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KRISLAI
Niekšo istorija.
Susirado naują lazdą.
Kunigas kaipo nevidonas.
Civilizuotos priemonės ir 

barbarai.
Naciams kapai.

IO taip elgtis negražu.
Rašo A. Bimba

L
Donald Day įstojo į Suomi

jos fašistinę armiją. Day ka- 232
riauja prieš Jungtines Tautas, 
prieš Ameriką.

O tas Donald Day per dvi
dešimt metų buvo Chicagos 
“Tribune” korespondentu. Tai 
buvo pirmos rūšies niekšas. 
Kiekvienas jo purvinos plunk
snos pasijudinimas buvo at
kreiptos prieš Sovietų Sąjun
gą.

Gi jo melais gėrėjosi ir nau
dojosi visa lietuviška prona- 
ciška spauda. “Naujienos,” 
“Draugas” ir kiti 
didelę dalį savo 
nio įkvėpimo semdavo iš to 
smirdančio šaltinio.

Donald Day savo karjerą, 
kaipo laikraštininkas,. pradėjo 
su parsidavimu Hearstui. Tai 
buvo 1920 metais. Jį Hearstas 
nusamdė važiuoti Sovietų Są- 
jungon ir iš ten meluoti apie 
socialistinę šalį.

Bet kaip Sovietų Sąjungon 
įvažiuoti? Day sugalvojo pla
ną.

Tuomet Amerikos reakcinė 
valdžia areštavo ir deportavo 
revoliucinius darbininkus. Day 
prisilaižė prie vienos depor
tuojamos merginos ir su ja ap- 
siženijo. Jis irgi nudavė dide
lį Sovietų simpatiką. Bet So
vietų valdžia sužinojo jo bjau
rų skymą ir neįsileido.

V

Tada Day atsidūrė Rygoje. 
Hearstas pamatė, kad iš jo 
savo laikraščiams naudos bus 
mažai. Iš Rygos rašomiems 
melams apie Sovietus mažai 
kas patikės. Day gavo i . ,
iš darbo. Tuomet jis parsida
vė Chicagos “Tribūnui”, ir jam 
ištikimai tarnavo.

Gal dabar- gaus galą 
nors fronte nuo Sovietų 
kos. 1

kur
kul-

Nebėra niekšo Day. Reikia 
naujos lazdos. Ją dabar “Nau
jienos” susirado ypatoje tūlo 
sutvėrimo iš Chicagos “Daily 
News” Carrol Binder. Tas su
šilęs agituoja prieš naują 
frontą prieš Hitlerį.

Tai aišku, kad jis dirba Hit
leriui. Todėl “Naujienos” 
(rugs. 29 d.) šitą Binderį pa
sikelia į didvyrius ir panaudo
ja savo pronaciškai agitacijai. 
Jos irgi sušilusios agituoja 
prieš antrą frontą.

surasti būdus iš- 
laisvamanių nuo 

giminių ir nevido-

Reikėtų 
gelbėjimui 
neištikimų 
niškų, akiplėšiškų kunigų.

Gavome korespondenciją iš 
Bayonnės apie mirtį ir laido
tuves laisvo žmogaus, seno 
laisvamanio ir komunisto.

Nelaimingasis prieš mirtį 
pateko į vietinio kunigo na
gus — pateko tada, kuomet 
nebegalėjo žodžio ištarti, kuo
met nebepajėgė pajudinti ran
kas to dvasiško nenaudėlio 
atstūmimui nuo savęs.

Sesuo, kuri tą kunigą pasi
šaukė ir užleido ant savo be
jėgio brolio, pasielgė kaipo iš
davikė. Ji išdavė savo brolį 
ant mirties patalo.

Pasiskaitykite minėtą ko
respondenciją ir sužinosite tą 
visą negražią istoriją, tą visą 
šlykštybę, kuri buvo atlikta 
prieš mirtį ir po mirties gero 
žmogaus.

Be niekur nieko naciai su
areštavo Francijoje 1,400 
amerikiečių. Veikiausia juos 
panaudos kaipo užstatą už na
cių agentus Amerikoje.

Ką Amerikos valdžia darys, 
nežinia. Bet prieš šitą barba
rų terorą prieš Amerikos pi
liečius turės būti padaryti 
atatinkami žygiai.

Nebeužtenka civilizuotų 
(Tąsa 5-tam puslapyj)
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Žmones Pažangesni už Kon
gresą, Sako Prezidentas po 
Tūkstančių Mylių Keliones

Stalingrado Padėtis Sunkė
ja; Bet Sovietai Atakuoja 

Nacius iš Dviejų Šonų
Washington. — Preziden

tas Rooseveltas sugrįžo iš 
“slaptos” dviejų savaičių, o 
8,754-rių mylių kelionės, ku- 

juodlapiai! rįoje - aplankg karinius 
priessovieti-1 fabrikus 24-riose valstijose. 

Jis sakė, jog dabar yra pa
gaminama 94 iki 95-kių pro
centų to karinių reikmenų 
daugio, kurio prezidentas 
siekė.

Prez. Rooseveltas gyrė

Chinai Šiltai Pasitiko 
Wendellj Willkie

Chungking, Chinija, spal. 
2. — Tūkstančiai chinų iš
kilmingai pasitiko Wendellj 
Willkie, asmeninį preziden
to Rnosevelto pasiuntinį, at- 
skridusį iš Sovietų Sąjungos 
į Chungkingą, laikinąją 
Chinijos sostinę. Miestas 
buvo papuoštas amerikinė
mis vėliavomis.

Willkie ketina dvi savai
tes praleist Chinijoje, tėmy- 
damas chinų kovą prieš ja- 

- • ponus, ir tardamasis su Chi- 
išspirti mJ0S vadais apie karinius

jos reikalus.
Willkie sakė, kad japonų 

orlaivis .vieną kartą buvo 
sutrukdęs jo skridįmą Chi- 
nijon.

Mokėt Lygiai Visiems 
Už Lygy Darbą!

Washington. — Šalies 
Darbo San tikiu Taryba 
svarsto skundą, kad Hercu
les parako kompanija neg
ram temoka tik po 50 centų 
valandai už tą patį darbą, 
kur baltieji gauna po 73 
centus. Tų darbininkų CIO 
unija reikalauja lygaus mo
kesnio už lygų darbą vi
siem.

Ko Siekia Lewis?
Washington. — John L. 

Lewis stengiasi taip pri- 
ruošt ateinantį suvažiavimą 
Jungtinės Mainierių Unijos, 
kad jis pasisakytų prieš 
Jungtinių Tautų bendras 
karines pastangas.

New York. — Čia atsilan
kęs Jack Tanner, pirminin
kas Anglijos Amalgameitų 
Mašinistų Unijos, šaukė tal
kininkus tuoj atidaryt ant
rą frontą.

Philadelphia, Pa. — Geo. 
A. Casey, pirmininkas Ne
priklausomos Skerdyklų Są
jungos, pranašauja, kad po 
10 dienų pritruksią ameri
kiečiam “steiko? ’

Washington. — Naujau
sias Cenzo Biuro apskaičia
vimas rodo, kad Jungtinės 
Valstijos turi 133,065,000 
gyventojų.

Washington. — Nuo Ame
rikos įstojimo karan paskir
ta jau 138 bilionai dolerių 
kariniams reikalams.

karinę dvasią darbininkų ir 
šiaip eilinių amerikiečių. 
Pasikalbėjime su laikraščių 
atstovais, tačiaus, preziden
tas nupeikė tūlus laikraš
čius ir aiškintojus per radi
ją, kad jie savo pastabomis 
begaliniai kenkia karinėms 
mūsų pastangoms. Prezi
dentas Rooseveltas taip pat 
kritikavo kai kuriuos Wa- 
shingtono valdininkus, ku
rie, tikrai nežinodami daly
kų, skubinasi spaudon su 
nepamatuotais savo pareiš
kimais.

O vienas iš tokių pareiš
kimų tai buvo R. A. Bard’o, 
laivyno vice - sekretoriaus, 
kuris sakė, kad, girdi, 
“Amerika pralaiminti ką
rą.”

Daugiausiai gi žalos daro 
įvairūs kongreso politikie
riai, priešindamiesi kainų 
apribojimui ir kitiems nau
dingiems valdžios sumany
mams, kaip sake preziden
tas.

Jis pareiškė, jog piliečiai 
šalyje abelnai giliau supran
ta karines pastangas, negu 
kongresiniai valdžios kriti
kai Washingtone.

Prezidentas apkeliavo ka
ro pramonės centrus šiose 
valstijose:

Maryland, West Virginia, 
Pennsylvania, Ohio, Michi
gan, Indiana, Illinois, Wis
consin, Minnesota, North 
Dakota, Montana, Idaho, 
/Washington, Oregon, Cali
fornia, Arizona, New Mexi
co, Louisiana, Mississippi, 
Alabama, Georgia, South 
Carolina, North Carolina ir 
Virginia.

Mėsos Apribojimas
Washington. — Kainų 

administracija įsakė sker
dykloms ir sandėliams, kad 
pristatytų krautuvėms 20 
procentų mažiau jautienos, 
25 proc. mažiau kiaulienos 
ir 5 procentais mažiau avie
nos nuo šiol iki naujų metų.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
London, spal. 2. — Pasku

tinėje atakoje prieš Flens- 
burgą ir kitus nacių kari
nius punktus dalyvavo iki 
400 anglų orlaivių.

Madagascar. — Anglai 
užėmė Tulearą, paskutinį 
francūzų uostą piet-vakari- 
nėje dalyje Madagaskaro 
salos.

Washington. — Numato
ma, jog ateinančiais metais 
Amerika turės tiek keleivi
nių orlaivių, kad jie galės 
pergabent tokį skaičių ka
rių, kaip ir laivai.

Stockholm, šved. — Ang
lų orlaiviam bombarduojant 
Oslo, Norvegijos sostinę, 
praeitą penktadienį, tarp 
kitų, buvo užmušta ir 26 vo
kiečių oficieriai.

LAISVES" VAJAUS
PRADŽIA

Dienraštis “Laisvė” paskelbė dviejų mėnesių vajų ga 
vimui naujų skaitytojų. Kviečia visus, buvusius vajinin- 
kus stoti į kontestą ir labai nori gauti nūujų vajinin- 
ku. €

Taipgi prašome visų dienraščio skaitytojų gauti nors 
po vieną naują skaitytoją šiuom vajum.

Patys pirmieji į kontestą įstojo:
LENTELE

A. Stripeika, Elizabeth, N. J............
V. J. Stankus, Easton, Pa................
M. Svinkūnienė ir M. Meisonienė,

Waterbury, Conn.........................
Adelė Bakūnienė, Cliffside, N. J. ..
M. Poderis, Wilkes-Barre, Pa...........
J. Grybas, Norwood, Mass.................
Geo. Kuraitis, Brooklyn, N. Y..........

Šiemet žmonėms pinigas nėra priežastis atsisakyti 
užsirašyti dienraštį. O pageidavimas gauti naujų žinių 
yra didelis. Taigi dienraščiui platintis yra puiki proga, 
tik reikia platintojų.

Kviečiame tuojau stoti į kontestą ir darbuotis, kad 
gauti kuo daugiausia “Laisvei” naujų skaitytoju.

“LAISVĖS” ADMINISTRACIJA.

ANGLAI UŽĖMĖ TVIRTUS 
PUNKTUS EGIPTE

Cairo, Egiptas. — Anglai, 
atakuodami vokiečius ir 
italus pietiniai - vidurinėje 
dalyje EI Alamein linijos 
Egipte, atėmė* iš priešų ke
lis aptvirtintus punktus ties 
Deir ei Munassibu; paskui 
atmušė visas fašistų kontr - 
atakas.

Tuo pačiu laiku anglai iš 
oro bombardavo fašistų uos
tus: Tobruką, Bardią ir So- 
lumą, padarydami ten gais
rus ir sprogimus. Anglų la-

Naciai Sušaudė 300 
Belaisviu Ligcniy

London, spal. 2. — žinių 
agentūra Interna tional 
News Service praneša, jog 
hitlerininkai sušaudė 300 
jugoslavų politinių kalinių 
Narvike, Norvegijoj, tik to
dėl, kad tie žmonės sirgo ti- 
fu.

Be to, nuo tifo mirė 200 
jugoslavų iš tų, kurie buvo 
suvaryti į tenaitinę koncen
tracijos stovyklą.

Dar Vienas Priešas 
Tikrų Karo Pastangą
Washington. — Senato

rius Connally, pirmininkas 
svarbiosios senato komisijos 
užsieniniais reikalais, smer
kė W. Willkie už tai, kad 
Willkie reikalavo atidaryt 
antrą frontą prieš Vokieti
ją ir tuomi padėt Rusijai 
apsiginti.

VOKIEČIAI TIKSLIAI 
MARINA UŽGROBTŲ 

KRAŠTŲ ŽMONES
London. — Norvegų vy

riausybė Anglijoj tvirtina, 
kad vokiečiai tyčia išplėšia 
beveik visą maistą iš užim
tų kraštų gyventojų ir ma
rina juos badu, stengdamie
si tuomi priverst talkinin
kus nuimt blokadą nuo na
cių.

1

i

Punktų
..320
..240 

. .150

.. 60

.. 60

kūnai taip pat nušovė še
šis priešų orlaivius ir visi 
sugrįžo į savo stovyklas.

FAŠISTŲ SKELBIMAS
Italų radijas pasakojo, 

būk jie ir vokiečiai Egipto 
mūšyje atmetę anglus atgal. 
Fašistai giriasi, būk jie paė
mę nelaisvėn 200 anglų, ir 
skelbia, kad, girdi, buvę nu
šauta žemyn du anglų or
laiviai Tobruke. (Niekas to 
nepatvirtina.)

Anglų Lakūnai Vėl 
Pleškino Vokietiją

London, spal. 2. — Bent 
300 Anglijos orlaivių naktį 
pleškino Flensburgą, nacių 
submarinų statyklų ir kari
nių fabrikų centrą, ir kitus 
miestus š i a u r vakarinėje 
Vokietijoje, taipgi svarbius 
priešų punktus Holandijoje 
ir šiaurinėje Francijoje. 17 
anglų orlaivių negrįžo iš tų 
žygių.

Paryžius Spėja, kad Ameri
kiečiai Atakuosią Dakarą
Vichy, Franci j a. — Nacių 

kontroliuojama Paryžiaus 
spauda spėja, kad amerikie
čių kariuomenė galinti už
pult Dakarą, francūzų uos
tą vakarinėje Afrikoje. Bet, 
girdi, francūzai daug geriau 
pasiruošę atmušt anglus - 
amerikiečius Dakare, negu 
Madagaskaro saloj.

Pranešama, kad atvyko 
daugiau amerikinės kariuo
menės į Kovojančių Fran
cūzų valdomą Gaboną, Bel
gų Kongo ir tūlas kitas tal
kininkų vietas Afrikoje.

Berlynas giriasi, be jokio 
patvirtinimo iš kitur, būk 
naciai užėmę Orlovoi, šiaur
vakarinę Stalingrado dalį.

Washington. — Važiuo
tos valdyba uždraudė par- 
samdyt specialius trauki
nius į futbolo lošimus.

Maskva, spal. 2. — Trys 
šimtai tūkstančių vokiečių 
armijos šturmuoja vien tik 
šiaurvakarinius Stalingrado 
priemiesčius. Viename siau
rame sektoriuje jie per 24 
valandas padare šešias au
dringas atakas prieš Sovie
tų pozicijas. Penkios atakos 
buvo atmuštos, 900 hitleri
ninkų nukauta, ir tik per 
šeštą ataką jie truputį pa
sistūmė pirmyn.

Į pietus nuo Stalingrado 
raudonarmiečiai išmušė hit
lerininkus iš vienos apgy
ventos vietos. Sovietiniai 
kovotojai varo ofensyvą 
prieš fašistus palei Dono 
upę, Į šiaurių vakarus nuo 
Stalingrado.

Amerikinės spaudos ko
respondentai praneša, kad 
Stalinas per telefoną įsakęs 
Stalingrado gynėjams: 
“Stipriai laikykitės! Nuslo
pinkite visus, kurie keltų iš
gąstį !”

Šiuos žodžius berašant, 
atėjo žinia, kad raudonar
miečiai vęda užpuolimo mū
šius prieš hitlerininkus į 
pietus ir šiaurių vakarus 
nuo Stalingrado ir vojkie* 
čiam vėl padaryta 
nuostolių.

Sovietiniai pranešimai tei
gia, kad Stalingrado padė
tis yra pavojinga, bet dar 
nematyt persvaros nei vie- 
non nei antron pusėn.

Raudongvardiečiai įvai
riose pakraštinėse miesto 
dalyse išmuša nacius iš vie
no namo po kito.

Mūšių linija miesto ribo
se, tačiaus, vingiuoja tai 
vienon, tai kiton pusėn.

(Nacių komanda per ra
diją pasakoja, kad jie užė
mę vieną šiaurvakarinį Sta
lingrado priemiestį ir apsu
pę stambius dalinius sovie
tinės kariuomenės į vakarus 
nuo to priemiesčio ir į pie
tus nuo Stalingrado. Hitle
rininkai giriasi, kad jie, gir
di, dabar naikiną apsup
tuosius raudonarmiečius. —

Meksikiečiai Kovos 
Užjūriuose prieš Ašį
Mexico City, spal. 2. — 

Tūkstančiai Meksikos ka
riuomenės yra ruošiama 
perkelt į užjūrius kovai 
prieš fašistų Ašį.

HITLERIS DIDŽIAVOSI. 
KAD FINAI IR FRANCO 

YRA JO BENDRA
DARBIAI

Hitleris savo kalboj tre
čiadienį didžiavosi, kad Fin- 
liandija ir d i k t a toriaus 
Franco Ispanija kariauja iš
vien su naciais prieš Sovie
tus, taigi ir bendrai prieš 
Jungtines Tautas.

Bet Jungtinės Valstijos 
vis dar palaiko diplomatijos 
ryšius su Finliandija.

London. — Žinovai at
randa, kad naciam labai 
pritruks anglies šią žiemą.

y

Tai nepatikimi priešų pasi
garsini mai ir pagyrai, ku
rių niekas kitas nepatvirti
na.)

Kaukazo fronte sovieti
niai kovotojai atmušė visas 
fašistų atakas ir atbloškė 
juos atgal.

(Platesnių žinių apie kau
tynes sovietiniame fronte 
yra oficialiuose praneši
muose penktam puslapyj.) 
_______________________  

Sovietai Atėmė iš Nacių
Kelias Pozicijas

- - - - - w|
Maskva, spal. 2. — Rau

donoji Armija įvarė kylį į 
vokiečių pozicijas Kletskaja 
srityje, 50 iki 75 mylių į 
šiaurvakarius nuo Stalin
grado, ir atėmė iš priešų 
dar kelias aukštumas ir 
skardžius.

Į pietus nuo Stalingrado 
sovietinė kariuomenė at
griebė nuo hitlerininkų ke
turis kaimus per dvi dienas^

Per savaitę kautynėse dėl 
. Stalingrado buvo užmušta ? 

didžių ben£ 15 tūkstančių fašistų.
.5?

Argentinos Prezidentas
Pataikauja Ašiai

Buenos Aires, spal. 2. — 
Argentinos prez. Castillo 
atmetė kongreso atstovų rū
mo tarimą, kuris reikalavo 
sutraukyt diplomatinius ry
šius su Vokietija, Italija ir 
Japonija. Jis pareiškė, kad 
pats esąs vadas Argentinos 
užsieninės politikos.

Žuvo 22 Kariškiai su 
Armijos Orlaiviu

San Juan, Puerto Rico. — 
Sudužus kalnan transporti
niam Amerikos orlaiviui, 
žuvo visi 22 jame buvę ka
riškiai.

Žuvo Nacių Oro Tūzas
■i

Berlyno radijas paskelbė, 
kad šiaurinės Afrikos fron
te (neva atsitiktinai) žuvo 
vokiečių lakūnas kapitonas 
Hans J. Marseille, kuris, pa
sak nacių, nušovęs žemyn, 
girdi, 158 anglų orlaivius.

Smūgiai Naciams
Maskva, spal. 2. — Inter

national News Service tei
gia, kad Raudonoji Armija 
kirto naujus didelius smū
gius naciams į šiaurvaka
rius nuo Stalingrado ir iš
mušė juos iš svarbių kari
nių pozicijų.

Capetown, Pietų Afrika. 
— Anglų kariniai laivai ir 
orlaiviai užgrobė du 
Vichy Franci j os laivus, bė
gusius nuo Madagaskaro 
salos.

♦
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Dar Viena Hitlerio Kalba
Prieš metus laiko Hitleris sake vokie

čiams: Tarybų Sąjungos galybė yra pa
kirsta ir ji daugiau jau nebeatsikels. 
Tačiau Tarybų galybė atsikėlė ir užda
vė naciam tokį smūgį, kokio jie niekad 
nesitikėjo.

Po metų laiko (rugs. 30 d.) Hitleris 
ir vėl kalbėjo toje pačioje vietoje. Jis, 
tačiau, šiemet jau nesakė, kad Tarybų 
Sąjungos galybė jau yra pakirsta. Vis
ką, ką jis pasakė didžiausio, buvo tas, 
kad naciai paimsią Stalingradą ir jį iš
laikysią. Kiek šiuo atveju Hitleris bus 
teisingas, niekas nežino,—nei jis pats 
nežino. Tai priklausys nuo to, kiek ga- 
gingos bus Tarybų Sąjungos jėgos Sta
lingrado srityje. Gali būti visko. Dar 
jam gali būti taip, kaip buvo su Mas
kva. Atsiminkime, kad 1941 metais lap
kričio mėnesį Hitleris pasiuntė Maskvos 
frontan vagonus medalių tiems savo ka
reiviams, kurie įeis į Maskvą kaipo per
galėtojai. Kas su tais medaliais atsi
tiko,—visi žinome.

Bendrai, savo šių metų kalboje Hitle
ris nesigailėjo epitetų, koliojimosi. “Am
žini girtuokliai,” “idijotai,” “bailiai”— 
tai vis būdvardžiai, kuriuos Hitleris tai
kė Jungtinių Tautų kariuomenių va
dams, — ypačiai Anglijos vadams. Jis 
pranašavo Anglijai pavojų — bolševiz
mą. Iš kitos pusės, jis vis šaukė, kad 
prieš jį kapitalistai, žydai ir bolševikai 
sudarė bendrą frontą. Jis grąsino Angli
jai išnaikinimu oro jėgomis. Jis skelbė, 
kad jis nesibijąs antrojo fronto.

Kiek tai liečia jo tolimesnius žygius, 
jis drąsino savo klausovus, kad viskas, 
kas yra užkariauta, bus išlaikyta. Ki
tais žodžiais, šiemet Hitleris nebeprana- 
šavo savo klausovams užkariauti pasaulį 
ir jį atiduoti naciškiems draskūnams. 
Ne! Jis netgi neskelbė astronomiškų 
skaitlinių apie Tarybų Sąjungos kari
nius nuostolius, kaip darydavo seniau. 
Jis džiaugėsi nugalėjimu pereitosios žie
mos, bet nieko nesakė, kaip jo naciams 
teks žiemavoti fronte šiemet.

Ši Hitlerio kalba buvo, aišku, taiko
ma ne tiek saviškiams, kiek išlaukiniam 
pasauliui. Apyseriams ir jo sėbrams 
Jungtinėse Tautose jis suteikė medžia
gos tęsti savo žalingą propagandą. Bet 
tiems žmonėms, kurie yra pasirįžę hit- 
lerizmą sunaikinti, Hitlerio .kalba nebu
vo niekuo daugiau, kaip beprotišku spie
gimu, kaip raminimusi, kaip parodymu, 
kad viskas blogai yra pačioje Vokieti
joje.
rt* Ir tuomet, kai Hitleris kalbėjo, žinios 
skelbė, kad Vokietijoje šaudymai pažan
gesnių žmonių tebeeina, kad ir ten jau 
darosi neramu; kad Francijoje ir kituo
se pavergtuose kraštuos žmonės tebekyla 
ir kad Hitlerio “naujoji santvarka” at
nešė žmonijai didžiausią nelaimę, kokią 
pasaulis matė; kad toji “santvarka” tu
ri būti išnaikinta iš pat šaknų!

Jeigu kokią išvadą galima padaryti 
iš šitos kalbos, tai ją galima padaryti 
šitokią: Jungtinės Tautos neprivalo il
giau sėdėti ir ramiai laukti; jos turi 
pradėti antrąjį frontą ir smogti priešui 
dabar, kada jis yra įdūkime, paeinančia
me iš nusiminimo, iš desperacijos!

• Tegu Hitleris koliojasi. Tegu jis dūk
sta. Mūsų pareiga pastiprintomis jėgo
mis smogti jam ir jo visai banditų gau
jai, kad ji nuo šio smūgio niekad nebe- 
atsikeltų!

Vienas Labai Svarbus Darbas, 
Kurį Mes Privalome Išklausyti. 
Nemažai mūsų skaitytojų skaitė spau

doje, kiti gaus specialius laiškus, paga
mintus vienu nepaprastu klausimu, bū
tent anti-fašistų tremtinių gelbėjimo 
klausimu.

Amerikoje veikia Bendrasis Anti-Fa
šistinių Tremtinių Komitetas, į kurį į- 
eina lietuvis, Jonas Gasiūnas. Šis ko
mitetas yra pasirįžęs greičiausiai gali
mu laiku surinkti $88,000 gelbėjimui 
anti-fašistų tremtinių. Komitetas sku
botai dirba tai sumai surinkti ir jis at
sišaukia dėlto į plačiąją visuomenę. Nei 
vienas skaitytojas neprivalo praleisti ne
perskaitęs sekamų įsidėmėtinų žodžių:

“Francijos koncentracijos kempėse ir 
kalėjimuose pūsta šimtai žymių kovoto
jų, pasitraukusių iš fašistinės Ispani
jos, Italijos, Vokietijos ir kai kurių na
ciais okupuotų kraštų. Tarp ty kanki
nių; randasi dešimtys lietuvių, kurie pir
miau kovojo Ispanijos lojalistų, eilėse. 
Petaino ir Lavalo vyriausybė dabar juos 
kankina ir badu marina. Daugelijau 
nužudė, nemažą skaičių atidavL/Hitle- 
riui nužudyti. Bet dar nemažas skai
čius tebėra gyvi fašistų naguose. Hitle
ris rengiasi juos pagrobti ir nužudyti. 
Tie kovotojai šaukiasi mūsų pagalbos.

“Bendras Anti-Fašistinių Tremtinių 
Komitetas, susidedąs iš žymių amerikie
čių ir svetimkalbių organizacijų atstovų 
ir pavienių visuomenės veikėjų, ener
gingai darbuojasi, kad tuos fašistų kan
kinamus kovotojus išgelbėjus ir davus 
prog’ą jiems vėl dalyvauti kovose prieš 
fašizmą. Neseniai apie 200 tokių kovo
tojų buvo išlaisvinti ir dabar jie yra 
priešfašistinėse kovotojų eilėse. Mano
ma greitu laiku ir daugiau jų išlaisvinti.

“Šiomis dienomis Komitetas išgavo 
Meksikos vyriausybės sutikimą priimti 
38 kovotojus, kuriems jau parūpintas iš 
Francijos išvežimas. Tuo pačiu metu 
rengiamas išvežimas i Meksiką kitų 60 
anti-fašistų.

“Šis Komiteto darbas, tačiau, yra la
bai sunkus, kaštuojąs dešimtis tūkstan
čių dolerių. Jeigu pinigų būtų pakanka
mai, tai būtų daugiau progų tuos kanki
nius išlaisvinti. Todėl Komitetas pa
skelbė vajų sukėlimui $88,000. Tie pini
gai bus sunaudoti vyriausiai pervežimui 
tų kovotojų, kuriems leidimas ‘išgautas.”

Ką nors prie šitų žodžių pridėti arba ’ 
atimti, būtų eikvojimas laiko ir vietos. 
Jie kalba patys už save.

Kai kas gal pasakys, kad mes turime 
daug kitokių kampanijų, kad rpęs renka
me aukas Tarybų Sąjungos kovotojams, 
Amerikos Raudonajam Kryžiui ir ki
tiems svarbiems reikalams. Taip, tas 
tiesa. Bet privalome atsiminti, jog ir šis 
klausimas nepaprastai didelės ąvarbos 
ir jis neturi būti mūsų pamirštas, iki 
mes jį realizuosime.

Komitetas prašo visas tam tikslui au
kas tuojau siųsti (čekiais ar money or
deriais) Bendram Anti-Fašistinių Trem
tinių Komitetui per lietuvių atstovą, 
Joną Gasiūną — 419 Lorimer Street, 
Brooklyn, N. Y. Aukotojų vardai ir pa
vardės tilps mūsų dienrašty.

Kam Toji Veidmainystė?
Anglijoj yra klika, kuri visu griežtu

mu stoja prieš atidarymą antrojo fron
to, kuri, sąmoningai ar ne, praveda Hit
lerio planus. Šiomis dienomis Ameriką 
pasiekė žinios, kad tūli Anglijos “karo 
specialistai” daro tas pačias išvadas Sta
lingrado kovų klausime, kaip ir Berly
no naciai.

Berlyne nacių radio ir spauda šaukia, 
būk Stalingrado kovos toli neprilygsta 
prie Verduno kovų, atsibuvusių 1916 
metais. Kodėl naciai taip šaukia? Todėl, 
kad jie nori paslėpti nuo ; Vokietijos 
liaudies Stalingrado fronte pralaimėji
mus. Jie savo nepasisekimus slepia, būk 
“lietus” lyja ir jie negalį miesto užimti.

Tikrumoj, Stalingrado kovos yra daug 
didesnės ir žiauresnės, kaip buvo kovos 
prie Verduno. Prie Stalingrado naciai 
du kartus tiek turi armijos, kaip kaize
rio sūnus turėjo prie Verduno. Prie Ver
duno nebuvo nei vieno tanko, o prie Sta
lingrado tūkstančiai veikia tų milžinų! 
Prie Verduno mažą rolę, tik apžvalginę 
vaidino' lėktuvai, o prie Stalingrado kas
dien tūkstančiai jie veikia!

Stalingrado kovų reikšmę mažina ir 
Anglijoj “karo strategai,” antrojo fron
to priešai. Jie sako, kad ten Hitleris ne
tenka kasdien po 2,000 užmuštų, o gir
di, proporcionaliai Pirmame Pasaulinia
me Kare Vokietija, Austrija ir jų talki
ninkės neteko po 2,100 kasdien. Girdi, 
“dabar nacių nuostoliai yra mažesni.” 
Ir iš to daro išvadas, kad antrasis fron
tas “negalimas”, nes dar Hitlerio armi
ja neišnaikinta. Matote, jie tada stos už 
antrąjį frontą, kada Hitlerio armiją 
Raudonoji Armija jau bus sunaikinus! 
Kam tada bus reikalingas antrasis fron
tas?

ą Willkie Matė 
Karo Fronte?

Prezidento Roosevelto 
pasiuntinys yVendell Will
kie, būdamas Sovietų Są
jungoje, ėjo kur tik jis no
rėjo. Jis, kaipo buvęs arti
leristas Pirmame Pasauli
niame Kare užsigeidė būti 
karo fronte ir su Amerikos 
generolu Follett Bradley ir 
leitenantu - pulkininku Jo
seph A. Michella, atašė prie 
Jungtinių Valstijų atstovy
bės ir keliais koresponden
tais ir palydovais išvyko į 
Rževo karo frontą, kuris y- 
ra apie 110 mylių nuo Mas
kvos. Čia mes ir paduosime 
amerikinio korespondento 
Mr. Ralph Parker, United 
Press ir Associated Press 
žinių agentūrų pateiktas ži
nias apie tai, ką W. Willkie 
matė fronte.

pavaduotojas, išvyko į ko
vos pozicijas. Mr. Willkie 
apžiūrėjo vokiečių apkasus, 
iš kurių jie tik buvo iš
trenkti. Vokiečiai užmušti 
gulėjo ant vietos. Čia Will
kie nematė jokio Hitlerio 
“blitzkrigo,” bet matė pa
prastą apkasinį karą. Tuo
jau atvarė iš pirmų kovos 
linijų grupę vokiečių be
laisvių. Willkies partijoj, 
kas iš amerikiečių mokėjo 
vokiškai, tai jie kalbėjo su 
belaisviais. Visi vokiečiai 
buvo jauni ir menki, jie ne
atrodė įšgarsytais naciais, 
“neįveikiamais”, jie buvo 
nusiminę ir panašūs į lau
kinius berniokus.

Mr. Willkie apžiūrėjęs ap
kasus grįžo į Leliušenko 
štabą ir vėl ilgai kalbėjosi

DARBININKŲ 
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DR. J. J. KAŠKIAUČIUS 
530 Summer Ave. Newark, N. J.
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SSSR premjeras Juozas Stalinas ir prezidento4 Roose
velto pasiuntinys Tarybų Sąjungon Wendell L. Willkie. 
Paveikslas nutrauktas Willkie atsilankymo pas Staliną 
proga. ___ c .k

Willkie į frontą išvažiavo 
rugsėjo 24 dieną ir visą ją 
praleido fronte. »Jis buvo 
apkasuose tik penkios my
lios nuo Rževo miesto, ku
rio priemiesčiuose eina mū
šiai. Jis matė užmuštus vo
kiečius, per j8Š žangeliojo, 
matė sužeistus' . raudonar
miečius, vedamus' ir neša
mus į užfrontę, kalbėjosi su 
vokiečiais belaisviais, ku
riuos tik suėmė raudonąr- 
miečiai.

Mr. Willkie ir jo palydo
vai važiavo amerikiniais 
karo automobiliais “jeepes”. 
Lietus lijo, purvas, visa pa
dangė apsiniaukus ir jokių 
lėktuvų nesimatė. Jis pasie
kė kur tai artimai Rževo 
miesto1 Raudonosios Armi
jos generolo - leitenanto D, 
V. Leliušenko štabą. Mr. 
Willkie ilgai kalbėjosi su 
Sovietų generolu Leliušen
ko labai atvirai ir nuošir
džiai, kuris aiškino ponui 
Willkei, kaip Raudonoji Ar
mija savo energingu veiki
mu nugrūdo nacius 'devy
nias mylias ir veda kovas 
Rževo mieste. Jš fronto ai
dėjo kanuolių mūšis.

Generolas Leliušenko pa
siliko savo štabe vadovauti 
kovoms, o Mr, Willkie, jo 
palydovai — Amerikos ge
nerolai ir vadovystėj Sovie
tų generolo, kuris šiame 
sektoryj yra antras koman
doj, tai yra, Leliušenkos

su tuomi diįvyringu Sovie
tų, gęųęręlą, kuris, yra tik 
38-ių metų ’ amžiaus, kurio 
krūtinę puošia du Lenino 
ordenai, kuris jau yra už
sitarnavęs Sovietų Sąjungos 
Didvyrio vardą.

Kada Mr. Willkie buvo 
fronte, tai visi jį klausė: 
“Kaip su antru frontu?”, 
“Kada Anglija su Ameri
kos pagelba atidarys antrą 
frontą?” Iš fronto jis ir 
Amerikos generolas Brad
ley vėl “jeep” automobiliu- 
je kratėsi atgal į Maskvą. 
Kada sugrįžo po keturioli
kos valandų kelionės ir ap
kasuose buvimo,tai Mr.Will- 
kie pavalgė kumpio su kiau
šiniais ir nuėjo gulti.

Fronte būdamas Mr. Will
kie kalbėjosi su septyniais 
vokiečiais belaisviais, kurie 
buvo prastai apsirengę ir 
sulyti. Jam darė įspūdį, kad 
naciai nekaip prisirengę pa
sitikti žiemą. Jie buvo apie 
19-kos metų amžiaus, tik 
vienas 33-jų metų, kuris, pa
gal generolo Bradley nuo
monę, buvo panašus į “ka
reivį”. Mr. Willkie sako, 
kad Raudonoji Armija ge
rai ginkluotą, kareiviai pe
tingi, raudonais , žandais, 
stiprūs, pasiryžę kovai iki 
pergalės. Jos komąndieriai 
inteligentiški ir sugabūs. 
Jis išvien su Raudonosios 
.Armijos vadais žiūrinėjo 
frontą rodančius žemėlapius

Jų apskaitliavimai yra neteisingi. 
Iš Pirmo Pasaulinio Karo jie skaitlines 
ima iš vokiečių užmuštų visuose fron
tuose, o dabar tik iš Stalingrado fronto, 
tarytum kitur ;nėra mūšių! Tuo pačiu gi 
kartu mūšiai eina išilgai visą Sovietų 
Sąjungos frontą ir prie Leningrado,. 
Rževo, Voronežo, Novorossiisko, Mozdo- 
ko ir kitur.

Nejaugi tie karo “specialistai” ir to 
nežino? Mums atrodo, kad jie žino, bet 
savo tikslo pasiekimui —sulaikymui ati
darymo antrojo fronto — imasi neteisy
bių. Neveltui prezidento pasiuntinys Mr. 
W. Willkie Maskvoj pareiškė, kad tūlus

NAGAI MINKŠTI
Drauge gydytojau, prašau 

ir man duoti kartą patari
mą per mūsų dienraštį 
“Laisvę.”

Aš esu mergina 21 metų 
amžiaus, 5 pėdų ir 5 colių 
ūgio, sveriu 130 svarų. Dir
bu krautuvėj. Taip tai labai 
jaučiuos sveika. Ale man 
tik tas nesmagumas, kad 
mano rankų pirštų nagai 
neauga ir labai minkšti.

Aš valgau viską, ir taip 
viskas man yra gerai. Man 
kitos merginos patarė “cal
cium tablets” imti. Ale aš 
lauksiu jūsų atsakymo per 
“Laisvę*’, nes mes visi ją 
skaitom.

Sako, kad yra visokių tų 
tablečių, ką turi kalkių, vi
sokiais vardais ir visokio di
dumo. Tai prašau man pa
tarti, kokios būtų man ge
riausios ir tinkamiausios. 
Aš ir visi mūsų namiškiai 
taipgi esame nariai ir LDS. 
Už patarimą iš- kalno dė
kui.

Kalkių turi daugiausia 
pienas, sūris, varškė, pasu
kos ir kiaušiniai. Tai vis 
gyvulinis maistas. Iš dar
žovių ir vaisių kalkių turi 
žirniai, pupos, lęšiukai, gri
kiai, kviečiai, rugiai, ir 
šiaip javiniai grūdai, apelsi
nai, citrinos, citrai, finikai 
(daktiliai), riešutai, kopū
stai, morkvos, gručkai, ro
pės, ridikai, salotos ir dau
gybė lapuotų daržovių.

Kad kalkės geriau susi- 
naudotų ir pasiliktų audi
niuose, reikia ir vitaminų, 
ypač vitamino D. šis pasta
rasis pritvirtina, pricemen- 
tuoja kalkes ir neleidžia 
joms taip daug prasišalinti 
iš organizmo.

Galite imti Calcium glu
conate, 15 grs. tablets, bent 
po 5-7 tabletes su maistu 3 
kartus dienoje, tai po 15-21 
kas diena. Vitamin A and 
D capsules, po 3 per kiek
vieną valgį, tai po 9 kas die
na. Vitamin B Complex

ATSAKYMAS.
Jūsų nagų minkštumas 

gali būti dėl keleto prieža
sčių. Gali tai būti pasėka 
kokių mitybinių trūkumų, 
— kap jūs sakot, gali būti 
permažai kalkių jūsų orga
nizme. Gali taipgi būti per
mažai vitaminų ir kitokių 
maisto dėsnių.

Be to, dalykų pamate gal 
jums yra ir kokių liaukų 
trūkumo. Liaukos visą ką 
suvaldo ir ’nustato žmogaus 
organizme. O liaukos, tūlos 
bent, -gali' būti silpnokos iš 
prigimties, arba dėl kokių 
pergyventų ligų, taipgi ir 
dėl mitimo trūkumų.

Apie mitimą, apie maistą 
bendrai. Svarbu, kad jūsų 
maistas būtų kuo mažiausia 
civilizuotas — virintas, ke
pintas, spirgintas, konser
vuotas, džiovintas, dailintas, 
sijotas, chemiškai baltintas 
ir t.t.

capsules irgi taip pat, po 9 
kas diena. Tincture iodin 
po lašą su pienu, kas pora 
dienų. Darykite taip metų 
metais. Ir būkite dažniau 
ore, saulėj, vaikštinėkite, 
judėkite.

ir pareiškė: “Aš daugiau 
mačiau, kaip tikėjausi.”

Grįžtant iš fronto, Mr. 
Willkie ir jo partija kelis 
kartus buvo sustoję ir kal
bėjosi su valstiečiais ir dar
bininkais. Kada jie tik su
žinojo, kad jis yra prezi
dento Roosevelto atstovas, 
tai visur klausė: “Ką Jung
tinės Valstijos daro, kad 
padėti Sovietų Sąjungai?”, 
“Kada bus atidarytas ant
ras frontas, kad išlaimėjus 
karą.” Jis atsakinėjo, kad 
Amerikoj daug gamina tan
kų, lėktuvų, kanuolių.-

Po to Mr. Willkie padarė 
Maskvoj pareiškimą, kad jo 
supratimu, Anglija su Jung
tinių Valstijų pagalba, kaip 
galima greičiau, privalo a- 
tidaryti antrą frontą, ku
ris reikalingas karo laimė
jimui, kad masės turi prie 
to raginti tuos karo milita- 
ristusj kurie nesusipranta.

D, M, šolomskas

— Aha! — prabilo dakta
ras, pažiūrėjęs į paciento 
kairiąją akį.- — Dabar aš 
labai aiškiai matau, kas y- 
ra blogo su tavim! Ir-tai 
nėra blogumas vien tik su 
akimis; tai yra nervų siste
mos pakrikimas.Taipgi ma
tosi jaknų sugedimo ženk
lai, širdies apaugimas tau
kais ir bloga kraujo cirku
liacija. Tokiame atsitikime 
aš galiu patarti jums tiktai 
vieną dalyką...

— Ei, ei! — sušuko pa
cientas. — Jau būtų laikas 
tamstai pažvelgti į mano 
dešinę akį, nes kairioji, ku
rioj tiek daug blogumo ma
tai, yra stiklinė!

NEPAPRASTAS 
SKAUSMAS

— Kaip dažnai skausmas 
jums užeina? — klausia 
sergantį gydytojas.

— Kas penkias minutes.
— O kaip ilgai tęsiasi ?
— Ketvirtadalį valandos, 

mažiausiai.

EKSCENTRIŠKAI
— Kiek tamsta svarų esi 

svėrusi kada nors daugiau-

iš karo specialistų reikia gerai pabaks
noti, nes be masių raginimo iš jų nie
ko gero nesulauksime.

Ir Vėl ‘'Karo Ekspertai”
Dienraštis “PM” iš rugs. 25 dienos iš

spausdino straipsnį, kuris, sako, parašy
tas pagal “Washingtono militanų eks
pertų nuomonę” ir prileidžia, kad gal 
būt Stalingradas neatsilaikys, bet tas 
Hitleriui brangiai atsieis.

Tai nuomonė tų pačių “karo specialis
tų,” kurie pereitais metais matė greitą 
Hitlerio pergalę prieš Sovietų Sąjungą ir 
kurie bijo antrojo fronto.

šia?
— 160 svarų.
—O kiek mažiausiai?
— Aštuonis ir pusę.

GARGALIAVIMAS
Daktaras: — Tavo liga 

yra įdegimas gerklės. Ar e- 
si kada gargaliavęs sūrų 
vandenį?

Ligonis. — O, taip. Perei
tą vasarą Coney Island be
simaudant gargaliavau ir 
vos neprigėriau —- skęsda
mas. ‘

Sufiksino Krienas.
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Trelias Puslapis

M E N AS
Žymusis Tarybų Poetas Eduardas 

Bagrickis
Vienas talentingiausių Tarybų poetų, 

Eduardas Bagrickis, plačiosiose skaity
tojų masėse yra labai mėgiamas ir po
puliarus. Tikras literatūros menininkas
— jis statė literatūrai ir sau didelius rei
kalavimus, daug ir atidžiai dirbo ties 
kiekvienu kūriniu. Jis jieškodavo, ras
davo ir perkurdavo mene tikrąjį grožį, 
tikrąją gerą, tikrąją tiesą. Nors Eduar
do Bagrickio kūryba įgavo savo stipriau
sias formas jau po pilietinio karo, laimė
jus socializmui, tačiau poetas gerai atmi
nė, kad poetinis kūrinys nėra automa
tiškas visuomeninio gyvenimo faktų re
gistravimas. Meno kūrinys yra ilgo su
dėtingo kūrybinio proceso rezultatas. 
Todėl revoliucinis proletariatas nebuvo 
tas pagrindas, ant kurio formavosi jau
nojo Bagrickio talentas. Į socialistinę ti
krovę, Bagrickis perėjo nuo stichinio, 
smulkiai buržuazinio revoliucingumo — 
jam teko sugaišti ilgus intensyvaus 
darbo metus, kol pavyko nugalėti indi
vidualizmo iliuzijas. Socialistinė revo
liucija išmokė poetą pažinti ir parodyti 
gyvenimo teisybę. Revoliuciją Bagrickis 
priėmė kūrybiškai, kaip menininkas.

Daugelis rašiusių apie Bagrickį trak
tavo jį kaip romantiką. Tačiau ir šian
dien dar sunku nusakyti jo kūrybos tu
rinį ir charakterį. Bagrickio romantikos 
evoliucija trumpai taip gali būti charak
terizuota — pradėjęs naiviomis roman
tinėmis iliuzijomis, poetas netrukus ima 
pereiti į revoliucinio plačiųjų masių ko
vos patoso vaizdavimą. Pagaliau, pasku
tiniuose savo eilėraščiuose ir poemose 
Bagrickis atsistoja prieš skaitytoją jau 
revoliucinio eilėraščio ^meistru, mokan
čiu puikiomis priemonėmis išreiškti auk
štą socialistinę romantiką.

“Rašytojo užrašuose” Eduardas Bag
rickis rašė: “Eilėraštis — tai yra žmo
gaus kūno prototipas. Aš pasakyčiau, 
kad kiekviena eilėraščio raidė panaši į 
organizmo narvelį—ji turi gyventi ir 
pulsuoti. Eilėrašty negali būti negyvų 
narvelių.”

E. Bagrickio eilėraščiuose nėra negy
vų narvelių. Jis parašė nedaug, tačiau 
beveik kiekvienas jo kūrinys — gyvas 
meninis organizmas, nauja pakopa, pri
artinanti poetą via prie didesnio ir gi
lesnio tikrovės atvaizdavimo. Čia spaus
dinamas eilėraštis yra charakteringas 
socialistinės Eduardo Bagrickio roman
tikos pavyzdys.

EILĖRAŠTIS APIE POETĄ 
IR ROMANTIKĄ

Dainoj suminėjau grakščius karvelius, 
Ir žygius, muštynes, ir tolius kelius, 
Ir vyną minėjau aš skaidrų be galo....
Romantika! •

Tavo dabar dalia krito: 
Atmestas apsiaustas, ašmens kinžalo, 
Ir stepių dar žygiai, ir varis trimito?...
Romantika!

Tujen man draugas tapai, 
Kada tu iš tomų senų Valter Skoto 
Pelėda ties mano langais praskrįdai, 
Riksmu išsišaukus už vartų klajot.
Ir aš išėjau.

Buvo sode naktis.
Mėnulis šešėliuose medžių nerimo. 
Romantika? Čia? Ach, nejaugi tai ji? 
Pelėda buvai tu, dabar—moterim jau.
Eime pakalbėt.

Rasis suolas tuojau, 
Rasis valgyt, išgerti dėl įkvėpimo. • 
Aš nieko nemyliu, ir neatėjau 
Tave po alyvom bučiuot lig svaigimo. 
Nuo veido nužėrusi plaukus tankius 
Man pratiesė ranką ji liesą tą kartą.
— Tave pamatyt, o, sūnau neramus, 
Šią vasaros naktį ėjau pirmą kartą. 
Į šią puikią šalį aš vėlink grįžau. 
Romantikai maža kelių šitoj žemėj. 
Čia Puškiną aš pasivaikščiot vedžiau, 
Ties Bloku čia dainą vis pyniau nęramią. 
žinau aš, kaip laikas vis eina pirmyn. 
Jo žingsniai net užtvarų plieno neboja.

Septyniolikti metai—jau jie palaužti, 
Ties laiko gelme štai du žmonės sustojo.

Ir pirmas —dar gelbėdamas dulkes 
spalvingas,

Plepėjo ir galvą papurusią lankstė.
O aųtras — lyg uola—ties metais 

sustingo
Laukis iš veido ir žvilgsniais fantasto.
Aikštėje—armonika, dūmai, aitru. 
Ir alkaną liaudį du žmonės štai lydi. 
Su kuo tu eisi?

Nuėjau su antru,— 
Romantika mėgsta ir mūšius, ir žygius. 
Po žirgų kanopomis triukšmas smagus, 
Ir vėliavos dangų per pusę supiausto. 
Romantika—parti jon!

Naganas tamsus, 
Kepurė žirniukais ir rimbais atausta. 
O frontai už frontų.

Kas bus—nežinia.
Ir maistas juk prastas, ir amžinos kovos. 
Štai paštas iš Piterio: liūdna žinia, 
Kad baisiai parsidavė Gumiliovas.
Trankiausi aš ratais. Takeliais bridau. 
Ir nors jojo kaltės aš jam neatleidau, 
Prie sienos aš dainių nuvest sutikau, 
Ir kryžių uždėjau ant balzgano veido.
Kuo greičiausiai atgal!

Ir vagonas tuojau
Vėl trankė mane laukų plyniom ir 

pievom.
Čia vėl naujos žinios—iš partijos lauk! 
Inteligentė ir tiki dar dievą.
Žiema prasidėjo kolonom ledų.
Sidabro pusnim, ilgais pūgų švilpimais. 
Ir brido vis eilės ilgų traukinių— 
Nuo šalčių šiaurės—ligi karščių 

pietinių.
Naktiniai varpeliai, ir. vėjas žiaurus. 
Romantika gūžės, lyg zuikis pakriaušėj. 
Į tabako dėžes ir į miltų maišus— 
Nagais įsikibus, dantim įsigraužus.
Atvykom! .

Nuo sniego mirgėjo dangus.
Ir štai, per tą audrą niršus ir paniuręs, 
Priėjo lėtai vienas jaunas žmogus:
—Romantika! jūsų man reikia 

chaltūrai.
Nespindi jau naujosios dainos ugnia, 
Ties rimais man vargti neliko 

kantrybės.
Už trisdešimt grašių įkvėpkit mane 
Pilietinio jausmo, garbės ir didybės. 
Tuščia ir niauri mus apsiaučia diena. 
Vėliavos trūni, ir dainos numirę. .
O, drauge!

Pažvelk į mane—aš sena, 
Jau poakiuos raukšlės ir dantys išbirę. 
Pažvelk—aš benamis šešėlis dabar. 
Benames dainas naktimis visad suokiu. 
Pas tave atėjau pro rūkus ir audras— 
Ar priimi tokią?

—Taip, priimu tokią.
Paduoki man rąnk^, štai mano delnai. 
Senelei nujęnki tu galvą neseną.
Jum mano lakštingalų gieda pulkai, 
Matai tu—

Pavasario naktys juk mano!
’ Išvertė Juozas Kruminas.

Polemika ir Kritika
Vytautas Bacevičius Rašo, 

O Mizara Jam Atsako
(“Laisves” laidoje iš rugs. 17 d. tilpo R. 

Mizaros Krislai, kur buvo paliestas Bacevi
čiaus aplinkraštis, tilpęs fašistų “Vienbėje,” 
trockistų savaitraštyj ir “Tėvynėje.” Tame 
aplinkraštyj Bacevičius užsipuolė ant Ameri
kos lietuvių muzikos mokytojų. Dėl to jam 
buvo Krisluose padaryta pastaba. Tų pačia 
dieną gerb. Bacevičius prisiuntė Special Deli
very laišką, kur buvo rasti žemiau telpa raši
niai. Talpiname mes juos taip, kaip parašyti, 
o prie jų — R. Mizaros prierašą.—Red.)

Gerbiamas Redaktoriąu
Mizara:

Jeigu laikot save teisingu žmogum, pra
šau rasti vietos mano siunčiamam pilnam at
sakymui, nedarant sutrumpinimų “Laisvės” 
laikrašty į Jūsų užmetimus man padarytus 
Krisluose “Laisvėj” iš rugsėjo mėn. 17 d. ir 
dar priede mane atsipraŠykit.

Išanksto dėkoju.
Su pagarba

V. Bacevičius.
MIZAROS DĖMESIUI.

Perskaitęs “Laisvės” krisluose (rugsėjo 
mėn. 17 d.) Mizaros pastabas apie mano 
straipsnį dėl piano virtuozų, nustebau, kad 
Mizara taip paviršutiniškai galvoja. Aš išna- 
grinėjau iš esmės tas priežastis, dėl kurių nė
ra lietuvių kolonijoj Amerikoj piano virtuo- 
zų-koncertantų, o jis kalba apie kažkokius pa- 
sigirimus ir apie blaškimasį nuo vienos par
tijos prie kitos, lyg nežinodamas, kad įaš nesu 
susirišęs su nei viena partija ir .kad aš smer
kiu partijinį Amerikos lietuvių susiskirstimą 
ir kad aš kaip muzikas tarnauju visai lietuvių 
tautai. Vistik pasitvirtina mano ankstyvesni 
išvedžiojimai (privatiškuose pasikalbėjimuo
se), kad Mizara ir kai kurie .kiti darbininkų 
vadai nemėgsta kritikos, nes jis kritiką vadi
na šmeižtu! Tai pagal jo keistą samprotavimą 
blogų piano pedagogų Amerikoj negali būti.

O aš kaip pianistas ir pedagogas, manau, 
esu tame klausime autoritetingesnis ir tvirti
nu, kad nekurie mokytojai, pas kuriuos mo
kinasi lietuviai ir lietuvaitės yra blogi ir to 
dėliai virtuozų iš jų studijų neteks lietuvių 
kolonijai laukti.

Verčiau Mizara užsiiminėtų savo politika ir 
nekištų nosies į ne savo sritį, į ne savo daly
kus. , .

Aš bent neturiu tiek akiplėšiškumo, kad 
turėčiau ginčitis, pavyzdžiui su Roosevelt’u, 
ar jis veda gerą politiką, ar ne—nes tai ne
mano sritis, bet vis dėlto aš pasitikiu Roose- 
velto autoritetu. Tad patariu Mizarai pirmiau 
gerai apgalvoti ką mano rašyti ir tik po to 
sėsti prie redagavimo savo krislų.

Vytautas Bacevičius.
R. MIZAROS PRIERAŠAS

Vytautas Bacevičius pataria man “pirmiau 
gerai pagalvoti,” ką rašyti, ir tik “po to sės
ti prie redagavimo savo krislų.” Nagi, neblo
gas patarimas. Jis tinka kiekvienam. Ir dėl
to, nors Bacevičius savo “pasiaškinimą” pri
siuntė tą pačią dieną (rugsėjo 17 d.), kai 
“Laisvėje” tilpo mano Krislai, liečią jį, ne
rašiau šito prierašo iki po dviejų savaičių,— 
reikėjo, mat, pagalvoti. Ir menu, jei V. B. 
būtų padaręs tą patį, kąi jis perskaitė mano 
Krislus, tai jis iš viso nebūtų matęs reikalo 
eiti į polemikas.

Jeigu Krisluose buvo Bacevičius minėtas ir 
jam pastabų padarytą, tai tik dėl to, kad, 
man rodosi, reikėjo tarti žodis-kitas dėl tų 
muzikos mokytojų, kurie taip pasiaukojusiai 
dirba ir kuriuos Bacevičius taip negražiai ap- 
kąltino. Tokių lietuyįų muzikos mokytojų 
Jungtinėse Valstijose, neklysių pasakęš, rasis 
kokia virš 1,000.

Daugelis tų muzikoj mokytojų yra baigę 
konservatorijas, — vienį Amerikoje, kiti Eu
ropoje. Jie yra pasiruošę pedagoginiam dar
bui. Jie dirba sunkiai įf pasiaukojusiai, ma
žai už tą gaudami atlyginimo. Jie dirba ir ža
da mums dirbti per visą gyvenimą. Jie, vadi
nasi, yra kultūros nešėjai inūsų gyveniman. 
Na, o p. Bacevičius, atvykęs iš kažin kur ir, 
apibjauriojęs tuos mokytojus, rytoj ar po ryt 
vėl gali dievai žino kur išvykti. Ar, tai maty
damas, laikraštis, kuriam rūpi mūsų kultūri
niai reikalai, gali tylėti?!

Ir bendrai, paklausius p. Bacevičiaus ir pa
galvojus, norisi štai kąs pakląusti: Kodėl gi 
jis nebando imti pavyzdžįų (ą rimtų lietu
vių muzikų, kurie pas mūs gyveno ir dirbo? 
Gyveno čia Mikas PebrąuskfM, mokino jauni
mą muzikos, kūrė, dainavo, bet mes niekad 

su juo neturėjome tokių nesusipratimų ir be-®
reikalingų polemikų, kaip su Bacevičium. Gy
veno čia Stasys Šimkus, mokino žmones muzi
kos, kūrė, bet mes niekad neturėjome su juo 
tokių incidentų, kaip su Bacevičium. Jau per 
tūlą laiką Amerikoje gyvena žymus muzikas, 
Juozas Žilevičius, — jis mokina žmones muzi
kos, kuria ir niekad neteko su juo eiti į tos 
rūšies polemikas. Savo darbais, savo elgsena, 
savo mokėjimu suprasti kitus žmones, jie už
sitarnavo iš visuomenės pagarbos, nepaisant, 
ar politiniai žmogus su jais sutinka, ar ne.

Kai Bacevičius vyko į Jungtines Valstijas, 
vienas argentinietis lietuvis man rašė: “Ne- 
apsigaukit, Vytautas Bacevičius Amerikos lie
tuviams nebus tas, kas buvo Mikas Petraus
kas.” Reikia pasakyti, kad tuose žodžiuose yra 
labai daug tiesos.

Bet eisime prie paties dalyko. Bacevičius 
paskelbia savo aplinkraštyj Amerikos lietu
viams muzikos mokytojams kaltinimo aktą: 
Jūs esate kalti, kad Amerikoje nėra lietuvių 
piano virtuozų! Jo paties žodžiais: “Ameri
koj lietuvių bemaž milionas, tačiau iki šiol 
neatsirado nei vieno pianisto ar pianistės 
virtuozo. Kodėl?” Ir jis ten atsako: “Vyriau
sia ir svarbiausia priežastis nebuvimo virtuo
zų glūdi tame, kad lietuvaitės ir lietuviukai 
mokinasi pas netinkamas mokytojas ir moky
tojus, kurie neteisingai pastato jiems ranku
tes... laužo pirštukus ir rieše taip iškelia ran
kas, lead pirštui nėra kur keltis.” Tos rūšies 
mokytojai “atneša žalą lietuvių tautai, sudaro 
smūgį lietuviškai kultūrai ir skriaudžia jau
nimą.” Na, ir dėlto: “Saugokitės meno speku- 
lianty ir šarlatanų...” “Aš išdaviau virtuozų 
diplomus eilei savo mokinių...”

Kas čia, ponas Bacevičiau?! Nereikia dip
lomuoto žmogaus, kad galėtų suprasti šitų ap
kaltinimų ir pasigyrimų prasmę.

čia, štai, ir tektų pažiūrėti, kas kaltas dėl 
nebuvimo lietuvių piano virtuozų Amerikoje. 
(Nors vienas asmuo man gan teisingai pasa
kė : laimingesni buvome, iki neturėjome nei 
vieno piano virtuozo Amerikos lietuvių tar
pe) . Bacevičius kaltina muzikos mokytojus. 
Jeigu taip, 'tai verta pažiūrėti biskelį platė
liau.

Kam imti lietuvius? Imkim visus Ameri
kos žmones,—visus 130 su virš milijonų gy
ventojų. Amerikoj yra daug konservatorijų, 
daug mažesnių muzikos mokyklų, kelios de
šimtys tūkstančių privačių piano mokytojų, 
—daugelis jų atvykę iš Europos, daugelis jų 
vadinami maestrais, kiti virtuozais. Na, tai 
kiek gi Amerikos mokyklos davė pasauliui pia
no virtuozų,—tokių, kuriuos Bacevičius skai
tytų piano virtuozais? Abejoju, ar jis suras 
bent penkis,—penkis iš virš 130 milijonų 
žmonių!

Akiregyj to, argi galima mesti tokis apkal
tinimas mūsų muzikos mokytojams, kam jie 
neišmokina lietuvių piano virtuozų?

Tokiu savo kaltinimu, beje, Bacevičius 
meškiškai pasitarnauja visam reikalui. Per
skaitęs jo aplinkraštį, lietuvis, turįs vaikų, 
norįs juos^mokyti planinės muzikos, jei jis 
patikės Bacevičiui (nors labai abejotina), vi- 
siškfti neleis jų muzikos mokytis. Koks gi tė
vas norėtų matyti savo vaiką sulaužytais pir
štukais?!

Na, ir kam tuomi bus pasitarnauta?!
Dar vienas dalykas: daleiskjm, kad muzi

kos mokytoja ar mokytojas negerai mokina 
(tai labai galima daiktas, — niekur neginči- 
nau, kad yra ir prastų piano mokytojų). Da- 
leiskim, kad jis ar ji laužo savo mokiniams 
pirštukus. Bet kaip tuomet virtuozas galėtų 
kviesti tuos mokinius, su sulaužytais pirštu
kais, pas save ir žadėti iš jų padaryti virtuo
zus per kelis mėnesius ar metus? Sulaužytais 
pirštukais virtuozas?!...

Iš katro galo neimsime, mes manome, šitaip 
klausimas nereikėtų rišti. Amerikos lietuviuo
se yra gerų mokytojų, yra ir silpnų, bet var
giai berasime juose sąmoningų “meno speku
liantų ’ir šarlatanų.” Jeigu mes neturime vir
tuozų, jeigu neturime tokių dainininkų, ku
rie būtų žinomi plačiąjam pasauliui, tai dėl 
to negalima suversti visos kaltės tik ant mo
kytojų. Reikia jieškoti kitų priežasčių, apie 
kurias čia ne vieta kalbėti.

Bacevičius turi atsiminti dar ir tą: jeigu 
jis dėl lietuvių piano virtuozų Amerikoje ne- 

- buvimo kaltina tik mokytojus, tai turi atsi
minti, kad atsiras žmonių, kurie jo paties pa
klaus :

“Na, o kur jūsų piano virtuozai, /kuriuos 
žadėjote?”

Kai jų neturėsite, tuomet žmonės gali jus, 
gerbiamas profesoriau, pakrikšytį stipresniais 
pavadinimais, negu jūs dabar krikštinate ki
tus !

Kas bus tuomet? Kas bus? Kas bus?!...
Nuo Čia turėtų prasidėti galvojimas.

Oakland, Calif.
Lietuvėm mezgėjom surengta 
pare; gausiai aukojo mediką- 

lei pagalbai

Rugs. 20 d. Marė Radienė 
ir jos vyras Jonas sukvietė 
gražų būrelį draugių ir drau- 
dų ant parės drg. Burdų dar
že. Kada visi buvo užkviesti 
prie skaniai pagamintų valgių, 
tai paaiškėjo, kad tai drg. 
Radių sukaktuvės vedusio gy
venimo.Marė Radienė yra vei
kli draugė, yra pirmininkė lie
tuvių mezgėjų, daug pasišven- 
tus dirbti darbininkų tarpe. 
Jos gyvenimo draugas yra sla- 
vonų tautos, linksmo būdo 
žmogus, visur dalyvauja lietu
vių tarpe ir daug pagelbėja 
mūsų parengimuose. Marės sū
nus Albertas gražiai užaugin
tas.
Susirinkusieji, minėdami drg. 

Radių sukaktuves, linkėjo 
jiem laimingai gyventi ir veik
ti ant toliau darbininkų tarpe. 
Kalbėjo drg. V. Burdas, A. Ša
tas, V. Sutkienė, Burdienė, K. 
Jankauskienė, Tilda King, 
Roglich, Marė Baltulioniutė, 
E. Vilkaitė, M. Paukštienė, J. 
Radęs, K. Mugianienė, Rog
lich, B. Sutkus. Kalbėdami 
priminė reikalingumą remti 
mezgėjų darbą, kurios taip 
pasišventusiai mezga; tarpe 
mezgėjų randasi ir Benis Sut
kus, kuris jau nemažai yra 
numezgęs kojinių dėl Sovietų 
Sąjungos karžygių.

Aukojo dėl Sovietų Sąjun
gos medikalės pagalbos ir dėl 
vilnų sekanti:

Po $10: A. Šatas ir Leming. 
Po $5: Burdiai, Sutkai, Sen
bernis, Pakrosnis. $4 aukojo 
J. Kazlauskas; $3 M. Adomai
tienė, $2.75 J. Koblin. Po $2: 
S. šlegeriai, Ečiai, M. Baltu- 
lioniūtė, Tilda King, šilkaitie- 
nė, Fadda, Jasper, J. K. Jan
kauskai, Friend, Roglich, F. 
Straus, $1.50 M. Straus, $1.25 
M. Paukštienė. Po $1: J. Ra- 
diai, E. Vilkaitė, Pėža, Pėžie- 
nė, Prokšaitienė, Mugianienė, 
Karosienė, 50c aukojo K. Pal- 
šienė. Viso aukų surinkta $82. 
Tai gausi auka tam taip svar
biam tikslui.

Draugė Radienė ačiavo vi
siems už atsilankymą ir už 
aukas. Sako, mes čion šiandien 
susirinkę pasidalinam mihtw 
mis, dirbkim kiek mes išgalim 
gelbėjimui Sovietų kovotojų, 
nes, sako, jeigu Rusija pralai
mės karą, visas pasaulis bus 
po Hitlerio vergija.

Marės Radienės vyras gavo 
reikalavimą eiti į kariuomenę, 
taipgi jos sūnus Albertas jau 
18 metų. Prieis ir Albertui 
stoti į kariuomenę. Albertui 
labai sekasi mokykloj, bet jis 
nuėjo į “ship yard” dirbti, nes 
labai reikalinga darbininkų. 
Tai pavyzdinga šeimyna.

K. Mugianienė.
P. S. — Tilpusioj korespon

dencijoj rugp. 22 d. įvyko 
klaida: nepaminėta, kad K. 
Jankauskienė pridavė $1.00 
aukų nuo S. Jankausko iš O- 
regon City, Ore. ir V. G. iš 
Oaklando aukavo $5 vietoje 
50c. K. M.

Diplomatiškas vyras yra 
tas, kuris visuomet atsime
na savo moters gimtadienį, 
bet niekad neatsimena jos 
amžiaus metų. v—Frost

Aš gerbiu vedybinį gyve
nimą ir visuomet maniau, 
kad kiękviena mergina pri
valo apsivesti, bet vyrai — 
niekad. —Disraeli.
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Mėlyni Kareiviai
Apysaka is Lietuvos Žmonių Gyvenimo per Pirmąjį Pasaulinį Karą

........ .... Parašė JULIUS BUTĖNAS ... ........^‘=
(Tąsa)

— Slėniai, oi, neatsimenu, kada tokio 
gardumo ragavaū, — džiaugėsi, semda
mas apkirpūsius barščius.

Įpylus bliūdan, jisai šveitė kaip kažin 
ką.

Pavalgęs dar kiek pašnekėjo.
— Jau sutemo. Bijau pats papulti bė

doti ir kitus įstumti. Tuščia jo; kad nu
šautų iš karto — nebijočiau, bet jei vėl 
patekti tan pragaran — ne. Gal galėtute 
kokią riekelę duoti su savim? Nežinai, 
žinogus, ar kitą dieną taip pasitaikys. 
Mes kuo nors atsilyginsim. Mes dirbam 
visokius darbus. Galim pintinių pripinti 
ar ko.

—- Kaip lik dabar mums trūksta. Vy
riai neturi laiko, tad su tuo pačiu ir žo
lės ir pelų ir, kai ateis laikas, bulvių. Bū
tų labai gerai, jei nuregztute, — prašė 
Jonienė, pradėjus belaisviui kalbėti vėl 
lietuviškai.

—- Ale, kam tu taip leidais su juo kal- 
bdn? —- ėmė barti Jonienė vyrą, belais
viui išėjus. — Aš nesuprantu, apie ką jis 
taip pasakojo — gal vokiečius tyčia pei
kė ir tik norėjo iš tavęs išgauti žodį ki- 
tą, o paskui, kai prisikabins, tai galima 
visai pražūti.

— Ne ką aš jam sakiau. Jis visą laiką . 
kalbėjo.

— Negąstaukit taip, — atsišaukė se
nis Burneika. — Man rodžias, kad jis ne- 
ųžneša į tokį. Rusiškai šneka visai gra
žiai, o jei koks vokietis — taip nepatai
kys.

Paskui dar Juozas papasakojo, kaip 
tas pats belaisvis pas juos ganant buvo 
atėjęs.

Pasiklausius atsargiai po sodžių, bu
vo žinoma, kad belaisvių buvimas Nor- 
kūniškės miške nėra taip visai slaptas: 
vienas kitas nujaučia. Buvo kalbama, 
kad jie pratę vagiliauti, kad kitur žmo
nes užmušą, reikalaudami pinigų. O ki
ti priešino, kad jie tokie pat žmonės, 
kaip ir visi, taip pat vargo prispausti. Jie 
džiaugsis, kad vietiniai, žmonės sušelps
— kam jie eis vogti.

Po kelių dienų Burneikos vaikai parsi
nešė gražių pintinių.

— Sakė ir daugiau nupinsiu, tik dabar 
šaknų tiek neprisikasę.

— O gal jie ir sėtuvę galėtų numegs- 
ti? — geidavo Jonas. — Paklauskit, vai
kai, nuginę.

— Sėtuvei reikia šiaudų, — pastebėjo 
Jonienė.

—- Aš galėčiau jiems duoti.
— Man parodė ir tą vietą, kur jie gy

vena, — pasakojo Juozas. — Bet labai 
gudriai visa padaryta: niekas negalėtų 
surasti. Tokiam tankumyne įsitaisę, kad 
užsimušk — negalėsi rasti. Mane įsivedė 
didelen duobėn. Tenai priklota sausų sa
manų, padaryta tokie pintiniai suoliukai 
ir riet stalelis.

— Tai, matyt, jie čia seniai gyvena?
— klausė Jonienė.

— Seniai. Jie sakė, kad ilgai nesirodę 
arba ėję kur toli. Klausė, kurie čia žmo
nes su vokiečiais susideda.

— Tu sakei?
— Ne. Aš tik pasakiau, kad Gylys šal- * 

tyšius. Bet ten man labai patiko. Reikia
eiti tokiu grioveliu. Tas visaip sukalio
jas, kad gali parvirsti. Vienas ir dabar 
negalėčiau nei įeiti, nei išeiti.

— O toji duobė giliai?
— Giliai. Labai giliai.
— Tai, kaip ten oras įeina?
■— Jie rodė tokį siaurą urvelį, kuris iš

vestas po didelės eglės šaknimis. Sakė, 
jie ten ir ugnį kūrenasi. Dubiai išeina

— Bet gali dūmus kas pastebėti?
—- Jie prisitaiko, kai visur ramu arba_______ ______________  

vėli naktis, lyja.
— Kaip jie tavim pasitikėjo?

Įgrąsino, kad niekam nesakyčiau, 
jei patirtų, kad kas nors jau žino, 

-o!
Tu dabar ir tylėk, — mokė motina.
Aš nė Stasiui nesakysiu, kur jie 

gyvena.
— Jam nesakyk, nes jis kam išplepės.
Burneikai netrukus turėjo gražių pin

tinių. Vaikai gavo žaisliukų. Mažiausiam, 
Antanukui, padarė gražų vežiitiėlį.

Nors belaisviai gyveno tryse, bet Bur- 
rieikai rodėsi tiktai tas vienas; jis Vadi
nosi Ivan — Jonas. Tas Ivanas mėgdavo 
daug pasakoti apie karo baisybės. Bur
neika, būdamas abaze, matė viso, bei šis
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pripasakoo nepalyginti šiurpesnių daly
kų. Sakėj kad jie, įėję Prūsūėsna, viską 
deginę, ries žmonių niekur neradę arba, 
kur radę, tai be maisto, kažkur išsislaps
tę. Kareiviai taip įpykę, kad granatas iš 
piktumo mėtę į gyvenamus namus.

— O vokiečiai, matyt, keršydami, pa
našiai elgiasi pas mus, — pastebėjo Jo
nas Burneika.

—Aš suprantu: blogai mes tada darėm, 
bet žmogus per karą pavirsti plėšresniu 
už laukinį žvėrį. Ar aš savo noru čia 
ėjau — atvarė. Reikėtų man čia pože
miuose lindėti, jei aš gyvenau namie’ 
kaip visi žmonės, turėjau darbo, turė
jau tėvus, o dabar — nieko. Blaškykis 
kaip benamis šuva.

Taip kalbant drebėjo jo lūpos, ir visas 
virpėjo, tarytum labai ipykęs.

Galvojo ir Jonas Burneika vienas sau: 
dėl ko taip valstybės su valstybėmis mu
šasi? Nejaugi dėl vieno nužudyto kara
laičio? Reikėjo nubausti tuos, kurie nu
žudė, ir tiek, o kam čia dabar painioti 
visą pasaulį? Jo galva neišmanė, o be
laisvio klausti neišdrįso.

— Ar jūs girdėjote? atbėgo uždususi 
vieną rytą-Alimienė. — Baisi naujiena: 
Beniūnuose vokiečiai sušaudė žmogų, 
kam jis slėpė belaisvį. Sako, atėjo — 
matyt, buvo įskųsta, iš kur jie būtų žino
ję ir klausia, kur rusas? Tasai (belais
vis) kaip tik buvo pirkioj ir iš tos bai
mės pasislėpė po lova. Žmonės klausiami 
tyli, o jie, žvėrys, šoko krėsti. Kai rado, 
tai iš karto kulką paleido ...

— Belaisviui?
— Ne, belaisvį išsivedė, bet tam ūki

ninkui. Pamiršau, kaip jo pavardė. Ak, 
kad jis. Ne, dabar negaliu prisiminti. Sa
ko, dabar vokiečiai labai gaudo belais
vius. Sako, kas vieną nurodys, gaus šim
tą rublių.

— Gal markių?
— Nežinau, bet sako, kad vokiečiai la

bai nori juos išnaikinti. Eina, sako, žmo
nes plėšia, žudo. Sako, dabar baisu per 
didesnį mišką važiuoti — jie kelius pa- 
stodihėja. Tegul ponas Dievas myli, ko
kių čia žmonių dabar prisivaisė. Gyveni 
žmogus ta diena, nežinai: gal po nakties 
jau. neatsikelsi. Susibaladojo kas —. ma
nai, kad plėšikai.

— Ne tokie mes turtuoliai, mums ka
žin ko nedarys. Yra turtingesnių.

— Jonai, tu šneki — aš nesuprantu, 
kaip mažas vaikas. Ar tau rodosi, kad 
lydeka renkasi, žiūri, kokia žuvelė jai 
kliūva gerklėn? Taip ir šitokie. Turtuo
liai moka geriau apsisaugoti — prie jų 
nedrįs lįsti. Retas kuris turtingesnis ne
turi šautuvo, o mes? Tur būt, negirdė
jot, kas dėjosi Pavartonyse? — pasakojo 
Aliminienė naujieną po naujienos. — Te
nai atvažiavo vokiečiai su vežimu imti 
kiaulių. Aš maniau, kad jau girdėjote. 
Aplinkui dabar šneka. Aš buvau vakar 
Paliepy, tai ten visi stebisi. Tai drąsu
mas žmonių — baisu ir pamanyti. Išdrįsk 
tu šitaip padaryti.

— O ką gi jie vokiečiams padarė?
— Aš maniau, kad jūs viską žinote, o 

čia dar ne. Na, pasakoja šitaip. Aš gerai 
nesuprantu, kaip ten visa pasibaigė, 
bet... O t, rodosi, atvažiavo vokiečiai... 
ar taip? Aa, taip. Jie tomis pačiomis 
dienomis daug kur važinėjo. Atvažiavo 
vokiečiai imti kiaulių. Pavartonių kiau
lės tuo laiku buvo lauke visai netoli so
džiaus. Vokiečiai liepė varyti sodžiun, 
suvaryti vienan daiktan, ir jie būtų jau 
rinkęsi. Vyrai, pamatę, žiūri, kas bus, 
kas čia daryti. Ar patikėsit jūs manim — 
kas atsitiko?

— Visas kiaules paėmė! — norėjo įspė
ti Jonas Burneika. ,

— Būtų paėmę, kažin ką jie būtų pa
darę, bet tuoj iš miško pradėjo pilti...

— Į vokiečius?
— Stačiai ant jų. Sako, pro galvas kul

kos lėkė. Vokiečiai, iš tos baimės, per ki
tą galą sodžiaus tik parūko ...

— Regi! — džiaugėsi pasisekimu.
— Taip. Bet kas paskui dėjosi? Kitą

dieną iš Alytaus atvažiavo vokiečiai Su 
kulkosvaidžiais, apsupo visą sodžių ir 
pradėjo j ieškoti vyrų, kurie iš iniško į 
juos šaudė. Vieni spėjo, vėl miškan iš
dumti, o daugelį suėmė ir surakinę išsi
vežė. . .

— Blogiau kaip Įnirtis nebus... Pate
ko, greičiausia, nekalti, — dar pastebėjo 
Jonas..

^Daugiau bus) 1 '
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Mass. Lietuvių Žiniai
Worcesterio, Gardnerio) Fitch- 
biirgb ir Hudsonb Apylinkėms

WorcesteHb Komitetas So
vietų Sąjungai Gelbėti (Lietu
vių, skyrius) rengia masinį mi
tingą spalių-October 11 d., 2 
vai. po pietų, 29 Endicott St. 
svetainėje, čia kalbės Sovietų 
konsulato atstovas iš New 
Yorko, lietuvis, Povilas Ro- 
tomskis ir “Laisvės” redakto
rius, Rojus Mizara, iš Brook-

Broliai ir seserys, draugės ir 
draugai, Worcesterio Lietuvių 
Komitetas Sovietų Sąjungai 
gelbėti atsišaukia į jus visus 
ir į visas draugijas virš su
minėtose kolonijose. Nepralei
skit neprisidėję su auka dėl 
Sovietų medikalės pagelbos. 
Visos LDS kuopos, Lietuvių 
Literatūros Draugijos kuopos 
ir kitos draugijos gali prisidė
ti su auka šiame mitinge. Jau 
paskyrė aukas 155 LLD. Wor
cesterio Moterų kuopa $30.00 
ir LLD 11 kp. $5. Pažangių 
Lietuvių Tarybos skyrius žada 
skirti nemažą auką. Kiekvie
na ir kiekvienas pažangūs lie
tuviai gali ir turi prisidėti, ku
riem ištikrųjų rūpi sumušimas 
ir visiškas sunaikinimas besti- 
jiško fašizmo, privalo dėti vi
sas pastangas būti šiame ma
siniame mitinge, kad nors da
linai prisidėti prie tos kovos. 
Mes turime nepamiršti šį vieną 
patyrimą gyvenime. Ką patys 
nuveiksim gero, tai ir turėsim. 
Ir tas nedaro skirtumo, ar pri- 
vatiškame gyvenime, ar kultū
ros darbe, ar kovoj už laisvę.

Mūsų gimtinė šalis Lietuva 
vaitoja pavergta žmogžudžių 
fašistų. Mūsų tėveliai, broliai 
ir sesės, yra žudomi be jokio 
prasikaltimo. Y.isa Lietuva y- 
ra padaryta fašistų vergija. 
Mūsų kalba ir kultūrinės įs
taigos sistemačiai yra naikina-

ma. žemė paVesta Hitlėrio gal- 
variezų nuosavybėm Mes visi 
žinom, kad hitlerizmas turi( 
pavergęs daug ir kitų tautų 
šiame kare, ir tų tautų žmonės 
gyvenanti Amerikoj turi įstei
gę panašius komitetus gelbėji
mui Sovietų Sąjungos. Mes 
negalim sušelpti okupuotos 
Lietuvos, bet mes tiesioginiai 
šelpiame savo brolius lietu
vius, šelpdami Sovietų Sąjun
gą. Nes Sovietą Sąjungoj yra 
labai daug nuo karo pabėgu
sių lietuvių ir yra labai daug 
Lietuvos kariuomenės dalinių, 
kurie kariauja sovietiniame 
fronte prieš fašistus. O taip
gi mes visi žinom, kad Sovie
tų Sąjunga yra mūsų Ameri
kos talkininkė prieš fašistinę 
ašį, kuri viena išlaiko du tūk
stančius mylių frontą prieš 
Hitlerio gaujas. Sovietų žemė
je kova prieš fašizmą yra ir 
mūsų kova.

Kokią pagelbą mes galime 
suteikti Sovietų Sąjungos he
rojiškai Raudonajai Armijai, 
kuri kovoja prieš visą hitleri
nį barbarizmą? Mūsų dole
riai, mūsų centai, kuriais bus 
suteikta medikalė pagelba, iš
gelbės ne vieną lietuvį kareivį 
nuo mirties. Tai mažiausia, 
kuomi mes kiekvienas galime 
prisidėti laimėti šį karą. To 
reikalauja mūsų šalis Ameri
ka. To reikalauja sąžinė kiek
vieno doro žmogaus.

Mūsų, visų troškimas kuo di
džiausia pagalba Sovietų Są
jungai, kad karas greit būtų 
laimėtas, tad ir Amerikos jau
nuolių mažiau žūtų. O mūsų 
WorceSterio Aido Choras ruo
šiasi sutikti visus šiame masi
niame mitinge. Todėl visi da- 
lyvaukit pasveikinti herojiškų 
kovotojų Sovietų Sąjungos at
stovo, Povilo Rotomskio.

Wilkes-Barre ir Apylinkės Lietuvių Žiniai
LLD 12-to apskričio rengia

mas kohceHas jau artinasi. Į- 
vyks spdlių 18-tą dieną. Jo 

' daugelis blusų laukiam. Mūsų 
apskritis visuomet surengdavo 
neblogus koncertus, bet šis 
tai pralenks buvusius pirmiau. 
• Čia turiu primint vietos ir 
apylinkės lietuviams ir lietu
vaitėms, kas dalyvaus progra
mos pildyme šiame koncerte. 
Iš toliauš tai bus šie: Biruta 
Ramoškaitė, iš H a r t f o rd, 
Conn., pirmą sykį šioje apylin
kėje. Tai yra plačiai pagarsė
jusi dainininkė ne tik tarp lie
tuvių, bet ir anglų. Kitas tai 
S. Kuzmickas, iš Shenandoah, 
Pa. Tai yra visų mylimas dai
nininkas ir jau seniai jis pAs 
mus dainavęs. Trečias, tai V. 
Valukas, wilkes-barrietis, ku
ris yra žinomas nė tik šioje 
apylinkėje, bet ir kitose lietu
vių kolonijose. Prie to, Wilkes 
Barre Lyros choras, vadovy
bėje V. Radišauskaitės. Dar 
bus ir daugiau vietos draugų 
bei draugių. Tai, kaip matom, 
programa bus viena iš pui
kiausių. Ir turim ko laukt, nes 
tokia proga retai pasitaiko.

Dabar, draugės ir draugai, 
vietos ir apylinkės, mumj^Jie- 
ka jau tik mažas darbas at
likt, tai prisirengt skaitlingai 
dalyvauti šiame koncerte pa
tiems, pakviečiant ir savo ar
timus draugus bei drauges) 
kad paskui nereikėtų gailėtis.

.Koncertas prasidės nevėliau 
6-tą vai. vakare. Po koncer
to bus valgių ir gėrimų, lig 
vėlumos. Vieta visifems yra ži
noma lietuvių kliubo svetainė
je, 325 E. Market St., Wilkes- 
Barre.

Įžanga visiems prieinama, 
tik 50 centų. Tikietus galima 
gaut pas LLD narius, pas cho
ro narius ir pas apskričio val< 
dybos narius.

.Tad kviečiame visas Ir visus

darbuotis, kad turėtum geras 
pasekmes, nes įplaukos, kokių 
turėsim, bus paskirta , labai 
svarbiems reikalams.

LLD. 12-to apsk. Valdyba

WM. BALTRUŠIS, 
LDS 63 Kp. Narys 

Plymouth, Pa.

Vichy, Franci j a. — Pran
cūzai priešinasi anglam ties 
Behenji, 25 mylios į pietus 
nuo Tananarive, anglų už
imtos Madagaskaro sosti
nės.

New Guinea. — Australai 
veda ofensyvą prieš japonus 
šioje saloje.

Cleveland, Ohio
Ohib Darbo Institutas

Spalių 12 d. atsidarys Vu- 
deninis terminas Ohio Darbo 
Institute su įvairiais kursais 
dėl darbo žmonių. Kursų, va
landos yra sutvarkytos taip, 
kad bus prieinama kiekvie
nam darbininkui ir darbinin
kei. Naktimis dirbanti galės 
lavintis dienomis, o dienomis 
dirbanti vakarais. Nes kursų 
valandos bus: 7:00 iki 8:30 
ryte, 11:30 iki 1:00 diena ir 
7:00 iki 10:10 vakarais. Kur
sų kainos labai pigios, nuo 
$1.50 iki 2.50 už sezoną. Kur
sai, iš kurių sau galima pasi
rinkti, yra sekami: Amerikos 
Liaudies Istorija, Karo Laimė
jimas ir Paskui, Politine Eko
nomija, Unijų Problemos, Uni- 
jizmas Teorijoj ir Praktikoj, 
Kalbėjimo į Publiką ir Parla
mentarizmo, Marksizmas - Le
ninizmas, Marksizmo Pamati
niai Principai ir kiti.Ohio Dar
bo Instituto (Ohio Labor In
stitute) patalpa yra Carnegie 
Hall, Room 505, 1220 Huron 
Rd., Clevėlande. Instituto ša
kos bus Youngstowne —- 306 
Boardman ir Akrone — 770

Can-

gerayra 
išsilavinu-

So. Main St. Taipgi bus 
tone ir Toledo.

Todėl norintiems ką nors 
prasilavinti dabar 
proga. O trukumas
šių darbininkų draugijiniame 
veikime yra didelis. Klaidinga 
yra manyti, kad mes jau per- 
seni lavintis ir dar klaidingiau 
yra manyti, kad mes jau pu
sėtinai žinome tuos dalykus. 
Nemokėjimas taisykliškai. an
glų kalbos irgi neprivalo mus 
sulaikyti, nes čia mokslas bus 
dėstomas darbininkams su
prantama kalba.

Boną ir Laužo Centras
Komunistų Partija atidarė 

Karo Bonų pardavinėjimo ir 
atliekamos geležies bei kitokio 
metalo rinkimo Centrą, kuris 
randasi 876 Ė. 105-tos gatvės. 
Todėl būdami šios apylinkės 
gerais patrijotais, pajieškoki
me namuose nebetinkamų var
tojimui, kad ir šaukštų, peilių,

(Tąsa 5-tarri pusi.)

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

jų skaitytojų. Visus apšvietą branginančius 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; 
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 ūžsakyihu, siųskite ir mokestį adresuodami se
kantai:

“LAISVES” ADMINISTRACIJA
427 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.
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Penktas Puslapis

; į Šiaurvakarius Nuo Stalingrado Truputį 
Laimėjo Naciai, o į Piety Vakarus 
Sovietai Atgriebė Apgyventą Vietą

Sovietų Oficialiai Pranešimai

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

priemonių kovoje su barba
rais.

LICENSES 
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine, Liquor

LICENSES

Maskva, spal. 2. — Praeitos nakties pranešimas: 
Sovietinė kariuomenė vedė mūšius su priešais spa

lių 1 d. Stalingrado ir Mozdoko srityse. Kituose fron
tuose nebuvo svarbių atmainų.

Mūsų laivai Baltijos Jūroje nuskandino du vokiečių 
transporto laivus, viso 18,000 tonų įtalpos.

Šiaurvakariniuose Stalingrado priemiesčiuose dide
lės priešų jėgos atakavo mūsų pozicijas šešis kartus 
per dieną.

Penkias atakas sovietinė kariuomenė atmušė ir tik 
po šeštos atakos pavyko vokiečiam pasistumt truputį 
pirmyn. Tik viename sektoriuje mūsų kariuomenė už
mušė 900 hitlerininkų ir sunaikino 11 jų tankų ir 30 
trokų.

v J pietus nuo Stalingrado mūsų kovotojai išmušė vo- 
w kiečius iš vienos apgyventos vietos. Kautynėse dėl šios 

vietos tapo užmušta apie 400 priešų kareivių ir oficie
rių. Sovietiniai kariai pagrobė šešis tankus, 10 kulka
svaidžių, 15 trokų, tris amunicijos sandėlius ir kiekį 
kitų karinių reikmenų.

Priešai padarė kelias kontr-atakas, bet, praradę tris 
kuopas savo pėstininkų, buvo priversti pasitraukt at
gal.

Į šiaurių vakarus nuo Stalingrado mūsų kariuome
nė darė veiklius karinius žygius. Sovietinė artilerija, 
paremdama mūsiškius pėstininkus, sužalojo penkis vo
kiečių tankus ir nutildė dvi baterijas priešų kanuo- 
lių ir tris baterijas mortirų.

Vokiečių tankai su automatiškais šauliais mėgino pa
daryt ataką užnugarėje sovietinių linijų. Mūsų kariai 
laiku pastebėjo tą priešų manevrą; ugnim iš prieštan
kinių šautuvų jie išmušė iš veikimo šešis vokiečių tan
kus ir nušlavė 300 automatiškų šaulių.

Mozdoko srityje (Kaukaze) raudonarmiečių dalinys 
X atmušė priešų ataką, sunaikindamas tris jų tankus, 
septynis šarvuotus automobilius ir 200 hitlerininkų. Ki
tame sektoriuje mūsų mortiros bombardavo vokiečių 
susibūrimą, ir sunaikino 20 priešų trokų su kariais ir 
amunicija.

į pietų rytus nuo Novorossiisko vienas mūsų mari- 
ninkų dalinys per atkaklias kautynes nušlavė apie 500 
priešų kareivių ir oficierių.

Viename sektoriuje šiaurvakarinio fronto' raudon
is armiečiai vedė apsigynimo mūšius. Vokiečių pėstinin

kai septynis kartus per dieną puolė mūsų pozicijas. So- 
/ vietiniai kariai iš X dalinio atmušė priešų atakas ir 

sunaikino 700 jų kareivių ir oficierių.
Kitame sektoriuje mūsų kariai pastūmė priešus kiek 

atgal ir pagrobė dvi mortiras, 20 kulkasvaidžių, dvi be- 
vielinio telegrafo stotis ir kiekį kitų įrengimų.

Sovietiniai lakūnai rugs. 30 d. sunaikino bei sužalo
jo apie 15 vokiečių tankų, 70 trokų su kariais ir reik
menimis; susprogdino keturis amunicijos sandėlius, 
nutildė 10 artilerijos baterijų, nuskandino vokiečių 
transporto laivą 4,000 tonų, ir išvaikė, dalinai sunaiki
nant, keturias kuopas priešų pėstininkų.

Sunku pasakyti, kuomi pasi
baigs tie baisūs mūšiai Stalin
grade. Vienas dalykas, tačiau, 
aiškus, būtent, kad Stalingra
do gatvėse ir apylinkėje jau 
krito keli šimtai tūkstančių 
rudųjų barbarų. Hitleris jau 
užmokėjo labai brangiai. Isto
rijoje Stalingradas pasiliks 
nacių kapais.

O visgi atsiranda ’žmonių, 
kurie skriaudžia darbininkiš
kas organizacijas. Jie tiesiog 
jas apgaudinėja, štai ką rašo 
vienos Lietuvių Literatūros 
Draugijos kuopos veikėjas:

“Paprašiau X., kad užsimokė
tų į L.L.D. ųž šiuos metus duo
kles. Atsakė, kad daugiau 
duoklių nemokėsiąs. Klausiau, 
ką daryti su ‘Šviesa.’ Liepė su
stabdyti, nesiuntinėti daugiau. 
O pavasarį tris kartus prašiau 
duoklių, tada sakė, ‘neturiu 
pinigų.’ Sakė, ‘aš užsimokėsiu 
vėliau, kaip turėsiu pinigų. O 
vakar pasakė galutinai, kad 
jau nemokėsiąs. Neužmokėjo 
ir už savo žmoną.”

Tokia elgsena yra negraži, 
žmogus, kuris neišlaiko savo 
žodžio, nevertas jokio pasiti
kėjimo.

Hartford, Conn.
Dar keli žodžiai apie buvu

sį “Laisvės” pikniką. Rašant 
pavardes visų aukavusių dėl 
“Laisvės” pikniko, per klaidą 
buvo nepaskelbta, kad A. Rė
kus, Lietuviško Radijo pusva
landžio vedėjas, aukavo du 
pagarsinimus per tą radiją. 
Malonėkite atleisti. Antras 
dalykas, tai buvo rasta pa
mesta filmų traukimo “kame
ra” ir ligi šiolei niekas neat
sišaukė. Kam “kamera” pri
klauso, tai ateikite į Laisvės 
Choro svetainę vakarais, tai 
sugrąžinsime tą “kamerą.”

W. Brazauskas

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 550 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
161-3 — 43rd Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed on the 
premises.

MARY KANE
161-3 — 43rd St., Brooklyn, N. Y. (T)

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2081 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4501 Fourth Avenue, Borough of Brooklyn, 
Coufity of Kings, to be consumed on the 
premises.

JAMES SOUMAKIS
4501 — 4th Ave., Brooklyn, N. Y. (T)

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 578 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage. Control Law at 
1022 Atlantic Avenue, Borough, of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ANTHONY TABAKA and 
MICHAEL KRUPNICK 

(M. & M. Diner)
1022 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y. (T)

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 789 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
7409a Avenue U, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

PASQUALE OREFICE
7409a Avenue U, Brooklyn, N. Y. (T)

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2067 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
340 Roebling St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

LOTTIE BOBITCHE
340 Roebling Street. Brooklyn, N. Y.

CLEVELAND, OHIO
(Tąsa nuo 4-to pusi.) 

šakučių, lempų ir gal rasime 
didesnių metalinių nebevarto
jamų daiktelių. O jau skiepe 
ar garadžiuje tai jau tikrai 
rasime metalo, iš kurio bus 
galima nulieti karinis pabūk
las, kad” viršyti fašistinės ašies 
pabūklus. Prie tam, jeigu ne- 
pirktume Karo Bonų sulyg sa
vo geriausios išgalės, irgi ne
galėtume jaustis esą gerais sa
vo šalies patrijotais.

Komunistų Partija rimtai 
rūpinasi ir naminiu frontu. 
Todėl ir mes visi darbo žmo
nės privalome darbuotis su ja 
kartu.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10548 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
6223 — 14th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

GEORGE N. KING
6223 — 14th Ave., Brooklyn, N. Y. (T)

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1690 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
5909 — Avenue N, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SIDNEY KRAVITZ
5909 Ave. N, Brooklyn, N. Y. (T)

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1746 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
500 Prospect Place, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

PATRICK BURKE
500 Prospect Pl.', Brooklyn, N. Y. (T)

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1502 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1112 Cortelyou Rd., Borough of Brooklyn, 
County of Icings, to be consumed off the 
premises.

HENRY KOHLMEYER
1112 Cortelyou Rd., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2265 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
115 Grand Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CATHERINE MAKAROW
115 Grand St. , Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10781 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1351 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM PETTINGER
1351 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB473 has been issued to tho undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1 Montagu.j Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JACOB GULDIN
1 Montague St., . Brooklyn, N. Y. (T)

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2492 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
833 Knickerbocker Av., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

DENNIS CRONIN 
(Knickerbocker Bar)

833 Knickerbocker Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1559 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Conti ol Law at 
6809 — Third Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM SCHWARTZ
6809 — 3rd Ave., Brooklyn, N. Y. (T)

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS.

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

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

SKELBKITES laisvėje

LORIMER RESTAURACIJA
ANTANAS BARZDA, Savininkas 

417 LORIMER ST. “Laisvės” Name BROOKLYN

Geriausios rūšies
VALGIAI

Gaminami Europiško 
ir Amerikoniško 

Stiliaus

Puikūs lietuviško na
mų darbo kilbasai ir 

kepta paršlena

Gaspadoriškal nuvirti 
kopūstai ir barščiai

Penktadieniais ir šeštadieniais atdara per naktį 
Visada yra pasirinkimas pieniškų valgių ir daržovių—virtų ir žalių

Maskva, spal. 1. — Į pietų vakarus nuo Stalingrado 
sovietinė kariuomenė išvijo priešus iš vieno kaimq ar
ti priemiesčių.

Keturiolika raudonarmiečių, vadovaujami leitenanto 
Maskovo, parodė didelį karžygiškumą. Per dieną jie at
rėmė eilę priešų atakų, užmušdami 200 vokiečių ir su
žalodami du tankus.

Mozdoko srityje raudonarmiečių dalinys naktį ties 
vienu kaimu netikėtai užklupo ir užmušė 60 vokiečių. 
Trys sovietiniai automatiški šauliai rankinėmis grana
tomis sunaikino tris vokiečių tankus ir jų įgulas.

Į pietų rytus nuo Novorossiisko sovietinė kariuome
nė atmušė kelias priešų kontr-atakas ir supliekė ir nu
vijo atgal kuopą priešų pėstininkų. Kitame sektoriu
je mūsų kariuomenė vedė mūšius prieš hitlerininkų 
grupes, kurios buvo įvariusios kylį į mūsų apsigynimus.

Voronežo srityje įvyko vietiniai-svarbios kautynės. 
Sovietiniai žvalgai sėkmingai užpuolė priešų pozicijas. 
Mūsų artilerija sunaikino beveik visą kuopą vokiečių 
ir tris baterijas mortirų ir. 10 trokų.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

WILKES-BARRE, PA.
ALDLD 43 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, spalių 4 d., Liet. Prog. 
Kliubo Salėjo, 325 E. Market St., 
1:30 vai. dieną. Visų narių pareiga 
dalyvauti susirinkime. Taipgi nepa
mirškite išplatinti mūsų apskričio 
rengiamo koncerto tikietus.

Koncertas rengiamas dienraščio 
“Laisvės” naudai. įvyks spalių 18 
d., viršminėtame Kliube. — J. Vil
kelis, Sekr. 

------ I. ■ ■.....
HARTFORD, CONN.

Spalių 4 d., įvyks vakarienė ir 
šokiai. Rengia Laisvės Choras, 155 
Hungerford St. Pradžia 3 vai. die
ną. Bus gero valgio. Tikietas $1.25. 
Laisvės Choras kviečia vietinius ir 
iš apylinkės dalyvauti vakarienėje, 
būsite gražiai priimti. — Komisija.

BROCKTON, MASS.
ALDLP 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 

sekmadieni, 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)

Talkininkai Veda Ofensyvą Nau j. Gilinėjo  j

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)

Jung. T autų Oficialiai Pranešimai
Australija, spal. 2. — Talkininkų kovos lėktuvai ug

nim iš kanuolių ir kulkasvaidžių apšaudė japonų susi
siekimus ir sandėlius Salamaua srityje, saloj New 
Guinea.

Buna, New Guinea, — Talkininkų lėktuvai kovotojai 
atakavo japonų valtis ir reikmenų sandėlius pajūryje.

Kokoda. — Talkininkų didieji bombanešiai ir kovos 
lėktuvai sutartinai atakavo ir tiesioginiai pataikė į 
Wairopi tiltą, kurį japonai buvo dalinai pasitaisę nak
ties laiku. Smarkiais sproginiais buvo sunaikinta dide
lė tilto dalis; užkurta eilė gaisrų.

Owen Stanley kalnynas. — Talkininkų lėktuvai ko
votojai ir bombanešiai keturis kartus atakavo priešų 
reikmenų patiekimo liniją. Visi mūsų orlaiviai sugrįžo 
iš kiekvieno žygio. Mūsų kariuomenė ir toliau žygiuo
ja pirmyn į žiaurius nuo Nauro linkui Menari.

. '< ■>’ < H 6.' t f . ■ ' - s

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)

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 susirinkamas neįvyko. Todėl 
Šiame susirinkime reikės svarstyti 
užsilikusių reikalų. —- V. Zelin. 
____________(230-232) ________
VISI ŠIO KRAŠTO PĄTRIJO- 
TAI PIRKIM APSIGYNIMO 
........... BONUS

Venslovai Turėjo Mylimą 
Svetį

Pas Venslovus buvo atvažia
vęs jų sūnus Feliksas iš ka
riuomenės, kad pasisvečiuoti 
pas tėvus, pažįstamus ir jauni
mą. Parvažiavę net karišku 
orlaiviu. Mat, Feliksas yra ge
ras auto-mechanikas, todėl ir 
kariuomenėj jis yra to amato 
mokytojum bei prižiūrėtojum.

Geriausios kloties Feliksui!
D, Ž.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10771 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
312 Ralph Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANIELLO NAPOLITANO
312 Ralph Ave., Brooklyn, N. Y.

★ LIETUVIŠKAS ★

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINS) 
Rheingold Extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokių 
Vyną ir Degtines 
Importuotų ir Vietinių 

Kasdien Turime
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ
JUOZAS ZEIDAT

Savininkas
411 Grand St Brooklyn

Clement Vokietaitis
Lietuvis Advokatas 

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. TRianglo 5-3622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

jfel. EVergreen 8-7179

J. GARŠVA
Graborius-Undertakcr

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

■r...................... .... 1 ■. .............................. .. ■1 ------------------------r-

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
Telefonas: HUmboidt 2-7961

530 Summer Avenue 
Arti Chester Ąvenue 

NEWARK, N. J.

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

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard Street

kampas Inman St.
Arti Central Skvero

CAMBRIDGE, MASS.
Tel. TRObridge 6830

OFISO VALANDOS, 
10-12 ryte, 2-4 ir 6-8 vakare 
Nedčliomis ir šventadieniais:

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, Kitokiu grupių ir pavienių, 

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei-

Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais.
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavojv 
įvairiom spalvom.

STOKES
St., Brooklyn

JONAS
512 Marion

Kamp. Broadway ir Stono 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.

Tek STagg 2-0783
NIGHT—HAvcmeyer 8-1158

F. W. Shalins 
(Shąlinskas) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avė.

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tęl. Virginia 7-4499

NOTARY
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5043

I y h

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

Lietuvių Rakandų Krautuve

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

IŠDIRBĖJAI IR PARDAVĖJAI

Geriausios Rūšies Rakandą
Duodame ant lengvų išmokėjhnų be jokių nuošimčių 

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENĖ ir SŪNAI

fruw w<fo»iiniwhvi wiuxmm is i Mm 11
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Šeštadienis," Spalių 1942

Akstiną Pasveikinti
Karius Šventėmis

Šaukia Konferenciją Gelbėji- N. Y. CIO Pasiūlė Masiniai 
mui Rusijos Kovotojams Veikti už 2 Frontą

Vaikystės svajonė gauti 
šventėms kalėdinę kojinę di- 

jdesnę už save išsipildys tūks
tančiams jaunuolių, nors jie 
tos kojinės ir nėmatys, kadan
gi jie randasi Jungtinių Vals-

Rusijai Karo Pagalbos, Ine., 
Tautinių Grupių Divizija, ku
rios pirmininku yra garsus 
smuikininkas artistas Zlatko 
Balokovic, o garbės pirminin
ku New Yorko valstijos gu
bernatoriaus pavaduotojas 
Charles Poletti, šaukia organi
zacijų atstovų konferenciją 
sekmadienj, spalių 25-tą, vieš
butyje Biltmore, 43rd St. ir 
Madison Ave., New Yorke. 
Pradžia 2 vai. po pietų.

J draugijas išsiųstame atsi
šaukime, po kuriuo pasirašo 
minėti pirmininkai ir konfe
rencijos komiteto sekretorius 
Vilhjalmur Stefanson, paskel
bęs šiaurių tyrinėtojas, sako
ma :

“Rusija yra mūšio lauku, 
ant kurio Hitleris ir jo fašistų 
gaujos pasirinko smogti civili
zacijai. Jeigu jis laimės tenai, 
tas duos jam galią padėti visą 
pasaulį po savo botagu.

“Niekas Amerikoje nejau
čia to pavojaus aštriau ar as- 
meniškiau, kaip tie, kurie dar 
atsimena savo gimtąsias šalis 
—tie, kurių broliai ir šeimos 
pernešė pilną įniršimą nacių 
teroro.

“Kad pasaulis žinotų, jog 
tie amerikonai stoja vieningai 
užpakalyje tų drąsių vyrų, 
moterų ir vaikų Rusijos fron
te, yra šaukiama tautinių or
ganizacijų konferencija . . .

Rusijai Karo Pagalbos Tau
tų Divizijoj yra pakviesta ir 
dalyvauja daugelio tautybių 
didžiųjų priešfašistinių orga
nizacijų atstovai, tame skai
čiuje ir Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo prezidentas Ro
jus Mizara.

Reikia tikėtis, kad visos 
priešfašistinės lietuvių orga
nizacijos nuoširdžiai koope
ruos su konferencijos komite
tu ir išrinks delegatus.

New Yorko Industrinių li
nijų Taryba pereitą ketvirta
dienį, apart užgyrimo Alfan
ge, Poletti, Epstein ir O’Lea
ry kandidatūrų, svarstė antro 
fronto klausimą ir padarė pa
siūlymą, kad :

Viso miesto darbininkai ir 
miesto administracija šauktų 
viso miesto masinį mitingą už 
antrą frontą, paskirtų antro 
fronto veiklos dieną.

Tos dienos siekiu būtų ra
ginti prezidentą tuojau pra
vesti jo programą atidarymui 
antro fronto, taipgi akstinti 
produkciją, pardavimą bonų 
ir rinkimą karui medžiagų.

Antro fronto klausimas pa
imta svarstyti vaduojantis Ta
rybos valdybai įteikta petici
ja, po kuria pasirašo septyni

šimtai jūrininkų, Nacionalės 
Jūrininkų Unijos narių. Petici
joj minima Wendell Willkie 
pareiškimas, raginantis žmo
nes daryti spaudimą už antrą 
frontą.

CIO unijų vadai su ovacija 
sutiko pasiūlymą pasveikinti 
Raudonąją Armiją, taipgi Sta
lingrado unijas ir visus žmo
nes. Sveikinime sykiu pasiža
dama “daryti, viską mūsų ga
lioje, kad duoti smūgius iš va
karų mūsų bendram priešui.” 
Taryba toliau §avo nusistaty
mą antro fronto klausimu iš- 

j reiškė rezoliucijoj, kurioj sa
koma, kad “atidarymas ant
ro fronto yra raktu į pergalę.”

Tosios rezoliucijos dvasia 
CIO vadovausis visuose politi
niuose veiksmuose ir darbo 
unijų srityje.

Miesto CIO Užgyrė Alfange 
j Gubernatorius

Didžiojo New Yorko Indus
trinių Unijų Taryba, CIO, at
stovaujanti 500,000 narių, li
nijų atstovų posėdyj pereito 
ketvirtadienio vakarą užgyrė 
Dean Alfange, Amerikos Dar
bo- Partijos kandidatą į guber
natorius. Taipgi pasižadėjo 
remti Charles Poletti į guber
natoriaus pavaduotojus, Har

ry Epstein į prokurorus ir Jo
seph O’Leary j valstijos kon
trolierius.

Savo atsišaukime į unijistus 
Alfange pažadėjo šimtu nuo
šimčių remti prezidento Roo- 
sevelto karo programą ir sa
kė “pripažįstąs skubų reika
lą” atidaryti antrą frontą Eu
ropoje.

0. Papienė Randasi 
Ligoninėj

Auksorius Kazlauskas 
Naujoj Vietoj

Jiedu Jau Dėdės Šamo 
Uniformoj

Jurgis KazakevičiusLietuvių Darbininkų Susivie
nijimo 1-mos kuopos ir Mote
rų Apšvietos Kliubo narė Ona 
Papienė pasidavė ligoninėn 
rugsėjo 21-mą. Operacija bu
vo žadėta daryti 22-rą. Ji ran
dasi .New York Infirmary for 
Women and Children, 321 E. 
15th St., New Yorke, kamba
rys 401, po vardu Anna Pa
pas. Rep.

“Bennett-Dewey Nėra 
Draugais Negrams”
Farley’o žmogus Bennett’as 

ir Hooverio žmogus Dewey 
nepravedė nei vieno įstatymo 
prieš diskriminaciją, pareiškė 
Ben Davis, Jr., komunistų 
kandidatas į kongresmanus 
at-large prakalboje per radi
ją iš stoties WQXR pereitą 
ketvirtadienį.

“Visi jų nobažni žodžiai ne
gali paslėpti fakto, kad jie 
niekad neveikė. Jų gražios 
frazės tikslu gauti balsų ne
gali paslėpti jų draugavimo su 
apyseriais ir defytistais. New- 
yorkiečiai norėdami pilniau
sios mobilizacijos ir greitos 
pergalės privalo balsuoti prieš 
Bennett ir Dewey,” pareiškė 
Davis.

V. Kazlauskas pardavė “je
welry” krautuvę, kuri buvo 
po num. 5530 Myrtle Ave., 
Ridgewood, N. Y.

Kuriems reikės ,pataisyt lai
krodėlis, ar kas kitas, ar nusi
pirkti gerą laikrodį, tai kreip
kitės po num. 1605 Putnam 
Ave., Ridgewood, N. Y. Apt. 
5 E.

Liuosnoris Mėsos 
Ribavimas

Su spalių 1-ma prasidėjo 
liuosnoris mėsos vartojimo ap- 
ribavimas. Patrijotiškiems pi
liečiams porcija nustatyta ne 
daugiau pustrečio svaro per 
savaitę. Taip bus iki bus pa
gamintos mėsos paskirstymo 
kortelės.

Jurgis Kazakevičius, Brook
lyn© ir apylinkės lietuvių žy
mus menininkas, apsivilko Dė
dės Šamo uniforma rugsėjo 
30-tą. Jurgio brolis Vincas 
uniforma vilki jau keli mėne
siai. Jo tėvai Jurgis-Ona ir 
mažametė sesutė Florence gy
vena 18 Stagg St.

Kitas jaunas “Laisvės” kai
mynas Edwardas Shablauskas 
apsivilko uniforma diena ank
sčiau, rugsėjo 29-tą. Jo tėvai 
Stanley ir Frances ir sesutė 
Frances gyvena 65 Ten Eyck 
Street.

Laisviečiai linki patrijotiš
kiems kaimynams greitai at
siekti tikslą—sumušti hitleriz- 
mą ir laimingai sugrįžti.

Lietuviai Davė Kraujo 
Raudonajam Kryžiui
Brook lyno Raudonojo Kry

žiaus patalpose, 57 Willough
by St., rugsėjo 30-tos vakarop 
buvo pašaukta susirašiusioji 
duoti kraujo lietuvių grupė, 
kurioj teko matyti “Laisvės” 
redaktorius R. Mizarą ir A. 
Bimbą, administratorių P. Bu- 
knį, spaustuvės darbininkus 
P. Ventą ir J. Dainių.-

Laike laisviečių buvimo įs
taigoj taipgi buvo atvykę ir 
“Laisvės” kaimynai B. Bunkus 
ir G. Warisonas. Kurie kiti 
dalyvavo, neteko patirti, ka
dangi taupinimui žmonių lai
ko ir išvengimui patalpoj an
kštumos ne visi buvo pašaukti 
vienu kartu, bet po kelis vie
nam laikotarpiui. Lietuvių lai
kas buvo tarp 4 :30 ir 7 :30.

Kraujo gali duoti bile kuris 
sveikas žmogus tarp 18 ir 60 
metų. Jeigu- ”Jkurio sveikata 
prasta, Raudonojo Kryžiaus 
daktarai tokio žmogaus krau
ją atsisako imti, jeigu jis ir 
pribuvo jį atiduoti, tad nie
kam neturi būti baimės, kad 
paims iš negalinčio duoti.

Visi davusieji kraujo seka
mą dieną buvo darbe, kaip 
paprastai, tarsi nieko nebūtų 
ątsitikę. Rep.

tijų kariuomenėj. Didžiausia* 
marškonė kojinė, kokia kada 
buvo pasiūta, bus iškelta šį 
šeštadienį ant New Yorko pir
mosios šio sezono kalėdinės 
eglės, priešais Hotel Paris, 
97th St. ir West End Ave.

Kojinės pirmasis tikslas yra 
priminti visuomenei pasveikin
ti karius su saugiausiomis do
vanomis, kuriomis yra Jungti
nių Valstijų karo bonai. Jei
gu bonai pražūtų kelyje, pa
gal turimus bono pirkimo- 
pardavimo rekordus Washing
tone išduodama naujas bonas. 
Mr. John Garrison, minėto vie
šbučio vedėjas, kuris dovano
jo 50 pėdų aukščio eglę su vi
sais parėdais, pasižadėjęs ce
remonijose pirkti savo sūnui 
kariui $10,000 vertės boną.

Iškilmėse, kurios prasidės 
10:30 ryto, kalbės New Yorko 
pašto viršininkas Albert Gold
man ir žymūs asmenys iš bonų 
pardavimo štabo, taipgi bus 
benas ir abelnai įdomi progra
ma, kad parodyt žmonėms 
svarbą pasveikinti karius, 
taipgi akstinti pirkimą bonų.

AlrIflY*l!U 11'7 ■ -Aktoriai taipgi priėmė rezo
I čoSalmu U£ liuciją, pareiškiančią paramą 

Anlfil FfnuH prezidento Roosevelto 7 punk- 
/lllllg riUnitĮ jy ekonominei programai prieš 

—------  infliaciją, ši rezoliucija pa-
Aktorių organizacija—Ac- siųsta New Yorko senatoriams

tors Equity,—New Yorke, per 
ilgus laikus vengus pasisakyti 
kitais klausimais, apart savo 
profesijos, pereitą penktadie
nį savo kvartaliniame susirin
kime svarstė eilę politinių 
klausimų. Pasekmėj, pasiųsta 
telegrama * prezidentui Roose- 
veltui, kurioj pasisakyta už an
trą frontą.

ir kongresmanas.

Mieste per dvi dienas sua
reštuota 645 asmenys kaltini
mais gemblerystėj.

Philip Marder, 58 m., 256
So. 4th St., ir Max Jonas, 48 
m., 8714 21 st St., nuteisti po 
metus kalėti už kišenvagystę.

Vėlai Rodoma 
Kas Aeštadien)IRVING PLACE •“XX

TREČIA DIDŽIOJI SAVAITE!

“THIS IS THE ENEMY!
“Sujaudina..
ir: “BALLET RUSSE DE MONTE CARLO.”

. užvirins jūsų kraują!”—Walter Winchell

Perspėjo Nuo Sukčių
G a z o 1 inos pardavinėtojai 

perspėjami OPA direktoriaus 
Buckingham niekam kitam ne
atiduoti iš kostumerių surink
tų kuponų, kaip tik tam, iš 
kurio perka gazoliną. Būta 
nuotikių, kad sukčiai atėję pas 
garadžininkus ir persistatę 
“OPA kuponų kolektoriais” 
išgavo kuponus.

Kitas “Leitenantas” 
Pakliuvo

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALĖS dėl Balių, Koncertų, 
Banketų, Vestuvių, Susirinki
mų ir tt. Puikus steičius su 
naujausiais įtaisymais.

Keturios bolių alleys
Kainos Prieinamos

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

Apribota Pardavimas 
Aliejaus kurui

Pradedant ketvirtadieniu, di
džiajame New Yorke yra ap
ribota pardavimas aliejaus ku
rui, kaip perspėjo Lee S. Buc
kingham, valstijos OPA di
rektorius.

Trim dešimtims rytinių vals
tijų, įskaitant ir New Yorką, 
aliejaus kurui duos tik du 
trečdalius to kiekio, kiek su
vartojo pereitą žiemą. Apro- 
kuojant šilumos laipsniais, bu
dinguose būsią nuo 5 iki 10 
laipsnių šalčiau, tik apie 65 
laipsniai šilumos.

Padalinimo aliejaus kupo
nai gal nebus išduoti iki spa
lių 15-tos, bet bildingų savi
ninkai aliejų galės gauti su 
spalių 1-ma, pažadėjus, kad 
jie kuponus pristatys po gavi
mo.

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.

Pirkite Kareiviam KALĖDŲ Dovanas DABAR:

Paskutinė Išsiuntimo Diena 1-ma Lapkričio ;
Užeikite ir apžiūrėkite mūsų e

ROBERT LIPTON
ATDARA VAKARAIS.

dovanų department^

701 GRAND STREET J 
BROOKLYN, N. Y. • 

Tel. STagg 2-2178 •

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

Ir: “100 MILIŪNŲ MOTERŲ”

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

STANLEY THEATRE “ "• “• ”'

KETVIRTA IR PASKUTINĖ SAVAITĖ 

Nauja Sovietine Muzikale Drama 

'SPRING SONG'

“Lakūnų leitenantas” Geof
frey L. M. Steele, 24 m., Broo- 
klyno federaliame teisme į- 
kaltintas kaipo pabėgęs iš Bri
tanijos ir iš Kanados armijų. 
Jis įsitaisęs leitenanto unifor
mą, kad galėtų gauti valgį ir 
patogumų ŪSO palaikomose 
įstaigose.

Pabaigė Nugriauti 2nd 
Avenue EI

Paskutinę dieną rugsėjo nu
versta New Yorko Second 
Avenės aukštojo gelželinkelio 
paskutinis stulpas prie 54th 
St. Darbas atlikta savaite 
anksčiau, negu buvo sulygta.

Iš nugriauto geležinkelio 
gauta 26,850 tonų “skrepo”— 
plieno ir geležies ir 250 tonų 
vario.

REIKALAVIMAI
Reikalingi patyrę pentoriai (dažy

tojai). Nuolatinis darbas, mokestis 
$8.00 į dieną algos. Taipgi reikalin
gi ir pagelbėtojai. Kreipkitės pas: 
Kasper, 442 Lorimer St., Brooklyn, 
N. Y. Telefonas E Vergreen 8-4461.

(230-232)

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

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

^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
B ...........   B

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.

®tai

459 GRAND ST. |
Skersai nuo Republic Teatro

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

kad visados bus patenkinti.

Linksma Pare Kiekvienų Šeštadienį!
TURIME GERŲ VYNŲ IR DEGTINIŲ 

Ateikite pasimatyti su Giviais
Geriausias Alus Brooklyne

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

&

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:

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

Telefonas EVergreen 7-1661

MATEVSAS SIMONAVIČIVS
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

• Vietos ir importuo- 
J 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 nuoKl vai. • 
dieną iki vėlai. *

426 SOUTH 5th ST. BROOKLYN, N. Y.

’rr.tfT1; r v

• Blokas nuo Hewes St. elevelterio stoties. Tel. EVergreen 4-9508 •
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