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Indijoj. Atrodo, kad riaušių ir 
areštų buvo galima išvengti, 
jei ne tūlų Anglijos valdovų 
trumparegiškumas. Net pa
čios Anglijoj spauda ne visa 
užgiria valdžios politiką Indi
jos klausimu. Amerikoje taip
gi tuo reikalu yra nuomonių 
pasidalinimas.
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KRUVINOS RIAUŠES IR SUSIKIRTIMAI INDIJOJE
Tūli laikraščiai ir radijo ko

mentatoriai pareiškia, jog tas, 
kas dabar eina Indijoj — aren
tai ir iš jų iškilusios riaušės, 
žmonių išstojimai, — nieku 
būdu neatitinka Atlanto čar- 
terio dvasiai.

Kas bus, jei, akiregyj šitų 
nemalonių įvykių Indijoj, ja
poniški plėšikai pradės veržtis 
į Indijos plotus?

Įdomų pareiškimą išleido 
Indijos Komunistų Partija. Pa
reiškimas liečia dabartinę In
dijos padėtį, josios žmonių 
laisvės troškimą, josios kai 
kurių “šventųjų” vadų paci
fizmą. Mes to pareiškimo ne
gavome ištiso, tik trumpą jo 
atpasakojimą ir kelias ištrau
kas. Pareiškimas baigiasi ši
tokiais žodžiais:

“Šiandien, mes, komunistai, 
esame persiėmę vienu dideliu 
troškimu: kad Malajų trage
dija nepatiktų mūsų krašto, 
kad mūsų žemėje viešpatautų 
toji garbė, kuri viešpatauja 
Chinijoj.”

Ką gi tas viskas pasako?
Tas pasako, kad anglai bū

tų apdairesni ir nepastūmėtų 
Indijos liaudies į japonų im- 
perijalistų glėbį panašiai, kaip 
jie (savo politika) pastūmėjo 
Malajų pusiausalio žmones. 
Antra*, kad Indijos liaudis ne
klausytų “šventojo” Gandh- 
žio mokymų ir nebūtų pacifis
tine, bet kad ji drąsiai kovotų 
prieš japoniškus imperijalistus 
taip, kaip kovoja Chinijos 
liaudis.

Indijos Komunistų Partija 
per ilgus metus buvo palėpė
je, buvo nelegali. Neseniai jai 
buvo suteikta laisvė viešai 
veikti, šitos partijos vadu yra 
žymus kovotojas, energingas, 
45 metų amžiaus vyras Puma 
Čara Joši.

Ar dabartiniuose sąjūdžiuo
se Indijos Komunistų Partija 
išliks legali, sunku yra pasa
kyti.
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LIETUVIŲ VAIKAI 
SOVIETŲ SĄJUNGOJ 
PUIKIAI UŽLAIKOMI

Indai Veda Neklusnumo Kampaniją, kad Priverst Angliją 
Duot Indijai Visišką Nepriklausomybę

Bet jeigu Indijoj įvykiai 
liūdni ir reikalingi ūmaus tai
symo, tai pradėjome gauti ge
rų žinių iš kitos Ramiojo Van
denyno karinės srities, — iš 
Solomon salų srities, kur mū
sų laivynas ir oro jėgas pra
dėjo ofensyvą prieš japonus.

Tai pirmas ofensyvas šiame 
kare. Iki šiol mes tik defen- 
syvlai laikėmės. Net jeigu 
mums ir tektų panešti didelių 
nuostolių, — viskas pateisina
ma. Mes pradėjome ofensyvą 
ir jis vis plėsis, iki priešas bus 
sunaikintas.

Rašo A. Venclova
MASKVA, rugp. 4, Incontnews.
Praeitą vasarą, metai atgal Lietuvos mokyklų vaikai 

atostogavo gražiojoj vasarvietėj Druskininkuose, gar
siojoj sveikatinių vandenų vietoj prie Nemuno. Tai dar 
pirmą kartą savo gyvenime tie mėlynakiai berniukai ir 
linaplaukės mergaitės iš Kauno, Šiaulių, Panevėžio ir 
Alytaus turėjo tokias puikiais atostogas.

Netikėtai išsiveržė karas. Tuo laiku jie buvo Lietu
vos pasienyj. Vos pavyko jiems ant greitųjų pasiimt 
keletą knygų, po blanketą ir lengvus švarkelius, bebė
gant iš Druskininkų.

Apleidžiant jiems Druskininkus, vaikai matė vokie
čius einančius per Nemuną. Vaikai bėgo po lietum kul
kų, pilamų iš vokiečių orlaivių. Vaikus vežęs trauki
nys visais garais pravažiavo pro degantį Vilnių ir jau 
sugriautą Nauj'a vilnį. Trakinys laiks nuo laiko stapte
lėdavo. Vaikai savo akimis matė visas karo baiseny
bes: patyrė, ką fašizmas reiškia ir ką jis duoda Euro
pos tautoms ir jiem patiem, Lietuvos vaikam.

Bet dabar jie yra labai toli nuo Lietuvos, anapus 
Volgos upes, nepertoli nuo Uralu kalnų. Ten jie buvo 
priimti, kaip tikri vaikai Didžiosios Tarybų Respubli
kos. Viskas jiem čia atrodė kaip namie, kaip tarp gra
žiosios Lietuvos miškų. Trykšte triško džiaugsmas iš 
tų vaikų.

Jie nusivedė mane į namus. Miegamajame kambary
je buvo sustatytos baltos lovelės, dailiai pataisytos; vi
sas kambarys svaras ir jaukus, kaip namie. Šis pio
nierių kambarys erdvus ir šviesus. Taip pat ir valgo
masis kambarys.

Vaikai gerai maitinami. Jie kasdien gauna pieno, 
mėsos ir daržovių. Jie linksmus ir smagūs. Tik tada jie 
nuliūsta, kai atsimena savo tėvus ir brolius, likusius 
Lietuvoj, kuri dabar sunaikinta ir sutrempta žvėriškų 
įsiveržėlių. Jie su ilgėsiu klausinėja prižiūrėtojų: 
“Drauge, ar mes šiemet važiuosime namo? Ar ne?”

“Aš stengsiuos gerai mokytis šičia, o kai sugrįšiu 
Lietuvon, eisiu gimnazijon, o paskui būsiu mokytoja,” 
sako mažytė Genyta.

“O aš eisiu frontan ir mušiu vokiečius,” sako Stasiu
kas.
Kaip sekasi tiem vaikam mokytis? Labai gerai. Iš 

pradžios stokavo lietuviškų knygų: permažai jų buvo 
atsigabenta iš Lietuvos. Tačiaus visi vaikai išlaikė ga
lutinuosius kvotimus su gerais pažymėjimais, o kai 
kurie ir su puikiais.

Vakare vaikai pasikvietė mane į jų svetainę. Tai 
didelė salė, papuošta pavidalais garsiųjų rašytojų ir 
liaudies vadų. Salės gale yra estrada (steidžius). Vai
kai parodė, kad jie moka lošti ir žaisti, ne tik ryžtai 
mokytis. Junutis Paliauskas padeklamavo eilių, kurias 
jis parašė apie Lietuvą ir savo gimtinį Kauną, apie 
partizanus kovotojus miškuose ir apie kryžiaus Ko
muną. Kelios mergaitės pašoko suktinį. Jbs pašoko ir 
vietinių gyventojų šokių, dainuodamos ir vaidindamos.

Jie pamilo kraštą ir žmones, davusius jiem prieglau
dą. .

Vaikai labai žingeidauja karu, ypač nori išgirst, ką 
veikia lietuviški Raudonosios Armijos daliniai. Jie taip 
pat teiraujasi apie kitus iš Lietuvos perkraustytus vai
kus. Jie susirašinėja su pažįstamais mokiniais iš kitų 
mokyklų ir su lietuvių vaikais atvežtais į kitas Tarybų 
Sąjungos dalis, kaip kad Gorkio ir Kirovo srityse ir 
kt.

Šie vaikai sugrįš į savo gimtąją Lietuvą laisvai gy
venti ir dirbti jos gerovei ir kultūrai; bet jie bus visuo
met dėkingi savo seseriškai respublikai, kuri suteikė 
jiem prieglaudą šiame ramiame kampelyje.

Kaip lietuviai niekada neužmirš žiaurių skriaudų, 
kurias jiem padarė mirtinieji priešai ir niekada neat
leis hitlerininkam, taip jie niekada neužmirš savo ru
siškų brolių ir seserų, kurie tokio sunkaus vargo metu 
dalinosi su jais duona, židiniu ir namais. Jie visuomet 
bus dėkingi tiem broliam ir seserim.

Bombay, Indija, rugp. 10. 
— Sekmadienį čia įvyko su
sikirtimas tarp demons
truojančios indų minios ir 
anglų policijos. Užmušta 
bent 10 asmenų, sužeista 
virš 50. Anglų vyriausybė 
uždraudė sueit daugiau 
kaip penkiem žmonėm ga
tvėse ir aikštėse.

i Sustreikavus indam, tapo 
uždaryta 18 didelių fabrikų 
Bombay. Minia akmenimis 
daužė vieną traukinį ir pa
degė vieną valdžios rūmą.

Associated Press, ameri
kiečių žinių agentūra, sako, 
kad minia plėšė krautuves, 
kovėsi su policija, stabdė 
gatvekarius ir degino auto
busus ir policijos būdeles.

Demonstrantai reikalavo, 
kad Anglija tuojau duotų 
Indijai visišką nepriklauso
mybę.

Anglų valdžia paseklbė, 
kad Visos Indijos Kongre
so partija yra neteisėta ir' 
uždrausta.

Bombay Shiva-ji Parke 
susirinko bent 30 tūkstan
čių žmonių. Policija penkis 
kartus išvaikė tą masinį 
mitingą, bet audringa mi
nia, nustelbdama policinin
kus, susirinko dar ir šeštą 
kartą. Kalbėtojai perskaitė 
atsišaukimą Mohando K. 
Gandhi, tautinio indų vado, 
kuris areštuotas. Jis šaukė: 
“Padarykit savo ar mirt!” 
(Karenge ya marenge!)

Amerika Išlaiko Iniciatyvą 
Jūrų Mūšyje prieš Japonus

Gražiai pasakė ir Amerikos 
generolas Mark W. Clark, va
dovaująs mūsų kariuomenei 
Europoje. Jis pareiškė, kad 
Amerikos kariuomenė Angli- 
jon nuvyko ne tam, kad sėdė
ti ir laukti, kai turės gintis; 
ji ten nuvyko kovoti, mušti 
priešą Europoje. Juo greičiau 
antrasis frontas prasidės, tuo 
bus geriau, sakė generolas 
Clark.

“Niekas po Beethoveno nė
ra turėjęs tokio estetinio pojū
čio, tokio prie muzikos priėji
mo, kaip šostakovičius. . . Kri
tikai, kuriems nepatiko simfo
nija, neužilgo apgailestaus to, 
ką jie apie ją pasakė, nes, 

(Tąsa 5-tam pusi.)

Perlų Uostas, rugp. 10. 
— Jungtinių Valstijų karo 
laivynas, orlaiviai ir ka
riuomenė jau ketvirta die
na galingai atakuoja japo
nus jų užimtose Solomon 
salose, 1,275 mylios į šiau
rių rytus nuo Australijos ir 
daugiau kaip 5,000 mylių 
nuo Jungtinių Valstijų. 
Drauge su amerikiečiais 
veikia ir australų - anglų 
jėgos.

Mūšio pasėkos dar ne
skelbiamos. Bet yra žino
ma, jog amerikiečiai išlai
ko veiksmų ofensyvą prieš 
japonus. Mūšyje dalyvauja 
ir didelis skaičius generolo 
MacArthuro atsiųstų orlai
vių iš Australijos. 1

Stiprios amerikiečių lai
vyno ir oro jėgos taipgi 
smarkiai užpuolė japonus 
Kiškoj, vienoj iš vakarinių 
Aleutų salų.

Tuo pačiu laiku ir Aus
tralijos orlaiviai energingai 
bombardavo visus svarbiuo

Panašios riaušės įvyko ir 
Allhabade,

INDŲ VADŲ 
AREŠTAI

Apart Gandhio, tapo are
štuota dar bent 148 vadai 
Visos Indijos Kongreso par
tijos, tame skaičiuje Mau- 
lana Abul Kalam Azad, jos 
pirmininkas, ir Jawaharlal 
Nehru.

Anglų valdžai uždarė ir 
visus vietinius tos partijos 
komitetus.

London. — L. S. Amery, 
Anglijos ministeris Indijai, 
pareiškė, kad areštavimas 
Gandhio ir jo bendrų “ap
saugojęs Indiją ir talkinin
kų reikalus nuo didelės ne
laimės.” Amery sakė, kad 
jeigu Gandhi’ui pavyktų ne
klusnumo kampanija prieš 
Angliją, tai, girdi, “Indija 
išduotų Chiniją ir pati pa
sivergtų japonam.”

PAVOJUS Iš JAPONŲ 
PUSĖS

New York.— Daily Wor
ker rašo: “Pranešama, 
kad japonų armijos spiečia
si ties Indijos vartais...

“Pačiai Jungtinių Valsti
jų apsaugai reikia, kad bū
tų patenkinti teisingi Indi
jos reikalavimai —duot jai 
lygybės vietą tarp Jungti
nių Tautų kare prieš fašis
tų Ašį.” .

sius karinius japonų punk
tus salose New Britain ir 
New Guinea.

PRIEŠŲ PAGYRAI
Japonai giriasi, būk So

lomon salų mūšyje jie nu
skandinę vieną Amerikos 
karo laivą ir septynis šar
vuotlaivius, tame skaičiuje 
du Australijos, taipgi ketu
ris naikintuvus ir bent 10 
transporto laivų ir nušovę 
žemyn 41-ną talkininkų or
laivį.

(Tai tik priešų pagyras. 
Jie smarkiai gyrėsi ir po to, 
kai Amerikos laivynas su
pliekė japonų laivyną trys 
mėnesiai atgal ties Midway 
sala, Koralų Jūroje.)

London, rugp. 10.—Anglų 
orlaiviai degino ir ardė Os- 
nabruchą, geležinkelių ir 
fabrikų centrą, vakarinėje 
Vokietijoje. Tai jau 40-tą 
kartą anglai iš oro atakavo 
šį miestą dabartiniame ka
re.

Anglija.— Jungtinių Val
stijų generol. Mark Wayne 
Clark, komandierius Ame
rikos armijų Europoj, pa
reiškė, jog amerikiečių ka
riuomenė tik tam ir atsiųs
ta Anglijoj, kad atidarytų 
antrą frontą prieš Hitlerį. 
Gen. Clark sako:

“Ne sėdėt mes čia atvy
kome ir ne gintis, čia mes 
esame ofensyvui daryti.

SOVIETAI NAIKINA
MAIKOPO ŽIBALO

ĮMONES
Berlyno radijas sakė, kad 

vokiečiai, girdi, užėmę Mai- 
kopą, vieną žibalo pramo
nės centrų, ir Krasnodarą, 
šiaurvakarinėje Kaukazijo- 
joje. Nacių radijas pirma
dienį skelbė, būk vokiečiai 
užėmę ir Piatigorską, 170 
mylių į rytų pietus nuo 
Maikopo.

Niekas kitas nepatvirtina 
šių Berlyno skelbimų. J

Londono pranešimas tei
gia, kad Maikop srityje bu
vo girdėt baisios eksplozi
jos. Menama, kad Sovietų 
kariuomenė, pasitraukda
ma iš Maikopo srities, 
sprogdino žibalo versmes, 
jo dirbyklas ir požeminius 
žibalo vamzdžius.

Anglai sako, kad hitleri
ninkai su milžiniškai per- 
sveriančiomis jėgomis tan
kų, šarvuotų automobilių, 
kanuolių ir orlaivių vis 
žiauriau atakuoja Sovietus 
Kaukazo fronte.

N. Y. Times radijas rugp. 
10 d. skelbė, kad vokiečiai 
kai kur įlaužę sovietines li
nijas tame fronte.

SOVIETAI PASITRAUKĖ 
KIEK ATGAL KAUKAZE

Maskva, rugp. 10. — So
vietai praneša, kad vokie
čiai pažygiavo pirmyn lin
kui Maikopo, Kaukazijoj.

Stalingrado fronte rau
donarmiečiai kontr-ataka- 
vo vokiečius dviejose vie
tose ir išmušė priešus iš 
kylio, kurį naciai buvo į- 
varę į Sovietų apsigynimų 
liniją.

Voronežo srityje sovieti
niai kovotojai, laimėdami 
mūšį prieš nacius, dar vie
noj vietoj persigrūmė iš ry
tinio Don upės kranto į va
karinį.

Mechanizuota vokiečių 
kariuomenė pasivarė pir
myn Kropo tkino srity j, už 
60 mylių į šiaurius nuo Mai
kopo, ir Armaviro apskri
ty j, už tiek pat mylių į 
šiaurių rytus nuo Maikopo. 

žmonės kalba hapie antrą 
frontą. Aš tik tiek pasaky
siu — juo greičiau, tuo ge
riau.

“Mūsų kareiviai yra geri. 
Aš žinau, ką šie vyrai gali 
padaryti. Jų ūpas aukštas. 
Jie žino viską apie antrą 
frontą ir jie nori, kad tas 
frontas būtų atidarytas, 
kad jie galėtų apsidirbti su 
priešais ir grįžt namo.”

Kotelnikovo sektoriuje, 
95 mylios į pietų vakarus 
nuo Stalingrado, raudonar
miečiai, sunaikindami vo
kiečių įvarytą kylį, sudaužė 
12 priešų tankų.

Kletskaja srity j, 75 my
lios į šiaurių vakarus nuo 
Stalingrado, siaučia labai 
įveržtos. kautynės. Sovieti
nė kariuomenė žūt-būtiniai 
gina kiekvieną pėdą žemės 
ir atlaiko savo pozicijas. 
Ten per dieną užmušta 450 
hitlerininkų ir sunaikinta 
pustuzinis jų tankų.

Kur tenka raudonarmie
čiams pasitraukt atgal Kau
kazo fronte, kazokai sude
gina kviečius laukuose, kad 
vokiečiai negalėtų jais pasi
naudot.

EXTRA
Didelis Skaičius Amerikos 

Kariu Atvyko Anglijon
Anglija, rugp. 10. — Dar 

labai daug kariuomenės 
atplaukė iš Jungtinių Vals
tijų į Angliją.

Šie Amerikos kariai atvy- 
vyko puikiai ginkluoti. An
glai entuziastiškai juos pa
sitiko.

Generalis Streikas Apima 
Indiją; Riaušės Auga

Bombay, Indija, rugp. 10. 
— Sparčiai plečiasi visuoti
nas streikas Indijoj prieš 
anglų valdžią. Išsiveržė 
nauji susikirtimai tarp in
dų demonstrantų ir polici
jos Bombay, New Delhi ir 
kituose miestuose. Siunčia
ma anglų kariuomenė prieš 
demonstrantus ir streikie- 
rius. Vien Bombay mieste 
užmušta bent 12 asmenų ir 
sužeista virš 60.

Chinija. — Chinai stip- w 
riau atakuoja japonus Lin- 
chwane, Kiangsi.
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Konferencija Maskvoje
Šiuos žodžius rašant, Maskvoje tęsiasi 

svarbi tarptautinė konferencija “Rusijai 
gelbėti.” Be Amerikos ir Anglijos amba
sadorių, atvykusių iš Kuibiševo į Mas
kvą, ten dalyvauja ir specialus mūsų Pre
zidento pasiuntinys, gen. Bradley.

Iš Ankaros, Berno ir Stokcholmo pra
nešama, kad Maskvoje šiuo metu yra ir 
Anglijos premjeras Čhurchillas ir kitas 
Amerikos pasiuntinys, Bullitt. Apie šių 
vyrų ten buvimą niekas tikrai nežino. 
Tačiau galima daleisti, kad ir jiedu ten 
posėdžiauja.

Kas Maskvos konferencijoje yra taria
ma, kas ten bus nutarta, niekas kol kas 
nežino. Bet kad konferencija yra labai 
svarbi, kad joje dideli dalykai yra dis- 
kusuojami, yra savaimi aišku.

Neturime pamiršti, kad gyvename 
svarbiausi karo laikotarpį. Neturime pa
miršti, kad Hitlerio naciškos jėgos yra 
padariusios didelių laimėjimų Rytų 
Fronte, kad josios grąsina Kaukazui ir 
Stalingradui. Neturime pamiršti, kad 
Rytų Frontas yra vienintelis kol kas 
frontas, ir kad jo ten einančios operaci
jos turi ir turės didžiausios reikšmės 
visai karo eigai, karo laimėjimui.

Milijonai Amerikos ir Anglijos (sako
ma, Anglijoje daugiau, kaip 60 nuoš. vi
sų gyventojų) griežtai reikalauja atida
ryti antrąjį frontą Europoje, — atidary
ti jį šiemet’, tuojau, nevilkinant. Antro
jo Fronto atidarymu yra susirūpinę ir 
Jungtinių Tautų vadai, nors nemažai yra 
jų tarpe ir tokių, kurie priešinasi antro
jo fronto atidarymui.

Maskvos konferencijoje antrasis fron
tas, jo atidarymas bus diskusuojamas 
ir gal būt bus išdirbta visi konkretūs 
planai jam atidaryti. Labai svarbu, kad 
konferencijoje dalyvauja ir Kovojančių 
Francūzų vyriausybės ambasadorius ir 
Norvegijos ambasadorius, — tų kraštų, 
per kuriuos antrasis frontas gali būti 
atidarytas. Mes pasitikime, kad konfe
rencija pasekmingai apsvarstys visus 
reikalus, susijusius su Hitlerio nugalėji
mu dar šiais metais.

Kai kurie New Yorko laikraščiai, kaip 
tai “N. Y. Post” ir kiti uždėjo šaukian
čius antgalvius: “Save Russia Parley”, 
.(“Išgelbėti Rusiją Pasitarimas”). Keis- 
tesnio ir toliausiai nuo tiesos atitolusio 
obalsio negali ir būti! Rimtesni radijo 
komentatoriai, kaip J. Steel, smarkiai 
išjuokė tą pavadinimą.

Mes tiesiai nesuprantame, ką toki 
laikraščiai nori pasakyti? Ar jie mano, 
kad gali kur Maskvoj ar kitur susirink
ti grupė žmonių ir pasitarę išgelbėti ko
kią šalį? Jeigu jau konferencijos galė
tų išgelbėti, tai kodėl nebuvo 
išgelbėta Malajai, Filipinai, Samatra, 
Java, Burma ir kiti kraštai? Kodėl tuos 
kraštus nebuvo galima išgelbėti susirin
kus keliems žmonėms, o Soviejtų Sąjun
gą galima?

Sovietų Sąjunga yra baisiai sunkioj 
padėtyj. Jau antri metai ji viena veda 
karą. Bet joki atskirų veikėjų pasitari
mai ją negali nei išgelbėti, nei pražudy- 
it. Čia reikia bendro Jungtinių Tautų 
veikimo, reikia tuojau atidaryti antras 
frontas prieš Hitlerį Europoj, mušti jį 
iš visų pusių, o tam jau seniai Anglija, 
Sovietų Sąjunga ir Amerika susitarė, tik 
reikia susitarimas pravesti gyvenimam

Pagaliau, pavojus yra ne vien Sovie
tų Sąjungai, bet pavojus karo pralaimė
jimo yra Anglijai ir Amerikai, jeigu 
Jungtinės Tautos neveiks vieningai. Jei- 

‘ gu Hitleriui pavyktų užimti Kaukazą, 
tai smūgis būtų ne vien Sovietų Sąjun
gai, bet kartu ir kitoms Jungtinių Tautų

Šiandien New Yorke Primeries
Šis karas, kaip jau ne kartą buvo kar

totą, yra totalitarinis karas, visuotinas 
karas. Jis paliečia ne tik tuos, kurie vil
ki karių uniformas, bet kiekvieną žmo
gų, nepaisant, kur jis gyvena ir ką jis 
veikia.

Norint karą laimėti, tenka labai žiū
rėti, kad kiekvienoje svarbesnėje vieto
je, kiekvienoje atsakomingoje vietoje 
stovėtų žmogus, tikrai pasirįžęs daryti 
viską jo laimėjimui. Labai svarbu, kad 
gerai veiktų mūsų fabrikai, kad “viskas 
tvarkoje” būtų ant farmų, kad valdiš
kose įstaigose nesėdėtų mūsų priešų sėb
rai.

Ir mes prieiname prie šios dienos pri
meries arba partijinių nominacijų. Šian
dien, pavyzdžiui, New Yorke (ir tūlose 
kitose valstijose) įvyks piliečių balsavi
mas - nominacijos kandidatų į kongresą 
ir kitas įstaigas. Kiekvienas New Yorko 
valstijos pilietis, pereitouse rinkimuose 
balsavęs, šiandien, rugpjūčio 11 dieną, 
galės paduoti savo balsą už tą asmenį, 
kuris, jo nuomone, būtų tinkamiausias 
kandidatu į kongresą. Tik jis galės, ži
noma, balsuoti sulyg savo partijiniu nu
sistatymu, pavydžiui: Jei jis yra užsire
gistravęs republikonu, jis galės šiandien 
paduoti savo balsą už tą asmenį, kuris, 
jo nuomone, geriausiai tiktų būti repub
likonu kandidatu į kongresą jo distrik
te; jei jis yra pasidavęs, užsiregistravęs 
Amerikos Darbo Partijos nariu — jis 
turės tiesą paduoti savo balsą tos parti
jos kandidatų pastatymu.

Nepaisant, kuriai partijai pilietis pri
klauso (šiandien tas nėra tiek svarbu), 
jo pareiga žiūrėti, kad kandidatais bū 
pastatyti toki žmonės, kurie šimtu nuo
šimčių stoja su prezidentu Rooseveltu, 
kurie yra priešai fašizmo, kurie nfera 
defytistai, kurie yra atvirai ir griežtai 
nusistatę, kad mūsų kraštas ir visos 
Jungtinės Tautos laimėtų šį karą! Tik 
jei šitaip balsuotojas samprotaus, bus 
galima turėti gerų rezultatų, — bus pa
statyti geri kandidatai į kongresą ir ki
tas svarbias įstatymdavystės įstaigas.

New Yorko valstijoj yra tūli kongres- 
manai, kurie, kiekvienam aišku, nėra už
sitarnavę, kad jie būtų dar kartą pasiųs
ti į USA kongresą. Vienas tokiu yra 
Ham Fish, žymus reakcininkas, kurio 
sekretorius buvo nusmerktas kalėjiman 
už tai, kad jis tarnavo naciams. Fish yra 
išrinktas iš kongresinio 26-to j o Distrik- 
to. Jis ir vėl bandys kandidatuoti ir no
rės, kad republikonai šiandien jį pasta
tytų savo partijos sąraše į kongresus. 
Kiekvienas republikonas balsuotojas pri
valo žiūrėti, kad Fish nebūtų pastaty
tas.

Arba, pavyzdžiui, Queens apskrityj, 
antrajame kongresiniame distrikte, yra 
kongresmanas William D. Barry. Nors 
jis yra demokratas, tačiau — didelis 
prezidento Roosevelto politikos priešas. 
Jis buvo žymus American First Komi
teto šulas, jis garbino nacę Laura In- 
gals. Prieš Barry yra išstatytas William 
F. Brunner, buvęs kongresmanas. Dar
bininkų judėjimas remia Brunnerį ir ra
gina visus tuos demokratus, kuriems 
rūpi karas laimėti, balsuoti už jį.

Iš kitos pusės, 20-tąjam kongresinia
me distrikte, Manhattane, yra Vito Mar- 
čantonio, vienintelis darbiečių kongres
manas Amerikoje. Šis vyras pasižymėjo 
kongrese gražiais darbais. Tai energin
gas kovotojas už pažangius sumanymus 
kongrese; tai didelis anti-fašistas ir už 
kongresmaną Marcantonio turėtų būti 
paduota daugiausiai balsų!

Čia suminėjome tik kelis pavyzdžius. 
Skaitytojas, kuris šiandien dalyvaus 
primeries balsavimuose, raginamas pats 
pasirūpinti sužinoti apie visus kandida
tus, kurie nori įeiti jo partijos kandida
tų sąrašan ir būti išrinktais į kongresą 
— tikri rinkimai įvyks lapkričio mėnesio 
pradžioje.

Šių metą kongresiniai rinkimai but 
nepaprastai svarbūs, ir dėlto kiekviena 
balsuojąs pilietis privalo jais labai rū
pintis.

Namų frontas prasideda 
mūsų f rentiniame darželyje 
ir mūsų apylinkėj. Apsaugo
ti šį frontą, apsaugot gyvy
bę ir turtą šiame fronte 
mums reikia milžiniškos ar
mijos. Armijos, prie kurios 
vis daugiau liuosnorių turi 
prisidėti, kad atlikus didelį 
ir labai svarbų darbą. Ši 
armija turi būti mobilizuota 
veikti kaip tik pavojaus pir
mas ženklas duotas.

Jeigu bomberiai atakuotų 
Amerikos miestus, galimas 
daiktas, kad bus su padegi
mo (incendiary) bombomis, 
Miesto gaisragesiai negalės 
apsidirbti su šimtais gaisrų, 
kurie ant syk gali prasidė
ti su bombų sprogimu. To- 
dėlgi, dėl kiekvieno 1,000 
gyventojų, 4 auxiliariniai 
gaisragesiai yra reikalingi 
sulaikyti priešo bombų 
sprogimus. Šie vyrai, vieti
nių gaisro departmentų iš
lavinti, su pirmu blackouto 
ženklu pradeda veikti. Su 
jais dirba sargybiniai (fire 
watchers), ant stogų ir ki
tose patogiose vietose, tė- 
myti ir pranešti apie puo
lančias bombas.

Auxiliariniai policininkai 
— 4 vyrai dėl kiekvieno 1,- 
000 civilinių gyventojų — 
su oro ataka turi įvykdinti 
visuotiną aptemdymą, sau
goti dokus, tiltus ir fabri
kus nuo sabotažo ir sulaiky
ti plėšimą griuvusių šapų ir 
namų. Ir jie privalo padėti 
oro wardenams kontroliuoti 
trafiką.

Bet svarbiausią darbą na
mų fronto karo atlieka 
Išgelbėjimo Skvadai. Jeigu 
bomba pataiko į namą, jis 
puola ir jo griuvėsiai tren
kia vyrus, moteris ir vaikus. 
Ypatinga pareiga Išgelbėji
mo Skvadų yra išgelbėti 
šiuos nelaiminguosius ir tei
kti pirmąją pagelbą kur rei
kalinga.

Šie Piliečių Apsigynimo 
Skyriaus vyrai ir moterys 
aukoja savo laiką ir ener
giją . kad tik išmokti kaip 
teikti pirmąją pagelbą, kaip 
kovoti gaisrus, kas daryti 
kai gazo vamzdžiai sutrūk
sta, ir pan.

ant
San

Jeigu bombos pultų 
New Yorko, Detroito, 
Francisco arba Nashville 
nariai Pil. Apsigynimo Sky
riaus bus prisirengę apsi- 
veikti su jomis.

Maisto Kainų Kontro
liavimas

Mūsų naminiame fronte 
maistas, kurį OPA nekon
troliuoja, žymiai pabrango 
pereitais keliais mėnesiais. 
Aviena, kuriai nenustatyta 
“lubos,” pabrango net 10% 
nuo gegužės vidurio iki bir
želio mėnesio vidurio ir vi
štiena beveik 9% tam pa
čiam laikui.

Obuoliai, kurių kaina ne
kontroliuojama pakilo 25% 
tuo laiku ir dabar jų kai
na yra 50% aukštesnė negu 
pereito kovo mėnesį. Tuo 
pačiu laiku truputį atpigo 
maisto dalykai, kuriem nu
statyta kainų “lubos” kaip 
jautiena, veršiena ir kiau
liena.

Kainų Administratorius 
Leon Henderson sako, kad 
kur valdžios kontroliavimas 
kainų ir nuomų veikia, jis 
sulaiko gyvenimo iškaščius, 
bet nekontroliuo jamos kai
nos bando pasiekti pavojin
gai aukštą lygmenį. Bet p. 
Henderson sako, kad “pre
zidento programa veiks ir 
kova prieš infliaciją bus iš- 
laimėta.”

Atmatų Rinkliava
Kiekvienas asmuo šioje 

šalyje gali dalyvauti atma
tų rinkliavoj. Prezidentas 
Rooseveltas asmeniškai ra
gino visus Amerikos žmo
nes, pagal pilniausios išga
lės, dalyvauti rinkime viso
kių atmatų, nes jie būtinai 
reikalingi karo pastangai. 
Kiekvienas asmuo tame pri
valo kooperuoti. Preziden
tas visų prašė gerai peržiū
rėti skiepus, peržiūrėti na
mie nereikalingus daiktus, 
kur tik rasis kokis nevarto
jamas arba atliekamas at
matas, jį aukoti rinkliavai.

Palengvina Kreditą 
Pakeitimams

Yra trūkumas kuro alie
jaus. Aliejaus trūkumas bus 
jaučiamas rytų pakraštyje

ateinančią žiemą. Pakeisti 
aliejaus šildomą aparatą į 
anglių apšildymo aparatą 
Federal Reserve Board pa
lengvino kredito varžymus. 
Taryba nereikalauja moke
sčių iš anksto nei atmokė j i- 
mą paskirtu laiku sanryšyje 
su pakeitimu šildytuvų. Dy- 
leriai ir kontraktoriai galės 
įsteigti savo reikalavimus.

Produkcijos Koncentra
vimas

Ką “produkcijos sukon
centravimas” reiškia ir kaip 
jis veikia, šią savaitę maty
sime pečių gaminimo indus
trijoj įvairiuose miestuose. 
Karinės Gamybos Taryba į- 
sakė pečių gaminimo indus
trijai įvesti programą,pagal 
kurios civilinė produkcija 
bus sukoncentruota į apri
botą skaitlių mažų įstaigų, 
didesnės įstaigos bus pakei
stos karo reikalams.

Donald Nelson, WPB gal
va, pranešė pereitą savaitę,

ravimo planas bus išbandy
tas kitose civilinėse indus
trijose.
Moterys Karo Darbuose
Milijonas moterų dabar 

dirba reikalingose karo in
dustrijose. Jų skaitlius per 
du syk padaugėjo nuo Su v. 
Valstijų įstojimo į karų 
prieš Ašies jėgas ir tikima, 
iki šių metų galo karo pra
monėse kitas milijonas mo
terų dirbs.

Moterys dirba valdiškuo
se darbuose ir privatinėse 
industrijose, gamindamos 
reikmenis armijai ir laivy
nui. Moterys gjmina para
šiutus ir kailinius drabu
žius mūsų oro jėgai, gazo 
maskąs, žiūronus, telesko
pus ir šimtus kitų daiktų.

Pergalės Maistas
Žemdirbystės Departmen- 

tas prašo visų vartoti kuo- 
daugiausia sūrio nuo rug
pjūčio 17 d. iki 31 d. — tos 
savaitės pergalės maistas.’

kad produkcijos sukoncent-l Office of War Information

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas;

Redakcijai: Malonėkite pa
aiškinti dalykus. Skaitau “A- 
merikos Lietuvyje,” kad Chi- 
cagoje per lietuvių dieną bu
vo žmonių nuo 30 iki 40 
tūkstančių ir buvo bonų su
pirkta už $100,000. O “Lais
vėje” yra pažymėta, kad žmo
nių buvo 7 tūkstančiai ir vė
liau 5 tūkstančiai, čia atro
do, kad turi būti kieno klai
da arba didelė melagystė.

žmogus skaitai ir galvą su
ki, kur yra nors biskelis teisy
bės ? Malonėkite atsakyti.

Ilgametis “Laisvės” 
Skaitytojas

Atsakymas:

Mes patys Chicagoje tą die
ną nebuvome ir patikrinti ne
galėjome, kiek ten žmonių 
dalyvavo. Mums pranešė ko
respondentas, kuris tame susi
rinkime dalyvavo, ir mes jo 
korespondenciją įdėjome.

Su tais apskaičiavimais žmo
nių, kiek jų dalyvauja susi
rinkimuose, yra kebli proble
ma. Vienam žmogui atrodo 
tiek, kitam tiek, be to, kitas 
skaitlinę padidina, kad pada
rius geresnį efektą.

Mums atrodo, kad “Ame-

rikos Lietuvis” tas skaitlines 
išpūtė iki plyšimo. Jis pats 
sako, “nuo 30,000 iki 40,000.” 
Vadinasi, skirtumas ant 10,- 
000!

Tuo tarpu Chicagos “Drau
gas,” kurio štabas to mitingo 
surengime, matyt, pats daly
vavo ir, natūralu, kad jis nori 
skaitlinę padaryti tokią, dide
lę, kokią tik galima, liepos 27 
dieną, ant rytojaus, ant pirmo 
puslapio sako: “Chicagos lie
tuvių 20,000 prie Dariaus- 
Girėno Paminklo.”

Gi “Naujienos” (liepos 27 
d.) tik paprastai pasako: 
“Praėjusio šeštadienio .vaka
re tūkstančiai lietuvių ap
vaikščiojo Lietuvos pripažini
mą ‘de jure’.” Vadinasi, ne 
desėtkai tūkstančių, bet 
“tūkstančiai.”

Mes tikime, kad mūsų 
respondentas padavė taip 

kaip galima 
žmonių kiekį 

Niekas, juk 
suskaityti iki

singą skaitlinę, 
paduoti apie 
susirinkimuose, 
negali žmones
vienam parke po atviru dan
gum.
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Havana, Cuba
Surašysiu nors trumpai apie 

Havanos lietuvių darbininkų 
gyvenimą ir jų veikimą. Ha
vanoj ir visoj Cuboj labai ma
žai randasi lietuvių ir daugu
ma esame bedarbiai, arba ku
rie ir dirba, tai labai mažai 
uždirba. Kaip tik galima pra
gyventi iš savo Uždarbio.

Dabar pas mus jau pasibai
gė darbų sezonas. Dąuguma 
mūsų lietuvių yra siuvė
jai ir batsiuviai, šitas darbas 
Cuboj yra lengviau gauti, ne
gu kiti darbai.

Cubos lietuviai ligi 1940 
m. neturėjome jokios organi
zacijos ir nebuvo galima susi
organizuoti dėl stokos pinigi
nės paramos. Bet kada buvo 
nuverstas kraugeris Smetona 
ir kada prisijungė mūsų tėvy
nė prie socialistinių respubli
kų, tuomet mes kaip vienas 
atsistojome prie darbo ir pra
dėjome organizuotis Turint 
mažai narių, negalima užlai
kyti organizaciją. Tai mes 
nutarėme susivienyti su drau
gais ukrainiečiais ir baltaru- 
sais, ir visi dabar dirbame nau
dingą darbą. Mes visi labai 
draugiškai sugyvename.

Mūsų kliubas jau žinomas 
visos Cubos darbininkam. Esa
me mes gerai atsižymėję rin
kimu pinigų dėl Raudonosios 
Armijos. Mes turime atskirą 
sekciją lietuvių kalboje. Gau
name lietuviškus • laikraščius, 
“Laisvę” ir “Vilnį,” turime 
mažą knygyną. Ačiū ALDLD, 
kuri mums 
knygas veltui 
siorganizuoti.

Birželio 27
(Tąsa ant 5-to pusi.)

d. Havanoj bu-

prisiuntė visas 
ir pamačino su-

Pronąciškj sutvėrimai turės būti suvaldyti
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Trumpai ir Storai
J. B.

gos. Jis taipgi pasakė, kad 
“Japonija kooperuos su In
dija ir pagelbės jai įvykdin- 
ti jos tikslus (nepriklauso
mybę nuo Anglijos). Indija 
visada buvo britų imperijos 
pamatu ir Japonija daugiau 
negali leisti Anglijos - Ame
rikos įtaką į Indiją.”

“Panaikint?” Bet ameri
konai gali pabust nepervė- 
lai...

Ar Antras Frontas tik 
Rusijai Pagelba?

Antro fronto klausime 
sukasi vienas bjaurus bie- 
sas — nepakenčiamai bjau
rus, o tai toks nurodymas, 
kad antras frontas reikalin
gas tik Rusijai pagelbėti, 
atitraukti vokiečių spėką 
nuo Rusijos fronto — “to 
divert German strenght 
from the Russian Front.”

Mane baimė ima girdint 
tokias šnekas, skaitant jas 
nuolatos dienraščiuose. Kad 
galėčia aš šaukčia į padan
ges: “Nedarykite antro 
fronto tikslu pagelbėti Rusi
jai! Darykite tikrą, tikslų 
karą prieš pasaulio agresi
jos ir pavergimo centrą! 
Antras frontas — tai Jung
tinių Tautų tikrasis karas 
sumušimui bendro priešo! 
Antras frontas nėra ir ne
turi būt vien tik pagelba 
vienai kuriai nors tautai, 
vienam Jungtinių Tautų na
riui !”

Retkarčiais kas nors pa
rašo ir per radiją pasako, 
kad dabar atidaryti antrą 
frontą yra proga, — proga 
Vokietijos galę sutriuškinti, 
karą greičiau pabaigti, lais
vę, demokratybę išgelbėti. O 
laukiant dar kitų metų — 
bus pervėlu išsigelbėti. Bet 
tos kalbos dabar skęsta 
pseudo—antro fronto nesą
monėse. 

• • •
Rašytojas sužeistas kare
Leonid Leonov sužeistas 

karo fronte Sovietų Sąjun
goje; neteko akies.

L. Leonov labai pagarsė- 
miečių. Jo tėvas buvo sava
mokslis poetas ūkininkas 
Kalugos gubernijoj.

L. Leonov labai pagarsė
jo savo romanu “Barsukai,” 
kuris tapo keletą kartų iš
leistas Sovietų Sąjungoj ir 
užsieny j. Be to, parašė ro
maną “Vagis,” “Koviakino 
Užrašai” ir daug mažesnių 
raštų. Jo veikla prasidėjo 
nuo 1922 m.

“Japonija nusprendė panai
kinti Amerikos Jungtines

Valstijas ir Didžiąją 
Britaniją.”

Tokia žinia eina iš Osa
kos per Berlyno radiją. Taip 
pasakęs Japonijos premje
ras susirinkime 20,000 na
rių Sosto Palaikytojų Ly-

Kur Dingo Peticija?
Amerikos lietuviai dele

gatai į Pasaulio Lietuvių 
Kongresą 1935 metais į 
Kauną nuvežė didelį pundą 
peticijų, kuriose daugybė 
lietuvių pasirašė, prašyda
mi sugrąžinti demokratišką 
tvarką Lietuvoj.

Sako, tą peticiją koks ten 
kongreso bosas paėmė ir 
driptelėjo ant pagrindų. 
Niekas į ją nežiūrėjo, nie
kas jokio atsakymo nedavė 
delegatams.

Viena buvusi delegatė ti
ki, kad dabar pats Smetona 
galėtų pasakyti, kas nutiko 
su ta peticija. Mat, jisai da
bar sakosi stojąs už demo
kratiją. Demokratijai visa
dos vadai atsako į jos klau
simus. Taigi dabar yra pro
ga atsakyti, tik reikia dar 
pareikalauti.

Gera delegatės idėja. Aš 
šiuomi ir reikalauju atsa
kyti. Jeigu neatsakys, tai 
matysim, kad tie atbėgėliai 
ponai — Smetona, Vileišis, 
Grinius ir k. nėra demokra
tai, tiktai romansuoja su de- 
mokratybės žodžiu (nenoriu 
sakyt: klastuoja - meluoja).

Beje, ir Žadeikis nieko 
neatsakė Bendram Frontui 
apie likimą kitos peticijos, 
kurią nuvežėm į Washingto- 
ną. Proga ir jam išsiteisinti 
iš totalitariškų fašistiškų 
griekų. • • • •• • • •

“SLA turės mirt, o jo vadai 
su likučiais prisidės prie ko

kios nors inšiurans kom
panijos”

Šitaip skamba SLA sek
retoriaus Viniko seime kal
bėjimas, išvertus į tikrą 
prasmę. Jisai sakė, kad SLA 
turės būt ar visai uždary
tas, ar turės susidėt su 
“žydiška organizacija” (jei
gu senieji nariai nebus per
kelti į didesnių duoklių sky
rius...).

šitie du kariai neša Aukščiausin Šalies Teisman liu
dijimus, gautus prieš Hitlerio galvažudiškus sabotaž- 
ninkus, submarinais prisiųstus Amerikon griauti mūsų 
krašto pramonę ir susisiekimo priemones.

Tai ne nauja idėja; galima 
sakyt, sena; bet šita (“bago- 
činė”) valdyba tat pasakė 
viešai tik dabar — seimo se
sijose, Pittsburghe. Kaip tik 
Bagočius tapo prezidentu 
(nors da nesivadino “augš- 
čiausiu”), tuo jaus pradėjo 
dvasiškai ir morališkai visą 
“fraternalizmą” (brolišku
mą) išversti, kaip rankovę, 
į komercinę inšiurans kom
paniją. Ėmė skelbt, kad 
kuopų sekretoriams pasirū
pinsią mokėti algas iš cen
tro iždo; organizatoriams 
taipgi centras atlyginsiąs už 
prirašinėjimą naujų narių. 
Toki projektavimai — tai 
buvo tikri simptomai SLA 
Pildomosios Tarybos ligos, 
besirūpinant pagimdyti in
šiurans kompaniją. Išrodė, 
kad jie nori iš SLA padary
ti naują savo kompaniją. 
Bet dabar pasakė savo no
rą: SLA turės susidėt su 
žydiška insurance company.

Daug “antrų frontų”
Drew Pearson, — Wash

ington Merry - Go-Round,— 
rašo, kad Amerika pirmame 
pasaulio kare turėjusi tik 
vieną karo frontą — Fran- 
cuziją. Dabar Amerikos ka
riuomenė kovojanti trisde
šimt vienoje svetimoj šalyj, 
arba teritorijoj. Girdi, kal
bant apie antrą frontą rei
kia būti atsargiam, nes tai 
būtų “ne antras frontas, o 
32-ras frontas.”

Jis sako, kad daugelis tų 
frontų nedaug teturi mūs 

[kareivių; tik Australija ir 
Airija turi daug. Bet laivai 
del jų išsiskirsto po pasau
lį. Kol taip būsią, ir kol sub- 

1marinai skandysią mūs lai
vus Šiauriniame Atlantike, 
tol didžiojo (major) fronto 
sulaukti sunku.

Jis nekalba apie didįjį 
priešo centrą Europoje ir 
apie reikalą visais galimais 
budais jį pirma sunaikinti.

Iš Londono ėjo žinia, kad 
Jugoslavijos partizanų vei
kla — tai “antras frontas” 
Europoj (prieš Ašies vy
riausią karo centrą); Dra- 
ža Mihailovič esąs to fron
to vadas. Aš maldavau die
vus, rašydamas “Laisvėje”: 
“Dievai, išgelbėkit Dražą 
Mihailovičių! Nedarykit iš 
jo Don Kichotą!”

Anglija bombanešiais pra
džioj balandžio šiais metais 
pradėjo bombarduoti Vokie
tijos miestus, rodos, ištikrų- 
jų. Daužė Rūstoką, Lue
beck ir Kiel. Tą darbą An
glijos ir Amerikos spauda 
paskelbė “Rioyal Air Force 
second front.” Paskui dau
giau, kaip mėnesis šitas 
“antrasis frontas” ilsėjosi. 
Gegužės 9 d. jis pasilsėjo 
gana ir ketvirtą Baltijos 
miestą — Wernemunde, 
bombardavo.

Kuomet birželio mėnesį 
anglai, rusai ir amerikonai 
padarė sutartį del antro 
fronto, tai neužilgo žurna- 
lizmas ėmė rėkaut, kad, ve, 
Libijoj, Egipte, yra antras 
frontas —ko gi daugiau ru
sai nori! (Mat, kiti nenorį 
antro fronto Eurppoj; 
jiems nereikią to.)

Kai anglų didelės spėkos 
per vieną dieną susmuko 
Tobruke, tai žurnalizmas 
suspigo, kad apie antrą 
frontą negali but nė kalbos. 
Nėra tiek spėkos prieš vo
kiečius eiti iš Europos va
karų (kur tas antras fron
tas tiktai ir tegali būt).

Kai japonai užėmė Aleu- 
tų salas, netoli Alaskos, A- 
merikos, tai spaudoje ir per 
radiją kai kas išsireiškė, 
jog rusai turėtų paskelbt 
karą Japonijai, padaryt an
trą frontą Amerikai pagel
bėti.

Dabar tankiai visoki “spe
cialistai” rašo, kad Japonija 

pradės karą prieš Rusiją. 
Tai bus Ašies antras fron
tas prieš Rusiją.

To pasėkas numatydamas, 
William Philip Simms (lie
pos 27 d.) rašo, kad jeigu 
Ašies spėkos pasijus lais
vos, tai yra, jeigu arba kuo- 
nfet jos sumuš Rusiją (pa
ims Kaukazą, Maskvą, Le
ningradą ir nuriedės prie 
Uralo kalnų), tai nacių spė
kos galės nušokt į Afrikos 
Dakarą, o iš čia į Braziliją, 
kurią tada privers atsukti 
savo veidą į “antrą frontą” 
visu Argentinos pasieniu.

Mat, Argentina eina su 
Ašia, turi Ašies dvasią, o 
Brazilija — su Jungtinėm 
Valstijom. Su pagelba Ar
gentinos naciai užkariausią 
Braziliją ir turėsią liuesas 
rankas visose Pietų Ameri
kos respublikose.

Tada jau visam Amerikos 
kontinentui būtų bloga. Po
nas Simms’as, be abejo, to 
nenorėtų. Ar jis jau kitoks 
dabar, negu buvo pirm vie
no kito mėnesio? Jis dar 
neseniai pašiepė Sovietų Są
jungą, kad ji norinti antro 
fronto. Ar jis dabar pasitai
sė? Nebūkime vaikiški, ne
manykime, kad seni vilkai 
pasitaisytų... Jie gali tik 
tyčia permainyt savo ūpą 
pagal asmenišką norą.

Bet ta enigma, ta klausi
mo tamsybė, del ko jie ne
nori kovoti antrame fronte, 
kada mato ir sako, jog to 
fronto nebuvimas tiesiog 
gręsia pačiai Amerikai? 1

Gal yra kur nors atsaky
mas, bet jis užtylimas, nes 

Connecticut Valstijos Lietuvių Rengiamas

LAISVES PIKNIKAS
Sekmadienį, Rugpjūčio 30 Augusi

LIETUVIŲ PARKE - LIGHTHOUSE GROVE
GLASTONBURY RD., STA. 24 -:- EAST HARTFORD, CONN.

Piknikas prasidės 12-tą valandą dieną.

Hartfordo Laisves Choras, vadovaujamas B. Rasima vičiutes

Programą išpildys Laisvės Choras iš Hartford, Conn.
Kalbės Dienraščio “Laisvės” Redaktorius R. MIZARA iš Brooklyn, N. Y. 
GERA ORKESTRĄ GROS LIETUVIŠKUS IR AMERIKONIŠKUS ŠOKIUS 

šeimininkių Stalas bus paruoštas įvairiais ir skaniais valgiais ir gėrimais.

Todėl, gerbiami Conn, valstijos lietuviai, dalyvaukite šiame piknike ir paremkite tą brangų 
liaudies dienraštį “Laisvę,” kuris mus visus veda ^prie skaisčios ateities, laisvės ir lygybės.

Įžanga 25 centai asmeniui (įskaitant taksus)
šį pikniką rengia visos Conn, valstijos Progresyvės lietuvių organizacijos.

gal jis vis tik liktų bespė- 
kis. Kai atsakymas bus iš
reikštas, bus pervėlai...

Paprastai, kas nori gerą 
dalyką paverst į nieką, tai 
daug panašių dalykų ant jo 
sukrauja. Kas daug prižada, 
nieko neduoda.

San Francisco, Calif.
A t.sidurė Darbininkų. Mokykla 

Tom Mooney Vardu
Pas mus San Francisco rug

pjūčio 2 dieną buvo smagus 
įvykis, čia atsidarė darbininkų 
mokykla po numeriu 678 Turk 
St. ir kampas Van Nees Ave. 
Mokykla randasi labai gražio
je vietoje ir užvardinta Tom 
Mooney Labor School. Laike 
atidarymo ceremonijų buvo su
sirinkę apie trys šimtai žmo
nių. Buvo labai žymūs kalbėto
jai. CIO valstijos taryba bai
gė savo susirinkimą anksčiau, 
idant galėtų dalyvauti mokyk
los atidarymo iškilmėse.

Susirinkimas aplaikė sveiki
nimų telegramas iš daugybės 
Amerikos kampų. Pasveikini
mą atsiuntė ir iš Mexico City 
Meksikos darbininkų vadas 
Vincente Lombardo Toledano. 
Kalbėtojais buvo: nuo Ameri
kos Darbo Federacijos valsti
jos organizacijos kalbėjo Ch. 
J. Janigian, Californijos vals
tijos darbo komisionierius H. 
C. Carrasco, San Francisco C. 
I.O. unijų tarybos veikiantis 
sekretorius Paul Schnur. Pas
kutinė kalbėtoja buvo Anna 
Mooney, Tomo jauniausia se
suo. Visi kalbėtojai pabrėžė 
Tom Mooney pasitarnavimą 
Amerikos darbininkų judėji
mui. Ir štai, dabar, jo vardu 

i

įsteigiama mokykla, kurioje 
darbininkai galės lavintis sa
vo reikalų supratimo ir kaip 
juos apginti.

Žodis Apie Mokyklų
Būtų gerai, kad ir San Fran

cisco pažangieji lietuviai pasi
naudotų šia proga ir lankytų 
mokyklą. Sąlygos labai priei
namos. Galima užsiregistruoti 
mokyklos raštinėje. Vienas 
kursas kaštuoja tiktai $3.00. 
Pamokos atsibūna nuo 8 iki 10 
vai. vakarais ir nuo 9 vai. ryto 
iki 1 vai. po pietų šeštadie
niais. t

Štai kokie kursai yra duoda
mi :

Monday:
Shop Stewards on the Job 7 val. 
Life in the Soviet Union 7 val. 
Education and Culture in Soviet

Union—7 val.
Trade Union Papers, Publicity 8:40 
Presentation of Cases to Labor

Boards—8:40 val.
Tuesday

Struggle for National Independ
ence—7 val.

The Negro People—7 val.
Civilian Protection—8:40 
American History—8:40 
Marxism, Course 1—8:40

Wednesday 
Life in the Soviet Union—1:30 val. 
War Economics—7 val. 
Parliamentary Law <v>d Public 

Speaking—7 val. 
History of American Labor— 8:40 
U. S. and U. S. S. R. in World 

Affairs—8:40
Marxism, Course 1—8:40 val.

Thursday
English and Citizenship—8:40 val.

Friday
Trade Union and War—7 val.
Marxism, Course 2—7 val.
Open Forum, Lecture Series—8 val.

J. K.

Maskva. — Vokiečiai ar
tinasi prie Maikopo, Kauka- 
zijoj. Maikopo sritis duoda
vo 7 procentus sovietinio 
žibalo.

Trėiias Puslapis

★ ★
OdJkai ^lįou fliuf, With

WAR BONDS
★ ★
It’s not a pleasant picture to con* 

template, but War calls for “blood 
and sweat and tears.” And the Army 
Medical Corps, with its efficient 
nurses and its volunteer Red Cross 
“Angels of Mercy,” needs thousands 
of surgical beds for field and base 
hospitals on every front.

These beds cost approximately $22 
each. They are the latest thing in 
modem hospital beds, with elevating 
springs. In some instances surgi* 
cal cots are used in temporary field 
hospitals and there is a folding bed 
which may be used in ambulances. 
Your purchase of War Bonds and 
Stamps can buy many of these 
beds for the Army. You’ll sleep 
better if you know our boys have 
every hospital comfort Buy War 
Bonds every pay day. Invest ten 

1 percent of your income.
I U. S. Treasury Departmttj

Kaukazo Žibalo Vamzdžius 
100,000 Vokiečiu Taisysią

Berlyno radijas skelbia, 
kad vokiečiai paskyrė 100,- 
000 darbininkų taisyt Kau
kazo žibalo vamzdžius.

Sovietinė kariuomenė, su
prantama, sugadins tuos 
vamzdžius, jeigu matys, kad 
jie gali patekt naciams.

Washington. — Valdžia 
planuoja tyrinėt ir baust ke
lių pramonių vedėjus, kurie 
pardavinėja savo prekes 
brangiau, negu valdiškai 

I nustatyta.

(
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• •• •• ••
Per Visus Paprastus Vakarus

Ražienų stiebai kaip kulkosvaidžių 
vamzdžiai į mėnulį. Dienos metu — į 
saulę. Juose tūtuoja uždusęs vėjas. Vė
jas nuo miško atpučia kunkorėžį. Varpa, 
kaip silkė, guli vidur lauko. Dažnai basa 
koja perstrykteli labai atšakų ražienojų.

Loja šuo iš vienos pusės. Ošia ir ūžia 
miškas iš kitos.

Ražienos truputį, truputį linkteri nuo 
vėjo. Jos spiriasi prieš surambėjusias ir 
sunkias letenas. Bet visuomet nusilen
kia. Nebūtų lietuviškos.

Praeina laikas ir letenos. Iš už miško 
ataidi pavėjui sunkus Amžinas atilsis. 
Linguojas! pažaliavę varpai, ir jų dusliai 
spiegiantis garsas klaidžioja po apylin
kę. Ilgos kanapinės gyslos, įsikibusios į 
geležinę šerdį, tęsiasi iki pat žemės, o 
apačioje gyšluotos rankos. Pakyla vie
na: tai Sveika Marija; pakyla kita: tai 
Amžiną atilsį. Jeigu neįsmelktų rankų, 
tai būtų gražu. Aidas lekia toli toli — 
tai gražu.

Ir miške, ir laukuose, ir ant didelio 
prūdo — šventas vakaras. Pasigirdus ai
dams iš varpinyčios, ne vienos akys pri- 
linksta prie žemės, ne vienos lūpos ima 
judėti pamaldžiai. Bet ir nemažiau vai
kių suką į kamaras. Nemažiau ir mer
gų kamarose laukia.

Pušų, rankų, maldų — be galo. Juk 
Lietuvos vakarai toki iškilmingi, toki 
šventi. Juk tiek daug prisimeldžiama, 
prisigiedama, juk tiek daug prisimuša- 
ma ir prisikoliojama. Taip per šventus 
ir taip per visus paprastus vakarus.
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Pasibaigia pelkės mažučiu upeliu. Pa
sibaigia šilai. O už tų pabaigų praside
da Daugnoros ražienos. Du beržai iš vie
nos pusės, dvi obelys — iš kitos. Svirtis 
uosinė, pasitursinusi kaip senė. Daug
nora jos negriauna, nors iš šulinio van
denį virve traukia. Daugnora senų daik
tų mėgėjas. Svirtį statė senelis, ir ji tol 
stovės, kol pati nugrius. Į kitą pusę 
rikiuojasi baltais mundirais pasipuošęs 
beržynas. Dabar jis be lapų ir švilpia 
drauge su vėju.

Daugnoras namuose žmona su trimis 
murzinais vaikais. Ketvirtas dar ne vai
kas. Kūdikis. Tokių pat sutvėrimų ir 
kūtėje pilna. Jie mikena, žviegia ir mu
šasi dėl pritvinkusio spenio.

Daugnoros Veronika nepamena, kada 
ji plovė savo kaklą. Kad krūtinė plau
nama — ji to niekuomet nežinojo. Bet 
mažajam pypliukui vis tiek. Nors spe
nys apskretęs, juostelė j ęs ne vien dėl am
žiaus, bet ir dėl visokio brudo, bile yra 
pieno.

O Daugnorai taip pat vis tiek. Jis tik 
tada atydžiau pastebi ir pažiūri į Vero
niką, kai jos didelis kvolduotas sijonas 
nebeįstengia paslėpti pilvo kontūrų.

—Atseit, Verele, vėl?
—Vėl.
Tokia Pono Dievo valia. Lai bus jam 

didžiausia garbė.
Pirmosios žmonos duktė Elzė kartais 

pykteli ant tėvo už tokį Pono Dievo pa
juokimą. Bet senis ir nemano juoktis iš 
Dievo. Jis labai rimtai. Jis žino, kad vi
sus smulkiausius ir stambiausius reika
lus tvarko ten aukštai Viešpats su sū
numi ir su Dvasia Šventa. Taip jis su
tvarko ir kitaip būti negali. Jei kitais 
metais bus dar vienas pypliukas, tai čia 
tik vienas Dievas kaltas.

•Kitame namo gale stumdosi ir badosi 
juodi ir balti ėriukai. eO tų ėriukų mo
tina, kurią Daugnora Kotre praminė, 
laižo ir valo savo mažučius spirgučius. 
Kai ėriukai pakankamai švarūs, Kotrė 
nusilaižo pati save. Jos speniai ir teš
muo tokie švarūs, raudoni. Jei Daugno
ra turėtų laiko tokiems stebėjimams, jis 
turėtų atvesti Veroniką pas Katrę ir 
užversti pavyzdį ant nosies.

Bet tokia jau Dievo valia.
Tik kartais, kai Veronika marškinių 

užančio neužsisegusi ima vaikščioti po 
kiemą, ir krūtys kaip chlorodonto tubi- 
kai nutysę per daug lenda į akį, Daug
nora stengiasi pamokyti žmoną. O žmo
na:

—Ne tavo dalykas! Ne tau klapatas 
su vaikais, ne tau rūpintis. Bepiga būti 
susisagsčius. Ir tau, žiū, klynas kartais 
išvirtęs.

Daugnora pasipursloja. Neatsilaikyti 
japi prieš žmoną.

Bet jis nori ją suprasti. Jis atsimena.

kad obelys su obuoliais taipogi nulinks
ta. Na kas gi juos tada prilaikys. Atši 
mena, kad ir karvės, kurios nieko ne-' 
dirba, vaikšto apskretusiu tešmeniu. O 
Veronika juk dirba ir dirba. Jis pakin
kuoja galva:

—Nieko nepadarysi. Tokia jau valia 
Dievo!

Daugnoros laukai susibėgo su klebono 
sklypais, su kelių kaimynų sienomis ir 
palei beržyną — visu šonu šliaužė vals
tybinė žemė.

Daug kuo panašus Daugnora į beržą. 
Ir šaknis turi, ir kamieną, ir išsišako
jęs platokai. Tik beržas moka stovėti 
stačias, kai pro jį pravažiuoja didesnis 
ponas, arba naktį kirvį muistydamas 
praslenka medžių vagis.

O Daugnora! Kai pravažiuoja klebo
nas, ar praeina valdiškas žmogus, jis že
mai nusilenkia, galva . ko ne juosmenį 
pasiekia, o kepurė atskirai toli nusvyra 
iki žemės.

Mastakuoja laisvi, nudribę plaukai, 
kaip beržo šakos.

Tiek Daugnora panašus į beržą.
Nekartą kaimynai, įsižiūrėję į tokį 

lankstų Daugnoros nugarkaulį, nusiste
bi: l < ; • ; 1

—Ale tu man to Daugnoros lankstu
mas. Žmogus ir sensta ir vis kakta žemę 
pasiekia, kai poną pamato. Iš balos...

Bet pro taip besistebinčius staiga pra
eina vargonininkas ir jie su nepapras
ta skuba nusimeta nuo galvos savo tum
pines ir linkteri.

—Agi iš balos tie lietuviai tokie! — 
galėtum pasakyti. — Ir kodėl tik prieš 
didesnį!

Klojime smilko ir džiūvo pelai, su
spaustas šienas ir neminti linai. Daug
noros vaikis iš veido ir iš pilvo — rūgo, 
kaip užminkyta tešla.

Kai jiedu su Veronika susėsdavo prie 
krosnies, supanašėdavo, s u s i 1 i e d avo. 
Abiejų agurkinės nosys, stebulines kojos, 
trimis pūrais • seikėjami pilvai. Veidai 
kaip jurginai. !

Veronika turėjo gerą širdį į vaikį. O 
vaikis labai mėgo ketvirtą Veronikos 
pyplį. Kūdikio ir vaikio nosys — pana
šios. Akys tokios pat. Kartais ir Daug
nora pasistebėdavo tokia Dievo valia. 
2

Šaltoka. Šalna beržyne sugulusi ant ša
kų. Samanos susitraukę ir susikūprinę, 
o ant samanų susikūprinęs Daugnora. 
Jį prigriebė striukas reikalas. Palengva 
jis atsikelia, išsitiesia ir susisagsto kel
nes. Į beržą atsirėmęs stovi šautuvas ir 
vamzdis savo viena akimi žiūri į gelum
binį dangų. Tolėliau, į pelkes, duoda 
kaip pamišęs tetervinas.

Tvirtai susiveržia diržą, traukteli 
aukščiau kelnių ’juosmenį ir pasiėmęs 
šautuvą nutysia per samanas pro beržus.

Tetervinas duoda ir duoda. Laukuose 
neaiškus garsas pasistaipo ir dingsta.

Po storais patalais mėgina pasilįsti 
vaikis. Bet jau rytas ir kažkaip nepa
togu belįsti po patalais. Truputį nepato
gu dar ir todėl, kad ne taip seniai toje 
vietoje gulėjo Daugnora.

Patalai užsikloja, užsikamšo, o vaikio 
lova tuščia ir suglamžyta.

Tuo tarpų beržyne nusispiegia šūvis. 
Tetervinas, kaip avižų maišiukas nuo ar
klio kaklo, nudrimba žemėn.

Mylėjo, užsimerkęs ulbėjo savo meilės 
visokiausias melodijas. Atlindo galvažu
dys ir nudėjo įsimylėjusį.

Daugnora velka už sparno teterviną 
ir kalba Tėve Mūsų. Už laimikį reikia 
padėkoti.

Po pietų, apie trečią, pamiške, paprū- 
džiu bėga Daugnora į* kleboniją ir velka 
teterviną. Juk ne varna. Negi valgysi 
pats tokį brangų paukštį. Ir neišsida
lytum visoj šeimoj tokio paukštigalio. 
Nė po padorų kąsnį neišeitų.

Čiukš,, čiukš prie klebono durų klum- 
piukus.

—Garbe Jėzui Kristui!
Klebonas savo kambaryje kažką mur

mur atsakymo vietoj.
—Klebonėli, va šį rytą margą burko- 

lą nugalabijau. Pats netikėjau.
—Geras paukštis, kaimyne, geras. Kur

gi taip ir pritykojai?
—Ugi savo beržynpalaiky! Duoda, 

duoda kas r£tą. Net miegoti neduoda. 
Pasiukvatijau ir nupyliau savo strielbe- 
le.

(Daugiau bus)

Leitenantas Dempsey, žinomas boksinink as, mokina karius, pakraščių saugotojus, 
kaip mušti priešą.

Toronto, Canada
Trupiniai iš Pronacių Pastogės 

Korespondento “specialybė” 
yra ta, kad jam užduotis su
rinkti viską, kas tik dedasi 
tarp žmonių. Tokiu būdu, lan
dant tarp žmonių, renkant ži
nias, tenka prisiklausyti visko.

Šiame savo pranešime noriu 
jums paduoti keletą trupinių iš 
torontiečių tarybininkų pasto
ges, kuriuos surankiojau iš pa
čių tarybininkų ir jų šalininkų 
lūpų.

Kaip jau yra žinoma, kiek 
laiko atgal čia kalbėjo pulki
ninkas Grinius, buvęs smurti
ninko Smetonos valdžios atašė 
prie Lietuvos atstovybes Ber
lyne. Jis kalbėjo po bažnyčia 
lietuviams tarybininkams ir 
taip vadinamiems socialistams, 
kurie vadinami frenzelininkais, 
indrelininkais ir kitokiais var
dais.

Kadangi prakalbų klausė 
vienas kitas ir iš pažangesnių, 
tai tarybininkai nekaip jautė
si, klausydami Griniaus pra
kalbų. Mat Grinius, kaip iš 
Berlyno atvykęs, kad ir pabu
vęs Amerikoj, vistik apie Hit
lerio legionierius labai palan
kiai kalbėjo.

Kiek aš patyriau iš tarybi
ninkų ir jų šalininkų, tai Gri
nius nukalbėjęs, kad po karo 
Lietuva ir kitos mažos valsty
bės bus sujungtos ir sudaryta 
kooperatyvi valstybė. Tos val
stybėlės būsiančios kaip ir pro
vincijos, kaip kad yra Kana
doj. Girdi, būsią taip daug ge
riau. Nebūsią rubežių ir lietu
viai galėsią važiuoti į Krako- 
vą, į Čenstakavą šventų vietų 
pasižiūrėti ir gražių kalnų pa
matyti. Kitų tautų žmonės ga
lėsią atvažiuoti Lietuvon, pa
vyzdžiui į Palangą, pasimaudy
ti jūros vandenyje.

Šaltesni tarybininkų šalinin
kai savo, jeigu Lietuva bus tik 
provincija, tai .kokiems galams 
yra kalbama, jog tarybininkai 
nori “nepriklausomos” Lietu
vos?

Užklausus, kas Grinių kvietė, 
gavau paaiškinimą, kad jį at- 
kvietė tarybininkai. Jie paėmę 
butą pas Pocius, jis važinėjęs 
ant pietų pas turtingesnius ta- 
rybininkus.

Prakalbos buvo visai nepa- 
sekmingos, nepaisant to, kad 
jų klausyti buvo subėgę ir taip 
vadinami frenzelininkai. Mažai 
žmonių klausė, o kai buvę at
sišaukta aukų dėl padengimo 
kelionės lėšų ir dėl Griniaus 
šeimynos paramos, tai nei vie
nas neaukavęs. Niekas nei su
rūdijusio cento neaukavęs. Ka
dangi taryba ižde pinigų kaip 
ir neturėjo, tai nežinia, kaip 
jie padengė kelionės išlaidas.

Tarp frenzelininkų ir sme- 
tonininkų nesutikimas padidė
jęs dar labiau, kuomet Grinius, 
tas naujleninių socialistų die
vulis, atsisakęs eiti pas frenze- 
lininkus ant pietų. Matomai, 
buvo smetonininkų instruktuo
tas neturėti nieko bendra su 
tais ponais. Po prakalbų Gri
nius nuvažiavęs ant pietų pas 
“ponus” Margelius.

Kas dar pažymėtina, kad tie

tarybininkai išėdė frenzelinin- 
kus ir iš Naujienų. O gal pa
čios Naujienos pamatė, kad 
nieko iš jų nėra. Bet yra dar 
žemesnis laikraštis, tai Naujo
ji Gadynė, kurioj dabar jie iš
lieja visas savo seiles. Kiti 
sako, kad Grinius liepęs Gri
gaičiui nepriimti tokių pecke- 
lių raštų. Dar kiti sako, kad 
koks tai konsulas rašęs Grigai
čiui bent kelis laiškus ir prašęs 
netalpinti frenzelininkų kores
pondencijų.

Vienas tautininkų man išsi
pasakojo, kad buvęs tarybinin
kų sekretorius Burė, kurio ko
mandoje esanti ir dabartinė 
taryba, ketinąs išleisti mažą 
vienkartinį laikraštuką, kuria
me jis išaiškinsiąs, kokiu tiks
lu frenzelininkai tvėrė tarybą, 
ko jie norėjo pasiekti. Taipgi 
būsią nurodyta, kodėl Burė su
sipyko su jais, dėl ko išįro ta
ryba. Girdi, pirmininkas 
(Frenzelis) reikalavęs iš sek
retoriaus (Burės), kad jis eitų 
skųsti nepatinkamų asmenų— 
lietuvių darbininkų Toronte. 
Frenzelis norėjęs apšaukti vi

sus komunistais, kurie tik kri
tikavo tarybininkus, uždaryti 
Liaudies Balsą, lietuvių salę. 
Matomai jis norėjo, kad ta sa
lė pereitų į fašistų rankas, 
kaip kad atsitiko su ukrainų.

K o respondentas.

Montreal, Canada
Liaudis su Kariais Bruzda Už 
Atidarymų Antro Fronto, O 
Nacių šnipai Dirba Išsijuosę— 

Mažai Trukdomi
Rugp. 2 d. Flechesfield par

ke vadovybėj Kvebeko Komite
to už Santarvininkų Pergalę, 
buvo sušauktas didžiulis mitin
gas, reikalaujant atidaryti an
trą frontą Europoj. Jame kal
bėjo žymesni visuomenės vei
kėjai, moterys ir kariuomenės 
vadai. Vienas majoras net iš 
Amerikos. Augštumoj kalno 
parke, ant policijos stoties kie
mo paruoštoj platformoj buvo 
milžiniški plakatai, eilės gar
siakalbių triūbų, toli nešančių 
balsą. Buvo spaudos atstovai

reporteriai, fotografistai ir ki
ti. žemiau jų į publiką ant sie
nos kabojo Sovietų Sąjungos, 
Britanijos, Amerikos ir Kini
jos vėliavos. Tarpe jų eilė 
garsiakalbio triubų, iš kurių 
veržėsi santarvininkų ir karių 
—liaudies balsas, griežtai rei
kalaujantis valdžios atidaryti 
antrą frontą Europoj tuojaus, 
sumušimui nacių-banditų ar
mijos 1942 metais.

Kalbėtojai sudaužė Kvislin- 
gų propagandą ir Miunicho ju
desių politiką, nurodant, kad 
mes einame ginti Kanados, o 
ne Sovietų Sąjungos, nes su
mušus ją, Britaniją, Ameriką 
ir kitas šalis, Kanada nieko ne
reikštų viena paimti Hitlerio 
kanibalams.

Jie sakė, kad jei naciams 
pavyktų atkirsti nuo Sovietų 
Sąjungos Kaukazą iki Kaspi
jos jūros ir užgrobti aliejaus 
šaltinius, be kurių sustotų ju
dėjus! raudonosios armijos ka
ro mašinerija, tuomet naciams 
atsidarytų liuosas kelias per 
Indiją susijungimui su Japoni
ja ir per Suezo kanalą—su Af
rika. Iš kitos pusės, atrodo, 
kad suvargusioms nacių kiau
lėms iki dvėsimo ir prasimušus 
skylę Azijos ir Afrikos atsi
gaivinimui turtais teritorijose, 
būtų rizikinga giliau kišti nosį 
į Sovietų Sąjungą pirm, negu 
sustiprėjus, susitvarkius. Te
nai jiems lengviau būtų apsi
dirbti su Britanijos ir Ameri
kos jėgomis, perkirtus komuni
kaciją, o vėliau pulti Sovietus.

Majoras amerikietis pasakė, 
tarp kit ko, “Hitleris sakė, 
kad rusus sumuš per tris sa
vaites, o čia pasirodė, kad rau
donoji armija persti pri.”

Aišku, visokie nacių drau
gai, pradedant nuo tūlų parla- 
mentaristų ir baigiant žemiau
siomis lakūdromis, intensyviai 
dirba užtarmozimui greito ati
dengimo antro fronto Europoj, 
laukiant progos kuo giliau pra
siveržti naciams linkui Kauka
zo ir Kaspijos Jūrų. Tada iš 
parlamento tribūnų ir spaudoj 
bliautų viešai: “Negalimas an-

(Tąsa ant 5-to pusi.)

Philadelpliijos Lietuvių Didysis

PIKNIKAS
Dienraščio Laisvės Paramai

Įvyks Sekmadienį Prieš Labor Day

6 d. Rugsėjo—September 6fth i

Trys Dovanos -- Prizai prie iš anksto 
parduodamų įžangos tikietų 

1-mas Prizas $15 ir Du Po $5 Pinigais

PIKNIKAS BUS

DEER PARK, N. J
KELRODIS: Persikelkite į Camdeną Ferry (laiveliu), tada po kairei paimkite 

busą Medford No. 54 į Deer Park. 40c. į abi puses. AUTOMOBILIAIS važiuokite 
per Delaware tiltą į Camdeną, į Atlantic City kelią, ir prie pirmutinio Circle po 
kairei, sukite į Route 40 ir važiuokite apie 8 mylias, privažiavę St. Mary’s Church, 
sukite po kairei.

GERA ORKESTRĄ GROS ŠOKIAMS

ĮŽANGA 25 CENTAI GERI VALGIAI IR GĖRIMAI

Šiame piknike bus daug svečių iš Brooklyno, Balti- 
morės ir kitų miestų.

V



Antradiepis, Rugpj. 11, 1942 LAISVE Penktas Puslapis -

TEBEINA AMERIKOS LAIVYNO 
MŪŠIS SU JAPONAIS

Byla prieš 14 Nacių 
Sabotažninky Sėbry

Oficialiai Amerikos Pranešimai
WASHINGTON, rugp. 9. — Jungtinių Valstijų lai

vyno pranešimas šiandien sakė:
Pietinio Ramiojo Vandenyno sritis. — Tebėra veda

mi ofensyvos veiksmai prieš japonų jėgas Solomon sa
lose.

Japonai gana stipriai priešinasi ir dar negalima pra
nešt, kokių laimėjimų bei nuostolių turėjo amerikie
čiai ar japonai.

Australijos daliniai dalyvauja mūšyje išvien su mū
sų jėgomis.

Washington. — Ruošia
ma teismas keturiolikai na
cių, kurie pagelbėjo aštuo- 
niems submarinais įgaben
tiems vokiečiams sabotaž- 
ninkams. Dar’nežinia, ar 
Amerikos valdžia reikalaus 
mirčia baust tuos keturioli- 
ką. šeši sabotažninkai jau 
numarinti elektros kėdėj e.

ĮNIRTĘ SOVIETU APSIGYNIMO MŪŠIAI
Sovietų Oficialiai Pranešimai
MASKVA, rugp. 10. — Sovietų Žinių Biuras vidu

naktį išleido tokį pranešimą:
Mūsų kariuomenė rugp. 9 d. vedė įkaitusius mū

šius srityse Kletskaja, į šiaurių rytus nuo Kotelnikov, 
Armavir ir Kropotkin.

Per savaitę iki rugp. 8 d. vokiečiai prarado apie 400 
orlaivių; Sovietai neteko 205 orlaivių.

Kletskaja srityje vokiečiams pavyko įvaryt kylį į 
priekinę mūsų apsigynimų liniją. Sovietų kariuomenė, 
kontr-atakuodama, sunaikino šešis priešų tankus ir 
užmušė 450 vokiečių.

Tebeina žiaurus mūšis į pietus nuo Kletskaja.
Į šiaurių rytus nuo Kotelnikov mūsų jėgos vedė įnir

tusius mūšius prieš vokeičius, kurįe buvo įsiskverbę į 
mūsų apsigynimo liniją. Sovietų jėgos sunaikino 12 
priešų tankų ir užmušė apie 200 vokiečių.

Armaviro srityje mūsų jėgos vedė dideles apsigynimo 
kautynes. Vienas mūsiškių dalinys atmušė priešų ata
ką, sunaikino septynis jų tankus ir užmušė daugiau 
kaip 300 karių.

Kropotkino srityje mūsų kariuomenė buvo pastūmė
ta atgal.

Leningrado fronte įvyko artilerijos dvikovų ir žval
gų veiksmų. Mūsiškiai žvalgai sunaikino apie 200 vo
kiečių.

MASKVA, rugp. 9. — Kropotkino srityje sovietinė 
kariuomenė atmušė priešų atakas, sunaikino 9 tankus, 
29 trokus ir automobilius ir 17 mortirų ir užmušė apie 
700 hitlerininkų.

Egiptas, rugp. 10.— Tal
kininkų lakūnai smarkiai 
bombardavo fašistų uostą 
Bengazi, Libijoj.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

WATERBURY, CONN.
ALDLD 28 kp. susirinkimas įvyks 

rugpjūčio 12 d., 8 v. v., Venta Sa
lėje, 103 Green St. Visi nariai bū
kite susirinkime, nes yra daug svar
bių reikalų apkalbėti. Reikės tar
tis kaip bus galima kuo daugiau
siai nuvesti šio miesto žmonių į 
pikniką, kuris įvyks rugpjūčio 30 
d., Hartforde, spaudos naudai. Ku
rie dar neužsimokčjote duoklių už 
šiuos metus, malonėkite užsimokėti. 
(186-188) Kp. Sekr.

ELIZABETH, N. J.
LDS 33 kp. susirinkimas įvyks 

trečiadienį, rugpjūčio 12 d., 8 v. v. 
LDP Kliube, 408 Court St. Drau
gai, visi dalyvaukite šiame susirin
kime, nes bus daug svarbių dalykų 
aptarti. V. K. Sheralis.
(186-188)

WINNIPEG, MAN., CANADA
Šiuomi pranešam visiems Sūnų 

ir Dukterų Draugijos 7 kp. nariams, 
kad kuopos sekretorė ir iždininkas, 
Amilė ir G. Paliliūnai pakeitė savo 
adresą. Todėl visi kuopos nariai, tu
rintieji reikalą su Draugija, kreip
kitės sekamu antrašu: Amile Pali- 
liūnienė, 638 Williams Ave., Winni
peg, Man., Canada. Taipgi prane
šu, kad kurie nariai dar neprisiun- 
tė narių patikrinimo blankas, pra
šome prisiųsti, nes laikas grąžinti 
blankas Centrui. Ncatidėliokite, sių
skite sekretoriai, po viršminėtu ant
rašu. (185-187)

Portland, Oregon

Pas mus spaudos piknike at
siranda gerų draugų, kaip A. 
Raškauskas, kuris paaukavo 
stiklinį (siles) kavos puodą, 
kuris buvo išleistas ant išlai- 
mėjimo. O M. Jankauskienė 
aukojo gražią dėžę saldainių, 
irgi ant išlaimėjimo. šie išlai- 
mėjimai davė pelno $20.55. 
Ačiū labai A. Raškauskui ir 
M. Jankauskienei už jų aukas. 
W. Murphy daug pasidarbavo 
platindamas tikietus. Marcin
kienė aukavo keletą bulkų py
rago. Ačiū ir Marcinkienei.

Buvo renkamos aukos ant 
blankų Sovietų Sąjungos pa- 
gelbai. Rinkėjai aukų buvo Joe 
Urbon ir K. Marcinkus. Iš vi
so tapo surinkta $31.75. Ir 
dar kada LDS centras buvo 
prisiuntęs mūsų kuopai keletą 
mažiukių bankelių, kad parin
kus aukų Sovietų Sąjungos kū
dikių pagelbai, tai šią savaitę 
nunešiau penkias tas banku- 
tes pripildytas į Rusijos Karo 
Pagelbos ofisą, kuris randasi 
Portlande. Tai iškračius tas 
bankeles, pasidarė $23.40.. Tai 
išviso buvo surinkta $55.15 dėl 
Sovietų Sąjungos pagelbos. 
Tai reiškia, kad mūsų draugai 
ir mūsų kuopa gerai dirba dė
lei darbo reikalų. Taip ir rei
kia.

Baigdamas tariu visiems 
darbininkams labai ačiū, ypač 
F. V. Ulskiam už vietą ir jų 
darbą ir M. Jonikaičiam, J. 
A. Urbonam, S. A. Ubbrozam, 
W. A. Murphy, S. Stupurienei, 
L. Jozel, varde kuopos. Taipgi 
tariamo ačiū muzikantam, ku
rie grojo veltui, kaip Joe She- 
ringas, Olga Tonning, Joe Ur
bon ir Jim Kaslauskui. Ačiū 
visiems.
Kas Aukavo ir Kiek Sovietų 

Karo Pagalbai
L. L.D. 4-ta kuopa Portlando 

$5, J. S. Stupurai $2.
Po dolerį aukavo: Kari 

Plachty, Joe Efuta, M. Joni- 
kaitis, Mr. Sores, E. Marich, 
Joe Urbon, F. Benson, L. 
Bittne, S. Palinauskas, A. 
Sharko, Sheron, H. Havehuk.

Po 50 centų aukavo: A. J. 
Mack, E. Lakaszayck, K. G. 
Kramer, Geo. Noedlett, B. Da
nilevich, W. Kovalex, Wm. 
Smalinski, E. Laurs, F. Ulsky, 
R. Luk, H. L. Stonu, N. J. 
Betts, M. Grybas, A. Vitai, Joe 
Bookshnis, F. Bookshnis, E. 
Karbanski ir Sheron. Po 25 
centus: Wm. McKenny, M. 
Jankauskienė, R. Carpenter, E. 
C. Gilbert, H. Walpcr, Joe 
Matthews, J. Smith, H. Biggs 
ir bevardis. J. J. Smalinski da
vė 30c, H. Brobu 20c, M. Pu- 
pelis 10c, N. Kovarski 15c.

Komiteto Narys.

nes respublikos.
Tarpe mūsų, Cubos lietuvių, 

randasi ii’ atsilikusių nuo pro
greso ir laukia Hitlerio lai
mėjimo. Bot mes esame tikri, 
kad jų visi troškimai nueis 
kartu su vėjais, o vėliau turės 
gailėtis savo likimo.

Havanos Darbininkas.

Sunkėja Sovietams Pa
dėtis Kaukaze

Maskva, rugp. 10. —šar
vuota vokiečių armija pra
mušė Sovietų apsigynimo 
liniją Kropotkino srityje, 
šiaurinėje Kaukazijoje, ir 
briaujasi pirmyn linkui Ar
maviro ir Maikopo žibalo 
versmių, kaip praneša 
United Press koresponden
tas.

Associated Press, ameri
kiečių žinių agentūra, tei
gia, kad naciai daužą sovie
tinius apsigynimus saugan
čius Maikopo žibalo sritį.

Dviem žygiais kazokai 
raiteliai užmušė bent 6,000 
vokiečių ir 1,000 rumunų.

Chungking, rugp. 10. — 
Amerikos orlaiviai audrin
gai bombardavo japonų už
imtas prieplaukas Hainhon- 
ge, Indo-Chinijoj.

Rodyklės Priešu Orlai
viam Amerikoje

Amerikos lakūnai rytinė
je šalies dalyje pastebėjo 
ant žemės didžiulius ženk
lus, rodančius į svarbias or
laivių stovyklas ir fabrikus. 
Tuos ženklus sudarė priešų 
agentai bei penktakolonie- 
čiai.

Vienas laukas taip suar
tas, jog paliktas ruožtas ne
artos žemės kaipo rodyklė 
linkui karinių orlaivių sto
vyklos. Kitoj vietoj tušti 
maišai lauke sudėti taip, 
jog išeina numeris 9 ir apa
tinė šio numerio dalis at
kreipta į lėktuvų stovyklą. 
Trečioj vietoj, tarpmiškės 
pievaitėje padirbta didelė 
V, kurios smaigalys rodo 
linkui orlaivių stovyklos.

Vyriausybė daro atitin
kamus tyrinėjimus.

Los Angeles, Calif.—Pla
nuojama dvidešimt ketu
riais didžiuliais orlaiviais' 
kasdien gabent tulus reik
menis Amerikos kariuome
nei Anglijoj.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

kritikuojąs kūrybą žmogaus, 
kuris be jokio abejojimo yra 
genijus, privalo girdėti ją ne 
kartą ,bet daug kartų...”

Šitaip apie kompozitoriaus 
Šostakovičiaus 7-tąją Simfoni
ją pareiškė žymusis Bostono 
Simfonijos vadas, Sergiejus 
Koussevitzky.

Panašiai yra pasakęs gar
susis Toscanini. Bet yra, žino
ma, kritikų, kurie “varo sa
vo.” Na, ir tie kritikai, Kous- 
sevitzkio žodžiais, neužilgo 
gailėsis, kam jie pasiskubino 
parašyti tą, ko neturėjo para
šyti.

Berlin, rugp. 7. — Vokie
čiai giriasi, būk jiem telieką 
tik 30 mylių iki Maikop ži
balo šaltinių šiaurvakarinia
me Kaukaze. (Nieks to ne
patvirtina.)

Anglų ’ orlaiviai bom
bardavo įvairius karinius 
nacių taikinius šiaurvaka
rinėje Vokietijoje, Belgijo
je, Holandijoje ir šiaurinė
je Francijoje. Žuvo šeši an
glų orlaiviai.

< BE 100% 
WITH YOUR

Iš Spaudos Pikniko
Liepos 4 d. įvyko spaudos 

piknikas Ulskių ūkėje. Pikni
ką rengė šios kuopos: L.D.S. 
106 kp., Oregon City, O., L.L. 
D. 223 kp., Oregon City, ir L. 
L.D. 4 kp., Portland, Ore.

Diena pasitaikė graži, tai ir 
žmonių gražus būrelis atsilan
kė į šį mūsų pikniką. Matėsi 
keletas karų iš Washington 
valstijos. M. Grybai su visa 
šeima iš Aberdeen, Wash., bu
vo atsilankę. M. Ulskis iš Se
attle irgi svečiavosi su mumis. 
Buvo karas net iš Nevados val
stijos, tai draugo Joe Kapai. 
Iš Californijos irgi matėsi sve
čių mūsų piknike. Ir trys lie
tuviški kareiviai irgi buvo. Tie 
kareiviai pareina iš Chięagos, 
III. Jie gražiai kalba lietuviš
kai.

šis piknikas spaudai pelno 
davė $95. Pelnas tapo padalin
tas šiaip: “Vilniai” $47.50 ir 
“Laisvei” tiek pat. Tai nepra
sčiausiai pasisekė mūsų pikni
kas ir spaudą gražiai parėmė
me. Ir kitos kolonijos turėtų 
nepamiršti savo darbo klasės 
laikraščių, kaip “Vilnis” ir 
“Laisvė”.

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

SANDELIS KNYGŲ IR ŽOLIŲ
Arbata nuo strėnų skaudėjimo ir 

vare laukan akmenėlius, pakelis 60c
Nervų Arbata .............................. 85c
Vyriškumo Pataisymas ............. 85c
Nuo Kataro bei Hay Fever .... 85c 
Arbata nuo nutukimo ..............  85c
Cukrinės Ligos (Diabetes) ..... 85c
Palangos Trajanka, stambios ša

knys, 3 pakai už .................. $1.50
KNYGOS.

CLEMENT VOKIETAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. TRiangle 5-3622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7179

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

530 Summer Avenue 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

Aukso Altoriukas, Tilžės ..... 60c
Ta pati gražiais celuloido viršais

su gražiais antspaudais .... ,..$1.60
Vainikėlis, maža knygelė, mišių

maldos su paveikslėliais ....... 50c
Ta pati minkštais viršais ..... $1.25
Gydykla nuo mirties baimės, su

paveikslais ............................... 50c
Saulei nusileidus arba graborių 

slaptybės, kaip jie mirusius 
prirengia pašarvojimui, balsa- 
mavimas, papročiai visokių 
tautų ir deginimai kūnų, 300 
puslapių ...........į................ $1.25

Apie dangų, saulę, mėnesį ir 
žvaigždes .............................. 10c

Istorija Ali-Baba ir 40 Razbai- 
ninkų .....................................  20c

Kantri Alena .............................  25c
Pranašavimai Mikaldos ............. 25c
Marių Duktė .............................  25c
Duktė Pūstynese ...................... 25c
Savizrolas, juokingi skaitymai 25c
Neužmokamas žiedas ..............  25c
Gudrus Piemenėlis ....................  25c
Velniškas Tiltas per Nemuną,

Hcrodas Boba ir kitos 7 is
torijos .....   35c

Sveikata Ligoniams, aprašo viso
kias žoles nuo įvairių ligų .... 25c 

Marijos Sapnas ant Kalno Alyvų 15c 
Lengvas Būdas išmokt angliškai 35c
1001 Naktis, dalis I ..... ........  50c
Karvės, iš jų nauda ir kaip pa

daryt sūriai ........................  25c
Kapitonas Velnias, gražus skai

tymas, 400 pusi................... $1.25
Sapnų knyga su paveikslais, ap

daryta ...............................y $1.25
Kabalas ....................................... 15c
Burykla ir Burtininkas, papasa

kojimas praeities, apibūrimas 25c 
Sakinas, nedomas žydas, žingei

dus apskaitymas .................. 25c
Gudrus Piemenėlis, graži apysaka 25c

M. ŽUKAITIS 
834 DEAN ST., 

SPENCERPORT, N. Y.

Havana, Cuba
(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 

vo didelis mitingas. Tas mi
tingas buvo suorganizuotas ir 
pavadintas “Zero Hitler 1942 
m.” Buvo susirinkę tūkstančiai 
darbininkų. Tame mitinge at
silankė ir Cubos prezidentas 
generolas Batista. Preziden
tas pasakė energingą kalbą ir 
paragino Cubos darbininkus, 
kad būtų pasirengę ir gerai 
organizuoti nacizmą ir fašiz
mą nugalėti.

Tame mitinge buvo surink
ta daug tūkstančių dolerių dėl 
Raudonosios Armijos. Mūsų 
kliubas irgi nebuvo atsilikęs 
nuo šito garbingo darbo. 27 
d. birželio mes įnešėme 500 
dolerių dėl Raudonosios Armi
jos.

Mes, visi kliubo nariai, kar
tu su ukrainiečiais ir baltaru- 
sais, dirbame, kaip kas gali
me — materiališkai ir mora
liškai. Mos žinome gerai, kad 
dar priešakyje mūsų yra daug 
darbo. Pasaulio kraugeriai nė
ra dar sumušti. Bet mes esa
me pasiryžę dirbti kolei bus 
sumušta nacizmas ir fašizmas, 
ir bus laisvos mūsų socialisti-

Montreal, Canada
(Tąsa nuo 4-to pusi.) 

tras frontas Europoj I Pavojus 
Indijai, Suezui ir kitur.”

O kaip su pagelba? Nagi 
“per toli, sunkus susisiekimas 
ir kitos kliūtys.”

Nacių-Kvislingų šių dienų 
strategija tokia: Nekiškit Hit
leriui peilio antru frontu į už
pakalį, kuomet jis žygiuoja 
pirmyn, o kai nueis dar toliau, 
taf už akių jam jau nebeužbėg- 
site!

Perlaužus raudonosios armi
jos užtvarą nuo viršminėtu 
kraštų per Kaukazą, perkirtus 
Suezą,—pasunkėtų tų kraštų 
apgynimas, o palengvėtų bal
sas sabotažninkams, kad dabar 
jau nebėra vilties laimėti karą 
prieš nacius.

Kalbėtojai užtikrino, kad 
bus atidarytas antras frontas. 
Naciu tesą tik dešimtas nuo- c

šimtis jėgų vakarų fronte (be
ne bus tik dar mažiau).

Perskaityta ir priimta rezo
liucija pasiųsti M. Kingui Ot- 
tavon. Ir telegrama Raudono
sios Armijos vadui — Timo- 
šenko.

Mitingą užbaigė orkestrą 
Frakcijos, Amerikos ir Kana
dos himnais.

Sugavo Nacių šnipą
Šiomis dienomis vienas 

draugas — karo laivų darbi
ninkas pranešė, kad jiems bu- 
dovajont ir statant laive naujo 
typo mašinas, anglas darbinin
kas pastebėjo francūzą darbi
ninką, kad jis išsiėmęs kišeninį 
laikrodėlį ir atkreipęs į maši
nų dalis, spaudo knopkutę ja
me. Vėliaus anglas klausia jo, 
“kelinta valanda”? “Aš netu
riu laikrodžio,” atsako jis.

Po darbo anglas paliepė sar
gybai suimti jį, kaipo šnipą, 
lipant nuo laivo. Tai buvo ne 
laikroddėlis, o fotografo apa
ratas, kurį rado jo kišeniuje.

Tai šnipų negudrumai juos 
išduoda, o abelnai čia negirdėk 
ti, kad kas jų labai j ieškotų 
taip, kaip kad įprasta gainiotis 
paskui komunistus. Labai daug 
čia jų tų fašizmo blakių su 
prūsokais prismirdę.

Gamtmylis.

h . =..   =
MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
RSųT Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga UUti
Vietos ir importuo
tos degtinės'ir vy
nai, geriausių bra
vorų alus ir ėlius. 
Kada būsite Brook- 
lyne, užeikite susi
pažinti.

426 South 5th St.

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

Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau 

Grikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn 

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

Tel. GLenmore 5-6191

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

J. LeVanda—E. LeVanda
Tėvas ir Sūnus Levandauskal 

UNDERTAKER

337 UNION AVENUE
Brooklyn, N. Y.

TeL STagg 2-0788
NIGHT—HAvemeyer 8-1158

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių 
VELTUI šERMENINfi 

(KOPLYČIA) 
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVE. 

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

Blokas nuo Howes St. eleveiterio stoties.

Kiekvieną sub atą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys 
užėjimui su mote
rimis. Nedėliomis 
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai.

Brooklyn, N. Y.
Tel. EVergreen 4-9508

LORIMER RESTAURACIJA
ANTANAS BARZDA. Savininkas 

417 LORIMER ST. “Laisvės” Name BROOKLYN

Puikūs lietuviško na
mų darbo kllbasai Ir 

kepta paršiena

Gaspadoriškai nuvirti 
kopūstai ir barščiai

Geriausios rūšies

VALGIAI
Gaminami Europiško 

ir Amerikoniško 
Stiliaus

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

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

anglių pristatymas į miestus

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

V

F. W. Shalins 
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 JAMAICA AVE.

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

4* 4* 4*
Liūdesio valandoje kreip
kitės prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai mo
derniškai įruošta mūsų 
šermeninė. Mūsų patar
navimu ir kainomis bū

site patenkinti.
4* 4* 4*

1113 Mt. Vernon St
Philadelphia, Pa.
Telefonas Poplar 4110



geltas Puslapis

■

Apvogė Laisvės Jstaigę

Lillian Godoff

valstijos sei-

<♦>

LIETUVIŠKAS KABARETAS<♦>

<♦>

<♦>

Prilaiko
AKINIUS

Albert

Leonard 
..Montalto

Francis 
Grumman

rudenį 
ir ku- 
parti-

an-
an-

nes tais 
padengti 
išlaidas, 
automo- 
Artimai

išbarstyta, 
ir seifas

Pašaukta policija. Kiek vė
liau pribuvo ir specialis skva- 
das tiriantis vagis. Kol kas su
rasta, kad vagys išsinešė veik

rim aries) . da- 
Partijos.
raginami da- 
šiame sąraše

ĮįjĮįil'irlįĮrĮ),x,;.7.!'„...^ wįįiį|M|»

3rd
4th
5th
6th
7th
8th
9th
10th
12th
13th
14th
15th
16th
17th
18th
19th
20th
21st
22nd Walter A. Lynch
23rd Charles A. Buckley
24th James M. Fitzpatrick

Į N. Y. Valstijos Senatą

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

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

tikietu 
tos partijos, kurios balsuotoju 
užsirašė.

Louis Koskie
23 Distriktas

ROBERT GIORDANA
Napoli John Napoli Frank 

nėse ant 
ne. Ten

valstijos konvencijon.

Cohen

Storne

Brown

o

Lena Boriskin 
Harriet Keilson 
William Blank 
Louis De Santes

Victor 
Rabinowitz

Biznieriai, skelbkite savo bizn) 
dienraštyje

u'Ajfc -<ri .L^. Antradienis, Rugpj. 11, 1942

NewYorko^fe^Zlito
Amerikos Darbo Partijos 

Balsuotojams
Rugpjūčio 11-tą, antradieni, įvyks partijų kandidatų nomi

nacijos. Iš tų kandidatų daugiausia gavusieji balsų pasiliks 
sleituose piliečių galutiniems rinkimams lapkričio mėnesį.

Rinkimai šiemet be galo svarbūs. Dėlto Darbo Partija, jos 
progresyviai ypatingai, dėjo didžiausias pastangas sudaryti 
skitus iš gerinsiu šalies vieningumo ir karo laimėjimo šali
ninkų, nežiūrint, iš kurios jie partijos. Darbiečių sleite yra 
darbiečių, yra ir demokratų bei republikonų.

Kiekvienas darbietis yra prašomas balsuoti už visą sleitą. 
Darbo Partijos balsuotojų lietuvių parankumui čia įdedame 
visą Kings County (Brooklyno) kandidatų sleitą. Sutinkantie
ji balsuoti už jį visą ištisai, prašomi juodu paišeliu įrašyti kry
žiuką virš sleito dešiniam krašte esančiame ratu apvestame 
langutyje.

Oficialiai partijų kandidatų nominacijose (p 
lyvauja Demokratų, Republikonų ir Am. Darbo

Darbo (American Labor) Partijos balsuotojai 
lyvauti nominacijose. Susiraskite savo distriktą 
ir balsuokite už visus čia paduotus kandidatus.

Viršuje, atskiroje eilutėje, yra kandidatas į 
mėlį (Assembly).

Iš kairės nuo krašto yra vardai kandidatų į Darbo Partijos 
Valstijos Komitetą. O krašte į dešinę yra vardas kandidato 
į delegatus Darbo Partijos

Kings County
1 Distriktas

LEWIS W. OLLIFFE
Concho Colon Louis Joel
Matthew P. Coleman
George Ionin
Isidore
Emilia

Kaufman 
Giboyeaux

2 Distriktas
HENRY KLEIN 
RabinowitzVictor 

Sigmund Gross 
Leo J. Linder 
Lillian Kohn 
Pearl Abrams

3 Distriktas
JOSEPH RADOSTA

Francis O’Reilly Sidney Gurowsky 
Pearl Parisi 
Joseph Radosta
Mary Reid 
James Reid

4 Distriktas
BERNARD AUSTIN 

Josephine Timms Josephine Timms 
Sanford Chalfin 
Rose Hirschorn 
Manny Asser 
Sylvia Shapiro

5 Distriktas
SEYMOUR BRENNER 

Gertrude Cohen Gertrude 
Carl Kaplan 
John Downing 
Rose Wolf 
Louis Reiss

6 Distriktas
ROBERT J. CREWS 

Barney Cohen Juanita 
Sophie Bass 
Esther Gilwarg 
Sylvia Aronowitz 
Morris Leibowitz

8 Distriktas
FRANK GRUDEN

Leo Moskowitz Charlotte
Rose Brown
Peter DeLauro
Raymond Castellon
Pietro Carulli

9 Distriktas
LOUIS KOSKIE

SUSIRINKIMAI 
BROOKLYN, N. Y. 

kuopos labai svarbus 
jvyks ketvirtadieni,

su- 
rug- 

7:30 v. vakaro, Laisvės 
Apart savo organizacijos

LLD 1 
sirinkimas 
pjūčio 13, 
svetainėj, 
ir spaudos reikalų, bus prelekcija
apie tai, kokią svarbą turi Kauka
zo frontas Jungtinėms Tautoms, 
po .prelekcijos bus diskusijos. — 
kp. Org-rius. (187-189)

BROOKLYN, N. Y.
Tarptautinio Darbininkų Apsigy

nimo 17-tos kuopos valdyba ir na
riai malonėkite dalyvauti Laisvės 
svetainėj rugpjūčio 13-tos vakarą, 
17-tos kuopos reikalais pasitarimui, 
kuris jvyks greta su LLD 1 kp. su
sirinkimo. — Org. A. Mureika.

(187-189)

REIKALAVIMAI
Reikalingas senyvas žmogus pa

dėti dirbti prie grindų obliavimo 
(floor scraping), turi mokėti auto
mobiliu važiuoti. Darbo patyrimas 
nereikalingas, išmokysime. Gyventi 
yra vieta pas savininką. Dėl algos 
ir darbo sąlygų susitarsime asme
niškai.

Mr. Sleivys, 506 W. 177th Street, 
New York City. Tel. WA 3-2006.

(186-191)

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau brolių Motiejaus ir Sta

nislovo Kilinskių. Paeinančių nuo 
Alytaus Apskr., kaimo Radžiūnų. 
Jeigu dar gyvi, kur esate, prašau 
greitai atsišaukt. Arba kas žinote 
apie juos, prašau pranešti už tai aš 
būsiu jumis labai dėkingas. Joseph 
Killnskis, 427 Lorimer St.. Brook
lyn, N. Y. (184-189)

tus organizacinius darbus, su
sijusius su LDS.

10 Distriktas
DAVID E. PITCHER, JR.

Bertil Westlin Eva Weinless 
Eva Weinless
Joseph Montebello 
Abe Shapiro
Lilly Harding

11 Distriktas
LAWRENCE? KAM METT

Nathan Cohen Nathan Cohen 
Max Torchin
Eva Ende
Joseph Krimsky 
Lawrence Kammet

12 Distriktas
FRANCIS GRUMMAN

Francis Grumman 
Robert Robbins 
Robert Robbins 
Lester Zirin 
Max Weiden 
Israel Weisman

13 Distriktas
RALPH SCHWARTZ

Elma Bernstein Elma Bernstein 
Nathan Messner
Virgilio Grappone 
May Kilman
Dominick Pecoro

14 Distriktas
BENJAMIN SHER

John D. Masso John D. Masso 
Benjamin Sher
Yetta Pincus
William Eisenstadt 
Joseph Lewaskiewicz

15 Distriktas
GEORGE GLEASON

George Rogers George Rogers 
Anthony Malnassy
Louis Lerner
Olga Skuda
Fannie Weissman

16 Distriktas
JAMES GRIESI

Richard Mazza Augustus Davidson 
Libby Mines
Irving Herzenberg 
Harvey Hausner 
Manuel Kardonsky

17 Distriktas
REV. THEO. J. ALCANTARA

Theophilus Alcantara Theophilus 
Albert Spivey Alcantara
Abraham N. Gross 
Oscar N. Meyers
Sidney Steinhauer

18 Distriktas
IRVING STEINGUT

Saul Gerald Friedman Saul Gerald 
Rebecca Stein Yuttal Friedman 
Abraham Burdick
Mollie Samuels Uson 
Julius Cohen

19 Distriktas
MAX TURSHEN

Leonard Montalto ’ 
Frank Urbancic 
Frances Palazzolo 
Samuel Martin 
Anton Glazar

20 Distriktas
BIAGIO PALAZZOLA

Biagio Palazzola Biagio Palazzola 
Peter Ippolito 
Irving Schmidt 
Vito Milano 
Paul Horowitz

21 Distriktas
PETER HARRIS

Oscar J. Albert Annette 
David Bamofsky
Samuel A. Neuburger 
Frank Sullivan, Jr.
David Zeldin

22 Distriktas
JULIA MEISTER

Julia Meister Julia Meister 
Abraham D. Baumel 
Isabelle Friediger 
Sol Markowitz 
Ray Berkman

Naktį iš penktadienio į šeš
tadienį piktadariai įsilaužė į 
dienraščio “Laisvės” raštinę 
ir padarė nuostolių.

šeštadienio rytą dienraščio 
“Laisvės”’ raštinė labai baisiai 
atrodė. Metalinė šėpa atplėš
ta, visos knygos, dėžės išmė
tytos, išbarstytos, stalčiai iš
mėtyta, popieriai 
registeris atlaužtas 
pusėtinai sužalotas.

John
Lilyan Napoli
Manny Schlossberg
Sam Skobei
Bessie Portnoy

Kandidatai Viso Miesto Skale
I Kongresą

Catherine Gluszack 
Matthew P. Coleman 

Jomes J. Heffernan 
Andrew L. Somers 
John J. Delaney ' 
Donald L. O’Toole 
Albert Slade 
Emmanuel Celler 
Samuel Dickstein 
Louis J. Capozzoli 
Arthur K. Klein 
John Rogan 
James H. Fay 
Joseph Clark Baldwin 
Garow T. Geer, Jr. 
Sol Bloom 
Vito Marcantonio 
Joseph A. Gavigan

4th
5th
6th .
7th
8th .
9th
10th
llth
12th
13th
14th
15th
16th
17th
18th
19th
20th
21st Julius Cohen
22nd Benjamin Frum
23rd Concetta E. Mingola

Į Miesto Teisėjus
Edward J. McCullen

Richard Mazza 
Nunzie Finguerra 
Joseph Dermody 
Louis B. Heller 
Abraham Burdick 
Daniel Gutman 
George Rogers 

: Jose Giboyeaux 
Nathan Dambroff 
Hyman R. Mandel 
William J. Murray 
Lester Baum 
Josif Marcu, Jr. 
Jerry Finkelstein 
Charles Muzzicato 
Hope R. Stevens 
Alexander A. Falk

Kas Galės Balsuoti 
Nominacijose?

Šiandien, rugpjūčio 11-tą, 
įvyks partijų nominacijos kan
didatų ateinantiems rinki
mams. Nominacijose svarbu 
dalyvauti visiems, kurie tam 
pasiruošę.

Nominancijose (primaries) 
gali dalyvauti tik tie piliečiai, 
kurie balsavo pereitą 
įvykusiuose rinkimuose 
rie užsirašė (enrolled) 
jų balsuotojais.

Nominuoti gali tik

Daugiau Atiku Pirkimui 
Ambulanso

Apart pirmiau skelbtų, per 
A. Balčiūną (maliorių) pirki
mui Raudonajam Kryžiui am
bulanso aukojo sekami:

M. Vedegiene $1.50.
Po $1: J. Anskienė, K. Ans- 

kis, P. Kapickas, V. Čepulis, 
E. Stupurienė, M. Wilson, M. 
Kraujalis, V. Pranaitienė, J. 
Čėsna, F. Kazakevičienė, M. 
Yakštys, M. Yakštienė. K. Jo- 
tauta 50c.

Su pirmiau skelbtais, per A. 
.Balčiūną ant LDS 1-mos kuo
pos blankos surinkta $51. A. 
Balčiūnas tikisi dar surinkti 
aukų Lietuvių Organizacijų 
Ambulanso Fondui.

LDS-eris.

$10 smulkių pinigų, nedidelį 
radio priimtuvą, keletą karo 
taupinimo ženklelių ir, gal bū
ti, dar kaip kurių dalykų, ku
rių ant greitųjų neteko apžiū
rėti.

Didžiausio nuostolio pada
ryta, tai sužalotas “seifas,” 
nulupta renkena, apskaldytas. 
Prisiėjo mums šaukti specia
listas jį atidaryti. Nepriete
liams nepavyko •• “seifas” ati
daryto ir todėl nuostoliai yra 
daug mažesni. Bet pačio “sei
fo” pataisymas atsieis apie 
$70 ar gal ir daugiau. Policija 
jieškos piktadarių.

Paskui jis mano apsilanky
ti pas savo senąją motiną, 
draugę Ormapienę ir seseris, 
—visos gyvena Pittsburghe, 
Jono gimtavietėje.

Rugpjūčio 22 dieną Jonas 
Ormanas apsivilks kario uni
forma; tą dieną jis išvyks iš 
New York o.

Jonas Ormanas yra vienas 
iš ne daugelio Amerikoje gi
musių, čia mokslus ėjusių ir 
augusiųjų jaunų vyrų lietuvių, 
ką domisi lietuvišku gyveni
mu, lietuvišku judėjimu ir dir
ba lietuvių organizacijoms. Jis 
yra redagavęs “Vilnies 
gliškąjį skyrių, “Laisvės
gliškąjį skyrių , ir jau eilė me
tų, kai vadovauja Amerikos 
lietuvių jaunimui, susirišusiam 
su LDS.

Authorized Bottler: Pepsi-Cola New York Bottling Company

Teisia Nacius už Slaptą 
Deimantų Parda

vinėjimą

Jonas Ormanas Jan 
Dėdės Sarno Karys

Pereitą šeštadienį Jonas 
Ormanas, Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo Jaunimo Komi
teto sekretorius ir “Tiesos” 
angliško skyriaus redaktorius, 
buvo pašauktas į Jungtinių 
Valstijų kariuomenę. Ten bu
vo atlikta jam paskutine fizi
nė egzaminacija ir ten pat jis 
buvo prisaikdintas kaipo Dė
dės Šamo karys.

Jonas Omanas

Užpuolikai Šaudėsi su Poli
cija, Vienas Areštuotas

Servido buvo maudy- 
Pitt gatvės, Brookly- 
ant jo užpuolė trys 

piktadariai. Servido pas savę 
turėjo $60 ir gynėsi, 
pinigais jis turėjo 
savo sūnaus gimtuvių 
Plėšikai jį nušovė ir 
biliu pradėjo bėgti,
važiavęs slaptas policininkas 
James Kelly nužiūrėjo juos ir 
pradėjo sekti. Plėšikai išmušė 
automobiliaus užpakalinį lan
gą ir du iš jų pradėjo šaudyt į 
policininką. Tuo pasinaudoda
mi jie paspruko. Kiek vėliau 
slaptas policininkas Dunphy 
suėmė tūlą Joseph Randazzio, 
ant Bleecker gatvės Policija 
įsitikinus, kad jis yra vienas 
iš trijų.

LIETUVIŠKA

Teisiamas vok ietys Werner 
von Clemm ir dar keturi jo 
sėbrai už pardavinėjimą dei
mantų. Jie pardavinėjo dei
mantus ir už juos gautus ame
rikoniškus popierinius pinigus, 
siuntė į Vokietija. Matyti,

kad vėliau Hitlerio šnipai 
aprūpinti tais Amerikos pin - 
gais buvo ir yra siunčiami i 
mūsų šalį piktiems nacių dar
bams. Sakoma, kad ypatin
gai deimantu 
pakilo po to, 
vergė Europą, 
še žmones.

pardavinėjimas 
kaip naciai pa- 
mat, .jie apiplė-

Gaudami pėdę neužmirškite ir 
savo šalies reikalus — pir

kite bonus ir štampas.

GREEN STAR BAR & GRILl

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

nes žino, kad visados bus patenkint^

Linksma Pare Kiekvieną Šeštadienį!
TURIME GEROS DEGTINES IR VYNŲ

Ateikite pasimatyti su Givutis
Geriausias Alus Brooklyn*I &tai 

ttdr«8a8.

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

THAT LEAVES SOTIMIUS1ID

Rheingold Extra Dry Alus 
Didelis pasirinkimas visokiu 
VYNŲ ir DEGTINES 

Importuotų ir Vietinių

Kasdien Turime 
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

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

Krautuvėje yru 
didelis pasirin
kimas 1 u i kro- 
džių, ) a ik rodė- 
lių, deimantinių 
žiedų, auksinių 
ir s i d a brinių 
daiktų ir daik
telių, kokių tik 
jums rcikalin- 
C«.
DAIKTAIS IR 

KAINOMIS 
BOSITE

PATENKINTI

Lietuviu Rakandu Krautuve
Dabar mūsų Jonas turi tik 

14-ką dienų poilsiui ir savo 
reikalų sutvarkymui. Pirmuti
nis “reikalas” bus — sureda- 
gavimas angliško skyriaus 
“Tiesoje.” Be to, jis atliks ki-

JOSEPH ZEIDAT, Sav.
411 Grand St., Brooklyn 409 ir 417 Grand St., Brooklyn, N. Y

Tel. EVergreen 7-8451

Išdirbėjai ir Pardavėjai

Geriausios Rūšies Rakandų
Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių 

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENĖ ir SŪNAI

STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

Išegzamimioja
AKIS

VERI-THIN RYTHM ... 
Yellow gold filled caie, 
17-jewel Precision move
ment .... $33.75

MERCEDES ... 14 kf. 
•olid yollow gold cate, 
l7-j»wel Precision move
ment .... $42.50

VERI-THIN AIRWAY . . . Pink 

or yellow gold filled caie w'rth 

Guildite back. 15 jewel.. $29.71

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

NOTARY 
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

PUIKIAI ĮRENGTOS DVI KOPLYČIOS DUO
DAMOS MYLIMIEMS PAŠARVOTI DOVANAI

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y
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