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Mūsų Kariai Persijoje.
Jie Ten Susitinka su 

Raudonarmiečiais.
Vajus Jau Prasidėjo.
Apie Tūlus Mūsų Patrijotus.

Rašo R. Mizara

Va, jau turime ir spalių 
mėnesi. Atrodo, kad šitam mc-Į 
nėšiui bene bus lemta pasilik
ti svarbiausiuoju žmonijos is-
tori joje.

Rugsėjo mėnesio 2 dieną tū
liems atrodė, kad Stalingradas 
negalės išsilaikyti ilgiau, kaip j 
kelias dienas. Jis išsilaikė išti
są mėnesį. Prieš kelias savai
tes hitlerininkai skelbė, būk 
miesto puolimas — dienos - ki
tos klausimas. Bet jis pasiliko 
daugiau, kaip mėnesio klausi
mas.

Kasdien 
vokiečiai 
čius savo 
ten dar 
daug.

prie Stalingrado 
palaidoja tūkstan-' 
karių! Atrodo, jie į 
turės palaidoti jų j

Amerikos karią esama ir 
Persijoje. Ten, kaip žinia, yra 
Amerikos, Anglijos ir Tarybų 
Sąjungos kariuomenių dalinių.

Niūjorkiškio dienraščio “P 
M” korespondentas, Mr. Ro
bertson, grįždamas iš iMask- 
vos, buvo sustojęs Persijoje ir 
kalbėjosi su mūsų kariais. Ir 
štai, ką korespondentas rašo;

“Jie (Amerikos kariai) nori 
pradėti kariauti taip greitai, 
kaip tik galima. . . Atsibodo 
jiems tie didžiuliai antgalviai 
laikraščiuose. . .”

Tai jau ne pirmas kaitas, 
kai korespondentai rašo, kad 
mūsų kariai nori pradėti prie
šą mušti. Tas pats yra Airijoj, 
Britanijoj, Islandijoj. Tas pats 
Jungtinėse Valstijose.

Kiekvienas amerikietis ka
rys nori juo greičiausiu laiku 
priešą sumušti ir laisvas na
mon grįžti.

Deja, jiems dar vis nėra kur 
muštis. Jie dar vis maitina
mi tik pažadais.

Antrasis frontas* betgi, tu
rės būti atidarytas. Nes liaudis 
to reikalauja, nes kareiviai to 
nori, — nes tai yra vieninte
lis būdas priešui sumušti grei
čiausiu laiku ir su mažiausiai 
iškaščią.

Tas pats “PM” korespon
dentas rašo:

“Visi amerikiečiai, atrodo, 
yra suįdominti rusų kareivių 
rimtumu. Pe.nnsylvanietis sar- 
žentas sakė: ‘Rusai tebepaiso 
tik savo biznio. Netgi pirmiau 
negu jie tau pasakys ‘labas,’ 
privalai užsitarnauti juose pa-

Tai mūsų dienraščio vajus 
jau oficialiai prasidėjo. Mes 
gerai žinome, kad šiame va
juje atsiras daugiau vajinin- 
kų. negu jų buvo pereitais me
tais.

Mes taipgi esame įsitikinę, 
jog šiemet mūsų darbštieji va- 
jininkai gaus daugiau naujų 
skaitytojų, kaip pernai gavo.

Už tai jiems bus dėkingi vi
si laisviečiai, visa pažangioji 
Amerikos lietuvių visuomenė.

Bet man čia rūpi dar vie
nas dalykas priminti: kodėl 
gi kiekvienas skaitytojas ne
gali gauti nors po vieną skai
tytoją?

Jei taip būtų, palengvintu
me darbą vajininkams, o dien
raščiui nauda būti] milžiniš
ka.

Darbo žmonių 
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JSSLUOSIM NACIUS! SAKO LIETUVOS TARYBŲ VALDŽIA
SOVIETAI LAIMĖJO Į 

ŠIAURIUS IR PIETUS 
NUO STALINGRADO

Maskva, spal 
donoj i Armija

diviziją, 
raudon- 
viename 
S t a lin-

1. — Rau- 
atmetė vo

kiečius atgal šiauriniame ir 
pietiniame Stalingrado sek
toriuose. Sovietinė kariuo
mene Stalingrado fronte 
bendrai stipriai laikosi.

Diena pirmiau hitlerinin
kai, mesdami mūšin dar 
vieną savo tankų 
šiek tiek pastūmė 
armiečius atgal 
šiaurvakariniame
grado priemiestyje; bet čia 
buvo sunaikinta 1,000 nacių 
karių, 15 tankų ir dikčiai 
kitų įrengimų.

Į šiaurius nuo Stalingra
do, sovietiniai kariai, ata
kuodami priešus šonan, už
ėmė dar vieną strateginę 
kalvą.

SMŪGIS FAŠISTAMS 
KAUKAZE

Kaukazo fronte, į pietų 
rytus nuo Novorossiisko, 
raudonarmiečiai ir sovieti
niai marininkai supliekė 
Trečią rumunų kalninę di
viziją, užmušdami bei pa
vojingai sužeisdami 8,000 
priešų ir sunaikindami 25- 
kias fašistų kanuoles, septy
nis tankus, 75 kulkasvai- 
džius, 50 trokų ir du amuni
cijos sandėlius. Vienas bū
rys rumunų kariu perėjo į 
Sovietų pusę. Raudonar-

miečiai atėmė iš priešų vie
ną aukštumą.

Mozdoko srityje sovieti
niai kovotojai atmušė visus 
hitlerininkų puolimus ir su
naikino 26 jų tankus, 18 or
laivių ir apie pusantro tūks
tančio jų kareivių ir oficie- 
rių. čia taipgi buvo supliek
tas ir atgal nuvytas batalio
nas nacių.

Kariniai Sovietų laivai 
Baltijos Jūroj nuskandino 
vieną fašistų transporto 
laivą, 10,000 tonų. Juodojoj 
Jūroj raudonieji lakūnai su
naikino 23-ris karinius hit
lerininkų laivukus, torped- 
laivius ir valtis.

Vokiečių orlaiviai pusant
ro tūkstančio kartų per die
ną atakavo sovietines lini
jas Stalingrado srityje, nu
mesdami tūkstančius bom
bų į raudonarmiečių pozici
jas ir i patį Stalingradą.

Tebesiaučia neapsakomai 
kruvini mūšiai tarp Stalin
grado gynėjų ir nacių, įsi
veržusių į pakraštines mies
to gatves/

Hitlerininkam ypač nepa
tinka mūšiai nakties laiku.

Antradienį raudonarmie
čiai ištrenkė laukan vokie
čius iš stiprių pozicijų vie
name Stalingrado sektoriu
je ir paėmė šimtus priešų j 
nelaisvę.

Raudonarmiečiai Atkariavo Tris Kaimus-- 
Miestelius į Pietus nuo Stalingrado

O

Hitleris Plūsta Talkininkus
Kad Jie Nepasako, Kur 

Įsiverš prieš Nacius
Sako, Vokiečiai per žiemą 

Daugiausiai tik Ginsis 
London. — Hitleris per 

radiją kalbėjo Berlyne rugs. 
30 d.; gyrėsi, kad vokiečiai 
užimsią Stalingradą, o se
kantiems metams jis pa
skelbė tokius planus: Na
ciai laikys visas užimtas 
vietas, kurios turi būti at
laikytos; tegul, girdi, kiti 
atakuoja, tai pamatysime, 
katrie greičiau pails. Vokie
čiai ir iš savo pusės dary
sią atakas, kur jos bus rei
kalingos.

Hitleris bandė pašiept 
Anglijos ir Amerikos besi- 
ruošimus atidaryt antrą 
frontą prieš Vokietiją ir gy
rėsi, kad naciai esą prisi
rengę bile kur atmušt tal
kininkus (tai yra, jeigu jie 
žinotų, kur 
verš).

Specialiai 
Churchillui,
teriui pirmininkui, Hitleris 
šitaip nušnekėjo:

“Jeigu aš turėčiau s kokį 
gabų (žymų) karinį priešą, 
tai aš galėčiau nusakyt, kur 
jis užpultų vokiečius.

talkininkai įsi-

t a i k y damas 
Anglijos minis-

“Jeigu, tačiau, tenka tu
rėti reikalo su kariniais 
idiotais (pusgalviais), tai 
žmogus, suprantama, negali 
žinoti, kur jie darys ataką. 
Jie gali padaryt net bepro
tiškiausią žygį.”
PRIVERSTAS UŽMIRŠT 

PIRMESNIUS BLOFUS
Pernai kalbėdamas ta pa

čia proga, dėlei žieminės 
pašalpos rinkliavų, Hitleris 
blofino štai kaip:

“Tas priešas (Sovietai) 
jau sudaužytas, ir jis nie
kuomet daugiau nepakils.”

Paskui savo kalboj balan
džio mėnesį šiemet, po žiau
rių vokiečiam nuostolių per 
žiemą, Hitleris pareiškė, 
kad vokiečiai “smogs bolše
vikiškam milžinui, kol jis 
taps sunaikintas.”

Dabar gi kalbėdamas, 
Hitleris nusileido jau štai 
kaip žemyn; jis sakė:

“Mes arba laimėsime šį 
karą arba būsime išnaikinti.

“Mes niekuomet nepasi
duosime. Tai negalimas 
daiktas, kad priešai bet ka
da sumuštų mus.”

TALKININKAI NUVIJO JAPONUS 10 MYLIŲ 
ATGAL NAUJOJOJ GUINEJOJ

LIETUVOS RESPUBLIKOS
AUKŠČIAUSIOJI TARYBA

Vienas mūsų prietolius ra
šo šitokią pastabą:

“Labai tankiai tautininkai 
savo spaudoje deklamuoja: 
‘laikykime savo gražias lietu
viškas pavardes, neišmainyki
me jas ant amerikoniškų.’ Jie 
nurodo pavyzdžius graikų, 
lenkų ir kitų, kurie didžiuoja
si savo ilgomis pavardėmis.

“Bet patys tautininkai nė
ra nuoširdūs tame darbe. Pa
žiūrėkime tik į jų lyderius, re
tą rasi su “gražia lietuviška” 
pavarde. Pav., Dragūnas tam
pa — Drake, Liutkauskas — 
Luth, Bukšnaitis tampa — 
Bucks, Jurgėla — Gale, Am-

brozevičius — Ambrose, 
gevičius — Savage ir t.t.

“Daktarai, išsigydykite 
tys save.”

Maskva, spal. 1. — Sovie
tinė kariuomenė paėmė ini
ciatyvą i savo rankas į pie
tus nuo Stalingrado ir at
griebė nuo vokiečių tris 
miestelius bei kaimus, kaip 
praneša United Press, ame
rikiečių žinių agentūra. Ji 
teigia, kad raudonarmiečiai 
vejasi bėgančius persigan- 
dime fašistus, daugiausiai 
rumunus.

ši Sovietų kontr-ataka 
grūmoja priešams iš vieno 
šono, o kita kontr-ataka iš 
šiaurių, tarp Dono ir Vol
gos upių, grąsina naciams 
iš antro šono. Jau kelios 
dienos, kai raudonarmiečiai 
palaipsniui stumia hitleri
ninkus atgal tarp tų dviejų 
upių.

Vokiečiai desperatiškai 
kontr-atakavo sovietinę po
ziciją į šiaurius nuo Stalin
grado, s t e n g damiesi at
griebt vieną iš jų atimtą ka
rinę aukštumą, bet raudon
armiečiai sumušė tą kontr - 
ataką. Blogesnė Sovietam 
padėtis yra tik viename 
darbininkų buveinių centre, 
šiaurvakarinėje Stalingra
do dalyje, kur vokiečiai 
grūda vis daugiau mechani
zuotų savo jėgų šioje 38-

toje dienoje įtūžusių mūšių 
dėl miesto. Matomai, jie 
bando kaip nors įvykdyt 
Hitlerio pagyrą, kad Stalin
gradas būsiąs užimtas, — 
nepaisydami baisių- sau 
nuostolių.

FAŠISTŲ SKELBIMAI
Romos radijas taipgi pra

našavo, kad Stalingradas 
būsiąs užimtas, bet, girdi, 
niekas negali pasakyt, kada.

Naciai per radiją pasako
jo, būk jie sunaikinę 98-nis 
iš šimto amerikinių ir ang
liškų tankų, su kuriais So
vietai atakavo hitlerininkus 
į šiaurius nuo Stalingrado.

(Tai yra nepatikimas 
priešų pagyras, kurio nie
kas kitas nepatvirtina.)

Gen. MacArthuro štabas, 
spal. 1. — Australai ir ame
rikiečiai nubloškė japonus 
dar 10 mylių atgal skersai 
Owen Stanley kalnyno ir 
atėmė iš priešų Nauro kai
mą saloje New Guinea, 
grumdamiesi pirmyn nuo 
loribaiwa kalnų briaunos. 
Šią briauną talkininkai užė
mė praeitą antradienį. Šiuo 
žygiu australiečiai ir ame
rikiečiai taipgi pagrobė kie
kius japonų paliktų karo 
reikmenų. Dabar japonai 
bėga linkui Menari kaimo, 
už ketverto mylių į šiaurius 
nuo Nauro.

Nuo šiandieninės talki-

ninku linijos yra 42 mylios 
iki Porto Moresby, svar
biausios karinės talkininkų 
stovyklos, esamos pietiniai - 
rytiniame gale salos New 
Guinea.

Talkininkų orlaiviai bom
bardavo užnugarines japo
nų pozicijas ties Menari ir 
atakavo priešų orlaivių sto
vyklas ties Salamaua, toje 
pačioje saloje, o Bunos apy
linkėje jie nuskandino še
šias japonų valtis ir sunai
kino dvi priešlėktuvines jų 
pozicijas.

Visi talkininkų orlaiviai 
sugrįžo iš tų žygių į savo 
stovyklas.

Se-

P&-

Vienas Stalingradietis 
Nušovė 300 Nacių

Maskva, spal. 1. — Dar
bininkai ir milicininkai, tė
vai ir sūnūs žūtbūtiniai ka
riauja prieš vokiečius įsi
veržėlius Stalingrado gatvė
se.

Vienas sovietinis kulka- 
svaidininkas per dvi savai
tes užmušė 300 vokiečių, < 
kai kartą pritrūko amunici
jos, tai jis kastuvu (lopeta) 
nudėjo tris fašistus.

Senatas Priėmė Biskį 
Pakeistą Kainų Bilių
Washington. — Senatas 

vienbalsiai priėmė preziden
to Roosevelto pasiūlymą nu
statyt visų farmų produktų 
kainas tik su tokiu priedu, 
kad prezidentas, uždedamas 
“lubas” tų produktų kai
noms, “tinkamai apsvarsty
tų“ pakilusias farmų darbi
ninkams algas. Prezidentas 
iš anksto sutikęs padaryt 
tokią nuolaidą vadinamam 
farmų blokui.

Nustatant kainas ir algas 
abelnai, būsią imama pa- 
grindan tokios kainos ir al
gos, kokios buvo šiemet 
rugsėjo 15 d.
' Teigiama, kad ir kongre

so atstovų rūmas priims tą 
sumanymą.

Prez. Rooseveltas Darbo 
i •

Iškraustys Civilius 
Žmones iš Dakaro

Vichy, Franc. — Franci- 
jos “nepriklausomos” dalies 
valdžia nusprendė iškraus
tyt moteris ir vaikus ir “ne- 
reikalingus” civilius gyven
tojus iš francūzų uosto 
miesto Dakaro, vakarinėje 
Afrikoje. Bijo, kad talki
ninkai neužkluptų jo.

Maskva. — Sovietiniai 
Volgos laivai pleškina Vo
kiečių susisiekimus Stalin
grado srityje ir nuolat daro 
priešams didelių nuostolių.

Dienoje pareiškė, kad jeigu 
kongresas iki spalių 1 d. ne
išleis tinkamo įstatymo su
valdyt gyvenimo reikmenų 
brangimų, tai jis pats pada
rys reikalingus tam žings
nius.

Rašo JONAS ŠIMKUS
MASKVA, RUGS. 29, INCONTNEWS

Vokiečiai fašistai, laikinai užėmę Lietuvą ir pavergę 
jos žmones, dabar deda visas pastangas, kad išraut pa
čią atmintį apie tautinį seimą, kurį mūsų žmonės buvo 
išrinkę ir apie Tarybų valdžią, kurią jis buvo įsteigęs. 
Bet žmonių išrinkta Tarybų Lietuvos valdžia tebegy
vuoja ir tęsia savo darbą, labiausiai siekdama išlais
vint lietuvius iš vokiečių įsiveržėlių jungo.

Rugsėjo 20 d. nariai L’etųvos Respublikos Aukš
čiausios Tarybos susirinko į reguliarę savo sesiją Mas
kvoj. Iš tolimojo Taškento, iš Ufos, Jaroslavlio, taip 
pat iš karo fronto, kur dieną ir naktį kanuoles baubia, 
jie atvyko Maskvon išklausyt pranešimo apie veiklą 
Lietuvos Tarybų Respublikos liaudies komisarų ir atsi- 
šaukt į lietuvius.

Lietuvos žmonės veda narsią kovą prieš vokiečius 
įsiveržėlius. Joks nacių teroras, joks smurtas negali 
parblokšt lietuvių ant kelių. Lietuvos žmonės niekuo
met nesutiks pasiduoti vokiečių vergijai.

Desėtkai Tarybų Lietuvos seimo atstovų sėdi salėje, 
papuoštoje gėlėmis ir obalsiais lietuvių kalba. Čia taip 
pat yra Liaudies Komisarų Tarybos nariai.

Vietose, paskirtose svečiams, mes matome narius 
Lietuvos Komunistų Partijos Centro Komiteto, darbo, 
unijų atstovus, Tarybų Lietuvos veikėjus, rašytojus.

Prie prezidiumo stalo sėdi vyrai ir moterys karinėse 
uniformose: Jie atvyko iš lietuviškų Raudonosios Ar
mijos dalinių, štai Balis Baranauskas, pirmininkas Ta
rybų Lietuvos Aukščiaiisios Tarybos prezidiumo; ra
šytojas Liudas Gira ir atstove "Marija Kutraitė, smar
kioji lietuvių raudonarmiečių dalinio šaulė.

Kalba Lietuvos Liaudies Komisarų Tarybos pirmi
ninkas. Vaizdingais žodžiais Mečis Gedvilas piešia bai
sųjį paveikslą Lietuvos, pavergtos vokiečių įsiveržėlių: 
“Vokietys nori viską išplėšt iš lietuvio: jis ryžtasi iš
plėšt mūsų krašto ateitį, žmonas, vaikus ir viską.”

O stropiuose žvilgsniuose sėdinčiųjų svetainėje mes 
skaitome lietuvių tautos atsakymą vokiečiams pavergė
jams: “Ne! To niekados nebus!”

Susirinkę atstovai atsako audringais delnų plojimais 
į Gedvilo pareiškimą, kad Lietuvos Respublikos Aukš
čiausioji Taryba ir valdžia “veda organizuotą kovą 
prieš įsiveržėlius ir nesudės ginklų, kol paskutinis įsi
veržėlis bus išvytas iš mūsų šalies.”

Atstovas Matas Mickis praneša apie tūkstančius pa
dėkos laiškų, kuriuos žemdirbystės komisaras gavo nuo 
Lietuvos valstiečių po to, kai dvarininkų ir didžiųjų 
savininkų žemė buvo padalinta tiem valstiečiam, kurie 
mažai jos turėjo arba buvo visiški bežemiai.

Ar gali vokiečiai įsiveržėliai šiandien su pagalba lie
tuviškų pardavikų šumažint Lietuvos Tautinio Seimo 
nutarimų reikšmę žemės klausimu? Bergždžios ir mi- 
zernos jų pastangos! Ir senasis čampijonas kovotojas 
už Lietuvos darbo žmonių reikalus, Motiejus Šumaus- 
kas ir rašytojas Liudas Gira pasmerkia tuos niekšiš
kus išdavikus, tuos lietuvių tautos Judošius, kurie par
sidavė viliūgingiems įsiveržėliams. Kas gali būti ben
dra tarp šių bailių ir lietuvių tautos, kurios visa gar
bingą istorija yra pilna didvyringų žygių nepermal
domoje kovoje prieš vokiečius įsiveržėlius?

Pakylant Mikalinai Meškauskienei kalbėti, ją pasi
tinka sveikinimai delnų plojimais. Jinai skaito lietuvių 
tautai pareiškimą, priimtą Lietuvos Respublikos Aukš
čiausios Tarybos. Pareiškimo tekstą vienbalsiai užgiria 
Aukščiausios Tarybos nariai.

Lygiais kario žingsniais atstovas Romas Zebenka, 
lietuviško Raudonosios Armijos dalinio leitenantas, 
ateina ant pagrindų. Tas, pirmiau buvęs agronomas, 
dabar beveik nepažįstamas. Ryžtais žodžiais, perve
riančiu tonu jis kalba į lietuviškų dalinių raudonarmie
čius:

“Kas atnešė mirtį ir kančias mūsų žmonėms? Vo
kiečių fašistai. Kas atvaduos mūsų šalies laisvę, kas 
sugrąžins Lietuvai jos vardą, kas atkeršys vokiečiams 
fašistams už nužudytus mūsų brolius ir seseris, už žvė
riškus išniekinimus mūsų mergaičių, už našlaičių aša
ras? Jūs, raudonieji kovotojai. Jūsų rankose yra lie
tuvių tautos garbė! Garbingi jūsų narsos žygiai bus 
lietuvių pasididžiavimas per amžius.”

Raudonieji kariai tęsia garbingus, kovingus pada
vimus (tradicijas) lietuvių, kurie per šimtmečius ko
vėsi prieš vokiečius įsiveržėlius.

Priimant tekstą atsišaukimo į tautinius lietuvių dali- 
(Tąsa 5 puslapyje)
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Dienraščio “Laisvės” Vajus
Prasidėjo dienraščio “Laisvės” vajus. 

Kas metai mes turime po vieną tokį va
jų. Kas metai per vajų dedame didelių 
pastangų gauti laikraščiui naujų skaity
tojų, gauti bendrovei, kuri leidžia dien
raštį, naujų šėrininkų, ir gauti kitokios 
pagalbos savo dienraščiui.

Gal bus tokių, kurie sakys: “Jūsų va
juose nėra nieko naujo, — viskas tas 
pats ir tas pats.”

Prisipažinsime, mūsų vajuose, imant 
juos siaura technikine prasme, nėra 
nieko naujo. Viskas, ko mes norime, tai 
daugiau naujų skaitytojų, ir daugiau 
medžiaginės dienraščiui paspirties. Tai, 
ištikrųjų,t nėra nieko naujo. Bet ir pa
čioje visatoje nėra nieko naujo. Mūsų vi
sas gyvenimas susideda iš tų pačių kas
dieniškų smulkmenų. Mūsų duona yra 
kasdieninė. Kitais žodžiais, mūsų vajus, 
kaip ir visas mūsų gyvenimas, ateina 
kartą per metus ir praeina. Kai kada jis 
esti pasekmingesnis, kai kada silpnesnis. 
Tai priklauso nuo objektyvių ir subjek
tyvių sąlygų, — tai priklauso nuo to, 
kaip gerai eina darbai, kaip darbininkai 
dirba ir kiek uždirba ir nuo to, kaip ge
rai mūsų vajininkai darbuojasi, j ieško
dami naujų prenumeratų.

Šiemet mūsų vajus podraug bus “toks 
pats, kaip kas metai”, bet ir skirtinges- 
nis nuo kitų metų vajų. Skirtingesnis 
tuomi, nes jis prasideda mūsų kraštui 
esant kare. Skirtingas tame, kad šiemet 
mūsų laikraščiui lengviau galima gauti 
skaitytojų negus kada nors.

Gavimas “Laisvei” naujo skaitytojo ne 
tik padės darbo žmogui šviestis; gavi-, 
mas “Laisvei” naujo skaitytojo šiemet 
stiprins ne tik “Laisvę”, bet ir visas mūsų 
krašto karines pajėgas!

Nes mūsų dienraštis remia karą šimtu 
nuošimčių. Jis remia prezidentą Roose- 
veltą, jis remia Jungtines Tautas; jis 
kovoja prieš lietuviškus pro-nacius, hit
lerininkus, kurie nuodina lietuviškai kal
bančiai mūsų visuomenei protus fašisti
niais nuodais ir kenkia mūsų karo pa
stangoms.

Jei paimsime iš šitos pusės, tuomet su
prasime, kad šis mūsų dienraščio vajus 
yra “toks pats,” bet ir žymiai kitokis ne
gu būdavo seniau.

Be to, šiemet mūsų vajininkai taip pat 
jau turėtų gerokai pagalvoti, kur ir kaip 
daugiau dienraščiui naudos padaryti. Y- 
ra tam tikrų miestų, kur mūsų broliai 
lietuviai mažai teuždirba. Pavyzdžiui, 
Brooklyne, kur dauguma kriaučių, net 
nedarbas pradeda reikštis. Tuo pačiu sy
kiu tam tikruose miestuose mūsų tautie
čiai smarkiai dirba apsigynimo pramo
nėse. Vadinasi, ten daugiau jie uždirba 
ir išgali užsisakyti dienraštį. Ten reikia 
daugiau kreipti dėmesio. Pav., Connec
ticut valstijoj daug mūsų tautiečių gerai 
'dirba ir daug uždirba, — ten, beje, draug 
yra suvažiavusių lietuvių iš kitų valsti
jų. Ten, gera dirva vajininkams.-

Suėmus viską bendrai, mes pasitikime, 
kad mūsų vajininkai ir mūsų skaitytojai 
gerai supras padėtį, kokioje mes gyve
name, ir jie gražiai pasidarbuos savo 
dienraščiui.

Teisėjas Pataria Keistučio Kliubui 
Paaukoti Pinigų Tarybų Sąjungai

Įdomiai prisirituliavo pVie galo toji či- 
kagiškių byla, kurią suklaidinta socijal- 
fašistų mergina užvedė prieš Konstanci
ją Abekienę. Kad skaitytojui viskas bū
tų aiškiau, trumpai pasakysime, kaip to
ji byla atsirado.

Čikagoje gyvuoja Lietuvių Keistučio 
Kliubas, kuriam priklauso keli šimtai vy
rų ir moterų, visokių politinių pažiūrų. 
Liepos mėnesio 5 d. (š. m.) įvyko Kliubo 
S ariu mitingas. Jame buvo skaitytas nuo 

Russian War Relief Komiteto- laiškas,

prašąs aukų. Kilo ginčų. Vieni nariai, 
norėjo tam tikslui paaukoti ir jie siūlė 
net ir sumą — viso labo $10. Bet kita 
narių dalis, apnuodinta pro-naciškais 
nuodais, esanti socijal-fašistų įtakoje; 
piestu stojo prieš. Ir Kliubo pirmininkas, 
matyti, persigėręs ta pačia dvasia, kėlė 
suirutę ir pats pabėgo. Kai kurie socijal- 
fašistai arba jiems artimi bičiuliai rėkė, 
aliarmavo, puolė, kitus narius. Matyt, bu
vo kai kur ir apsikumščiuota.

Viskas, atrodė praeis ir bus pamiršta. 
Bet ne. Viena panelė, kliubo sekretorė 
Dagytė, patrankė K. Abekienę valdiškan 
teisman už tai, būk pastaroji aną “už
gavusi stiklu”!.... Ji pasisamdė advokatą 
Grišių ir pradėjo!...

Teismas įvyko rugs. 28 d. Apklausinė- 
jęs abi pusi ir jų liudininkus, teisėjas 
Schiller bylą, žinoma, išmetė be jokio' 
sprendimo. Aprašydamas tąjį įvykį “Vil
nies” korespondentas štai ką primena:

“Buvo daug juoko ir pats teisėjas juo
kėsi, kai advokatas Grišius su didžiu su
sijaudinimu šaukė, kad jo atstovaujama 
grupė yra lojalūs amerikonai, kad jie 
stoja už krikščionių judėjimą, o ta pusė, 
kuri stoja už Rusų Karo Pagelbai auko
jimą, yra negeri žmonės ir juos reikią 
nubausti.

“Teisėjas jam patarė nesikišti į teis
mo tvarką, nes tai teisėjo dalykas daryti 
nuosprendžius. O kas liečia Rusų Karo 
Pagelbą, jis patarė po naujų metų, kai 
bus kliubo metinis susirinkimas, kad 
paaukotų ne $10, bet bent $25 ar dau
giau.

“Toliau teisėjas J. Schiller pareiškė, 
kad užsipuldinėjimai, skundas prieš K. 
Abekienę neturi pagrindo. Jis kilęs iš 
ginčų tarp dviejų grupių, kurios viena 
stoja už paramą mūsų šalies talkinin
kei, o kita, kad nieko tai šaliai neauko
ti.”

Reikia skaityti šią bylą labai reikšmin
ga. Pagalvokit! Teišėjas priverstas buvo 
patarti Keistučio Kliubui, kad jis paau
kotų kiek tiek Sovietų Sąjungos kovoto
jams! ' i

Sunku prisiminti, ką pagalvojo teisėjas 
apie tuos gaivalus, kurie sukėlė kliubo 
mitinge skandalą dėl to, kad buvo duota 
sumanymas dešimtinę paaukoti didžiau
sios Amerikos talkininkės, Tarybų Są
jungos, didvyriams. Bet teisėjas privalė
tų žinoti, kad tie skandalistai yra atika 
pro-naciškosios lietuviškos spaudos Ame
rikoje. Baisu, rodosi, tą ir sakyti, bet 
taip yra! Gal šis teisėjo Schillerio pata
rimas jiems kiek tiek pradarys akis.

Švedija Bijo Nacių
Iš Švedijos ateina žinių, kad esąs nu

matomas Hitlerio užpuolimas ant tos ša
lies. Dalykas tame: vėliausiuose rinki
muose nacių partija visai pralaimėjo vi
sas vietas, naciams pataikaują socialis
tai taip pat neteko daug vietų, gi komu
nistai išrinko daugiau atstovų.

Kita, Vokietijos fašistai bijosi, kad 
Anglija ir Amerika neiškeltų armijas 
Norvegijon, kas labai pakeltų Švedijos 
demokratinių sluoksnių ūpą ir reikalau
tų išstoti prieš nacių Vokietiją.

Trečia, Hitlerio “blitzkrygai” Sovietų 
Sąjungoj susmuko, 1942 metų kampanija 
jam veik nieko nedavė. Naciai negalėjo 
paimti Voronežo; Maskvos ir Leningra
do frontuose jie nustojo pozicijų. Prie 
Stalingrado sulaikyti ir brangiai moka, 
Priekaukazijoj jų kampanija gali baigtis 
visišku susmukimu. Hitleris nori kur 
nors pasirodyti ir jis numato lengvą per
galę Švedijoj.

Švedija, sakoma, turi apie 600,000 ka
reivių po ginklu, ji turi ginklų, bet klau
simas, ar ji, atsitikime užpuolimo, galė
tų gintis, ar josios vyriausybės ir kariuo
menės vadovybė yra tam pasiruošusios?

Kaip Tūli Valdininkai Trukdo 
Prezidento Žadėtosios Sovietų 
Sąjungai Pagalbos Teikimą

Tautų 
laimė-

žinių, Stark,

straipsnį, • parašytą 
F. Stone, karo klau- 
specialisto ir bendra- 

žurnalo “The Na- 
taipgi autoriaus ke-

“Times’ui” į Akį
New Yorko “Times” prieš kelias die

nas pareiškė, jog “Rfusija nėra šiame ka
re tam, kad mus išgelbėti” ir pridėjo, 
kad todėl Anglijai ir Amerikai nereikia 
skubintis su atidarymu antro fronto 
prieš Hitlerį, nes esą antrasis- frontas 
yra reikalingas tik Sovietų Sąjungai gel
bėti. Į tai atsako skaitytojų laiškuose 
Bernard F. Riess, pareikšdamas, kad to-1 
kis “Times’o” tvirtinimas yra aklas, ža7 
lingas ir kenkiąs Jungtinių Tautų vienin
gumui.

Jis priveda, kad Mr. Willkie sako, jog 
rusų ir anglų frontai kartu yra ir Ame
rikos frontai. Taipgi atmeta “Times’o” 
pasaką, būk liaudis neturi rūpintis antro 
fronto reikalais, o tą klausimą palikti tik 
militaristams, nes Mr. Willkie sako, kad 
tūliems militaristams reikėtų subakšno- 
ti į pašonę.

Šiurpulingos žinios iš 
Washingtono sukratė kiek
vieną anti -. hitlerininką, 
kiekvieną, kuris nori nuo
širdumo ir bendradarbiavi
mo tarpe Jungtinių 
kovoj už mūsų karo 
jimą.

Jau pirma buvo
kad prezidentas Rooseveltas 
turi keblumo su tūlais val
dininkais, kurie trukdo tei
kimą pagalbos Sovietų Są
jungai, kurie nepildo prezi
dento patvarkymų. Jau bu
vo žinių, kad vieną' kartą 
paskirti ginklai gabenimui 
'į Sovietų Sąjungą kovai už 
mūsų Svisų reikalus buvo 
nuvežti ne ten, bet į Texas 
valstiją.

Dabar New Yorko dien
raštis “P. M.” iš rugsėjo. 28 
dienos, patalpino trijų pus
lapiu 
Mr. L 
simais 
darbio 
tion,”
liu stambiu veikalu. Q C c-

Mr. I. F. Stone savo 
•straipsnį iliustravo paveik
slais tų žmonių, kurie ken
kia prezidento patvarkymus 
pravesti ir tų, kurie nuo
širdžiai padeda preziden
tui. Jis savo straipsnį pra
deda sekamų pareiškimu: 
“Aš darau apkaltinimą Val

stybės Departamento žiba
lo Koordinavimo vedėjams, 
Chemikališkam Skyriui ir 
Karo Gamybos Bordui, kad 
jie užblokaduoja Sovietų 
Sąjungai pagalbą.

“Aš kaltinų juos, kad jie 
nepaiso aiškių ir paties pre
zidento duotų patvarkymų. 
Aš kaltinu juos, kad jie tik
sliai suvėlina reikmenų pa
siuntimą į Sovietų Sąjungą, 
kaip ir priemonių, kurios 
yra reikalingos jos dviejų 
būtiniausių j karo medžiagų 
gaminime — lėktuvų gazo
lino ir mašinerijos gamini
mui TNT (sprogstančios 
medžiagos). Keturiolika mė
nesių praėjo, kai preziden
to buvo įsakyta pasiųsti tas 
reikmenis mūsų talkininkei 
Rusijai ir jos nepasiųstos.”
Kas Gi Yra Tie Trukdy

tojai?
Mr. I. F. Stone iškelia ap

kaltinimą, kad tais truk
dytojais yra I. G. Farben ir 
I. G. Standard of New Jer
sey, Shell Co. Texas, Stan
dard of, Indiana, Universal 
Oil Products ir M. W. Kel
logg Co. kompanijų vedė
jai.

Advokatas A. A. Berle, 
kuris yra Valstybės Depar
tamento sekretorius, Max 
W. Thornburg, Valstybės 
Departamento patarėjas ga
zolino klausiniais ir vice
prezidentas Persian Gulf 
Oil Co., kuri operuojama iš
vien su Standard Oil Kali
fornijos ir Texas valstijų. 
Loy W. Henderson, kuris 
yra Valstybėj Departamen
te užsienio reikalų vedėju ir 
tuo pat kartu vadovauja 
prieš - sovietiniam blokui. 
Dean Acherson, kuris yra 
pagelbininku Valstybės De
partamento sekretoriaus ir 
griežtai priešingas duoti ar 
parduoti Sovietų Sąjungai 
reikmenų. Charles Bunn, 
vedėjas Valstybės Departa
mente ekonominių reikalų. 
E. W. Reid, pagelbinis vir
šininkas Chemikališko Sky
riaus, Meliono instituto ha- - 
rys. Ralph K. Davis, pagel- 
bininkas žibalo klausimais 
prie Vidaus5 Sekretoriaus

Mr. Harold Ickes ir vedėjas 
Standard Oil Co. Kaliforni
jos valstijoj. Mr. Wright W. 
Gary, direktorius žibalo rei
kalų tvarkymo ir direkto
rius M. W. Kellogg, Co. Mr. 
EL J. Sadler, direktorius 
Standard Oil Co., of New 
Jersey ir eilė kitų, jų tarpe 
admirolai H.
Reeves ir Stuart

Kaip Jie Neklauso 
Prezidento?

Prezidento Roosevelto 
gius remia toki žmonės 
kaip vidaus sekretorius 
Harold Ickes, finansų sek
retorius Morgenthau, Har
ry L. Hopkins, Donald Nel
son, W. Averell Harriman, 
Ed. N. Stettinius, William 
L. Batt ir kiti.

Bet priešsovietinis blo
kas valdiriinkų ir atsako- 
mingų kompanijų vedėjų 
suranda būdus sulaikyti So
vietų Sąjungai pagelbą ir 
tuo apsunkina ne vien jos, 
bet visų Jungtinių Tautų 
karo laimėjimo klausimą.

Nuo pat karo pradžios, 
kaip tik Hitleris užpuolė 
Sovietų Sąjungą, birželio 22 
d., 1941 metais, tai Sovietų 
Sąjunga norėjo nusipirkti 
Amerikoj mašinų gamini
mui orlaiviams gazolino ir 
TNT sprogstančių medžia
gų. Prezidentas 
tas peržiūrėjo 
prašymą liepos 
1941 metais, ir, 
karti ir industrijos speciali
stais, atrado, kad galima

zy-

Roosevel-
tą Sovietų

23 dieną, 
aptaręs su

tatai Sovietų Sąjungai par
duoti ir liepos 25 d., 1941 
metais, užtvirtino, įsakyda
mas, kad tos mašinos būtų 
Sovietams pristatyta iki 
spalių 31 dienos, 1941 me
tų.

Jau keturiolika mėnesių 
prabėgo, bet tos mašinos ir 
dabar dar nepristatytos, 
nors jos Sovietų Sąjungai 
labai reikalingos, kada Hit
lerio gaujos veržiasi prie 
Kaukazo žibalo.

Virš įvardinti žmonės, no
rėdami neduoti Sovietų Są
jungai pagelbos, pirmiausiai 
išstojo prieš naujų mašinų 
pardavimą, motyvuodami, 
kad jos Amerikai reikalin
gos. Tada Sovietų Sąjun
gos inžinieriai pasirinko 
Texas valstijoj antrarankes 
mašinas. Trukdytojai vis 
nedavė sutikimo, vis vilkino 
aiškindami, “kad... kad”, už 
dienos kitos viskas bus su
tvarkyta ir mašinos pasiųs
ta.

Prezidentas Rooseveltas 
rugpjūčio 18 dieną, 1941 
metais vėl paragino tuos 
žmones, kad jie greičiau 
perleistų tas mašinas. Tada 
minėtos gazolino kompani
jos metėsi į naują “gudru
mą,’’ jos pradėjo sakyti, 
kad jeigu mašinos ir gamy
bos planai bus Sovietams 
parduoti, tai tuo “Amerika 
išduos savo slaptybes.’’ Mr. 
Sedler, vedėjas Standard 
Oil Co., tokiomis pasakomis 
savo pusėn gavo Amerikos

admirolus Stark, Reęves ir 
Stuart, ir tie pradėjo prie
šintis. Kai kurie pradėjo 
aiškinti, kad jeigu tie doku
mentai ir mašinos pateks 
Sovietams, tai paskui dar 
gali patekti Vokietijai.

Prezidentas Rooseveltas 
įrodė, kad Vokietijos fašis
tams tie “sekretai” jau se
niai yra žinomi, nes M. W. 
Kellogg Co., Standard ir I. 
G. Farben yra karteliai, su
sirišę su Vokietijos žibalo 
savininkais, kad nacių a- 
gentai dar prieš karą tas 
“slaptybes” jau žinojo, kad 
Mr. Gary net Japonijai per
davė žibalo gamybos pla
nus, kada Standard ir Shell 
kompanijos prieš Amerikos 
valdžios norą per Interna
tional Hydro pardavė gazo
lino gamybos patentus. Ir 
Mr. I. F. Stone rašo: “Kiek
viena “Ašies” šalis gamina
si ir naudojasi pagal tuos 
patentus gazoliną orlai
viams, kada tie patys asme
nys yra priešingi tatai par
duoti mūsų talkininkei So
vietų Sąjungai.”

Kada ir tas buvo išaiš
kinta, tai nei už Šį, nei už 
tą Standard Oil Co. užsi
manė, kad Sovietų Sąjunga 
jai sumokėtų $5,000,000 pir
miau negu koki žingsniai 
bus padaryta. Po visos ei
lės'važinėjimų su pagelba 
Mr. Ickes ir šis klausimas 
buvo išlygintas.

Tada minėtos gazolino 
kompanijos vėl pakišo nau
ją planą, kad, vieton par
duoti Sovietams mašinas, 
tai jos veš tas mašinas į 
Persiją ir ten praplės Ang
lo-Iranian Oil Co. gazolino 
perdirbimo fabrikus, o So
vietų Sąjunga turi pravesti 
kelių šimtų mylių vynas,

(Tąsa ant 3-čio pusi.)

1

f

t

ta

□

/ , ' * r-; -. •; .r. - r t*, - anrnuU) • >

Kviečiame į Talką
Jau prasidėjo dienraščio “LAISVĖS” vajus gavimui nau

jų skaitytojų. Visus apšvietą-įauginančius žmones, visus dien
raščio “Laisvės” skaitytojus kviečiame į talką gauti “Laisvei” 
naujų skaitytojų.

Vajus prasidėjo su 1 d. spalių ir baigsis su 1 d. gruodžio
Tuojau stokite į kontestą ir darbuokitės, kad gavus kuo dau

giausia naujų skaitytojų. Kontestantams yra paskirtos sekamos 
dovanos:

1—$50 U.S. War Bond; 2-$30 cash; 3—$25 cash;
(Ji

4—$25 U. S. War Bond; 5—$20 cash; 6—$18 cash;
7—$15 cash; 8—$10 cash; 9—$7 cashir 10—$5 cash

Darbuokitės, kad gauti vieną iš aukščiau pažymėtų dovanų 
ir būti pagerbtu pasižymėjusiu apšvietos platinimo darbe. Kurie 
manote-stoti. į kontestą, stokite tuojau, iš pat pradžios kontesto.

“Laisvės” kaina, metams $6.00, pusei metų $3.25. Brooklyne 
(kur reikia ant kiekvienos kopijos uždėti po štampą) metinė 
kaina $6.50, pusei metų $3.50.

. Naujiem skaitytojam nėra jokios nuolaidos kainoje. Viskam \ 
, brangstant, “Laisvės” kaina nebuvo pakelta. $6.00 yra gana 

žema kaina už dienraštį.

Visi Galime Gauti Po Vieną 
Naują Skaitytoją “Laisvei”

Kurie nestosite į kontestą, prašome gauti nors po vieną nau
ją skaitytoją savo dienraščiui laike vajaus. Gavę naujų skaity
tojų, kartu su užsakymu, siųskite ir mokestį adresuodami se
kamai:

“LAISVES” ADMINISTRACIJA
427 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.
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Nazi Dictator of Lithuania Decrees
Severe Penalties To Be Imposed Upon

Peasants; Quislings Willing Catspaws
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Atsiskyrus su Juozu 
Baltrušaičiu
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MOSCOW, (Intercontinent 
News). — Accusing Lithuanian 
peasants of deliberately leav
ing thousands of hectares of 
farm land uncultivated and 
charging laxity in harvesting 
of crops, August Rentein, Na
zi dictator for Lithuania, has 
decreed severe penalties to be 

I imposed upon the peasantry.
At the beginning of August 

Rentein levelled the following 
accusation at Lithuanians. He 
said that about 300 thousand 
hectares of land have remained 
uncultivated; harvesting of 75 
thousand hectares of grain 
crop sown is going badly; that 
80 thousand peasants have not 
delivered the stipulated quan
tities of milk, butter, eggs and 
meat, or that the mount de
livered has been very slight; 
that the Lithuanian peasants 
are boycotting German and 
Dutch colonists.

Rentein has declared that it 
was time to put a definite stop 
to the sabotage being carried 
on by the Lithuanians. He de
manded that the Lithuaniani 
peasants be held collectively 
responsible for uncultivated 
land or unharvested crops and 
that penalties be imposed on' 
the district as a whole where) 
such incidents occur.

Rentein has decreed that the I 
following penalties be imposed:' 
For every hectare of unculti- ■

(By INC Cable to Laisve)
By JONAS SHIMKUS 

vated land a fine of 50 marks 
be levied, for every hectare of 
unharvested crops one man be 
condemned to fourteen days of 
hard labour; if the required 
amount of milk and eggs is not 
supplied all cows and hens are 
to be confiscated; and if the 
required meat quota is not sup- 
lied to the Nazis, such failure 
will be punished by confine
ment to a concentration camp. 
People found guilty will be fur
ther punished by being depriv
ed of their farms and trans
ferred to some other German 
occupied region. These penal
ties were to be put in effect' 
with the first of September.

At the beginning of August 
three thousand Dutchmen and 
two thousand German men 
women and children from 
Southwestern Germany arrived 
in Lithuania and were settled 
on the farms of the Lithuanian 
peasants.

Rentein has demanded that 
traitor Kubiliunas, who has 
so.ld himself to the’ Hitlerites 
for the title of Adviser on 
Home Affairs, provide an 
additional one hundred thou
sand men and women for work 
in industrial plants in Germa
ny and for erecting fortifica
tions at the front. In addition

Rentein has demanded 200 
thousand persons for lumber
ing and the construction of 
strategic roads and railways. 
He has also declared that in 
the view of growing resistance 
an additional 2000 hostages 
will be arrested. It should be 
remembered that' 4000 Lith
uanians were arrested this 
spring as hostages and it is be
lieved that the majority of 
them have already been shot. 
Another so called adviser on 
Education, Meskauskas has 
been informed by Rentein that 
all newly enrolled university 
and high school students would 
be mobilized for labour duty.

Thus this winter the lower 
classes in Lithuanian high 
schools will be suspended. In 
addition twenty five percent of 
the students of other classes 
will be sent to Germany as la
bourers. The same applies to 
the sixth and seventh classes 
of the Gymnasia.

These Lithuanian degene
rates, the so-called Advisers, 
have promised to carry out 
Rentein’s instructions in full.

The Lithuanian People are 
replying to these fresh de
mands of Hitlerites by 
strenghtening their partisan 
struggle against fascist marau
ders and their henchmen — be
trayers of Lithuanian.

Su velioniu Juozu Baltru
šaičiu pirmu sykiu susipa
žinau jojo knygų krautuvė
je ir spaustuvėje 1914 m., 
rudenyje. Buvau atėjęs nu
sipirkti kokią knygą ir nu
sipirkau —Sapnininką. An
tru sykiu atsilankius, teko 
daugiau su velioniu pasi
kalbėti ir jis patarė pirkti 
kun. Demskio raštus ir dar 
kokią knygą, ir paklausiau 
jo, pirkau.

Juozas* Baltrušaitis

Nors palyginamai . trum
pai kalbėjom, bet velionio 
kalba ir patarimai man pa
tiko. Toliau, lankiausi pas jį 
vis tankiau su tais pačiais 
reikalais knygų ir patari
mų... Vieną vakarą vakari-
nėj mokykloj į mano klasę

kuriame, kaip jau minėjau, 
svarbiausia rolę vaidino ve
lionis Juozas. Ir tas jam ne
mažai rūpesčio ir nesmagu
mo pridarė.

Atūžus bjauriajai PŽlme- 
rio reakcijai, Juozas pir
miausia įžiūrėjo ir suprato, 
kas gali būti ir jis vienoje 
mokyklos pamokoje, kurį 
radosi tiktai dvejos durys 
nuo knygyno, mums aiški
no: Jeigu ateis policija, ne
nusigąskite, mes čia moki
namos rašybos ir skaitli
nių, o to mokytis valia, val
džia nedraudžia, tad, sėdė
kit ir dirbkit savo darbą ir 
1.1. Ir jis neklydo, policija 
atėjo, nors ir ne tą dieną, 
bet atėjo, ir atėjo pirma į 
velionio knygyną. Kada pas 
velionį ėjo krata, tai mes, 
savo kliubelyj, kur buvo 
mūsųt knygynėlis, susirinkę 
laukėm savo mokytojo ir 
karštai diskusavom raudo
nos vėliavos atsiradimą, jos 
prasmę ir reikšmę. Įpuolęs 
vienas draugas pranešė, 
kad pas Baltrušaitį eina 
krata ir mes turim išsiskir
styti. Taip mes ir pada
rėm, bet velionį policija a- 
reštavo.

Kada velionis sugrįžo* iš 
kalėjimo, o reakcija vis 
siautė, susirinkę slaptai nu
tarėm, kad kuriems galima,

•nis samprotavo kitaip. Jis 
norėjo, kad jo skelbiamą 
žodį pilnai ir aiškiai dar
bininkai suprastų ir įver
tintų, todėl jis kalbėdamas, 
kaip ir rašydamas, visuo
met dalyką norėdavo pirma 
iš panagės išanalizuoti, iš
aiškinti ir t.t. Todėl jo kal
ba kartais būdavo biskį 
nuobodesnė, ot tas ir darė 
jį, kaip sakau, “pilkoje” vi
suomenėje nepopuliariu. Su
prantama, tie žmonės nesu
pranta ir nekenčia blaives
nio apsišvietusio žmogaus. 
Žinoma, ne nuo tų elemen
tų aš ir laukiu tariant, a- 
not poeto Janonio žodžių, 
“Geresnio paminklo didvy
riams nebus, kaip vykdymas 
jų idealo.”

, Šioj Pittsburgh© apylin
kėj dar daug-daug yra gy
vų velionio mokinių, kurie 
gavo daugiau ar mažiau 
parodymo šviesaus gyveni- 
man kelio ir jie neturėtų 
pamiršti velionies idealo. 
Bet kaip? Apart laikymosi 
tos idėjos, to blaivaus ir

švaraus gyvenimo, kokį ve
dė velionis, mes jam gal jo
kio kitokio paminklo nepa
statysime, nes jo kūnas li
ko sudegintas ir paminklo 
nebus kur statyti. Taigi, 
mano manymu, mes geriau- 
sį paminklą jam pastatysi
me, jei tankiai ir nuošir
džiai atlankysime jo našlę 
daktarę Baltrušaitienę, ku
rią taip mylėjo ir gerbė ve
lionis. Kaip girdėjau iš su- > 
naus Edvardo, kuris gyve
na Saginaw, Mich., tai dak
tarė nežada niekur keltis iš 
dabartinės rezidencijos, 205 
Seneca St., Pgh.

Taip, netekom gero drau
go ir mokytojo per ilgus me
tus, bet, tariant ir vėl Ja
nonio žodžiais, “minėkit ne 
pragaištį, mirtį, kapus, bet 
kovą, vieną kovą lig galo, 
geresnio paminklo didvy
riams nebus, kaip vykdymas 
jų idealo.”

Ištikimas ir senas 
draugas,

J. D. Sliekas.

Bostono ir Apylinkės Žinios

WE RESUME PUBLICATION
Following a brief intermission, when conditions beyond our 

control made it necessary to suspend publication temporarily, 
we make our appearance once more in these pages. In resuming
publication we reaffirm our editorial policy:

We shall spare no effort to reflect and present the opinions 
and activities of progressive Lithuanian Americans. For our 
readers we shall keep open our pages for their criticism and 
suggestions. Our columns shall alaways be at the service of 
forward thinking Lithuanian-American organizations and so
cieties.

We shall be guided by the principles of fairness and accurate 
presentation of news.

We stand four square for anything and everything that may 
contribute to the cultural and material welfare of Lithuanian 
Americans in particular and Americans in general.

We disown and denounce all Lithuanians who are consciously 
and unconsciously giving comfort to our enemies, and injuring 
the morale and reputation of Lithuanian-Americans. We charge 
that Lithuanian journals which misinform and confuse the Lith
uanian people are dupes of the Nazi propaganda mill. We charge 
that the editors of these yellow journals are hampering Lith
uanian-Americans from contributing in the war effort of our 
country by their inaccurate and manufactured stories, which 
have been ground out in the Nazi lie factories throughout the 
world. We agree with Miss Dorothy Thompson when she says 
there are active pro-Nazis among Lithuanians. We say that they 
have been smoked out and are choking holloiv and false protes
tations. We pledge that we shall not cease to expose these people.

We stand four square for the victory of the United Nations 
over fascism. We are with our Commarrder-in-Chief and shall 
contribute all that our minds and bodies are capable for 
VICTORY!

To the chorus of millions of voices we add our cry: OPEN 
UP THE SECOND FRONT NOW FOR VICTORY TO
MORROW.

Kaip Trukdo Sovietų Sąjungai 
Pagalbos Teikimą

(Tąsa nuo 2-ro pusi.)
kad iš Kaukazo žibalo šalti
nių siųsti iš žemės ištrauk
tą žibalą tomis rynomis prie 
Persijos Užlajos į tuos fab
rikus, ten jį perdirbs, ir pa
skui Sovietai galės parsivež
ti. Aišku, kad šis planas 
reikalauja daugelio metų 
ir jis yra tiesiai beprotiškas, 
nes kol jis būtų pravestas, 
tai ir karas pasibaigtų.

Aišku, Kas Trukdo 
Antrą Frontą

Šiuos faktus paskelbė 
“The Nation” ir “P. M.” 
dienraščiai; Jeigu taip tie 
žmonės gali trukdyti vien 
mašinų pardavimo klausi
mą Sovietų Sąjungai, jeigu 
jie randa galimybę per 14-

ką mėnesių neklausyti pre
zidento Roosevelto vien ga
zolino perdirbimo mašinų 
pardavimo klausime, tai ne- 
kitaip jie elgiasi ir visais 
kitais klausimais.

Štai kas trukdo pristaty
mą mašinerijos ir karo reik
menų į Sovietų Sąjungą! 
Tai trukdo ir vieningumo, 
nuoširdumo bendradarbiavi
mą Jungtinių Tautų ir kar
tu Anglijos ir Amerikos ati
darymą antro fronto prieš 
Hitlerį.

Trentone kalbėjo Jungt. 
Valstijų Karo Laivyno sek
retoriaus pagelbininkas 

Ralph A. Bard ir tarpe kit
ko jis pareiškė, kaip Asso
ciated Press praneša iš 
rugs. 29 dienos:

Story on Lith Genius 
to Appear Next Week

We proudly read an article 
in the ‘‘Vilnis English Section” 
last week about one Torpia
Lapenas, a Lithuanian genius. 
Just 25, Torpia Lapenas to
gether with two friends, all 
three of whom share a com
mon interest in optics and el
ectronics made an extremely 
important discovery in the 
making of prisms and other 
optical glass products for air
craft instruments. These pro
ducts are vitally needed by 
the aircraft industry, especial
ly at present.

This story shall be reprinted 
here next week. Watch for 
this Success Story!

We Solicit Your 
Contributions

Commencing with this edition, 
the Laisve English Section shall be 
a regular weekly feature appear
ing each Friday.

We shall welcome contributions 
of general interest and of particu
lar interest to our Lithuanian 
American public. Persons who have 
contributed to these columns pre- 
voiusly are invited to send stories 
and columns. Material for publica
tion must be in our office no later 
than Tuesday in order to appear in 
the Friday edition of that week.

Send all material to Laisve, 
c/o Mary Sineus, 46 Ten Eyck St. -------------------------------------------------------0

“Mes turime jausti proti
nę gėdą, kai mes diena iš 
dienos skaitome apie rusų 
kovas. Rusai turi mažai 
medžiagų ir kaip mes žino
me, kad jie geriau supran
ta nacių vergijos pavojų, 
negu mes Amerikoj. Visi 
mes, įskaitant ir Amerikos 
darbininkų judėjimą, esa
me pasišiaušę prieš mūsų 
talkininkės Rusijos politinę 
santvarką. Bet gi tikrumoj 
jie apgina mūsų namus ir 
mūsų ateitį, kaipo laisvų 
vyrų ir moterų savo daug- 
mėnesinėj kovoj.”

Prie Stalingrado ir Rže- 
vo, prie Leningrado ir Kau
kazo Sovietų liaudis savo 
kūnu, krauju ir gyvastimis 
kovoja už visų Jungtinių 
Tautų laisvę, o mes negali
me įsitraukti savęs apgyni
mui.

Valstiečių Sūnus.

įėjo velionis Juozas. Nu
džiugau jį pamatęs, vyliau
si: bus lietuvis ir pagelbės 
man anglų kalboj. Bet... ne
ilgam mano džiaugsmas bu
vo. Trečią vakarą jau jo ne
buvo mano klasėj, — jį iš-
kėlė į augštesnę, o greitai 
ir visai nebeatėjo į mūsų 
mokyklą, matomai, jį iškėlė 
į augštesnę mokyklą.

1916 metų rudenį prisi
rašiau prie buvusios Pitts- 
burghe LSS 6-tos kuopos. 
Čia radau vidutinį būrelį 
draugų, tų dienų labiausiai 
apsišvietusių draugų. Aš, 
tur būt, buvau jauniausias 
kaip amžiuje, taip kuopoj ir 
apie politiką ir politinius 
bei socialius klausimus hie- 
ko neišmaniau. Bet greitai 
pradėjau jausti ir matyti, 
kaip velionis Juozas visur 
geriausiai išmano ir su
pranta. Jo nuomonė, jo žo
dis visur laimi ir viską nu
sveria. Taip ir jaučiau, kaip 
manyje augo pasitikėjimas 
ir pagarba velioniui.

Šiai šaliai įstojus karan 
ir po karo reakcijai didė
jant, iš vienos pusės, mūsų, 
tų laikų socialistų, nusista
tymas prieš karą ir abelnas 
mūsų prasilavinimas ir ap
sišvietimas, iš kitos, vis 
daugiau ir painesnių reika
lų reikalėlių statė ir, atsa
kymui į tuos visus reikalus 
vis reikėjo rodos ir patari
mo jieškoti pas dėdę Balt
rušaitį (kaip mes jį tuomet 
vadindavom).Jis mums duo
davo patarimus, jis mokino 
mus, švietė ir mums profe
soriavo LSS 3-čio rajono 
mokyklėlėse, gramatiškai 
skaityt, rašyt, skaitlinių ir 
atsakinėt į istorinius, teori
jos bei socialius klausimus. 
Jis, Baltrušaitis, taip sa
kant, buvo mūsų akys, au
sys ir visas jausmas ir pul
sas vietiniame lietuviškame 
judėjime Pittsburghe.

Ir nereikia manyti, kad 
viskas tas dėjosi ir ėjo ra
miai ir sklandžiai. Oi ne! 
Lietuviški reakcionieriai, 
vyriausia po kunigų koman
da, nesnaudė ir nerimo dėl 
kilimo tuomet jauno, bet 
energingo ir sveiko progrė- 
syviško lietuviško judėjimo,

kurių sąlygos leidžia, reikia 
plačiau po miestą pasisklei- 
sti, o tiem, kurie gali, net 
pavažiuoti į kitą miestą lai
kinai. Taip ir padarėm.

1920 metais vėlai rudenį 
grįžau Pittsburghan ir su
sitikau Juozą slaptame par
tijos susirinkime. Po trum
po pokalbio, tuojau Juozas 
ėmė skųstis: 1 neturim tin
kamo kapitono mūsų gru
pei; draugas, kaip sykis, 
būsi geras kapitonas. Nesi
jaučiau tinkamu tam dar
bui ir bandžiau atsisakyti, 
bet Juozas nesutiko ir, po 
trumpo pasiginčijimo, suti
kau.

Dabar prasidėjo darbas 
iš naujo. Pas daugelį drau
gų geras ūpas — noras la
vintis, šviestis, • studijuoti 
marksizmą ir leninizmą, bet 
aštri frakcinė kova tarpe 
vadinamų “centristų” ir 
“kairiųjų” pačiame įkaiti
me, palmerinė reakcija taip 
pat tebedūksta, pavojingas 
veikimas. Bet mokintis rei
kia. Nutariam įsteigti slap
tą mokyklėlę grupių kapito
nams ir rinktiniam nariam.. 
Kas bus mokytojas, jei ne 
dėdė Baltrušaitis? Berods, 
22 ar 23 metais, ir vėl areš
tuoja mūsų “dėdę”, o jis, iš
leistas iš kalėjimo, nesiliau
ja mokinęs visus ir visur, 
kur gali ir kiek gali. Moki
nimas kitų ir pačiam mo
kintis, pas jį buvo myli
miausias užsiėmimas. Buvo 
laikai, kada viešai arba* pla
čiai nebuvo galima moky
tis, mes tęsėm mokyklėlę 
keturiese ir buvom pasiten
kinę.

Tiesa, ne visi velionį mo
kėjo suprasti ir įvertinti; 
mūsų “pilkoji” vietos lietu
vių visuomenė, kurį apgai
lėtinai įklimpusi į gėrimą 
ir kazyriavimą, negi mokės 
suprasti ir įvertinti žmogų, 
kuris visuomet laikėsi 
griežtai blaivaus, kultūriško 
ir šviesaus gyvenimo. To
dėl ne kartą velioniui vie
šai kalbant, daugelis tokių, 
kuriems alaus troškulio ir 
krumplių į stalą daužymo 
niežėjimas , nedavė ramy
bės, šiukšdėdavo, kalbėda
vosi ir vaikščiodavo po sve
tainę, kad tik greičiau nu
stotų kalbėti ir t.t. Gi velio-

Paskutinis Mūšis Yra 
Svarbiausias

Amerikos prezidentas Roo- 
seveltas yra pasakęs: “Nesvar
bu, kas iššovė pirmutinį šūvį, 
bet kas iššaus paskutinį.” šis 
pasakymas atatinka visokioje 
žmonijos gyvenimo eigoje. 
Pradedant bile darbą, sunku 
yra numanyti, kokia bus jo 
užbaiga, o tas tai jau priklau
so nuo darbuotojų ištvermės.

Spalių 4 d., So. Bostone 
yra šaukiamas masinis mitin
gas, kuriame, iš vienos pusės, 
kalbės vieni iš žymiausių po
litinių žinovų, o iš kitos pu
sės—mes turėsime pasirodyti 
ant kiek mes atjaučiame So
vietų kovotojus, kurie antras 
metas kaunasi už viso pasau
lio darbininkų laisvę ir už mu
mis. šiame masiniame mitin
ge, apylinkės lietuvių visuome
nė išsikristalizuos, pasirodys, 
ar jie sąžiningai atjaučia dar
bo klasę, ar ne. Mat, dabar 
atėjo tokis momentas, kad tu
rime išeiti šviesoje ir parodyt 
savo nuoširdumą. Sov. Raudo
noji Armija, laivynas, orlaivy- 
nas ir visa liaudis parodė, jog 
jie neveidmąiniauja. Jie savo 
užduotį pilniausiai atlieka. 
Jeigu reikalas yra, jie su gra
natomis puola po priešo tan
ko ir naikina priešus, nors ir 
patys žūsta.

Rugsėjo 26 d., southbosto- 
niečiai atlaikė mitingą ir pla
čiai pasibrėžė, kad spalių 4 
d. mitingas būtų pasekmingas. 
Daugelis draugų-gių pasisakė, 
jog jau yra surinkę aukų dėl 
minėto mitingo, o kiti pasiža
dėjo gana stambias aukas. Bet 
nepamirškime, kad likusios 
paskutinės dienos yra vienos 
iš svarbiausių. Per šias pasku
tines dienas mes galime pasi
darbuoti gana daug: išplatinti 
visus skelbimus, kokiu mes tu
rime, pereiti per pažįstamus 
parinkti aukų ir kviesti visus 
lietuvius, kad dalyvautų mū
sų masiniam mitinge, kuris į- 
vyks Municipal Salėje, 3 vai. 
po pietų. Lai šios paskutinės 
dienos būna tas paskutinis šū
vis !

Tą pačią dieną, 6 valandą 
vakare, bus skani vakariene, 
kurią rengia trys draugijos. 
Visi svečiai yra kviečiami da- » 
lyvauti, o Komitetas užtikri
na, kad visi būsite pilnai pa
tenkinti, valgiais ir gėrimais. 
Tikietas į vakarienę tiktai 
vienas doleris.

Dar kaita, visi ir visos da- 
lyvaukime mitinge ir ištieski
me savo duosnią ranką Sovie
tų kovotojams, už ką jie bus 
labai dėkingi mums, o mes 
jausimės, jog mes atlikome7 
savo užduotį. Jaunutis.

1

Norwood. Mass.
Lietuvių Darbininkų Susivie

nijimo 3 kp. narės Anna Bo- 
chanowicz sūnus Edmond Bo- 
chanowicz užmuštas bomberių 
susidaužyme Idaho valstijoje. 
Sgt. Edmond Bochanowicz, 24 
metų amžiaus, įstojo į milita- 
rę tarnybą po vienai savaitei, 
kaip japonai užpuolė Pearl 
Harbor.

Motina Bochanowicz aplai- 
kė liūdną žinią savo 50 metų 
gimtadienyje! Sūnaus lavonas 
parvežtas į namus ir palaido
tas su militarinėmis apeigomis 
27 d. rūgs. Lietuvių Darbinin
kų Susivienijimo 3 kp. papir
ko gėlių vainiką ir pridavė 
šeimai užuojautą liūdnumo va
landoj. Edmond vyresnis bro
lis Henry yra U. S. armijoj, 
o jauniausis brolis Alfonsas 
yra šaukiamas į armiją, tik 
dėl Edmond mirties laikinai- 
atidėtas pašaukimas. Bochano- 
wicz yra lenkų tautybės, bet 
Mrs. Bochanowicz priklauso 
prie LDS. 3 kp.

Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo 3 kp. gražiai —be
veik vienbalsiai pasisakė už 
mokėjimą 10c mokesties, kad 
palaikyti jaunuolius, kurie tar
nauja U. S. Armijoj. 'Ekstra 
susirinkimas įvyko rugs. 23 d. 
Lietuvių Svetainėje. Narių at
silankė apie 30. Apkalbėjime 
dėl užsidėjimo mokesties, ke

turios moterys kalbėjo prieš, 
bet Grybienė, Zarubienė, Ka
ralienė, Grigunienė, ir kitos, 
taipgi ir keliatas vyrų gražiai 
patrijotingai agitavo, kad rei
kalinga tiems jauniems kovo
tojams ateiti į tokią nors ma
žą pagelbą, kad palaikyti juos 
pilnais nariais. Balsuojant 
klausimą, dvi iš kalbėjusių 
prieš mokestis balsavo už, o 
kitos dvi susilaikė nuo balsa
vimo. Už užsidėjimą 10c mo
kesties balsavo 25, prieš nei 
vieno; susilaikė 2.

Laisvės Reporteris.

Auburn, Me.
Klaidos Pataisymas

Rugsėjo 10 dieną tapo pa- j 
laidota draugė Plandunienė. 
Ji tapo palaidota ant Oak Hill 
kapinių, o ne ant miesto ka
pinių, kaip buvo “Laisvėje” 
pasakyta. Oak Hill kapai yra 
tarptautiški, bet ne Auburn v 
miesto. Rep.
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Mėlyni Kareiviai
Apysaka is Lietuvos Žmonių Gyveninio per Pirmąjį Pasaulinį Karą
====== Parašė JULIUS BUTĖNAS

Juozui čia pat mįslė: ką sakyti tėvui? 
Bet jam besvyruojant, užgirdęs kalban
tis, pravėrė pastogės duris ir tėvas.

— Labą dieną tamstai, — kilsterėjo 
kepurę nepažįstamasis.

— Labą, labą, — atsakė tėvas.
— Tokioj dienoj, sako, geras gaspado- 

rius šunies nevaro laukan, — pradėjo 
kalbėti nepažįstamasis vyras. — Bet ma
no gyvenimas bjauresnis, matyt, ir už 
šunies, tad einu, nepaisau nei blogo oro, 
nei lietaus.

— Tai gal užeisim pirkion, nors ap- 
džiūsi, visas sušlapęs, — tiriančiu žvilgs
niu peržvelgė Jonas Burneika pakeleivin
gą žmogų, kurio rūbai buvo apdriskę, ba
tai skylėti. “Kas čia per paukštis?” pa
manė jis sau. — Ar iš tolo tamista? — 
paklausė jau pirkion įėjus. Taip buvo 
įprasta klausti visų pavargėlių.

— O, iš tolo, labai iš tolo. Gal kas su
prantat rusiškai? — paklausė. — Man 
lietuviškai sunku kalbėti. Moku šiek tiek, 
bet kai reikia daugiau, tai tuoj pradedu 
mi-mi...

— Aš suprantu, nors ne kaip, — 
sakė Jonas.

— Gal kariuomenėj tarnavęs? O, 
galima su tokiu žmogum kalbėti.

— Bet kai aš seniai tarnavau, tai 
bar beveik viską užmiršau. Su vokiečiais 
nereikia rusiškai kalbėti, o rusų retai da
bar kur taikosi.

Rusiškai kalbant namuose suprato tik 
Jonas ir senis Burneika, kuris dabar, 
nuo anos ligos pasveikęs, dar tebegulė
jo lovoj.

— Aš tikiu, kad čia gyvena geri žmo
nės, — pradėjo nepažįstamasis kalbėti 
rusiškai. — Tad manau, kad manęs neiš
duosi! kam nereikia...

Slaptinga kalba veikė Joną, ir jis pra
dėjo su nepasitikėjimu į ateivį žiūrėti.

— Dabar, lietuj, tur būt, nė vokiečiai 
nesilanko? — paklausė.

Visaip esti. Pasitaiko, kad ir lietuj at
silanko.

— Nebijokit manęs, aš nesu koks nors 
jūsų priešas, šnipas. Aš esu belaisvis, pa
bėgęs iš vokiečių katorgos ...

— Sako, tenai sunku, — įterpė Jonas.
— Tenai pragaras, tikras pragaras. Aš 

jums negaliu viso apsakyti, bet tik galiu 
pasakyti, jog antrąkart ten patekti nie
kados nenorėčiau — verčiau mirti, ver
čiau kur sutrūnyti raiste, kaip kęsti te
nai tokias kančias. Mus laikė, tikėsi 
tamsta, šimtąkart blogiau už gyvulius. 
Vokietijoj gyvuliai gerai aplaikomi. Gy
vulių tvartai švarūs, šilti, o mes gyve
nom bjauriuose barakuose, iš lentų su
kaltuose. Reikėjo sunkiai dirbti. Valgyti 
davė tik kažkokių pamazgų, kurių, ma
nau, ūkininko šuva nelaktų. Kas ten per 
valgis? Paprastas šaltas vanduo, tik tru
putis supelėjusių miltų įberta.

— Matai, — pritardamas pasakė senis 
Burneika, pakėlęs galvą nuo lovos.

— Gal tamistos esat baimėj, kad dėl 
manęs neįkliūtu te bėdon? Man pasaky
kit, pro kur greičiausia išbėgti, jei būtų 
pavojus?

— Tai čia, per klonis, manau, — rodė 
pro langą Jonas.

— No, aš tai žinau. Man tik svarbu, iš 
kurio šono gali vokiečiai ateiti.'

— Durys vienos. Jei kiek, šuva tuoj 
ima loti.

— Girdėjau ir aš, kad didelės bausmės 
gręsia tiems, pas kuriuos mus atras.

—• Visaip baudžia ir gązdina. Bet, ro
dos, neturėtų tokiam ore trankytis.

— Gerai. Penėjo, sakau, blogiau kaip 
gyvulius, miegojom ant šaltos žemės. 
Tuoj pradėjo mūsiškiai sirgti ir kristi, 
kaip musės rudens metu. Aš matau, kad 
negalėsiu ilgiau kentėti, tai norėjau, nie
kam nieko netardamas, sprukti prisitai
kęs. Bet vienas mano draugas, su kuriuo 
kartu patekom nelaisvėn, vieną dieną, 
kai dirbom miške, išsitarė panašiai: kad 
jie keliese tariasi bėgti. Prisidėjau ir aš. 
Išbėgom keturiese. Dabar likom dar try- 
se, b,et kaip tik dieną per dieną stumiam. 
Kai atsirado miške uogų, tai ne tokia 
bėda.

— Duok žmogui užkąsti, — liepė Jo
nas pačiai. — Gal viralo šlakas liko ?

— Liko, bet kad bus nei šioks, nei toks.
—- Nieko, man geras.
— Kai užsimanai, tai visoks geras/ — 

pritarė Jonas.
(Daugiau bus)

(Tąsa)
• — Kokia čia mėsa?

— Kumpis.
— Kumpis. Kaip jūs išlaikėt? Vokie

čiai galėjo atimti.
— Mes turim kur padėti... — pradė

jo aiškinti Stasys, bet Juozas jam stuk- 
terėjo, kad tylėtų.

— Eik pavaryk karves, — liepė Juo
zas Stasiui, bijodamas, kad jis vėl ko 
nežioptertų.

— Jūs toli nuo čia gyvenate?
— Nuo čia toloka, bet ne labai toli. 

Ten prie vieškelio, kur yra du dideli 
beržai. Viename yra busilo lizdas, o kito 
viršuj akėčios.

— Kam akėčios?
Juozas pažiūrėjo į tą vyrą, kad jis 

tokių dalykų klausia, kaip koks mažas

— Akėčios? Norėjo, kad antras busilas 
susineštų lizdą, tai ir įkėlė akėčias. Da
bar, sako, busilų mažiau. Sako, vokiečiai 
juos šaudo.

— Kam?
— Ot, jiems patinka, kai didelį paukštį 

nušauna. Lyg koks aeroplanas...
Kiek dar pakalbėjęs, šio to paklausinė

jęs, nepažįstamasis atsistojo.
— Tik niekam nesakykit, kad mane 

čia sutikot ir kalbėjot. Niekam nesaky
kit, nes bus blogai. Net tėvams neišsi- 
tarkit — niekam. O rytoj atginkit šiton 
pačion vieton ir atsineškit truputį dau
giau duonos, tai gausit dovanų... Niekam 
nesakykit. Jei vakarykščiai draugai klau
stų, tai sakykit, kad nematėt. Gerai?

Vaikams tokia mįslė atrodė gąsdinan
ti. Kas jis toks būtų, kad taip slepiasi 
nuo žmonių?

— Man lygnai užneša į Gylio žentą,— 
pastebėjo Stasys.

— Ne, Gylio žentą aš pažįstu. To plau
kai juodi, o šito rusvi, šitas kur kas 
diktesnis. Ką tu čia lygini su Gylio žen
tu. Ko tas žentas vaikščios po miškus, 
bene kas jam duonos neduoda? Klausyk, 
Stasy, tik tu tylėk ir niekam nesakyk, 
nes jis užpykęs gali labai keršyti.

— Kaip jis atkeršys, jeigu mes šičia 
kitą dieną visai negintume?

— Ką tu žinai: jis ras namie...
— Jam tėvas....
— Jis ir tėvą gali užmušti.
Stasys dar labiau nusigando.
— O gal čia prancūzas? — prisiminė 

anuomet kalendoriuj matytus prancūzų 
kareivių atvaizdus.

XIV
Taip neišėjo, kaip vaikai buvo susi

tarę. Dar iš vakaro pradėjo niauktis vi
sos padangės, o naktį jau pylė tarytunT 
iš kibiro. Nenustojo ir rytą. Karvės ilgai 
buvo tvarte. Tėvas pašienavo iš balos 
viksvų ir padavė.

— Tegu paėda kiek tvarte, o paskui, 
jei nenustos, reikės aplinkui namus.

— Aš manau, kad Norkūniškėj tokiam 
ore geriau. Tenai yra kur pasislėpti nuo 
lietaus: palindai po eglaite, ir ramu. 
Čia... — Juozas iš vakaro buvo pasirūpi
nęs duona ir labia norėjo pažadą ište
sėti.

Stasys, be menko, motinai visko neiš
pasakojo, tik spėjo Juozas suturėti.

Lietus neperstojo perdien. Tad apie 
Norkūniškę ir svajoti reikėjo liautis.

— Gal kitą dieną jo visai nebus? — 
klausė Stasys, kuriam labai rūpėjo žadė
tos dovanos.

— Žinoma, kai nesulauks, nueis kur 
kitur ir kitiems atiduos.

— Mažum ryt bus graži diena. Tada, 
kad ir šlapia būtų, vis tiek gintume.

— Kas ten šlapumo žiūrėtų.
Tėvas nusivedė Juozą pastogėn padėti 

nialkos pjauti, o išleistas karves prižiūrė
jo vienas Stasys.

" ‘Artinosi ir vakaras. Lyjant visą dieną 
esti apsiniaukę, tad sunku ir prasti, ka
da vakaras, kad saulė leidžiasi. Bet jau 
iš dienos ilgumo buvo žymu, kad tuoj 
vakaras.

— Ant ko čia šuva taip loja? Pažiū
rėk, Juozai.

Juozas išėjo iŠ pastogės.
— Tai čia gyvenat?....
—...— Juozas tirpterėjo: tas pats vy

ras, su kuriuo vakar kalbėjosi. Iš kur jis 
žinojo kelią? Vaikas ir pamiršo, kad vis
ką buvo nupasakojęs.

— Neklaidus kelias. Tie du beržai— 
kaip rodyklės. IŠ tolo pamatęs jau žino
jau, kad geru keliu einu...
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Šaukiamas Suvažiavimas Labor Non-Par- 
tizan League of Connecticut

Kadangi vis platesnės ir 
platesnės žmonių masės iš
stoja su reikalavimais pa
greitinti kariškas pastan
gas, o ypatingai atakas ant 
vokiečių, tai vis daugiau ir 
daugiau balsų girdisi iš an
tro fronto oponentų pusės. 
Jie šaukia, kad antro fron
to klausimą, kaip ir produk
cijos reikalą, reikia palikti 
autoritetams nustatyti. Jie 
nuduoda esą Hitlerio prie
šininkai, o tuo pačiu kartu 
Suvienytų Tautų vadovybės 
draugai. Jų pozicija^ labai 
patogi, nors labai žalinga 
karo vedimui. NemažaZi 
skaičiui žmonių atrodo, kad 
ištikro, ką gali koks tai uni
jos organizatorius ar koks 
rašytojas žinoti, kaip karas 
turi būti vedamas. Kai kam 
atrodo, kad tie, kurie rei
kalauja antro fronto, dau
giau susirūpinę Sovietų Są
jungos likimu, negu savo 
krašto likimu.

Be abejonės, niekas nega
li užginčyti, kad paprasti 
žmonės negali vadovauti 
mūšiams. Bet karas ne vien 
mūšiai. Kita, tie patys mū
šiai nelygūs. Ir patys mū
šiai priklauso nuo daug da
lykų. Hitleris, pavyzdžiui, 
laimėjo pusę Europos be
veik be mūšių. O Hitleris 
nebuvo ir nėra koks tai ge
nerolas ar koks išlavintas 
žmogus. Tai paprastas po
pierių klijuoto jas. Karas 
gali būti laimėtas ir pralai
mėtas del daugelio priežas
čių. Hitleris daug laimėjo 
už tai, kad demokratijų pu
sėj nebuvo noro kovoti prieš 
jį, kad daugumoje atsitiki
mų buvo jam, padedama.

Dabar, aišku, iš paviršio 
žiūrint, atrodo, kad nebė
ra, kas padėtų Hitleriui. 
Tikrenybėje, tačiau, yra vi
sai kitaip.Naujose apystovo- 
se galima dar daugiau jam 
padėti ir neišsiduoti savęs 
visuomenei. Reikia atminti, 
kad tebėra visa senoji San
tvarka. Apart pakeitimo 
kelių aukštų valdonų, kont
rolėj tebėra ta pati klasė. 
Mes atsimename, kad net 
po tokių skaudžių pamokų, 
kokias buvo davęs Hitleris 
Anglijai, ir kitoms šalims, 
daugelis valstybininkų ran
kas plojo, kai Hitleris už
puolė ant Sovietų Sąjungos. 
Gėda prisiminti, tačiau ir 
mūsų ministeris pirminin
kas King tuomet sakė, kad 
gerai, jog Stalinas ir Hit
leris naikinasi viens kitą. 
Panašiai kalbėjo daugelis. 
Dabar King ir kiti taip ne
bekalba, bet dar daug ir 
labai įtakingų žmonių yra 
įsitikinę, kad gerai, kad 
Vokietija taršo Sovietų Są
jungą. Girdi, lai jos peša
si. Kada pavargs, tai mes 
abi paimsime į savo nagus. 
Tokie tai “sąjungininkai” 
labai aktyviai veikia, kad 
gerieji sąjungininkai neda
rytų atatinkamų žygių Hit
lerio ir jo pakalikų sunai
kinimui dabar, kada Sovie
tų Sąjunga dar gerai laiko
si.

Nėra abejonės, kad žmo
nės su mielu noru sutiktų 
su tuo, kad vyriausybės ir 
karo vadovybės žiūrėtų, 
kaip karas turi eiti. Bet 
praeitis parodo, kad tie 
žmonės, kurie vadovavo pa
sauliui, padarė tiek daug 
klaidų, .kad dabar negali
ma palikti viską vien jiems. 
Kam šiandien nežinoma, 
kad Tautų Sąjunga, ta auk
ščiausia pasaulio įstaiga, 
neatliko savo pareigų ap

saugojimui taikos, nors vy
riausia jos užduotis buvo 
žiūrėti, kad neįvyktų kitos 
skerdynės pasauliniu maš
tabu? Jeigu Tautų Sąjunga 
būtų klausiusi paprastų 
žmonių balso, tas nebūtų 
įvykę. Vadinasi, paprastų 
žmonių balsas buvo labai 
svarbus. Jeigu Tautų Sąjun
ga būtų paklausius žmonių 
balso ir sudraudus Japoni
ją, kada ji puolė ant Man- 
džurijos, tai agresijai kelias 
būtų buvęs užkirstas pa
čioj pradžioj.

Ką Tautų Lyga darė Ita
lijai, kada ta užpuolė ant 
visai nieku nenusikaltusios 
Etiopijos? Kas dėjosi Ispa
nijos karo metu? O kaip bu
vo su Čekoslovakija? Kaip 
buvo su Sovietų Sąjungos 
pasiūlymais kolektyviai pa
stoti kelią agresijai? Ką pa
darė viršūnės Franci jo j ir 
kitose šalyse?

Yra perdaug blogų pa
vyzdžių, kurie neduoda 
žmonėms ramybės, ir kurie 
verčia dar labiau, negu bile 
kada pirmiau, rūpintis karo 
reikalais. Dabar bent viena 
stambi klaida gali būti pra
pultis. Tiesa, kad dabar si
tuacija yra visai kita. Bri
tanijos, Amerikos priešaky
je stovi patikimi žmonės. 
Bet jie nėra viskas. Jie tiek 
išgali, kiek jie patenkina 
valdančiųjų sluogsnių inte
resus. Už tai labai svarbu, 
kad dabartiniu metu pasi
reikštų visos darbo masės, 
kad genialūs antihitlerinio 
karo vadai matytų, jog jie 
gali tikėtis paramos iš dar
bo masių. Tuo pat kartu ir 
visi penktakojai ir šiaip 
trukdytojai turi matyti, jog. 
jų pastangos neduos pasek
mių.

Ši katastrofa užkrito ant 
pasaulio ne dėlto, kad pa
prasti žmonės būtų sutruk
dę valstybių vadų pastangas 
arba įstūmę juos į kokius 
ankstyvus veiksmus. Nie
ko panašaus. Žmonės nėra 
pakenkę valstybininkams 
nei per nago juodimą. Prie
šingai. Ši katastrofa užklu
po pasaulį už tai, kad ma
sės žmonių per mažai aty- 
dos kreipė į pasaulinius da
lykus, į politiką. Nelaimė 
užklupo už tai, kad daugu
moje darbo žmonių vadai 
sakė, jog unijoms ir pana
šioms organizacijoms ne
verta kištis į politiką. Tik 
dabar jie pamatė, kad politi
ka yra tiek pat svarbi uni
jai, kiek ir kokiai nors par-

čiorčilis kiek laiko atgab 
pasakė, kad daug geriau, jei 
žmonės reikalauja veikimo. 
Jis pasakė didelę tiesą. 
Žmonių bruzdėjimas ne tik 
naudingas, bet ir reikalin
gas, rites praeitis rodo, kad 
mūsų galvinyje stovį žmo
nės vedė mus ne per labai 
tiesiais keliais.

(“Liaudies Balsas”)

Binghamton, N. Y.
- Nelaimė patiko draugę A. 
Mikalajunaitę — Baką. Ji nu
silaužė kairę ranką. Anna yra 
Moterų Skyriaus narė. Gaila 
draugės, kad turi kankintis.

Draugė Barzdevičienė jau 
sugrįžo iš ligonbučio. Randasi 
namuose. Aplankykime jas.

Linkiu greito pasveikimo 
draugėms.

Mirė draugas A. Garnis, 27 
d. rugsėjo. Paliko nuliūdime 
žmoną N. Garnienę, posūnį 
Albertą ir artimų, giminių.

Gaila gero ir jąuno draugo.
J, K. Navalinskienė

Suvažiavimas bus spalių 11, 
Hartford, Conn., dėl parėmi
mo- prezidento Roosevelto. 
Mūsų priedermė saugoti atei
nančius valstijos, taip pat ir į 
W,ashingtoną rinkimus. Conn, 
valstija turi siųsti ne kritikuo
tojus, bet tvirtai prezidento 
reikalavimus paremia nčius 
valstijos atstovus.

Nicholas Thomasettis, iš 
New Britain, pirmininkas LN- 
PL of Conn, šaukia šį nepa
prastą suvažiavimą karo me
tu. Vieta — Bushnell Memo
rial hall; pradžia 1 vai. po 
pietų, kad galėtų kuo dau
giausia dalyvauti delegatų nuo 
įvairių draugijų, kaip civilių, 
tautinių ir unijų. Nes darbo 
dienomis neįmanoma platų su
važiavimą įvykdyti. Darbinin
kai šioj valstijoj daugiausia 
dirba karo įmonėse, tai nega
lima juos trukdyti. Kiekvie
na sutrukdyta diena stabdo 
produkciją karo reikalams.

1942 metų kongreso ir vals
tijos seimelio rinkimai arti. 
Užkvietimai yra išsiuntinėti

Easton, Pa.
Kas Remia “Laisvę” ir 

Sovietų Sąjungą

Draugas V. Unikauskas au
kojo $10 Sovietų Sąjungai 
medikalei pagalbai, L. Tilvi
kas $5 “Laisvės” popieros fon
dui, K. Yudickas pasimokėjo 
prenumeratą $6 ir $2 aukojo 
“Laisvei,” M. Šulskis ir V. J. 
Stankus aukojo po vieną dole
rį “Laisvės” popieros fondui. 
Sekanti draugai užsimokėjo 
po $6 už “Laisvę;” S. Kutai- 
tais, S. Matonis, J. Meškaus
kas, A. Ūsas, M. žasinienė, C. 
Orman, P. Gedvilas, J. žemai
tis ir K. Abakanauskas. štai 
čekis; viso $79.

Allentown Ūkės Paroda
Ūkės paroda-Fėrai užsidarė 

rugsėjo 26 d. Kožni metai nu
važiuodavau pasižiūrėt ūkės 
parodą. Buvau ir šiais metais. 
Keli parodos namai buvo už
daryti. Naujų autęmobilių pa
rodoj išstatyta buvo mažai, ir 
šiaip visko buvo daug mažiau, 
kaip pernai. Bet už tai publi

GELBĖKIME FAŠISTU KANKINAMUS 
KOVOTOJUS

Franci joje randasi šimtai žymių kovotojų, pasi
traukusių iš Ispanijos, Vokietijos ir kai kurių nacių 
okupuotų kraštų. Tarp tų tremtinių yra dešimtys 
lietuvių, kurie kovojo lojalistų eilėse. Tie visi kovo
tojai dabar yra uždaryti koncentracijos kempėse. Jie 
ten kankinami ir,badu marinami. Daugelis jų mirė.

Bendras Anti-Fašistinių Tremtinių Komitetas, su
sidedąs iš žymių amerikiečių ir svetimkalbinių gru
pių, energingai darbuojasi, kad tuos fašistų kanki
namus kovotojus išgelbėjus. Jam pavyko išgelbėti 
jau nemažas skaičius.

šiomis dienomis Meksikos vyriausybė vėl sutiko 
priimti 38 kovotojus, kuriems jau parūpinta iš Fran- 
cijos išvežimas. Tuo pačiu metu rengiamas išveži
mas kitų 60 kovotojų.

Tų kovotojų pervežimas į Meksiką ir kitiems sutei
kimas tam tikros paramos kaštuoja dešimtys tūks
tančių dolerių. Todėl Anti-Fašistinis Komitetas pa
skelbė vajų sukėlimui $88,000 iki lapkričio 15 d. Tie 
pinigai bus sunaudoti vyriausiai pervežimui tų ko
votojų, kuriems leidimas išgautas.

Reikalinga, taigi, greita pagalba. Komitetas atsi
šaukia i visus lietuvius, kuriems tik rūpi kaip nors 
pagelbėti tiems anti-fašistiniams kovotojams, tuo- 
jaus prisidėti su savo aukomis.

Laiškai ir aukų rinkimui blankos siuntinėjama įvai
rioms draugijoms ir pavieniams.

Jeigu jūs ir negautumėte y pa tiško pakvietimo, 
vistiek prisidėkite su savo gausia auka ir taipgi tarp 
savo draugų-pažjstamų pakolektuokite šiam svar
biam tikslui.

Visas aukas siųskite Anti-Fašistinio Komiteto lie
tuvių atstovui, J. CĮASIUNUI, 419 Lorimer Street, 
Brooklyn, N. Y.

BENDRAS ANTI - FAŠISTINIŲ 
TREMTINIŲ KOMITETAS, 
425 Fourth Ave., New York, N. Y.

įvairioms organizacijoms ir 
unijoms.

Dabartinis šis politikos klau
simu suvažiavimas užtvirtins 
Legislatūros programą:

1. Paremti laimėjimo karo 
kandidatus, kurie pilnai duos 
paramą prezidentui Roosevel- 
tui ir darbininkų programai.

2. Mobilizuoti visas pajėgas; 
kaip galima palaikyti darbi
ninkų Legislatūros programą, 
kaip valstijos seimelyje, taip 
ir kongrese Washingtone.

3. Darbuotis su didžiausio
mis pastangomis, kad panai
kinti diskriminaciją mažumos 
grupių, kaip tai, negrų ir t.t.

4. Panaujinti ir sustiprinti 
LNPL veiklą, imtis tvirtų 
žingsnių, kad vienyti darbinin
kus ir visą liaudį, kad tvirtai 
laikytis su prezidentu sunaiki
nimui Hitlerio ir jo Ašies.

Taigi, kurios lietuvių orga
nizacijos gavot užkvietimus ar 
negavot, nepraleiskite šio svar
baus suvažiavimo jame neda
lyvavę. Mes taip pat turime 
remti šią programą.

Unijistas.

kos buvo rekordiniai, daugiau, 
negu kitais metais. Buvo mi
nios žmonių, per’kuriuos var
giai galima buvo prasigrūsti. 
Jie darė visiems gražų biznį, 
nes, matyt, kad visi buvo “ba- 
goti.”

žiūrint arklių lenktynes, bu
vo nelaimė, nes vienas gražus 
arkliukas greitai bėgdamas 
nusilaužė koją. Tuoj pribuvo 
veterinarijos gydytojas ir su
teikė pagalbą.

Po parodai visa ta gražioji 
fėrų vieta su visais pastatais 
bus valdžios okupuota - nusa
vinta dėl Jungt. Valst. armi
jos. Jeigu karas nepasibaigs, 
tai ant kitų metų ten ūkės pa
rodos nebus, nes ta vieta taip, 
kaip koks parkas, su visais pa- 
rankumais. Ten mūsų šalies 
kareivėliai mokinsis ir prati
mus darys kaip greičiau nu
kariavus Hitlerio ir Japonijos 
banditus.

Automobilio Nelaimė
Edward Holt, 86 metų senu

kas, vairavo mašiną. 10-ta gat
ve važiuojant skersai Wash
ington gatvės, per senuko ne- 

(Tąsa 5-tam puslapy])
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TRIJOSE VIETOSE SOVIETAI SUMUSE PRIEŠUS; 
VIENAME STALINGRADO SEKTORIUJE 

VOKIEČIAI PASIVARĖ PIRMYN
Sovietų Oficialiai Pranešimai

nuolės ir pajūrio kanuolių baterijos nušovė žemyn 47- 
nis priešų orlaivius įvairių rūšių; be to, mūsų orlai
viai smigikai bombardavo pakrantinės japonų kanuo
lių baterijas ir jų reikmenų centrus.”)

Priešų kanuolės neseniai nuskandino amerikinį lai
vą “Gregory” (mažą pagalbinį transportą) ties Gua
dalcanal sala. Dauguma jo jūreivių tapo išgelbėta, o 
apie tuos, kurie žuvo, pranešta artimiausiems jų gi
minėms.

Maskva, spal. 1. — Vidunaktinis Sovietų Žinių Biuro 
pranešimas:

Mūsų kariuomene kovėsi su priešais srityse Stalin
grado ir Mozdoko rugs. 30 d. Kituose frontuose nebuvo 
jokių žymių atmainų.

Kariniai Sovietų laivai Baltijos Jūroje nuskandino 
priešų transporto laivą, 10,000 tonų įtalpos.

Stalingrado srityje tęsėsi įtūžę mūšiai. Vokiečiai me
tė dar vieną tankų diviziją į kautynes šiaurvakariniuo
se Stalingrado priemiesčiuose. Kaštais didelių sau 
nuostolių priešai viename sektoriuje pastūmė atgal 
mūsų kariuomenės dalinius.

Šiuose mūšiuose tapo sunaikinta 15 priešų tankų, 16 
trokų ir automobilių ir dvi baterijos mortirų ir užmuš
ta apie du batalionai priešų pėstininkų.

Tęsėsi didelės kautynės į šiaurių vakarus nuo Sta
lingrado. Vokiečiai automatiški šauliai su tankų para
ma pradėjo ataką prieš pozicijas laikomas vieno rau
donarmiečių dalinio. Bet mūsų kariuomenė pasitiko 
priešus ugnim iš savo prieštankinių šautuvų ir kulka- 
svaidžių. Priešai, praradę du tankus ir palikę apie 100 
užmuštų saviškių, pasitraukė atgal.

Kitame sektoriuje per ištisą dieną ėjo Įnirtę mūšiai 
dėl vienos aukštumos, ir vakarop mūsų kariuomenė, su
laužydama atkaklius vokiečių pasipriešinimus, užėmė 
tą aukštumą. Buvo padaryta labai skaudžių nuostolių 
hitlerininkams.

Mozdoko srityje (Kaukaze) stambios priešų moto
rizuotos pėstininkų ir tankų jėgos bandė prasilaužt per 
mūsų apsigynimo linijas, bet visi jų bandymai niekais 
nuėjo. Tapo apšlubinta bei išdeginta 26 vokiečių tankai 
ir nušluota apie 1,000 hitlerininkų karių ir oficierių 
tame sektoriuje per dviejų dienų veiksmus.

Į pietų vakarus nuo Novorossiisko daliniai sovietinės 
kariuomenės per atkaklias kautynes sutriuškino Tre
čiąją rumunų kalninę pėstininkų diviziją, kuri prarado 
apie 8,000 kareivių ir oficierių, užmuštų ir sunkiai su
žeistų. Buvo sunaikinta 25 priešų kanuolės, 7 tankai, 
75 kulkasvaidžiai, 50 trokų bei automobilių ir du amu
nicijos sandėliai. Sovietiniai kovotojai pagrobė tam tik
rą kiekį karinių reikmenų, ir vienas būrys rumunų ka
rių perėjo į Raudonosios Armijos pusę.

LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOJI 
TARYBA LAIKO SAVO SESIJAS

(Tąsa nuo 1-mo puslapio)
nius Raudonojoj Armijoj, pakyla atstovai ir visi susi
rinkusieji salėje ir ploja delnais, sveikindami tuos, ku
rie šiandien aukoja savo gyvybes už žmonių reikalus.

Po pertraukos, buvo laikoma uždara sesija, kurioje 
atstovai darbingumo atmosferoje išklausė Lietuvos 
Tarybų Respublikos komisarų pirmininko pranešimo 
apie savo valdžios veiklą. Mečio Gedvilo pranešime ir 
kalbose Lietuvos liaudies komisarų ir atstovų ėjo, kaip^ 
raudonu siūlu, ši pamatinė mintis: kovot, kovot, kovot ' 
ir dar kovot, kol paskutinis vokietys įsiveržėlis bus iš
grūstas iš mylimosios mūsų tėvynės!

Ši sesija Lietuvos Respublikos Aukščiausios Tarybos 
buvo skleidžiama per radiją.

Easton, Pa.
(Tąsa nuo 4-to pusi.) 

atsargumą ant jo mašinos šo
no užbėgo ekspresinis Allen
town gatvekaris. Trenkė į ma
šiną, sužeidė senuką, jo mo
terį, dukterį ir anūkę. Visus 
nugabeno į miesto ligoninę.

Kur pamatysite geltoną ke
turkampę lentą — iškabą su 
parašu: Thru Stop Traffic, 
mašinų vairuotojai turite pil
nai sustot ir apsižiūrėt. Senu
kas Holt prieš tokią iškabą ne
sustojo.

V. J. Stankus.

Philadelphia, Pa.

Vokiečių Pagyrai
Naciai per Berlyno radi

ją gyrėsi, būk jie šturmu 
užėmę dar vieną šiaurvaka
rinę Stalingrado dalį, sunai
kinę 34 sovietinius tankus 
ir atmušę raudonarmiečių 
atakas. Hitlerininkai pasa
koja, kad jie dar kiek lai
mėję ir prie Tereko upės, 
Kaukaze; sakosi atmušę so
vietinius karius, kurie no
rėjo persikelt per tą upę.

(Tai priešų pranešimai, 
kurių nieks nepatvirtina.)

Tiktai 35 Mylios 
Per Valandą!

Washington. — Nuo pra
eito ketvirtadienio uždraus
ta automobilistams visose 
Jungtinėse Valstijose va
žiuot greičiau kaip 35 my
lias per valandą. Tuomi bus 
taupoma tajerių guma.

Berlynas skelbia, kad ang
lai atakavo fašistus pieti
niame gale EI Alamein li
nijos, Eigipte.

Maskva, rugs. 30. — Sovietinė artilerija Stalingrado 
srityje sunaikino 71-ną vokiečių troką, dvi baterijas 
kanuolių ir kelis tankus. Raudongvardiečių dalinys, ko
manduojamas Nikitino, nušlavė 800 hitlerininkų.

Į šiaurių vakarus nuo Stalingrado sovietiniai arti
leristai užmušė apie 600 hitlerininkų, išmušė iš veiki
mo arba padegė 15 priešų tankų ir sunaikino penkias 
kanuolės, 35 kulkasvaidžius ir 26 trokus su kariniais 
kroviniais. Kitame sektoriuje sovietiniai gvardiečiai 
atmušė vokiečių pėstininkų ir tankų ataką, išdegino 
keturis vokiečių tankus ir sunaikino beveik visą kuopą 
priešų pėstininkų.

Į pietų rytus nuo Novorossiisko sovietiniai marinin- 
kai vedė atkaklius mūšius su priešais ir atėmė vieną 
aukštumą. Jie sunaikino 45 pavienius fašistų apkasus, 
septynis fortukus ir keturias priešų oficierių' patalpas. 
Buvo užmušta apie 500 vokiečių ir rumunų kareivių ir 
oficierių.

Sovietiniai orlaiviai per savaitę nuskandino Juodo
joj Jūroj 11-ką priešų karinių valčių, keturis motori
nius laivukus ir septynis torpedlaivius.

Karelijos fronte sovietiniai lakūnai atakavo kelias 
priešų orlaivių stovyklas, užkurdami 18 gaisrų ir sukel
dami dvi dideles eksplozijas vienoje priešų stovykloje.

Murmansko srityje sovietiniai lakūnai nukirto že
myn tris vokiečių orlaivius.

JAPONAI SUNAIKINO DU AMERIKOS TRANS
PORTO LAIVUS; BET AMERIKIEČIAI

NUKIRTO 47-NIS PRIEŠU ORLAIVIUS

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

BROCKTON, MASS.
ALDLD 6 kp. susirinkimas įvyks 

spalių 5 d., L. T. Name. Nariai pra
šomi dalyvauti laiku, 7:30 v. v.

(231-233)

ELIZABETH, N. J.
LDP Kliubo susirinkimas įvyks 

sekmadienį, spalių 4 d., 2 vai. dieną, 
408 Court St., kliubo kambariuose. 
Visi nariai dalyvaukite, atsiveskite 
ir naujų, bus daug svarbių dalykų 
svarstoma. — Valdyba. (230-232)

EASTON, PA.
LLD 13 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, 4 d. spalių, 2:30 vai. 
dieną. YMHA salėje, Ferry ir Wal
nut gatvių. Malonėkite visi būti lai
ku, atsiveskite ir naujų kandidatų 
prirašyti. — Kp. Sekr. (230-232)

WILKES-BARRE, PA.
LDS 10 Apskr. ruošia 4-tą met. 

bankietą, lapkr. 22 d., 6 v. v. Visos 
plačios apylinkės Luzerne Co. 
Lackawana Co., Schuylkill Co. orga
nizacijos yra prašomos nieko ne
rengti tą dieną. Bus ir koncertinė 
programa, kurią vėliau paskelbsime. 
Todėl draugai ir LDS nariai yra 
kviečiami dalyvauti šiame bankiete. 
— Apskr. Kom. (230-231)

MONTELLO, MASS.
Užbaigiant vasaros sezoną, pas

kutinis piknikas įvyks spalių 4 d., 
Liet. Taut. Namo Parke. Pradžia 
12 vai. dieną. Geo. Steponavičiaus 
orkestrą gros šokiams. Pelnas nuo 
šio pikniko skiriamas Apšvietos 
Fondui. Vietiniai ir apylinkės lietu
viai kviečiami dalyvauti šiame 
svarbiame parengime tyrame ore. 
—■ Progresyvių Liet. Bendras Komi
tetas. (230-232)

Oficialiai Amerikos Pranešimai
Washington. — Jungtinių Valstijų laivyno praneši

mas sako:
Pietinis Ramusis Vandenynas.
Apie vidudienį rugp. 8 d. vienas torpedinis japonų 

orlaivis nukrito ant Jungtinių Valstijų laivo “George 
F. Elliott” (laivyno transporto, pirmiau buvusio kelei
vinio laivo “City of Los Angeles”, 8,378 tonų) ir pa
degė šį laivą per ataką oro torpedomis, kaip kad pa
skelbta 9-me paragrafe mūsų laivyno pranešimo num. 
115. Degantis gazolinas padarė gaisrą, kurio negalima 
buvo užgesinti, ir “Elliott” buvo apleistas ir sunaikin
tas. Tik mažai kas iš mūsų jūreivių bei karių tenuken- 
tėjo, ir apie žuvusius tapo pranešta artimiausiems jų 
giminėm.

(9-tas paragrafas 115-to pranešimo sakė: “Apie vi
dudienį rugp. 8 d. keturiasdešimt ar daugiau japonų 
torpedinių orlaivių atakavo mūsų laivus uoste. Jie pa
taikė oro torpedomis į vieną mūsų naikintuvą ir į vie
ną neiškrautą transporto laivą. Priešlėktuvinės mūsų 
laivų kanuolės, lėktuvai kovotojai ir pakrantinės ka
nuolės nušovė žemyn 12-ką priešų orlaivių. Laike prie
šų atakų iš oro rugp. 7 ir 8 d. amerikiečių orlaiviai, 
veikdami nuo savo lėktuvlaivių, priešlėktuvinės ka

HARRISON-KEARNY, N. J.
LLD 136 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, 4 d. spalių, 2 vai. die
ną. Malonėkite visi dalyvauti, nes 
kaip žinote, dėl tūlų priežasčių pe
reitas susirinkimas neįvyko. Todėl 
šiame susirinkime reikės svarstyti 
užsilikusių reikalų. — V. Zelin.

(230-232)

EASTON, PA.
LDS 51 kp. susirinkimas įvyks 

spalių 4 d., 1:00 vai. dieną, YMHA 
Salėje, Ferry ir Walnut St. Visi 
nariai malonėkite dalyvauti susirin
kime. — E. Farion, Sekr. (229-231)

BROCKTON, MASS.
Masinis susirinkimas įvyks sek

madienį, spalių 4 d. Winthrop 
School Salėje, Main St. Kalbės Po
vilas Rotomskis, Sov. Sąjungos kon
sulato lietuvis atsovas ir Antanas 
Bimba, “Laisvės” redaktorius. Taip
gi dainuos Montello Liuosybės Cho
ras ir Moterų Grupė. Pradžia 7 v. 
v. Kviečia visus dalyvauti Pažan
giųjų Lietuvių Taryba Sovietų Są
jungai Gelbėti. (229-231)

BINGHAMTON, N. Y.
ALDLD 20 kp. Moterų Skyriaus 

susirinkimas įvyks penktadienį, 2 d. 
spalių, 315 Clinton St. Pradžia 7:30 
v. v. Draugės, šis susirinkimas bus 
svarbus, tad visos būtinai turime 
dalyvauti. Prie progos, atsiveskite ir 
naujų kandidačių prirašyti. — M.
K. (229-231)

Maskva. — Šimtai vokie
čiu orlaiviu, atakuodami 
Stalingradą, jau pritrūksta 
bombų, ir mėtė padegtas 
bačkas mašininių tepalų.

London, spal. 1. — Dėl 
blogo oro anglų orlaiviai 
praeitą naktį neskrido bom- 
barduot vokiečių.

Australai t e b e žygiuoja 
pirmyn prieš japonus New 
Guinea saloj.

Dienraštis “Laisve” Turi Daug 
Skaitytojų Philadelphijoj 
Gavau dienraščio “Laisvės” 

Philadelphijos skaitytojų sura
šą ir jį peržiūrėjau. Pasirodo, 
kad čionai dienraštis turi di
delę armiją skaitytojų. Bet to 
negana. Dabar prasideda 
“Laisvės” vajus dėl gavimo 
naujų skaitytojų. Mums reikia 
pasidarbuoti. Mes galime ir 
turime “Laisvės” skaitytojų 
armiją mūsų mieste padubil- 
tavoti. Ir tai galima atlikti 
be didelės storonės. Viskas, 
ką mes turime padaryti, tai 
kiekvienas gauti po vieną nau
ją skaitytoją. \Tai ir viskas, 
tai ir visas darbas. O vieną 
naują skaitytoją gauti tai taip, 
kaip niekas. Tik reikia tas pa
sistatyti sau už tikslą, kad “aš 
turiu vieną naują skaitytoją 
gauti, nors čia ir kažin kas.”

Todėl visi senieji skaityto
jai, nepamirškite atlikti savo 
užduotį ir nelaukite specialio 
paraginimo iš “Laisvės” šta
bo.

Dabar klausimas, kas Phi- 
ladelphijoje skaito “Laisvę?” 
Ar tik darbininkai? O, ne. Ja 
skaito daug biznierių, profe
sionalų ir kunigų. Vienas kuni
gas yra reguliaris skaitytojas,

o kiti skaito slaptai. Man su 
jais teko išsikalbėti, tai jie sa
ko, kad jie perskaito “Laisvę” 
nuo a iki z, bet užsiprenume
ruoti nenori dėl tam tikrų 
priežasčių.

Tai matote, mieli skaityto
jai, lietuviai turi skaityti dien
raštį, nes mūsų gyvenimas 
verčia skaityti ir susipažinti su 
tuomi, kas dedasi Amerikoje, 
Lietuvoje ir visame pasaulyje.

O dabar, kas pirmas užrašys 
naują skaitytoją? Meldžiu 
pranešti mant, tai jūsų vardas 
bus paskelbtas per “Laisvę.” 
Galite pranešti laišku: J. S. 
Rainys, 110 W. Thompson St., 
arba telefonu: Gar. 0610.
Buvo Rinkliava Senos Geležies

Rugsėjo 26 dieną pas mus 
buvo senos geležies rinkliava. 
Tai kai pradėjo tą laužą neš
ti ir versti ant Hope ir Thomp
son, tai užvertė visą gatvę. Pa
sirodo, kad tas pats buvo dau- 
gelyj vietų. Spauda paskelbė,

kad per vieną šeštadienį buvo 
pristatyta net 3,000 tonų senos 
geležies. O dar yra gatvės už
verstos nesurinktos geležies. 
Kaip visa bus surinkta į vieną 
vietą, tai pasidarys daug dau
giau kaip 3,000 tonų. O tai 
bus daug kulkų, Hitleriui ir jo 
pasekėjams į kaktą!

Apsivedė

Apsivedė “Laisvės” skai
tytojo sūnus Edvardas Lesčius 
su Helen Aigles, taipgi “L.” 
skaitytojo dukrele. Šliūbą ėmė 
civilinį. Abudu jaunavedžiai 
priklauso prie LDS 5 kuopos.

Linkiu jaunavedžiams daug 
laimės.

Savanoris Kareivis
Petras Rakickas išėjo į lai

vyną tarnauti. Jis yra LDS 5 
kuopos narys. Linkiu daug 
laimės tam jaunuoliui — svei
kam sugrįžti pas savo tėvelius 
ir pas savo mylimą mergelę.

J. S. Rainy®.

Lietuvių Rakandų Krautuve

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 

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse .

M. PETRAITIENĖ ir SŪNAI

Green Star Bar & Grill į
Lietuviškas Kabaretas '

Motinai ima dvidešimts 
metų iš sūnaus padaryti vy
rų, d kitai moteriai ima tik 
dvidešimts minučių padary
ti iš jo kvailį. Frost.

g * LIETUVIŠKAS ★

TRAKTYRIUS
g (VALGYKLA IR ALINE)
B Rheingold Extra Dry Alus
x , Didelis pasirinkimas visokių
g Vynų ir Degtines
B Importuotų ir Vietinių
g Kasdien Turime
g KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ
i JUOZAS ZEIDAT
g Savininkas
3 411 Grand St. Brooklyn

Kiekvienas didvyris pasi
daro įkyrėlis pabaigoje.

—R. W. Emerson

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

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

pogi atmaliavojt 
įvairiom spalvom.

Staf

Ž'3<

459 GRAND ST
Skersai nuo Republic Teatro

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

MATEVSAS SIMONAVIČIUS 
gįg“ ■ Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

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 Brooklyne

Clement Vokietaitis
Lietuvis Advokatas 

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. TRiangle 5-3622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7179

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker

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

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

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

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

JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn 

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

Tel. GLenmore 5-6191

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

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

Vietos ir importuo
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. *

426 SOUTH 5th ST. BROOKLYN, N. Y. .
Blokas nuo Ilcwes St. eleveiterlo stoties. Tel. EVergreen 4-9508 •
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Kolegijų Mokytojai Reikala
vo Ofensyvos Karo ir Namų 

Frontuose
New Yorko Kolegijų Moky

tojų Unija paskelbė spaudoje 
savo laišką, kurį ji pasiuntė 
kongresmanams, reikalaujant 
pravesti prezidento Roosevelto 
programą prieš infliaciją (nu- 
puldymą pinigų vertės).

Unija savo laiške pareiškė, 
kad priėmimas prezidento 
programos ir tuojautinis ati
darymas antro fronto Europo

je yra būtinomis sąlygomis 
pergalei.

Švietėjų pasisakymas tais 
svarbiais klausimais galėtų 
būti geru akstinu tiems, kurie 
lig šiol buvo praleidę savo pi
lietinę pareigą, nors, tiesa, iš 
svarbiausių organizacijų atsili
kusių nebus daug, nes šimtai 
unijų ir kitų stambių organi
zacijų jau yra pasisakiusios 
tais klausimais.

Pagerbė “Neapdainuotus
Jūrų Didvyrius”

New Yorke atidaryta pir
mas prekinių laivų jūrininkam 
kliubas keturių aukštų akme
niniame bildinge, kuris yra 
nuosavybe Mrs. Junius S. Mor
gan, 50 E. 37th St.

Kliubas bus vienas iš dau
gelio, kuriuos United Sea
men’s Service, neuniformuo- 
tiems jūrininkams pagalbos 
organizacija, atidarys po vi
są šalį ir mums draugiškų ša
lių poliuose.

A t i d a r y mo ceremonijose 
kalbėjo Karo Jūrininkystės

Administracijos v ir š i n i nkas 
Macauley, majoras LaGuardia 

j ir Nacionalės Jūrininkų Uni- 
| jos, CIO, prezidentas Joseph 
Curran.

Sąskridyje, įvykusiame už 
dienos po to, kai paskelbta, 
jog 2,355 neuniformuotų jū
rininkų jau padėjo gyvastis 
“pristatydami reikmenis” mū
sų kariuomenei ir talkinin
kams, ceremonijose atiduota 
atatinkama pagarba tiems ty

kiems didvyriams ir pasižadėta 
kreipti daugiau domės į jų rei- 

I kalus.

Ridgewood, N. Y. Organizacijoms
Šioje Brooklyn© dalyje gy

vena nemažas skaičius lietu
vių, yra ir “Laisvę” skaitan
čių. Iš tų yra vieni seni “Lais
vės” skaitytojai Vineikiai, 
prieš kurį laiką ilgai gyvenę 
Brooklyne, versdamiesi iš val
gių parduotuvės (grosery).

Rugsėjo 21 d. Vineikiuš įJH- 
tiko baisus smūgis, nes jų vie
natinė duktė Mary Brazdžio
nienė mirė, galima sakyti, stai
ga. Rugsėjo 15 dieną ligoni
nėje susilaukė naujagimės 
dukrelės Roberta Ann. Jauna 
motina greitai sveiko ir manė 
ligoninę apleist. Bet kas to
kio atsitiko, staiga mirė ligo
ninėje po daktarų akimis, ku
rie negalėjo jai pagelbėti.

Paliko didžiausiame nuliū
dime savo gyvenimo draugą 
Antaną, senus tėvučius ir sa
vo mažą dukrelę, su kuria jai 
teko džiaugtis tiktai keletą 
dienų.

Palaidota 25 d. rugs., šven
to Jono kapuose, su bažnyti
nėmis apeigomis. Rep.

. “Pulkininkas” Taps Kariu
Ted Alvin Lundberg, 30 m., 

buvo įsitaisęs uniformą ir 
skelbėsi lakūnų pulkininku vi
sai nebūdamas nei kariu. Po 
susekimo ir nuteisimo, paga
liau, jis priimtas eiliniu kariu, 
pradėti iš apačios ir paban
dyti, kaip greit galima pasiek
ti pulkininko laipsnio.

Pabaltijos Tautų Kultūrinė 
Taryba — Baltic-American 
Cultural Council — šaukia 
metinę visų keturių tautų — 
lietuvių, latvių, estų ir suo
mių — organizacijų atstovų 
konferenciją antradienį, spa- 
lių 27-tos vakarą, Estų Salėje, 
2061 Lexington Ave., New 
York City.

Taryba buvo sutverta tų ke
turių tautų atstovų konferen
cijoj prieš trejetą metų, ir, 
draugijoms kooperuojant, at
liko daug gražių darbų kul
tūrinėje srityje, parėmė daug 
svarbių įstaigų. Jos tolimesnis 
gyvavimas ir veikimas taipgi 
priklauso nuo tų pačių organi
zacijų paramos. Tad lai kiek
viena organizacija šio mėnesio 
susirinkime išrenka delegatus 
ir būna atstovauta konferenci
joj.

Queens Gyventojams

“LAISVES”

Koncertas
įvyks

Lapkr.-Nov. 8
Bus

LABOR LYCEUM
BROOKLYN, N. Y.

Penktadienį, skalių 2-rą, vi
same Queens apskrityje, į ku
rį įeina rytinė dalis Brookly- 
no ir priemiesčiai — Jamai
ca, Maspethas ir kiti,—bus 
pravesta generalė metalo rink
liava. švaros Department© 
trokai, vienu ar kitu laiku, 
per dieną pervažiuos kiekvie
na gatve: ir išveš gyventojų su
rinktą ir prie namų sudėtą 
metalą — “skrepą.”

Gyventojai prašomi atiduoti 
kiekvieną atliekamą metalinį 
daiktą, kad jį perdirbus į ka
ro įrankius patarnautų greites
niam sumušimui fašizmo.

Brooklyn© (Kings apskri
čio) diena bus spalių, 8-tą.

Komunistų Vado Kalba 
Per Radiją

Earl Browder, Komunistų 
Partijos generalio sekretoriaus 
prakalba per radiją bus girdi
ma spalių 2-ros vakaro 10:30 
tiesiai iš komunistinio jaunimo 
masinio mitingo, įvyksiančio 
tą vakarą Manhattan Center 
salėje, 34th St. ir 8th Avė., 
New Yorke.

Prakalba bus transliuojama 
iŠ galingiausios stoties WMCA, 
570 klcs., kuri girdima visoje 
New Yorko ir kitose valstijose.

Talentai Judyję “Pavasario 
Daina,” Dabar Rodomam-

Stanley Teatre
Rusijos filmų studijos ne

samdo skautų talentų jieško- 
jimui. Jeigu jiems reikia ak
toriaus atvaizduoti muziko ar 
dainininko gyvenimą, jie jieš- 
ko tokio talento Leningrado 
ar kurioj kitoj žymiausių mu
zikos konservatorijų.

Pasekmėj to atsinešimo at
rasta ir Liudmila čelikovska- 
ja, gražuolė dainininkė judžio 
“Pavasario Daina,” ketvirtą ir 
paskutinę savaitę rodomo 
Stanley Teatre, 7th Avė. ir 
42nd St., New York. Spalių 9- 
tą ten pradės rodyti kitą jtidį.

č e Ii k o vskaja, dainuojanti 
kaip Lilly Pons ir panaši į 
Sonja ITenie, nebuvo mačiusi 
Lenfilm studijos vidaus pirm 
tos įstaigos nusprendimo paga
minti judi ‘'Pavasario Daina.” 
Kada jiems prireikėjo daini
ninkės, o veikale kalbama 
apie muzikos studentę, kurią 
atranda kompozitorius, jieškąs 
savo operetei žvaigždės, di
rektorius Ivanovskis sugalvojo, 
kad būtų pasitarnauta tikro
vei, jeigu būtų atrasta jauna 
dainininkė, kurios padėtis ti
krajame gyvenime atatiktų 
perstatomam filmoje. Taip ir 
buvo padaryta.

Kaip ir šimtai kitų Sovietų 
aktorių, taip ir Čelikovskaja, 
dabar dirba karo darbą, bet 
prireikus dainininkės, ji ir vėl 
bus pašaukta filmų studijom

Filmą “Tales of 
Manhattan”

Šiuo metu Radio City Music 
Hall teatre jau antra savaitė 
rodoma ilgoka filmą “Tales of 
Manhattan” (Manhattano Pa
sakos). Kkip pats pavadini
mas, taip ir visas veikalas yra 
intriguojantis, užimąs. Kiek
vienas aktoriaus j u dėsis ir 
kiekvienas gestas, kiekvienas 
žodis, rodosi, pasakys tau ką 
tokio nelaukto, netikėto, staig- 
meniško.

“Tales of Manhattan” ge
riau tiktų pavadinti “Vieno 
Frako Istorija,” nes veikale 
perdėm tam pačiam frakui 
tenka būti ir ant aktoriaus ir 
ant Boweres bomo ir ant ge
nijaus orkestro vado ir ant 
gengsterio-žuliko nugaros.

“Tales of Manhattan” fil
moje sutraukta patys geriau
sieji filmų aktoriai: Charles 
Boyer, Paul Robeson, - Henry 
Fonda, Rita Hayworth, Char
les Laughton, Ethel Waters, 
Ginger Rogers, Edward G. 
Robinson, ir “Rochester.” Vei
kale bandoma pavaizduoti 
Park Avenues aristokratijos 
gyvenimą (gedimą), ir ben
drai nesveiki reiškiniai mūsų 
visuose gyvenimo kampeliuo
se. Štai geni j alus muzikos or
kestrų vadas, neturi darbo, o 
kai gauna progos vadovauti 
orkestrui, — neturi kuo apsi
vilkti. Arba antai žymus ad
vokatas, prieš 25 metus bai
gęs mokslus, šiandien guli 
Boweres bomynėje, voliojasi 
šiukšlyne.

Ši filmą patraukli, bet pa
viršutiniška, atitraukta nuo 
gyveninio arba parodanti tik 
jo paviršių, o slepianti vidų.

šiuo laikotarpiu, kai pasau
lis dega kare, kai mūsų kraš
tas yra dideliame pavojuje, 
reikėtų gaminti kitokiomis te
momis filmos. Tik pagalvoki
me, kokį veikalą galima būtų 
bile srityje pagaminti su to
kiais artistais, koki dalyvauja 
“Tales of Manhattan” filmo
je! R.

REIKALAVIMAI
Reikalingi patyrę pentoriai (dažy

toją!). Nuolatinis darbas, mokestis 
S8.Q0 į dieną algos. Taipgi reikaliri*- 
gi ir pagelbėtojai. Kreipkitės pas: 
K aš per, 442 Lorimer St., Brooklyn, 
N. Y. Telefonas EVergreen 8-4461.

(230-232)

Irving Place Teatre Ta Pati 
Programa Liekasi Trečiai 
\ Ir Paskutinei Savaitei
Jrving Teatro, Irving Place 

ii/ 15th St., New Yorke, vedė
jai praneša, kad Sovietų dra
matiška filmą “Tai Yra Prie
šas,” perstatanti Sovietų, Są
jungos žmonių kovą prieš įsi- 
briovėlius nacius, taipgi varso- 
ta Baleto Russe d Monte Car
lo programos > filmą pradeda 
trečią ir paskutinę savaitę ta
me teatre.

Pradedant spalių 9-ta, Ir
ving pradės rodyti “Gimtoji 
žemė,” filmą iš Amerikos dar
bininkų kovų už išlaikymą ir 
praplėtimą demokratijos na
mie, o kita greta tos rodoma 
filmą bus “Kovą Už Sibirą.”

Ne Juokais Pasimota 
Surinkti Metalą

Miestas dabar yra pasiruo
šęs surinkti visą čionai esamą 
atliekamą metalą. Ir kiekvie
nas norintis pasidarbuoti gal
voja, kur jo gauti.

Richmond, Staten Island, 
prezidentas Joseph A. Palma 
pereitą pirmadienį pareiškė, 
kad jo apskrityje bus surink
ta 2,500,000 svarų metalo, po 
14 svarų per šeimyną.

Asmeniškai, šių žodžių ra- 
šėją baisiai nugązdintų tokia 
kvota, savo šeimynoj, regis, 
nebūtų galima surinkti nei 4 
svarų. Bet reikia apdairumo, 
reikia surasti, kur randasi 
mieste laikomo nereikalingo 
metalo krūvos ir tas padės 
padengti viso miesto kvotas.

Aną dieną New Yorko Mies
to Tarybos vienintelis komu
nistas narys Peter V. Cacchio- 
ne apsižiūrėjo, (kad mieste lai
koma 53 tonai “tokenų.” Jie 
padaryti iš labai vertingų me
talų ir pono John J. Delaney, 
Miesto Transportacijos Tary
bos pirmininko laikomi tikslu, 
kada nors pakelti fėrą važi
nėj antiems miesto subvių ir 
aukštųjų geležinkelių linijo
mis.

Nelaukęs, Cacchione pasiun
tė miesto majorui LaGuardijai 
laišką, ragindamas tą metalą 
paimti karui, tuo pačiu pa
skelbdamas ir spaudoje apie 
savo radinį.

Daugelis kitų žmonių dirba 
įvairiais būdais. New Yorko 
miesto vyriausybė paskyrė net 
50 liuosnorių inspektorių j ieš
koti po miestą, kur randasi 
metalo, ir apie jį raportuoti 
savo distriktui. Gyventojai 
yra prašomi nuimti net graž- 
menines tvoreles, balkonėlius 
ir kitus metalinius įrengimus.

New Yorko žemutinėje da
lyje pereitą sekmadienį orga
nizuotai darbavosi 50 vaikų ir 
iš 8 blokų sunešė prie Clinton 
St. policijos stoties virš šimtą 
tonų metalo.

Miesto švaros Departmen- 
tas, kurio trokai surinks meta
lą galutinoj rinkliavoj, vaikš
čioja po stubas ir prašo meta
lą iš anksto paruošti išvežimui, 
kad rinkliavos dieną trokams 
nereikėtų gaišuoti. Parduo- 
dantieji metalą sendaikčių 
kupčiam ar atiduodanti labda- 
rybėms prašomi paimti kvitą, 
kad parodyti miestaviems me
talo surinkėjams, jog ir jūs 
atlikote savo pareigą.

Artinasi Piliečių 
Registracija

Tik iš anksto užsiregistra
vusieji piliečiai gali balsuoti 
Tikimuose. O rinkimai šiemet 
be galo svarbūs, reikėtų juose 
dalyvauti kiekvienam piliečiui. 
Kad užsitikrinti teisę balsuoti, 
registruokitės pirmomis regis
tracijos dienomis.

Pradedant spalių 5-ta, bai
giant 10-ta, valandos nuo 5 
po pietų iki 10:30 vakarais 
visomis kitomis dienomis, o 
paskutinę, dešimtą, nuo 7 ry
to iki 10:30 vakare.

Sinusas Sugrįžo iš 
Ligoninės

A. Sinusas praneša, kad 
rugsėjo 23-čią jis sugrįžo iš 
ligoninės ir dabar randasi na
mie, 148 10th Ave., New Yor
ke.

Draugas Sinušas/ dėkoja vi
siems, kurie jį atlankė ligoni
nėje.

Operacija, tikimasi, pavyko, 
tačiau dar ims daug laiko pil
nai pasveikti ir atgauti jėgas, 
tad draugų ir pažįstamų at- 
ląnkymąs ir dabar suteiktų 
jam daug smagumo ir energi
jos.

Areštuota pamestinukės 
mergaitės Mileriutės motina ir 
senukas, kuris sakėsi palikęs 
mergaitę iš nusiminimo, kad 
nepriėmė prieglaudom

Biznieriai, skelbkite savo biznį 
dienraštyje “Laisvėje”!

Gaisras sunaikino 2,000 ga
lionų gatavo varnišio Crown 
Oil Products Co. patalpoj, r
Long Island City. Gaisrage- 
siai apsaugojo kitus tris to
kius pat milžinus kubilus nuo 
užsidegimo.

GREITAS MAISTINGUMAS
. *- .S» • «’•.•'* * 4 * - » •
"’i"*’"

Authorized Bottler: Pepsi-Cola New York Bottling Company

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.

LORIMER RESTAURACIJA
ANTANAS BARZDA, Savininkas 

417 LORIMER ST. “Laisvės” Name BROOKLYN

Geriausios rūšies

VALGIAI
Gaminami Europiško 

ir Amerikoniško 
Stiliaus

Puikūs lietuviško na
mų darbo kilbasal ir 

kepta paršlena

Gaspadorlškai nuvirti 
kopūstai ir barščiai

/L5F Atdara nuo anksti ryto iki vėlai vakaro 
Penktadieniais ir šeštadieniais atdara per naktį

Visada yra pasirinkimas pieniškų valgių ir daržovių-*-virtų ir žalių

i

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

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 
a......... ■■ —-.........— . . -o

Akiniai už $7.50
Per sekančias 30 dienų, mes 

darome šį specialį pasiūlymą 
savo 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.

STENGER & STENGER 
OPTOMETRISTS 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y.

Lietuvių Kuro Kompanija
Įsigykite žiemai anglių, nes į rudenį bus 

sunkus anglių pristatymas į miestus

Mes taipgi aprūpinant aliejum tuos, kurie savo namuos 
turite Oil Burners. Kuro reikalu prašome kreiptis: į •, ’

Tru-Ember Fuel Co.f Ine.
496 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y. 

Telefonas EVergreen 7-1661

Pirkite Kareiviam KALĖDŲ Dovanas DABAR

J
Paskutinė Išsiuntimo Diena 1-ma Lapkričio

Užeikite ir apžiūrėkite mūsų
Speciali kareiviams dovanų departmentą

Maži rankpinigiai palaikys Iri daiktų.

j ROBERT UPTON
• ATDARA VAKARAIS.

VtRI-THIN* RAMONA VIRI-THIN’ RAHtt-

701 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. STagg 2-2173
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