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Visos laisvę mylinčiosios 
žmonijos akys šiandien yra 
nukreiptos į Stalingradą. Ten, 
mat, rišama žmonijos ateitis. 
Rišama ginklu.

Kiekviena valanda, kiekvie
na diena atneša vis blogesnių 
žinių, sakančių, kad priešui 
pavyko pažengti kelis žings
nius pirmyn. Tiesa, jis pažen
gė tik per savo lavonų kalnus.;

Laisvę mylinčiojo pasaulio 
jausmai labai įtempti. Jis ne
kantriai laukia žinių apie ga
lutiną persilaužimą. Jis dar vis 
viliasi, kad didvyriškiems Sta
lingrado gynėjams pavyks 
miestą apginti.

Veikiausiai sekamos kelios .. 
dienos atsakys į tąjį klausi-i <ulluos 
mą.

pasie- 
Viena 
fronto

šiomis dienomis mus 
kė dvi Londono žinios, 
jų sako, kad antrojo 
Europoje šiemet nebūsią. An
tra — kitką sako.

Paimkime pirmąją. Girdi, 
Molotovas nesupratęs to susi
tarimo, kuris buvo padarytas 
dėl antrojo fronto atidarymo, 
kai užsienio reikalų komisa
ras lankėsi Londone ir Wash
ingtone. Esą, Anglija negalin
ti antrojo fronto daryti, nes 
dar nesanti pasiruošusi tam. 
Kai Churchillas lankėsi Mas
kvoje ir kalbėjosi su Stalinu, 
dėl antrojo fronto atidarymo 
negalėjęs susitarti : 
manęs, jog Anglija, 
ma Amerikos, gali jį 
ti šiemet ir privalanti
ti, gi Churchillas nieko Stali
nui konkretaus nepažadėjęs.

Nereikia nei sakyti, kad ši
tos rūšies žinia yra labai pe
simistinė ir aptemdo visą tą 
padangę, kurią optimistiški 
anti-fašistai buvo įsivaizdavę.

Stalinas 
padeda- 
atidary- 
atidary-

Bet štai kita žinia. Angli
jos gamybos ministeris Oliver 
Lyttelton ketvirtadienį sakė 
kalbą Sheffieldo miesto dar
bininkams. Kalbėtojas primi
nė, kad pereitą liepos mėnesį 
jis pareiškė, jog sekamosios 
80 dienų bus pačios pavojin
giausios ir svarbiausios karo 
laimėjimui. Dėl tos pranašys
tės Lytteltonas dabar sakė:

“Iš tų 80 dienų tepasiliko 
tik 19-ka. Kai jos praeis, tai 
karas aiškiai Įžengs Į naują 
laipsnį arba fazę. Artinasi 
bežadingas laikotarpis, — jei 
Rusija dar išsilaikys kelias sa
vaites, tai b e s i j u n g iančios 
jėgos, — jėgos didžiausios są
jungos pasaulio istorijoj — su
teiks mums pirmuosius perga
lės reginius.”

Atrodo, kad gamybos minis
teris kalba apie antrąjį fron
tą. Jis tik nori, kad Rusija 
išsilaikytų dar kelias savaites. 
Mums regisi, kad Rusija 
kysis, nepaisant net ir to, 
Stalingradui tektų žlugti.

lai- 
jei

Tolydžio Anglijoje ir 
pakilo masinių reikalai 
banga, kad antrasis frontas 
būtų atidarytas kuoveikiau- 
siai.

Amerikos žmonės daro tą 
patį. Tiek spauda, tiek orga
nizacijos, tiek pavieniai, — vi
si stoja prieš prezidento Roo
sevelto priešus, kurie kliudo 
atidaryti antrąjį frontą.

Milijonai ir milijonai žmo
nių to nori. Ir jie 
reikalaudami.

včl

neklysta,

skelbia, 
pusšeštos

Vienas laikraštis 
kad Indijoje, bėgyje 
savaitės buvo užmušta 1,720 
asmenų ir sunaikinta apie 100 
valdiškų pastatų. Tai, esą, pa
sėka tų kovų, kurios šiuo me
tu ten verda tarp nepriklau
somybės (Indijai) šalininkų ir 
anglų valdžios organų.

Apgailėtinai blogi dalykai 
Indijoje dedasi.

Nepraleiskite 
skaitę šios dienos 
žymiausiojo

neper-
Laisvėje”

Lietuvos poeto,

J&itršSj; Amerikos Submarinai
107 Japonų Laivus

Washington. — Priskai- 
tant keturis japonų laivus, 

paskutinėmis die- 
i nomis Amerikos submarinai I
nuskandino, ir keturis, ku
riuos jie sužalojo, tai vien 
tik Jungtinių Valstijų sub
marinai iki šiol sunaikino ir 
apšhibino 107-nis Japonijos 
laivus iš viso.

Vengrijos radijas perser
gėjo prieš keno tai baliūnus 
su sproginiais.

Wendell Willkie Atskri
do į Sovietus, Kaip 
Roosevelto Atstovas
Kuibišev, Sovietai. — 

Čia atlėkė Wendell L. Will
kie, asmeninis prezidento 
Roosevelto atstovas. Jis at
skrido iš Irano - Persijos 
amerikiniu orlaiviu, kurį 
vairavo sovietinis lakūnas 
oficierius. Sykiu su Willkie 
atvyko ir 13 kitų asmenų. 
Tuo laiku Kuibiševe pūtė 
aštriai-šaltas vėjas.

Amerikos a m basadorius 
admirolas Wm. H. Standley, 
Sovietų užsienių reikalų ko
misariato atstovas S. A. Lo- 
zovskis ir aukšti karininkai 
ir Anglijos ir Chinijos at
stovai šiltai pasitiko Will
kie. Lėktuvų stovykla, kur 
nusileido Willkie, buvo pa
puošta Amerikos ir Sovietų 
vėliavomis.

Amerikos ambasadorius 
Standley rugs. 17 d. suruošė 
Willkie’ui priimtuvių ban- 
kietą, į kurį pakvietė Sovie
tų valdininkus, artistus ir 
muzikus ir kitų kraštų at
stovybių narius.

Porą dienų būdamas Kui
biševe, Willkie gyveno so
vietinės vyriausybės paskir
tame gražiame, erdviame 
vasarnamyje ant Volgos 
kranto.

Šį šeštadienį Willkie iš- 
vyksiąs Maskvon.

Japonai Artinasi prie 
Porto Moresby

New Guinea, rugs. 18. — 
Japonai pasiekė punktą už 
32 mylių nuo Porto Mores
by, svarbiausios talkininkų 
stovyklos šioje saloje. Ver
da mūšiai tarp australų - 
amerikiečių, iš vienos pusės, 
ir japonų, iš antros.

Talkininkų lakūnai sunai
kino 15 japonų valčių bei 
laivų ties Buna.

Egiptas. — Smėlių aud
ros čia trukdo anglų orlai
vių veikimą prieš fašistus.

Egiptas. — Mūšiai tarp 
anglų ir fašistų vis dar ap
tilę Egipte.

Uūdo Giros, eilėraščio—“KO
VOS KALBA.” Jis telpa Lite
ratūra ir Menas Skyriuje.

Nuskandino 4 Japonų 
Laivus; Sužalojo 4

Oficialiai Amerikos Pranešimai
Washington, rugs. 17. — Jungtinių Valstijų laivyno 

departmentas išleido tokį pranešimą:

Jungtinių Valstijų submarinai pranešė šitokias savo 
žygių pasekmes prieš japonus Tolimųjų Rytų vandeny
se:

Nuskandinta du dideli prekiniai japonų laivai.
Nuskandinta vienas vidutinis priešų krovinių laivas.
Nuskandinta vienas karinės japonų sargybos laivas.
Sužalotas ir degančiu paliktas vienas didelis žibali

nis japonų laivas.
Sužalotas didelis prekinis priešų laivas.
Sužalotas stambus japonų transporto laivas.
Sužalotas vidutinis japonų krovinių laivas.
Laivyno departmentas dar jokiame pirmesniame sa

vo pranešime neminėjo šių veiksmų, ir jie neturi jokio 
ryšio su amerikiečių žygiais, darytais Saliamono salų 
srityje.

Prezidentas su Panieka 
Atmete Užgrobtą Japonų 
Vėliavą Kaipo Dovaną”

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas maloniai 
priėmė puikią Amerikos vė
liavą, kurią pagamino phi- 
ladelphietės siuvėjos, bet jis 
su pasibjaurėjimu atmetė 
japonų vėliavą, kurią pa
grobė Amerikos marininkai 
Makin saloje rugp. 18 d.

Prez. Roosevelto sūnus, 
majoras James Rooseveltas 
buvo antrasis amerikiečių 
komandierius tame žygyje 
prieš japonus ir prisidėjo 
prie tos priešų vėliavos pa
grobimo. Tai marininkų 
korpuso komandierius, ge
nerolas Thomas Holcomb 
atnešė prezidentui tą japo
nų vėliavą kaip dovaną.

Prezidentas tik pasižiūrė
jo į ją ir pasibjaurėdamas 
pareiškė, kad jis tokios “do
vanos” nepriims ir savo 
rankomis nepalytės. Jis pa
tvarkė, kad ši priešų vėlia
va būtų padėta į marininkų 
korpuso istorinius archy
vus.
DŽIAUGIASI AMERIKI

NE VĖLIAVA
O apie philadelphiečių mo

terų siuvėjų dovaną — 
Amerikos vėliavą preziden
tas sakė:

“Kada mes laimėsime to
kią taiką, kokios mes tiki
mės ir kurią mes pasieksi
me, tai ši vėliava plevėsuos 
už mano rašomojo stalo.”

LAVAL ĮKALINO KUNIGĄ, 
KAIP ŽYDŲ UŽTARĖJA

GOEBBELS NUMATO DAR 
ILGA KARA

-----------------------------------------------------B

Dar Didelis Skaičius 
Amerikos Kariuomenės 

Atvyko Anglijon
Anglija, rugs. 18. — Dar 

stambus skaičius amerikie
čių kariuomenės sėkmingai 
ir su visais ginklais atplau
kė į Angliją. Kartu su jais 
atvyko ir šimtai Amerikos 
technikų-specialistų.

Tarp laivų, kuriais jie 
plaukė, buvo ir pasauliniai 
garsių didžiųjų keleivinių 
laivų. Juos lydėjo kariniai 
Amerikos ir Anglijos laivai. 
Kelionė buvo atlikta greitai 
ir be jokių kliūčių iš priešų 
pusės.

Bulgarų Policija ir Val
katos Užpuolė Sovietą 

Konsulatą
Berne, šveic. — Čia gir

dėtas Maskvos radijas pra
nešė, kad Sovietų atstovas 
B u 1 g a r i jai Aleksandras 
Lavridev, stipriai užprotes
tavo bulgarų valdžiai prieš 
“ginkluotą banditišką” įsi
veržimą į Sovietų konsulatą 
mieste Varnoj.

AntYadienį u n i formuoti 
Bulgarijos policininkai, pa
sikvietę būrį padaužų nuo 
gatvės, užpuolė sovietinį 
konsulatą, išvertė iš stalčių 
dokumentus ant grindų ir 
pavogė konsulato pinigus.

Nors Bulgarijos valdžia 
atvirai sandarbininkauja su 
fašistų Ašim, bet dar palai
kė diplomatinius ryšius su 
Sovietų Sąjunga.

Bulgarų valdininkai pasa
koja, kad Sovietai sulaužę 
jos bepusiškumą ore, nes, 
girdi, sovietiniai orlaiviai 
tris kartus skridę virš Bul
garijos, lėkdami bombar- 
duot Rumuniją bei grįžda
mi atgal.

Fašistinė Bulgarijos val
džia šaukia, būk gręsiąs jai 
pavojus parašiutistų, nulei
džiamų iš Sovietų orlaivių. 
(Tai nacių padiktuoti pro- 
vokatoriški šauksmai.)

Stalingrado Gynėjai 
Veda Ofensyvą prieš 

Hitlerininkus
Maskva, rugs. 18. — So

vietiniai kovotojai sunaiki
no vokiečius, kurie buvo 
dviem kyliais įsiveržę į pa
tį Stalingrado miestą. Gat
vės liko užterštos tūkstan
čiais hitlerininkų lavonų ir 
daugiais išmuštų iš veikimo 
nacių tankų ir šarvuotų au
tomobilių. Nukirsta žemyn 
dar 19 vokiečių orlaivių ties 
Stalingradu.

Vienas tik raudonarmie
čių dalinys per dvi dienas 
čia sunaikino 54-ris vokie
čių tankus, 21-ną kanuolę ir 
įvairius kitus karo įrankius 
ir nušlavė apie pusantro 
tūkstančio nacių kareivių ir 
oficierių.

Stalingrado gynėjai da
bar veda ofensyvą prieš hit
lerininkus, ypač dviejuose 
šio fronto sektoriuose. So
vietų kariuomenės laikraš
tis, Raudonoji žvaigždė sa
ko: Juo ilgiau bus naciai 
atakuojami, juo ilgiau jie 
bus ofensyviai puolami, 
geriau.

Sovietų kariuomenė, 
nanti Stalingrada, gavo
stiprinimų, ir miesto padė
tis bendrai pagerėjo, nors 
pavojus Stalingradui dar 
nepraėjo.

Atmušti nuo Stalingrado, 
hitlerininkai dabar stengia
si išsikast apkasus šiaurva
kariniuose jo priemiesčiuose 
ir kaip nors atsilaikyt.

tuo

gi- 
pa-

Naciai Giriasi, Būk Imą 
Viršų Stalingrade

Vichy. — Valdžios galva 
nepriklausomos Francijos 
dalies, P. Lavalis įsakė lai
kyt kunigą Chailletą kaipo 
kalinį namie už tai, kad tas 
kunigas savo pamoksluose 
išstojo prieš žydų persekio
jimą ir prieš pabėgusių iš 
Vokietijos žydų grąžinimą į 
nacių nagus.

Kun. Chaillet yra pirmi
ninkas “K r i k š č i o n iško 
Draugiškumo” organizaci
jos, kuri skelbia gerbimą vi
sų tautų.

Lavai, Hitlerio įrankis, 
pagrūmojo net k a t a 1 ikų 
kardinolams ir vyskupams, 
kad jie nemėgintų užtart 
žydų. Nes jie jau kelis kar
tus protestavo prieš žydų 
medžiojimus ir deportavi
mus į Vokietiją.

Carteret, N. J. — Per ke
lias valandas čia degė West- 
vaco Chlorine fabrikas, ku
ris gamina karinius reikme
nis Amerikai.

Berne. — Nacių propa
gandos ministeris Goebbels 
per BeMyno radiją įspėjo 
vokiečius, jog karas gales 
dar ilgai tęstis; bet jis pa
sakojo, būk vokiečiai, galų 
gale, tikrai laimėsią ...

SIUVĖJU PARAMA SOVIETI
NIAMS JŪRININKAMS

New York. — Generalė 
Taryba Tarptautinės Suk- 
niasiuvių Unijos paskyrė iš 
savo iždo 25 tūkstančius do
lerių nupirkt pirmosios me- 
dikalės pagalbos reikmenų 
jūrininkams Sovietų preky
bos laivyno.

Vichy Francijos fašisti
nis radijas pasakoja, būk 
kai kurie nacių tankai ir 
šarvuoti automobiliai įsi
veržę į dvi Volgos upės sa
las ties Stalingradu. — Tai 
priešų skelbimas, kurio nie
kas nepatvirtina.

Stalingradas Neatkirs- 
tas, Sako Vokiečiai

Berlyno radijas daugiau
siai kalbėjo apie mūšius dėl 
Stalingrado ir pripažino, 
kad vokiečiai nepajėgia už
kirst kelią siunčiamiems į 
Stalingradą s o v i etiniams 
pastiprinimams.

Maskva, rugs. 18. — Dau
giau Sovietų kariuomenės 
persikėlė iš rytinio Volgos 
upės kranto į vakarinį pa
stiprint Stalingrado gynė
jus.

Vokiečiai buvo išmušti iš 
šiauriniai - rytinių Stalin
grado priemiesčių, bet vie
name punkte jie vėl šturmu 
prasiveržė į tuos priemies
čius, kaip sakė oficialis pra
nešimas vidudienį rugs. 18.

Raudonarmiečiai durtu
vais išvijo nacius iš dviejų 
Stalingrado fronto sektorių.

Berlyno radijas skelbia, 
kad sovietiniai Stalingrado 
gynėjai “savižudiškai” ko
voja prieš įsiveržusius mies
tan vokiečius, už kiekvieną 
namą, už kiekvieną gatvę. 
Sako, tai sunki naciams ko
va.

Hitlerininkai giriasi, kad 
vienu ruožtu jie persigrūmę 
per miesto vidurį ir taip pa
siekę Volgos krantus. Na
ciai pasakoja, būk jie visiš
kai užvaldę kai kurias Sta
lingrado ' dalis. Bet ir tose 
dalyse, girdi, sovietiniai ka
riai fanatiškai priešinasi, ir 
siaučia kautynės šalto plie
no ginklais.

Vokiečių orlaiviai smigi- 
kai be paliovos bombarduo
ja Stalingrado fabrikus, ku
riuos Sovietai pavertė tik
romis tvirtumomis, kaip sa
ko hitlerininkai. Bet naciai 
giriasi, kad vokiečiai, girdi., 
jau “nulėmę Stalingrado li
kimą.”

(Niekas nepatvirtina tų 
nacių pagyrų.)

Praneša-Stockholm.
ma, kad 200,000 Norvegijos 
darbininkų apleido savo 
unijas todėl, kad hitlerinin
kai ėmė jose bosauti.

Sovietiniai kovotojai ener
gingai atakavo vokiečius ir 
pažygiavo pirmyn į šiaurius 
ir pietus nuo Voronežo. Ki
tame sektoriuje raudonar
miečiai sunaikino pulką 
priešų pėstininkų ir visiškai 
išdaužė 100 jų apsitvirtini- 
mų.

Vienoje dalyje vakarinio 
fronto hitlerininkai su nau
jomis divizijomis ir tuzinais 
tankų buvo pastūmę rau
donarmiečius truputį atgal. 
Bet paskui sovietiniai kovo
tojai, kontr-atakuodami, su
davė priešams skaudų smū
gį ir atgriebė savo pozici
jas. Tose kautynėse raudon
armiečiai užmušė 1,200 vo
kiečių kareivių ir oficierių.

Kitame vakarinio fronto 
sektoriuje Sovietai nušlavė 
900 vokiečių ir atėmė iš jų 
aptvirtintą poziciją.

Mozdoko srityje (Kauka* 
ze) Sovietų kariuomenė M' 
griebė nuo ' _
ną apgyventą vietą. Raudo
nieji lakūnai nuskandino 
penkis priešų laivus Juodo
joj Jūroj.

Į šiaurius nuo Stalingra
do sovietiniai kovotojai atė
mė iš priešų vieną apgyven
tą vietą. x

(Plačiau apie mūšius So- 
vietų-vokiečių fronte yra 
oficialėse žiniose, 5-me pus- 
lapyje.)

i Kariuomene 
vokiečių dar vie-

Sovietai Smarkiai Ata 
kuoja Hitlerininkus
Vokiečių kontroliuojamas 

Paryžiaus radijas pranešė, 
kad rusai įnirtusiai kontr - . 
atakuoja nacius Stalingrado 
srityje, kad šutu re t vokie
čių žygiavimą.

Berlyno radijas pripažįs
ta, kad Raudonoji Armija 
smarkiai atakuoja vokiečius 
Voronežo srityje ir kituose 
punktuose toliau į šiaurius; 
bet hitlerininkai giriasi, kad 
atmušą tas atakas.

JAPONAI SIUNČIA KARO 
DIDLAIVIUS PRIEŠ SA

LIAMONO SALAS
Chungking, Chinija. ■ 

Žinovai chinai teigia, kad 
Japonija šiomis dienomis 
pasiuntė galingas savo lai
vyno jėgas į Pietinį Ramų* 
jį Vandenyną, matyt, prieš 
amerikiečius Saliamono sa
lose. Tarp plaukiančių ten 
karinių Japonijos laivų esą 
ir keturi karo didlaiviai. Vi
so japonai dabar turi šešis 
karinius didlaivius.

Menama, kad turės įvykt 
didžiulis mūšis tarp Japoni
jos ir Amerikos laivynų ties 
Saliamono salomis. • ■■ UŽ

i
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Milijonas Skaitytojų
Anglijos darbo žmonių dienraštis 

“Daily Worker” vėl pradėjo išeidinė
ti rugsėjo 7 d. Jis pradėjo išeidinėti po 
to, kai valdžia, reikalaujant žmonių ma
sėms, nuėmė nuo jo draudimą, uždėtą 
prieš virš metus laiko.

Pasirodo, kad buvusiąją “D. W.” raš
tinę buvo užgavusios vokiečių oro bom
bos, ir ji tapusi sunaikinta. Tuo būdu 
sunku buvo gauti naujas butas—nauja 
raštinė. Leidėjai šiaip taip surado ma
žytes patalpas, kuriose redaktoriai ir 
administratoriai priversti labai ankštai 
dirbti. Bet jie dirba su dideliu pasirįži- 
mu ir džiaugsmu.

Pasirodo, kad šiuo metu “D. W.” ko
pijų spausdinama po 100 tūkstančių 
kasdien. Ir cirkuliacija vis didėja. Neuž
ilgo, leidėjai mano, šis dienraštis pasieks 
mažiausiai milijoną skaitytoji^.

Darbo žmonės pasitiko “Daily Wor- 
kerį” smagiai. Jie jam aukoja ir jį pla
tina.

Anglijos “Daily Workeriui” tenka su
vaidinti didelis vaidmuo šiame kare. 
Pirmoji dienraščio laida, kuri nesenai 
pasiekė Ameriką, užpildyta žiniomis ir 
straipsniais apie stiprinimą karo pastan
gų. Keliama aikštėn pasireiškę trūku
mai gamyboje; reikalaujama antrojo 
fronto, — antrojo fronto tuojau, iki dar 
nėra pervėlu. žodžiu, dienraštis buria 
visus žmones, visą tautą” vienam ir pa
čiam didžiausiajam tikslui: skubiam ka
ro laimėjimui. Dėlto “D. W.” yra žmo
nių mėgiamas, dėlto jis yra uoliai plati
namas ir godžiai skaitomas.

Kaip “Naujienos” Nesusikalba 
Su Savimi

“Naujienos” (No. 217) redakciniame 
rašo apie Stalingrado gynimą, kur tarpe 
kitko sako: “Iš ketvirtos pusės jį (Sta
lingradą) laiko apglebusi upė, per ku
rią, sakoma, visi tiltai tapo sudeginti, 
taip, kad sovietų armijai pasitraukimo 
iš šio miesto į rytus nebėra.

“Stalingradas ginasi atkakaliai. Jo 
garnizonas ir gyventojai gavo įsakymą 
mirti, bet nepasiduoti priešui. Ir atrodo, 
kad įsakymas bus įvykintas iki galo.”

Tokį “mokslą” gali tik “mokytas” 
Grigaitis suprasti. Iš vienos pusės jis 
skelbia blofą, būk tiltai per Volgą liko 
sudeginti tam, kad Raudonoji Armija 
negalėtų pasitraukti. Iš kitos pusės jis 
skelbia, kad Stalingrado garnizonas ir 
gyventojai gavo įsakymą geriau mirti, 
bet nepasitraukti ir sutinka, kad tas į- 
šakymas bus “įvykintas iki galo.”

Kad Raudonoji Armija ir Stalingrado 
I gyventojai turi Sovietų valdžios ir Rau

donosios Armijos komandos įsakymą 
ginti Stalingradą ir Volgą, net jei ir 
reikėtų mirti, tą patvirtina baisios ko
vos. Bet juk tada yra aišku, kad užten
ka įsakymo ir Raudonoji Armija ir So
vietų gyventojai praveda jį iki paskuti
nės raidės, nes jie pilniausiai supranta, 
kad taip reikia karo išlaimėjimui. Tai 
kam tada deginti tiltai, kurie būk tam 
sudeginti, kad Raudonoji Armija nega
lėtų pasitraukti, kad ją privertus “muš
tis arba mirti”?

Tiesa, “tiltų sudeginime,” kai kurie 
kolumnistai pralenkė ir “Naujienas”, 
jie iki tokios nesąmonės dasikalbėjo, kad 
paskelbė net “laivus sudegintus,” tar
tum, tie laivai negali iš Stalingrado iš
plaukti. Reikia būti logiškiems; jeigu 

I užtenka įsakymo, o jo užtenka, tai kam 
tada deginti tiltus ir laivus? Deginda
mas tiltus ir laivus jau neilgai gali ar
miją priversti kariauti. Laiminga Sovie
tų Sąjunga ir Jungtinės Tautos, kad jai 
tokių priemonių nereikia imtis, kad pa- 
tys Sovietų šalies piliečiai veržiasi ko-
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vol! prieš barbarišką hitlėrižmą ir jie nė- 
mato jokio reikalo slėptis po obalsiais, 
kad “dar neprisirengę.”

Pavojų Sudaro Francijos 
Laivynas

Jau daugiau negu aišku yra, kad da
bartinė Francijos valdžia su Petain, La
vai ir Darlan priešakyj, yra niekas ki
tas, kaip Hitlerio įrankis. Jeigu/ji dar 
atvirai nekariauna prieš Jungtines Tau
tas, tai tik todėl, kad prisibijo Franci
jos liaudies veikimo, kad neturi pakan
kamai jėgų ir, gal būti, pagal Hitlerio 
supratimą, neatėjo laikas, kad fašistų 
valdomos Francija, Ispanija ir Portuga
lija mestųsi į karą. Žinoma, ir Jungti
nių Tautų augančios jėgos gąsdinančiai 
veikia į tas fašistines valdžias.

Fašistų valdoma Francija tik dviem 
atvejais gali suteikti Hitleriui pagalbą, 
tai veikiant prieš Jungtines Tautas iš 
savo didžiulių kolonijų Afrikoj ir pave
dant Hitleriui Francijos karo laivyną. 
Francijos kolonijos Afrikoj gali sudary
ti Jungt. Tautoms labai daug nesmagu
mo, jeigu ten esamos armijos klausys 
Petain, Lavalio ir Darlano komandos. 
Bet iš kitos pusės Francijos liaudies an- 
ti-hitleriškas nusistatymas gali persver
ti Petaino ginkluotą pagelbą Hitleriui, 
arba gal būti ir net patį Petainą, La
vai ir Darlan pasiųsti šunims šėko pjau
ti, ypatingai, jeigu Anglija ir Amerika 
energingai atidarytų antrą frontą prieš 
Hitlerį.

Karinis Francijos laivynas gali su
teikti didelę pagalbą Hitleriui. Francija 
dar turi: 5 šarvuočius, 1 orlaivių vežiką, 
14 moderniškų kruizerių, apie 50 nai
kintojų, 60 submarinų ir daug kitų ma
žesnių karo laivų. Ypatingai' šarvuočiai 
“Richelieu” ir “Jean Bart” yra nauji ir 
dideli, po 35,000 tonų įtalpos, turi 16- 
kos colių gerklėmis kanuoles; “Stras
burg” ir “Dunkerque” moderniški, po 
26,500 tonų ir dar turi seną, bet gal 
modernizuotą “Provence” šarvuotį, 22,- 
000 tonų. Prie to, kada Hitleris paver
gė Franci ją, tai ten buvo statoma apie 
50 įvairių naujų karo laivų.

Yra davinių, kad Petainas dalį sub
marinų jau perdavė Hitleriui, ir jie po 
nacių vėliava skandina Amerikos ir kitų 
Jungtinių Tautų laivus. Yra žinių, kad 
senai Hitlerio jūreiviai mokosi, kaip val
dyti Francijos karo laivus, nes nei Hit
leris, nei Petainas negali pasitikėti fran- 
cūzams jūreiviams, kad jie kariautų už 
žvėrišką nacizmą. Ir kritiškoj valandoj 
tie jūreiviai gali Jungtines Tautas iš
gelbėti nuo naujo rūpesčio.

(Klausimai, Kuriais Turėtų Būti
Susirūpinta

“Vilnis” rašo:
“Dorothy Thompson yra viena iš žy

miausių Amerikos publicistų. Politiniai 
ji artima republikonams. Jos straipsnius 
talpina visa eilė pirmaeilių Amerikos 
laikraščių, jų tarpe Chicagos “Times,” 
New Yorko “Post” ir Bostono “Daily 
Globe.”

“Dorothy Thompson pareiškė savo 
pasipiktinimą tuomi, kad svetimtaučių 
spaudoj vedama įkyri anti-rusiška pro
paganda.

“Ji rašo: “Mūsų šalyj išsiplėtė anti
rusiška veikla, kuriai vadovauja lietu
viai) latviai, baltieji ukrainiečiai'ir dali
nai net lenkai. Ligi šiol visiškai nieko 
nepadaryta, kad juos sudraudUs.”

“Ji, žinoma, nekaltina visus lietuvius 
ar visus ukrainus. Ji kaltina tik tuos 
reakcinius elementus, kurie diena iš die
nos atakuoja bolševikus, Sovietų Sąjun
gą

“Dorothy Thompson piktinasi ir tuo, 
kad mes “dar vis terliojamės finų klau
simu,” nors Finliandija yra mūsų prie
šas.

“Tie lietuviški ir kitų tautų pro-na- 
ciai yra kaip du lašai vandens panašūs 
į Finliandijos Mannerheimus, Tanne- 
rius ir visą tą nešvankią kampaniją. 
Lietuviškų reakcininkų akyse finai yra 
kaip kokie herojai.

“Neseniai ‘Vilny’ ir ‘Laisvėje’ buvo 
išspausdinta žymaus valdžios pareigūno 
(Cranstono) prakalba, pasakyta sve
timtaučių laikraštihinkų susirinkime. 
Didžiuma lietuviškų laikraščių paslėpė 
tą prakalbą nuo savo skaitytojų. Ant 
vagies kepurė dega!....

“Valdžia gaudo japoniškus, vokiškus, 
itališkus šnipus ir agentus, o “socialia-

Lietuvio Partizano 
Vaitkaus Kalba

Lietuvių Tautos atstovų voja lietuviški partizanai, 
konferencijoje, įvykusioje ištikimi Sėhųjų bočių prie- 
s. m. balandžio mėnesį 
Maskvoje, sakė ' visą eilę 
kalbų ne tik vyriausybės
pareigūnai ir intelektualai, 
bet ir partizanai, kovoja su 
amžinuoju lietuvių tautos 
priešu, vokiškuoju užpuoli
ku. žemiau telpa įdortii 
kalba, sakyta Lietuvos par
tizano Vaitkaus. Ji pasiekė 
mus paštu, todėl gerokai su
sivėlino, — reikia atsimin
ti, kad paštas karo sąlygose 
neveikia taip, kaip taikos 
sąlygose. Tačiau kovotojo 
Vaitkaus kalba ir šiandien 
turi savo labai didelę verte 
kiekvienam anti-fašistui.

—“Laisves” Red.

Atsidavusių savo tėvynei 
sūnų — partizanų vardu 
man skirta šiandieną į jus 
prabilti. Nieko aš taip ne
mylėjau, kaip savo gimtinę 
Žemaitiją, gimtą trobelę, sa
vo bėrį, su kuriuo išeidavom 
apdirbti laukus. Bet kai 
klastingi hitleriniai bandi
tai aną birželį užpuolė mū
sų kraštą, sugriovė mūsų 
miestus, sudegino mūsų kai
mus, mūsų žemes paskandi
no kraujuje ir ašarose, aš 
išėjau iš namų, slapsčiausi 
miškuose, o vėliau įstojau į 
partizanų būrį. Keršydami 
už mums daromas skriau
das, mes naikinom hitleri
ninkus, minavom kelius, 
sprogdinom tiltus,' kuriais 
vokiškieji fašistai gabena į 
frontą savo kariumenę, de
ginom jų ginklų ir maisto 
sandėlius, užpuldavom ir 
apšaudydavom jų sunkveži
mių vilkstines. Vieną kartą 
mes turėjom padegti jų 
maisto sandėlius ir gyvena
muosius barakus. Mes pasi
dalinom į kelis dalinius. Ke
letas mūsų draugų žuvo 
nelygioj kovoj, vienas iš jų, 
Jonas M. buvo sunkiai su
žeistas ir suklupo. Prie jo 
prišoko vokiški žmogžudžiai 
ir žvėriškai mirtinai jį su
mušė šautuvų buožėmis. 
Draugą S. iš Ukmergės, ku
ris labai atkakliai gynėsiu 
hitlerininkai apipylė benzi
nu ir tyčiodamiesi padegė. 
Banditai, žmogžudžiai, hit
leriniai žvėrys! Štai kaip jie 
elgiasi su patrijotais, kurie 
garbingai gina savo tėvynę, 
į kurią kaip laukiniai žvė
rys įsiveržė hitlerininkai. 
Kaipgi nenaikinti tuos hit
lerinius žvėris, ištroškusius 
mūsų kančių ir kraujo. Po 
tokios mūsų draugų mirties 
mes pasižadėjom kovoti dar 
atkakliau, keršyti hitleri
niams banditams dar bai
siau. Reikia naikinti visus 
okupantus iki vieno.

Kitą kartą mus užklupo 
stambus vokiškųjų fašistų 
dalinys, ir mes buvom pri
versti atsišaudydami nuo jų 
trauktis į mišką. Draugą 
Albiną K. iš Rokiškio apsu
po keletas hitlerininkų. Ne
norėdamas gyvas pasiduoti, 
jis sviedė sau po kojom 
sprogstamosios medžiagos 
ryšulį ir granatą. Albinas 
žuvo, bet į orą išlėkė ir trys 
hitleriniai banditai, kurie 
buvo arti jo. štai kaip ko-

saikai: lengviau iš lietuvio 
krūtinės širdį išplėšti, negu 
padaryti jį vergu.

Nėra tos apskrities Lie
tuvoje, kurioje nebūtų par
tizanų. Kauno ir Vilniaus, 
Šiaulių ir Ukmergės, Rokiš
kio ir kitose apskrityse bū
riai partizanų atkakliai ir 
ryžtingai kovoja su vokiš
kaisiais okupantais. Jau ne 
vienas okupantas sulaukė 
savo teisėto galo nuo parti
zano rankos. Ne vienas vo
kiečių traukinys nubildėjo 
nuo bėgių, supleškėjo ne 
vienas jų kariškas sandėlis, 
ne vienas jų sunkvežimis iš
krypo iš kelio. Šitoje kovoj 
mes ne vieni. Be gailesčio 
naikina kruvinuosius hitle
rinius banditus šaunūs ta
rybiniai partizanai. Milijo
nai Hitlerio pavergtų Eu
ropos kraštų gyventojų jau 
stojo į kovą su kruvinąja 
okupacija.

Lietuvi! Su bielorusais ir 
rusais, ukrainiečiais, lat
viais ir estais, su milijonais 
sukylančių pavergtosios Eu
ropos gyventojų, kilk į tei
singą kovą del savo laisvės, 
dėl savo tėvynės ateities.

Teapima teisingos parti
zaninės kovos liepsna vis 
naujus kaimus ir mies
tus. Te kiekvienas, kas tik
tai gali ginklą valdyti, sto
ja į partizanų būrius. Už- 
puldinėkit vokiškuosius o- 
kupantus, atiminėkit jų gin
klus,ginkluokitės iš jų atim
tais automatais ir kulko
svaidžiais,šautuvais ir pisto- 
lietais. Mes turim padėti 
priartinti Lietuvoj išlaisvi
nimo valandą. Hitlerininkai 
nužudė šimtus mūsų drau
gų, tuo norėdami įbauginti 
visą lietuvių tautą. Bet ne
pavyks tai hitlerininkams. 
Visas pasaulis žino, kad lie
tuvių tauta nesudėjo gink
lų, kad ji kovoja. O tiems 
draugams, kurie už tėvynę 
krito — jiems amžina gar
bė. Ne hitleriniams žmogžu
džiams užgesyti lietuvių 
krūtinėse tą amžinąją ug
nį, kuri per amžius dega 
mumyse.

Darbininkai ir valstiečiai, 
mokytojai, moksleiviai, jau
nimas ir visi, kam tik bran
gi tėvynės laisvė! Vienyki
tės negailestingai kovai 
prieš vokiškuosius fašisti
nius grobikus! Naikinkite 
kiekvieną vokietį pavergėją. 
Ardykit telefoną ir telegra
fą, sprogdinkit kelius ir til
tus, deginkit vokiškus mai
sto ir šaudmenų sandėlius. 
Verskit nuo bėgių vokiškus 
traukinius, sprogdinkit jų 
sunkvežimių vilkstines, va
žiuojančias į frontą. Neleis
kit vežti mūsų jaunimo Vo
kietijon, neleiskit grobstyti 
mūsų vyrus į vokiečių faši
stų kariuomenę. Neleiskite 
plėšti mūsų maisto, mūsų 
turtų. Klastingi hitlerinin
kai rengia mūsų krašto nau
jas masiškas skerdynes: jie
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tai,” smetonininkai, marijonai skalija ir 
skalija apie bolševikus ir Sovietų Są
jungą, kaipo lietuvių tautos naikintoją, 
kuri beveik visą tautą sugrūdo Sibi
ran!

“Jeigu iš smetonininkų “Dirvos,” 
“socialistų” “Naujienų” ir “Keleivio” ir 
kitų panašių laikraščių surinkti tą vi
są purviną propaganda, kokią jie vedė ir 
tebeveda, tai susidarytų tokios juodos 
propagandos knyga, kad ją prarytų 
kaipo gardžiausią skanumyną, Hitleris, 
Goebbelsas, Hiirohito ir Mūssolinis.”

Administracijos Pranešimas
Dienraštis “Laisvė” išleido naują svarbią 

brošiūrą: VOKIŠKIEJI GROBIKAI — MIR
TINAS LIETUVIŲ KULTŪROS PRIEŠAS. 
Ją parašė garsus rašytojas ir literatūros kri
tikas KOSTAS KORSAKAS. Jis buvo re
daktorius puikiausio Lietuvoje leidžiamo 
žurnalo “KULTŪRA.”

Korsakas trumpais ir labai vaizdžiais 
bruožais atpiešia vokiečių užpuldinėjimus 
ant Lietuvos net nuo 853 metų. Tai virš 
tūkstančio metų vokiškųjų grobikų bandisti- 
nė istorija užgrobti Lietuvą ir sunaikinti lie
tuvių tautą ir jos kultūrą.

Brošiūra 32 puslapių, kaina 10c.
Ją reikia įsigyti ir persiskaityti kiekvie

nam lietuviui, kiekvienam demokratiniai nu
sistačiusiam žmogui. Ypač žiaurių vaizdų 
šioje brošiūroje yra paduota iš praeito pa
saulinio karo laikų ir dabar vokiečių šeimi
ninkavimo Lietuvoje.

Norėdami, kad brošiūra greit pasiektų pu
bliką išsiuntinėjome į daugelį kolonijų be 
užsakymo. Prašome visų literatūros platin
tojų, kurie aplaikėte brošiūrą VOKIŠKIEJI 
GROBIKAI—MIRTINAS LIETUVIŲ KUL
TŪROS PRIEŠAS, tuojau ją platinti. Kurie 
dar negavote brošiūros, prašome greit užsi
sakyti.

Iš vietų .kur mažai yra lietuvių, galite bro
šiūrą užsisakyti ir po vieną kopiją. Prisiųs- 
kite 10c vertės U. S. pašto stampomis ir 
“Laisvė” jums prisius tą svarbią brošiūrą.

“LAISVES” ANTRAŠAS
427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.

Tarybą Sąjungos mechanikai užfrontėje taiso sugedu
sias mašinas ir jas tuojau grąžina i mūšio lauką.

Į tai atsakykim mirties 
sprendimu hitlerinei gesta
po ir jos agentams, kuriuos 
paperka vokiečiai. Tegul 
liepsnoja lietuviška žemė po 
okupantų kojomis.

Mirtis mūsų amžiniems 
priešams— vokiškiems oku
pantams.

Tegyvuoja drąsieji lietu
viškų girių sakalai — parti
zanai! Tegul didėja jų ei
lės!

Teuždega partizaninio 
karo liepsna Lietuvos pa
dangę !

Kovon už mūsų tėvynės, 
už mūsų tautos ateitį, už 
jos nepriklausomybę, už ta
rybinę Lietuvą!

reikalauja išdavinėti jiems 
savo pažįstamus, skųsti 
draugus ir net artimuosius, grobikai!

Tegyvuoja STALINAS, 
kuriam vadovaujant nuo že
mės bus nušluoti vokiškieji

Bayonne, N. J.
Pastaba Organizacijų Nariam

Nemalonu toki dalykai 
spaudoj kelti, bet reikia. Kad 
ir susirinkimas LAU Kliubo 
nebuvo užtektinai geras. Rei
kia pasakyti, kad mūsų kolo
nija nėra labai didelė, susi
rinkimų neturime daug ir jie 
rleužtektinai sėkmingi.

Aš netikiu, kad galima pa
miršti susirinkimus, mano nuo
mone, yra daug apsileidimo. 
Pas mus būna nedaugiau, kaip 
trys ar keturi susirinkimai į 
mėnesį laiko ir, mano supra
timu, draugai gali atsiminti 
juos ir surasti laiko atsilan
kyti. Dar būtų atleistina, jei
gu tie draugai būtų nauji na
riai organizacijose, bet apsi
leidimo yra ir pas senus.

Lankykime susirinkimus ir

Naujas Kelias į Alaskų
Jungtinių Valstijų ir Kanados karo in- 

žinieriai su didele paskuba iš Jungtinių 
Valstijų per Kanadą veda kelius linkui 
Alaskos. Kelias, kuris bus pravestas lin
kui Fairbanks, 1,560 mylių ilgio, kuris 
turėjo būti baigtas tik kovo mėnesį, 
1943 metais, jau iki gruodžio 1 dienos 
bus baigtas.

Tas kelias labai daug reiškia Ameri
kos apsigynimui Alaskoj ir jos būsi- 

l miems ryšiams su Sovietų Sąjunga.

padarykime juos sėkmingais.
J. Skiparis.
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M If S AS
LIUDAS GIRA

<OVOS ŽODIS4

Šis poeto Liudo Giros kūrinys—“KOVOS ŽODIS”—bu
vo skaitytas Lietuvių Tautos Atstovų Konferencijoje, įvy
kusioje š. m. balandžio men. pabaigoj Maskvoje. Tai buvo 
jo kalba. Eilės kitų lietuvių tautos patrijotų kalbos, saky
tos paminėtame mitinge, mus pasiekė tuojau po konferen
cijos,—pasiekė per INC žinių agentūrą telegrama. Tos kal
bos ir konferencijos pareiškimas buvo išleistas brošiūroje 
—KOVOTOJŲ BALSAS DĖL LIETUVOS LAISVĖS. 
(Brošiūrą galima gauti ir “Laisvės” knygų sankrovoje, 
kaina tik 10c). Bet eilėraštį negi siųsi telegrama. Ir 
dėlto “KOVOS ŽODIS” buvo išsiųstas mums paštu,—jį 
gavome tik šiomis dienomis. Tačiau jis savo vertės nenu
stojo. Tai kūrinys, kurį kiekvienas lietuvis turėtų per
skaityti. Ir mūsų skaitytojai raginami duoti jį paskaityti 
kitiems žmonėms, kurie “Laisvės” negauna. Pats Liudas 
Gira, nors senas amžiumi, dėvi raudonarmiečio uniformą 
ir yra lietuvių daliniuose Raudonojoj Armijoj, kovojan
čiuose su bestijiškais žmonijos neprieteliais, vokiškaisiais 
fašistą is.—“La is vės” Reda keija.

Kurie nežiūri, ar šalna lauke ar tvaikas, 
Tik žino, kada priešą pulti skirtas laikas.

Mes žinom: ten nesėdi draugai rankas sudėję;
Jie klausės žodžio Stalino ir jį įsidėmėjo, 
Ir daugel jųjų jau seniai partizanauja, 
Ir, kaip ugnies, jų bijo šunų fašistų gaujos. 
Visi prie jų! Prie mūs narsiųjų partizanų! 
Prie tų, kuriuos’ dvasia Kęstučio nūn gyvena, 
Kur su mumis nūn vieną didį frontą daro, 
Kurie yra dalyviai šventojo mūs karo.
Mirtis už mirtį priešam, kraujas jiem už kraują! 
Visi į šventą kovą! Už Lietuvą, už naują!

Poetas Liudas Gira skaito savo kūrinį Lietuviu Tautos Atsto
vų Konferencijoje, įvykusioje š. m. balandžio mėn. Maskvoje.

Didžiuodamies jumis, mes grįšime namolei 
Su ginklu rankoj pas ginkluotus brolius. 
Kasdien arčiau vis prie mūs žemės sienų! 
Žygiuosim ten naktim—tamsiom ir mėnesienom, 
Žygiuosime dienom nuo ryto iki ryto, 
Fašistų eidami iš mūs šalies varytų.
Fašizmo vokiško prasmegs siaubus košmaras!
Atgal, į vakarus, rudąsias gaujas varo 
Kovotojai tiesos, kariai didžios idėjos, 
Kur, Stalinui pašaukus, kovos keliais išėjo. 
Vergovę nešančią sulaikę priešo vilnį,
Jie stumia nūn atgal ją — nuo Maskvos, nuo Vilniaus. 
Ir, neišvengiamas, artyn vis žengia galas 
Tam, kuris žemę mūsų puolė, kaip šakalas.
Už tai teleista bus man padėkos tart žodį
Tau, kurio žodžiai mus šiuo sunkmečiu vis guodė, 
Kurių godžiai taip klausės visad mūsų ausys.
Mes renkam juos po vieną, kaip gėles gražiausias, 
Ir pro ugnies kordoną juos girdi mūs šalelėj, 
Ir tarp niūrių griuvėsių jie gaivią viltį kelia.
Tad saugoja ten juos, kaip deimantus kad saugo, 
Ne, dar geriau: — kaip meilę artimiausio draugo.
Kai mūs širdis kraujavo — jie buvo mum balzamas, 
Kaip darės neramu—po jų vėl buvom ramūs.
Juk jeigu Stalinas pasakė ką — jau žinom: 
Tie žodžiai turi tautom vertę aukso gryno, 
Nes stalininiai žodžiai nemėtomi pavėjui — 
Ką jis kada pasakė, jis tai ir ištesėjo!

Jei nū man pasakyti tenka žodį viešą,
Kurio klausys draugai mūs ir girdės mūs priešai, 
Jei Lietuvos poetui žodį šį tart skirta, 
Norėčiau, kad jis būtų ne tik stiprus ir tvirtas, 
Kaip Lietuvos šakotas ąžuolas tas senas, 
Kurs šimtmečius kelis vis žalias, vis gyvena; 
Norėčiau dar į jį įspraust, surinkęs visą 
Tą skausmą, kur nūnai per šalį mūs nutyso. 
Sukurt iš to norėčiau tokį žodį-giesmę, 
Kur nuskambėtų gėla, kurios pilnos nūdien 
Tos širdys, kurios kenčia, tos širdys, kurios liūdi; 
Kur nuskambėtų keršto apmaudingo žodžiais, 
Užgimusiais iš skausmo, kur žemę kiaurai skrodžia; 
Kur priešam nuskambėtų kerštu dar nematytu 
Mūs žemėj niekuomet, kaip ir mūs skausmas šitas. 
Kad nuskambėtų jis per erdves okeano 
Ten, kur tėvynę antrą rado jau iš seno
Tautos mūs trečdalis—būt išgirstas norėčiau 
Tų brolių mūs—didžios Amerikos piliečių.

Tėvynė mano šiandien, supančiota, vaitoja. 
Jos šventą žemę trempia purvinom nū kojom 
Fašistas - barbaras, žmonijos amžių mintį 
Norįs į prarajas gūdžios nakties grąžinti, 
Nukreipt į šunkelius mūs tiesią, tikrą kryptį, 
Tai, kas kilnu, didinga,—subiauroti, sutrinti; 
Laisvus vergais paverst ir niekšų bukų gaujai 
Duot valdžią visą — tegul piktai savivaliauja;

Ne pirmą kart dalis ta Lietuvą ištiko, 
Kad ištiesė nagus jon vokiškas grobikas, 
Kad vokiški keiksmai mūs panemunėm aidi; 
Ne pirmą kartą matom vokietį dviveidį. 
Du šimtmečius karai kadai’ mūs žemėj šėlo. 
Bet vis palūždavo nuo dūžių mūs kryžiuočiai, 
Ir keršto šventojo turėdavom lig sočiai.
Net jų grosmeisterius puikuolius po mūs kojom 
Pas Durbę, Saulę ir ties Žalgiriu paklojom. 
Priminki, Lietuva, žemaičių nūn senovę, 
Kai metų metais ten tęvai ir sūnūs kovės.
Šalie gimtoji mano, atgimimu tikėki! 
Su raudona žvaigžde mūs žengsi dar į priekį, 
O tie, kas trukdė žengt, tegul kapuose pūna. 
Prisiekiame tau mes, mes—tavo kūno kūnas, 
Mes—tavo kraujo kraujas, kur garbę seną tavo 
Paveldėjom iš liaudies, teisę tam įgavę 
Draug su ginklu, su meile žemei mūs gimtinei, 
Kur, kaip rubino žvaigždė, dega mūs krūtinėje,— 
Traidenio, Mindaugo, galiūno Gedimino, 
Kęstučio, Vytauto—kas jų vardų nežino, 
Vardų, kur per Europą kitkart nuskambėjo,— 
Narsiųjų karžygių tradicijų nešėjai — 
Ne tik išsaugosim jas metam busimiesiem — 
Ir žygdarbių naujų, ir didvyrių pridėsim, 
Kurie su sentėvių narsa dar jungia būdą 
Kovūnų Stalino, — atkaklų, ištvermingą, 
Kurie nežiūri: lyja, pusto arba sninga,

Į kovą šventą tad! Į kovą, liaudie mūsų! 
Nustips ruda gyvatė, po kojom mūs uždusus!
Juk tu ne kartą jau, lietuviškoji liaudie, 
Piktuosius puolikus jų kraujuose išmaudei! 
Ir nūn kas gryčia mūsų — tebūnie tvirtovė! 
Gyva tėvynės meile Lietuva testovi!
Mirtis už mirtį priešui! Kraujas jam už kraują! 
Į kovą, broliai, sesers, už Lietuvą, už naują!

Pardavinėdama Jungt. Valstijų karinius bonus, filmų 
žvaigždė, Hedy Lamarr, užsimano valgyti. Ir štai, Phila- 
delphijoj vienas laivų statėjas davė jai atkusti sanvičiaus. 
Bet kai tik filmų žvaigždė kąsnį nukando, davėjas liku
siąją dalį atėmė iš jos ir sakė, kad jis pasilaikysiąs ta

tai atminčiai ...

IVI eno Veikla Pradeda 
Judėti

Paprastai vasaros laiku suretėja kul
tūriniai parengimai—vieton koncertų, 
vaidinimų, vyksta piknikai, išvažiavi
mai. Tačiau karščiai jau praeina, mūsų 
kultūrinės organizacijos vėl imasi meno 
ruošos.

Jau pereitą mėnesį išsiuntėme veikalų 
ir dainų į Clevelaridą, Chicagą, Los An
geles, Detroitą, New Haveną, Waterbu
ry, Wilkes-Barre ir kitur. Draugas Stul- 
gaitis užsakė visą setą Seno Vinco vei
kalo — “Atvažiavo Su Kraičiu.” Kitos 
kolonijos renkasi veikalus.

LMS Centre taip pat darbas eina pir
myn. Baigiama spausdinti dainų leidi
nys moterų balsams. Greita laiku bus ga
lima gauti LMS Centre dvi komedijos, 
kurių šiuo tarpu nėra, tai yra “Dėdė 
Atvažiavo” ir “Vargšas Tadas.” Taip 
pat verčiama lietuvių kalbon labai gera 
šio momento daina, kurią Geo. Kazake
vičius, Pirmyn Choro mokytojas, gavo 
tiesiai nuo autoriaus. Draugė Krakai- 
tienė taip pat prisiuntė trumpą kome- 
dijukę, kuri manoma išleisti.

Iš Kanados gauta didelis veikalas— 
muzikalis. Tai bus operetė, kuri jau vai
dinta Kanados Bangos Choro. LMS mu
zikos ir teatro komisijos veikalą skaitė 
ir dabar tariasi su autorium apie vei
kalo kai kuriuos pakeitimus.

Kaip matote, tai darbas eina visu 
frontu. Conn, valstijos chorai turėjo sa
vo metinę Dainų Dieną. Rašo draugas 
J. Sįvinkūnas, jog “chorai turėjo suren
gę Dainų Dieną rugpjūčio 22 d. ir pa
sekmes turėjo geras.” Todėl komisija 
“nutarė paaukoti Lietuvių Meno Sąjun
gai 20 dol.”

Didelė dėka Conn, valstijos chorams 
ir jų veikėjams. Jie moka veikti ir ne
pamiršta LMS finansiniai paremti. 
Hartfordo Laisvės Choro ir Waterbu- 
rio Vilijos Choro mokytoja yra B. Ra- 
simavičiūtė. Pradžioje pereito mėnesio 
man teko aplankyti Laisvės Choro pa
mokas, pasikalbėti su mokytoja ir choro 
veikėjais. Visi choristai patenkinti jos 
mokinimu.

Vincas Visocikis, kuris pirmiau va
dovavo Laisvės Chorą, yra geras moky
tojas ir organizatorius. Bet šiais laikais 
jis turi užsiėmimą ir gyvena jau ne 
Hartforde, bet Berline. Jam visai arti 
yra New Britainas. Tad, ar nereikėtų 
pagalvoti apie LMS choro organizavimą 
New Britaine? Tiesa, Vincas labai už
imtas prie savo dirbtuvės ir biznio. Bet 
visuomeninis darbas ne tik labai svar
bus, bet ir paįvairina asmeninį gyveni
mą. • • •

• • •

Vėl norime priminti mūsų chorams, 
jų valdyboms ir broliškoms organizaci
joms, kad atsiteisimas už veikalus, dai
nas yra labai reikalingas Meno Sąjun
gai. Čia taikome toms organizacijoms, 
kurios skolingos. Yra mūsų chorų ir 
kuopų labai pavyzdingų kas liečia bilas 
ir duokles. Šioj srityj Hartfordo Laisvės 
Choras yra pirmoj vietoj. Laisvės Cho
ras ne tik laiku atsiteisia su duoklėmis

ir bilomis, bet ir paaukoja.
Tai galėtų ir kiti padaryti. Kad ir 

šiuo karo laiku, mes negalime apleisti 
kultūrinį frontą.

V. Bovinas, LMS. Sekret.

Sakalai
Skiriama trims partizanams, kovotojams dėl 

Lietuvos laisvės, nužudytiems vokiečiu 
okupantų 1941 m. gruodžio 13 dieną.

Garbė jums, karžygiai! jūs kritot 
Kovoj už Lietuvą jauną.

i- 1
Tai įvyko ankstąjį rytą. ’ 
Budo, kėlės už Nemuno Kaunas. 
Sklaidės baltas sidabro rūkas. 
Ir laukais šaltas vėjas pūtė. 
Ir žvaigždelėmis pavėjui sukos 
Snaigės tyros, šviesios, baltutės. 
Nepaslėps nei tas sniegas, nei vėjas, 
Nei žiemos rūkas storas ir tirštas, 
Kad už jo sakalai trys narsieji

Prie beržų apšerkšnijusių miršta... . .
Prie beržų, prie beržų, prie gimtųjų, 

Prie to gimtojo tako išminto, 
Sniegas baltas, nusirpęs krauju jų 
Kapelius tris paklojo iš ryto. 
Jie pakilo kovon už tėvynę— 
Sakalai pančius nešt neįpranta. 
Baltą sniegą gimtinės pamynė 
Sunkūs batai juodų okupantų.
Vedė jie partizanus į kovą 
Nuteriotais laukais, pagal uosius. 
Jie ne vieną plėšiką nušovė 
Ant lietuviškos žemės gimtosios. 
Tai šitų sakalų narsios širdys 
J .kovas tautą pavergtą šaukė. 
Ir lietuvis, jų balsą išgirdęs, 
Rytą girion išėjo per lauką. 
Bet staiga šūviai peršovė rytą.

Priešas kruviną parengė klastą. 
Sakalai, sakalėliai, kam kritot? 
Kas mokės kovon pavergtus vesti? 
Bet pasikelia sniegas ir vėjas.

Ir per ūžesį miško ir šūvių 
Sakajai tarsi šaukia narsieji: .  __ ——
Vyk laukan okupantus, lietuvi!
Sakalai, sakalai, mes jus girdim. 
Mes priesaiką tokią surašom: 
Už kiekvieną kovotojo širdį 
Mes pakirsim fašistų dešimts. 
Sakalai, sakalai, mes jus girdim. 
Mes priesaiką tokią surašom: 
Už kiekvieną kovotojo širdį 
Mūsų kyla į kovą dešimts. 
Ir raudonąją vėliavą rytas 
Kovose pakels viršum Kauno.

Garbė jums, karžygiai! Jūs kritot 
Kovoj už Lietuvą jauną.

E. Mieželaitis.

Neverksim Prie Kapo
(Juliui Janoniui)

Neverksim prie kapo, neverksim, 
nelaužysim rankų graudžiai. 
Gyvenimą gražų sutversim,— 
kurį tu tada dainavai.
Gyvenimą platų ir naują, 
ir laisvą, kaip vėjai laisvi, 
didingą ir skaistų, kaip saulė, 
kaip žvaigždė padangių šviesi.
Gyventi, laimėti ir tiesti 
plačiausius į laimę kelius— 
troškimas širdy susidėstė, 
ir jis įgyvendintas bus.
Neverksim prie kapo, neverksim, 
nelaužysim rankų graudžiai. 
Gyvenimą gražų sutversim, 
kurį tu tada dainavai.
1940. A. Rūkas.

Baltimore, Md.
Pagalba Sovietų Sąjungos 

Kovotojams
Šių metų rugsėjo 10 d. pa

siliks daugeliui ant ilgai min
tyse, kaipo įvykis didžiausio 
parengimo Sovietų Sąjungos 
naudai, taipgi Sovietų Raudo
nosios Armijos kovotojai savo | 
uniformose, kaipo garbės sve
čiai.

Keletas tūkstančių žmonių 
susirinko į didžiulę Fifth Re
giment svetainę, kurioje tapo 
sukelta $17,000 aukų. Stam
biausios aukos plaukė nuo 
darbo unijų, jūreivių unijos ir 
pavienių asmenų. Daugelis pa
vienių aukavo 309 dol. — po

vieną dolerį už užmušimą fa
šisto iš gabios Liudmilos Pav- 
ličenkos šautuvo.

Šio vakaro antgalvis: “Sa
lute to Russia” pilnai atitiko 
vakaro programai, kurią ati
darė Baltimorės Symphony 
Orchestra, ši orkestrą šį kar
tą grojo veltui.

Pasveikinimai ir išreikštos 
mintys, pradedant Maryland 
valstijos gubernatoriui Her
bert R. O’Conor, National Ma
ritime Union, prezidento, Jo
seph Curran; 'Baltimore Fe
deration of Labor prez. Hen
ry Cohen; Baltimore Indus
trial Union Council, James 
Drury; baigiant major gener
al Milton A. Reckord. Viena 
mintis tapo pareikšta, jogei

šiandien tik Sovietų Sąjunga 
savo gabumais ir narsa gali 
sulaikyti bestijišką fašizmą to
li nuo mūsų krašto, ir įvykiai 
jų fronte reikšmingi mūsų ša
liai ir mūsų gyvybėms. Todėl 
mūsų bendri uždaviniai gel
bėti laimėti jiems karą ir kar
tu pagelbėti aukomis.

Suvienyti chorai: Holy Tri
nity Russian Church ir Ukrai
nian and Russian Branches 
I WO, po vadovyste Anatole 
Grosheff, sudainavo jausmin
gai keletą dainų. Su jais kar
tu dalyvavo (prasidedant pro
gramai) jų kunigas iš Holy 
Trinity Church. Armonikos 
solo griežė artistas Larry Ad
ler. Aplodismentais iššauktas 
antru kartu. Mat, šis jaunuo

lis gimęs ir augęs Baltimorės 
mieste, bet įgavo pasaulinių 
platų vardą, kaipo armonis- 
tas virtuozo. Griežė rusų ka
valerijos dainas.

“Sleeping Beauty Ballet,” 
po vadovyste Solomonoff Bac, 
davė puikų pamarginimą va
karui. Nemažiau kiek atstovy
bės, pirmiausiai Europos pa
vergtų kraštų, k. t.: Austrijos, 
čechoslovakijos, Lenkijos, Da
nijos, Norvegijos, Grakijos, 
ir Holandijos su tautiniais 
.drabužiais ir savo krašto vė
liavomis; o po tam grandiniais 
surakinti — pavergti tų kraš
tų gyventojai. Vėlesnių laikų 
pavergtųjų kraštų istorijos 
bruožai buvo paaiškinti.

Kadangi vergijos retežiai

nebūtų skambinami mūsų že
mėje, Baltimorės miesto orga
nizuoti darbininkai turėjo sa
vo atstovybę estradoje pilnoje 
darbininkų formoje su įran
kiais nešini. Laivų statytojai, 
plieno industrijos darbininkai, 
transporto, bomberių statyto
jai, kaip vyrai, taip ir mote
rys, kaip juodos spalvos, taip 
ir baltos spalvos atstovai.

Pietinės Amerikos Valsty
bės, kaip ir Vidurinės, kurios 
pareiškusios karą bei esančios 
talkininkėmis prieš fašizmo 
Ašį, turėjo atstoves savo tau
tinėse drapanose ir su tautų 
vėliavomis.

Kaip galutinai estradoje pa
sirodė Jungtinių Tautų, kaip 

(Tąsa 5-tam pusi.)
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..................Parašė JULIUS BUTĖNAS................. —‘ ■ -
dėl vokiečiai negali manyti, kad čia gais
ras?

— Neduok Dieve, kad ilgai čia reikėtų 
būti, — bėdavojo moterys.

— Išmokit kortas mesti, iš rankos bur
ti — būsit čigonės... — juokėsi, kuris 
ten pašaipa.

Juokai buvo menki. Įpusėjus nakčiai, 
buvo girdėti šaudant visai arti, net bai
lesnieji arkliai nenustovėjo vietoje. Mo
terys po kiekvieno patrankos šūvio žeg
nojosi ir kalbėjo poterius.

— Mūs sodžiaus laukuose mušas, — 
teigė Alimo Vincas. r

— Gal tik taip atrodo. Miške garsas 
toliau aidi.

— Einam pamiškėn pažiūrėti, — ta
rėsi vaikogaliai.

— Neikit, dar gali užmušti, draudė tė
vai.

— Mes ant kulkų nelįsim, tik iš tolo 
pažiūrėsim.

— Ką ten išžiūrėsi — bus, kaip Dievas 
duos, nereikia su gyvybe žaisti.

Vis dėlto išsiradę drąsesnieji nuėjo 
pamiškėn ir po kiek laiko grįžo su dau
geliu naujienų.

— Pivariūno trobos dega!
— Ir Čyžiaus!
— O mūs nematėt?
— O mūs?
Pivariūnienė manė, kad ją erzina ir 

pradėjo Alimą Vincą kolioti:
— Žiūrėk, kad tavo plaukai ant gal

vos neužsidegtų...
— Ko pykti, mes neišgalvojam, — tei

sinosi jaunimas.
Pivariūnienė šaukia vyrą, o to nėra. 

Gal ir jis išėjo pamiškėn. Bet išėjo ir išė
jo. Pivariūnas ligi ryto negrįžo.

Pamiškėn ėjo žiūrėti daugelis, tik mo
terys negalėjo, nes reikėjo eiti per dide
lį raistą, kur buvo klampu, ten tik vyrai 
ir dar gerai žiną vietą galėjo praeiti. Iš
ėję matė ir daugiau gaisrų pašvaisčių, 
kituose sodžiuose. Tiktai šaudymasis ko 
toliau silpnėjo, buvo prasta, kad vieni at
sitraukė.

Rytą vyrai apžiūrėję nusprendė, kad 
jau galima grįžti namo, nes rusai išbėgę.

— Tai jau užėjo vokiečiai! — gąstavo 
moterys.

(Tąsa)
Bet visai kitaip buvo dieną. Iš anoša- 

lies ūžė ir ūžė. Buvo matyti aukštai ore 
sprogstančios patrankų kulkos. Apšaudė 
šitą šalį.

— Nieko nebus, lįskim rūsin, — liepė 
Jonas Burneika savo draugei.

Sulindo kamaros rūsin, kur buvo žie
mą supiltos bulvės.

— Bet kas būtų, jei pirkia užsidegtų? 
— užminė Juozas. — Tada visi užtrokš
tume, nesuspėtume išlįsti.

Tikrai. Kaip tik iš priešais šaudė. Ka
maros rūsy tūnoti pavojinga. Sugalvojo 
išsikraustyti. Atsargiai kloniais pamažu 
nuėjo už kalno, kur buvo taip pat dide
lė bulvėms rūsis. Tuo tarpu ore zvimbė 
kulkos. Matyt, vokiečiai Nemuną bus iš 
visų pusių priėję.

— Te, kad nori, paklausėm Miglino, 
kur dabar bus dėtis, — kalbėjosi rūsyj.

— Miške, Miglinas sakė, irgi nesaugu.
— Pakol pro medžius kulkos pralįs, tai 

dar gali ilgai būti ramus.
Po kurio laiko žiūri, kad šliaužte at

šliaužia Alimo Vincas.
— Mūs tėvas sako, kad reikia dabar 

kraustytis miškan, — uždusęs pranešė 
jisai.

— Kraustytis — lengva pasakyti, bet 
kaip? — svarstė Jonas.

— Klausykit! O! Vėl sprogo kokis bie- 
sas, — visi kalbėjusieji pritūpė.

— Nejau granatos net čia siekia? Ga-

Į Alimą buvo atėję dar pora vyrų pasi
tarti. Jie sakė, jog reikia eiti pas pulki
ninką prašyti, kad leistų pravažiuoti ke
liu, kai nustos šaudyti.

— Kada nustos? — abejojo Jonas.
— Sako, vakaran vis kiek liausis, — 

teigė Alimo Vincas.
Ne tik vakaran, bet jau po pietų šiek 

tiek aprimo. Tada vyrai, geriau moką 
rusiškai, nuėjo prašyti pulkininko, kad 
leistų pravažiuoti pro poziciją miškan. 
Laimei, pulkininkas gal nė nežindjo, kad 
jie vakar buvo varyti ir nevažiavo, nie
ko apie tai neužsiminė, tik su štabu il
gai tarėsi — leisti ar neleisti. Pagaliau 
sutiko vakare leisti pravažiuoti.

— Vakar galėjom be jokios baimės iš
važiuoti, — dabar visi kaltino Migliną, 
— o dabar reikia pro kulkas.

Vakar buvo graži diena, o šiandien va
karan apsiniaukė, driūbojo driūbojo ir 
pradėjo, tik iš namų išvažiavus, smul
kiais lašeliais krapnoti. Nepatogumas! 
Kas su mažais vaikais, turėjo vargo tiek 
ir tiek. Miške jau buvo šlapi visi krū
mai, nebuvo kur prisiglausti. Vaikai 
tuoj užsimanė valgyti, kiti miego — kur 
gudyti? Šiaip taip padarė čigoniškas 
būdas, apdėjo eglių šakomis, kad neper- 
lytų. Čia pat kūrė ugnį, reikėjo virtis va
karienė. Negalima ugnies įkurti, visur 
šlapia.

— Aš parodysiu, kaip reikia sukurti 
ugnį, — atsišaukė visą laiką tylėjęs Mig
linas. — Ot, tik jūs pamatysit.

— Tik jau parodyk; tavo patarimai vi
siems kenksmingi, — supriešino kuris 
ten jaunesniųjų.

— O šitas, bus labai naudingas, pama
tysit.

Miglinas prisinešė sausų šakelių, su
krovė po vežimu, kur neužlyja, ir tikrai 
sukūrė ugnį. Bet tuoj pasigirdo:

— Žiūrėkit, Miglino vežimas dega!
Tikrai, jisai nė nepagalvojo, niekas ne

įspėjo, kad gali užsidegti, o vežime buvo 
šiaudų, tai kaip beregint užsiplieskė. 
Pradėjo degti drabužiai.

— Gelbėkit! Gesinkit! — šaukė subėgę.
Kiekvienas šoko prie savo vežimo, nes 

baisu buvo, kad nuo to neužsidegtų kiti.
Taip Miglinas ir nubaudė save. Rūbus 

išnęšįojo į šalis ir išgelbėjo, bet vežimo 
vįsas pastargalys sudegė. Visi dabar er
zino, Migliną, juokėsi iš jo. Jis tylėjo, sa
kė tik:

— Kas nedirba, tas neklysta...
Per visą naktį lietus nenustojo. O miš

ke buvo visai įdomus reginys. Ratų ap
linkui buvo tikros gurguolės, o viduryje 
sukūrė didelį bendrą laužą, prie kurio 
kas sušalo šildėsi bei nešiojosi sau ugnį. 
Jie l?uvo įvažiavę gilumon Norkūniškės, 
sustojo dideliame klonyje, tad liepsnos 
toli nebuvo matyti. Kiti bauginosi, kad 
neatlėktų kareiviai ir nelieptų užgesinti, 
nes vokiečiams gali būti ženklas, kad čia 
žmonės susirinkę. Bet kiti priešino: ko-

VI
Rytą buvo didelis rūkas. Važiuodami 

iš miško žmonės dairėsi į šalis, kad pa
matytų naujus savo krašte šeimininkus. 
Bet tik sodžiun įvažiavę pamatė tris mė
lynus kareivius su kuoduotomis kepurė
mis. Sutikę važiuojančius žmones, jie iš
tarė:

— Halt! — kas reiškė: sustok.
Matyt, norėjo krėsti, bet kai pamatė, 

kad ištisa virtinė važiuoja, susilaikė ir 
nujojo į priekį.

— Jau rusų nėra, jau nauja valdžia,
— kalbėjosi važiuojantieji.

Šitos naujos valdžios žmonės labai bi
jojo, neišmanė, kaip su ja bus susikal
bėti. Nors su pilnais vežimais važiavo 
namo, bet gyvulius dar paliko miške, kad 
vokiečiai neatimtų.

Senis Burneika buvo palikęs namie. 
Pasiklojo pirkioj ant grindų ir išgulėjo 
visą naktį.

Nors Vabalių laukai kalnuoti ir krū- 
mėti — karui patogūs, tačiau rusai visai 
menkai spyrėsi. Vokiečiai kaip atėjo, 
taip ir perėjo. Ir užmuštų nedaug radosi. 
Rusai šaudė iš vieno miško, o vokiečiai 
iš kito. Kai rusus ėmė supti iš pietų, jie 
nusileido ir pradėjo trauktis.

— Jeigu jau tiek vokiečiams atidavė
— visą Suvalkų guberniją, tai ką jiems 
reiškia vienas kitas sodžius, — išvedžio
jo žmonės.

Rusai traukdamiesi, Vabaliuose pali
ko savo virtuvę. Vokiečiai radę apsi
džiaugė ir tuoj pradėjo po sodžių zuiti 
bulvių, miltų, lašinių, kiaušinių. Negalė
dami su žmonėmis susikalbėti, jie atėję 
nieko nė neklausė, bet ėjo patys ir grioz
de po lentynas.

Vabaliai po tos nakties žymiai pasikei
tė. Trobos, kurios buvo ant aukštesnių 
kalnų, pavirto pelenais. Vietoj namų sto
vėjo degėsių krūvos. Parvažiavusieji ne
turėjo kur dėtis. .Pirmiausią sustojo prie 
buvusių sodybų būklų ir apraudojo. V

Didelė > nelaimė' kliuvo • Pivariūhui. ; 
Draugė nemaža — pats-šeštas. Bet kas< 
skaudžiausia :įątrbįdė,fkąd;šitą bėdą tary
tum jis pats susijiėškpjo.V'

(Daugiau bus)

Binghamton, N. Y
Ligoniai Mūsų Mieste

Jau ilgas laikas, kaip serga 
draugas Antanas Garnis gana 
sunkia liga. Jį išvežė iš antro 
sykio į ligoninę. Jaučiasi silp
nas. Gaila veiklio ir širdingo 
draugo. Sveikas būdamas 
daug darbavosi, kaip LDS 6 
kuopoj, taip ir kitose organi
zacijose.

Serga ir draugė Barzdevi- 
čienė, randasi ligoninėje John
son City. Draugė Barzdevičiė- 
nė yra Moterų Skyriaus narė 
ir gera rėmėja progresy visko 
judėjimo.

Serga N. Misevičienė, guli 
ligoninėje po operacijai.

Taipgi serga Mr. G. Stelmo
kas, irgi guli ligoninėje Visi 4 
ligoniai randasi Johnson City 
ligoninėje. Aplankykime juos, 
kam laikas pavėlina.

Nuo savęs linkiu greito pa
sveikimo dėl visų ligonių!

J. K. Navalinskiene.

po pietų, Municipal Salėje ant 
Broadway. Gi 6 vai. vakare, 
trys draugijos rengia vakarie
nę, po numeriu 376 W. Broad
way. Southbostoniečiai man 
sakė, kad vakarienė bus vie
na iš skaniausių, kokia kada 
yra So. Bostone buvus. Tad ne
pamirškime tą dieną svečiuo
tis

Montelloj 67 
finansų raštininkų, yra 

Dar priklauso

So. Bostone.
Viturėlis.

Lynn, Mass.

JOHN J. MATULIS 
LDS. 6 kp. narys, 
Binghamton, N. Y.

Brighton, Mass

galima surengti prakal- 
Ta vieta buvo Brighto- 
Kuomet kalbėtojas išaiš- 
kokia sunki padėtis yra

1907 m., tuomet visoj Ru
sijoj siautė baisi revoliucija. 
Carinė valdžia masiniai grū
do geriausius draugus į kalėji
mą, Sibirą ir žudė be jokių 
■teismų. Visam pasaulyj susi
pratę darbininkai rinko aukas 
ir gelbėjo nelaimingus kali
nius ir jų šeimas. Tuom lai
ku į Naująją Angliją atsilan
kė “draugas” P. Grigaitis pa
rinkti aukų dėl revoliucijonie- 
rių. Visoj Naujojoj Anglijoj 
jis surado tik vieną vietą, kur 
buvo 
bas. 
nas!
kino,
r e v o 1 i u cijonieriamš, vietos 
draugai suaukavo net $7.23. 
Tai buvo stambi auka nuo 
Brightono lietuvių.

Kuomet vokiečių fašistai už
puolė Sovietus, nuo to laiko, 
Naujosios Anglijos lietuviai, 
dėl Sovietų medikąlų, jau pa
aukavo daugiau, kaip penkis 
tūkstančius dolerių ir, žinoma, 
kad ši skaitlinė bus kelis sy
kius didesnė. Dėl to, kad So
vietai tūkstantį kartų kritiš- 
kesniame padėjime dabar ran
dasi.

Deja, dabar mums netenka 
ta garbė, kokią mes turėjome 
trisdešimt penki metai atgal. 
Tą garbę (sykiu ir sunkų dar
bą) pasiėmė southbostoniečiai. 
Spalių 4 d., So. Bostone įvyks 
masinis mitingas, kuriame kal
bės: Sovietų generalio konsu
lato atstovas Rotomskis (lietu
vis), Mass.' valstijos atstovy
bė, Bostono miesto atstovybė 
ir “Laisvės” redaktorius A. 
Bimba. Tai bus vienas iš di
džiausių masinių mitingų, ko
kis kada buvo So. Bostone. 
Mes tik galime palinkėti Me
dikalės Pagalbos Komitetui iš
tvermės už jo prakilnų pasi
darbavimą, dėl tokio švento 
tikslo, o mes nuvažiavę atlik
sime savo pareigas. Mūs $7.23 
nuvertė carą ir sudaužė jo 
sistemą, o dąbar irįūs doleriai 
išgūrins fašistų, \ dantis! >.Męs; 
brightonįečiai,' padėjome Iaį| 
mėti ’ revoliuciją, . mūsnuya? 
Ži.uosįnje^į žmasipį ^mitingą ir 
ątliKsime į sąyo £ pareigas.':: ;

Mitingas prasidės 3 valandą
"V.

Mes Dar Esame Gyvi
Skaitant lietuviškus laikraš- 

: čius,. rodosi, kad mūsų mieste 
nesiranda nei vieno lietuvio, 
bet ištikrųjų taip nėra. Mūsų 
mieste randasi nemažai lietu
vių ir lietuviškų įstaigų — tu
rime bendrą kliubą. Lietuvių 
veikimas eina paprasta sena 
vaga. Gal neperdėsiu pasakęs, 
jog mes nemažiau nuveikiant 
už kitus miestus, tik visa bė
da tame, kad nesiskelbiame 
spaudoje, tai pasaulis' ir ma
no, kad Lynne išnyko lietuviai, 
kaip Lietuvoj taurai.

Lynniečiai yra nuoširdūs 
žmonės ir gana duosnūs. Ja
ponams tik užpuolus mūsų ša
lį, lynniečių kliubas pats pir
mutinis iš visos Naujosios An
glijos kliubų pirko apsigynimo 
bonų už $5,000! Pereitą žie
mos sezoną, mes turėjome ke
letą paskaitų, tarp kurių, vie- 
nė davė Dr. Borisas sveikatos 
klausimu.

Pastebėjau spaudoje, kad 
So. Bostone bus masinis mitin
gas, kuriame kalbės, Sovietų 
generalio konsulo atstovas Ro- 
tomskis, valstijos atstovybė, 
Bostono mįesto atstovybė ir 
“Laisvės” redaktorius A. Bim
ba. Kas yra svarbiausia, tai 
tas, jog Rotomskis yra lietu
vis ir kalbės visiems mums 
prigimtą kalba — lietuviškai. 
Išaiškindamas dabartinę sun
kią Sovietų, padėtį, kuri per
gyvenama; tai vienas iš kriti- 
kiausių momentų visoj civili
zuotos žmonijos istorijoj. Ne-| 
reikia nei aiškinti, jog dabar 
Sovietai kariauja už viso pa
saulio demokratiją ir tautų 
laisvę. Jie kariauja už mūsų 
sūnus, už mūsų nuosavybę ir 
už mūsų pačių gyvastį. Tad 
jie ne tik verti pagarbos, bet 
ir jiems reikalingos materia
linės paramos.

Mitingas įvyks spalių 4 d. 
(nedėlioj), Municipal Salėje. 
Manau, kad mes, lynniečiai 
turėtume pasirodyti So. Bos
tone, ką mes galime. Katrie 
negalėsime patys dalyvauti ir 
įteikti ypatiškai auką Sovietų 
kovotojais, tie galime įteikti 
savo auką šiems draugams: 
Zaleckiui ir Putriui, o jie per
duos tame mitinge Sovietų 
Medikalės Pagalbos Komite
tui.

Jeigu lynniečiai gerai pasi
rodys mitinge, tai mano ranka 
nustos drebėjus ir aš daugiau 
parašysiu apie jumis.

Nienių Jonas.

Montello, Mass.
Mūsų geras darbininkiško 

judėjimo veikėjas, Augustas 
Baronas apleidžia Montellą, 
spalio 5, 1942, išvažiuoja pas 
savo sūnus į Californiją. Drau
giška išleistuvių pare jam 
yra rengiama rugsėjo 26, Lie
tuvių Tautiško Namo svetainė
je, 7 valandą vakare.

Drg. A. Baronas Montelloj 
išgyveno su viršum 35 metus, 
padėjo prirengti ir ėmė daly- 
vumą lošime pirmo lietuvių 
teatro Brocktone 1906 m.: 
“Kovoje už Laisvę” ir “Pas
kutinė Banga,” padėjo sutver
ti Lietuvių Teatrališką Rate- 
lį ir lošime dalyvavo ligi šiam 
laikui, buvo geriausias lošėjas 
visokiose rolėse.

Štai koki jo yra atlikti dar
bai : Sutvėrė tris Susivieniji
mo. Liet. Amerikoje kuopas — 
Haverhill, Lawrence ir Mon
tello, Mass,.; per jo pasidarba
vimą tapo . sutverta trys Liet. 
S. Sąj.kuopos./—-Haverhill, 
Lawrence ir -Męąteįlo/ Mass.; 
padėjo sutverti tris .‘Liet. Dar- 
blniiįkųį Susivienijimo" kuopas 
—Bridgewatery, Montelloj ir

W. Hanovery, 
kp. 
per 12 metų, 
prie Liet. Taut. Namo ir fi
nansų raštininku išbuvo per 8 
metus. Priklauso prie LLD 6 
kp. nuo pat pradžios; priguli 
prie Teatrališko Ratelio nuo 
1905 metų; priguli prie Liuo- 
sybės Choro ir padėjo jį su
organizuoti ; priklauso prie 
šių pašalpinių organizacijų : 
‘‘Vienybės,” pašalpinės ir “šv. 
Roko,” ir prie Brotherhood 
unijos. Pirmiaus buvo “Ko
vos” skaitytoju; skaitė ir kitus 
darbininkiško judėiimo laik
raščius ir žurnalus. “Laisvės”

skaitytoju yra nuo pat pra
džios ir ne sykį yra parašęs 
žinučių iš Montellos. Vietoje 
yra visų gerbiamas už tai, 
kad nesikarščiuoja, bet šaltai 
dalykus išdėsto. Taipgi už vi
sokius atliktus darbus dėl dar
bininkų judėjimo, dėl Russian 
War Relief ir kitokius. Jis ne
reikalavo, kad kas per spaudą 
jį išgirtų, o gerų pagirtinų, 
darbų yra nuveikęs galybę.

Linkėtina jam gero pasise
kimo kelionėje ir vėl darbuo
tis ten, kur apsistos Kalifor
nijoj, dėl darbininkų judėji
mo. Žolynas.

v

SVARBIOS KNYGOS

RAISTAS
Apysaka iš Chicagos lietuvių gyvenimo, dirbančių 

gyvulių skerdyklose 
PARAŠE UPTON SINCLAIR

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

Mortos Vilkienes Divorsas
Puikus vaizdas Amerikos lietuvių gyvenimo.

PARAŠE: MIKAS RASODA
Apysaka, kur autorius labai gyvai vaizduoja ekono

minį, politinį ir kultūrinį lietuvių gyvenimą Amerikoje.
Puslapių 320. Kaina $1.00.

Nurodoma kaip paprasti darbininkai išsilavina ir patampa 
visuomenės veikėjais. Kąip biedni bemoksliai išeina aukštus mok
slus ir atsiekia profesijas su kitų pagalba, o vėliau būna baisiai 
nedėkingi savo, prieteliams. Vieniems progresuojant, o kitiems 
tinginiaujant atvykusioms į šią laisvą šalį, 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.

PARAŠE DR. J. J. KAŠKIAUCIUS
Puslapių 252, stipriais audimo apdarais, kaina $1.50.

Lietuvių Kalbos Gramatika
Pritaikyta Amerikos Lietuviams su 

Angliškais Paaiškinimais
SUTAISĖ DR. D. PILKA

Kaina $1.00 už egzempliorių. Vasaros sezonu 75c.

“Gyvenimo Saulėleidis9’
Pirma Knyga Lietuvių Kalboje apie 

Numirusių Laidojimą
Parašė ir Išleido Graborius

JOSEPH LeVANDA-LEVANDAUSKAS
300 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.

Bešvintantis Rytas
STASIO JASILIONIO EILIŲ RINKINYS

Daug gražių eilių, puikus pasirinkimas skambių eilučių vaiku
čiam mokytis deklamuot.

288 puslapių. Kaina 50c.

Vūkiškieji Grobikai — Mirtini 
“Laisvės” Administracija

PARAŠE DOCENTAS KOSTAS KORSAKAS
BruožAi iš Lietuvos karų su vokiečiais nuo 853 metų iki šių dienų.

Puslapių 32. Kaina 10c.

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

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

Lietuvių Kultūros Priešai
427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y<

jįfy.
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SešUdifefiis, Rugsėjo T9, TST4#

Stalingrado Priemiesčiuose Hitlerininkai 
Atmušti su Dideliais Jiems Nuostoliais; 
Naciai Taip Pat Nukentėjo Kaukaze ir Kt.

Sovietų Oficialiai Pranešimai
Maskva, rugs. 17. — Vidurnaktinis Sovietų Žinių 

Biuro pranešimas sakė:
Mūsų kariuomenė įnirtusiai kovėsi prieš vokiečius 

šiaurvakariniuose Stalingrado pakraščiuose ir Mozdo- 
ko srityje (Kaukaze). Kituose sektoriuose nebuvo jo
kių žymių atmainų.

Mūsų orlaiviai rugs. 16 d. sužalojo bei sunaikino 10 
vokiečių tankų ir šarvuotų automobilių, apie 50 trokų 
ir automobilių vežusių karius ir reikmenis; nutildė de
šimts priešlėktuvinių ir lauko kanuolių baterijų, su
sprogdino penkis amunicijos sandėlius, sudaužė gele
žinkelio traukinį ir išvaikė, dalinai sunaikindami, apie 
keturias kuopas priešų pėstininkų.

Žiaurūs mūšiai vis tęsėsi šiaurvakariniuose Stalin
grado priemiesčiuose. Priešai deda paskučiausias pa
stangas, bandydami sulaužyt miesto gynėjų pasiprie
šinimus ir vis atakuoja.

Naktį pavieniams hitlerininkų būriams pavyko pra- 
siveržt į kai kurias gatves. Užsikūrė mūšiai gatvėse, 
kurie perėjo į tiesiogines kautynes šalto plieno gink
lais. Vakarop buvo atmušti visi priešų būriai, kurie 
buvo įsiskverbę į mūsų pozicijas. Vokiečiai paliko šim
tus užmuštų saviškių ir sužalotus savo trekus ir tan
kus.

Per dvi dienas vienas dalinys sovietinių kovotojų su
naikino 54 vokiečių tankus, 21-ną kanuolę ir 12 trokų ir 
automobilių, šis dalinys nušlavė apie 1,500 priešų ka
reivių ir oficierių. Kitame sektoriuje sovietiniai gvar
diečiai supliekė batalioną priešų pėstininkų ir sunaiki
no aštuonis tankus, dvi baterijas mortirų ir 15 trokų 
ir automobilių.

Mozdoko srityje mūsų kariuomenė atmušė priešų 
atakas. Vienas raudonarmiečių dalinys išmušė vokie
čius iš vieno apgyvento punkto ir sunaikino aštuonis 
vokiečių tankus, keturias kanuoles ir 11 trokų ir au
tomobilių; jis taip pat užmušė apie 300 hitlerininkų.

Į pietų rytus nuo Novorossiisko mūsų matininkai at
mušė kelias priešų atakas ir nušlavė apie batalioną 
priešų pėstininkų.

Sovietų bombanešiai atakavo vieną vokiečių užimtą 
uostą Juodojoj Jūroj. Tapo nuskandinta du priešų mi
nų graibytojai, trys motoriniai torpedlaiviai ir su
sprogdinta amunicijos sandėlis.

Voronežo srityje mūsų kariuomenė vedė apsigyni
mo mūšius. Vienas raudonarmiečių dalinys su tankų 
pagalba, po atkaklaus mūšio, išvijo vokiečius iš vienos 
apgyventos vietos. Sovietiniai kariai pagrobė devynias 
priešų kanuoles ir dvi radijo stotis ir nušlavė apie tris 
batalionus priešų pėstininkų.

Kitame sektoriuje mūsų kariuomenė per dvi dienas 
sunaikino daugiau kaip šimtą priešų šaudymo punktų 
ir nušlavė apie pulką jų pėstininkų. Raudonarmiečiai 
pagrobė 15 kanuolių, 41-ną kulkasvaidį ir kiekį kitų 
ginklų; taipgi nelaisvėn paėmė tam tikrą skaičių priešų.

Viename vakarinio fronto sektoriuje vokiečių pėsti
ninkai su tankais atakavo sovietines pozicijas. Vokie
čiai susidūrė su smarkiu pasipriešinimu ir apie vidu
dienį metė į mūšį naujas savo pėstininkų divizijas ir 40 
tankų. Mūsų kariuomenė buvo pastumta truputį atgal. 
Bet paskui kirto smūgį hitlerininkam, atmetė juos at
gal ir atgriebė savo pozicijas.

šiame mūšyje tapo sunaikinta 22 vokiečių tankai ir 
apie' 1,200 jų kareivių ir oficierių.

Maskva, rugs. 17. — Šiandieninis Sovietų praneši
mas, tarp kitko, sakė:

Sovietų pėstininkų dalinys atmušė vokiečius auto
matiškus šaulius ir jų tankus šiaurvakariniuose Sta
lingrado priemiesčiuose. Buvo sužalota bei padegta še
ši priešų tankai. Automatiški gi jų šauliai buvo apsupti 
ir sunaikinti.

Kitame sektoriuje, per atkaklius mūšius, dažnai per
einančius į kautynes durklais, tapo sunaikinta apie 400 
vokiečių.

Į pietų vakarus nuo Stalingrado sovietinė kariuome
nė atmušė priešų tankų ir pėstininkų atakas. Vien tiK 
viename sektoriuje mes sunaikinome 11 vokiečių tan
kų ir užmušėme apie 250 jų karių. Sovietų artilerija 
bombardavo priešų kariuomenės subūrimus ir sunaiki
no tris jų šarvuotus automobilius ir 12 trokų su amu
nicija.

Mozdoko srityje sovietiniai gvardiečiai pagrobė prie
šų tanką, dvi kanuoles, 28 kulkasvaidžius, keturis tro
kus, 33 dėžes minų ir vokiečių štabo automobilį su do
kumentais.

Viename vakarinio fronto sektoriuje mūsų kariuo
menė užėmė aptvirtintą priešų poziciją ir nušlavė apie 
900 vokiečių. Sovietinė artilerija sunaikino 10 pavienių 
apkasų, 26* fortukus, penkias kanuoles, 14 kulkasvai- 
džių ir keturias mortirų baterijas.

Argentinos Fašistai Bom
bardavo” Demokratinį 

Laikraštį

Buenos Aires, Argentina.
— Vadinami Argentinos 
tautininkai — fašistiniai 
gaivalai vėl pradėjo šėlt 
prieš tuos argentinječius,

Ar Vien Oro Bombomis Ga
lima Laimėti Karą?

Yra žmonių, kurie tiki pa
sakojimais, kad jeigu tik 
Anglijos ir Amerikos orlai
viai supleškintų didžiuosius 
Vokietijos miestus, tai, gir
di, galima būtų laimėt karą 
prieš nacius be armijų siun
timo į Europos sausumą 
prieš Hitlerį.

Bet ir pavyzdys mažos 
anglų salos Maltos, Vidur
žemio Jūroje, rodo ką kita.

Anglijos oro vice-marša- 
las Sir Hugh Lloyd prane
šė rugpjūčio 11 d., jog faši
stų orlaiviai per 14 mėne
sių bombardavo tą salą dau
giau kaip du tūkstančius 
kartų, ir vien per dvi sa
vaites liepos mėnesį š. m. 
ten buvo nušauta žemyn 
200 priešų orlaivių. O ma
žiukė Malta vis dar atsilai
ko.

Ta sala teturi tik 96 ket
virtaines mylias ploto. Ro
dos, kiekviena pėda jos že
mės yra suardyta oro bom
bomis. Tačiaus visais tais 
tūkstančiai oro bombų fa
šistai nepajėgė priverst 
Maltą pasiduot.

Tai ką kalbėt, kad vien o- 
ro bombomis galima būtų 
priverst nacius pasiduot di
džiuliuose jų valdomuose 
plotuose? J. C. K.

KANADIEČIŲ NUOSTO
LIAI DIEPPE

Ottawa, Canada. — Ka
nados valdžia paskelbė, kad 
talkininkų žygyje prieš na
cius Dieppe, šiaurinėj Fran
ci joj rugp. 1|9 d., buvo už
mušta 170 kanadiečių karių, 
sužeista 633 ir be žinios din
go 2,547.

London, rugs. 18. — Ang
lų orlaiviai padegė nacių 
prieplaukų įrengimus Bor
deaux, pietinėje Franci joje.

PRANEŠIMAI
IS KITUR

PHILADELPHIA, PA.
Tio draugai ir draugės, kurie bu

vo paėmę platint “L.” pikniko įžan
gos laimėjimo tikietukus, stengkitės 
priduoti šį pirmadienį, 21 d. rug
sėjo, 8 v. v., Liaudies Namo.

ALDLD 10 kp. susirinkimas įvyks 
pirmadienį, 21 d. rugsėjo, 8 v. v., 
Liaudies Name, 735 Fairmount Ave. 
— Sckr. (219-221)

MONTELLO, MASS.
Lietuvių Tautiško Namo Parke 

įvyks piknikas, sekmadienį, rugsėjo 
20 d. Rengia vietinis Teatrališkas 
Ratelis. Bus leidžiamas laimėjimui 
puikus sieninis laikrodis. Turėsime 
muzikos, skanių valgių — “Turkey 
Sandwiches” ir įvairių gėrimų. 
Kviečiame vietinius ir iš apylinkės 
dalyvauti ir gražiai praleisti laiką 
atvirame ore, nes jau vasaros sezo
nas baigiasi.

(218-220)
Komitetas.

BALTIMORE, MD.
Lyros Choras rengia draugišką 

išvažiavimą, rugsėjo 20 d. sekma
dienį, 1 vai. dieną. J. Deltuvo ūky
je, Hanover. Kviečiame lietuvius 
dalyvauti, pasidžiaugsite dar vasa
ros gražumu. Taipgi bus alučio ir 
skanaus valgio. — Rengėjai.

(218-220)

kurie reikalauja glaudžiau 
bendradarbiaut su Jungti
nėmis Valstijomis prieš fa
šistų Ašį. Tokie gaivalai 
dabar kėsinosi suardyt lei
dyklą demokratinio dienraš
čio “Prensos” ir metė bom
bą. Jos sprogimas išnešė lei
dyklos langus.

Italai Giriasi Nuskandinę 
Laivą Gibraltare

Roma. — Italai giriasi, 
kad motoriniai jų torpedlai
viai nuskandinę vieną anglų 
laivą ir sužaloję keturis ki
tus Gibraltaro prieplaukoje. 
Dauguma tų torpedlaivių 
sugrįžę.

(Tai yra priešų praneši
mas, be patvirtinimo iš ki
tur.)

PRIEŠ PETRILLĄ
Washington. — Vyriau

sybė priešinga įsakymui 
Muzikų Unijos pirmininko 
Petrillo, kuris uždraudžia 
jos nariams gamint rekor
dus (plokšteles) radijo sto
tims. Valdininkai sako, kad 
daugelis mažesnių radi j o 
stočių turėtų užsidaryt, jei
gu negautų rekorduotų dai
nų ir muzikos. Tada tos sto
tys negalėtų paskleist žinių, 
reikalingų šalies gynimui.

žinoma, aplodismentų dau
giausia susilaukė.

Skambiai pasigirdus “Inter
nacionalo” garsams, visi su
prato, jogei Sovietų Sąjungos 
jaunuoliai: leitenantas Liud
mila Pavličenko, Įeit. Vladi
mir Pčelincev ir Nikolai Kra- 
savčenko, yra sveikinami jų 
pačių garsais, kovos atbalsiais.

Pasirodžius jiems estradoje, 
(kiekvienam atskirai) — ai
dėjo garsūs aplodismentai, 
žinoma, pirmučiausiai 
Liudm.' Pavličenko, savo 
donarmiečio uniformoje, 
bėjo rusų kalba. Toliau
kiti du studentai. Jų kalbos— 
sveikinimai — išversti anglų 
kalbom

Gražus raudonų rožių bu
kietas tapo suteiktas leitenan
tui Liudmilai 
rusų tautybės 
mieste.

Amerikos
Spangled Banner 
didžiai įdomų vakarą.

Vinco Duktė.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2385 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
.9230 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

WILLIAM T. MANNING
3230 Fulton St., Brooklyn, N.

the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10735 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2952 Avenue R, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. 

2952
išėjo 
r au
ka 1- 
sekė

Pavličenko nuo 
gyventojų mūsų

JOHN CORDES
Avenue R, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 721 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 1(7 
of the Alconolic Beverage Control Law at 
478 Kings Highway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to 
premises.

ANTHONY
478 Kings Highway,

be consumed on

PALAZZO
Brooklyn, N. Y.

the

(T)

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 1871 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
333 Sumner Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

BENJAMIN BICKEL
333 Sumner Ave., Brooklyn, N. Y.

107

the

(T)

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2227 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
183 Bedford Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MIRIAM BRANDT BRESLOW
183 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y. (T)

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1767 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Ontrol Law at 
268 Prospect Pk W., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be* consumed oft the 
premises.

TREASURE FOOD MARKET, INC.
258 Prospect Pk W.. Brooklyn, N. Y. (T)

NOTICE is hereby given that License Nd. 
GB 1964 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Sectidn R7 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
418 Stanhope Street, Borough of Brooklyfi,- 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JACOB; SCHERER
418 Stanhope St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1074 has been issued to the undersigned 
to sell wine & Liquor at retail, under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 3901 5th Ave.. Borough of Brooklyji* 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MICHAEL
3901 bth Ave.,

B. NOVOK
Brooklyn, N. Y.

Lietuvių Rakandų Krautuvė

tai:

Baltimore, Md.
(Tąsa nuo 3-čio pusi.)
Jungtinių Valstijų,

Himnas “Star 
baigė taip

Di
džiosios Britanijos, Rusijos ir 
Chinijos atstovai ir vėliavos,

London. — Naktį vėl nu
tilo Prūsijos, vengrų ir ru
munų radijai; spėjama, kad 
Sovietų orlaiviai iš naujo 
bombardavo jų miestus.

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 862 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
143 Driggs Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOSEPHINE PIOTROWSKI
142 Driigs Ave., Brooklyn, N. Y. (T)

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 523 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 197 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
99 St. Nicholas Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOHN CINIEL
99 St. Nicholas Ave., Brooklyn, N. Y.

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS.

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

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

Biznieriai, skelbkite savo biznį 
dienraštyje “Laisvėje”!

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

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

IŠDIRBĖJAI IR PARDAVĖJAI 

Geriausios Rūšies Rakandą 
Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių ’ 

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENE ir SŪNAI

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. '

Clement Vokietaitis
Lietuvis Advokatas 

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. TRiangle 5-3622

168 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7179

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 Parė Kiekvieną Šeštadienį!
TURIME GERŲ VYNŲ IR DEGTINIŲ

Ateikite pasimatyti su Giviais
Geriausias Alus BrookiyneS ta/ 

adresas;

459 GRAND ST
Skersai nuo Republic Teatro 

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

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

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

UNDERTAKER

J. GARŠVA
Graborius-Undėrtakcr 

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

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

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

Savininkas

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard Street 
kampas Inman Street 
Arti Central Skvero 

CAMBRIDGE, MASS.
Tel.. TRObrldge 6330

OFISO VALANDOS,
10-12 ryte
2-4 ir 6-8 vagare
Nedaliomis ir Šventadieniais:

* LIETUVIŠKAS ★

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINfc)

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

DIREKTORIUS 
LAIDOTUVIŲ

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 
306 UNION AVENUE 

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Rheingold Extra Dry Alus 
Didelis pasirinkimas visokių

F. W. Shalins 
(Shalinskas) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Ave. 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Vynų ir Degtinės
Importuotų ir Vietinių

Kasdien Turime
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ
JUOZAS ZEIDAT

411 Grand St* Brooklyn

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

Liūdesio valandoj krėip* 
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



NowYorto^^fe^jZInloi
Pasilinksminkite su 

Kaimynais
Maspetho lietuvių organiza

cijos, sykiu su rusų ir lenkų 
organizacijomis, rengia savo 
draugišką išvažiavimą Alley 
Pond giraitėn šį sekmadienį, 
rugsėjo 20-tą. Kviečia visus 
maspethiečius lietuvius, o taip 
pat ir savo kaimynus iš Brook
lyn© ir apylinkių atsilankyti su 
jais kartu pasilinksminti.

Bus gerų užkandžių ir karš
tų ir šaltų gėrimų, taipgi šo
kiams muzika ir platformą. 
Įžanga nemokama.

Kelrodis:
Alley Pond giraitė randasi 

skersai kelio prieš pat įėjimą 
Alley Pond Parkam Privažiuo
jama Q-27 busu, kuris gauna
ma gale Flushing gatvekario 
linijos, taipgi busais 1 Hillside 
ir 43, kurie gaunami gale In
dependent subvės Jamaica li
nijos. Išlipt ant Springfield 
Blvd. (25th Road). Nuo busų 
1 ir 43 reikia eiti 25-tu keliu 
po kairei į kalną (apie 10— 
15 minučių) ir iki prieisite Al
ley Pond Parko iškabą, tada 
sukti po kairei į girią.

N. K.

. Rodys Veikmę Padega
mų Bombų

Į New Yorką pribuvo armi
jos būrys su konvojumi apie 
desėtko trokų, busų, mašinų 

* demonstravimui miesto Civili
nių Apsigynimo darbuotojams, 
kaip kovoti prieš padegamųjų 
bombų ir kitokias atakas iš 
oro. Demonstracija turėjo bū
ti 18-tą ir 19-tą, bet 18-tą 
sulijus, dar bus rodoma ir 20- 
tą, Polo Grounds.

1 Baus Diskriminuojan
čias Firmas

Frieda Miller, industrijos 
komisionierius šioj valstijoj, 
pareiškė, kad lig šiol Karo 
Komitetas Kovai Prieš Diskri
minaciją Industrijoj tenkinosi 
agitacija ir prašymais firmoms 
nediskriminuoti samdant dar
bininkus. Bet, tūloms, sako 
komisionierė, prašymai negel
bėjo. Dabar komitetas trauks 
atsakomybėn tokias firmas. Ji 
sakė:

“Jeigu negelbės prašymai ir 
įtikinėjimai turinčių karo kon
traktus, kad jie turi samdyti 
aplikantus pagal ju tinkamu
mą darbui, neatsižvelgiant į
jų. rasę, spalva, tikybą ar tau
tinę kilmę, toki samdytojai tu
rės būti įteikti formalį įsaky
mą. Jeigu jie neišpildys įsa
kymo, jie bus baudžiami.”

Akiniai už $7.50
Per sekančias 30 dienų, mes 

darome šį specialį pasiūlymą 
Isavo seniems ir naujiems pa- 

cijantams.
Nepaisant didelio pakilimo 

kainų ant visų akiniam naudo
jamų medžiagų, mes vis dar 
patarnaujame už senas žemas 
kainas.

Atsilankę parodykite mums 
šį skelbimą ir mes duosime 
jums 10% nuolaidos.

Kainos už vienos rūšies stik
lus yra nustatytos taip žemos, 
kad pilnai patarnautume tik 
už $7.50.

i STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y.

šeštadienis, Rugsėjo 19, 1942
, - - --- ---- - - - - , , ■■■ ...i ■■ ■ i.nigĮ.

Kova Prieš Persekiojimą 
Piliečių Tęsiasi

Apeliaciniam teismui pa
tvarkius uždėti Komunistų 
Partiją ant baloto ir valstijos 
sekretoriui pasiruošus duoti 
užtvirtinimą komunistų kandi
datų pagal to teismo sprendi
mą, kova prieš persekiojimą 
piliečių vis dar vedama visu 
įkarščiu. Kasdien vis daugiau 
ir daugiau kandidatų iš abie
jų didžiųjų partijų ir šiaip įta
kingų piliečių pasisako už Ko
munistų Partijos teisę būti ant 
baloto ir prieš neteisėtą perse
kiojimą piliečių, kurie savo 
parašais pasisakė už komunis
tų buvimą ant baloto.

Thomas W. Wallace, repu- 
blikonų kandidatas į guberna
toriaus pavaduotojus ir Schen
ectady distrikto prokuroras 
pareiškė Konstitucinių Laisvių 
Federacijai, kad :

“Tai yra Amerikos demo
kratijos pamatinis principas, 
kad bile politinė partija, kuri 
išpildo taisyklėmis nurodytus 
reikalavimus, gautų vietą ant 
baloto. Pasirašiusieji bile ku
rios partijos peticijas turi būti 
tikriausia apginti nuo trukdy
mo, erzinimo ir persekiojimo.”

Henry Epstein, kandidatas 
generalio prokuroro darbui, 
dabartinis valstijos supirkimų 
vedėjas, irgi pasiuntė Konsti
tucinių Laisvių Federacijai pa
reiškimą, jog jis nepermainė 
minties. O savo mintį jis bu
vo aiškiai pareiškęs dar spalių 
16, 1934 metų, Syracuse ma
jorui Rolland Marvin, kada 
tas buvo sugestavęs, kad rei-*

ketų'surasti būdą nuvyti ko
munistus nuo baloto. Epstein 
tuomet, tarp kitko, sakė:

“Nežiūrint, kaip jums nepa
tiktų principai, kurių laikosi 
Komunistų Partija, man atro
do, kad būtų abejotiniausia 
rūšis amerikinio patrijotizmo 
uždrausti tai partijai priimtą 
įstatymišką procesą, kas, pa
sekmėj, būtų laužymu konsti
tucijos, atėmimu balso tiems 
valstijos balsuotojams . . . ku
rie prisilaiko tos partijos pa
žiūrų.

“Taip ilgai, kol jie atside- 
da ant baloto, jie vartoja tin
kamą konstitucinį ir taikų de
mokratinį būdą išsireikšti po
litiškai.”

Stanley Isaacs, Miesto Tary
bos narys, buvęs New York o 
miesto prezidentas, pareiškė 
minėtai federacijai, kad jis 
stoja su gubernatoriumi Leh- 
manu pasmerkime erzinimo 
piliečių ir bandymo atimti ko
munistams teisę rinkimų. Jis 
sakė :

“Mažumų partijos turi gau
ti pilną įstatymišką apsaugą, 
jeigu mes norime išsaugoti de
mokratiją.”

Šimtai kitų žymių ameriki
nio judėjimo vadų ir .organi
zacijų panašiai yra pasisakę 
tuo klausimu.

Tuo tarpu persekiojimas pi
liečių kai kuriuose up-state 
apskričiuose tęsėsi be pertrau
kos, nežiūrint protestų ir ne
klausant gubernatoriaus per
spėjimo.

Talmadge “Laidotuvės” 
Sekmadienį

Dabartinis Georgia valstijos 
gubernatorius Talmadge, ku
rio valdymas pasižymėjo neg
rų linčiavimu ir viso to, kas 
pažangu, kas naujadalybiška 
persekiojimu, bet kuris pralai
mėjo pereitas nominacijas, 
bus specialiai paminėtas “pa
laidojimu” Harleme šį sekma
dienį, 4 vai. po piet. “šerme
nų” procesija prasidės nuo 
142nd St. ir LenoA Avė. “Lai
dotuvių pamokslą” pasakys 
Adam Clayton Powell, Jr., 
Miesto Tarybos narys.

Kailiasiuviai Sveikino 
Sovietų Didvyrius

Masiniame didžiojo New 
Yorko kailiasiuvių darbininkų 
mitinge, įvykusiame rugsėjo 
16-tos vakarą, Manhattan 
Center, trys jauni Sovietų Są
jungos didvyriai, Liudmila 
Pavličenko, Vladimir Pčelin- 
cevas ir Nikolai Krasavčenko, 
buvo sutikti ir lydimi audrin
gomis ovacijomis. Estrada 
skendėjo gėlėse, bet ne vien 
tik gėlėmis pasveikinta didvy
riški kovotojai — kailiasiuviai 
unijistai pradėjo vajų sukelti 
$20,000 nupirkti Raudonajai 
Armijai du tankus atsiliepimui 
į Sovietų Sąjungos Žydų Kon
ferencijos atsišaukimą.

Vieną tanką kailiasiuviai 
pavadins Jack Schneider var
du, Kailiasiuvių Jungtinės Ta
rybos biznio agento, politinio 
kalinio, o kitą Morris Langer, 
kuris buvo užmuštas einant 
unijos pareigas.

SHOOT STRAIGHT 
With Our Boys!

BUY WAR BONDS

t

Valdininkas Laiko 
Sudėtą Metalą

Mieste atsirado bent vienas 
valdininkas (gal yra ir dau
giau, bet viešai nepasisakė), 
kuris nori laikyti krūvą meta
lo tikslu ateityje iš žmonių, iš- 
kolektuoti daugiau pinigų, ne
gu dabar pavartojimu to me
talo pasiųsti daugiau kulkų 
Hitlerio sumušimui. Tuomi 
valdininku yra ponas John H. 
Delaney, miesto Transportaci- 
jos Tarybos narys.

Miesto gyventojai veikiau
sia prisimins, jog prieš keletą 
metų IRT kompanija, pirm 
miestui nuperkant tas linijas, 
buvo pasišovus pakelti subvės 
fėrą ir tuomi buvo taip užsi
tikrinus, jog pasidarė dešimtį 
tūkstančių taip vadinamų “to
kens,” vien tik tam fėrui tin
kamų lyg ir pinigėlių, už ku-

Rimtai Pasimota Su
rinkti Metalą

Pereitą ketvirtadienį miesto 
kampanija rinkimui nulieka
mo metalo gerokai įsisiūbavo 
pirmyn. Civilinių Apsigyni
mas pridėjo savo petį prie ra
to, paskirdamas vieną liuosno- 
rį darbuotoją ant kiekvienų 
20 šeimynų. Jo pareiga bus 
atlankyti šeimynas ir papra
šyti, kad jos padarytų ablavą 
savo namuose ir surinkusios 
viską, be ko šiandieną gali 
apsieiti, atiduotų karui. .

. Kitu žingsniu buvo pasky
rimas vietų, kur tas metalas 
turės būti suneštas. Tam sto
čių žadama po visą miestą pa
ruošti apie 8,000. Tačiau 
apart tų, metalo rinkimo ka
pitonai, veikiausia, įsteigs sto
tis kiekviename bloke tuo lai
ku, kad jie pravedinės tame 
bloke rinkliavą.

Miesto majoras LaGuardia 
pareiškė, kad jis daugiau nei 
pasitenkinęs pereito trečiadie
nio rinkliava kenų. Buvo su
rinkta 468 su virš .tonai.

“Tai Yra Priešas” 
Irving Teatre

Rugsėjo 18-tą Irving Teatre 
pradedama rodyti įspūdinga 
Sovietų Sąjungos filmą “Tai 
Yra Priešas,” perstatanti na
cių persekiojimą užkariautų 
žmonių ir jų žudymą šimtais 
už vieną koriką nacį. Sykiu 
parodoma didvyriška ir suga- 
bi visų Sovietų Sąjungos ir už
kariautų kraštų, žmonių parti
zaniška kova prieš brutališką 
užgrobiką.

Greta šios, parodoma varso- 
toj filmoj “Ballet Russe De 
Monte Carlo,” su Offenbach, 
Rimsky Korsakovo, Paderews
ki©, Beethoven©, Chopino ir 
Liszt© muzika.

C. Lyman Collens iš Rye, 
N. Y., nusižudė iššokimu iš 
Hotel Edison, New Yorke, kur 
jis tik prieš 8 minutes buvo 
užsiregistravęs.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
Darbininką Įstaiga

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

rios bolių alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

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

rių padarymą sumokėjo $133,- 
000. Bet darbininkų organiza
cijų pradėti ir subvėmis važi
nėjančių viso miesto gyvento
jų paremti protestai tą planą 
parvertė. Dabar tie “tokenai” 
guli suversti 147th St. vagonų 
stotyje.

Angliško darbininkų dien
raščio “Daily Worker” kores
pondentas teiravosi pas p. De
laney, ką jis mano daryti su 
tuo metalu. Jis atsakė, jog jis 
negalįs jį atiduoti už “skre- 
pų” kainą — $12,000, tai jis 
laikysiąs. Kam? Jis to neat
sakė, bet kadangi žinoma, jog 
jis visuomet buvo šalininkas 
pakėlimo fėro, tad aišku, kad 
jis tuos “tokenus” nori laikyti 
su tikslu prie pirmos progos 
pakelti subvių fėrą.

Tie fėro pinigėliai yra pa
daryti iš lydinio nikelio, vario 
ir zinko, kurie visi yra reika
lingi vienoje ar kitoje karui 
gamybos srityje.

“Laisvėje” galima gauti 
Apsigynimo Bonai

REIKALAVIMAI
Reikalinga patyrusių opereiterių 

prie moteriškų paltų. Gali atsišauk
ti vyrai ir moterys sekamu antra
šu: 116 Suydam St., (2-ros lubos) 
Brooklyn, N. Y. (219-220)

Unija Atidarys Savo 
Bildingą

Warren K. Billings, paskel
bęs unijistas, kuris su Mooney 
išbuvo daug metų kalėjime, 
orlaiviu pribus iš Kalifornijos 
dalyvauti Wholesale and Wa
rehouse Unijos Lokalo 65-to 
namo atidarymo iškilmėse šį 
šeštadienį, rugsėjo 19-tą.

Lokalas 65-tas, CIO, atidaro 
11-kos aukštų naują bildingą 
13 Astor Place, New Yorke, 
pavadinamą Tom Mooney 
Hall.

Iškilmėse taipgi kalbės gar
bės viešnia Liudmila Pavličeri- 
ko, Sovietų paskelbusioji šau
lė, kuri dabar vieši New Yor
ke; Samuel Wolchak, unijos 
prezidentas; Arthur Osman, 
Lokalo 65-to prezidentas, ir 
kiti.

Iškilmės prasidės 10 vai.1 
ryto su demonstracija ir apro
dymu bildingo. Bus iškelta 
tarnybinė vėliava pagarbai 
2,000 lokalo narių, tarnaujan
čių mūsų šalies kariuomenėj, 
o po programos seks šokiai ir 
abelnai pasilinksminimas per 
visą dieną ii' vakarą, kad ga
lėtų dalyvauti visi lokalo na
riai, nežiūrint, kuriuos šiftus 
jie dirba.

Eugene A. Goetz, 18 metų, 
1767 E. 15th St., tėvų už
draustas stoti į marinus, iš nu
siminimo pasikorė.

Trys auto padangų (tires) 
šuleriai New Yorke sulaikyti 
po $5,000 kiekvienas, o dvie
jų dar j ieško.

DR. A. PETRIKĄ
DANTŲ GYDYTOJAS

221 So. 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868 
• •

VALANDOS:
9—12 ryte 
1—8 vakare 

Penktadieniais uždaryta

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais. 
kalui esant ir 
padidinu tokio 

1 dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 

Kamp. Broadway ir Stone Ave.
prie Chauncey St., Broadway Line 

Tel. GLenmore 5-6191

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei-

Lietuvių Kuro Kompanija į
Įsigykite žiemai anglių, nes i rudenį bus sunkus 

anglių pristatymas į miestus

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

turite

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

Telefonas EVergreen 7-1661
g^ĮĮ^ĮĮT^ĮĮ^ĮĮ^ĮĮ^K^ĮĮ^ĮĮ^ĮĮ^Įt^ĮĮ^Į^ĮĮ^ĮĮ^ĮĮ^Į^Į^Į^Į^ĮĮ^ĮĮ^Į^Į^Į^ĮĮ

MATEUSAS SIMONAVICIVS
j&T Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

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

426 SOUTH 5th
Blokas nuo Hewes St.

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

BROOKLYN, N. Y.
eleveiterlo stoties. Tel. EVergreen 4-9508

i-

Mardi Gras Svietas Lanko 
Nežiūrint Prietemą

Savo keturiosdešimtąją me
tinę Mardi Gras iškilmę-kar- 
nivalą Coney Islandas apvaikš- 
čioja, kaip ir paprastai, masi
niai ir iškilmingai, nežiūrint, 
kad ji apvaikščiojama karo 
sąlygose. Pirmą vakarą, 14- 
tą rugsėjo, privažiavo apie 
250,000 publikos ir nors pajū
ris pritemdyta, tačiau links- 
mavo iki vėlybų išnakčių.

Lankėsi skaitlingai ir kito
mis dienomis.

Pradedant rugsėjo 23-čia 
bausmės už pergreitą važiavi
mą automobiliumi bus padvi
gubintos.

IRVING PLACE

Prasidėjo BundistŲ 
Teismas

Dvidešimt devynių German- 
American Bundo narių teis
mas, turėjęs prasidėti pereitą 
antradienį, prasidėjo rugsė
jo 17-tą. Jie įkaitinti suokal
byje laužyti Parenkamosios 
Tarnybos ir Svetimšalių Re
gistracijos aktus. Trys iš 29 
yra prisipažinę kaltais.

irmą teismo dieną išrinkta
džiūrė, kurion įeina 6 vyrai ir 
6 moterys. Imant pagal jų 
religiją, džiūrimanai yra 8 ka
talikai, 3 protestonai ir 1 žy
dų tikybos.

arti 14 St. & Union Sq.
GRamercy—5-9879

Vėlai Rodoma
Kas Šeštadienį

IŠKILMINGA JUDŽIŲ PROGRAMA!

“THIS IS THE ENEMY!”
“Sujaudina... užvirins jūsų kraują!”'—Walter Winchell 
ir: “BALLET RUSSE DE MONTE CARLO.”

ANTRA DIDŽIOJI SAVAITĖ

Nauja Sovietine Muzikale Drama

'SPRING SONG'
Diriguojama A. Ivanovskio, kuris paruošė “Musical Story.” 
Pačią dramą parašė velionis Eugenijus Petrov ir G. Munblit.
Muzika didžiausių pasaulio kompozitorių, tame skaičiuje 
Randelio, Gounodo, Bacho.
Taip pat: “Front-Line Hospital” —■_ vaizdelis didvyriškos 
tikrenybės sovietinių daktarų ir slaugių.

Ir: “100 MILIONŲ MOTERŲ”

Nuolat nuo 9 A. M. — 25c iki 1 F*. M. šiokiom dienom.

STANLEY THEATRE 71,1 Ave- S,s-N-v-

| LORIMER RESTAURACIJA |
ANTANAS BARZDA, Savininkas

417 LORIMER ST. “Laisvės” Name BROOKLYN

Geriausios rūšies

VALGIAI
Gaminami Europiško 

ir Amerikoniško 
Stiliaus

Puikūs lietuviško na
mų darbo kllbasal ir 

kepta paršlena

Gaspadoriškai nuvirti 
kopūstai ir barščiai ’

THAT LEAVES UOTO IMID

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

Visada yra pasirinkimas pieniškų valgių Ir daržovių—virtų ir žalių

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

Krautuvėje yra 
didelis paeirin- 
kimaa 1 a i k ro
džių, 1 a ikrodė 
liy, deimantinių 
žiedų, auksinių 
ir s i d a brinių 
daiktų ir daik 
telių, kokių tik 
jums reikalin
ga.
DAIKTAIS IK 

KAINOMIS
VlRI-THlN RYTHM ...
Yellow gold filled cate, 
17-rewel Preclilon move
ment ... . 133.75 

N

MERCEDES ... 14 Id. 
•did yellow gold cote, 
17-jewel Precltlon move
ment .... $4250

VERI-THIN AIRWAY ... Mai BOSITE
•f yellow gold filed com w*h 
Guildite bed. II |eweJi. SltJS

PATENKINTI

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

■■M
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