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Pragydo ir Norman Thomas, 
socialistų lyderis. Ir jis prklė-
jo balsą prie tų, kurie smerkia 
Staliną už priminimą, kad tal
kininkai turi ateiti su pagelba 
pilnai ir laiku.

Tokį Stalinui pasmerkimą! 
Thomas išdavė “New York1 
Times” spalių 8 dieną.

Stalinas turėjęs tylėti ir 
džiaugtis, ką gauna iš Ameri
kos ir Anglijos, nes jis neturįs 
teisės daugiau reikalauti arba 
prašyti.

Jeigu šis Thomas’o laiškas
pasieks Hitlerį, Hitleris Th o-; metų amžiaus, 
mas’ą nuoširdžiai pasveikins.

So. Bostone yra protestonų 
kunigas vardu Lucas. Jis turi 
didelę bažnyčią ant Broadway. 
Tai, matyt, liberališkų pažiū
rų žmogus. Rev. Lucas dabar 
dalyvauja komitete suteikimui 
medikalės pagelbos Sovietų 
Sąjungai.

Kai pereitą sekmadienį įvy
ko nesusipratimas su Munici
pal Hall užvaizdą ir žmonės 
neturėjo kur susirinkti, rev. 
Lucas atidarė savo bažnyčios 
au ditoriją.

Rev. Lucas sakė man prieš 
dešimtį metų skaitęs anglų 
kalboje knygą “History of the 
American Working Class.”

Panašių liberališkomis pa
žiūromis dvasiškių tarpe pro
testonų yra nemažai. To ne
galima pasakyti apie katali
kiškąją dvasiškiją.

Beje, minėtam mitinge So
vietų paramai surinkta $1,000.

Pradėjo Waterburis, seka 
New Haven. Waterburio orga
nizacijos surengė pikniką nu
pirkimui kalėdinių dovanų ka
reiviams, o New Haven ren
gia tam pačiam tikslui balių.

žieminės šventės nebetoli. 
Kareiviai lauks dovanų. Nega
lima nei įsivaizduoti, kaip 
malonu jiems bus susilaukti 
dovanų nuo savo miesto orga
nizacijų ir draugijų!

Todėl lai šita graži idėja 
nuskamba po visas lietuvių 
kolonijas.

Pasekite Waterburio ir New 
Haveno pėdomis.

Smetona ne juokais tikisi 
sugrįžti Lietuvon ir jos žmo
nėms vėl kailį lupti.

Tai reikia spręsti iš tų per
kūnijų, kurias leidžia smeto
ninė Lietuvai Vaduoti Sąjun
ga. Karpius susiėdė su Gaba- 
liausku, Clevelando “Lietuvių 
žinių” redaktoriumi. L.V.S. 
sako: Po karo Gabaliauskas 
norės sugrįžti Lietuvon. Ten 
mes jį pasigausime ir gerai 
pakratysime!

Tokį savo dekretą svietui 
paskelbė Lietuvai Vaduoti Są
jungos Centro raštinė Kar- 
piaus “Dirvoje” spalių 2 die
ną.

Sakoma, kad tokius rūsčius 
grūmojimus leidžia patsai 
Smetona, nes jis gyvena Cle- 
velande ir “Dirvoje” rašinėja 
po slapyvardžiais.

O visgi “Tėvynės” redakto
rius Bajoras negali paslėpti 
savo tikrojo troškimo. Jis 
trkšta, kad po šio karo komu
nizmo Sovietų Sąjungoje ne
beliktų.

To paties trokšta ir Hitle
ris.

Kai Hitleris pradėjo žygiuo
ti ant Lietuvos ir skersti lie
tuvius. tai Bajoro “Tėvynė” 
sakė, kad lietuviai nacių išsi
ilgusiai laukė, su džiaugsmo 
ašaromis juos pasitiko ir pri
ėmė!

Jie, girdi, džiaugėsi, kai na
cių bombos krito ant Kauno ir 
degino miestą.

(Tąsa 5-tam puslapyj)
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Karo Departmentas 
Reikalauja Draftuot 
18-19 M. Jaunuolius

Washington. — Jungtinių 
Valstijų karo departmentas 
daro spaudimą kongresui, 
kad tuojaus išleistų įstaty
mą šaukt į armijos tarnybą 
jaunuolius 18-kos ir 19-kos

Tą sumanymą remdamas, 
generolas James A. Ulio 
kalbėjo per radiją ir, tarp 
kitko, sakė:

“Anglijoj šiandien vyrai 
18-kos ir 19-kos metų su 
pasižymėjimu tarnauja ar
mijoj. Rusai 18 ir 19-kos 
metų yra vieni iš smart 
kiaušių Stalingrado gynėjų. 
Tai, neabejotinai, yra jau
nų vyrų karas.”

“Prohibišinui” Sugrą
žinti Veikia 10 Mil. 

Dolerių Fondas
Washington. — Methodi- 

stų, presbyterijonų, baptis
tų ir tūlų kitų protestonų 
bažnyčios paskyrė dideles 
sumas pinigų vajui už išlei
dimą prohibicijos (verstinos 
blaivybės) įstatymo iš nau
jo. Prieš-Saliūninė Lyga, 
Krikščioniškoji Moterų 
Blaivybės Sąjunga ir įvai
rios panašios organizacijos 
deda pinigus ir veda agita
ciją ir propagandą visoje 
šalyje už “prohibišino” su
grąžinimą.

Skaičiuojama, kad tos 
bažnyčios ir organizacijos, 
sudarė jau 10 milionų dole
rių fondą savo tikslui pa
siekti. Jų atstovai Washing
tone “apdirbinėja” kongres- 
manus, senatorius ir įvai
rius valdininkus, kad remtų 
prohibicijos įstatymo suma
nymą. Jie taip pat stengia
si patraukt savo pusėn vi
sų valstijų gubernatorius ir 
seimelių atstovus.

Washingtono senatoriai 
Lee, Bilbo, Capper ir tūli 
kiti ir kongresmanai Rich, 
Bryson, Rankin ir eilė kitų 
jau stoja už “prohibišino” 
sugrąžinimą.

Vokiečiai Varo Belgus 
Ir Danus į Vergijos 

Darbus
London. — Pranešama, 

kad hitlerininkai įvedė ver
stinus darbus visiem Belgi
jos vyram nuo 18 iki 50 
metų amžiaus ir visom mer
ginom nuo 21 iki 35 metų. 
Tie belgai ir belgės taipgi 
būsią gabenami į karinius 
prievartos darbus Vokieti
joj.

Panašiai vokiečiai gena ir 
Danijos gyventojus versti
nai dirbt karinei nacių ma
šinai.

London, spal. 9. — Per tris 
paskutines dienas naciai su
šaudė .jau 50 norvegų už sabo
tažą prieš vokiečius.

Chungking, Chinija. — 
Wendell Willkie lankėsi chinų 
Geltonosios upės fronte- prieš 
/japonus.

ANTRAŠAS: 427 LORIMER STREET 
Telephone: STagg 2-3(178

Amerikos Orlaiviai 
Sužalojo Dar 5-kis 
Japonijos Laivus

Oficialiai Amerikos Pranešimai
WASHINGTON, spal. 8. — Jungtinių Valstijų lai

vyno pranešimas seka:
PIETINIS RAMUSIS VANDENYNAS

Paskutinėmis savaitėmis mūsiškiai tolimosios žval
gybos orlaiviai pastebėjo didelį skaičių japonų laivų be
sitelkiančių ties Shortland sala, į pietus nuo Buogain- 
ville salos (Saliamono salyne).

Spalių 5 mūsų orlaiviai, priklausą admirolo R. L. 
Gormley’o kontroliuojamom jėgom, pakildami nuo lėk- 
tuvlaivio, užpuolė japonų laivus; tuo tarpu toli skren
dantieji bombininkai, esą komandoje generolo Dougla- 
so MacArthuro, veikdami pagal sutartiną planą, ataka
vo japonų stovyklas artimose salose.

Nors oras buvo blogas, bet mūsų orlaiviai, pakildami 
nuo lėktuvlaivio, padarė sekamus nuostolius priešų 

laivams ir įrengimams.
Didžiosiomis bombomis jie sužalojo vieną stambų 

japonų šarvuotlaivį ir vieną transporto laivą; mažo-, 
siomi.s bombomis apdaužė ir sugadino vieną nedidelį 

japonų lėktuvlaivį ir vieną naikintuvą Shortland salos 
uoste.

Tuo pačiu laiku amerikiniai orlaiviai sunaikino ketu
ris keturmotorinius japonų jūrinius orlaivius ant van
dens ties Faisi ir šaudymais sužalojo šešis kitus; sunai
kino du jūrinius japonų orlaivius ir du bombanešius 
Shortland salos srityje; bombomis sugadino japonų or- 

laivų stovyklą Kietoje.
Amerikiečiai lakūnai, orlaiviai, laivai ar jūreiviai ne

turėjo visai jokių nuostolių.

Anglų Darbininkų Vadai 
Už Antrą Frontą ir Vienybę 

Su Sovietų Unijomis
Toronto, Canada. — Ang

lijos darbininkų vadai, bro
liški anglų darbo unijų de
legatai suvažiavime Ameri
kos Darbo Federacijos atsi
šaukė, kad amerikiečiai sto
tų už antro fronto atidary
mą prieš Hitlerį ir kad a- 
merikinės darbo unijos su- 
megstų bendradarbiavimo 
ryšius su Sovietų unijomis.

Jack Tanner, atstovas an
glų Amalgameitų Mašinistų 
Unijos, turinčios 665,000 na
rių, pabrėžė, jog bendras 
Anglijos ir Sovietų darbo 
unijų komitetas, vienos ir 
kitos šalies atstovams lan
kantis pas antros šalies uni- 
jistus, paspartino karo pa
būklų gamybą abiejose ša
lyse ir sustiprino abipusį 
pasiryžimą išvien kovoti i- 
ki pergalės prieš fašistų ti
roniją.

Tanner, be kitko, priminė 
dešiniesiems Darbo Federa
cijos vadams, kad “Sovietų 
Sąjungoj pramonės įstaigos 
priklauso darbininkams,” 
todėl jų reikalai sutinka su 
darbo žmonių valstybės rei 
kalais. O kapitalistinėse ša
lyse, sako, darbininkam ten
ka kovot už savo reikalus 
prieš fabrikantus.

Tuomi šis anglų unijistų 
atstovas atsakė vadams A- 
merikos Darbo Federacijos, 
kurie vis priešinasi sumez
gimui ryšių tarp amerikinių 
ir sovietinių unijų, šnekė
dami, būk Sovietų unijos e- 
sančios belaisvės.

Tokie Federacijos vadai, 
beje, deda ton pačion krū
von komunistus, Sovietus, 
nacizmą ir fašizmą.

Anglijos Miestinių Tar
nautojų - Darbininkų Uni
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jos delegatas Bryan Ro
berts taipgi kalbėjo už an
trą frontą ir vienybę su so
vietinėmis unijomis.

Darbo Federacijos pir
mininkas, Wm. Green, į tai 
atsiliepdamas, gyrė Raudo
nąją Armiją; sakė, “mes 
norime visais galimais bū
dais pagreitint antro fronto 
atidarymą,” bet ir vėl nu
kalbėjo taip, kad Darbo Fe
deracija negalinti sueit vie- 
nybėn su Sovietų unijomis, 
nes, girdi, jos nesančios lai
svos.

Anglų Mašinistų Unijos 
delegatas, Jack Tanner gi 
sakė:

“Atsiminkime, jog vy
riausias tikslas Goebbelso 

(nacių propagandos minis- 
terio) ir jo šaikos tai yra 
suskaldyti talkininkus, ypač 
nusatyt vienų talkininkų 
darbininkus prieš kitų. Jei
gu būtų įvykdyta talkinin
kų vienybė, tai būtų rimtas 
smūgis Hitleriui.”

Nelaimingi Atsitikimai Kur 
Kas Daugiau Sugaišino 
Darbus, Negu Streikai

Washington. — Pernai 
metais per nelaimingus at
sitikimus fabrikuose ir 
dirbtuvėse šioje šalyje bu
vo prarasta tiek darbo die
nų, kaip kad jeigu 250 tūk
stančių žmonių nedirbtų per 
1000 dienų. Nelaimingieji 
atsitikimai d a r b a v i etėse 
1941 metais sugaišino dar
bus dešimt kartų daugiau, 
negu visi streikai, kaip tei
gia valdiška Karinės Ga-

Dideli Būriai Amerikos 
Orlaivių Bombardavo

Nacius Francijoj
I ________

London, spal. 9. — Stam
būs būriai didžiųjų Ameri
kos bombanešių, Lekiančių- 
jų Tvirtumų, išvien su šim
tais Anglijos orlaivių pleš
kino dienos laiku karinius 
vokiečių punktus, fabrikus, 
geležinkelius ir prieplaukas 
užimtoje šiaurinėje Franci- 
joje. Tai buvo didžiausia i- 
ki šiol dieninė talkininku a- 
taka iš oro prieš nacius.

Amerikos bombanešiai 
daugiausiai atakavo Lille 
pramonės sritį šiaurinėje 
Franci joje, taip pat Calais 
ir kitus vokiečių vartoja
mus uostus.

Teigiama, jog šiuo žygiu 
amerikiniai bombanešiai 
dalyvavo jau kaip pilni 
partneriai su anglais, di
džioje orinėje atakoje prieš 
hitlerininkus.

Du Darbininkų Vadai 
Ragina Panaikint 
Balsavimų Taksus

Washington. — CIO uni
jų generalis pirmininkas, 
Philip Murray išsiuntinėjo 
laiškus visiem kongresma- 
nam, kad balsuotų už Pep- 
perio - Geyerio sumanymą, 
kuris reikalauja panaikinti 
taksus už teisę balsuoti 
rinkimuose eilėje pietinių 
valstijų.

Milionai negrų ir vargin
gų baltųjų piliečių ten ne
gali balsuot todėl, kad ne
turi iš ko užsimokėt tokių 
taksų. O jų reikalaujama 
tose valstijose ne tik už bal
savimus valstijiniuose rin
kimuose, bet ir federaliuose, 
visašališkuose rinkimuose.
Panašų paraginimą visiem 

kongresmanams išsiuntinė
jo ir pirmininkas Geležin
kelių Traukinių Tarnauto
jų Brolijos, A. F. Whitney. 
Abudu sakė, kad balsavimo 
taksų panaikinimas stiprin
tų pilietinę amerikiečių vie
nybę kovoj prieš fašistų A- 
šį ir parodytų, jog Ameri
koje yra lygiateisė demo
kratija.

Amer. Ambasadorius 
Kalbėjosi su Stalinu
Maskva, spal. 9. — Ame

rikos ambasadorius Sovie
tam, admirolas Standley tu
rėjo pasikalbėjimą su Stali
nu ir po to išvyko iš Mask
vos į Kuibiševą.

Admirolas Standley sakė, 
kad jis neužilgo keliaus A- 
merikon duoti pranešimą 
prez. Rooseveltui, ypač apie 
karinius Sovietų reikalus.

London, spal. 9. — Vokie
čiai siunčia savo smogikų ka
riuomenę slop.’.n t Norvegijos 
žmonių sukilimus prieš nacius.

Šiaurinėje Norvegijoj pa
triotai norvegai paliuosavo 
grupę sovietinių belaisvių iš 
nacių stovyklos.

Burma. — Amerikos orlai
viai sunaikino didelį japonų 
geležinkelio tiltą Burmoj.

Naciai Abejoja, ar 
Pavyks Jiem Šturmu 
Užimt Stalingradą
Sovietai Sutriuškino Dvi Šarvuoty Naciu 

Atakas; Persigrūmė per Dono Upę
Berlyno radijas kartoti

nai aiškino, kad nacių tan
kai ir pėstininkai tiesiogi
niai nešturmuosią Stalin
grado, nes tiesioginėse ata
kose jie praranda perdaug 
savo karių. Pasak hitleri
ninkų, tai jiem ir nesą tik
ro reikalo dabar Stalingra
dą užimti, kadangi jie jau 
pirmiau, girdi, pasiekę Vol
gos upę. Nuo šiol jie, pasak 
Berlyno radijo, iš toliau 
bombarduosią Stalingradą 
didžiosiomis kanuolėmis ir 
oro bombomis, iki sunai
kinsią “dar likusius” Sovie
tų pasipriešinimo punktus 
mieste.

(Tos nacių radijo šnekos 
reiškia, kad vokiečiai abe
joja, ar pavyks jiem užimti 
Stalingradą, nors Hitleris 
aštuonios dienos atgal tvir
tino, kad naciai tikrai už- 
imsią tą miestą.)

Vokiečių komanda penk
tadienį, 46-toj Stalingrado 
apgulos dienoj, dar pirmą 
kartą nė vienu žodžiu nemi
nėjo mūšių dėl Stalingrado.

IŠTAŠKYTA DIDI NACIŲ 
ATAKA

Maskva, spal. 9. — Sovie
tų kariuomenė sutriuškino 
dvi didžiules vokiečių tan
kų, šarvuotų automobilių ir 
pėstininkų eiles, ktirios da
rė ataką prieš Stalingradą

Willkie Nori, kad Jungtinės 
Tautos Paklausytų Stalino ir 

Atidarytų Antrą Frontą
Chungking, Chinija.—As

meninis prezidento Roose- 
velto pasiuntinys, Wendell 
L. Willkie spal. 8 d. pareiš
kė korespondentui Tasso, o- 
ficialės Sovietų žinių agen
tūros:

“Aš tikiuosi, kad p. Sta
lino pareiškimas stipriai at
kreips Jungtinių Tautų 
žmonių dėmesį į būtiniau
sius Rusijos reikalus. Tai 
tuo tikslu ir aš praeitą sa
vaitę padariau pareiškimą 

Maskvoje, pagal asmeninius 
savo įsitikinimus.”

Praeitą antradienį Will
kie, būdamas Chungkinge, 
laikinojoj Chinijos sostinė
je, išleido pareiškimą, atsi
šaukdamas į Jungtines Tau
tas, kad jos visos būtinai ir 
tuojaus darytų ofensyvą vi
suose froiituose prieš fašis
tų Ašį. Kartu jis reikalavo, 
kad svetimos šalys pasi
trauktų iš Chinijos ir kitų 
Azijos kraštų.

Chinijos laikraščiai en
tuziastiškai sveikino tą 
Willkie’o pareiškimą.

šešias dienas pabuvęs 
Chungkinge, Willkie iškelia
vo, neskelbdamas kur.
JAPONŲ BOMBOS KRITO 

ARTI WILLKIE
. Willkie’o kelionėje iš 

iš pietų pusės. Tapo sunai
kinta bei išmušta iš veiki
mo 34 nacių tankai.

Diena pirmiau hitlerinin
kai buvo užėmę dvi gatves 
viename šiaurvakariniame 
Stalingrado priemiestyje, 
bet dėl tų gatvių užmušta 
4,000 nacių ir sunaikinta 16 
jų tankų.

Ant rytojaus raudonar
miečiai atgriebė vieną gat
vę, vėl padarydami prie
šams didelių nuostolių. Čia 
žuvo 500 hitlerininkų ir 9 
jų tankai.

Sovietiniai, kovotojai ke
liose vietose perėjo iš va
karinių Dono upės krantų į 
rytinius prieš nacius, apie 
50 mylių į vakarus nuo Sta
lingrado.

Nepaisant Berlyno skelbi
mo, kad naciai nuo šiol jau 
iš tolo bombarduosią Stalin
gradą, jie vėl smarkiai tie
sioginiai atakuoja tą mies
tą iš arti.

Mozdoko sintyje, Kauka
ze, raudonieji artileristai 
ištaškė pulką fašistų ir su
daužė 20 jų tankų.
VOKIEČIAI VERŽIASI Į 

KALMUKŲ SRITĮ
Naciai prasibrovė į Kal

mukų Autonominę Sritį, 
kuri prieina prie žemutinės 
Volgos ir prie Kaspijos Jū
ros.

Chungkingo per Chiniją ja
ponų orlaiviai numetė ketu
rias bombas prie geležin
kelio visai arti vietos, pro 
kurią Willkie važiavo. Kar
tą pirmiau Willkie taipgi 
buvo susidūręs su japonų 
oro bombų pavojum.

Tūkstančiai Kanadiečių 
Atvyko Anglijon

Anglija, spal. 9. — Dar 
daugelis tūkstančių Kana
dos karių ir lakūnų laimin
gai atplaukė Anglijon.

Manoma, kad jie praplau
kė pro tą Atlanto vietą, kur 
naciai gyrėsi praeitą savai
tę, būk jie nuskandinę tris 
amerikinius transporto lai
vus su kariais.

Hitleris Reikalaują 
50,000 Danų Karių

London, spal. 9. — Naciai 
pareikalavo, kad jų užimta 
Danija duotų Vokietijai 50 
tūkstančių “savanorių” ka
riuomenės prieš Sovietus.

Kiti pranešimai teigia, 
jog Hitleris reikalauja, kad 
Danijos valdžia paskelbtų 
karą prieš Sovietų Sąjungą.
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‘Pravda’ Apie ‘Generolus 
Ekspertus’

Kad Sovietų Sąjungoje yra nepasiten
kinimas Anglija dėl to, kad ji su Jungti
nių Valstijų pagalba neatidarė antro 
fronto prieš Hitlerį Europoj, kaip kad 
buvo paskelbta po Molotovo apsilankymo, 
tai dabar kiekvienam yra aišku.

Antras frontas virto politiniu klausi
mu, kuris juo toliau, tuo labiau bus dis- 
kusuojamas, jeigu jis nebus gyveniman 
vykdomas. Nei jokiomis raminimo pa
sakomis Mr. Churchill nenuramins An
glijoj žmonių, bet tik iššauks didesnį an
tagonizmą linkui antro fronto priešų. 
Anglijos žmonės gerai žino, kad, jeigu 
jie dabar gali ramiai miegoti, jeigu jie 
tūkstančiais nežūva nuo nacių bombų, 
jeigu jų namai nedega, tai tik todėl, kad 
jau 16-tas mėnesis Sovietų Sąjunga kau
nasi prieš visas Hitlerio, Mussolinio, 
Vengrijos, Rumunijos, Slovakijos, Fin- 
liandijos ir jų talkininkų jėgas!

Antro fronto priešų pasakos, būk An
glija ir Jungtinės Valstijos dar “nepri
sirengę,” “negali,” “silpnos,” labai į ne
malonią poziciją pąstato mūsų šalį, būk 
mes esame jau taip silpnų kad negalime 
apgint savo gyvasties, būk anglai yra 
taip silpni, kad jie neturi drą
sos kovoti prieš savo neprietelius hitleri
ninkus ! Ir pasakos, būk liaudis, kuri' ga
mina tankus, lėktuvus, kąnųoles, ginklus, 
amuniciją ir sudaro armijas, neturi tei
sės spręsti karo klausimų, vertos tik pa
sigailėjimo.

Dienraštis “Pravda” įtalpino karika
tūrą, kurioj išjuokia tą “Karo Eksper
tų” propagandą. Karikatūroj rodoma 
generolus, susėdusius aplink stalą; ant 
sienos kalendorius rodo jau spalių mė
nesį, matyti, vėlesnį laiką, negu jie tu
rėjo išrišti klausimą. Generolai pavadin
ti: “Generolas Palaukime,” “Generolas 
Nesiskubinkime,” “Generolas Nedrįsta 
Rizikuoti,” “Generolas Nelauktos Jė
gos” ir panašiai.

Jau vien užvardinimas generolų aiš
kiai parodo, kad Sovietų Sąjunga yra 
nepasitenkinus jų “sparta,” o tas juk 
neina gerui Jungtinių Tautų ir mūsų 
krašto karo laimėjimui.

Jos Dūksta Prieš Antrą Frontą
Visiškai nenuostabu, kad toki pro-na- 

ciški laikraščiai, kaip “Keleivis,” “Nau
jienos” ir jiems panašūs stul
pu stoja prieš antrojo fronto atidarymą. 
Juk tai yra Hitlerio ir Goe'bbelso politi
ką, kad Hitleris vienu kartu galėtų tik 
viename fronte turėti visas jėgas, o pas- 

’ kui jas sutraukti į kitą frontą.
“Naujienos” (No. 229) didžiausiu pa

sipiktinimu stoja prieš antro fronto ati
darymą ir net prieš agitaciją už jį. Joms 
antro fronto reikalas, tai tik “Kominter- 
no įsakymas.” Joms tie liberalai, kurie 
stoja už antro fronto atidarymą,, tai tik 
“negalvojanti” žmonės, joms agitacija 
už antrą frontą, tai “ardymas vienybės 
tarpe sąjungininkų” ir jos sau į talką 
pasikviečia tūlą Mr. Carrol Binder, ku
ris, matyti, tokis bukas, kaip ir Mr. Gri
gaitis arba bile asmuo, kuriam nerūpi 
Jungtinių Tautų karo laimėjimas.

Visi žino, kad kiekvienas žmogus, ku
ris nori Jungtinių Tautų karo laimėji
mo, stoja už antrą frontą. Vėliausioj 
kalboj prezidentas Rooseveltas pareiškė, 
kad be išlipimo Europoj, be kovų Euro
poj, tai yra be antro fronto, Hitlerio ne
bus galima sumiešti. Tą sako ir Mr. W. 
Willkie. Tokioj dvasioj buvo susitarta 
Londone ir Washingtone, kada lankėsi 
Molotovas, kad antras frontas turi būti 
atidarytas 1942 metais!

“Naujienos” išvadina net liberalus, 
stojančius už antro fronto atidarymą, 

“begalvojančiais.” Mat, “Naujienos” la
bai galvoja, kada jos per šešis mėnesius 
veik kasdien talpino Hitlerio apmokamo 
agento Prano Ancevičiaus nacių propa
gandą, kada jos ištisai persispausdinda
vo Hitlerio laikraščių straipsnius, kada 
jos ir dabar nacių propaganda užkimš
tos, kada jos talpino hitlerininkų laiškus 
iš Lietuvos, garbinančius nacizmą! Tai 
jos taip galvoja, kaip galvoja Hitleris, 
Goebbelsas, Goeringas ir kiti nacių va
dai. Tie fašistai bijo antro fronto. “Nau
jienos” jo bijo taip pat.

Toliau “Naujienos” rašo, būk Sovie
tų Sąjunga jau nuo 1929 metų rengėsi 
karui, o demokratijos tik dabar pradė
jo rengtis. O ar seniai tos pat “Naujie
nos” kaltino Sovietų Sąjungos valdžią 
dėl to, kad ji “neprirengė šalies apsigy
nimui?” Ar seniai tos pačios “Naujie
nos” verkė, kad Stalinas “iššaudė visus 
generolus” — kad nukirto Raudonajai 
Armijai galvą? Ar seriiai' tos pačios 
“Naujienos” šaukė, būk “Rusijoj esąs 
chaosas?” Ar seniai jos pranašavo, kad 
kaip tik kokia valstybė užpuls Sovietų 
Sąjungą, tai Sovietų tvarka subyrės? Ar 
seniai “Naujienos” pranašavo, kad Hit
lerio armija, kaip peilis per sviestą, per
eis per Raudonąją Armiją? Ar seniai 
“Naujienos” su visais smetonininkais 
tauškė, būk Raudonosios Armijos karei
viai “virvutėmis pasirišę šautuvus” į 
Lietuvą atėjo? Ar seniai jos, su pagalba 
baltųjų finų, “sumušė” Raudonąją Ar
miją?

Matote, tada “Naujienos” niekino tiek 
Sovietų Sąjungą, tiek Raudonąją Armi
ją. Dar šios vasaros pradžioj, kada Hit
leris pradėjo puolimą prieš Voronežą, 
“Naujienos” jau džiaugėsi, kad Sovietų 
neliks, kad Anglija ir Amerika “skubi
na gelbėti,” o gelbėti gal galės tik orlai
vių pagalba, jeigu “dar galima Rusiją 
išgelbėti.”

Dabar Mr. Grigaitis atsistojo ant gal
vos ir šaukia, kad Sovietai labai prisi
rengę, o būk Anglijos ir Amerikos de
mokratijos visai neprisirengusios. Ar jis 
užmiršo, kaip prieš kelis metus Brook- 
lyne prakalbose sakė, kad “demokratija 
tik nenori su durnium Hitleriu užsiim
ti, o kaip nustos kantrybės, tai taip 
blokš, kad iš Hitlerio nei šlapią neliks?”

Ne, jis nepamiršo! Bet dabar antrojo 
fronto priešai, Jungtinių Tautų vieny
bės priešai sabotažuoja antro fronto ati
darymą po priedanga, būk Anglija ir 
Amerika neprisirengusios, tai ir Mr. 
Grigaitis iš Sovietų Sąjungos, kurią taip 
hitleriškai niekino, reikalauja, kad ji 
viena kariautų ir mums karą išlaimėtų.

Tuo pačiu kartu jis kalba apie “sąjun
gininkų vienybę.” Ar tada gali būti ge
resnė vienybė, kada mes visi kausimės 
prieš budeliškus fašistus, kada nuošir
džiai pravesime susitarimus, ar tada, kai 
vieni kaunasi, o kiti žiūri į tas kautynes, 
kaip į futbolės žaislą? Aišku, kad tarpe 
Jungtinių Tautų vienybė bus tik tada 
stipri, kada visi nuoširdžiai vienas ki
tam padėsime ir tik tas duos mums per
galę, o tatai bus galima atsiekti, kada 
antro fronto priešai bus prašalinti iš 
strateginių pozicijų.

Anglai Mato Rusų Pergalę
Kai metai laiko atgal, kada Hitlerio 

ražbainirikų gaujos puolė Maskvą, An
glijoj buvo nusiminimas ir priruošdinėjo 
liaudį, kad Maskva bus paimta, kad So
vietų Sąjungos armija bus išmesta už 
Uralu Kalnų, taip dabar Anglijoj už
viešpatavo didelis optimizmas.

Vieni tą “optimizmą” skleidžia nesą- 
žiniškai, nes jie nenori antro fronto, jie 
bijo kariauti už savo reikalus. Kiti dau
giau permato ir jau supranta, kad Rau
donoji Armija, tai nėra tokia jėga, ku
rią bile kas ir bile kada gali stumdyti.

Kaip Buvo Pagerbtas Maršalas 
Šapošnikovds

Spalių 4 dieną buvo pagerbtas Sovietų 
Sąjungos maršalas Borisas šapošniko- 
vas jo 60-ties metų amžiaus proga. Pir
mo Pasaulinio Karo metu jis pasiekė pul
kininko laipsnį. Kaip karo mokyklose, 
akademijose, taip ir kovoj prieš kaizeri- 
ninkus, Borisas šapošnikovas turėjo di
delio pasisekimo.

Revoliucija prieš carą prasidėjo. Bo
risas šapošnikovas buvo Minske ir jis 
stojo liaudies pusėn, taip lygiai, kalip ir 
proletariatarinės revoliucijos metu, jis 
nuoširdžiai ėjo su liaudimi.

Prie Sovietų tvarkos Borisas šapošni
kovas vėl mdkėsi aukštose karinėse aka-

Wendell Willkie Pareiškimas 
Apie Šio Karo Tikslus

(Bfidamas laikinoje Chirtijos sostinėje,Chungking, prezidento Roosevelto pa
siuntinys Wendell Willkie išleido, spalių 7 dieną, sekamą pareiškimą)

Aš aplankiau tryliką kraštų. Aš ma
čiau monarchijas, sovietus, respublikas, 
globojamas' sritis, kolonijas ir priklauso
mybes. Aš mačiau įvairiausių gyvenimo 
būdų ir būdų valdymosi ir valdymo.

Bet visoms šalims, kurias aš aplan
kiau, ir visiems žmonėms, su kuriais aš 
kalbėjausi, suradau bendrus keturius' da
lykus:

Pirmas, visi jie nori, kad Jungtinės 
Tautos laimėtų karą.

Antras, jie nori, kad Jungtinės Tau
tos pradėtų puolimą ant priešo.

Trečias, visi jie nori po šio karo pro
gos gyventi laisvai ir nepriklausomai.

Ketvirtas, visi jie abejoja, įvairiais 
laipsniais, kad po karo pasaulio vado
vaujančios demokratijos stovėtų už lais
vę kitiems. Šis abejojimas užmuša jų 
entuziazmą dalyvauti mūsų pusėje šia
me kare.

Dabar, be tikros šių paprastų žmonių 
paramos, šį karą bus be galo sunku lai
mėti. Laimėjimas gi taikos bus beveik 
negalimas. Šis karas nėra tiktai papras
ta ginkluotų jėgų technikinė problema. 
Šis karas yra taipgi karas už žmonių 
protą. Mes turime savo pusėn sumobi
lizuoti ne tik simpatijas, bet taipgi ak- 
tyvę, agresyvišką, kovingą dvasią beveik 
trijų ketvirtadalių pasaulio žmonių, ku
rie gyvena Pietų Amerikoje, Afrikoje, 
Rytinėje Europoje ir Azijoje. Iki šiol 
mes to nesame padarę ir dabartiniu lai
ku to nedarome.

Pasirengę Didžiajam žygiui
Mes turijhe tą padaryti. Visų pirma, 

viskas, ką'aš mačiau šioje kelionėje, su
stiprino mano įsitikinimą, kad apsigyni
mas šio karb nelaimės. Aš manau, kad 
šią mintį mes turime prisisegti prie savo 
kepurės ir dažnai į ją pasižiūrėti—ąp- 
sigynimas1 rięlaimės mums karo nei mili- 
tariniu, nei'politiniu taškaregiu.

Mano asmeniška nuomonė yra ta, kad 
jau atėjo laikas visuotinam visų Jung
tinių Tautų ofensyvui visur. Mes esame 
prisirengę užduoti priešui kai kuriuoš 
nulemiančius smūgius, jeigii galima ti-\ 
keti tam, k^'aš mačiau savo akimis.

Tuos smūgius mes galime pradėti na
mie, bet jie turi būti surišti, jeigu nori
me, kad jie užgautų priešą.
.. Jungtinėse Valstijose mes labai daug 

kalbėjome apie mūsų gamybos skaitli
nes. Bet kai kurie mūsų talkininkai te
matė labai mažai mūsų tikrų ginklų.

Tai yra visai natūralu, kad jie stebė
tųsi, kur ta mūsų reklamuojama gamy
ba eina. Tiktai natūralu, kad kai kurie 
iš jų stebisi, kaip ilgai dai’ jiems reikės 
valgyti, kaip kūdikiams, prie antro sta
lo. ’ . .

Kai kurios iš mano aplankytų šalių 
ant žemlapio atrodo kaip paskutinio ap
sistojimo linija. Bet prasmėje tų smū
gių, kuriuos jos kerta mūsų priešams, 
jos turėtų būti pirmutinio apsistojimo 
vietos.

Chinija ir Rusija abi prisidėjo prie 
sumušimo Ašies agresorių su po kokiais 
penkiais milijonais savo puikiausių vy
rų užmuštais. Kiekviena iš jų kovėsi su 
galingiausiu ir žiauriausiu priešu ir at

laikė jį su įidvyriškiausiu pasiryžimu. 
Ir teisinga ir protinga yra žiūrėti, kad 
jos gautų teisingą dalį mūsų gamybos 
ginklų, s

Užtikrinimas Ateities
Tačiau vedimui ir laimėjimui šios rū

šies karo ginklų neužtenka. Žmonėms 
reikia entuziazmo dėl ateities ir .įsitiki
nimo, kad tos vėliavos, už kurias jie ko
voja, yra skaisčios, švarios. Tuo tarpu 
mes, kaipo tauta, neturime aiškaus su
pratimo, koksai pasaulis turėtų būti po 

dėmi jose ir kitus mokė. Jis aktyviai da
lyvavo su kitais Sovietų Sąjungos kari
niais vadais išvystyme tų Raudonosios 
Armijos jėgų, kurios šešiolika mėnesių 
kaunasi prieš viso pasaulio hitlerininkų 
ir jų talkininkų jėgas.

Nuo pat Hitlerio ant Sovietų Sąjun
gos užpuolimo maršalas Borisas šapoš
nikovas yra Raudonosios Armijos vado
vybės centre su apsigynimo komisaru 
Juozu.Stalinu, maršalu Vorošilovu ir ki- 

šio karo,!už kurį mes kalbėsime, kuomet' 
karą laimėsime.

Ypatingai čia Azijoje, paprastieji 
žmonės mano, jog mes prašėme juos pri
sidėti prie mūsų šiame kare tiktai dėl to, 
kad japonų viešpatavimas dar blogesnis 
už vakarų imperializmą. Azija yra tas 
sausžemis, kuriame vakarinių demokra
tijų rekordas yra ilgas ir mišrus, bet 
kur žmonės—ir atminkite, kad čia jų 
yra visas bilijonas—yra pasiryžę ilgiau 
nebepasilikti po svetima kontrole.

Laisvė ir proga yra žodžiai, kurie tu
ri moderniškai magišką patraukimą 
Azijos žmonėms, o mes leidome japo
nams—tiems žiauriausiems, kokius mo
derniškasis pasaulis tik žino, imperialis
tams—pasivogti nuo mūsų tuos žodžius 
ir paversti juos savo naudai.

Dauguma žmonių Azijoje nėra matę 
demokratijos. Gal jie norės, ar gal jie 
nenorės mūsų rūšies demokratijos. Aiš
ku, kad ne visi jie pasirengę tam, kad 
demokratija būtų įdėta į rankas kitą an
tradienį ant sidabrinės lėkštės. Bet jie 
visi yra pasiryžę kurti savo likimą 
po tokiomis valdžiomis, kurias jie patys 
išsirinks.

Net pats Atlantiko Čarterio vardas 
sukelia nerimą galvojantiems vyrams ir 
moterims, su kuriais ipan teko, kalbėti. 
Bet ar visi jie, kurie tą Čarterį pasira
šė, klausia tie žmonės, sutinka, kad At
lantiko Čarteris apima taipgi ir Pacifi- 
ką? Mes turime atsakyti šį klausimą aiš
kiu ir paprastu pareiškimu, kur mes sto
vime. Ir mes turime pradėti sušilę dar
buotis, kad tokį pareiškimą pavertus į 
planus, kurie būtų konkretūs ir reiš
kianti tiems milijonams žmonių, kurie 
yra mūsų talkininkai.

Kai kurie tų planų, prie kurių toks 
pareiškimas turi vesti, jau yra aiškūs, 
aši.'giliai tikiu, daugumai amerikiečių:

Mes tikime, kad šis karas turi reikšti 
galą vienų tautų viešpatavimui ant kitų 
tautų. Pavyzdžiui, nei viena Chinijos 
žemės pėda nuo dabar neturi būti valdo
ma kitų, apart žmonių, kurie ant jos gy
vena.

Ir tai mes turime dabar pasakyti, o 
nelaukti po karo. Mes tikime, kad pa
saulio pareiga yra surasti tokią sistemą, 
kuri pagelbėtų kolonijų žmonėms, kurie 
prisidėjo prie Jungtinių Tautų, tapti 
laisvomis ir nepriklausomomis tautomis.

Mes turime griežtai nustatyti laiką, 
per kurį tie žmonės turi susikurti ir pa
siruošti savo pasirinkimo valdžias ir mes 
turime duoti griežčiausį užtikrinimą, po 
Jungtinių Tautų apsauga, kad tie žmo
nės nebebus sugrąžinti į kolonijalę pa
dėtį.

Kai kurie sako, kad šiuo klausimu rei
kia tylėti iki bus laimėta pergalė. Bet 
kaip tik priešingai. Nuoširdžios pastan
gos, dabar surasti progresyvišką išriši
mą toms problemoms sustiprins mūsų 
reikalą. Atminkite, kad socialinių per
mainų priešai visuomet ragina palaukti 
vardan kokios nors dabartinės krizės. Po 
karo tos permainos gali būti per mažos 
ir per vėlai. Mes turime išvystyti tarpe 
tautų prekybą ir taip tvirtus prekybos 
kelius, kad visiems žmonėms duotų pa
laimą taikos, kurią mes turėjome Ame
rikoje.

Jungtinėse Valstijose mes raginami 
laikinai atsižadėti savo individuališkos 
ir ekonominės laisvės, kad sutriuškinus 
Ašį. Mes tą laisvę turime atsisteigti po 
karo. O užtikrinimui susigrąžinimo mū
sų tradicinio gyvenimo būdo su nuolat 
kylančia gyvenimo lygmala reikia sukur
ti tokį pasaulį, kuriame visur visi žftio- 
nės galės būti laisvi.

šeštadienis, Spalių 10, 1942

KALĖJIMAS TIK 
RANKAI

Advokatas, gindamas 
žmogų, kaltinamą apiplėši
me namų, davė teisėjui šito
kį argumentą:

— Aukštai gerbiamas tei
sėjau, aš įrodysiu, kad ma
no klijentas visiškai nebu
vo įsilaužęs į namus. Jis 
rado atvirą langą ir įkišęs 
tiktai vieną dešinę ranką 
pasiėmė keletą mažaverčių 
dalykėlių. Taigi, prasikalti
mą papildė tiktai jo viena 
ranka. Aš negaliu perma
tyti, kaip šiame atvejuje 
galima būtų bausti visą 
žmogų, kuomet apiplėšime 
dalyvavo tiktai viena jo de
šinė ranka.

• Teisėjas:
— Argumentas geras ir 

todėl, logiškai jį sekant, aš 
pasmerkiu kaltininkę ran
ką vieniems metams kalėji
mo. Gi savininkas tos ran
kos gali eiti arba neiti sy
kiu su ja — pagal jo paties 
liuosa norą.

Kaltininkas nusišypsojo 
ir su savo advokato pagelba 
išsišriubavo savo medinę 
ranką, paliko ją ir išėjo.

DAR VIENAS VAIKO 
KLAUSIMAS

— Ma?
—O kas dabar?
— Kodėl Nojus nesunai

kino abiejų musių, kuomet 
jis turėjo tam progą?

t i f

* APGAUNAMOJI 
RŪŠIS

Teisėjas: — Kaip tu ga
lėjai apgaudinėti’ žmones, 
kurie tavim turėjo pasitikė
jimą?

Kalinys: — Kad, gerbia
mas teisėjau, tokių žmonių, 
pas kuriuos aš neturiu pa
sitikėjimo, apgauti negali
ma.

PAGAL PALIEPIMĄ
— Ar tamsta pridavei 

skolininkui savo sąskaitą? 
— užklausė klijentą advo
katas.

— Taip, pridaviau.
— O ką jis tau sakė?
— Liepė man eiti pas 

velnią.
— O tada ką pats darei?
— Tada aš atėjau pas 

tave.

IŠMOKO PATAIKYT
— Ji svaidė mane daik

tais nuo pat pirmosios ap- 
sivedimo dienos.

— O kodėl tu nepatrau
kei jos į teismą už tai pir
miau? •

— Todėl, kad tik dabar ji 
į mane pataikė.

. NEPASIEKIAMAS 
DAIKTAS

— Tai tu, mažyti, pa
klydai; o kodėl gi nesilai
kei įsikibęs į savo mamės 
sijoną?

Mažytis: — Kad, ponuli, 
aš negalėjau pasiekti sijo
no.

tais vadais. Jo 60-ties metų sukakties 
proga SSSR Apsigynimo Komisarijatas, 
su Stalinu priešakyje, pareiškė:

“Drauge!... Per 25-kis metus Jūs 
nepailstančiai dirbote išauklėjime ir mo
kinime mūsų apsigynimo jėgų ir apsi
mainėte savo žinojimu su Raudonosios 
Armijos vadais, kurie dabar taip didvy
riškai kaunasi prieš hitlerininkus.” Ir ta 
proga jis buvo apdovanotas Lenino Or
dinu.

ARTISTĖ TETA
— Argi tetulė ištikrųjų 

esi artistė?
— Ne, mano brangi ma

žyte, ne. Bet kodėl gi tu 
manęs klausi?

—Todėl, kad tėvas, pama
tęs jumis ateinant, pasakė: 
“Dabar tai jau turėsime 
sceną.”

Sufiksino Krienas.
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Vytautas Bacevičius atvyko į Jungti
nes Valstijas iš Pietų Amerikos. Iš ten 
jam padėjo atvykti pažangieji žmonės. 
Čia jis pirmiausia apsistojo ir mandagiai 
buvo priimtas pažangiųjų lietuvių. Jam 
kenkė elementai iš “Vienybės” — fašis
tai.

Išsikėlęs į Jungtines Valstijas, Bace
vičius persistatė kaipo pianistas, kom
pozitorius, profesorius — virtuozas me
nininkas. Jo tikslas, rodos, buvo, vei
kiausia ir dabar yra, įstoti į aukštojo 
laipsnio, pasaulinio maštabo piano so
listus. Pažangūs lietuviai jam širdingai 
padėjo. Jų pagalba Bacevičius turėjo du 
koncertu New Yorko kultūros centre — 
Carnegie Hall. Tai įstaiga, kurioj ne bi
le kas gali pasirodyti. Ypač antras Ba
cevičiaus koncertas Carnegie Hall buvo 
ruošiamas su didelėmis pastangomis ir 
pasišventimu. Buvo manoma, pačiam 
Bacevičiui aiškinant, kad tas koncertas 
padės jam pakilti į didžiųjų muzikų sri
tį ir užtikrins jo ateitį.

Tačiaus ir tas koncertas nedavė lau
kiamų rezultatų. Jo paties ir tų žmonių, 
kurie jam’padėjo, pastangos nedavė vai
sių. Bacevičius pasiliko be darbo. Spau
da apie Bacevičių atsiliepė šaltai.

Apart tų aukštų koncertų, Bacevičius 
koncertavo lietuvių kolonijose. Pažangie
ji žmonės visur jį rėmė, ruošė jam kon
certus. Šių žmonių remiamas, Bacevi
čius pervažiavo skersai Jungtines Vals
tijas — nuo New Yorko iki Kaliforni
jos. Jis aplankė ir Holly woodą — Ame
rikos filmų “karalystę.” Ši dalis Bace
vičiaus veiklos buvo graži.

Bacevičiaus Raštai, Prelekcijos
Antra dalis Bacevičiaus veiklos buvo 

raštai, prelekcijos. Jis rašė pažangiųjų 
spaudoje — “Šviesoje,” “Laisvėje,” “Vil
nyje.” Bacevičius rašė ir prelegentavo 
plačiai — apie Lietuvos muzikus, apie 
grožį, architektūrą, estetiką, meną ir t.t.

Vienok jo literatinė, intelektuale veik
los dalis jau neturėjo tokio pasisekimo, 
kaip kad jo koncertinė, muzikalė veikla. 
Viena priežastis to nepasisekimo, žino
ma, .yra tame, kad tarpe Amerikos lie
tuvių nėra skaitlingos visuomenės, kuri 
būtų išauklėta, subrendus domėtis įvai
riais meno ir estetikos klausimais. Bet 
antra ir rimta priežastis to nepasiseki
mo yra iš paties Bacevičiaus pusės. Daž
nai Bacevičius davė prelekciją arba rašė 
straipsnį nepilnai tam darbui pasiruo
šęs. Gal tai buvo jis verčiamas gyveni
mo, ekonomijos, paskubomis rašyti ir 
kalbėti. Bet čia jo dalykas.

Klausimai, kuriais Bacevičius kalbėjo 
ir rašė, kaip kad grožis, estetika, klasiki
nė muzika, architektūra nebuvo išsamiai 
išaiškinti, kad juos suprastų bendra pu
blika. Gi meno studentui, su literatūra 
apsipažinusiam, Bacevičiaus prelekcijos 
ir raštai teoretiniai silpni.

Bacevičiaus aiškinimu, grožis gamtoje 
ir meno kūriniuose pasireiškia tame, jei 
žmogus, stebėdamas tuos kūrinius, išgy
vena “malonumo, pasitenkinimo, sužavė
jimo” jausmą. Estetiką ir grožį seka
mai jis aiškina:

“Estetika normatyve yra savystovus 
mokslas, kurio vienas tyrinėjimo objek
tų yra grožis, traktuojamas ne kaipo re
lative sąvoka, bet kaip absoliute sąvo
ka.” Ten pat Bacevičius prideda, kad 
“reikalinga stebėti mene įvairias gro
žio fazes iki jo aukščiausio, tobuliausio 
laipsnio, kuriame grožis yra traktuoja
mas kaip absoliutus.” (“Šviesa,” No. 1, 
1942 m.) “Susižavėjimo ir pasitenkini
mo jausmą,” Bacevičius rašo, “pagimdo 
tam tikri elementai, kurie randasi me
no veikale arba gamtoje.”

Ar estetika (meno teorija) yra savy
stovus mokslas? Ne. Tai jau gerai įrodė 
vėliausia estetikos kritika. Estetiškai 
meno kūrinius nagrinėjant, grožis juose 
pasireiškia ne vien tame, kad jie turi 
“malonumo, pasitenkinimo, sužavėjimo” 
jausmą. Tas pats veikalas vienam asme
niui gali būt “sužavėjimu,” o kitam pasi
piktinimo jausmu. Pavyzd., gera priešfa- 
šistinė tragedija mus gali sužavėti, ji ga

li sukelti gyvenimo ir ateities jausmus. 
Bet nacių pasaulyj tokįa tragedija sukels 
pasipiktinimo jausmus, ir ne ateitį, bet 
mirtį. ą

Antras dalykas, tai Bacevičius vieno
dai gfožį aiškina “meno veikale arba 
gamtoje,” kuomet šie du grožiai vienas 
nuo kito labai skiriasi. Gamtos grožis, 
sakysime, gėlės, miškas ir t.t., nėra me
no kūriniai. Malonus gėlių kvepėjimas, 
įvairios jų žiedų spalvos kiekvieną asme
nį gali žavėti.

Bet kas kita su meno veikalais. Meno 
veikalai. yra žmogaus, o ne gamtos kū
riniai. Tad meno veikalų grožį mokslinė 
estetika netraktuoja vienodai su gamtos 
grožiu. Meno veikalai yra žmogaus ran
kų darbas — jie turi muziką, kalbą, idė
ją, tikslą. Draugija, visuomenė taip pat 
nėra ant vietos stovinti uola, bet pirmyn 
einanti, judanti, progresuojanti, turinti 
įvairias kovas, ideologijas, todėl draugi
joje nieko nėra absoliutaus, galutino. Pa
žiūra į meno kūrinių grožį yra sąvoka, 
supratimas. Tad meno kūrinių grožis 
irgi nėra absoliutus. Kas vienam bus 
gražu, tai kitam bjauru. Meno veikale 
grožis pasireiškia tame, kiek tobulai ar
tistas tą veikalą sukūrė — išvystė jo idė
ją ir formą.

Kai kurie meno veikalai, sukurti pir
mesnėse gadynėse, ir šiandien yra ger
biami ir gražūs. Bet jie yra “gražūs” 
ne todėl, kad juose būtų “absoliutus gro
žis,” bet todėl, kad juose yra istorinės 
tiesos elementai, kad tie veikalai vaiz
duoja pereito laiko tikrovę.

Estetika arba meno aiškinimo teori
ja nėra savystovus mokslas, kaip kad 
nėra “menas menui.” Jei menas yra gy
venimo vaizdavimas ir aiškinimas (in
terpretacija), tai jis yra žmonių ir jų 
gyvenimo charakteris, jų ideologija, jų 
jausmai, siela. Estetika, kuri gyvenimą 
aiškina, negali būti atskira nuo gyveni
mo. Juk moksląs apie žmogų negali būti 
be žmogaus.

Veikiausia, ta meno klaidinga teorija 
remdamasis, Bacevičius aiškina ir visuo
menės taip painų sudėtingumą. Jis sako, 
jog “publiką reikia dalinti į 3 grupes: 
viena grupė — programistai, kita — ab- 
soliutistai, trečia — formalistai.”

Tokiu astrologiniu aiškinimu, greitai 
visuomenės klausimas išsiriša. Bet toks 

, aiškinimas labai toli nuo tikro, moksli
nio aiškinimo. Dėka tokių lėkštų Bacevi
čiaus raštų ir prelekcijų, jo intelektuale 
darbo dalis nepadarė įspūdžio į Ameri
kos lietuvius. •

Daug geriau ir naudingiau būtų ma
žiau rašyti ir kalbėti, bet nuodugniau 
klausimus išrišti, imant domėn tai, ką 
vėliausioji kritika, mokslas atidengė, pa
rodė meno arba estetikos srityje.

Politinis Bacevičiaus Veidas
Politiniai Bacevičius tarpe Amerikos 

lietuvių pasirodė, tariant Šostakovičiaus 
žodžiais, toks politikierius, kuris pats 
savos politikos nepažįsta. Atvykęs čia 
Bacevičius kalbėjo ir rašė apie meną pa
žangiųjų lietuvių spaudoje. Jis persista
tė pažangiuoju Lietuvos menininku. 
Nors niekas nereikalavo ir neprašė, ta
čiaus jis rašė, kalbėjo ir politiniai — 
prieš fašistus. Mat, tuo laiku vėjas pū
tė iš rytų — Lietuva tapo Sovietine.

Bet kuomet vėjas papūtė iš vakarų, 
kuomet Lietuvą pradėjo mindžioti ar
šiausi meno, kultūros naikintojai na
ciai, tai tas vėjas nupūtė ir Bacevičių 
prie Amerikos lietuvių fašistų. Tuo lai
ku, kuomet kiekvieno doro menininko, 
kiekvieno laisvės mylėtojo siela dega 
prieš fašizmą, kuomet visi kultūringi 
žmonės jėgas kaupia nugalėjimui to de
vyngalvio siaubūno, tai Bacevičius persi
kėlė į fašistinę “Vienybę” su savo raš
tais ir pareiškimais prieš pažangiuosius.

Kas dar keisčiau, tai kad Bacevičius 
žmonėms aiškinasi (taip pat fašistiniam 
laikraštyje): “Aš su politika nieko ne
turiu.” Politika, pažvalgos į gyvenimą 
menininkui gėdos nedaro. Bet labai pi
gu, kada menininkas politikauja ir poli

tikos išsižada. Kad ir menininkui šian
dien būti bešališku, kuomet eina mirties 
ir gyvenimo kova prieš fašizmą, yra blo
ga politika. Prisidėjimas prie fašistų 
yra blogiausia politika.

Amerikoj veikė Lietuvos menininkai 
— Mikas Petrauskas, Stasys Šimkus. Čia 
jie kūrė, veikė tarpe lietuvių — mokino 
chorus, solistus. Anie turėjo savo politi
ką ir pažvalgas, tačiaus juos gerbė visi 
lietuviai. Bet lietuviai negerbia tokių 
menininkų, kurie vieną sezoną sako: “aš 
su jumis,” o kitą—“aš prieš jus.”

Bacevičiui tarpe Amerikos lietuvių 
yra plati dirva veikti ir gyvenimą pasi
daryti. Bet dabartinė jo politika jam 
pačiam gali tik kenkti.

Lietuvių Virtuozų Auklėjimas
Dar viena ir paskutinė pastaba apie 

Bacevičiaus veiklą. Kiek teko pastebėti 
lietuvių fašistų spaudoje, tai Bacevičius 
atidarė piano studiją mokinimui, auklė
jimui lietuvių koncertantų, virtuozų. Iš 
to, žinoma, lietuvių visuomenei nebus 
daug naudos. Lietuviams geriausiai ga
li pasitarnauti toki menininkai, kurie 
dirba su masėmis, t. y., kurių kūryba 
ir mokinimas prieinamas plačiai lietuvių 
miniai — chorams, solistams ir t.t.

“Vienybėje” Bacevičius rašo, jog “vy
riausia ir svarbiausia priežastis nebuvi
mo koncertantų bus tame, kad lietuvai
tės ir lietuviai mokinasi pas netinkamus 
mokytojas ir mokytojus, kurie neteisin
gai nustato jiem rankutes.”

Mūsų Veikla Darosi 
Sunkesnė;

Mes gyvename iki šiol laimingame 
krašte, nes Bombos ant mūsų galvų dar 
nekrinta. Meno ir kultūros veiklą pas 
mus, sakome, pasunkėjo. Bet jei paly
ginsime meno veiklą tose šalyse, kur bau
bia kanuolės, kur karas jau kelinti me
tai naikina kultūros centrus ir veikėjus, 
kaip kad Sovietų Sąjungoj ir kitur, tai 
nei šimtinės dalelės mes nenešam to sun
kumo.

O betgi tose šalyse rašomi veikalai, da
romos filmos, kuriamos simfonijos ir 
daugybė vaidintojų ir muzikų veikia net 
karo fronte, kur girdima sprogstančios 
bombos ir matoma karo ugnis. Mes dar 
galime veikti karo pavojaus neliečiami, 
todėl mūsų pareiga veikti, ir daugiau 
veikti. Kultūrinė, meno veikla turi pa
dėti karo fronte ir namų fronte.

Kas liečia LMS chorus, teatro kuopas 
ir grupes, tai per pastaruosius metus 
daug kas įvyko. Iš mūsų chorų daug jau
nų vyrų jau pašaukti armijon, kiti į ap
sigynimo darbus.

Bet dėl to nemanoma, ir negalima, pa
leisti meno organizacijos. Šiame atsiti
kime, kuomet jauni vyrai eina kovon už 
laisvę, už laimingesnę ateitį — kovon 
prieš žvėriškiausius civilizacijos naikin
tojus fašistus, tai mes, kurie pasilieka
me namie, turime dar daugiau veikti, 
dirbti. Tie, kurie jau skundėsi senatve 
ir mažai veikė, turi stoti darban ir už
pildyti vietas išėjusių. Šiuo momentu 
reikia daugiau organizacinio susivaržy
mo, daugiau atsakomybės.

Štai, LMS Centre. Jurgis Kazakevi
čius, veiklus chorvedis, kuris Pirmyn 
Chorą padarė pavyzdžiu, kuris veikė 
LMS Centre kaipo Muzikos Komisijos 
narys, jau pašauktas į garbingų karių 
eiles. LMS Centras jį išlydėjo su jam 
suruoštu vakarėliu. LMS Centro pirmi
ninkas, Walter Kubilius, rodos, apsigy
veno Chicagoje — ten jis ir veikia. Pra
nas Balsys, LMS Centro Komiteto narys 
ir Teatro Komisijos narys, veikalų ver
tėjas ir literatas, jau tarnauja kaipo jū
reivis. Kiti dirba apsigynimo darbuose, 
naktimis, jų liuoslaikis suvaržytas.

Kaip matote, stipriai palietė ši padė
tis ir LMS Centrą. Bet ką mes darysi
me? Nejaugi rankas nuleidę lauksime? 
Ne, mes veikiame, veiksime ir turime 
daugiau veikti, kad padarius ir tų drau-

z (Tąsa ant 4-to puslapio)

Kas tam tikės? Koncertantų ir muzi-® 
kos virtuozų ne tik lietuviuose nėra. Ma
žai jų yra visoj Amerikoj. Amerika ne
turi savos operos, baleto ir baletistų; ne-

Pittston, Pa.
turi didelių kompozitorių ir pianistų— 
mažai čia muzikos virtuozų, žodžiu, 
Amerika nemuzikališka. Nejaugi todėl, 
kad čia nėra mokytojų, kurie žinotų, 
“kaip reikia pastatyti rankutes?” Ne, 
čia žinančių mokytojų yra. Priežastys 
Amerikos nemuzikalumo glūdi kitur. Pa- 
galiaus, kodėl Amerikoj, ir tarpe lietu
vių, yra užtenkamai įvairių profesiona
lų, literatų, aktorių, režisierių? Tų prie
žasčių reikia jieškoti sudėtingose šios ša
lies gyvenimo ir meno vystymosi sąly
gose.

Amerikoj menas vystosi komercijos 
rankose. Čia nėra valstybės konservato
rijų, nėra įstaigų nei organizacijų, ku
rios parinktų muzikos talentus, juos au
klėtų ir finansuotų. Pati valstybė, kai
po tokia, neauklėja menininkų. Lietu
viai, kaip ir kiti, gyvena šiose sąlygose. 
Jie imasi tokių profesijų, tokio mokslo, 
kuris kuo greičiausia gali užtikrinti jų 
gyvenimą, jų ateitį. Gi meno srityje 
nėra tokio užtikrinimo. Antra, meninin
kas čia rašo ne tai, kas geriausia meniš
kai, bet tai, ką jis galės parduoti. Kū-
rinio leidėjas, pirkikas taip pat perka 
tą, kas jam padarys biznio. Tad šios ir 
kitos panašios yra priežastys Amerikos

Buvo laikytas Lietuvių Lite
ratūros Draugijos 12 kuopos 
susirinkimas, bet narių atsi
lankė tiktai astuoni. Kuopa 
turi už šiuos metus pasimokė- 
jusių tiktai 18 narių. Daug 
yra išvažiavusių į kitus mies
tus.

Draugas Valinčius perskaitė 
atsišaukimą kas link gelbėji
mo Ispanijos kovotojų iš Fran- 
cijos koncentracijos stovyklų. 
Tuojau buvo parinkta aukų ir 
iš iždo paskirta vienas doleris. 
Viso pasidarė tam tikslui 
$2.25. Tai vis šiokia tokia pa
rama geram tikslui.

Kilo ginčas dėl vienos na
rės duoklių. ‘Ji sakanti, kad ji 
yra užsimokėjus už 1942 me
tus. Bet finansų sekretorius 
neturi užsirašęs. • Rekorduose 
parodoma, kad jinai mokėjo 
duokles, bet nepasakyta, už 
kokius metus. Nutarta jos 
duokles už 1942 metus pamo
kėti iš kuopos iždo.

Išrinkome M. šlekaitienę ir 
M. Bagužinską delegatais į 
LLD 12-to Apskričio konfe-

žemo laipsnio muzikoj ir kitose meno ša- rencija, kuri įvyks lapkričio 
koše. Bacevičius jau, rodos, jas turėjo 22 dieną, Scrantone.
pastebėti. Sodietis. buvo nesmagumo

Liudas Gira

Tik į Kapus — Ban
ditams Kelias

Godžiajam vokiškam grobikui 
Seniai.jau Lietuva patiko.
Nuo amžių jis mūs šalį bando 
Paversti savo faterlandu.
Bet veltui visos jo pastangos:— 
Ir mūsų rankos’ ginklas žvanga. 
Jį traukia kvapas mūsų duonos, 
Ir mūs mergaitės, kaip aguonos, 
Mūs dirvos, sėjai išpurentos, 
Miškingas Panemunių krantas. 
Bet ne vien dirbt mūs moka rankos:— 
Jos ir kovoj perkūnais tranko. 
Norėtų jis valdyt mūs šalį, 
Tik laisvė mūs pastoja kelią. 
Tad laisvę jam pavergti rūpi.
Tik pirma reikia mus sutrupint. 
Bet Lietuvos sargyboj stovi 
Nuo amžių širdžių mūs tvirtovė. 
Ne kartą vokiškosios rujos 
Vilkais po šalį mūsų zujo, 
Mūs skrynias tuštino ir klėtis, 
Gaisrų pašvaistėm dangų švietė. 
Bet dar nė karto šungrobikai 
Ilgam pas mus nepasiliko. 
Apklojo jie savom makaulėm. 
Kadai pelkynus palei Saulę, 
Ir Durbės, kuršiškos pakrantėm 
Maurų ir dumblo jie pakramtė, 
O Žalgirio pasiekus ribą 
Pikta galia ilgam sudribo.
Šiandien vėl šunim jie dūksta 
Nuo Palangos kiaurai lig Dūkšto. 
Lietuvišką žemelę spardo 
Uždraudę tart net josios vardą.
Bet ne užgniaužti jiem mūsų dvasios — 
Mes kapo duobę jiem iškasim. 
Jie šiandie kraują mūsų siurbia, 
Mes ryt priminsime jiem Durbę. 
Tėvų dvasia sūnuos gyvena.— 
Ir Saulę pakartosim seną. t
Ir Žalgirio surinksim piūtį... 
Nebe ilgai čia teks jiem būti! 
Kiekvieną išvogtą mūs kruopą 
Jie apmokės mum šimteriopai.
Už mūs draugų gi šventą kraują 
Tiktai mirtim mokės jų gaujos. 
Iš mūs mielos tėvų šalelės 
Tik į kapus — banditam kelias!

susirinkime, kad su mumis ne
dalyvavo protokolų sekretorė 
V. Radišauskaitė. Mat, ji ki
tam kambaryje turėjo pamo
kas arba mokino dainininkus. 
Jau netoli tas garsusis koncer
tas, kuris įvyks Wilkes Barrė- 
je spalių 18 dieną. Pittstonie- 

' čiai, kas tik drūtas, rengiasi 
dalyvauti. Koncertas įvyks po 
num. 325 E. Market St. Pra
sidės 6 vai. vakare.

LLD 12-to Apskričio posėdis 
Įvykš spalių 11 dieną pas R. 
Radišauskienę, 206 Fourth St., 
Wyoming, Pa.

Komitetas.

Rochester, N. Y.
Antro Fronto Klausimu Masi

nis Susirinkimas

Į Rochesterpatvažiuoja Ko
munistų Partijos kandidatas į 
New Yorko valstijos guberna
torius Israel Amter. Jis čia 
kalbės spalių 15 dieną, 8 vai. 
vakare, Labor Lyceum svetai
nėje, 580 St. Paul St. Tai ma
sinis susirinkimas dėl atidary
mo antro fronto prieš Vokieti
ją.

Amteris sako : “Nei viena 
mašina neturi būti be darbo! 
Nei vienas žmogus neturi būti 
be darbo! Nei vienas akras že
mės neturi likti neapsėtas! 
Mūsų vyriausia užduotis, kaip 
kad visų amerikiečių ir new- 
yorkiečių yra, kad sukuopti 
visus šalies ir šios didžiulės 
valstijos šaltinius tam tikslui, 
idant Jungtinės Tautos galėtų, 
sutriuškinti fašistinį priešą ir 
nušluoti jį nuo žemės pavir- 
šio.”

įžanga į susirinkimą bus 
nemokama. Lietuviai kviečia
mi dalyvauti.

Koresp.

AMERIKIEČIU ARMIJOS 
SKAIČIUS IR GINKLAI

Toronto, Canada. —Ame- 
kos karo vice-sekretorius 
Patterson čia sakė, kad 
Jungtinių Valstijų armijoj 
yra jau keturi milionai vy
rų. Jis taipgi pareiškė, jog 
Amerikos orlaiviai, tankai 
ir šautuvai yra geresni, ne
gu japonų ir vokiečių.

EVERYBODY
EVERY PAYDAY

SAVINGIN 
WAR BONDS?
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teisme buvu- 
tokį netaktiš- 
eilę pastabų

New York. —Neoficialiai 
pranešama, kad fašistai iki 
šiol nuskandino jau iki 3,- 
300 amerikiečių jūrininkų 
su prekiniais laivais.

Visi pa- 
draugės

$1. Jis 
svetainėj, 
Avė. Pra- 
Gera mu-

taip kliubą šokdinti kaip 
“Naujienos” groja. Toki daly
kai puldo kliubo garbę.

Visi kliubo nariai turime 
daugiau kreipti domės j kliu
bo reikalus ir persergėti neku
riu valdybos narių sauvaliavi
mą. Reikia žmoniško sugyve
nimo organizacijos labui.

Vienas iš Liudininkų.

Australai' saloj Naujojoj 
Gvinėjoj jau permetė japonus 
atgal per Owen Stanley kalnų 
aukščiausia ketera.

•

M

(Tąsa)

— Tai atvažiavau arklio, — tik įėjęs 
pirkion pareiškė Saulėnas.

— Arklio? — nustebo Jonas. — Bet ką 
mes darysim be arklio likę?

— O kas man rūpi? Mes dabai' ne gi
minės. Kas man galvoj, galėsit nusipirk
ti.

Saulėnas, nors ir su dideliu barniu, iš
sivedė iš Burneikos paskutinį arklį, ir 
visos tarybos su Alimu del medžiu veži
mo iširo. Burneikai buvo vėl nauja gal
vos džiovatė. Kur dabar gauti pirkti?

Iš kai kurių sodžių vokiečiai vis gau
dė jaunus vyrus ir siuntė Augustavo miš- 
kuosna. Iš Beniūnų net šešis šįkart iš
varė. Po kelių savaičių vienas grįžo na
mo, bet jau amžinas ligonis pasidaręs: 
nušalęs rankas ir kojas. Kaip jis nupa
sakojo, tenai juos labai kankina. Gy
venti reikia — kaip ir tas belaisvis sakė 
— iš lentų sukaltose lindynėse, pro ku
rias, kaip pro kokius rėčius, iš visų pu
sių švilpia vėjas. Valgyti duoda po ke
lias peršalusias bulves ir juodos, kaip 
degutas, kavos. Bulvės taip peršalusios, 
kad iš tolo dvokia. Tad iš bado daugelis Į 
miršta. Tasai pasakojo ir apie vabališkių 
likimą: esą, Baltaduonio jau gyvo nėra.
Vieną savaitę padirbėjęs, peršalęs ir 

niekieno neprižiūrimas nusikankinęs. O
Čyžiaus Antanas kartu su belaisviais 

pabėgęs nežinia kur. Kitų likimas neži
nomas, jam netekę visų sutikti.

Su žiema prasidėjo dar nauji negeru
mai. Vieni žmonės, užsimušdami, dirbo, 
grūdosi, su tomis kaladėmis, braidė gilų 
sniegą miškuose, kad uždirbtų, o kiti 
užsimanė, nieko nedirbdami, turto prisi
grobti.

Per grabnyčias buvo gerokai šalta. 
Bažnyčion ėjo vienas Burneika iš namų. 
Jam rūpėjo, gal kur nugirs pirktiną 
arklį ir šiaip pasiklausyti.

Bažnyčioj žmonių susirinko visai ma
ža, ir tie patys negalėjo ramiai nusto
vėti, turėjo vis kojomis stuksenti, nes 
smarkiai gėlė.

Paliepio klebonas dažnai sirguliavo.
Kai kas kalbėjo, kad mišių nebūsią. Bet 
atlaikė. Kitomis šaltomis dienomis pa
mokslo nesakydavo, tik evangeliją pa
skaitydavo. O šįkart ir pamokslą pasa
kė. Tik baigęs skaityti evangeliją, sene
lis kunigas 'atsikosėjo ir liepė parapijo- 
nims melstis už dūšias, nekaltai išvoby- 
tas iš šio svieto. Norėdamas senelis pa
pasakoti apie tą atsitikimą kiek dau
giau, bet kosulys neleido, turėjo lipti iš 
sakyklos.

Miestely buvo plačiai kalbama, jog 
Kružiuose ketvirtadienį plėšikai papiovė 
turtingą ūkininką Samulionį, prieš pat 
karo pradžią parvažiavusį iš Amerikos. 
Kalbėjo, kad jis daug dolerių parsive
žęs ir pačioj karo pradžioj suspėjęs į 
auksą iškeisti. Ir dabar, del pinigų, tu
rėjo žmogus gyvybę prarasti.

Pasakojo taip. Naktį atėję trys vyrai 
ir pareikalvę atiduoti pinigus ir auksą. 
Žmogus gynėsi neturįs, padėjęs bankan, 
kurs Rusijon išvežęs. Jie tokiu aiškini
mu nepatikėję ir pradėjo, kaip kokie 
žvėrys, tą žmogų kankinti — padus ada
tomis varstyti, smaugti, bet vis nepri
pažinęs. Tada jie pradėję iš nugaros dir
žus rėžti, ausis pjaustyti. Pagaliau, visai 
nukamuotas žmogus pasakęs, kur kas 
yra paslėpta, tik prašęs gyvą palikti. 
Kur tau! Kankinę ir nukankinę mirti
nai. Išžudę visą amerikono draugę: pa
čią ir du mažus vaikus, piemenuką, kuris 
gulėjęs ant pečiaus. Ypačiai tą, niekuo 
nekaltą, labai žiauriai nukankinę: jam 
akys buvusios išgriežtos... Tik viena se
nutė, Samulionies motina, išlikusi gyva. 
Ji buvo palindusi popečiun, bet ir tenai 
ją atradę. Manydami, kad senai nedaug 
reikia, ją paspardę, paspardę, kažkuo su- 
davę galvon ir išlėkę. Mat, pradėjo švis- 

' ti, o nevidonams reikėjo skubėti. Senu
te ėmusi ir atsigaivinusi. Atsigaivinusi 
ir pamačiusi klanus kraujo vidury pir
kios, pečių kraujais nudažytą, ji dar 
kartą apalpusi. Antrukart atsigaivinusi, 
iš to siaubo, nežiūrėjusi į žiauriai iš
draikytus lavonus, o skubėjusi per snie
gą nusikasti į kaimyną. Nuėjusi į kai
myną priemenėj sugriuvo...

Visa parapija jaudinosi del šitokio į- 
vykio. Kieno tai darbas? Daugelis kalti
no belaisvius. Esą, Samulionis niekados 
jų nepriėmęs, visada laikydavęs^ duris 
užsklęstas, tad gal dabar jie atkeršiję. 
Buvo prisiminta Vabalių Gylio mirtis.

Mėlyni Kareiviai
Apysaka iš Lietuvos Žmonių Gyvenimo per Pirmąjį Pasaulinį Karą

= Paraše JULIUS BUTĖNAS---------- ------
Senutė Samulionienė, užsiminus apie be
laisvius, kratė galva, sakydama ne. Bet 
kas — ji gynė nepasakysianti, nes kaž
kaip buvo įsikalusi, jog angelas sargas 
ją palikęs gyvą su sąlyga, kad neišduotų 
žmogžudžių...

Vokiečiai po šito atsitikimo įsakė vi
suose sodžiuose naktimis budėti po du 
vyrus. Tie vyrai turėjo per naktį vaik
ščioti po sodžių ir, ką pajutę, pradėti 
šaukti, kitus kelti. Kur gyveno sodžiuo
se, tokia apsauga — pusė bėdos, bet vien
sėdžiais išsiskirsčiusiem ne koks pato
gumas: eik tu, jei nori, prikelk visą so
džių, išsimėčiusį po laukus; kol vieną 
kaimyną prikelsi, kitą spės ir nuo pama
tų nukelti. Tad saugojo daugiausia tur
tingesnius, apie kuriuos pradėjo iš kaž 
kur sklisti kalbos, kad jiems rengiama. 
Tokios kalbos ėjo ir Vabaliuose. Panak
tiniai ėjo, žvangučiais žvangindami, bet 
kai plėšė, tai per vieną savaitę tris svir
nus apiplėšė. Tas smūgis ištiko ir Burnei- 
kus. Pirmiausia buvo nunuodytas šuva. 
Šalniaus Kašte, gana plepi merga, į ki
tas mergas išsitarė, kad tai ženklas, jog 
rengiama. Be to, ji, nei iš šio nei iš to, 
plempė žinanti, kam dar rengiama. Mo
terys užsipuolė josios motiną. Šalniu- 
vienė teisinosi, esą jos duktė radusi tokį 
lapelį, kuriame visa buvę surašyta...

Šalniūtės pranašavimai ėmė pildytis. 
Vienus, kitus namus apiplėšė. Užkliuvo 
ir Alimą. Išnešė mėsą, kuri ne bet kaip 
buvo paslėpta: vokiečiai negalėjo atras
ti, o plėšikai atrado!

Alimas pats anksti atėjo į Burneiką, 
kad padėtų tirti, kas apiplėšė, nes pėdos 
dar žymu. Pasiėmė dar Čyžių, ir trise 
ėjo pėdomis. Vagių būta dviejų. Vienas, 
kaip galima iš pėdsakų spręsti, apsiavęs 
klumpėmis, o kitas — vieną koją batu, o 
antrą vyžų.... Su klumpėmis eita pirma, 
o antrojo paskui ir pėdos užmindyta. Iš 
vakaro truputį snigo, tad_ir visur pėd
sakai buvo ryškiai žymūs. Ėjo ėjo ir pri
ėjo ligi ežero; eita ir per ežerą, tik čia 
jau laisviau. Paskui nusekė iki Rainio. 
Ties Rainio namais pėdos dingsta. Pri
ėjo arti. Prie vartų ilsėtasi, sniegas nu
žertas.

— Nejau Rainys?... — klausė Čyžius;
— Hm, — patraukė Burneika pečiais.
— Eisim pirkion, — nusprendė Ali

mas. — Reikia patikrinti.
— Bet ar gali jisai...
— Kas mums galvoj: pėdos taip rodo, 

kad čia.
(Daugiau bus)

Roselando Aido 
Žinios

Praėjus vasarai, 
jau čia. Naujas sezonas, nauji
darbai. Reikia naujų Adainų 
mokintis pasiruošimui links
minti publiką parengimuose. 
Dabar, karo laiku, kada visas 
pasaulis liepsnoja ugnim kovo
jant prieš fašizmą, tai ir cho
rai lošia svarbią rolę dalyvau
dami su tinkamom dainom, 
idant palinksminus ir sukėlus 
ūpą, pasiryžimą kovoti iki per
galės. Mokytoja rūpinasi, kad 
dainos tiktų šiam momentui. 
Taigi aidiečiai pilni energijos 
su mokytoja Daratėle Yuden. 
Ji ruošiasi prie “surprises” šį 
rudenį. Kur tik choras apsi
ėmęs dainuoti, visur gerai pa
sirodys.

Pirmas iš svarbiausių pa
rengimų bus nedėlioj, spalių 
11 d. Bus puikiausiai paruoš
tas bankietas priėmimui cho
ro rėmėjų. Dainų programas 
bus įvairus, specialiai sumo- 
kinta daina dedikuojama rė
mėjams ir gaspadinėms. Pa
sveikins rėmėjus, svečius, su 
nauja dainele, kurią parašė 
mūsų mokytoją. Gaspadinės 
ruošia skanią vakarienę, o ko
misija sušilusi dirba, kad pa
daryti parengimą kuo pasek- 
mingiausiu. Girdėjau, kad 
draugė Murelienė prirašė 10 
naujų rėmėjų. Puiku! 
imkime pavyzdį nuo 
Murelienės.

Bankieto įžanga 
įvyks Lietuvių 
10413 S. Michigan 
džia 5 vai. vakare, 
zika šokiams.

Kviečiame visus
mėjus, simpatikus dalyvauti.

Narė.'

Binghamton, N. Y.
Second Front War Bond 

Rally
Paskutinis pakvietimas Į tą 

svarbų susirinkimą, k u r i s 
įvyks šeštadienį, spalių 10 d., 
7 vai. vakare, ant Court House 
Square didžiulių stepsų. Bus 
geri kalbėtojai: Peter V. 
Cacchione iš New York City, 
Jjomunistas councilmanas; B. 
J*. Davis, torpeduoto laivo jū
rininkas ir šio miesto atstovai. 
Bus parduodami karo bonai ir 
stampos. čia juos parduos val
džios atstovas. Prašome pirkti 
kuo daugiausia štampų ir bo
il ų tame parengime. Juo dau
giau pirksime tų štampų ir 
bonų, tuo greičiau laimėsime 
karą.

Dalyvaukime s k a i tlingai. 
Rieikalaukime atidarymo antro 
fronto kuo greičiausia, kad 
pergalė būtų mūsų pusėj, ne
laukiant ilgiau. Skubus veiki
mas mūsų visų šios šalies gy
ventojų ir pirkimas bonų pri
artins kapus 'žiauriausiems 
žvėrims fašistams. Tai kaip 
vienas visi dalyvaukime spalių 
10 d.

Rengėjai: .
Broom County Komunistų

Spalių 4 d. įvyko piknikas, 
kurį surengė Komitetas Ame
rikai Gelbėti naudai tiems, 
kurie yra šio komiteto draugi
jų nariai ir tarnauja kariuome
nėj. Pusėtinai gerai pavyko. Gal 
būt pavykęs daug geriau, bet 
pasitaikė pusėtinai šalta die- 

kad daugelis matėsi su 
sermėgomis, žinoma, tas daug 
pakenkė.

Buvo renkama aukos dėl Is
panijos kovotojų, kurie randa
si pabėgę į Franci ją. Aukojo 
sekamos ypatos: J. Strižaus- 
kas, Bill Yokubonis, Ch. As- 
tromskas, M. Lišauskas, K. 
Krasnitskas, M. Strižauskienė 
ir P. Bokas po $1. P. Alenskas, 
Ch. Lusas, M. Dubauskięnė, V. 
Krasnitskas, S. Valantinas, A. 
Lasdauskas, E. Lusas, J. Kva- 
raciejus, O. Marozienė, K. Sa
butis, J. Zakarauskas ir J.

Marchalonis po 50c. P. Tere- 
pas 40c., J. Adomaitis, A. Le- 
nartavičius, J. Gabrėnas, K. 
Katilius, J. Denderis, P. Ble- 
kis, J. Zalenekas, V. Rama
nauskas, Mrs. Giedraitis, J. 
Juškis, Balčiūnienė, S. Meiso- 
nas, N. Yanušis, John Yasule- 
vičius ir M. Druteikiertė po 
25c., Krunklevičius 15c., B. 
Satulienė $2. Viso surinkta 
$20. Aukas surinko draugė M. 
Strižauskienė.

Washington. —Kurie dar- 
darbininkai, susidėdami, 
vienu automobiliu važiuoja 
darban, tiem bus paleng
vintas gavimas pirkti “ta- 
jerius” automobiliui.
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Dar Apie Dagytes-Abekienes 
Teismą

“Vilnyje” teko skaityti tei
singą aprašymą apie Dagytės - 
Abekienės bylos įvykius. Ta
čiau dar noriu nuo savęs pa- 

toki advokatai 
kuris atstovavo 
sarmata lietu- 

Viena, jis visai 
įpyksta ant

GtRIAUSIA DUONA
\SCHOLES BAKING

532 Grand Street, Brooklyn
KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 

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

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

Mūsų Veikla Darosi 
Sunkesne

(Tąsa nuo 3-čio pusi.)
’ gų (kerbus, kurie išėjo eiti sunkesnes pa

reigas.
Iš kolonijų draugės ir draugai ateina 

mūsų pagalbai. Ypač Detroito meninin
kai gerai veikia. Iš šios kolonijos šiuo 
tarpu mes jau gavome tris scenos veika
lus. Ne tik scenos veikalų mes gavome 
iš Detroito. Mes gauname ir finansinės 
paramos veikalų leidimui. Draugas J. 
Dauta, nuo Lietuvių Teatro kuopos, pri
siuntė i$15,t kaipo auką veikalų leidimui.

Tad mes labai rimtai raginame ir 
kitas kolonijas, jų veikėjus, neapleisti, 
bet stiprinti kultūrinį mūsų frontą. Rei
kia sustiprinti chorus, teatro organizaci
jas, ruošti vaidinimus, koncertus. Ruoš
kime meno programas taip, kad jos stip
rintų moraliai ir medžiaginiai mūsų jė
gas šią nuožmią kovą laimėti. Nepamirš
kite LMS Centrą, be paraginimų, atsi- 
teiskite bilas, duokles. Tuo būdu mes, 
Centre, galėsime daugiau laiko įdėti kū
rybiniam darbui — dainų, veikalų išlei
dimui.

Greitoj ateityj mes turėsime puikią 
šiam momentui naują dainą. Ši daina 
bus kaip ir mūsų visų maršas į pergalę. 
Lietuvišką vertimą šio kūrinio pagami
no mūsų gerbiamas Dr. J. Kaškaitis, 
LMS C. K. narys. Pavadinimas šios dai
nos yra: “Kol Visi Bus Laisvi.”

Mes kviečiame visus mūsų poetus ir 
kompozitorius į šį frontą — meno ir kul
tūros frontą. Kurie nekariaujame su 
karo ginklu, kariaukime su darbu, 
plunksna, žodžiu, muzika, panaudokime 
sceną karo laimėjimui.

V. Bovinas, LMS Sekr.

žymėti, kad 
kaip Grisius, 
Dagytę, . tik 
viams daro, 
nesusivaldomai 
savo oponentų ir rėkia visa 
gerkle, šaukdamas komunis
tais,- vartodamas netinkamus 
žodžius prieš oponento pusės 
liudininkus. Tokiu savo elge
siu jis juokino 
sius žmones. Už 
kurną jis gavo 
nuo teisėjo.

Abekienės advokatas Edel- 
manas nerodė jokios pagiežos 
Dagytei. Gražiai dalyką per
statė.

Dagytės advokatas Grišius 
karščiavosi, smerkė oponento 
pusės liudininkus. Teisėjas gi 
matė, kur teisybė. Grišius bylą 
pralošė.

Abekienės advokatas labai 
teisingai pastebėjo, kad vei
kiausia kliubo valdybą bus 
prikalbėjus Dagytę užvesti 
bylą prieš Abekienę. Kitaip 
juk nebuvo pagrindo eiti į 
teismą. Bet kuomet ji angliš
kai kalba laisvai ir jauna mer
gina, tai “Naujienų” naciška 
propaganda apsvaiginti ele
mentai veikiausia bus įgundę 
šią merginą prie tokio žygio.

Juk ta mergina apart išlai
dų nieko negavo. Pridėjo kelis 
desėtkus dolerių pinigų. Dar 
ir negarbė tąsytis po teismus.

Sugrįžęs iš geismo sutikau 
du Keistučio kliubo narius. Jie 
mane sveikino su bylos laimė
jimu. Pažymėjo, kad yra abu
du katalikai, šie žmonės gir
dėjo, kad net kunigai ragino 
parapijonus padėti naujienie- 
čiams apveikti “raudonuo
sius.” Dar pasakė ir tą, kad 
jie buvo pereitame susirinki
me ir balsavo prieš tas nelem
tas klastas, kokias daro tūli 
valdybos nariai.

Išsikalbėjome toliau apie 
kliubo reikalus. Šie du mano 
pažįstami yra tos nuomonės, 
kad kliubo pirmininkas geras, 
tik jis neturėtų klausyti vice 
pirmininko, kuris triukšmuoja 
susirinkimuose benorėdamas

Atlikime Savo Pareigą
Vajaus pradžia graži. Kontestantai visi gerame ūpe. Visi sa

ko, jog šiemet lengviau gauti naujų skaitytojų. Kadangi vaji- 
ninkams lengviau gauti po daugelį naujų skaitytojų, tai lengva 
kiekvienam gauti savo dienraščiui nors po vieną skaitytoją. Gau
ti nors po vieną naują skaitytoją yra pareiga kiekvienos apšvie- 
tą branginančio žmogaus.

Vajus prasidėjo su 1 d. spalių ir baigsis su 1 d. gruodžio
Kurie dar neįstojote tai tuojau smokite į kontestą ir darbuoki

tes, kad gavus kuo daugiausia naujų skaitytojų. Kontestžptams 
yra paskirtos sekamos dovanos: 7
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.

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

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

Visi Galime Gauti Po Vieną 
Naują Skaitytoją “Laisvei”

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

“LAISVĖS” ADMINISTRACIJA
427 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.
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Visur, Apart Poros Gatvių, Naciai Atmušti 
Su Dideliais Jiems Nuostoliais

Amerika Uždaro Šimtus 
Aukso Kasykly

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

SO. BOSTON, MASS.
I ----------------------------

Sovietų Oficialiai Pranešimai
MASKVA, spal. 9. — Vidunaktinis Sovietų praneši

mas:
Mūsų kariuomenė kovėsi su priešais Stalingrado ir 

Mozdoko srityse.
Stalingrado srityje sovietinė kariuomenė vedė įtūžusius 

mūšius su vokiečių kariuomene. Priešų pėstininkai ir 
50 tankų pradėjo įnirtusiai atakuot mūsų pozicijas, 
ypač žiauriai kaudamiesi linkui vieno fabriko. Ataka 
buvo atmušta su dideliais priešams nuostoliais.

Vienoje vietoje priešams pavyko užimt dvi gatves tū
los apgyventos vietos.

Mūsų kariai per diena išdegino bei išmušė iš veikimo 
16 vokiečių tankų ir nušlavė iki keturių batalionų prie
šų pėstininkų. Vieno mūsų dalinio gvardiečiai ir morti- 
rininkai užmušė 400 hitlerininkų ir sudegino 18 trokų 
su kariais ir reikmenimis.

Mūsų kariuomenė kai kuriuose sektoriuose į šiaurva
karius nuo Stalingrado vedė kanuolių dvikovas su prie
šais ir atmušė atakas, kurias darė mažos priešų grupės. 
Mūsų kovotojai ugnim iš kanuolių nušlavė vieną priešų 
kuopą, sunaikino dvi kanuoles, aštuonis kulkasvaidžius, 
susprogdino vieną amunicijos sandėlį ir suardė 11 for- 
tukų.

Mūų kovotojai šautuvais ir kulkasvaidžiais nušovė 
žemyn tris priešų orlaivius.

Mūsų žvalgai, komanduojami leitenanto Lopčenko, 
įsiveržė į priešų apkasą ir užmušė 20 priešų kareivių. 
Trys mūsų šauliai nušovė 60 priešų šaulių.

Mozdoko srityje sovietinė kariuomenė atmušė priešų 
ataką. Kautynėse dėl vienos apgyventos vietos mūsų 
kariuomenė sunaikino dvi kuopas vokiečių karių, du 
kulkasvaidžius, vieną apkasų mortirą ir 10 trokų ir 
pagrobė kiekį įrengimų, tame skaičiuje vieną šarvuotą 
automobilį, 28 kulkasvaidžius, 46 automatiškus šautu
vus ir daug šovinių.

Daugiau kaip pulkas priešų pėstininkų su tankais da
rė šešias nesėkmingas atakas prieš mūsų pozicijas Si- 
niavino srityje. Visos atakos buvo atmuštos. Per tas 
kautynes mūsų kariai sunaikino devynis vokiečių tan
kus ir užmušė daugiau kaip 600 priešų.

Mūsų kariniai laivai Baltijos Jūroje nuskandina du 
vokiečių transporto laivus, viso 12,000 tonų.

Sovietiniai lakūnai spal. 7 d. sunaikino bei sužalojo 
įvairiose fronto dalyse iki 15 vokiečių tankų ir šarvuo
tų automobilių, 30 trokų, kurie buvo pilni priešų karių, 
ir keturis gazolino trokus; susprogdino vieną amunici
jos sandėlį, nutildė ugnį devynių baterijų kanuolių ir 
išvaikė, dalinai sunaikindami, dvi kuopas priešų pėsti
ninkų.

Washington. — Karinės 
Gamybos Taryba įsakė kaip 
galint greičiau uždaryti 200 
iki 300 amerikinių aukso 
kasyklų. Nes aukso kasi
mui ir apdirbimui vartoja
mos medžiagos ir darbiniu1- 
kai dabar yra labiau reika
lingi karinėms pramonėms. 
Minimos aukso kasyklos 
bus uždarytos eigoje 60 die
nų, bet bus paliktas tam 
tikras skaičius darbininkų 
prižiūrėt tų kasyklų ir auk
so dirbyklų įrengimus.

Pranešama, jog valdžia 
skirs $300,000 pergabent 
aukso darbininkus ir jų 
šeimas į karui būtinas pra
mones kitose vietose. Kari
nės Gamybos Taryba jiem 
padės gauti darbus naujo
se vietose.

ALDLD 2 kp. moterų susirinl 
mas įvyks antradienį, spalių 13 < 
376 Broadway, 8 v. v. Pradeda 
rudeninį sezoną yra daug svart 
dalykų aptarti kaip tai dienrašt 
“Laisves” vajus, karinės pagalį 
klausimas ir tt. Todėl visos drau; 
dalyvaukite, atsiveskite ir nai 
kandidačių. — A. B., Sekr.

(238-240)" '
BRIDGEPORT, CONN.

LDS 74 kp. rengia išvažiav. 
pas Glatkowskj, 4 Kittery St., I 
forde. Sekmadienį, 11 d. spalių 
vai. dieną. Kad ir bus lietaus, 
tiek išvažiavimas įvyks. Todėl k 
čiame visus dalyvauti, linksmai 
ką praleisti. Atvažiavę į Devon, 
kito ant Walnut Beach, važiuo] 
iki Milford Point Rd., nuo čia 
Kittery St., rasite vietą. — Ko

WILKES-BARRE, PA.
LDS 7 kp. susirinkimas įvyks 

d. spalių, 2 vai. dieną. Progresu 
Kliube. Prašome įsitėmyti, jog ' 
ton 10 vai. ryto, susirinkimas pr; 
dės 2 vai. dieną. Malonėkite dc 
vauti. — O. Zdanienė, Sekr.

(236-238)

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

John L. Lewis ištraukė mai- 
nierių uniją iš CIO. Vadinasi, 
vietoje vienyti darbininkų ju
dėjimą, jis jį toliau skaldo.

Mainierių unijos kelias klai
dingas. Tą kelią jai padiktavo 
žmogus, kurie nenori nuošir
džiai remti šį karą prieš fa
šizmą.

Skaitau laikraščiuose, kad 
Brooklyne pronaciškas ele
mentas, vadovaujamas Stilso- 
no, Laučkos ir Tysliavos, su
organizavo “Lietuvių Tarybą.” 
Pradžiai savo darbo jie gavo 
penkius šimtus dolerių, ku
riuos prieš kiek laiko organi
zacijos buvo sudėjusios para
dui “New York at War.”

HARTFORD, CONN.
Pirmadienį, spalių 12 d., 8 vai. 

įvyks ALDLD 68 kp. susirinkim 
Laisvės Choro salėje, 157 Hung, 
ford St. Nariai, ypač kurie dar i 
pasimokėjote metines duokles, da 
vaukite ir pasimokėkite, taipgi 
atsiimkite skiriamas knygas. Jei, 
atsilankymas nekuriems yra neįm 
nomas, perduokite duokles per sa* 
draugus, nes laikas jau vėlus. - 
Sekr. (237-239)

WORCESTER, MASS.
Pirmadienį, 12 d. spalių, įvyk 

155 kp. susirinkimas. Liet, salėji 
29 Endicott St., 7:30 v. v. Malone 
kito visos narės dalyvauti ir atsi
veskite naujų narių. — A. W.

(237-239)

BALTIMORE, MD.
ALDLD 25 kp. susirinkimas 

įvyks spalių 12 d., 8 v. v. Liet. Sa
lėje, (trečios lubos), 853 Hollins St. 
Prašome narius dalyvauti, turime 
daug svarbių reikalų aptarti. — 
Valdyba. (237-239)

.. nepsnis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard Street

kampas Inman St.
Arti Central Skvero

CAMBRIDGE, MASS.
Tel. TRObridgc 6330

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

aite žiemai anglių, nes į rudenį bus 
<mkus anglių pristatymas į miestus

les taipgi aprūpinam 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

MASKVA, spal. 8. — Sovietinė artilerija, atmušdama 
vokiečių atakas Stalingrado srityje, nušlavė batalioną 
jų pėstininkų, sunaikino aštuonis tankus ir 70 trokų ir 
nutildė šešias baterijas priešų kanuolių. Sovietinės mor- 
tiros išmušė iš veikimo aštuonis priešų tankus ir dali
nai sunaikino apie kuopą vokiečių pėstininkų.

Mūsų tankistai į šiaurvakarius nuo Stalingrado pra- 
silaužė į priešų pozicijas, sunaikino du tankus įkastus 
žemėn ir tam tikrą skaičių kitų tankų, aštuonias ka
nuoles, penkis amunicijos trokus ir užmušė apie 250 vo
kiečių. Kitame sektoriuje buvo atmušta vokiečių pėsti
ninkų ataka.

Mozdoko srityje sovietiniai pėstininkai atmušė prie
šų atakas, sunaikino beveik visą kuopą vokiečių ir 15 
jų trokų.

Per žiaurias kautynes dėl vienos svarbios aukštumos 
į pietų rytus nuo Novorossiisko mūsų kovotojai užmu
šė apie 100 vokiečių ir rumunų ir sunaikino tam tikrą 
skaičių jų kanuolių.

Leningrado fronte sovietiniai žvalgai užmušė 300 
vokiečių per dvi paskutines dienas. Mūsų artilerija su
naikino 11 priešų kulkasvaidžių, vieną bateriją morti- 
rų ir 12 fortukų.

šis klausimas atėjo į kriau
čių lokalo susirinkimą. Tary- 
bininkai stojo, kad lokalo du 
šimtai dolerių būtų atiduoti ši
tai “Lietuvių Tarybai.” Ir tris
dešimt aštuoni balsai, iš gal 
tūkstančio lokalo narių, nubal
savo pinigus pavesti “Tary
bai.”

Man į akį krito kalba vieno 
žmogaus tame susirinkime. Jis 
karštai agitavo už atidavimą 
lokalo pinigų tiems minė
tiems elementams. Jis sakėsi, 
kad jis armijoje turįs du sūnų.

Be galo gaila to tėvo. Jo sū
nūs armijoj pasiaukoję, jeigu 
bus reikalas, paguldyti galvą 
kovoje prieš fašizmą. O tėvas, 
aišku, iš nežinojimo, kalbėjo ir 
balsavo už paaukavimą dviejų 
šimtų dolerių Tysliavos ir Stil- 
sono fašistiniam kromeliui pa
laikyti.

ELIZABETH, N. J.
LDP Kliubas rengia balių, Sovie

tų Sąjungai Gelbėti. Įvyks šeštadie
nį, 10 d. spalių. Kliubo kambariuo
se, 408 Court St. Pradžia 8 v. v. 
Kviečiame vietinius ir iš apylinkės 
dalyvauti.—J. Wizbor. (236-238)

MONTELLO, MASS.
Liet. Taut. Namo Draugovė ren

gia pikniką, Liet. Taut. Namo Par
ke. Įvyks sekmadienį, spalių 11 d., 
1 vai. dieną, šis bus paskutinis šio 
sezono piknikas, todėl kviečiame 
lietuvius suvažiuoti iš visos apylin
kės. Bus gerų valgių, gėrimų, muzi
kos ir dainų. — Kom. (236-238)

DETROIT, MICH.
ALDLD 188 kp. susirinkimas 

įvyks sekmadienį, spalių 11 d., 11 v. 
ryto, Latozų Svet., 1035 Caniff. 
Kviečiame narius dalyvauti, turime 
svarbių reikalų aptarti. — Sekr.

(236-238)

NEW HAVEN, CONN.
ALDLD 32 kp. rengia pikniką, 11 

d. spalių, Indian Grove, W. Haven. 
Pradžia 12 vai. dieną. Pelnas bus 
skiriamas vilnų fondui. New Haveno 
moterys nutarė pradėti mezgimo 
darbą. —■ Kom. (236-238)

'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

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

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

NOTARY
Public

TELEPHONE
STAGG 2-5043

JMI >■ A 'z-»
HUB

MATTHEW P. RALLAS 
(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 Krautuvė

Vokiečiai Surakina 
Anglus Belaisvius

London, spal. 9. — Berly
no radijas pranešė, kad na
ciai geležiniais pančiai su
rakino jau 1,300 nelaisvėn 
paimtų anglų karininkų ir 
puskarininkių (oficierių ir 
unteroficierių).

Anglija pareikalavo, kad 
hitlerininkai nuimtų tuos 
pančius nuo anglų belais
vių; o jeigu ne, tai anglai 
surakins rankas vokiečių 
belaisvių.

Naciai per savo radiją 
grūmojo, kad jeigu anglai 
surakins vokiečių imtinius, 
tai hitlerininkai tris kartus 
daugiau surakins anglų be
laisvių.

Naciai, visų pirma, pradė
jo surakinėti anglus belais
vius dėl šitokios prieka
bės:

Pereitą šeštadienį naktį 
desėtkas anglų “komandų” 
įsiveržė į vokiečių užimtų

saliukę Sark, netoli Angli
jos, ir suėmė keletą nacių 
karių. Tą žygį jie padarė, 
norėdami patirt, ar hitleri
ninkai varu gabena iš ten 
Anglijos piliečius į versti
nus darbus Vokietijoj.

Naciai tuojau per savo 
radiją ir spaudą ėmė rėkti, 
būk anglai surišę rankas 
suimtiem ten vokiečiam, ir 
pradėjo dėti geležinius pan
čius ant rankų anglams be
laisviams (daugiausiai ka
nadiečiams), suimtiems lai
ke talkininkų žygio prieš 
vokiečius Dieppe, šiaur. 
Franci jo j.

Anglija griežtai užginčijo 
hitlerininkų pasaką, būk 
anglai surišę rankas vokie
čiam suimtiem Sark saloje.

Tokių prieštaravimų užeisi
me visur. Būdami fašistinės 
propagandos užnuodyti, karei
vių tėvai padeda savo sūnų 
priešams.

Teisingi buvo tie, kurie 
kriaučių susirinkime agitavo 
už tų dviejų šimtų, dolerių pa
aukavimą Amerikos Raudona- 
jam Kryžiui. Raudonasis Kry
žius gydys mūsų kareivių žaiz
das, padės jiems jų skausmo 
valandoje, o Brooklyno “Lie
tuvių Tarybos” Tysliava, Stil- 
sonas, Bajoras, Laučka ir Bui
vydas sušilę virs čia fašistinę 
smalą, gilins mūsų kareivių 
žaizdas.

Lai nei vienas kitas karei
vių tėvas neseka pėdomis mi
nėto dviejų kareivių tėvo!

Clement Vokietaitis
Lietuvis Advokatas 

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. TRiangle 5-3622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7179

JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn 

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

Tel. GLenmore 5-6191

Romos radijas pasakojo, 
būk italai Tobruke, Libijoj, 
suradę anglų oficierių įsa
kymą žudyt paimtus nelais
vėn italus. (Tai yra fašistų 
melas.) _ L.... ..

★ LIETUVIŠKAS ★

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINE) 
Rheingold Extra Dry Alus

Didelis pasirinkimas visokių
Vynų ir Degtinėj
Importuotų ir Vietinių

Kasdien Turime 
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ
JUOZAS ZEIDAT

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

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 Redford avė.

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

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

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

. .......................... ..................... ................. ~ II —■

L6 VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

Juozas Levandauskas
Graboriuš—Undertaker

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

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

■MMįlMiMMKąMMaMĮM

F. W. Shalins 
(Shalinskaš) 

Funeral Home 
84-02 Jariiaica Ave.
Opposite Forest Parkway

Woodhaven, n. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

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

X IŠDIRBĖJAI IR PARDAVĖJAI

Geriausios Rūšies Rakandu
Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių 

JOS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENE ir SŪNAI



mos Brooklyniečiai Kitur

ta Spalių 
inė Diena
>tys atdaros nuo 7 vai. ryto. 
Pirmu kartu eisiantieji re- 
truotis privalo pasiimti su 
dm gimimo liūdymą (jei 
gimis) arba pilietybės po
ras ir raštingumo liūdymą.

tusiai Parėmė Aukom 
Svarbius Fondus

rasinauctoctami j u n gumv 
Valstijų demokratija čia vie
šai ir labai plačiai veikė Hitle
rio, Mussolinio ir Japonijos 
agentai. German - American 
Bund, ta dalis Hitlerio nacių 
partijos atlikdavo ginklo pra
timus kempėse, ruošė ginkluo
tas demonstracijas ir viešai ro
dė prisirengimą paremti Hit
lerio užmanymus • ginklų pa- 
gelba. Hitlerio agentai perne
šė į Ameriką “Storm Trupers” 
teroristų taktiką. Jie teroriza
vo kiekvieną nacių priešą. Kas 
skaitėte mūsų dienraštyj Lais
vėj straipsnius “Nematomoji 
Armija,” tai matėte, kaip na
ciai suimdavo Amerikoj sau 
nepatinkamus, nuveždavo juos 
j Vokietiją ir ten kankindavo 
arba nužudydavo, kaip į Jung
tines Valstijas atveždavo savo 
šnipus, kaip nacių konsulatai 
ir atplaukę laivai tarnavo šni
pų lizdais. Hitlerio agentai 
Amerikoj surinkdavo didėlės 
sumas pinigų. Jie tuos pinigus 
išleisdavo savo propagandai ir 
veiklai. Jie tiesiai uždėdavo 
verstinas mokestis ant vokie
čių, holandų, belgų ir kitų pa
vergtų kraštų biznierių. Biz
nieriai ir profesionalai turėjo 
mokėti, o kurie bandė atsisa
kyti, tai tuos sumušdavo, o jų 
gimines Vokietijoj, arba pa
vergtuose kraštuose, teroriza
vo arba nužudydavo, šie fak
tai yra iškelti mūsų vyriausy
bės organų ir paskelbti.

Hitlerio “Storm Trupers” 
Lietuviuose

Jau nuo seniai dalis lietuvių 
spaudos Jungtinėse Valstijose 
skleidė Hitlerio propagandą ir 
viešai už jj rašė. Juozas Tys- 
liava buvo susirišęs su Hitlerio 
agentu, rusų fašistų vadu, 
Anastazu Vonsiackiu, kiti pa
našūs elementai su kitais.

O kada Lietuvos liaudis nu
sikratė Smetonos ir jo kruvi
nojo režimo, tai Smetona ir jo 
pakalikai pabėgo pas Hitlerį. 
Juos naciai mielai priėmė, da
vė jiems pinigų, vienus pasiun
tė į užsienį propagandą vesti, 
kitus suorganizavo ir nusivežė

Dienraščio
“LAISVES”

Koncertas 
įvyks 

kpkr.-Nov. 8 
Bus 

LABOR LYCEUM
- BROOKLYN, N. Y.

JL»C 

prakalboj Bro. 
prie naikinimo k 
nusistačiusių žmonių 
sakydamas: “Europoj 
apsidirbs su Stalinu, *. 
rikoj su komunistais me. 
me apsidirbti.”

“Keleivis,” “Naujienos” 
panaši spauda šaukė tiesiai 
prie pogromų prieš darbinin
kiškai nusistačiusius lietuvius.
Organizuojasi Brooklyne Lie

tuviai Smogininkai
Tokioj hitleriškoj atmosfe

roj Jungtinėse Valstijose pra- 
tone užsiregistravo, kad jie 
sidėjo kurtis hitleriškos orga
nizacijos lietuvių tarpe. Susi
tvėrė fondai, kurie Washing- 
siųs pinigus į nacių Vokietiją 
— į Berlyną. Rinko pinigus ir 
siuntė gestapininkams.

Brooklyne buvo sušaukta 
balandžio 20 d., 1941 metais, 
konferencija, į kurią lietuviš
ki gestapininkai visokiais mo- 
nais ir net su kumščiais išrin
ko delegatų ir nuo gerų ame
rikoniškai nusistačiusių orga
nizacijų. “Ilgasis Jonas” dūrė 
vienam amerikoniškai nusista
čiusiam piliečiui kliube į nosį 
ir paleido kraują. Tiškus Pi
liečių Kliubo susirinkime su 
kumščiais šoko prieš Mizarą, 
kada buvo tie klausimai dis- 
kusuojami. Teroro pagelba jie 
išmetė eilę gerų masinių pa
šalpos organizacijų narių iš 
valdybų.

Susirinkę į konferenciją su
tvėrė taip vadinamą: “Lietu
vos Gelbėjimo Komitetą.” Ten 
buvo nariais S. Strazdas, J. 
Glaveckas, J. Stilsonas, P. Tiš
kus ir kiti. Jie komiteto narius 
suskirstė į tris grupes: Vy
riausias Komitetas, Propagan
dos Komisija ir Parengimų 
Komisija.

Jie, tarpe kitko, priėjnė Hit
lerio gestapininkų programą, 
kad terorizuos Amerikoj jiems 
nepatinkamus lietuvius. Jų re
zoliucijoj, tarpe kitko, buvo 
sekamas hitleriškas teroro pa
reiškimas :

“2. Patys pasižadame ir vi
sus lietuvius raginame nieko 
bendro neturėti su tais biznie
riais ir profesionalais, kuriė 
remia komunistų veiklą Ame
rikoj. Taipgi raginame šalinti 
visus žinomus komunistus iš 
lietuvių orga.nizacijų vadovys
tės . . .

“4. Nutarta įpareigoti iš
rinkt^ propagandos komitetą^ 
kad jis pasaugotų lietuvius 
biznierius ir prof esionalus 
Brooklyne ir apylinkėj, kad 
jie nustotų remti medžiaginiai 
ir moraliai komunistų išdavi
kiškus lietuvių tautai žygius. 
Kurie lietuviai biznieriai ir 
profesionalai tokio pasaugoji- 
mo nepaklausys, juos paskelb
ti lietuvių visuomenes žiniai 
kaipo komunistų rėmėjus.”

Hitleriški Užpuolimai ant 
Biznierių

Virš paduota Hitlerio “Storm 
Trupers” teroro programa. Su

Grįždamas iš apsilankymo 
5 namiškius Conn, valstijoj, 
>oklynietis A. Mureika par- 

v iė nuo sąvo kaimyno Ra- 
usko mūsų fondams stambių 
kų ir sekamą laiškutį: 
Draugai: — Čia perduodu 
r drg. A. Mureiką $15. De- 
ntis dėl svederių ir pančia- 
i Sovietu Raudonajai Armi- 
i. Ir penkius dėl Ispanijos 
ivotojy. ’
. Ragauskas, Shelton, Cann.

Rojus ir Eva Mizarai išvyks
ta į Worcester, Mass. Mizara, 
Laisvės redaktorius, ten sakys 
prakalbą lietuvių rengiamame 
Sovietų Sąjungos pagalbai mi
tinge. Ten, beje, kalbės ir 
newyorkietis Povilas Rotoms- 
kis, Sov. Sąjungos konsulato 
lietuvis atstovas.

Pereitą sekmadienį tuo pat 
tikslu Naujojon Anglijon buvo 
nuvykęs A. Bimba ir pasakė 
prakalbas Bostone ir Montel
lo j.

Kai kurie brooklyniečiai 
veikia daug, bet ne visi Brook
lyne. Atsilygindami; už brook- 
lyniečių padėtą energiją sve
tur kitų kolonijų žmonės laiks 
nuo laiko atlanko svarbesnius 
Brooklyno lietuvių rengiamus 
mitingus ir pramogas, kaip 
kad Aido Choro koncertą, bū-, 
siantį spalių 18-tą, rengiamą 
30 metų sukakčiai paminėti, 
taipgi į dienraščio Laisvės iš
kilmes.

Giedra, Ar Lis -

šeštadienis,’Spalių 10, 1942

M I' R F • ’ Rugsėjo 29-tą dar 342 vy-
ITlh i 11 E rai j§ New Yorko išvažiavo į

Anna Dalieba, 50 m. amž., Portland, Ore., dirbti Kaiser 
mirė spaliu 8 d., namuose, statybos firmai. ši jau 
398 19th St., Brooklyne. Lai-Įbuvo ketvirta grupė, 
dotuvės įvyks spalių 12 d., 10 į ------------------
vai. ryto, šv. Jono kapinėse. Įėjimui į prieplaukas, iš- 
Kūnas pašarvotas po virš mi-J skyrus reguliarių pervažų ste
nėtu antrašu. Laidotuvių pa- tis, nuo šio sekmadienio bus 
reigomis rūpinasi graborius J. • reikalaujama parodyti asmens 
Garšva. iliūdymo kortas ir pasus.

Artkino ir Anglo-American perstato virpinančiąja 
dramą sovietinio sardžento York’o

4In The Rear of fhe Enemy*
(Anglų Kalboj)

Pagaminta Maskvoj. Diriguojama Eugene Schneider’io

Čia parodoma pavojingi žygiai Sovietinių žvalgų-Čiužininkų, 
apsuptų užnugarėje priešų linijų.

Extra įdomumai: “WAR AGAINST CHILDREN,” 
“ACCORDION SERENADE” ir “MORE ABOUT ME,” 
John’o Drinkwaterio pasikalbėjimas su George Bernard 
Shaw, garsiuoju dramų rašytojum.

Nuolat nuo 9 A. M. — 25c iki 1 P. M.

STANLEY THEATRE Av- Sts-"• r-

dienraštyj ’’Laio.
priklauso pažangioms organi
zacijoms. Brooklyno lietuvių 
hitleriški “Storm Trupers” net 
po penkis, šešis kartus ėjo 
grupėmis pas biznierius, pro
fesionalus ir tiems ištikimiems 
mūsų šalies piliečiams grasino.

Puolė jie ir paprastus darbi
ninkus, kad neskaitytų “Lais
vės,” puolė jie žmones, kurie 
lankosi į darbininkiškus pa
rengimus. Užpuldinėjo jie or
ganizacijose veiklius narius, 
kur jiems pavyko — išmetė iš 
valdybų, pakenkė toms orga
nizacijoms, skaldė Amerikoj 
lietuvius, Jungtinių Valstijų 
piliečius į grupes ir tuo atliko 
Hitlerio darbą.

(Bus daugiau)

ėl Pasidavė Operacijai
Stanislovas Paulauskas vėl 

andasi ligoninėj. Jam pada- 
ė antrą operaciją ant akies, 
is randasi Manhattan Eye & 
lar Hospital, 240 E. 64th St., 

.Jew York City. Paulauskas 
yra LDS 159 k p., narys. Kuo
pos nariai ir valdyba linki jam 
pasisekimo su operacija ir 
greitai pasveikti.

Mary Barkus, Sekr.

Maspethiečiai visvien jumis 
kviečia pas save šį sekmadie
nį, spalių 11-tą. Jeigu giedra, 
prašo atvažiuoti į Alley Pond 
giraitę priešais to vardo par
ką, prie Springfield Blvd. 
(Queens bosais Q-27, Hill
side 1, ir 43). Ten bus pasi
linksminimas per visą dieną. 
O jei lytų, pramoga bus Rusų 
Kliube, 56-58 61st St., Mas- 
pethe. N. K.

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

Sujaudinąs Priešfašistinis 
Darbininkų Judis!

“Native Land”
aiškina ir dainuoja Paul Robeson

Vėlai Rodoma
Kas šeštadienį

Tinkamiausias šiam laikui 
Sovietinis judis per metus! 

“Battle For Siberia”

Pirkite Kareiviam KALĖDŲ Dovanas DABAR

TRECIA DIDŽIOJI SAVAITĖ 

Visij Daugiausia žvaigždžių! 
Tai Dar Pirmas Toks Judis! 
“Jis paima jus iš lūšnos j apartmentą 
virš hotelio . . . nuo Park Avenue j 
Heil's Kitchen’)}! Šiame veikale susijun
gia drama, komedija, muzika, romansas 
j vieną puikiausią 

♦ CHARLES 
RITA 
GINGER 
HENRY 
CHAS. 
EDW. 
PAUL 
ETHEL

regyklą!” suk 
Wnlter Winchell

BOYER 
HAYWORTH 

ROGERS
FONDA 

LAUGHTON 
ROBINSON 

ROBESON 
WATERS

ROCHESTER’ 
kūrjnyje
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d 
»>
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PA JIEŠKOJIMAI
Adelė Maneikaitė * pajieško brolio 

Antano Maneikos, paeinančio iš Jo
naičių kaimo, Algirdžių parapijos, 
Telšių apskr. Prieš 14’18 m. karą 
gyveno Kuboj, po karo jokių žinių 
apie jį neturiu. Jo paties bei žinan
čių apie jį, prašau atsiliepti. Antra
šas: Adelė Maneikaitė, c. Juan 
Carlos Gomez, 1216 Montevideo, 
R. O. del Uruguay. (238-239)

Pajieškau Ifelikso Juškos. Jis ap
leido Philadelphia, Pa. 1929 metais, 
palikdamas moterį ir du vaikučius. 
Jis yra apie 6 pėdų aukštumo, juo
di garbiniuoti plaukai, šviesaus vei
do. Amžiaus arti 50 metų, iš Kau
no rėd., nuo Jurbarko. Kas žinote 
kur jis randasi, prašau pranešti 
man, už tai duosiu $10.00 dovanų. 
J. Baradinskas, 8020 Suffolk Ave., 
Philadelphia, Pa. (237-239)

Pajieškau gyvenimo draugės. Ga
liu duoti gražų gyvenimą moteriai. 
Laiške daugiau pranešiu. Rašykite: 
George, Box 11059, Rd. 1, Van 
Dykė, Mich. (236-238)

REIKALAVIMAI
Reikalingas bartenderis dirbti 

Bar ir Grill biznyje. Gali atsišaukti 
vyras ar moteris. Patyrimo nerei
kalaujama. Valandos — 8 vai. ryto 
iki 6 vai. vakaro. Sekmadieniais ne
reikės dirbti. Dėl daugiau informa
cijų, kreipkitės į Cleveland Palace, 
234 Cleveland St., (prie Fulton St.), 
Brooklyn, N. Y. (Išlipkite Cleve
land St. stoties, važiuojant Jamaica 
lihija). Tel. Applegate 7-9718.

(238-240)

Reikalinga merginų-moterų dirbti 
fabrike; nuolatinis darbas. Kreipki
tės šį antradienį, United States 
Printing & Lithograph Co.,

85 No. 3rd St., Brooklyn, N. Y.
Rėikalinga pora dirbti kuknėję 

(kitchen) ir valgykloje. Virti nerei
kės, tiktai užlaikyti švariai, taipgi 
patarnauti prie stalų. Alga gera. 
Gaus pilną užlaikymą, miegkamba- 
rlus ir valgį. Prašome kreiptis po 
sekamu antrašu: Hebrew Home for 
the Aged, 198 Stevens Ave., Jersey 
City, N. J. Tel. Bergen 4-2728.

(236-238)

Reikalingas vyras dirbti prie na
mo prižiūrėjimo (Janitor), taipgi 
pagęidaujama, kad mokėtų sutaisyti 
mažus darbus. Dėl daugiau informa
cijų, kreipkitės pas: Ę. Židalis, 183 
Conklin Ave., (paskutinė stotis 
14ih St. Canarsie linijos); Brook
lyn, N. Y. (236-238)

Tales of Manhattan 
Radio City Music Hall 

ROCKEFELLER CENTER

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES 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

Vėl kilo pasiūlymų nugriau
ti nusenusį Raymond St. kalė
jimą ir jo metalą atiduoti ka
rui.

Atsilankę parodykite mums 
skelbimą ir mes duosime

Akiniai už $7.50
Per sekančias 30 dienų, mes 

darome šį specialį pasiūlymą 
savo seniems ir naujiems pa
či j an tams.

Nepaisant didelio pakilimo 
kainų ant visų akiniam naudo
jamų medžiagų, mes vis dar 
patarnaujame už senas žemas 
R 3 in as.

ą 
jums 10% nuolaidos.

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

STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y.

T

LORIMER RESTAURACIJA
ANTANAS BARZDA, Savininkas 

417 LORIMER ST. “Laisvės” Name BROOKLYN

Puikūs lietuviško na
rnų darbo kilbasal ir 

kepta paršiena

Gaspadorlškai nuvirti 
kopūstai ir barščiai

Geriausios rūšies

VALGIAI
Gaminami Europlško 

ir Amerikoniško 
Stiliaus

Paskutinė Išsiuntimo Diena 1-ma Lapkričio
Užeikite ir apžiūrėkite mūsų

Speciali kareiviams dovanų department^ 
Maži rankpinigiai palaikys bi daiktą.

: ROBERT LIPTON
• ATDARA VAKARAIS.
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-THIN* RAMONA VIRI-THIN* RAPItR.-

701 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. STagg 2-2173

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

459 GRAND ST
Skersai nuo Republic Teatro 

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

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

MATEU ŠAS SIMONAVIČIUS
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

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

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

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

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

kad visados bus patenkinti..

Linksma Pare Kiekvieną Šeštadienį!
TURIME GERŲ VYNŲ IR DEGTINIŲ

Ateikite pasimatyti su Giviais
Geriausias Alus Brooklyne

''S1
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