 
be savo komentarų :

“Vienybė“ sako, kad brook- 
lynietį V. Dragūną (runijantį 
į Kongresą ant republikonų 
partijos tikieto) privalo rem
ti vi«i lietuviai, nežiūrint, ko
kios partijos jie būtų. Tai esąs 
visų lietuvių reikalas.

“Tegu ‘Vienybės’ redakto
rius paklausia savęs: kaip ji
sai reaguotų į lietuvį, runijan
tį ant komunistų partijos ti
kieto? Ar remtų jisai tokį lie
tuvį kandidatą?

“Man rodos, kad principas, 
kurį toksai kandidatas repre
zentuoja nusveria patį reika
lą, o ne kandidato tautystė.

“J. Tysliava savo laikrašty
je rašo, būk šios šalies prezi
dentas Rooseveltas gali ‘pasi
mokinti’ iš Lietuvos teismo, 

(Tąsa 5-tam pusi.)

FAŠISTŲ SKELBIMAS
Roma, rugs. 15. — Italų 

fašistai pasakoja, kad jie ir 
vokiečiai nuskandinę tris 
karinius anglų laivus nai
kintuvus, vieną šarvuotlai
vį ir kelis anglų sargybos 
laivus ir sužaloję dar kelis 
laike anglų darytos atakos 
prieš Tobruką. (Niekas ne
patvirtina šio priešų pagy
ro.)

Smerkia už Atmetimą 
Sovietą Pasiūlymo Gu

mai (Robui) Dirbti
Washington. — Senato

rius ęNorris kritikavo dirb
tinės gumos valdybą, kad 
ji atmetė Sovietų pasiūlymą 
atsiust savo specialistus 
Amerikai, padėt čia įrengt 
fabrikus ir duot nurodymus 
dirbimui gumos iš grūdų ir 
kitų farmų produktų. — So
vietai jau dešimt metų sėk
mingai gaminasi gumą iš 
tokių produktų.

Iff
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ANGLIJOS ORLAIVIAI 
BOMBARDAVO NACIŲ 
LAIVYNO STOVYKLĄ

Sovietu Bombanešiai Atakavo Fašistų Centrus Net Bulgari
joj; Padegė Rumunų Žibalo įmones; Atakavo Karaliaučių
London, rugsėjo 15. — 

Stambus būrys Anglijos or
laivių vakar naktį bombar
davo Wilhelmshaveną, svar
biausią nacių karo laivyno 
stovyklą, už 50 mylių į šiau
rių vakarus nuo Bremeno. 
Užvakar naktį 500 anglų 
orlaivių naikino Bremeną.

Iš pastarojo žygio prieš 
Wilhelmshavena nesugrįžo 
du anglų orlaiviai.

SOVIETŲ LAKŪNAI 
BOMBARDAVO IR 

BULGARIJĄ
London. — Platesnės ži

nios sako, jog naktį iš sek-

madienio į pirmadienį So
vietų bombanešiai ardė ir 
degino naciam tarnaujan-
čius punktus net Bulgarijoj.

Sovietiniai lakūnai tada 
užkūrė didelius gaisrus Bu- 
chareste, Rumunijos sosti
nėje, ir padegė Ploesti žiba
lo įmones; atakavo ir kitus 
Rumunijos centrus.

Berlyno radijas pripažįs
ta, kad Sovietų orlaiviai vėl 
bombardavo Karaliaučių.

Anglų pranešimai teigia, 
kad tai buvo jau kelintas 
sutartinas oro žygis, kurį 
anglai tuo pačiu laiku darė 
prieš fašistus iš Vakarų, o 
Sovietai — iš rytų.

Prezidentas Sako: Turi Būti
f

Dveja Tiek Daugiau Pagami
nama Karo Reikmenų Ame

rikai ir Talkininkams
Washington. — Preziden

tas RoęseVeltąs raportavo 
kongresui, jog per paskuti
nius 18 mėnesių Jungtinės 
Valstijos davė talkininkams 
$5,129,000,000 paramos, siųs
damos jiems karinius reik
menis ir atlikdamos kitus 
patarnavimus kaštais Lend- 
Lease (paskolų) fondo.

Kartu prezidentas įspėjo, 
jog dar ir šiandien Ameri
koj tėra pagaminama tik 
biskį daugiau kaip pusė to 
kiekio karinių pabūklų, kiek 
reikėtų.

“Mes turime pagamint 
kaip galint daugiausia karo 
reikmenų, aprėždami savo 
civilius reikalavimus iki gy
vo kaulo,” sakė prezidentas 
Rooseveltas, “kad mūsų ko
votojai ir mūsų talkininkai 
gautų milžiniškai didesnius 
daugius ginklų, kurių rei
kia, kad galėtume pakreipi 
karą savo naudai.

“Kol to nebus padaryta, 
tol Jungtinės Tautos nega
lės drauge maršuot linkui 
tikros pergalės.”

ginklų teikiamą mūsų talki
ninkams, kad J u n g tinęs 
Tautos galėtų tapti nusle
giančiąja jėga.”

Prez. Rooseveltas rapor
tavo, jog parama talkinin
kams pagal Lend-Lease įsta
tymą yra siunčiama po tiek, 
kiek jos kur labiau reikia: 
“Dabartiniu laiku 35 pro
centai tos paramos eina 
Anglijai, 35 procentai So
vietų Sąjungai ir 30 procen
tų Viduriniams Rytams, 
Australijai, Chinijai ir ki
toms sritims... Pagalbos 
tiekimą Chinijai varžo sun
kenybės, surištos su reikme
nų pergabenimu chinam.”

NACIaTgFrIAŠI, KAD 
LAIMI STALINGRADE

Nacių komanda per Ber
lyno radiją giriasi, kad jie 
prasiveržę giliau į Stalin
gradą ir būk užėmę svar
biausią jo geležinkelio stotį. 
(Bet tai bus fašistų propa
gandos pagyras, kurio nie
kas kitas nepatvirtina.)

Kritikuoja Amerikos l 
Lėktuvus Kovotojus

Dar 23,000,000 Turėtų Mo
kėt Taksus

Washington. — Jeigu bus 
priimtas dabartinis taksų 
sumanymas senatui, tai 23 
milionai daugiau amerikie
čių turės mokėt federalius 
taksus, negu iki šiol.

Prezidentas teigė, jog 
Anglija, Chinija ir Sovietų 
Sąjunga, — kurioje yra di
džiausias karo frontas, — 
“nuo pat pradžios kovoja, 
neturėdamos gana kanuo- 
lių, tankų ar orlaivių.”

“Tiktai per jų nelygiai 
sunkią kovą karas nėra pra
laimėtas,” pastebėjo prezi
dentas:

“Lyginti su turimomis 
galimybėmis, tai Anglija ir 
Rusija iki šiol pagamino 
daugiau ginklų, negu mes. 
Ir jos gamina jų, kiek tiktai 
galima, nežiūrint, kad Rusi
ja yra mūšio laukas, o Ang
lija ofensyvė stovykla.

“Amerikos fabrikai ir 
dirbtuvės dirba reikiamus 
ginklus mūsų karinėms jė
goms. Tuo pačiu laiku turi 
būti vis daugiau ir daugiau

Maskva, rugsėjo 15. — 
Priešpietinis pranešimas iš 
fronto sako, kad Stalingra
do gynėjai atrėmė visas hit
lerininkų atakas.

japonubombToregono
VALSTIJOJ

San Francisco, Calif. — 
Pietinėje dalyje Oregono 
valstijos rugs. 9 d. buvo at
rasta skeveldros, matyt/ja
ponų gaisrinės bombos. Tą 
dieną iš ryto buvo pastebė
tas mažas nepažįstamas 
vanden-lėktuvas. Manoma, 
jog tai buvo japonų lėktu
vas, turbūt, pakilęs nuo jų 
submarino.

Nužiūrima, kad japonų 
lakūnai mėgino padegt Ore
gono miškus.

Washington. — Senato
rius Truman, pirmininkas 
senatinės apsigynimo tyri
nėjimo komisijos, tvirtino, 
kad japonai turį geresnius 
kovos lėktuvus, negu Ame
rika. Jis taipgi kritikavo, 
kad nėra vieningos koman
dos orlaivių, armijos ir ka
ro laivyno.

Stalingradas Atlaikė 
Jau Tris Savaites 
Nacių Šturmavimy
Maskva, rugs. 15. — Šio

je 21-moje dienoje nuo to 
laiko, kai hitlerininkai pra
dėjo didžiuosius savo štur- 
mavimus linkui Stalingra
do, sovietiniai kovotojai vi
sur ten atlaiko savo pozici
jas, ir priešai dar niekur 
nepralaužė, raudonarmiečių 
linijų. Taip teigia vidudie
nio pranešimas iš to fronto.

(Nacių karininkai giriasi, 
kad jie užimą naujas pozici
jas Stalingrade, ir skelbia, 
kad, girdi, artinasi jau pa
skutinis laipsnis kovos dėl 
to miesto. Niekas iš talki
ninkų nepatvirtina šio na
cių pasigyrimo.) -

FAŠISTAI SUNAIKINO 6 
LAIVUS TIES KANADA
Kanados vandenyse tapo 

nuskandinta dar penki pre
kiniai Jungtinių Tautų lai
vai ir vienas Kanados sar
gybinis laivukaš. Kanadie
čių laivyno ministeris sakė, 
kad pasmarkėjo fašistų sub- 
marinų veikimas toje srity
je.

Naciai Sakosi Padarę Dide
lių Nuostoliu Talkininkam 

Atlanto Vandenyne
Berlynas pasakoja, kad 

vokiečių submarinai šiomis 
dienomis Atlanto Vandeny
ne nuskandinę 122,000 tonų 
talkininkų prekinių laivų, 
du laivus naikintuvus ir vie
ną karinį laivuką. Naciai 
vis dar atakuoją didelį būrį 
Amerikos ir Anglijos preki
nių laivų, kuriuos lydi kari
niai talkininkų laivai.

Atakuot Japonus! Ame
rikos Laivynas Stipres

nis už Japonų
Washington, rugs. 15. — 

Amerikos admirolas W. H. 
Blandy pareiškė, jog šios 
šalies laivynas turi nieko 
nelaukdamas atakuot japo
nus. Jis tvirtino, kad Jung
tinių Valstijų laivynas yra 
iau stipresnis už Japonijos 
laivyną po tu nuostolių, ku
riuos amerikiečiai padare 
japonų laivynui.

STALINGRADAS KIEČIAU 
LAIKOSI, BET KAUKAZE 

NACIAI PAŽYGIAVO
Raudonarmiečiai Laimėjo Mūšius prieš Fašistus ties Voro

nežu; Atkariavo Apgyventą Vietą Volcliovo Fronte
Maskva, rugs. 15. — Vo

kiečių orlaiviai, tankai, šar
vuoti automobiliai ir nauji 
tūkstančiai pėstininkų pa
dvigubino audringas atakas 
prieš Sovietus 'į vakarus ir 
pietų vakarus nuo Stalin
grado, bet raudonarmiečiai 
atmušė visus priešų štur- 
mavimus, kaip teigia Asso
ciated Press.

Tačiaus raudonarmiečiai 
buvo priversti pasitraukti į 
naujas pozicijas Mozdoko 
srityje, Kaukaze, kur vokie
čiai permetė naujas savo 
tankų jėgas į pietinę Tereko 
upės pakrantę. — Mozdok 
stovi už šešeto desėtkų my
lių į šiaurių vakarus nuo 
Grozny žibalo versmių.

Paskutinėmis d i e nomis 
dvidešimt šeši sovietiniai 
šauliai užsislėpdami nušovė 
apie 1,000 fašistų karių 
Mozdoko apylinkėje. Vienas 
šaulys nukovė 203 vokie
čius, kitas — 105-kis.

Raudonieji raiteliai į pie
tų vakarus nuo Stalingrado 
atmušė kartotinas vokiečių 
atakas, nukaudami apie 500 
priešų.

Du pulkai vokiečių pėsti
ninkų ir 40 tankų buvo pra
siveržę į sovietines pozici
jas į vakarus nuo Stalingra
do. Bet sovietiniai tankai ir 
pėstininkai greit išmušė 
priešus laukan, sunaikinda
mi devynis vokiečių tankus 
ir apie tris kuopas jų pėsti
ninkų.

Vakarykščias Sovietų pra
nešimas sakė, jog vokiečiai 
buvo įvarę kylį į raudonar
miečių linijas į pietų vaka
rus nuo Stalingrado, bet so
vietiniai tankai sudaužė 5 
priešų tankus, nušlavė kuo
pą hitlerininkų ir panaikino 
tą kylį.

Abelnai sustiprėjo Stalin
grado trynimas, sako Asso
ciated Press.

tinės oro jėgos sunaikino 34 
vokiečių orlaivius.

PRIEŠŲ PRANEŠIMAS
Berlyno radijas pasakoja, 

kad jie užėmę strategines 
kalvas šiaurvakarinėje Sta
lingrado dalyje, sako, kad 
jie veržiąsi gilyn miestan ir 
siaučią mūšiai gatvėse. — 
Niekas nepatvirtina šio 
priešų pranešimo.

Vichy Prisipažįsta, 
Kad Varo Prancūzus

Vokiečiams Vergauti
London. — Vichy, “nepri

klausomos” Francijos da
lies, radijas pripažino, kad 
jos valdžia, pagal nacių rei
kalavimą, išleido įsakymą 
varyt į verstinus darbus vy
rus nuo 18 iki 50 metų ir 
moteris nuo 21 iki 35 me
tų. Dėl to įsakymo taip su
judę francūzai, kad visi val
džios rūmai apstatyti nuola
tine policijos sargyba.

Kiti pranešimai rodo, kad 
Vichy valdžios policija me
džioja darbininkus, grūda 
juos į žardžius ir įvairias 
patalpas, iš kur jie bus iš
gabenti Vokietijon, į prie
vartos darbus.

Ten jie turės užimt vietas 
siunčiamų armijon vokiečių 
darbininkų.

Nuo gegužės 1 d. iki šiol 
naciai prarado bent 73 divi
zijas savo kariu omenės 
prieš - sovietiniame fronte. 
Tai dabar jie stengiasi su 
pagalba šimtų tūkstančių 
francūzų darbininkų papil- 
dyt savo jėgas tame fronte.

Šimtai Žmonių Bulgari
joj [kalinta; Daug

CHINAI ATKARIAVO 
MIESTĄ WUYI

Chungking. —- Chinų ka
riuomenė atėmė iš japomj 
miestą Wuyi, apie 20 mylių 
nuo Kinhwos, Chekiango 
provincijoj.

VOKIEČIAI PRIE STA
LINGRADO

Maskva, rugs. 15. — Prav
da, Sovietų komunistų laik
raštis, vakar pranešė, jog 
vokiečių smogikų kariuome
nė jau prie Stalingrado, bet 
sovietiniai kovotojai tiesio
gine ugnim artilerijos ir 
durtuvais atmuša- priešus.

NUKAUTA 2,000 VENG
RŲ FAŠISTŲ

Maskva. — Raudonarmie
čiai atmušė penkias įniršu
sias vengrų fašistų atakas į 
pietus nuo Voronežo; užmu
šė 2,000 priešų, sunaikino 20 
vokiečių tankų ir paėmė ne
laisvėn tam tikrą skaičių 
vengrų.

Volchovo upės srityje, Le
ningrado fronte, sovietiniai 
kariai išmušė vokiečius iš 
vienos apgyventus vietos 
arti Siniavino, nukovė 600 
vokiečių, sunaikino penkis 
jų tankus ir apie 40 apsi- 
tvirtinimų.

Jų Nužudyta
London. — Jau keli šim

tai Bulgarijos žmonių tapo 
areštuota ir daugelis jų nu
žudyta po to, kai fašistų 
priešai darė pasimojimą už
mušt nacišką Bulgarijos vi
daus reikalų ministerį Pete
rį Gabrovskį.

Dėl tų areštų ir žudynių 
juo smarkiau pakilo jugo
slavų ir makedoniečių gink
luota kova prieš hitlerinin
kus, italus ir naminius fa
šistus.

Naciška Bulgarijos val
džia skelbia, kad paskuti
niu laiku labai pasklido sa
botažo veik smai visame 
krašte prieš ją ir vokiečius.. 
Sako, kad, “augantis komu
nistų judėjimas sudaro di
delį pavojų Bulgarijai.”

Leningrado fronte sovie- anglams.

Vichy, Franc. — Francū
zų komandieriai Madagas
karo saloj sako, būk jie ten 
“vis smarkiau priešinąs!0
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Antanas Ivanovas
Maskvojet išeidinėjąs žurnalas “Ko

munistų Internacionalas” įdėjo straipsnį 
(kaip praneša ICN žinių agentūra) apie 
žymųjį Bulgarijos liaudies sūnų, Antaną 
Ivanovą, kurį to krašto valdovai, parsi
davę Hitleriui, nužudė.

Antanas Ivanovas buvo nužudytas lie
pos 23 d. rytą, — jis, buvo sušaudytas 
drauge su kitais penkiais Bulgarijos pa
triotais dėl to, kam jis ir jo draugai 
kovojo prieš hitlerizmą.

Ivanovas jau buvo seno amžiaus žmo
gus, gimęs iš vargingos šeimos ir visą 
savo gyvenimą paaukojęs savo krašto 
darbo žmonėms, kovodamas už jų laisvę 
ir teises. Per 38 metus Ivanovas priklau
sė Bulgarijos Tesndžiakų Partijai, jis be 
to buvo Komunistų Partijos narys ir il
gus metus buvo jos Centro Komitete. 
Nuo 1919 iki 1923 metų Ivanovas buvo 
Bulgarijos parlamento atstovas, uoliai 
kovodamas prieš neteisybes, už varguo
menės interesus.

Nuo 1925 metų, kada Bulgarijoje bu
vo užviręs baisus prieš komunistus tero
ras, Antanas Ivanovas buvo priverstas 
pasitraukti iš savo tėvynės; jis gyveno 
užsienyj per eilę metų, tačiau niekad ne
nutraukė ryšių su Bulgarijos darbininkų 
judėjimu.

Kai Bulgarijos valdovai — pardavikai 
pradėjo daryti žygius Bulgarijai parduo
ti Hitleriui, tai Ivanovas sugrįžo slapta 
į savo gimtinę ir čia vedė neatlaidžią 
kovą prieš karaliaus Boriso kliką, uždė
jusią ant Bulgarijos hitlerinę kilpą.

Ir čia Ivanovai pateko į jų nagus ir 
buvo nužudytas. Bet jis, kaip ir kiti ko
votojai, ėjo mirti drąsiai, gerai žinoda
mas, kad jo darbai ir jo vardas niekad 
neišnyks to krašto liaudy j, kad jo mo
kymus ir nurodymus Bulgarijos liaudis 
vykins gyveniman; kad Bulgarija, kaip 
ir visas pasaulis, bus išlaisvinta; kad 
hitlerizmas bus sunaikintas.

Pasakos Apie Sudegintus Tiltus- 
Ir Laivus

Amerikinėj spaudoj dažnai pasitaiko 
dideliais antgalviais žinių, kurios nieko 
bendra neturi su realybe. Taip 1940 me
tais toji spauda būbnijo, būk Anglijos 
karo laivai nuplaukė siaura susmauga ir 
upe kelis desėtkus mylių prie Norvegijos 
sostinės Oslo, užvedė savo kanuoles ir 
davė naciams 24-rias valandas išsikraus
tyti, o kitaip po miesto griuvėsiais pa
laidos nacius.

Ir tas blofas ilgai sukinosi ore. Tokia 
karo taktika buvo galima 50 metų atgal, 
bet ne dabar.-Juk ant tokių laivų upėje 
galėtų priešo laivai užpulti ir juos nu
skandinti .
„ Kiek laiko atgal mūsų spaudoj buvo 
garsiai šaukiama, būk Stalinas įsakė 
Raudonajai Armijai “nesitraukti nei pč- 

Jdos.” Vėliau pasirodė, kad tuo laiku jo
kios Stalinas kalbos nesakė, jokio įsaky
mo nedavė. Buvo taip: Maskvoj laikraš
tis pacitavo Stalino pareiškimą iš pilie
čių karo metų, o Amerikoj tas pavirto į 
tuojautinį įsakymą.

Dar paikesnis pranešimas pasirodė 
šeštadienį po dideliais antgalviais, būk 
Stalingrado srity j Raudonosios Armijos 
komandos įsakymu buvo “visi tiltai su
sprogdinti, o laivai sudeginti,” ir Stalin- 
grado apgynėjai dabar “turi muštis arba 
mirti.” Ir šį prasimanymą taip pat neva 
pamatavo Sovietų spauda. Čia ir bus kas 
nors panašaus, kaip su prasimanytų Sta
lino “įsakymu,” kurio visai nebuvo.

Kodėl mes taip manome? (1) Stalin
grado srityj jokių nuolatinių tiltų per 
Volgą nebuvo. Karo sąlygose Raudonoji 

L Armija pasistatė pontoninius tiltus, ku-
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rių nereikia sprogdinti, bet kurie papra
stai nuimami. (2) Stalingradą puola mi- 
lionas nacių. Aišku, kad Sovietų Sąjunga 

’dieną ir naktį turi pristatyti savo kovo
tojams daugybe traukinių ginklų, mais
to ir amunicijos, kad jie galėtų kovoti, 
tik naciai deda pastangas, kad sunaiki
nus tiltus ir laivus, kad Stalingrado ap
gynėjai negautų pagalbos. (3) Dar žiop
liai! skamba, kad ir “laivai sudeginti.” 
Kam juos deginti, kada aukščiau ir že
miau Stalingrado Volga yra Sovietų ran
kose, kada tie laivai gali iš Stalingrado 
išplaukti. (4) Dar negudriau skamba pa
reiškimas, būk po to, kaip tiltai ir laivai 
buvo sudeginti, tai “Raudonoji Armija 
bus.priversta muštis arba mirti.” Tokis 
pareiškimas atsiduoda nacių šmeižtais 
prieš Raudonąją Armiją, kurie visada 
tauškė, būk raudonarmiečiai neklausą 
vadų komandos, tat ir čia būk reikėję 
sudeginti “tiltus ir laivus”, kad raudon
armiečius privertus muštis. Tai melas! 
Raudonarmiečiai didvyriškai kaunasi ir 
be komandos nesitraukia. Jeigu juos rei
kėtų “versti” tiltų ir laivų sudeginimo 
pagelba muštis, tai juk jie galėtų naciam 
pasiduoti nelaisvėn.

Kaip ten nebūtų, bet ta žinia yra blo
fas! Stalingradas didvyriškai ginasi, 
raudonarmiečiai, civiliai vyrai, moterys 
ir vaikai, visi didvyriškai kaunasi ir kas
dien tūkstančiais miršta, kad mes būtu
me laisvi! Jeigu Stalingradas atsilaikys, 
tai karas bus sutrumpintas, tai Hitlerio 
1942 metų kampanija bus pralošta, tai 
jo 1943 metų karo planai bus ištaškyti. 
Jeigu Stalingradas bus paimtas, tai ka
ras bus sunkesnis, ilgesnis ir už tai, 
kad Anglija su Amerikos pagalba jam 
neateina pagelbon, paskui mes mokėsi
me mūsų sūnų gyvastimis ir milijonais 
turto karo reikalams! Tą pripažįsta ir 
tokis N. Y. “Times.”

Mums atrodo, kad Stalingrado apgy
nėjai jau parodė, kaip reikia kovoti prieš 
barbariškus hitlerininkus. Mums atrodo, 
kad Raudonoji Armija padarys viską 
Stalingrado išgelbėjimui ir priešo ne at
mušimui nuo miesto, bet ir sumušimui.

Mums atrodo, kad iš arti Stalingradas 
galės geriau gintis. Iš vakarų pusės yra 
Studino-Jablonski ja kalnai. Jię, peperdi- 
deli, bet vis vien pasitarnaus apgynė
jam. Iš šiaurių, rytų ir pietų Volgoj yra 
apie 20 salų, jų tarpe Denežnyj, Borovo, 
Kurpianskio, ir kitos gana stambios, ku
rias Stalingrado apgynėjai galės pavers
ti į gerus punktus apgynimui Volgos ir 
Stalingrado. Bet Stalingradui būtų ge
riausia pagalba, tai Anglijos ir Amerikos 
antrasis frontas prieš Hitlerį, o kartu ir 
būtų teisinga taktika mūsų karo laimė
jimui su mažesnėmis aukomis.

Sniegas ir Antrasis Frontas
Šiaurinėj Priekaukazijoj, ties Mozdoku 

pasirodė biskis sniego. Tas sniegas buvo, 
kaip gyduolė antrojo fronto priešams. 
Jie apie jį daug rašė ir rašo: “Žiema at
eina!”... “Generolas žiema ateina Sovie
tams į pagalbą”... “Antrojo fronto nerei
kės, nes žiema ateina.”

Bet tas žmonėms akių muilinimas ma
žai reikšmės turi. Mozdoko srityj net ir 
žiemos mėnesiais nėra didelės žiemos. O 
ir žiema kaip naciams kenkia, taip ir So
vietų armijai kenkia, nors raudonarmie
čiai ir geriau prie jos yra prisirengę.

Apie Sovietų Sąjungos kovas, apie did
vyriškus raudonarmiečius dabar yra 
gražių kalbų, gražių žodžių, bet nėra vei
kimo. Hitlerio visos jėgos yra prieš So
vietus. Jo talkininkų Italijos, Vengrijos, 
Rumunijos, Finliandijos, S 1 o v a kijos; 
liuosnoriai fašistai iš Ispanijos, Franci- 
jos, Danijos ir kitų šalių—visi prieš Sta
lingradą, prieš Maskvą, prieš Leningra
dą, prieš Kaukazą! O iš mūsų pusės Rau
donajai Armijai suraminimas—sniegas ir 
žiema! Taip mes atliekame savo, kaipo 
talkininkų, pareigas bendroj kovoj prieš 
barbarišką hitlerizmą.

Ir ne vien kolumnistai siūlo Raudona
jai Armijai vieton antrojo fronto, tik 
žiemos ir sniego pagalbą. Anglijos prem
jeras, kalbėdamas parlamente irgi pa
reiškė: “Jau rugsėjo 8 diena.” Ir parla
mento nariai jam garsiai paplojo, reiš
kia, artėja ruduo, artėja sniegas ir žie
ma.

Amerikos korespondentas Maskvoje 
Mr. Ralph Parker, tatai analizuodamas 
sako, kad į tą pono Churchillo pareiški
mą galima atsakyti sekamu klausimu: 
“Taip, jau rugsėjo 8 diena, o Molotovas 
pas jus buvo gegužės mėnesį ir susitarė 
dėl antrojo fronto. Tai kur jūsų armi
jos?” Korespondentas teisingas ir jis nu-
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Ką Pasako Laiškai
Apie Vokietiją?

Trečiadienis, Rugsėjo T6, 1942

Newyorkietis lakūnas, Meyer Levinas, puikiai pasižy
mėjo kovose su japoniškais plėšikais Coral Jūros mū
šyje; dešinėje — jo tėvas, Sam Levinas, priklausąs 
Amalgameitų unijai (kriaučius).

Hitlerininkai visomis pa
stangomis slepia sunkią po
litinę ir ekonominę Vokie
tijos žmonių padėtį. Sovie
tų Sąjungos - Voki etijos 
fronte rusų kareiviai prie 
užmuštų nacių surenka de
šimtis tūkstančių laiškų,atė
jusių jiems iš Vokietijos ir 
nacių kareivių parašytų iš 
fronto į namus. Vietomis į 
Raudonosios Armijos ran
kas patenka pilni maišai to
kių laiškų — nacių armijos 
paštas.

Tuos laiškus atydžiai iš
studijuoja tam tikri Sovietų 
Sąjungos valstybės orga
nai ir iš jų sudaro tikrą pa
veikslą apie padėtį Vokieti
joj. Amerikietis korespon
dentas Leland Stowe patsai 
išstudijavo daug tų laiškų ir 
rugsėjo 12 dieną pateikė N. 
Y. “Post” laikraščiui iš
traukų. Čia mes ir pasinau
dosime jomis.

Iš Goettingen žmona rašo 
nacių kareiviui Albertui: 
“Šiandien Hitlerio išleistas 
specialis pranešimas, kad 
paimtas Tobrukas. Rytoj 
sukanka metai karo prieš 
Rusiją. Turėkime viltį, kad 
karas prieš Rusiją būtų dar 
šiemet pabaigtas. Jeigu mū
sų submarinai pasidarbuos 
sekančiais metais prieš 
Angliją, tai jos pražūtis ne
išvengiama.”

Birželio 27 dieną motina 
rašo nacių kareiviui Helmu
tui: “Aš atlikau ką galėjau, 
kad gauti jums cigare tų už
degimui mašinėlę ir dantų 
nuplovimui košelės. Bet tas 
negalima gauti už jokius pi
nigus. Aš gavau rašomojo 
popierio, bet negavau naujų 
konvertų.”

Gegužės 11 dieną iš Ham
burgo rašo motina kareiviui 
Heinzof, kuris tarnavo 23- 
čįoj nacių divizijoj Lenin
grado fronte: “Pereitą sek
madienį anglai baisiai bom
bardavo Hamburgą. Atro
do, kad net dangus degė. 
Liepsna iškilo 500 ar 600 
pėdų virš degančių namų. 
Lietrechstrasse gatvėj vis
kas sudegė iki mūsų namų.”

Senelis rašo kapralui 
Adolfui Schwartzui iš Ei- 
senstadt į Kalinino frontą: 
“Busi nustebęs, kaip pareisi 
atostogoms, kaip pas mus

viskas labai pasikeitė. Aš 
nustojau 16 svarų, o kaip 
kurie iš mūsiškių net po 40 
svarų.”

Iš Dresdeno žmona rašo 
seržantui Otto Flack: “Mes 
nemanome, kad tu dar būsi 
ilgai Rfusijoj. Pameni, kad 
tu manei, jog Maskvoj bū
si jau kovo mėnesį. Bet kol 
kas jūs ten einate ir einate 
Rusijoj, bet vis dar nenuė
jote į Maskvą.” Šis laiškas 
rastas pas užmuštą seržan
tą Flack, kuris niekados ne
nueis į Maskvą.

Laiškas iš birželio' 14 die
nos, tarpe kitko skamba: 
“Labai norėtume, kad jau 
paskutinis karo laipsnis bū
tų pradėtas Rusijoj. Kaip 
mes laukiame jo pabaigos. 
Mes dirbame atbudavojimui 
Lubeck miesto, kuris buvo 
subombarduotas.”

Birželio 2 dienos laiškas 
Hanso rašytas leitenantui 
Hergart Jaeger: “Kaip aš 
galiu jums rašyti asmeni
nius dalykus, kada aš tik 
girdėjau kaip pro mano gal
vą praūžė 100 bomberių? 
Mes jaučiamės taip blogai 
ir apleisti. Kaip labai gaila, 
kad nėra puikių vokiečių 
lėktuvų prieš juos. Ištikimų
jų, jau laikas, kad jūs ten 
baigtute karą prieš rusus,— 
kad nors orlaivių jūs mums 
atgal prisiųstute. Jeigu An
glija kiekvieną naktį siųs po 
1,000 bombininkų ant Vo
kietijos, tai mes karą pra
laimėsime.”

Motina rašo Karlui 
Schnitter laišką į Leningra
do frontą: “Mahler yra su 
mumis. Js sužeistas ... Jis 
pasakojo tokius dalykus 
apie Rusiją, kad mums net 
plaukai atsistojo.”

Žmona rašo kareiviui Gel- 
mut į šiaurinį Sovietų fron
tą: “Mano tėvo vėliausias 
laiškas yra baisus. Jis pri
siuntė ir paveikslą, maty
tum, jis neteko net 48 sva
rų — liko tik kaulai ir skū
ra... Mūsų mieste paskelb
tas karo stovis. Visos mote
rys, vaikai ir seneliai turi 
tuojau palikti miestą.”

G. Reuchel rašo iš Sakso
nijos sodžiaus savo vyrui į 
frantą: “Šis karas perdaug 
veikia į nervus. Aš nežinau, 
kaip ilgai mes dar galėsime

Amerikos kariai “kažin kur, Australijoj” valgo pietus; pastebėkit jy. apsirengi
mą, — matyt, šaltas ten oras. Iki šiol Australijoj buvo žiema, dabar ten tuoj 
prasidės pavasaris. Kai pas mus žiema, — ten bus vasara.

“Jų kalbos, ne tik intere- 
singos studentams ir istori
kams, bet liečia visus asme
nis, paprastus piliečius, ku
rie taipgi nori žinoti apie 
karo laimėjimą ir apie tai
ka, kuri seks.”

Kopijas naujos brošiūrė
lės — “Toward New Hori
zons — The World Beyond 
The War”—galima gauti iš 
Office of War Information, 
Washington, D. C.
Office of War Information.

mato, kad, jeigu mes greitai neatidary
sime antro fronto, nekirsime Hitleriui 
šiemet smūgio, kada galima, tai karas 
bus ilgas, sunkus, kuris vėliau Amerikai 
ir Anglijai atsieis milijonus jaunų vyrų 
gyvasčių ir labai daug turto.

Kai'kurie kolumnistai tiek įsismagino 
kalbėti prieš antrąjį frontą, kad jie jo 
galimybės nemato 1942 metais ir net a- 
bejoja 1943 metais. Taip išsireiškė ir N. 
Y. “Times” redaktorius ponas Edwin L. 
James, rugsėjo 13 d. Žinoma, kad jie da

jį tęsti. Kas liečia valgį, tai 
ilgiau negalima taip būti, o 
vis dar darosi blogiau. Yra 
žmonių, kurie vos palaiko 
gyvybę. Kasdien vis atveža 
verstinai svetimtaučių dar
bams, kuriuos taip pat rei
kia maitinti.” Čia kalba apie 
verstinai į Vokietiją išvež
tus žmones, jų tarpe šimtus 
tūkstančių lietuvių, kurių 
gal nei dešimta dalis gyvų 
neliks.

Gegužės 7 dieną tėvas ra
šo iš Municho savo sūnui 
kapralui Joseph Spiegelber- 
gui: “Aš tik aplaikau nuo 
tavęs tris pundus su audi
nių medžiaga. Labai gera. 
Ar ją pirkai, ar taip ‘orga
nizavai’? Kaip matome, tai 
net Rusijoj yra gerų daly
kų. Net šniūrus, kuriais 
pundai surišti, galėsime su
naudoti; jie labai geri.”

Iš Wupperhal, iš birželio 
28 dienos, tūlas Wilhelm 
Salzberg rašo savo sūnui į 
centralinį frontą: “Galų ga
le mums pavyko, mes nusi
pirkome lietsargį. Jo mes 
įieško jome jau nuo Kalėdų, 
bet Bremen mieste nebuvo 
galima gauti. Dabar klausi

mas kambarinių apsiavų. 
Jeigu jūs galite gauti kar- 
petų Rusijoj, tai prisiųskite, 
mes pasisiūdinsime slipe- 
rius.”

Iš balandžio 13 dienos 
žmona Berthe Houck rašo 
iš Vienos savo vyrui į Kali
nino frontą: “Aš tau galiu 
pasakyti vieną dalyką, kad 
gyvenimas, kokį mes turim, 
tai nėra vertas nei vieno 
kareivio gyvasties. Tai vis
kas, ką aš galiu tau pasa
kyti.”

Iš šių laiškų mes matome, 
kad Hitlerio Vokietijoj nėra 
taip gerai, nepaisant, kad 
fašistai apvogė ir apiplėšė 
veik visą Europą. Iš jų laiš
kų matome, kad net namiš
kai ragina Hitlerio karei
vius vogti ir plėšti.

Suprantama, Hitlerio pa
vergtose šalyse, kaip Lietu
voj ir kitur, yra daug sun
kiau, negu nacių Vokietijoj, 
nes fašistai nuo jų veik vis
ką atima ir išveža. Tik ka
da hitlerizmui bus galas pa
darytas ir pasaulis bus lais
vas, žmonės vėl galės leng
viau atsikvėpti ir žmoniš
kiau gyventi. D. M. š.

0WI Pradeda Leisti Naują Brošiūrėlių 
Seriją

Office of War Informa
tion išleido pirmą seriją 
brošiūrėlių — “Į Naujus 
Horizontus — Pasaulis Po 
Karo” — jos susidės iš pra
nešimų ir kalbų, kurios iš
aiškins arba nušvies Jungti
nių Valstijų padėtį.

Kalbos vice - prezidento 
Henry A. Wallace, valsty
bės sekretoriaus pagelbinin- 
ko Sumner Welles, ambasa
doriaus John G. Winant ir 

Milo Perkins ekzekiutyvio 
direktoriaus Economic 
Warfare Tarybos yra pa
duotos pirmoje brošiūrėlėje.

“Šios kalbos parinktos,” 
sako Elmer Davis, OWI di
rektorius, “todėl, kad jos 
nušviečia įvairias nuomo
nes, ka amerikiečiai mano 
apie pokarinį pasaulį.

“Šie Amerikos vadai,” sa
ko p. Davis, “pabręžia prob
lemą ir pataria, kaip ją riš
ti.
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bar suranda daug “argumentų” pateisi
nimui tos padėties, kada viena Raudo
noji Armija muša priešą, o Anglijoj yra 
keturi milijonai išlavintos armijos, ku
rios veikimas tuojau atneštų Jungtinių 
Tautų pergalę. Jie ir sekamais metais 
vėl suras pasiteisinimų, nes bus daugiau 
Hitlerio jėgų vakaruose, bus naujų for
tifikacijų, atsiras naujų ginklų ir t.t. Bet 
už tas jų “filosofijas” ir už taktiką, mes, 
Amerikos ii’ Anglijos žmonės, užmokėsi
me savo gyvastimis ir turtu!

Pageidaujamas Tik Dieną
Klijentas (tik išteisintas 

už plėšikavimą naktimis): 
— Tai bus good-by šiuo sy
kiu. Aš įkrisiu kada nors 
pas tave.

Advokatas: — Prašau, 
bet tik dienos metu — kad 
loska!

Didesnė ekonomiste
— Mano pati yra labai 

ekonomiška. Ji pasiuva man 
kaklaraiščius iš savo seno 
sijono.

— Tas nieko. Maniškė iš 
mano kaklaraiščio pasisiuva 
sau sijoną!

Parūpino Prof. Krienas
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Kiekvienas darbas, kožnas doleris ar 
centas Amerikos karo pastangų ir jos did
vyriškų talkininkų paramai reiškia smūgį 
fašizmui ir artėjimą pergalės ir taikos. Ar 
jūs prisidėjot darbu ir aukom?

Mn
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Jūs, be abejo, jau perskaitėt knygelę 
“Kovotojų Balsas Dėl Lietuvos Laisvės.” 
Nepadėkite jos. Patarkite savo draugam 
ją perskaityti, parduokite kopiją. Lai kož
nas lietuvis sužino tėvynės padėtį!

LIUDMILA PAVLIČENKO
KĄ RAŠO SOVIETŲ DIDVYRĖ APIE SAVE

Rašau šį laišką prašoma 
Antifašistinio Sovi-etų Są
jungos Jaunimo Komiteto. 
Aš nemanau, kad tatai su
darys didelio įdomumo pla
čiosioms Amerikos jaunimo 
masėms, bet man bus sma
gu, jeigu aš tame būsiu su
klydus ir mano skaitytojai 
atras šį pasakojimą juos 
įdominančiu.

Aš esu ukrainietė. Gi
miau Belą ja Cerkov mieste, 
netoli Kijevo, 26 metai tam 
atgal. Esu pamokyta, vidu
tinio ūgio, tamsių plaukų, 
kuriuos pirmiau nešiojau il
gus. Aš buvau priversta 
juos nusikirpti, kaip tik ka
ras prasidėjo ir dabar ma
no kepurė tinkamai juos 
pridengia.

Taip, pas mane nėra jo
kių ypatingu požymių, iš
skiriant nedidelį randą ant 
kaktos, tiesiai ties nosim. 
Tai žymė palikta vokiečių 
sviedinio atskalos. Tikru
moj, aš turiu keturias to
kias žymes, bet jos mane 
nekankina ir ilgai nelaikė 
ligoninėj.

Keletas metų atgal man 
pasiūlė įstoti į Karinių In
žinierių Institutą, bet pra
džioj aš nenorėjau nei klau
syti apie tai, kuo mažiau
siai aš tada galvojau apie 
kara ir karo reikalus. Aš 
interesavausi istorija. 1:937 
metais įstojau į Kijevo U- 
niversitetą ir norėjau pa
tapti mokytoja, bet vieton 
to tapau snaipere.

Aš mokėjau šaudyti daug 
anksčiau pirm patekimo į 
Universitetą. Pradėjau šau
dyti visai netikėtai. Aš tu
riu didelį patraukimą prie 
visokio sporto: bėgti, per
šokti, lanką mesti, irkluoti, 
plaukti ir net mąsčiau pra
dėti sunkios atletikos prar 
timus. Tik prie šaudymo 
mane niekas netraukė.

Kartą iš išgirdau pasigy
rimą jauno žmogaus, kuris 
tire (šaudymo vietoj) pa
taikė 8 kartus iš 10 šūvių, 
to užteko, kad paakstinti 
mane prie šautuvo ir aš 
pradėjau praktikuoti, o 
1938 metais baigiau snaipe
rių mokyklą.

Pamenu vieną juokingą 
atsitikimą tire, į kurį ma
nę paskvietė draugai: ten 
buvo 15 dovanų, o kiekvie
nas šūvis buvo apkainuotas 
10 kapeikų. Ir štai, aš nusi
pirkau 15 šūvių už rublį ir 
50 kapeikų. Jus būtute ma
tę tiro savininko veido iš
raišką. Jis visai išbalo, nes 
po kiekvieno mano šūvio tu
rėjo nukabinti man naują 
dovaną. Man užėmė 10 mi
nučių, kad “išvalyti” visą 
lentyną nuo jo dovanų. Bet 
man jo pagailo ir aš jam vi
sas jas grąžinau atgal.

Vasara 1941 metais aš 
buvau Odesoj ir kaip sykis 
pirm Hitlerio užpuolimo su
sirgau. Birželio 15 dieną 
pasidaviau į sanatoriją, bir
želio 22 dieną iš ten išsira
šiau ir štai — karas, kuris, 
gal būti, ir “pagydė” manę.

Vyriausybė nenorėjo imti 
merginų į armiją, todėl aš 
turėjau imtis įvairių prie
monių, kad ten patekti. Ir 
tik po ilgoko laiko aš tapau 
karė ir dalyvavau Odesos 
apgynime.

Pavelykite man papasa

koti, kaip aš susipažinau su 
priešais. Tokie dalykai ne 
lengvai atsieina, štai jau 
mano eilė užimti vietą ug
nies linijoj. Aš gulėjau ir 
tėmijau, kaip apsikasdinėjo 
rumunai ant 300 ar 400 
metrų atstumoj nuo manęs. 
Mūsų komandierius griežtai 
uždraudė šaudyti be jo ži
nios.

Liudmila Pavličenko
— Ar galiu aš šaudyti?— 

klausiau jo per kitus. Lau
kiu atsakymo, bet vieton to 
gaunu paklausimą: “Ar esi 
tikra, kad pataikysi?”

— Taip, — atsakiau aš.
— Tada, galite šaudyti.
Aš suvaldžiau savę, pri

verčiau neskubėti, gerai nu
taikiau į cielių ir iššoviau. 
Rumunas mostelėjo ranko
mis ir parkrito. Už sekun
dos pasirodė kito galva. Aš 
ir tą nukoviau. Pasirodė 
trečias — ir tą.

Tai buvo pirmas mano 
kovos krikštas. Bet ir po to 
mažai kas kreipė į manę a- 
tydą. Tuos rumunus taip ir 
priskaitė man, kaip bandy
mo numerius. Bet nuo to 
laiko aš pati pradėjau skai
tyti nukautus priešus ir 
draugai skaitytis su manim, 
kaip su gabiu snaiperiu.

Snaiperių darbas neleng
vas. Išeiti į medžioklės pun
ktą prisiena anksti ryte, dar 
tamsoj ir grįžti atgal taip 
pat tamsoj. Jūs turite, gerai 
save valdyti, kad išgulėti 
15-ką valandų nesijudinus. 
Mažiausias jūsų sujudėji
mas gali baigtis jūsų mir
tim. Mes, snaiperiai, esame 
ant priešo medžiotojai, bet 
taip pat esame ir priešo me
džiojami. Kiekvienas mūsų 
žingsnis yra taip pat priešo 
snaiperių sekamas. Priešai 
pastebėję mūsų poziciją at
žymi ir paskui stipriai ap
šaudo iš kulkasvaidžio. To
dėl kiekvienas snaiperis tu
ri kelis kovos punktus. Aš 
niekados neišbunu ilgiau, 
kaip dvi dienas tame pat 
punkte ir šaunu tik tada, 
kada esu tikra, kad prie
šas bus nukautas, nes kiek
vienas šūvis atidengia tavo 
poziciją.

Ypatingai vokiški snaipe
riai išmokė mane atsargos 
ir savęs kontroliavimo. Jei
gu aš sujudinčiau net pirš
tą, tai kulka prakauktų pro 
mano ausį ar kojas. Kar
tais pasirodo vokiška plieno 
kepurė arba jos dalis ir jūs 
manote: “Nušausiu tą Fri- 
cą.” Jūs šaunate, plieno ke
purė susisupo, kaip kokia 
kybiklė ir jūs jau jaučiate, 
kad tai buvo priešo žygis, 

idant jūs atidengtute jam 
savo poziciją. Ir tuojau po 
to į tavo poziciją jie ati
dengia kulkų uraganą. Ta
tai baisu. Kartais norisi su
šukti saviškiams: “Kulka- 
svaidininkai, gelbėkite ma
nę!” Bet tokias momentais 
mūsų kulkasvaidininkai ir 
be paraginimo atidengia 
smarkią ugnį, apramina 
priešą ir tu gali šliaužti į 
naują poziciją. Žinoma, ta
tai buvo tiktai pradžioj.

Vėliau aš pripratau prie 
priešo ugnies ir išmokau jo 
taktikos. Patyriau visokius 
jo gudrumus ir išmokau nuo 
jo slėpti savo poziciją.

Mes gynėme Odesą iki 
spalių mėnesio, po to mums 
įsakė pasitraukti. Pasitrau
kimas buvo atliktas pilniau
sioj tvarkoj. Mes pasiėmėm 
ant laivų viską iki smulk
menų. Lakūnai pasiėmė net 
senus ratus, o raiteliai ir 
senas patkavas. Ir taip mes 
susėdę į laivus išplaukėme 
į Sevastopoliu.

Daug buvo parašyta apie 
Sevastopoliu, bet karų isto
rija neturi nieko panašaus 
į Sevastopolio apgynimą. 
Prieš kiekvieną rusą buvo 
dęšimts vokiečių. Po 1,500 
priešo lėktuvų mus puolė 
kasdien. Oras drebėjo nuo 
nepertraukiamų bombų ir 
kanuolių sviedinių sprogi
mų. Saulę uždengė dūmų ir 
dulkių debesiai. Stokavo a- 
municijos ir maisto, bet 
mes laikėmės. Miestas iš
nyko, liko tik griuvėsių 
krūvos, bet mes laikėmės, 
gindami ir tuos griuvėsius, 
šaudėme pro akmenis, iš 
kiekvieno pasislėpimo. Nei 
viena pėda Sevastopolio že
mės nebuvo priešui atiduo
ta be didelės kovos, nei vie
no žingsnio mes nepasitrau
kėme be įsakymo komandos. 
Hitlerininkai, kaip koki lau
kiniai, pasigėrę, prisilakę 
alkoholio lindo į mirties 
nasrus ir mes juos kirtome. 
Naujos vokiečių divizijos 
užėmė vietas išnaikintų ir 
galo tam nesimatė.

Vokiečiai labai brangia 
kaina užmokėjo už tuos 
griuvėsius, kur kada tai 
buvo mūsų mylimas Sevas
topolians miestas.

Ir snaiperiai labai buvo( 
savo vietoj. Meš padaryda
vome vokiečiams labai daug 
nesmagumo. Jie bijojo mūs, 
keikė mus, koliojo ir tai ne
stebėtina, nes 150 rusų snai
perių sunaikino 1,080 fašis
tų į 20 dienų laiko. Aš pati 
išmokiau 80 naujų snaipe
rių bėgyj Hitlerio karo prieš 
mus. Jie sunaikino per 2,000 
vokiečių.

Hitlerininkai darė viską, 
kad tik atidengti mūsų 
snaiperių pozicijas, bet visa 
tai buvo veltui. Jie nesigai
lėjo tam nei žmonių, nei 
kitko. Jie dažnai atidengda
vo taip pasiutusią ugnį į 
mūsų snaiperius; tartum jie 
rengėsi prie šturmo.

Kova buvo labai sunki. 
Kiekvienas žemės colis bu
vo apšaudomas, kiekvienas 
krūmas, kuris galėjo pasi
tarnauti snaiperiui priedan
ga, buvo po priešo ugnimi. 
Jie net žinojo mūsų snai
perius pagal vardus. Aš ne

Vaizdas parodo operacijų kambarį požeminėj slėptu
vėj nuo bombų kur nors Australijoj. Gretimais esama
me warde randasi 40 lovų ligoniams.

kartą girdėjau, kaip jie į 
garsiakalbį šaukė: “Liudmi
la Pavličenko, eik į mūsų 
pusę! Mes duosime tau čo- 
kolado ir oficieriaus laips
nį!” Už kiek laiko jie jau 
koliojo, grūmojo ir įdūku- 
siai šaukė: “Pavličenko, ge
riau tu laikykis toliau nuo 
mūs! Jeigu mes tave Su
gausime, tai sudraskysime į 
309 kavalkus ir išmėtysime 
juos ore!”

Skaitlinė 309 buvo priešų, 
kuriuos aš užmušiau ir jie 
net tą žinojo. Bet nei aš, 
nei bent kuris kitas mūsų 
snaiperis neturėjo jokio no
ro patekti į tų žvėrių na
gus. Mano draugą Nikalojų 
Kovalių užklupo vokiečiai. 
Dešimts priešų apsupo jį ir 
pareikalavo pasiduoti. Į tai 
atsakydamas Kovalius metė 
rankinę granatą, sudraskė 
šešis priešus ir patsai žuvo.

Manęs dažnai klausė, kaip 
aš jaučiausi, kada žudžiau 
priešus. Vienatinį jausmą, 
kurį aš turėjau, tai medžio
tojo jausmą, kada jis užmu
ša laukinį žvėrį ar nuodin
gą gyvatę. Hitleriečiai yra 
aršesni ir už laukinius žvė
ris. Jie ne paprasti žmogžu
džiai, jie tironai, sadistai ir 
kankintojai, kurie jokių 
žmoniškumo teisių nepažįs
ta.

Kiekvienas vokietys, ku

Binghamton, N. Y.
Iš LLD 20 Kuopos Moterų

Skyriaus Susirinkimo

Rugsėjo 4-tą įvykusiame 
susirinkime narių dalyvavo ne
daug. Mat, kai kurios, šven
čių proga, turėjo vakacijas ir 
buvo išvažiavusios kitur. O 
kurios dalyvavom, tos padarė
me gerų tarimų.

Gauta 3 naujos narės į mo
terų skyrių. Užsimokėjusių 
mokesčius už šiuos metus yra 
jau gerokas skaičius. Bet dar 
yra ir nemokėjusių. Komisija 
naujų narių gavimo ir senų 
mokesčių išrinkimo, A. Mal- 
daikienė, A. Žemaitienė ir J. 
K. Navalinskienė raportavo 
šiame susirinkime. Jos prašo, 
kad tos, kurios dar nemokėju
sios, užsimokėtų komisijai.

Nutarta paaukoti iš iždo $5 
į vilnų fondą mezgimui sve- 
derių, pirštinių, pančiakų ir 
šalikų Sovietų Sąjungos did
vyriams ir viso pasaulio civi
lizacijos gynėjams. Taipgi nu
tarta rengti pramogą virš mi
nėtam fondui ir kviesti kitas 
organizacijas prisidėti sykiu 
prie to parengimo. Išrinkta 
komisija. Pavieniai draugės 
irgi paaukavo į tą fondą pa
gal savo išgalę.

Po $1 M. Luzinienė, M. 

ris pasiliks gyvas, žudys 
moteris, vaikus ir senelius. 
Tik negyvi vokiečiai yra 
nekenksmingi. Todėl, jeigu 
aš užmušu vokietį, tai aš 
išgelbėja kitų žmonių gyva
stį.

Man atrodo, kad dabarti
niu laiku svarbiausiu užda
viniu kiekvieno teisingo 
žmogaus, nepaisant jo tau
tybės, religinių įsitikinimų 
ir politinių pažvalgų, yra 
negailestingas naikinimas 
hitlerininkų. Kiek vienas, 
kuriam jo šalies laisvė ir ne
priklausomybė yra brangi, 
kas nori išgelbėti savo šei
mą, turi imti į rankas gin
klą ir kovoti prieš fašizmą, 
kovoti visur, kur jis nebūtų 
— šiaurėj, pietuose, rytuo
se ar vakaruoše; Dono ly
gumose ar Franci jos lau
kuose, Norvegijos pakraš
čiuose ar Graikijos kalnuo
se. Jis neprivalo laukti iki 
tol, kada priešas ateis ir jį 
suras, bet jis turi eiti ir 
suradęs hitlerininkus juos 
sunaikinti. Kiekvienas už
muštas vokietys veda žmo
niją arčiau prie išsilaisvini
mo iš po hitlerizmo.

Baigdama, aš linkiu jums, 
mano užsienio draugai, pa
sisekimo atlikime jūsų pilie
tiškų pareigų, kurios yra 
tame, kad nugalėjus vokie
čius.

Kulbienė, N. Mačiukienė. J. 
K. Navalinskienė pridavė 
$1.27 kaipo laikraščių užra
šinėj imo agentas iš moterų 
skyriaus. Taigi, jau pradžią 
turime su $9.27. Taipgi vilnų 
fondo parengimui pasižadėjo 
paaukoti valgiais draugės M. 
Luzinienė, M. Kulbienė, V. 
Kapičauskienė ir J. K. Na
valinskienė.

Moterų Skyrius prašo visų 
gerųjų žmonių paaukoti į vil
nų fondą, kad mūsų mezgėjos 
turėtų vilnų mėgsti svederius 
ir kitus reikalingus drabužius. 
Tapgi prašo paaukoti ir val
giais, kada pramogos rengimo 
komisija kreipsis prie jūsų. 
Apie parengimą pranešime vė
liau.

Laikina korespondente iš
rinkta J. K. Navalinskienė į 
vietą O. Girnienės, kuri gavo 
darbą vakarais ir negali da
lyvauti susirinkimuose.

Ateinantis susirinkimas į- 
vyks spalių (Oct.) 2-rą, Lie
tuvių svetainėje. Moterų Sky
rius kviečia visas nares daly
vauti, turėsime daug svarbių 
dalykų aptarti. Gaukime ko 
daugiausia naujų narių.

Mot. Skyriaus Laik. Koresp.
J. K. Navalinskienė.

Jones Beach maudynės bus 
atdaros plaukiojimui iki rug
sėjo 28-tos.

Mezgėjoms Sveikintinos
Mezgėjos prašomos mėg

sti tiek daug ir taip greit, 
kaip tik išgali, o numegstus 
greit grąžinti, kad pasiek
tų kovotojus prieš Hitlerį 
pirm didžiųjų žiemos šal
čiu.

Labai pageidaujama sve- 
deriai ilgomis rankovėmis 
ir su aukštom apykaklėm 
(turtle necked) taipgi šali
kai.

Šalikus mėgsti 12 colių 
pločio (ant 60 akių) ir 56 
colius ilgio. Svederius dy
džio 44 colių, pradedant ant 
120 akių.

Kojines būtinai mėgsti ne 
su senoviškai nuleidžiamais 
keturkampiai pirštais (toes), 
bet naujoviškai, iš dviejų 
šonų. Komitetas to prašo 
ne dėl kokio vaikymosi pa
skui madas, bet dėl praktiš
kumo — tokių prašo patys 
kareiviai.

Megstiniuose, ypatingai 
kojinėse, nesumegskite siū
lo mazgu, bet nuploninkite 
abu siūlo galus ir per kelias 
akis įmegskite kartu. Maz
gas gali atrodyti menku 
daiktu apsiavus keliom va
landom, bet kada prisieina 
kareiviui išbūti vienu apsia- 
vimu po kelias dešimt va
landų, eiti desėtkus mylių, 
tai mazgelis pavirsta į pu
pą ir sutrina ant kojos di
delę pūslę. Baisiai privargi
na kojas ir keturkampiai 
užbaigtos kojinės, kada 
jomis reikia ilgai padėvėti 
be permainos. Perankšti 
svederiai trukdo kraujo cir
kuliacijai ir prastai veikia 
į nervus, kada jais apsivil
kus reikia kur sargyboje iš
gulėti be pasijudinimo po 
kelioliką valandų.

Komisija.

Šiam patraukliam žiurste
liui formos gaunama 14 iki 44 
dydžio.

Norint įsigyti formą, reikia 
pažymėt numerį, dydį, įdėt 15 
centų ir pasiųst užsakymą į 
Federated Press Pattern Serv
ice, 106 Seventh Ave., New 
York, Y. J

Visų susipratusių Darbininkų 
pareiga skaityti “Laisvę”

Tai jau subruzdo rūpintis 
mezgimu ir Naujosios Ang
lijos moterys. Pirmosios ten 
buvo pasigirdusios Lowellio 
moterys su virš desėtku 
mezginių, bet paskiau apty
ko.

Dabar paėmė iniciatyvą 
worcesterietės, LLD moterų 
kuopa. Jų kolonija didelė, 
turi daug puikių moterų sa
vo eilėse ir gerai, taktiškai 
veikdamos gražiai sugyvena 
su kitomis moterims. Joms' 
turėtų sektis.

Gyvai darbuojasi cleve- 
landietės, o taip pat ir bin- 
ghamtonietės.

Chicagoj sudarytas veik
lus komitetas su J. Skeber- 
dyte, M. Bartnikiene ir O. 
Remeikiene priešakyje, ku
riom pavesta sukviesti visų 
Chicagos moterų kliubų ir 
šiaip veikėjų susirinkimą 
praplėtimui darbo. O savo 
vilnų fondui, greta lokalinės 
skalės pramogų, planuoja 
vieną milžinišką pramogą, 
kurios programai meninin
kės D. Judzentavičienė ir O. 
Petrutienė pakviestos paga
minti net specialius veika
lus.

Veteranės mezgėjos 
Brooklyne su Maspethu ir 
Great Necku, San Francis
co - Oaklande, Rochestery- 
je, Baltimore j ir tūlose ki
tose vietose kantriai ir sku
biai dirba toliau.

Jos visos, visur, nudirbtų 
kur kas daugiau, kad ne 'ta 
nelemtoji sausra užpultų jų 
vilnų fondą. Kartais sunku 
prisitaikyti progos gerai už
dirbti, vilnų pritrūko ir dar
bas sustojo. Stoka pinigų 
vilnoms, tai didžiausis mez
gėjų trukdytojas. Užtai tie- 
tos, kurie nemezgam,turėtu
me visuomet rūpintis paau
koti ar parinkti aukų į vil
nų fondą, nes mezgėjoms 
dirbti abu darbus nelengva, 
nors jos kaž kokiu stebėti
nu būdu dirba abu.

Pavyzdžiui galima imti 
drauges maspethietes mez
gėjas (veikia sykiu su 
brooklynietėmis), kurios 
prikalbino ne tik lietuvių/ 
bet ir kitataučių organizaci
jas savo kolonijoj suruošti 
bendrą pramogą vilnų fon
dui ir pramoga atnešė $105 
vilnų fondui.

Mezgėjų Rėmėja

Vedybas Per Telegramą
Gražuolė Eleanor Grand- 

lund, Spokane, Wash., gavo 
iš Australijos nuo savo my- 
lėtinio kario Benjamin 
Vaughn telegramą, kurioje 
trumpai klausė, ar sutinka 
už jo ištekėti. Toj pat te
legramoj buvo jo prie liūdi- 
nininko paduota vedybinė 
priesaika. Mergina taip pat 
per telegramą pareiškė: /

“Mielasai, šiandien išteku 
už tavęs per telegramą J.’ 
Ir taip jiedu užrekordudta 
oficialiai susituokusiais.

Įdomu, kuomi pavadins 
šias vedybas tie, kurie ve
dybas prieš išėjimą kariuo
menėn laiko didele savymei- 
le?
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PARAŠĖ MIKAS RASODA

Hartford, Conn
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auka iš 
žmonių.

pluoštas aukų, kuris tilps 
poros dienų. Bet svarbiau- 
norime pažymėti, išrašyki- 
money-orderius ar čekius

r i

25c: K.
J. Jenu-
V. žal-

Pataisytas ir papildytas lietuvių kalbon vertimas.
450 Puslapių. Kaina $1.00.

Kiekvienas žmogus privalo šią knygą turėti savo namuose. La
bai svarbūs patarimai ką daryti susižeidus, stalgiai kam apslobus 
arba apsirgus kada sunku gauti gydytojaus pagalba.

Ši knyga duoda daug receptų, sulyg kuriais gausite vaistų gydy
tis pagal nurodymus knygoje.

Kaina $1.00; vasaros sezonu tik 75c.

New Yorko Pasaulinės Parodos 
Paveikslų Albumas

Būtinai įsigykite šį papuošalą savo namų knygynui. Tai pui
kiausia padaryta knyga lietuvių kalboje. Trijų spalvų viršeliai; 
daugybė gražių paveikslų iš Pasaulinės Parodos 1939 ir 1940 mm. 
Taipgi telpa paveikslai pasauliniai garsių- pastatų New Yorko 
mieste. Yra daug mokslinių informacijų apie naujovinę techniką 
ir yra skambių bruožų iš Amerikos istorijos.

56 puslapių; kaina 25c; Vasaros sezonu 20c.

RAISTAS
Apysaka iš Chicagos lietuvių gyvenimo, dirbančių 

gyvulių skerdyklose
PARAŠĖ UPTON SINCLAIR

Lietuvių Kalbos Gramatika
Pritaikyta Amerikos Lietuviams su 

Angliškais Paaiškinimais
SUTAISĖ DR. D. PILKA

Kaina $1.00 už egzempliorių. Vasaros sezonu 75c.
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Ketvirtas Puslapis Trečiadienis, Rugsėjo 16, 1942

Mėlyni Kareiviai Aukos Sov. Sąjungai Gelbėti
Apysaka iš Lietuvos Žmonių Gyvenimo per Pirmąjį Pasaulinį Karą

= Parašė JULIUS BUTĖNAS ======
grįžta. Mes vienos bijom. Motina sakė, 
kad kas nors užeitų, bet niekas neuž
eina, toks laikas, — kaip gudri kalbėjo 
mergaitė.

Po kiek laiko pasirodė ir motina, iš 
kažkur parėjusi. Moteriškė atrodė maža 
daugiau kaip trisdešimties metų.

Burneika prato, kad namo vykti jis 
dar vis tiek negali, nes kada vyksta to
kie susirėmimai, nieku būdu nepraleis. 
Antrą savaitę taip bastytis benamiui 
nusibodo. Pasikalbėjęs su moteriške, li
kosi pas ją. Ji skundėsi, kad visa apleis
ta, kad tvarto durys išvirtusios, gyvuliai 
naktimis išeiną, ir nėra kam sutaisyti. 
Burneika sutaisė ne tik tvarto duris, 
bet ir šiaip tvarką padarė, nes ir jos 
vyro esama netvarkingo: visoki ūkio pa
dargai išmėtyti, nesudėti po stogu. Bet 
netrukus ir čia prasidėjo bėdos su vo
kiečiais. Ima vieną dieną ir išeina 
šeiminininkė iš namų. Jis liekasi 
tik su tąja mergaite. Atlekia vokiečiai ir 
reikalauja avižų, šeimininkė išeidama iš
sinešė ir raktus nuo svirno. Negalima į- 
eiti. Vokiečiai pašūkavo, pašūkavo, ilgai 
netrukdami, išlaužė duris ir patys nuėjo 
ieškoti aruoduose. Dar po kiek laiko at
jojo kiti vokiečiai, kurie dar kažko rei- 
kalav. O šeimininkės kaip nėr, taip nėr. 
Nejaugi tyčia žmonės bėdon stumia, pa
manė Burneika. Įsiutę kareiviai gali ka
žin ką padaryti. Kitaip neišeina, kaip 
vėl bėgt toliau, nes vokiečių frontas vis 
traukėsi priekin.

Priėjo Burneika prie lango ir žiūri to
lyn.

Gal dėdė rengiesi išeiti? — paklausė 
mergaitė. Burneika net nustebo, iš kur 
toji vaikas visa žino ir išmano?

— Žinoma, kad reikės eiti. Ką aš čia 
išbūsiu, čia mano ne namai.

— Jei dėdė išeisi, tai aš pranešiu vo
kiečiams, ir jie dėdę suims... — kaip di
delė gąsdino mergaitė.

— Ne, greitai aš neisiu, palauksiu, kol 
tėvelis grįš, — buvo priverstas mažai 
mergaitei meluoti.

Nei į kaimyną Burneika ėjo, nei išėjęs 
atgal grįžo. Pakelėj vieno žmogaus pasi
klausęs, ar toli linija, jis ryžosi artintis 
prie jos, kad galėtų kaip nors prasmukti 
rusų pusėn ir tada — namo, l^uėjo dau
giau kaip porą varstų. Užėjo vėl pas 
ūkininką, kuris gyveno arti miško, pasi
teirauti. Aplinkui buvo pilna vokiečių. 
Kai įėjo pirkion, rado tik vieną žmogų, 
bet besikalbant pribružėjo pilna pirkia 
vokiečių kareivių, kurių dauguma buvo 
jauni gražūs. Susėdo aplink stalą, pradė- 

• jo juokauti, vienas išsitiesė ant suolo 
pasilsėti. Tik staiga — lup lup nuo sie
nos paveikslai.

— Gulkis žemėn! — šūkterėjo ūkinin
kas Burneikai ir pats griuvo. O vokietu
kai iš karto tik strikt, ir gulėjo kaip pa
talas. Bet neilgai teko jiems gulėti. Tuoj 
atlėkė kažkoks jų viršininkas ir kad rik- 
terėjo:

— Heraus!
Tie beregint visi keturpėsti išlėkė iš 

pirkios ir lauke pradėjo pyškinti į juos 
užkibinusius rusus.

Vokiečių buvo pilni laukai. Jie buvo 
išsikasę sau apkasus. Sulindę juosna šau
dė be perstogės tądien ligi povakarės. 
Trupučiuką palaukę pylė per visą naktį. 
Atrodė, kad jau atėjusi sprendžiamoji 
valanda. Vėl buvo girdėti dažnas “ura,”' 
riksmas ir spiegimas.

Kitą dieną paaiškėjo, jog rusai dar nu
stumti, frontas pasitraukė vėl priekin.

Į tą ūkininką, kur dabar buvo Burnei
ka, atjojo vokiečiai ir, bizūnais grasin
dami, garsiai šūkaudami, kažko reikala
vo. Burneika drebėjo — manė, kad jo 
ieško, kad toji mergaitė bus įskundusi 
vokiečiams...

— Ko jie ieško? — nusigandęs klausė 
ūkininko.

— Reikalauja arklių, vežimų sužeis
tiems ir negyvėliams vežioti. Mes savo 
arklius išslapstėm po miškus. Jie dabar 
niekur neranda arklių, užtai ir siunta. 
Aš nurodžiau tą kaimyną, tegu eina į jį. 
Sakiau, kad tas turi arklį.

— Ar jis turi?
— Turi vieną menką kumelkšę. Nie

kur jisai jos neslėpė, nes žinojo — kam 
tokia reikalinga, bet kai dabar nėra ge
resnių, vokiečiams bus gera ir tokia.

(Daugiau bus)

(Tąsa)
— Kad jie turi sanitarus.
— Turi, bet būna ko nešioti! Tegul 

Dievas myli.
Sutemus tasai ūkininkas šį bei tą tvar

kė ir rengės gulti. Staiga prapliupo šau- 
. dyti.

— Lįskim rūsin! Kitur nebus galima 
apsisaugoti. Matyt, jau vėl atsiveria ug
nis.

Bumeika su tuo ūkininku, pasiėmę 
kiek rūbo pasidėti po šonais, įsmuko rū
sin.

Prasidėjo nepaprastas ūžimas.
Vokiečiai visai netoli namų šaudė iš 

patrankos, taigi baubė neišpasakytai. 
Rusai irgi, matyt, netoli laikėsi, nes bu
vo girdėti net kurtus “ura.”

— Tai durtuvų ataka, — pastebėjo šei
mininkas.

Apie vidurnaktį juodu iš nuovargio 
pradėjo lyg ir snausti, bet tuoj vėl švys
terėjo.

— Ar nedegam?! — norėdamas lipti 
iš rūsio, klausė šeimininkas.

— Man rodos, kad toliau, ne, nečia.
— O man pasirodė, kad čia pat.
— Kai bijai žmogus, tai visaip rodos, 

akyse vaidenasi.
— Teisybė. Aną naktį, tai ko iš proto 

neišėjau: žiūrėk, ir liepsnoja. O tai nai
kina žmonelių turtą!

— O mums atviram lauke dar baisiau 
buvo. Po stogu žmogus vis kitaip jau
tiesi. Čia važiuoji, o kulkos siuva pro au
sis. Niekados neužmiršiu, jei tik gyvus 
Dievas laikys, tokio laiko. Tur būt, nie
kados mūsų žemelė tokių dalykų nere
gėjo ...

— Tai jau.
— Aa, — suniurnėjo kažką po nosim 

Burneika ir pradėjo snausti; neveikė jo
ki triukšmai.

Kai pabudo, lauke jau buvo visai švie
su. Apsidairė — rūsy nėra šeimininko. 
Kur jis būtų? Klausos. Viršuj dunda, 
vaikščioja ir kalbasi daug žmonių. Kal
basi nesuprantamai — vokiškai. Vis dar 
tie patys, manė sau.

TŠlipęs iš rūsio, Burneika rado pilną 
pirkią vokiečių, kurie, užsikūrę pečių, 
prieš ugnį raišiojo sužeistuosius. Tieji 
klaikiai atrodė: buvo matyti didelės sky
lės galvose, pečiuose... O dejavimas, ste
nėjimas, keistas mykimas ... Apdžiūvęs 
kraujas raišio j ant vėl pradėjęs veržtis...

Šeimininko niekur nėra. Matyti, kaip 
ketino vakar, taip ir padarė; bet kam 
nuo jo slėpė?

Vokiečiai, pamatę, jų manymu, vietinį 
gyventoją, apsidžiaugė. Šeimininkas, pa
manė jie. Paėmęs pagalį vienas parodė 
— reikia malkos. Eina Burneika ieškoti. 
Nežino, kur kas yra. Rado lotų, nutvėrė 
kirvį, sukapojo kelias ir atnešė. Lotos 
buvo sausos, vokiečiams patiko— gerai 
'degė. Tada rodė kibirą — vadinasi, van
dens reikia. Paėmė tą kibirą, eina jisai 
vandens. Bet kur šulinys? Negalima ra
sti. Grįžta po kiek laiko tuščiomis. Vo
kiečiai supyko. Mano, kad nenori jų 
klausyti: sudavė kupron, ir eik atgal, 
turi atnešti.

Pasidairęs aplinkui, pamatė Burneika 
ne per toli vieną žmogelį, tūpčiojantį ap
link namus.

— Susimildamas, pasakyk, tamista, 
kur čia šulinys, aš niekaip negaliu ras
ti, — klausė tojo. „

— Nagi šitai už to krūmo, — parodė.
— Kad tu nueitum, aš keliskart pro 

tą vietą praėjau ir nepastebėjau. Kai 
žinai, tai vieni niekai. Bet atrask nežino
damas, kad nori.

Kai atnešė vandens, vokiečiai tik -ar-ar 
vienas į kitą: matai, ko jam reiks, pa
manė jie sau.

Matydamas, kad pasiuntinybei nebus 
galo, Burneika pasirūpino, kaip čia pa
sišalinus. Pyko jisai ant šeimininko, kad 
jį tokioj bėdoj paliko. Prisitaikęs, kai jo 
niekur nesiunčia, Burneika pasiėmė pal
tą ir movė už kluono.

Ėjo jisai paplente. Per kelias varsnas 
atsitolinęs, sustojo pasidairyti.

— Kur dėdė eini ? — užklausė taku ei
dama mergaitė.

— Ot, einu, kur akys neša. Pats neži
nau, — atvirai pasisakė mažai mergai
tei.

— Tai dėdė užeik į mus, — sakė mer
gaitė, kuri atrodė kokios dešimties me
tų, bet gana drąsi, kad nepažįstamo žmo
gaus .nebijojo užkalbinti. — Mes dabar 
tik su motina. Tėvelis rusų paimtas, ne-

Per J. Daugirdą, Lowell, 
Mass., prisiuntė nuo LDS 110 
kp. $15.12 surinkta’dėžutėse.

Per A. Matulį, Jersey City, 
N. J. $12.25.

Per A. Arison, iš Stratford, 
Conn., blanką surinktą seka
mai :

Nuo prakalbų, 17 d. geg., 
$25.68.

ALDLD 63 kp. narių per J. 
Mockaitį:

Po $2: F. Miknevičius ir F. 
Lieponis.

Po $1: A. Skirnevičius, A. 
Jocis, D. Šneideris, A. Murei- 
kienė, J. Mockaitis, K. Yen- 
kulen, J. Yesevičius, J. A. Pu- 
dimas, J. Valinčius, Alfonse 
Švėgžda, J. Bt Yusaitis.

Po 50c: J. Skirka, J. Jud- 
zentas, O. Arison. Viso $42.18,

Per Mary Švėgžda, Phillips
burg, N. J., blanka: Jacob E. 
Stukane $3.

Po $1: Michalino ,'Zansitie- 
nė, E. Matonis, Albert Slopik, 
Mary Švėgžda. Atliko $1.25. 
Viso $8.25.

Per S. Meison, Waterbury, 
Conn., blanka:

Po $5: 
lauskas.

Po $2: 
Lisauskas, 
ras Kukenis.

Po $1: Louis Pocius, Agnes 
Ling, J. Simonas, J. Tumasa, 
G. W. P., C. W. Bauba (U. 
S. Navy), Joseph žiūraitis, J. 
Plungis, Joe Steunas, J. Stri- 
žauskas, Ch. Cvirka, V. Joku- 
bonis, Geo. žemaitaitis, K. 
Stanislovaitienė, V. Krasnis- 
kas, J. Alekna, J. Marčiolonis.

Po 50c: A. Rogers, J. Ma- 
lašanska, M. Grinis, X. L. Du- 
bay, Mat. Voveris, Frank žu- 
raitis, Anast. Barkauskienė.

Po 25c: John Borynis, A. 
Kiškiūnas, Ted Kasarauskas, 
J. Grunokis, Vin. Barkauskas, 
Frank Daugirdas, A. Damb
rauskas, J. čėsna, K. Yenke- 
liunas, V. Burinskas, L. Kap
lan, J. Prikščius, L. Končius; 
P. A. ir A. Antanavičius, 15c. 
Viso $43.15. Nekurtos pavar
dės neaiškiai parašytos, pra
šome atleisti, jeigu ne taip 
patalpinta.

Per. U. Šimoliūnienę, Bing
hamton, N. Y., $10 nuo ALD
LD 20 kp.

Nuo N. Belunas, Detroit, 
Mich., blanka surinkta per C. 
Mačienę sekamai:

Po $1: Bl Varaneckas, Alice 
Brazaitis, Elizabeth Grabaus
kas, Cecelia Machis, Frank 
Birzin, F. Rogers, Anthony 
Mitrikas.

Po 50c: John Kairaitis, Ed. 
Sheputis, Frances Narmant, 
Geo. Stepankevičius, Joe Shal- 
tis, Jonas Galiūnas.

Po 25c: Tony Machis, Do
nald Holmes, Geo. Yaskonis, 
B. Isgan, J. Kazakevičius.

Po 15c: S. Pangonis, Jonas 
Mitrikas. Viso $11.55.

LDS 139 kp., per P. J. Pe
tronis, Chicago, Ill., $6.50.

LDS 3 kp., per Olgą Zaru
ba, Norwood, Mass., ^>3.06.

LDS 6 Seimas, Chicago, Ill., 
$126.

Per Mary Sterbis ir Mary 
Rupslaukis, Auburn, Ill., blan
ka: LDS 117 kp., $5.

Po $1: Philip Storey, Kazys 
žaikaitis.

Po 5Oc: Walter Sterbis, 
Pete Ruslaukis, Mrs. J. Ya- 
sinski, Frank Shimkus, Geo. 
Norbut, Kast Totorius, Pete 
Yakus, Carl Ulaski. Mary 
Marčkaitis, 35c.

Po. 25c: Frank Atkins, S. 
Jakasinas, Josephine Yurgel, 
Jim Noreika, Mike Aukštuku- 
tis, Geo. Pelton, F. Abekas, 
Bob Wirtz, Thos. Bukonts, 
Eli Dumbrava, N. K. Nickolls, 
Joe Petkus, John Stanik, Joe 
Passzolio, A. Lofever, T. Ba- 
ranauski, Joe Kazota, J. H. 
Kennedy. Mrs. Mussa 20c.

Po 10c: T. Lofever, 
eitis. Viso $16.25.

Per S. Paulenką, 
Mass., pelnas nuo

.$56.43. R. ir M. čiuladai, $10.
Po $5: F. Greska, J. Bla- 

žonis, Draugas, A. Paulenkie- 
nė.

Po $2: U. Daugirdienė, J. 
Kazlauskas. Viso $90.43.

Per J. K. Navalinskie>nę, 
Binghamton, N. Y., $11. (Ko
resp. tilpo).

B. Shlaves ir moteris, New 
York City, N. Y., $2.

LDS 8 Apskr., Pittsburgh, 
Pa., nuo J. Urbono, $13.

Nuo Ig. Levanas, Los Ange
les, Calif., (koresp. tilpo) 
$187.05.

J. >Gudergis, Cheshire, 
Conn., (per P. Boką), $4.

Nuo A. Dambauskas, Gir
ardville, Pa.: Jonas Karvojus, 
$2 ir Juozas Krokinikas, $1. 
Viso $3.

Per E. Davidonis, Worces
ter, Mass., blanka: Mrs. A. 
Vaselienė, $10.

Po $2: George Mikei, J. 
Davidonis.

Po $1: B. M., Paul Shusas, 
Frank Machulis, Joseph Ka
nes, Anna Domeika.

Po 5Oc: George Belauskas, 
Nancy Domeika. Viso $20.

Per U. Kazlaučiunas, Cam
den, N. J., Jonas Lastaukas 
$3.

Po $1: U. Kazlaučiunienė, 
M. Krukuskienė. Viso $5.

J. Marčiukienė, Brooklyn,

Po $1: A. Klimas, M. Jen- 
sonas, J. Beržinis, J. Aibavi- 
čia, J. Vasiliauskas, J. Berno
tas, M. Nixson, M. Barkus, J. 
Kazlou.

Sekami aukavo po 50 cen
tų : K. Mičuta, J. Žukas, M. 
Juškienė.

J. Kazlauskas aukavo 75c.;
J. Kulienė — 55c.

Sekami aukojo po 
Kiškiūnas, J. šilkas, 
levičia, J. Trunca, 
tauskas, S. Makaveckas,. M.
Raulinaitienė, M. Kazlauskie
nė, B. Muleranka, Bernotienė, 
J. Margaitis.

Smulkiais surinkta 
so aukų $20.15.

Tai yra labai graži 
tokio mažo būrelio

Visiems aukavusiems, komisi
jos vardu, tariu širdingą ačiū.

W. Brazauskas.
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Per K. J. Abakan, Easton, 
Pa., pelnas nuo pikniko su
rengto bendrai ALDLD 13 kp. 
ir ukrainiečių, birželio 21 d., 
$20.

Per A. Pilkauskas, Worces
ter, Mass., nuo Med. Komite
to pikniko, surengto 2 d. rug
pjūčio, $112.85.

Per J. Stanys, Baltimore, 
Md., $32.82, (koresp. tilpo).

Per A. Stripeiką, Elizabeth, 
N. J., $8.75 (koresp. tilpo).

Per Oną Marozienę, Water
bury, Conn.: Ona Marozienė, 

*$7. Sūnus Petras Marozas, 
$5. Duktė ir žentas, Mr. & 
Mrs. Charles Sinkevich, Wa
tertown, $2. Viso $14.

Per G. Shimaitis, Montello, 
Mass.: Liuosybės Dailės Rate
lis, $10. Moterų Apšvietos 
Kliubas, $10. A. Sauka, $5 ir 
V. Saulenienė, $5. Viso $30.

Mrs. X, $200. (M. o. pasiųs
ta tiesiog Į Centralinį ofisą).

Per M. Strižauskienę Wa
terbury, Conn.: Vincas Muras- 
kauskas, $2 ir Jasulaitiene, 
$1. Viso $3.

Tai matot, kokia graži su
ma pinigų. Bet toli gražu, kad 
būtų pabaiga. Šiam raštui ei
nant spaudon, gauta dar dide
lis 
už 
šia 
te
iždininkes vardu. Susimildami, 
nerašykite asmenų vardais bei 
organizacijų ar “Laisvės,” nes 
yra daug keblumų taip da
rant. Ypač kai išrašote Rus
sian War Relief, tuomet kre
ditas neina lietuviams, nes tą 
sumą reikia tiesiog pasiųsti 
jiems, pinigai neina per mū
sų knygas, širdingai tariame 
ačiū už aukas ir už koopera
ciją.

Liet. Kom. Sovietų, Sąjungai 
Gelbėti, 46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N. Y.

L. Kavaliauskaitė, ižd.

Sekamos Aukos del Sovietų 
Medikalės Pagalbos, Surinktos 
Rugsėjo 6 d., “Laisvės” Pikni
ko Darbininkų Pavaišinimo 
Vakare, Kuris Atsibuvo Lais

vės Choro Svetainėje
Rugsėjo 4 d., pikniko ko

misija, susirinkus padarė at
skaitą iš įvykusio “Laisvės” 
pikniko. Komisija nutarė, kad 
reikia sušaukti visus-darbinin
kus, dirbusius piknike ir turė
ti biskį užkandžių dėl jų. Ant 
greitųjų buvo sunku visus ir 
pamatyti - sušaukti. Bet ko
misija darė viską, kad nė vie
ną neapleisti. O jeigu kuriam 
buvo nepranešta, tai tiktai per 
klaidą. Malonėsite atleisti.

Kurie aukavo ne mažiau, 
kaip 25 centus, tai tų pavar
dės telpa žemiau.

S. Laurinaitis aukavo $5.

Mortos Vilkienes Divorsas
Puikus vaizdas Amerikos

gyvai vaizduoja ekono-Apysaka, kur autorius labai 
minį, politinį ir kultūrinį lietuvių gyvenimą Amerikoje.

Puslapių 320. Kaina $1.00.
Nurodoma kaip paprasti darbininkai išsilavina ir patampa 

visuomenės veikėjais. Kaip biedni bemoksliai išeina aukštus mok
slus ir atsiekia profesijas su kitų pagalba, o vėliau būna baisiai 
nedėkingi savo prieteliams. Vieniems progresuojant, o kitiems 
tinginiaujant atvykUSiems į šią laisvą šalj, prasideda kova švie
sos su tamsa. Ji pasireiškė formoje divorso jaunoje šeimoje, kur 
iškyla daug skandalų.

English - Lithuanian 
Self - Instructor

Tai rankvedis angliškai kalbantiems mokytis lietu
viškai. Taipgi gali pasinaudoti lietuviai, norintieji mo
kytis anglų kalbos.

PARAŠĖ DR. J. J. KAŠKIAUCIUS

Puslapių 252, stipriais audimo apdarais, kaina $1.50.

“Gyvenimo Saulėleidis”
Pirma Knyga Lietuvių Kalboje apie 

Numirusių Laidojimą

> Parašė ir Išleido Graborius
JOSEPH LeVANDA-LEVANDAUSKAS

800 puslapių, kaina $1.25; vasaros sezonu $1.00.

Kiekvienam svarbu susipažint su sekamais dalykais: Laidojimų 
istorija, papročiai, apeigos, testamentai, advokatai, teismai ir kiti 
dalykėliai. Taipgi balzamavimas, plastika, kaukės, chemikalai, 
taxidermija, koplyčios, kapinės, mausolėjai, deginimai, mirusio 
tu to pervedimai ir tt.

Pirmoji Pagalba Ligoje ir Nelaimėje
PARAŠĖ DR. J. J. KAŠKIAUCIUS

"Laisves” Administracija
427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y<
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Stalingrado Srityj Sovietai Atsilaiko; Ties
Mozdoku Pasitraukė į Naujas Linijas
Sovietų Oficialiai Pranešimai
Maskva, rugs. 15. — Vidurnaktinis Sovietų Žinių 

Biuro pranešimas seka:
Mūsų kariuomenė rugs. 14 d. vedė žiaurius mūšius 

su priešais į vakarus ir pietų vakarus nuo Stalingra
do, taipgi ir Mozdoko srityje (Kaukaze). Kituose fron
tuose nebuvo svarbių atmainų.

Sovietų oro jogos rugs. 13 d. įvairiose fronto dalyse 
sunaikino bei sunkiai sužalojo 18 vokiečių tankų1 ir šar
vuotų automobilių, kokius 130 trokų, vežančių kariuo
menę ir reikmenis, ir septynis trokus su gazolinu. So
vietiniai lakūnai taip pat nutildė 11 baterijų priešlėk
tuvinių ir artilerijos kanuolių, susprogdino keturis 
amunicijos sandėlius ir išvaikė, dalinai sunaikindami, 
batalioną priešų pėstininkų.

Į vakarus nuo Stalingrado mūsų kariuomenė atmušė 
įnirtusias atakas priešų tankų ir pėstininkų. Viename 
sektoriuje vokiečiai perėjo į ofensyvą, vartodami du 
pulkus savo pėstininkų ir ketvertą desėtkų tankų. So
vietinės artilerijos ugnis ir tankų daužytojai sunaikino 
devynis priešų tankus ir nušlavė apie tris kuopas jų 
pėstininkų.

Siniavino srityje mūsų kariuomenė išmušė priešus iš 
vienos apgyventos vietos; užmušė apie 600 vokiečių ka
reivių ir oficierių ir sunaikino penkis tankus, šešias ka- 
nuoles ir apie 40 pavienių apkasų ir fortukų.

Mozdoko srityje priešai perkėlė savo tankus į pietinį 
upės krantą ir atakavo mūsų pozicijas. Po atkaklių 
kautynių, sovietinė kariuomenė pasitraukė į naujas li
nijas.

26 šauliai-snaiperiai iš vieno Raudonosios Armijos 
dalinio neseniai nukovė daugiau kaip 1,000 priešų ka
reivių ir oficierių. Vienas šaulys užmušė 203 vokiečius, 
o kitas 195-kis.

Į šiaurių vakarus nuo Stalingrado sovietinės gvardi
jos raiteliai atmušė dvi priešų atakas ir nušlavė apie 
500 jų kareivių ir oficierių.

Į pietus nuo Voronežo mūsų kariuomenė atmušė pen
kias įtūžusias priešų atakas per dieną. Tuose mūšiuo
se vengrai nukentėjo sunkių nuostolių. Sovietiniai ko
votojai užmušė apie 2,000 jų kareivių ir oficierių ir 
sunaikino 20 tankų ir 30 trokų, taipgi paėmė tūlą skai
čių priešų į nelaisvę.

Maskva, rugs. 14. — Į pietų vakarus nuo Stalingrado 
tęsiasi įnirtę mūšiai. Viename sektoriuje priešai įsi
veržė į vieną mūsų poziciją. Sovietiniai tankai padarė 
ataką ir atgriebė poziciją. Buvo sunaikinta penki vo
kiečių tankai ir 11 šarvuotų automobilių; nušluota kuo-, 
pa priešų pėstininkų.

Leningrado fronte sovietiniai žvalgai, šauliai ir ar
tilerija užmušė porą šimtų vokiečių ir pagrobė pusėti
nai daug karinių reikmenų.

Sovietiniai orlaiviai Leningrado fronte ir Baltijos 
Jūros laivyno lakūnai per dieną nušovė žemyn 28 vo
kiečių orlaivius ir sužeidė dar tris. Priešlėktuvinės So
vietų kanuolės Leningrado apylinkėje nušovė žemyn 
du priešų lėktuvus.

Talkininkų Lakūnų Veikla prieš Japonus
Jung. T autų Oficialiai Pranešimai

Australija, rugs. 14. — Jungtinių Tautų štabo prane
šimas sako:
, Tenimber Salos. — Vidutiniai talkininkų bombane- 
šiai atakavo du japonų prekinius laivus ties Seloe sa
la ir tiesiog pataikė į vieną laivą; sproginys nunešė už
pakalinę laivo dalį, ir laivas buvo paliktas skęstančia- 
me stovyje. Kitas priešų laivas buvo apšaudytas iš kul- 
kasvaidžių.

Lae, New Guinea. — Vidutiniai talkininkų bombane- 
šiai du kartu atakavo čionaitinę japonų orlaivių sto
vyklą; sunaikino du priešų bombanešius ant žemės ir 
užkūrė gaisrus. Buvo numesta 17 tonų bombų ant įren
gimų. Jokie priešų orlaiviai nebandė užkirst kelią tal
kininkų bombanešiams, bet japonai smarkiai šaudė iš 
priešlėktuvinių kanuolių. Visi mūsų orlaiviai sugrįžo į 
savo stovyklas.

Salamaua. — Viena talkininkų lakūnų grupė bom
bardavo priešų bazę.

Owen Stanley Sritis. — Padėtis šioj srityj liekasi 
be atmainų. Veikia žvalgai iš abiejų pusių.

Naciai Nuskandinę Anglu 
“Komandų” Laivuką

Berlynas skelbia, kad vo
kiečių kanuolės nuskandino 
anglų laivuką, kuriuom šeši 
anglai ir vienas francūzas 
naktį mėgino išsikelt į Šiau
rinės Francijos krantą ties 
Cherbourgu. Naciai sako, 
kad trys laivyko “koman
dai” nuskandinti, o keturi 
nelaisvėn paimti.

sostinės; susiduria tik su 
silpnais pasipriešinimais iš 
francūzų pusės.

Washington. — Praneša
ma, jog karinės gamybos 
vyriausias direktorius D. 
M. Nelson jau skiria vieną 
administratorių visai dirbti
nės gumos gamybai.

London. — Anglai žy
giuoja vis artyn Tanana
rive, Madagaskaro salos

London, rugs. 15. — Ang
lijos orlaiviai sukėlė dide
lius gaisrus Wilhelmshave- 
ne, Vokietijos karo laivyno 
stovykloje.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

nuteisusio Klaipėdos nacius už 
žmogžudystę.

“Teismas Klaipėdos nacius 
nuteisė, tiesa, bet ‘preziden
tas’ Smetona visus tuos nacius 
paleido, jiems bausmę dova
nojo, norėdamas pasigerinti 
savo draugui Hitleriui. Ame
rikoje gi nacius nuteistus nu
žudė. Tai didelis skirtumas. 
Svarba rezultatuose, o ne ple
pėjime.

“ ‘Vienybė’ sako, kad tokio 
dalyko, kaip Amerikos lietu
vių naciški laikraščiai, nėra; 
kad lietuviai, esą naciams, 
kaip Lietuvos okupantams, 
priešingi ir 1.1.

“Labai gerai, bet kaip p. 
Tysliava išaiškins tokį dalyką, 
kaip sveikinimas nacių, užplū
dusių Lietuvą ir jų garbini
mas, į didvyrius kėlimas tų 
lietuviškų kvislingų, kurie pa
dėjo naciams Lietuvą užgrob
ti? Net jisai pats išleido spe- 
cialę ‘Vienybės’ laidą, kuria 
sveikino ‘išlaisvintą Lietuvą.’ 
Jo laikraštis talpino nacius gi
riančius raštus ir eiles. Na
ciams užgrobus Lietuvą ‘Vie
nybės’ ‘poetai’ dainavo:

“ ‘Atjoj’o narsus vokietys, 
“Jis tau iškados nedarys.* 
“Taigi, ar nėra nacių tarp 

lietuviškų laikraščių ?. .. ”

Washington, Pa.
Darbininkų Judėjimas

IWO, LDS, ALDLD ir SLA 
kuopos bendromis jėgomis su
rengė pikniką naudai Russian 
War Relief. Piknikas pasise
kė neblogai. Tik daug paga
dino lietus, Rengimo komite
tas perdavė Russian War Re
lief $250.

Daugiausia pasidarbavo su 
savo šeimynomis draugas Kniš. 
ir iš lietuvių LDS 98 kuopos 
du darbininkai, ALDLD 236 
kuopos du darbininkai ir SLA 
258 kuopos du darbininkai. 
Ačiū visiems draugams ir 
draugėms už pasidarbavimą.

Rugpjūčio 27 dieną turėjo
me garbingą viešnią, kuri ap
lankė ir Washington© moteris. 
Tai buvo Močiutė Bloor. Bu
vo ir kitų svečių. Washingto- 
nietės sutiko Močiutę labai 
gražiai, surengė gražią vaka
rienę pas draugus Vukadina- 
vičius. Buvo susirinkęs gra
žus būrelis moterų ir parda
vė Močiutės Bloor parašytas 
kelias knygas, pirko, kurios 
gali skaityti angliškai. Bet 
mes, lietuvės, nemokame skai
tyti angliškai, tai nepirkome.

Mes visos Washington© mo
terys širdingai dėkavojame 
Močiutei už pasakytą kalbą. 
Ji mums daug kalbėjo apie šį 
karą ir apie praeities veiklą.

M. Ja.navičiene.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

PHILADELPHIA, PA.
Lietuvių Moterų Kliubo susirinki

mas įvyks ketvirtadienį, rugsėjo 17 
d., 8 v. v., 735 Fairmount Ave. Da
lyvaukite visos susirinkime ir naujų 
narių atsiveskite. — P. Walant.

(217-218)
detroit,mich.

Detroito Moterų Pažangos Kliu- 
bo susirinkimas įvyks ketvirtadienį, 
rugsėjo ' 17-tą, 8-tą vai. vakare, 
Draugijų Svetainėje. Draugės, ku
rios esate paėmusios blankas au
koms nupirkimui vilnų mezginiam 
dėl Sovietų, malonėkite jas šį susi
rinkimą grąžinti, nes mezgėjos ren
giasi pradėti smarkiai dirbti. — M. 
Ginaitienė, Sekr.. (216-217)

Hartford, Conn.
Spaudos pikniko, buvusio 

rugpj. 30 d. šeimininkių sta
lui aukavusių vardai ir pavar
dės.

Po $5 aukojo: A. Klimas, J. 
Beržinis, Mrs. II. Akscin, Jur
gis ir Juzė Žilinskai.

Mr. ir Mrs. Taraškai auko
jo $3.

Po $2: M. Krikščiuvienė, M. 
Seliokienė, P. Raulinaitis, A- 
melia Bernotienė, K. Vilkas, 
K. Aksomitauskas, A. Kiškiū- 
nas, L.* Monkienė, A. Dagilie
nė, W. Ramanauskas, R. Vait
kienė, O. Visockienė, V. Vasil 
— priedo gražų sūrį, — M. 
Nikzentaitienė — ir priedo 
bulvių salad, burokų ir 2 sv. 
cukraus.

Po $1: M. Vilkienė, B. Mu- 
leranka, F. Giraitienė, M. ir J. 
Lukštai — priedo bušelį ko
pūstų ir pusę bušelio tomei- 
čių, — A. Lingienė, K. Gai- 
liūnienė, Mrs. Kalvaitienė, M. 
Sabaliauskienė, M. Pilkauskie
nė, E. Šimanskienė, Ver. Yo- 
kimienė, Mrs. Totorei is, Mrs. 
E. Valley, W. Kriaučiūnas, J. 
Margaitis, M. Margaitienė, M. 
Barkus, J. Trunca, F. Petriu- 
šiūnas, O. Rudzinskienė, M. 
Urbonienė.

Bridgeporto ALDLD 63 kp. 
aukavusių vardai.

Po $1: A. Jacienė, L. Moc- 
kaitienė, V. Miknerčienė, K. 
Yankeliūnienė, O. Arisonienė 
ir P. Katinienė.

New Haven ALDLD 32 kp. 
$2.50 ir LDS 66 kp. $2.50.

ALDLD Moterų Kliubo lai
mėjimas davė $15.

Mrs. Ramoškienės auka, iš
leista laimėjimui, davė $6.

Mr. ir Mrs. šilkų keptas gai
dys davė $6.60 pelno.

Prie to, davė dar bušelį to- 
meičių. kopūstų ir kitų gaspa- 
dinėm reikmenų ir didelį ku
gelį. Navickas ir Lukas davė
1 kvortą” degtinės, New Rye 
kepykla aukavo didelį gražų 
keiką, taipgi Sun Bread kepy
kla aukavo gražų keiką. Mrs. 
ir Mr. Sirvydai — bušelį bul
vių ir gražų sūrį. Mrs. Rogers 
taipgi davė sūrį ir peką bul
vių. J. Janulevičius — surin
ka ir O. Verketienė — surin
ka. A. Krasnickienė davė sū
rį ir surinką. M. Yuškienė —
2 coffee keikus, Mr. ir Mrs. 
Bučionis — 5 sv. dešrukių ir 
bandukių ir 1 st. muštardos. 
W. ir M. Staugaičiai labai di
delį sūrį, 4 kvortas pieno ir 
bukietą gėlių. M. Raulinaitie- 
nė 2 sv. Virdžinia hamės ir 2 
tuz. bulkučių. O. Giraitienė,
3 pajus. L. Žemaitienė, didelį 
sūrį. O. Brazauskienė, kuge
lį. M. Kazlauskienė, 4 sv. kil- 
basų ir kugelį. V. Kazlau, 1 
sv. hamės, pyragaičių ir 1 sv. 
kavos. B. MuĮlerankienė, kuge- 
liuką. Mrs. Žimarman keiku-

Perlų Uostas. — Skai- 
1 čiuojama, kad nuo karo 
pradžios amerikiečiai sunai
kino pusę Japonijos lektuv- 
laivių (orlaivių išvežiotoji^).

tį. A. čekas tuziną kornų. 
Good Will Market, Capitol 
Ave., 2 sv. šaltos mėsos. Park 
St. Public Fruit Co., salotų ir 
2 kenuku pieno.

Waterburio aukos:
8 tuzinai kup keiks, didelis 

pyragas, 6 kvortos pieno, 2 
kenukai joyana.

šiėmet pinigais sudėta šei
mininkių stalui $77. Laimėji
mais sukelta $28.11. Daiktų 
parduota prie stalo suaukotų 
už apie $40. Taigi viso pada
ryta apie $140. Turint minty
je mažą skaičių žmonių atsi
lankiusių iš toliau, tai Hart
fordo ir apylinkės miestelių 
buvo graži auka, sudėta dėl 
paramos mūsų spaudos. Už 
tai didelis ačiū!

Šeimininkių Stalo Sekr. 
V. Kazlau.

P. S. — Iš kalno atsiprašau, 
jei kurių vardai ar pavardės 
neaiškiai užrašytos bei auko
ti daiktai nepažymėti. Ir prie 
geriausių pastangų — vis pa
sitaiko klaidų.

davė, todėl, tikiu, turės gra
žaus uždarbio. Tokiu būdu 
mūsų choriečiai, turėdami ge
rą mokytoją, galės be rūpes
čio lavintis ir auklėti chorą 
ateinančią žiemą. 

* * *
Rugsėjo 20 d. Teatrališko 

Ratelio nariai turės savo me
tinį pikniką, Liet. Taut. Na
mo Parke, šis piknikas, gal 
būt, bus jau paskutinis šios 
vasaros parengimas atvirame 
ore. Rengėjai pasitiki savo 
darbštumu ir mano turėti ge
ras pasekmes iš minėto pikni
ko, kadangi laimėjimo tikietų 
nemažai iš anksto jau parda
vė, o pasitaikius gražiai die
nai, žmonių turėtų atsilanky
ti daug.

Nuo šio pikniko pasisekimo 
daug priklausys ateinančios 
žiemos Teatrališko Ratelio 
dailės veikimas. Todėl, Mon- 
tellos ir apylinkės lietuviai, 
kurie myli matyti lietuviškus 
teatrus ir kuriems rūpi kultū
rinio darbo palaikymas tarpe 
Amerikos lietuvių, turėtų pa
remti virš minėtą pikniką.

Montello, Mass.
Mūsų Dailininkai Prisiruošia 

Žiemos Sezonui
Rugsėjo 6 ir 7 d d., Lietu

vių Tautiško Namo Parke įvy
ko Liuosybės Dailės Ratelio 
Choro metinis piknikas, žmo
nių buvo atsilankę nemažai 
per abi dienas, ypač sekma- 
dienyj: Abelnai paėmus, pik
nikas gerai nusisekė. Įžangos 
tikietus choro nariai pardavi
nėjo iš anksto ir daug jų par-

Pirmas žiemos sezono dai
lės parengimas įvyks lapkri
čio 28 d., š. m., Liet. Taut. 
Namo svetainėje, šis dailės 
vakaras bus skirtingas nuo ki
tų parengimų, kadangi jis bus 
pašvęstas paminėjimui trijų 
dešimčių metų sukaktuvių nuo 
įsisteigimo pastovios teatrinin
kų grupės, kuri dabar užsiva- 
dina: “Liuosybės Dailės Ra
telis” — seniau vadinosi “Vie
sulą.” ši dailininkų grupė iš
gyveno per ištisas tris deka
das ir be sustojimo veikė lie-

Penktas Puslapį

tuvių scenoj, ne tik MonteHos 
lietuvių kolonijoj; bet ir kito
se Naujosios Anglijos lietuvių 
kolonijose. Todėl, yra natu
ral išk a paminėti trijų dešim
čių metų gyvavimo sukaktu
ves ir atžymėti to viso laiko
tarpio nuveiktus darbus.

Idant surengti tikrai iškil
mingą vakarą, dailės ratelio 
veikiantis komitetas nutars 
užkviesti dalyvauti Liuosybės 
Dailės Ratelio Chorą, po vado
vyste Geo. Steponavičiaus ir 
Moterų Apšvietos Kliubo dai
nininkių grupę. Apart koncer
tinės to vakaro dalies, bus su
lošta labai juokinga ir klasiš
ka komedija, “Trys Mylimos.” 
šis teatrai is veikalas yra tin
kamas lietuvių scenai ir labai 
gyvai atvaizduoja Lietuvos 
žmonių šeimynišką gyvenimą. 
Pilnai tikiu, jog vietiniai vai
dintojai pasistengs tinkamai 
sulošti tam istoriniam momen
tui. \

Iš to visko atrodo, kad mi
nėtas jubiliejaus vakaras bus 
gražus iš dailės^atžvilgkhJTo^ 
kiu būdu, Adctiniffi ir-^apylin- 
kės lietuviai turėtų nepamirš
ti to svarbaus momento. Taip
gi ir tie lietuviai, kurie yra 
buvę mūsų teatrališko rate
lio nariais ir yra dalyvavę 
bent kokiame lošime, yra kvie
čiami atsilankyti tą dieną į 
Liet. Taut. Namo svetainę ir 
su dabartiniais veikėjais pra
leisti vakarą. O tie, kuriems 
laikas arba tolumas nepaveli
ja, lai atsiliepia laišku arba 
spaudoje.

Būtų geistina, kad kas nors 
apie tai plačiau aprašytų.

X. Kareivis.

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 
306 UNION AVENUE 

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Clement Vokietaitis
Lietuvis Advokatas

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. TRiangle 5-8622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergrecn 8-7179

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
Telefonas: HUmboIdt 2-7964

530 Summer Avenue 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

J. GARŠVA
Graborius-Undcrtaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių 
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA) 
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam
231 BEDFORD AVE. 

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated
J. LeVanda—-L. LeVanda
Tėvas ir Sūnus Levandauskai 

UNDERTAKER

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

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

I ★ LIETUVIŠKAS ★ g

TRAKTYRIUS
g (VALGYKLA IR ALINE) g 
g Rheingold Extra Dry Alus g 
B Didelis pasirinkimas visokių g 
B Vynų ir Degtinės g 
B Importuotų ir Vietinių g 
g Kasdien Turime g 
g KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ g 
I. JUOZAS ZEIDAT | 
8 Savininkas g
g 411 Grand St. Brooklyn g

F. W. Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Ave.

Opposite Forest Parkway
Woodhaven, n. y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

NOTARY
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą 
PUIKIAI ĮRENGTOS DVI KOPLYČIOS DUO
DAMOS MYLIMIEMS PAŠARVOTI DOVANAI

660 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

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

kad visados bus patenkinti.

Linksma Pare Kiekvieną Šeštadienį!
TURIME GERŲ VYNŲ IR DEGTINIŲ 

Ateikite pasimatyti su Giviais 
Staf Geriausias Alus Brooklyne 

adresas; ------- ----------------------

459 GRAND ST 
Skersai nuo Republic Teatro 

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

DIREKTORIUS 
LAIDOTUVIŲ

Liūdesio valandoj kreip 
kites prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
moderniškai įruošta mū
sų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 

būsite patenkinti.

1113 Mt Vernon St 
Philadelphia, Pa 
Telefonas Poplar 4110
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Trečiadienis, Rugsėjo 16, 1942

Šaukia 2-ro Fronto Ma- Legijoniernj Atakom Teisme
sinį Mitingą Rugsėjo 

24-tą Dieną
Garsusis Union Square, kur 

pradėta ne vienas masinis ju
dėjimas už miesto ir visos ša
lies gyventojų gerovę ir pro
gresą, bus scena didžiulės de
monstracijos už antrą frontą.

Demonstraciją paskelbė Is
rael Amter, Komunistų Parti
jos organizacijos šioje valsti
joje pirmininkas ir kandida
tas į New Yorko valstijos gu
bernatorius. D e m o n st i ‘ a c i j os
vyriausiu kalbėtoju skelbiama 
Earl Browderis. Visi komu
nistai šaukiami rugsėjo 24-tos, 
5:30, tuojau po darbo, būti 
aikštėj, o per savaitę darbuo
tis supažindinimui minių dar
bininkų ir visų pergalės ant 
fašizmo šalininkų su svarba 
būti tame mitinge.

L. K. N.

LDS Merginą Sutiktuvės 
Būsimai Narei

Grupė merginų, Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo jau
nimo kuopos BuiLDerS narių, 
pereitą šeštadienį susidėjo 
pundelius skanėsių ir nuvyko 
pas Walter ir Heleną Incas 
pasitikti jų naujagimę antrą
ją dukrelę Barbarą, taipgi pa
linkėti tėvams laimingai auk
lėti ir, žinoma, užauginti LDS 
narę, kaip jie patys. Turėta 
smagus pažmonėlis, Barbutei 
palikta dovanu.

Barbutė gražiai auga, moti
na jau sveika, Incų ir Levanų 
šeimos džiaugiasi nauja anū
ke. R.

Rusijos Pagalbai 
Bankietas

Penki Rusijai Karo Pagal
bos skyriai New Yorke ben
drai rengia rudens sezono ati
darymo bankietą rugsėjo 16- 
tos vakarą, Hotel Park Cen
tral, New Yorke.

Tarpe įžymių vakaro kal
bėtojų bus Pierre Cot, buvęs 
Francijos Aviacijos ministe- 
ris, dar savo ministeriavimo 
laikais buvęs stiprus šalinin
kas Francijos ir Sovietų mili- 
tariško bendro veikimo. Taip
gi kalbės Dr.
Fairchild, 
kas;
New 
ti.

Henry Pratt 
bankieto pirminin- 

Edgar J. Nathan, buvęs 
York o prezidentas, ir ki-

Park Slope sekcijos vaikai 
kenų rinkėjai nusprendė su 
dėžutėmis išstoti ant šaligat
vio rinkti kenus. Pasekmės: 
per savaitę surinko 500 sva-

Buvęs per apie 8 metus vai
dintas New Yorke, veikalas 
“Tobacco Road” vėl vaidina
ma Forrest Teatre, W. 49th 
St., New Yorke. 
......

Dienraščio
Laisves

Koncertas
įvyks

Lapkr.-Nov. 8
Bus

LABOR LYCEUM
BROOKLYN, N. Y.

Nesimatė I Mtarimo
Pereitą pirmadienį įvyku

siame perklausinėjime grupės 
Amerikos Legijono narių są
ryšyje su jų protestu prieš Ko
munistų Partijos nominacines 
peticijas, legijonieriams ėjosi 
ne taip lengvai, kaip kad se
kėsi prieš netikėtai užpultus 
ir bauginamus pavienius pa
prastus eilinius piliečius, po 
kurių namus jie landžiojo rei
kalaudami atšaukti savo para
šus, duotus po komunistų peti
cijomis.

Pirmu nepasisekimu buvo 
komunistų gynėjo advokato 
Joseph Brodsky iškeltas rei
kalavimas išmesti legijonierių 

nelegališką 
buvo su- 
įstatymai 
leidžiama 
dienų po

protestą kaipo 
vien dėl to, kad jis 
dėtas vėliau, negu 
leidžia. Įstatymais 
protestuoti bėgiu 3
partijos įteikimo peticijų rin
kimų komisijai, šis protestas, 
kaip nurodinėjo advokatas, 
buvo įteiktas po trijų dienų.

Teisėjas sutiko, kad laiko 
klausimas svarbu ir pareika
lavo iki šeštadienio paruošti 
memorandumą tuo klausimu.

Nepaprastai Močiutei, 
Nepaprasta Dovana

Majoras Atsišaukė į 
Miestiečius Dėl

Keną Metalui

išmesta dėl šio 
Nuo sprendžio 
tikimasi antra- 
22-rą.

Jeigu būtų parodyta, kad iš- 
tiesų protestas buvo suvėluo
tas, byla būtų 
techniškumo, 
tuo klausimu 
dienį, rugsėjo

Iš kitos pusės legijonie
riams nemalonumo buvo ta
me, kad teismabutyje buvo 
keturių žymiausių teisininkų 
organizacijų atstovai, žymūs 
advokatai, kurie, dalyvaudami 
kaipo “teismo draugai,” leido 
suprasti, kad teisininkai kovos 
prieš tą brutališką legijonie
rių pasikėsinimą ant piliečių ir 
rinkimų teisių, kad jie rems 
advokatą Brodsky jo kovoje 
už palikimą Komunistų Parti
jos ant baloto.

Keturi atstovai, kuriuos tei
sėjas Bergen vadino “atsižy
mėjusiais Baro nariais,” buvo: 
Arthur Garfield Hays, atsto-j 
vas Amerikos Pilietinių Lais
vių Unijos; Emanuel Block iš 
Nacionalės Advokatų Gildi
jos; Arthur Madison, atstovas 
Harlemo Advokatų Sąjungos, 
ir I. J. Isserman nuo Nacio
nalės Konstitucinių Laisvių 
Federacijos.

Jinai, veikiausia, mažai ką žinojo apie karą, o gal ir 
nenorėjo žinoti, bet žiaurusis Japonijos imperializmas 
atnešė karą ir jai mirtį tiesiog į namus. Apie karą rei
kia žinoti ir darbuotis, kad jį laimėti. Vaizdas iš šiur
pulingo judžio “Scorched Earth,” dabar rodomo Irving 
Teatre, Irving Place ir 15th Street, New Yorke.

Reikalas rinkti blėtinius ke- 
nus metalui yra taip didelis, 
kad majoras LaGuardia vėl 
atsišaukė į miesto gyventojus 
taupyti kiekvieną keną ir ne
laukus atiduoti rinkėjams.

Miesto švaros Departmento 
prašymą, turėti atskiras dėžes 
kenams, kaip pastebėta, dau
gelis hildingų savininkų ir pri
žiūrėtojų jau pildo. Atskirai 
sumesti nepražus nei vienas 
kenas. Pririnktos dėžės išne
šama ant šaligatvio trečiadie
niais ir švaros Departmento 
trokai juos surenka. Išmesti 
į sąšlavų dėžes kenai pražūs
ta, nes nėra kas juos išren
ka, perdidelis būtų darbas.

Majoras pareiškė viltį,' kad 
su biskeliu daugiau atydos 
iš visų gyventojų ir bildingų 
prižiūrėtojų mieste kas savai
tę būtų galima kenais surink
ti virš 300 tonų metalo. Perei
tą savaitę buvo surinkta 275 
tonai, o dar anksčiau per sa
vaitę buvo surinkta 261 tonas.

Kenai liejyklose pervirina- 
mi ir metalai išskirstomi. Iš 
kiekvieno didžiojo (gross) to
no, turinčio 2,240 svarų, iš
skiriama apie 2,200 svarų 
plieno ir apie 15-20 svarų 
blėtos, kuri labai reikalinga 
karo gamybai. Plienas taipgi 
gali grįžti į tarnybą įvairiems 
tikslams.

Dėdės Šamo veikalas (sutai
sytas Irving Berlin’o) “This 
Is The Army” paskutiniu sy
kiu būsiąs vaidinamas 
Yorke rugsėjo 26-tą.

New

Richard Mckiniry ir 
mas Cordova, 19 ir 18 
sulaikyti po $500 kaucijos 
kiekvienas už išdaužymą lan
gų prie 156th St., Bronxe.

Tho- 
metų,

Arti Milionas Jaunuku 
Sugrįžo į Mokyklas
New Yorko mieste iš pusaš- 

tunto miliono gyventojų apie 
kiekvienas aštuntas randasi 
mokykloj: 943,000 berniukų 
ir mergaičių susirašė mokyk- 
losna šį sezoną. Mokslas pra
sidėjo rugsėjo 14-tą.

šių metų klasėse žadama 
mokinti daug ko naujo sąry
šyje su karu. Geografijai ypa
tingai būsią kreipiama daug 
domės ir jos mokins iš atžvil
gio į tolius ir ilgumą laiko, 
reikalingo perskridimui ar 
perplaukimui nuo vienos vie
tos kiton. Rašiniai bus planuo
jami apie mūsų orlaivyno ir 
kitų kariuomenės dalių didvy
rius. Aritmetikos uždaviniai 
irgi suksis apie problemas to
lio nuo miesto lig miesto, apie 
kiekius medžiagų ar dolerių, 
reikalingų įvairiem kariškiem 
įrankiam pagaminti, apie skai
čius štampų tos ar kitos su
mos karo bonui. Patiems pra-l 
diniams mokiniams, kaip pa
prastai, pamokos paruošta 
daugiausia iš paveikslų, bet 
tai irgi bus karo mašinų, įran
kių ir kitų reikmenų — pa
veikslai, kuomet vyriausieji 
studentai vidurinėse mokyklo
se jau mokinsis tų įrankių pa
žinimo mechaniškai, jų dary
mo ir taisymo.

Visa tai rodo, kad mūsų 
Švietimo Departmentas ne
snaudė per vasarą, bet darba
vosi pritaikyti programą, pa
ruošti rankvedžius pagal bū
tiniausius dienos reikalavimus.

Brook lyno Civilinių Apsigy
nimui dar vis trūksta liuosno- 
rių moterų visuomenės svei
katos saugojimo srityje ir 
liuosnorių vyrų prie gaisrage- 
sybos..

SUSIRINKIMAI
MOTERŲ ATYDAI.

Lietuvių Moterų Apšvietos Kliubo 
ir mezgėjų Susirinkimas įvyks šį 
ketvirtadienį, rugsėjo 17-tą, 8 v. v., 
419 Lorimer St., Brooklyne. Bus 
svarbūs pranešimai iš veikimo mez
gėjų, ambulanso pirkimo, rudeninės 
pramogos, ir kiti reikalai. Kviečia
me ir ne nares. — Valdyba.

(216-218)
E. NEW YORK IR RICH

MOND HILL

susirinkimast 
vai. vakare, 
948 Jamai- 
tik , galite, 
nes reikia

ALDLD 185 kp. 
įvyks 16 d. rugsėjo, 8 
A. Daukanto svetainėj, 
ca Avė. Nariai, kurie 
malonėkite dalyvauti, 
rengtis prie mūsų metinio bankie
to, kuris įvyks 5 d. gruodžio. Kurie 
dar už šiuos metus neužsimokėję, 
pasistengkite šiame susirinkime už
simokėti. — V. Paukštys. (216-217)

REIKALAVIMAI
Reikalinga mergina ar moteris 

prie namų ruošos darbo, mokanti 
angliškai kalbėti ir rašyti, reikalin
ga atsakinėti daktaro telefono pa
šaukimus. Lengvus skalbiniai, at
skiras rūmas ir $45 į mėnesį pra
džiai. Dr. Morris Axelrod, 1650 — 
77th St., Brooklyn, Tel. Be. 3586.

(216-218)

“Laisvėje” galima gauti
♦Apsigynimo Bonai

Reikalingas nusimanąs apie viri
mą darbininkas. Kreipkitės pas M. 
Simonavičius, 426 So. 5th St., 
Brooklyn, N. Y. (212-218)

Reikalingas Superintendent prižiū
rėti 20 šeimynų namą, 84 Beaver 
St., Brooklyn, N. Y. Alga $25.00 į 
mėnesį, gaus veltui tris kamba
rius ir elektrą. Pageidaujama, kad 
galėtų padaryti mažus pataisymus 
tinkamus mažai šeimynai. Progų jiėl 
pakilimo darbe. Dėl daugiau infor
macijų telefonuokit Windsor 6-4248.

(215—217)

New Yorko apskričio ko
munistai šaukia rinkiminį mi
tingą rugsėjo 16-tos vakarą, 
viešbutyje Diplomat, New 
Yorke, mobilizuotis rinkimų 
kampanijai ir tuo pat sykiu 
pagerbti Močiutę Ella Reeve 
Biloor jos 80 metų sukakties 
proga.

Močiutės pagerbimui komu
nistai turi nepaprastą jai do
vaną — virš 50 moterų naujų 
narių Komunistų Partijai ir 
gal gerokai daugiau nei po 
vieną kiekvieniems jos gyveni
mo metams skaitant vyrus ir 
moteris kartu.

Iškilmėse kalbės Israel Am- 
ter, komunistų kandidatas į 
gubernatorius, ir kiti vietos 
komunistinio judėjimo vadai.

Nušauta Kitas Gengsteris

Senukai Susišaudė Na
minėm Kanuolėm

Senukams Juozui ir Vikto
rijai Podubinskiams, 71 ir 68 
metų, buvę įkyrėję gyventi ir 
senukas jau per ilgą laiką pla
navęs išeitį ir jai dirbęs.

Kada senukas dirbinėjo na
mie dvi kanuoliukes, namiš
kiai manydavo, kad jis tik 
dirbinėja taip sau, liuoslaikio 
praleidimui, nesitikėdami, kad 
jis bent ką šautų. Jo darbas 
buvo prieš tūlą laiką užbaig
tas ir kanuoliukes stovėjo. Bet 
kada jų duktė ir žentas išva
žiavo į Long Island pasisve
čiuoti, senukas kanuoliukes 
papenėjo joms tinkamu paša
ru, su žmona atsisėdo vienas 
prieš vieną kanuolę, kitas 
prieš kitą ir taip susišaudė sa
ve.

Iš karto policija buvo nu
stebinta keistumu nuotikio, 
bet rasta ir raštelis lenkų 
kalboj, kuriame išaiškina, kad

Šaukia Konferenciją 
Prieš Infliaciją

Osmond K. Fraenkel, pre
zidentas Nacionalės Advokatų 
Gildijos New Yorko Skyriaus, 
išleido atsišaukimą advoka
tams, darbininkams, vartoto
jams, religinėms ir pilietinėms 
o r g a n i zacijoms didžiajame 
New Yorke dalyvauti New 
Yorko Konferencijoj dėl Tak- 
savimo ir Infliacijos (tax
ation and inflation).

Konferencija šaukiama pa
dėti įgyvendinti siekius, iškel
tus prezidento Roosevelto pra
kalboj, pasakytoj Darbo šven
tėj. Konferencija įvyks Šešta
dienio popietį, rugsėjo 26-tą, 
viešbutyje Commodore, New 
Yorke.

jiem “nusibodo gyventi” ir 
kad jiedu abu susitarė prasi
šalinti iš gyvųjų tarpo.

Senukai gyveno 328 Hillside 
Ave., Concord, Staten Islande.

už republikonų kan- 
i gubernatorius p. 

nes jis “apvalė” mies- 
raketierių ir gengste-

mieste kupinai. Tik 
ketvirtadienį West- 

apskrityje rado new- 
gengsterių - gemble- 

čyfą” Murray

Mes jau girdėjome ir dar 
girdėsime prieš rinkimus po
litikierius tikrinant, jog reikia 
balsuoti 
d i datą 
Dewey, 
tą nuo 
rių.

Tačiau paprasto piliečio 
akimi pažvelgus atrodo, kad 
to brudo, kaip buvo, taip ir 
tebėra 
pereitą 
Chester 
yorkietį
riu nemažą 
Tepler - Teplensky pamestą, 
kaip amerikonai sako, “gale 
raido į vieną, pusę.” Dabar tai 
tikrai vienu liko mažiau. De
tektyvai jo seniai jieškojo, bet 
savieji surado pirmiau.

T-as.

orlaivių stotį
Cliperis, už-

Į LaGuardia 
atskrido Pacific 
lopytas su 1,500 svarų cemen
to po to, kai jis buvo pažeis
tas nusileidime. į koralinę ba
lą, Afrikos pajūryje, kad ap
sisaugoti nuo ateinančios au
dros.

STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

Išegzaminuoja
AKIS

Pritaiko
AKINIUS

Moksliniais būdais, gerais patyrimais ir su 
mes egzaminuojame akis, išrašome receptus, 
darome ir pritaikome akinius kada reikia.

394 BROADWAY • 331 DIVISION AVE.
TEL. STAGG 2-8842. BROOKLYN, N. Y. <

Lietuvių Kuro

didele atsakomybe 
sufiguruojame, pa-

Įsigykite žiemai anglių, nes į rudenį bi 
anglių pristatymas į miestus

Mes taipgi aprūpiname aliejum tuos, kurie savo namuose 
Oil Burners. Kuro reikalu prašome kreiptis:

turite

Tru-Ember Fuel Co., hic.
496 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Telefonas EVergreen 7-1661

MATEUSAS SIMONAVIČIUS
itrtF Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

• Vietos ir importuo- 
e tos degtinės ir vy-
• nai, geriausių bra-
• vorų alus ir ėlius.
• Kada būsit Brook-
• lyne, užeikite su-
• sipažinti.

Kiekvieną subatą • 
karšta vakarienė. e 
Atskiras kambarys • 
užėjimui su mote- • 
rimis. Nedėliomis • 
atdaras nuo 1 vai. • 
dieną iki vėlai. J

426 SOUTH 5 th ST. BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes St. eleveitėrlo stoties. Tel. EVergreen 4-9508

LORIMER RESTAURACIJA
ANTANAS BARZDA, Savininkas 

417 LORIMER ST. “Laisvės” Name BROOKLYN

Geriausios rūšies

VALGIAI
Gaminami Europlško 

ir Amerikoniško 
Stiliaus

Puikūs lietuviško na
mų darbo kilbasai ir 

kepta paršlena

Gaspadoriškat nuvirti 
kopūstai ir barščiai

£7^ Atdara nuo anksti ryto iki vėlai vakaro 
Penktadieniais ir šeštadieniais atdara per naktį 

Visada yra pasirinkimas pieniškų valgių ir daržovių—virtų ir žalių

THAT LEAVES NOTHING UNSAID

Mokyklos baigimo - gradua
tion proga ir pirmos komu
nijos priėmimo bei dirma- 
vonės proga pirkite dova
nas pas ROBERT LIPTON.

» ' •_____________L

VERI-THIN RYTHM ...
Yellow gold filled cate, 
17-tewel PrecUJon move- 
menf .... 533.75 

.A

MERCEDES ... 14 h. 
solid yellow gold caie, 
l7-|owol Prechioa move
ment .... M230

Krautuvėje yra 
didelis pasirin
kimas I a i kro- 
diių, I a ikrodė- 
lių, deimantinių 
žiedų, aukeinig 
ir s i d a brinių 
daiktų ir daik
telių, kokių tik 
iunts reikalin
ga.

VERI-THIN AIRWAY .. . K4 

•r yellow fold fiDed com wM 

GuUdHo bod. IS [owob . WTJI

DAIKTAIS IR
KAINOMIS 

BOSITE 
PATENKINTI

ROBERT LIPTON
701 GRAND ST.J BROOKLYN, N. Y.
DŽIULERIAI yra gražiausios ir ilgiausia atmintinos dovanot

Lietuvių Rakandų Krautuvė

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

IŠDIRBĖJAI IR PARDAVĖJAI

Geriausios Rūšies Rakandų
Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių 

JOS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENE ir SUNAI


	Brooklyn NY Laisve 1942 Sep-Dec 1942 00087.pdf (p.1)
	Brooklyn NY Laisve 1942 Sep-Dec 1942 00088.pdf (p.2)
	Brooklyn NY Laisve 1942 Sep-Dec 1942 00089.pdf (p.3)
	Brooklyn NY Laisve 1942 Sep-Dec 1942 00090.pdf (p.4)
	Brooklyn NY Laisve 1942 Sep-Dec 1942 00091.pdf (p.5)
	Brooklyn NY Laisve 1942 Sep-Dec 1942 00092.pdf (p.6)

