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KRISLAI
Vieneri Metai Atlantiko 

Čarteriui.
Kaip Jis Pritaikyti?
Indijos Žmones Į Mus Žiūri.
Jeigu Saliamono Salose Ga

lima, Tai Kodėl Ne 
Europoje?

Rašo R. Mizara

Rytoj, rugpjūčio 14 dieną, 
sukaks lygiai vieneri metai, 
kai prezidentas Rooseveltas ir 
Didžiosios Britanijos ministe- 
ris pirmininkas Churchillas 
pasirašė bendrą pareiškimą, 
išdėstant tikslus ir principus 
būsimai pokarinei taikai.

Vėliau šis dokumentas bu
vo pradėtas vadinti ATLAN
TIKO ČARTERIU. I r šiandien 
jis yra tokiu žinomas.

Kodėl Atlantiko čarteriu ?
Todėl, kad jis buvo pasira

šytas Atlantike — šiaurės At-1 
lantike. Jis buvo pasirašytas 
Anglijos šarvuotlaivyj “Prince 
of Wales” — tame pačiame Valstijų marininkai ir ka- 
šarvuotlaivyj, kurį po keturių riuomenė, iškelti į Solomon 
mėnesių japonai nuskandino 
netoli Singaporo tvirtumos.

Po to, kai Atlantiko čarte
ris buvo paskelbtas, tuojau 
Tarybų Sąjunga ir kitos tau
tos, kariaujančios prieš fašis
tinę Ašį, pareiškė, kad jos su
tinka su juo ir vykdys jį.

Dar daugiau šiam dokumen
tui svorio buvo priduota, kai 
jis buvo įkorporuotas į Jung
tinių Tautų Deklaraciją, pa
skelbtą 1942 metų sausio mė
nesio pinna dieną. Po šia de
klaracija pasirašė 22 valstybių 
atstovai; vėliau, birželio 14 
d., padėjo po šia deklaracija 
savo parašus dar dviejų vals
tybių atstovai — Meksikos ir 
Filipinų.

Taigi šiandien Atlantiko 
čarteris ir Jungtinių Tautų 
deklaracija patapo tarptauti
niu dokumentu, — pagrindu 
būsimai taikai, pagrindu, ku
riuo pasiremdamos išlaisvinto
sios tautos spręs savo reikalus, 
savo ateitį.

Būtų gerai, kad minint šias 
Atlantiko Čarterio metines su
kaktuves, būtų atidarytas an
trasis frontas Europoje.

Būtų gerai, kad šiam meti
niam jubilėjui būtų priduota 
daugiau jėgos. Nes be jėgos, 
be sumušimo Hitlerio ir jo na
ciškų nenaudėlių, pats Čarteris 
ir jame paskelbtieji aštuoni 
punktai pasiliks bereikšmiai; 
žmonės pradės jais nusivilti, 
nes sakys, kad tas viskas tik 
gražiai skamba, bet gyvenime 
neturi jokio svorio.

Būtų gerai, beje, kad meti
nių Atlantiko Čarterio sukak
tuvių proga, būtų sulaikyti 
tragiški Įvykiai Indijoje. Nes 
jei jie nebus sulaikyti, jei žmo
nių šaudymams nebus užbėg
tas kelias, jei su Indijos liau
dimi nebus tartasi, tai šimtai 
milijonų indusų liausis tikėję 
čarteriu, jo gražiais idealais.

Atlantiko čarteris — pui
kus dokumentas. Bet jis tega
lės pilnumoj būti įkūnytas tik 
tuomet, kai fašistinė Ašis bus 
sunaikinta. Jis, naje, galės bū
ti Įkūnytas, jei jau dabar 
dijos žmonės matys, jog 
nėra tik gražūs žodžiai.

In- 
tai

A-žmonės džiaugiasi, kad 
merikos karinėms jėgoms Ra
miajame Vandenyne pavyko 
pradėti ofensyvą prieš japo
niškus fašistus. Bet jie sako:

—Jeigu Amerikos kariai ga
lėjo išlipti Į Saliamono salas, 
tai kodėl Jungtinių Tautų ka
riuomenė .negali panašiai pa
daryti Vakarų Europoje? Ko
dėl neatidaromas* antrasis 
frontas?
, Ir žmonės yra teisingi, ši
taip klausimą statydami.

Vienas laikraštis rašo, kad 
antrasis frontas neatidaromas 
vis tuo generolų pasiteisinimu, 
būk dar ne viskas galutinai 
pasiruošta. Ir dėlto tasai dien
raštis (New York Post) pa
reiškia, jog laukimas iki pas
kutinis guzikas bus Įsiūtas Į 
kareivio šimelių, būtų didžiau
sia klaida.
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AMERIKA PRADE
DA IMTI VIRŠŲ 

SOLOMON SALOSE
Verda Mūšiai Durtuvais tarp Amerikiečių ir Japonų; Ame

rikos Lakūnai Pleškino Japonus Rabaule ir ties Timor

i

Australija. — Jungtinių

salas, Tulagi srityje, atlai- 
I ko savo pozicijas, nežiūrint, 
kad japonai galingai juos 
kontr-atakuoja, kaip pra
nešama iš Jungtinių Tautų 
štabo, esamo Australijoj. 
Oficialiai teigiama, kad a- 
merikiečiai Solomon salose 
padaro daugiau nuostolių 
japonams, negu japonai 
jiems.

Radijo pranešimas trečia
dieni sakė, kad Amerikos 
marininkai ir japonai veda 
žiaurius mūšius durtuvais 
raistuose ir amerikiečiai 
praplatino savo užimtas po
zicijas Tulagi saloj, už 900 
mylių j šiaurių rytus nuo 
Australijos.

Tebesiaučia karinių laivų

Angly Lakūnai Arde 
Mainzą, Svarby Vokie

čių Pramonės Miestų
London, rugp. 12. — 

Stambus būrys anglų orlai
vių* bombardavo Mainzą, 
vokiečių pramonės miestą 
prie Rhein upės, vakarinė
je Vokietijoje. Dingo 16 
Anglijos orlaivių. Iš to su
prantama, jog didelis skai
čius anglų orlaivių dalyva
vo atakoje prieš Mainzą, 
centrą geležinkelių, mašinų 
fabrikų ir chemikalų pra
monės.

Gal Naciai Briausis 
Skersai Kaukazo

Maskva, rugp. 12. —Vo
kiečiai kai kur įsiveržė į 
Kaukazo tarpkalnes. Mano
ma, kad jie mėgins pereiti 
skersai Kaukazo kalnų į 
Tiflisą. Naciai esą priruo- 
šę tam specialę kalnų ka
riuomenę ir pritaikytus tan
kus.

Jeigu hitlerininkam pa
vyktų persimest per Kau
kazo kalnus tuom ruožtu, 
tai jie galėtų grąsint ir an
glų žibalo versmėm Iraqe.

Berlyno radijas sakė, kad 
rumunai, esą, užėmę Sla- 
vianską, 25 mylios į šiaurių 
vakarus nuo Krasnodaro, 
Kaukazijoj. — Šis praneši
mas nepatvirtintas.

Fašistai Nuskandino 
Angly Lektuvlaivį

London, rugp. 12. —Ang
lai praneša, kad fašistų jė
gos Viduržemio Jūroje nu
skandino Anglijos lėktuv
laivį (orlaivių išvežioto ją) 
“Eagle”. Tai buvo 22,600 
tonų laivas.

Niekas niekad nepradėjo 
mūšio šimtu nuošimčių pasi
rengęs.

ir orlaivių mūšis tarp ame
rikiečių - australų, iš vie
nos pusės, ir japonų, iš an
tros.

(Oficialis pranešimas iš 
Washington© sako: “Kol 
tebeina kariniai veiksmai 
Solomon salų Tulagi srity
je, nieko daugiau negalima 
pranešti šiuo momentu.)

Amerikiniai orlaiviai jau 
trečią dieną paeiliui ardė ir 
degino karinį japonų, cent
rą Rabaule, New Britain 
saloje. Amerikos lakūnai 
sunkiai sužeidė vieną japo-| nio. Per tris dienas, be to,
nu naikintuvą ir du preki
nius jų laivus į pietus nuo 
Timor salos.

Jungtinių Tautų kariuo
menė sumušė japonus ir at
metė juos atgal Kokodos 
sektoriuje, saloje New Gui
nea.

Trustai Kalti už Stoką 
Plieno, Reikalingo 

Amerikos Karui
Washington. —H. J. Lan- 

dahl, iždininkas Pacific A- 
merican Plieno ir Geležies 
Kompanijos Seattle, Wash., 
kaltino plieno trustus, kad 
jie varžo plieno gamybą. 
Landahl sakė senatorių ko
misijai, kad didžiosios trus- 
tinės kompanijos atsisakė 
pardavinėt neužbaigtą ga- 
mint plieną mažosioms 
kompanijoms; tuonii didie
ji plieno fabrikantai ne tik 
stūmė iš biznio mažesniuo
sius, bet ir trukdė plieno 
darbus, kurie taip reikalin
gi karinėms Amerikos pa
stangoms.
/ Morgano - U. S» Plien 
Korporacija ir kiti tokie 
trustai paveikė valdišką 
Finansų Atsteigimo Korpo
raciją, kad neduotų 50 mi- 
lionų dolerių paskolos Pa
cific American Plieno ir 
Geležies Kompanijai. O jei
gu jinai būtų gavus tokią 
paskolą, tai jau pirmais 
metais būtų pagaminus pu
sę miliono tonų plieno, 
kaip tvirtino šios kompani
jos iždininkas Landahl.

Jis nurodė atsitikimus, 
kur plieno trustai pasidar
bavo, kad mažesniosios plie
no kompanijos negautų pa
skolų ir iš privačių šalti
nių. Landahl taipgi kaltino 
valdiškų Federalių Paskolų 
administratorių Jesse Jone- 
są, kad jis “apsistatęs žmo
nėmis iš- U. S. Plieno trus- 
to, kurie neva tarnaują val
džiai už dolerį per metus.”

Londono Darbininkai už 
Indijos Nepriklausomybę
London. — šio miesto 

fabrikuose buvo apklausi
nėti darbininkai, kaip jie 
žiūri į indėnų reikalavimus 
nepriklausomybės. 90 pro
centų darbininkų pasisakė 
už Indijos nepriklausomy-

Indėnų Riaušėse Užmušta 
Dar 16 Asmenų

Bombay, Indija, rugp. 12. 
— Indėnų riąušės prieš an
glus eina aršyn, ypač New 
Delhi mieste. r

Streikai apima didžiąsias 
audyklas, automobilių fab
rikus, žibalo dirbtuves ir į- 
vairias kitas kariniai- 
svarbias pramones. Bijoma 
generalio streiko, kurį pa
skelbė Visos Indijos Kong
reso Partijos suvažiavimas.

Kartojasi 
tarp indėnų, 
studentų, biznierių, iš vie
nos pusės, ir anglų policijos 
ir kariuomenės, iš antros. 
Per dieną tuose susidūri
muose tapo užmušta dar 
16 asmenų, tai viso jau bent 
35 nuo praeito -sekniadie 

susikirtimai
darbininkų,

vien Bombay didmiestyje 
340 žmonių sužeista ir dau
giau kaip 300 areštuota.

Anglų valdžia Bombay 
pradėjo varto t įstatymą, 
pagal kurį riaušininkai yra 
plakami.

Indijos Komunistų Vadas Pra 
šo Ameriką Užtart Indėnus
Indijos Komunistų Parti

jos generalis sekretorius 
Puma Chara Joshi atsiun
tė radiogramą E a r 1 u i 
Browderiui, general. Jung
tinių Valstijų Komunistų 
Partijos sekretoriui. Radio
gramoje /jis ragina ameri
kiečius prašyt prezidentą 
Rooseveltą, kad užtartų In
dijos žmones, ir tarp kitko 
sako:

“Raginkit Amerikos žmo
nes pradėt visoje šalyje 
kampaniją, kad įtikintų 
prez. Rooseveltą paveikti 
Anglijos valdžią, idant ji
nai tartųsi su Indėnų Kon-

Prancūzų Patriotai Už
mušė Du Nacių Lakūnus

Vichy, Franc. 12.—Gru
pe francūzų patriotų ataka
vo bombomis 60 vokiečių 
lakūnų, kurie tuo laiku 
mankštinosi viename Pary
žiaus priemiestyje. Du na
cių lakūnai tapo užmušti. 
Patriotai pabėgo. Užtat 
hitlerininkai suėmė daug 
nekaltų francūzų.

Francūzai taipgi susprog
dino šliuzus šiaurinio kana
lo, kad negalėtų praplaukti 
vokiečių valtys.

SUŠAUDYTA 200 KARIŠKIU 
BULGARIJOJE

Istanbul, Turkija.— Pra
eitą mėnesį pro-hitlerinė1 
Bulgarijos valdžia sušaudė 
200 bulgarų kareivių ir ofi- 
cierių. Jie tapo nužudyti, 
sako, už komunistinę veik-

73 bulgarai patriotai buvo 
sušaudyti be teismo.

Maskva, rugp. 12. — Ne
oficialiai pranešama, kad 
nacių kanuolių šoviniai jau 
beveik pasiekia sovietinius 
uostus Novorossiiską ir Tu- 
apsę.

Indėnai demonstrantai 
New Delhi padegė miesto 
valdybos rūmą: akmenimis 
daužė anglų lakūnų troką 
ir uždegė jį. Jauni indėnų 
berniukai kapoja telegrafo 
vielas ir ištempia jas sker
sai gatvių, kad sulaikyti 
raitelius anglų policininkus 
ir karius.

Anglų valdininkai negali 
pasirodyt gatvėse be ka
riuomenės ar policijos ap
saugos.

Atakuodami auto - busus, 
gatvekarius ir automobi
lius, indėnai suparalyžiavo 
judėjimą Bombay ir kituo
se miestuose. Jie taipgi už
puldinėja geležinkelių sto
tis.

Policija ilgomis lazdomis 
blaško demonstrantų susi
būrimus, o kur jie nesiskir- 
sto, tai policininkai šaudo. 
Nežiūrint to, vis tiek įvyk
sta tūkstantiniai indėnų 
sambūriai.

gresu, kad tuojaus įkurtų 
tikrą tautinę indėnų val
džią ir pripažintų Indijai 
nepriklausomybę.

“Nehru ir kiti Indėnų 
Kongreso partijos vadai y- 
ra pilnai nusistatę prieš fa
šistus; jie nori pagelbėti 
pasaulinei demokratijai ir 
suorganizuoti ginkluotą pa
sipriešinimą fašistiniams į- 
siveržėliams.

“Nuo Indijos likimo pri
klauso ir jūsų likimas. Mes 
turime išvien kovoti žmo
nių kare, kad sukurtume 
laisvųjų tautų broliją.”

Amerikos Marininkai 
Laimi Trijose Salose

Australija, rugp. 12.—Iš 
generolo MacArthuro šta
bo pranešama, kad Jungti
nių Valstijų marininkai lai
mi mūšius prieš japonus ne 
tik Tulagi, bet ir dviejose 
kitose Solomon salose. Jie 
veržiasi į vidurinius tų sa
lų punktus, neipasant, kad 
japonų bombanešiai ir ko
vos lėktuvai baisiai atakuo
ja amerikiečius.

Neoficialiai pranešama, 
kad amerikiečiai ir iš or
laivių nuleido savo, kovoto
jų i tas salas, atakuot japo
nus užnugarėn.

SABOTAŽAS PRIEŠ NACIUS 
HOLANDIJOJE

SU- 
or-

Berne, šveic. — Gauta 
žinios, jog per du paskuti
nius mėnesius holandai 
degino penkis vokiečių 
laivius.

Holandijos patriotai, 
to, sudegino elektrinių prie
taisų stotį, susprogdino vo
kiečių amunicijos sandėlį ir 
tris vagonus su kariniais 
kroviniais.

be

NACIAI GRŪMOJA 
SOVIETŲ UOSTAM 
JUODOJOJ JŪROJ

Vokiečiai Pasivarė Pirmyn Linkui Grozny Žibalo Versmių;
Sovietai Atmuša Nacius Stalingrado ir Voronežo Srityse

sunaikintą 
Jie 

sovietines

Maskva, rugp. 12. —Vo
kiečiai Kaukazo fronte pra
siveržė 70 mylių pirmyn į 
pietų rytus nuo Armaviro 
ir pasiekė Čerkessko sritį, 
už 200 mylių, nuo Grozny 
žibalo šaltinių. Pirm to na
ciai užplūdo 
Maikopo žibalo sritį, 
taipgi pralaužė 
linijas Krasnodaro apskri- 
tyj, 60 mylių į šiaurių va
karus nuo Maikopo. — Čer- 
kessk yra savivaldiška so
vietinė provincija kaukazi- 
nės čerkessų tautos.

Vokiečiai jau kelios die
nos atgal buvo paskelbę, 
kad jie, girdi, užėmę Piati- 
gorską, už 140 mylių į šiau
rių vakarus nuo Grozny. 
Bet niekas nepatvirtina to 
nacių skelbimo.

Sovietinė kariuomenė te
beveda didelius apsigynimo 
mūšius Čerkessko ir Mai
kopo srityse, kai teigia ofi
cialis pranešimas.

Sovietų tankistai ir ka
zokai sunaikino 19 vokiečių 
tankų ir 37 trokus ir už
mušė 700 priešų, pirm pasi
traukdami į naujas pozici
jas į pietus nuo Krasnoda
ro.

Kletskaja srityj, 75 my
lios į šiaurių rytus nuo Sta
lingrado soviet, kariuome
nė vedė atkaklius mūšius 
prieš vokiečių tankus ir pė
stininkus ir padarė jiem 
baisių nuostolių.

Į šiaurių vakarus nuo 
Kotelnikovo, kuris stovi už 
95 mylių į pietų vakarus 
nuo Stalingrado, raudonar
miečiai privertė vokiečius 
pereiti į apsigynimo veiks
mus vienoje vietoje. Tapo 
sunaikinta 21-nas nacių 
tankas ir užmušta 800 vo
kiečių.

Voronežo fronte sovieti
nė kariuomenė, užėmus va
karinės Don upės pakran
tes, atmušė kelias vokiečių 
atakas.
VOKIEČIAI GRĄSINA 

SOVIETŲ UOSTAM \
Stiprios vokiečių jėgos 

veržiasi linkui Novorossis- 
ko ir Tuapse, Sovietų lai
vyno stovyklų Juodojoj Jū
roj.’ — Novorossiisk yra už 
60 mylių nuo Krasnodaro, 
o Tuapse tiek pat nuo Mai
kopo. — Kariniai Sovietų 
laivai ir marininkai yra pa
siruošę gint tuos uostus.

Sovietų jūrininkai jau 
bent trijose vietose atmušė 
vokiečius atgal, o raudon
armiečiai Krasnodaro apy
linkėje sudegino bei sudau
žė 16 nacių tankų ir viena
me sektoriuje atmušė pen
kias priešų atakas.

I pietus nuo Kletškaja 
hitlerininkai pralaužė so
vietinę liniją vienoj vietoj, 
bet raudonieji raiteliai at
mušė priešų bandymus nra- 
siveržt toliau pirmyn. Rau
donarmiečiai ugnimi iš 
prieštankinių kanuolių su-

v
■

1

daužė 36 iš 60 atakavusių 
vokiečiu tanku.

Į Šiaurių rytus nuo Ko
telnikovo raudonarmiečiai 
sunaikino grupes nacių pa- 
rašiutistų, nuleistų į užnu- 
garę sovietinės linijos. So
vietu tankai atkirto vokie
čius, įvariusius kylį į so
vietines pozicijas; paskui 
raudonarmiečiai ugnim iš 
kanuolių ir durtuvais sunai
kino visus tuos vokiečius.

Voronežo apylinkėje tapo 
atmuštos visos fašistų ata
kos, sunaikinta 14 vokiečių 
tankų ir šarvuotų automo
bilių ir užmušta 1,000 prie
šų.

PADIDĖJO PAVOJUS 
SOVIETŲ ŠALIAI

Sovietų spauda atsišaukė 
į raudonarmiečius dėt visas 
pastangas, kad sulaikyt vo
kiečių gaujas; sako, visos 
šalies likimas dabar yra 
sprendžiamas mūšiuose prie 
Dono ir Kuban upių.

“Izviestija”, Sovietų vy
riausybės laikraštis, pareiš
kė:

1

“Padidėjo pavojus mūsų 
šaliai. Priešai, nepaisant 
milžiniškų savo nuostolių, 
veržiasi vis gilyn į mūsų 
kraštą. Vardu laisvės ir tė
vynės nepriklausomybės, 
vardu savų žmonių ir savo 
vaikų, sulaikykite ir atmuš- 
kite priešus:”

DIDŽIULIAI NACIŲ 
NUOSTOLIAI LENIN

GRADO FRONTE
Leningrado fronte sovie

tiniai lakūnai per metus su
naikino 2,190 vokiečių or
laivių, 1,750 tankų, 1,000 
kanuolių ir 4,500 trokų. Be 
to, naciai šiame fronte pra
rado aštuonias divizijas ka
riuomenės.

Priešų Pranešimai apie 
Sovietų Frontą

Berlyno radijas skelbė, 
kad Maikopo srityje, šiaur
vakarinėje Kaukazijoje, jie, 
girdi, keliose vietose suva
rę sovietinę kariuomenę 
atgal į kalnus. Naciai pa
sakoja, būk Maikopo aps
krityje jie apsupę ir sunai
kinę vieną raudonarmiečių 
grupę.

Hitlerininkai giriasi, kad 
ties Kalaču, 50 mylių į va
karus nuo Stalingrado, jie 
apsupę vieną sovietinę ar
miją visai siauroje vietoje 
ir, girdi, gręsiąs tai armi
jai sunaikinimas.

Fašistinis Vichy radijas 
pasakoja, kad vokiečiai at- 
maršavę iki punktų tik už 
32 mylių nuo Novorossiisko 
ir artinusi prie Tuapse. — 
Tiedu miestai - uostai yra 
sovietinės laivyno stovyklos 
Juodojoj Jūroj.

(Tai priešų pranešimai, 
kurių niekas nepatvirtina.)

-
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Indijos Krizis ir Jungtinės Tautos
Neramumai Indijoje tebeverda. Nie

kas nežino, ką rytojus turi rankovėje 
tam kraštui, bet kiekvienas, galvojąs 
asmuo jaučia, jog dalykai ten blogi.

Laisvasis pasaulis iki šiol buvo pasiti
kėjęs anglų vadovybe Indijoj, tikėdama
sis, kad jie neis taip toli, kaip nuėjo, t. 
y., kad ji neprileis (bent šiuo momentu) 
pasireikšti riaušėms, žmonių išstoji
mams, dideliems sąjūdžiams.

Kodėl pasaulis nesitikėjo matyti to, 
kas dabar Indijoj dedasi?

Todėl, kad mūsų krašto prezidentas 
Rooseveltas yra pareiškęs, jog Atlanto 
Čarteris yra taikomas visam pasuliui. 
Todėl, kad mūsų krašto vice-prezidentas 
Wallace yra pareiškęs, jog šis karas yra 
žmonių karas dėl išlaisvinimo pavergtų
jų kraštų visame pasauly. Todėl, kad 
mūsų krašto svarbus pareigūnas, valsty
bės sekretorius padėjėjas, Welles, yra 
pasakęs, jog imperializmo amžius jau 
pasibaigė ir jis niekad nebepasikartos.

Bet nežiūrint to, mes esame liudinin
kais Indijoje neramumų, riaušių, kovų 
už nepriklausomybę akiregyje to, kai 
mirtinas Indijos ir visų Jungtinių Tau
tų priešas japoniškas fašistas stovi su 
ginklu prie Indijos durų!

Ir kai mes sakome, kad angliški pa
reigūnai yra kalti dėl tų įvykių, kurie 
šiandien Indijoje vyksta, tai nieku bū
du mes nepateisiname Gandhžio politi
kos, — jo pacifizmo, jo meilavimosi ja
poniškiems fašistams.

Tačiau Gandhi Indijos kongrese pasi
rodė neturįs lemiančios rolės. Jo rezoliu
cija buvo atmesta ir kita pasiūlyta. Gan
dhi negalėjo savo “šventojo piršto” mo
stelėjimu pasukti visą Indijos kongresą 
į savo pusę. Gandhi siūlė Indijos vice-ka- 
raliui pasitarimus, — gal gi iš tų pasi
tarimų ir būtų kas nors naudingesnio iš
ėję. Deja, jų nebuvo. Su Gandhi nebuvo 
skaitytasi. Perdaug “senoviškai,” per
daug stačiokiškai, perdaug biurokratiš
kai ir imperialistiškai, mūsų nuomone, 
anglai valdovai Indijoje visą dalyką sa
vaip sprendė.

Kažin kaip tie valdovai Indijoje pa
miršo taip nesenai pasireiškusius tra
giškuosius įvykius Malajuose ir Burmo- 
je. Jie pamiršo, kad tuose kraštuose ja
poniškos karo jėgos perėjo, “kaip pei
lis per sviestą” vyriausiai tik dėlto, kad 
nebuvo skaitytas! su malajiečiais ir bur- 
miečiais žmonėmis, dėlto, kad tie žmo
nės buvo laikomi priespaudoje ir išnau
dojime, dėl to, kad tie žmonės nebuvo 
įtraukti į kovą prieš japonišką užpuoli
ką. Ar jie, Indijos valdovai, nori panašią 
tragediją matyti ir Indijoje?

Mums rodosi, reikėtų kas nors daryti 
ir greit daryti tai žalai atitaisyti. Jei 
tas viskas paliestų tik Indiją ir Didžiąją 
Britaniją, — būtų vienas dalykas. Bet 
gerai žinome, kad Indijos krizis paliečia 
visas Jungtines Tautas, paliečia visųpir- 
miausiai Chiniją, Didžiąją Britaniją, 
Tarybų Sąjungą ir Ameriką! Neturi bū
ti leista, kad dėl tūlų žmonių bukaprotiš
kumo, fašistinės Ašies valstybės galėtų 
gauti savo pusėn kad ir dalį Indijos 
žmonių.

Yra nuomonių, kad prezidentas Roose
veltas pasiūlytų Britanijos Karo Kabine
tui pradėti derybas su Indijos Kongreso 
vadais mahometonais ir prieitų prie ko
kių n®rs susipratimų. Tiesa, prezidentas 
jau pasiuntė (iš Chinijos) Indijon du sa
vo atstovus, generolą Stilwellį ir Lauch- 
lin Curries. Gal jiems yra įsakyta siek- 
tis to, ką mes minėjome.

Be abejo, Indijos masės nesiliaus rei
kalavusios laisvės ir nepriklausomybės, 
— būtų nenaturališka, jei jos liautųsi. 
Tačiau šiuo didžiojo visoms Jungtinėms 
Tautoms krizio metu masių kova privalo

būti vedama dviem frontais: už savo lai
svę ir nepriklausomybę ir už sunaikini
mą fašistinės Ašies. Nes tik sunaikinus 
fašistinę Ašį, kiekviena tauta ir tautelė 
turės teisę spręsti savo reikalus pagal 
Atlanto Čarteryj paskelbtuosius dėsnius!

Mums atrodo, kad Indijos Komunistų 
Partija šiuo didelio krizio metu karštai 
darbuojasi už visos Indijos žmonių ap- 
vienijimą apgynimui Indijos nuo japoni
škojo pavojaus ir sukonsolidavimui tau
tinių jėgų už krašto laisvę ir nepriklau
somybę.

Lietuvių Tautai Skaudžiausieji 
Keturiolika Mėnesių

“Vilnyj” (iš rugp. 10 d.) telpa ilgokas 
J. Vaišnoro, tarybinės Lietuvos finansų 
liaudies komisaro, straipsnis. “Skau
džiausieji Dvylika Mėnesių Lietuvių 
Tautos Istorijoje”, —straipsnio antraštė. 
Matyt, J. Vaišnora straipsnį rašė, su
kakus 12-kai mėnesių po to, kai Lietuva 
buvo vokiškųjų barbarų okupuota. Šian
dien galima pasakyti: 14-ka mėnesių, 
nes jau arti tiek, kai Hitleris įsiveržė 
Lietuvon. Nurodęs visą eilę bjaurių vo
kiškų šelmysčių, J. Vaišnoras apsistoja 
ties lietuvių tautos kultūros slopinimu. 
Jis rašo:

“Nepaprastai slopinama lietuviškoji 
kultūra, kuri taip vėliai buvo pražydėju
si tarybinės valdžios metais. Juk 1941 
metais vien tik kultūros reikalams buvo 
paskirta 262,200,000 rublių (1939 metais 
apie 60 milionų litų). Rūpintis liaudies 
švietimu buvo įsteigta šimtai naujų 
liaudies mokyklų, kursų, bibliotekų, pir- 
kių-skaitykių, buvo suorganizuotas su
augusių švietimas, praplėsti universite
tai, institutai, įsteigta mokslo akademi
ja, suorganizuota 14 naujų teatrų. Prie 
kiekvienos didesnes įmones ar įstaigos 
veikė kultūriniai, saviveiklos, tautinių 
šokių ir kiti būreliai.

“Gi dabar, siaunčiant hitlerininkams 
ir saujelei Lietuvos išdavikų, lietuviška 
kultūra smaugiama, kaip dar niekad 
sunkiausiais priespaudos metais. Lietu
viškoji kalba paniekinta. Įstaigose, vie
šose vietose verčiama kalbėti vokiškai. 
Tiek pradžios, tiek vidurinių mokyklų 
tinklas susiaurintas, jau nebekalbant 
apie mokyklas bei kursus suaugusiems. 
O tose mokyklose, kur mokomasi, varo
mas nepaprastas jaunimo vokietinimo 
darbas. Universitetai, aukštesniosios 
mokyklos merdi. Vokiečiai visomis prie
monėmis stengiasi nutautinti ir išnai
kinti lietuvius, kaip kad jie istorijos 
bėgyje išnaikino arba suvokietino senuo
sius prūsus, kurių tik vardas ir vieto
vardžiai byloja apie tą narsią, kelis šimt
mečius savo laisvę gynusią lietuvių gi
minę.”

Tačiau, Vaišnora baigia straipsnį: 
“...visiems barbariškiems okupantų už
simojimams bus padarytas galas. Jų pa
saulines hegemonijos planai subyrės... Ir 
tuomet Lietuvoje vėl suklestės lietuviš
koji kultūra, atgims laisvas darbas, 
lietuvis vėl pasijus tikruoju savo žemės 
šeimininku. Po plačiuosius mūsų tėvy
nės laukus vėl suskambės galinga, lais
va lietuviška daina!” I

Taip! Tuo yra giliai įsitikinę ne tik 
Lietuvos žmonės, ne tik Raudonosios 
Armijos eilėse kovoją lietuvių daliniai, 
bet ir Amerikos lietuviai, griežtai nusi
statę prieš amžinus lietuvių tautos prie
šus vokiečius, už laisvą Lietuvą!

Tyrinėja
Federalinė vyriausybė pradėjo tyrinė

ti “Chicago Tribune,” dienraštį, kuris 
visomis keturiomis kovoja prieš prezi
dento Roosevelto administraciją ir ken
kia karo pastangoms. Laikraštis tyrinė
jamas, sakoma, vyriausiai dėl to, kodėl 
jis pskelbė tam tikras žinias, teikiančias 
priešui naudos.

Tas pats’ “Chicago Tribune”, tuojau 
prieš užpuolimą ant Perlų Uosto, buvo 
paskelbęs svarbias informacijas apie 
Amerikos karinius reikalus, — informa
cijas, tarnavusias ne mūsų kraštui, bet 
priešams. Tačiau tą viską, tuomet vy
riausybė praleido lengvai, nieko nesa
kė.

Dabar, matyt, FBI imsis griežtesni 
priemonių “Tribune” suvaldymui.

Labai Didelis
Skirtumas

Trumpai ir Storai

Laikraščiai pilni praneši
mų iš įvykių eigos Indijoje. 
Visos Indijos Kongreso va
dai uždaryti į kalėjimus. 
Eina riaušės, susikirtimai 
su policija. Prie ko tas vis
kas veda? Kas didžiausias 
kaltininkas ?

Visos Indijos Kongresas 
pateko Gandhi vadovybėn. 
O Gandhi yra pareiškęs, 
kad jis sutiktų tartis ir su
sitarti su Japonija, Hitlerio 
talkininku, mirtinu priešu 
Jungtinių Tautų, Amerikos 
ir viso pasaulio. Kongresas 
pavedė šitam Gandhi pra
vesti “neklausymo” politi
ką atsiekimui laimėjimo ne
priklausomybės Indijai. 
Šis Kongreso žygis, be abe
jonės, labai nupuldė dvasio
je ir gana nuoširdžius šali
ninkus Anglijoj ir Ameriko
je. Jiems pasidarė sunkiau 
darbuotis ir padėti indams 
toje kovoje. Anglijos val
džia svietui dabar sako: 
Pavėsime Gandhi sudaryti 
Indijos valdžią, tai pavėsi
me Japonijai ir visą Indi
ją su trimis šimtais mili
jonų gyventojų!

Visos Indijos Kongresas 
turi apie tris milijonus na
rių ir gana stiprų organiza
cinį aparatą visuose to dide
lio krašto kampuose. Ma
tyt, kad valdžia nepasiten
kino suareštavimu Kongre
so Pildomojo Komiteto na
rių. Visa ta organizacija 
paskelbta nelegališka ir 
veikiausia areštai pravesta 
masiniai.

Kad šitas konfliktas In
dijoje yra skaudus smūgis 
visoms Jungt. Tautoms, 
kad jis pagelbsti fašistinei 
Ašiai, tai kiekvienam aišku 
ir čionai apie tai nekalbėsi
me. Pakalbėsime apie visai 
naują faktorių šitoje kriti
škoje situacijoje.

Prieš kelias dienas Indi
jos valdžia legalizavo Indi
jos Komunistų Partiją. Pa
sirodo, kad šita partija turi 
gana plačių ryšių Indijos 
žmonėse, ypatingai darbi
ninkuose. Indijos Komunis
tų Partija jau išdėstė savo 
poziciją ir padavė savo pa
siūlymus šiame konflikte 
tarpe Visos Indijos Kongre
so ir Anglijos.

Komunistų pozicija daug 
kuom skiriasi nuo Visos In
dijos Kongreso nusistaty
mo. Komunistai irgi stoja 
už pilną Indijos nepriklau
somybę, už sudarymą indų 
valdžios, vietoje jiems už
kartos Anglijos valdžios. 
Bet jie taipgi susirūpinę, 
kad Indija nepakliūtų į Ja
ponijos nagus. Todėl komu
nistai siūlo vįsoms Indijos 
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Kariuomenes inžihierius “fiksina” iš na-cią suimtą kanuolę, kad jos dabgiau be
būtą galima naudoti.

Pilkite Apsigynimo Bonus

partijoms ir grupėms suda
ryti bendrą frontą. Šis ben
dras frontas, iš vienos pu
sės, darys spaudimą ant 
Anglijos ir reikalaus nepri
klausomybės, iš kitos — ji
sai mobilizuos Indiją apsigy
nimui nuo Japonijos, už In
dijos aktyvų dalyvavimą 
Jungtinių Tautų kovoje 
prieš visą fašistinę Ašį.

Vadinasi, komunistai at
meta Gandhi ir jo pasekėjų 
poziciją, kad kadangi dabar 
dar Anglija neduoda in
dams patiems sudaryti val
džią, tai reikia sudemorali- 
zuoti šalies gyvenimą, atsi
sakant ką nors dirbti. Ši
tokia demoralizacija, aišku, 
atidarytų duris japonams į- 
siveržti ir apsidirbti su vi
sais. Indijos nepriklauso
mybės pasiekimas būtų nu
keltas dar daug toliau. Jei
gu Japonija ir Vokietija lai
mėtų šį karą, tai daugelį 
dešimtmečių nebūtų nei 
kalbos apie Indijos nepri
klausomybę.

Mums atrodo, kad šita 
Indijos Komunistų Parti
jos pozicija yra vienintelė 
teisinga išėjimui iš. dabarti
nio krizio. Jinai reiškia, kad 
Indija pasilieka Jungtinių 
Tautų pusėje kovoti prieš 
Ašį. Tuo tarpu visų indų 
bendro fronto spaudimas 
privers Angliją suteikti In
dijai nepriklausomybę tuo
jau po šio karo. Net ir to 
pažadėjimo išpildymas bus 
užtikrintas tiktai tada, ka
da Indijos žmonės suvieny
tomis spėkomis privers ją 
pažadėjimo neatsižadėti.

Taigi, Indijos komunistų 
platforma atsako ir tuojau- 
tiniam reikalui ir ateičiai.

A. B.

Medžiagų Stoka Stabdo 
1,000 Karinių Fabrikų

Washington. — Pataria
moji Darbo Politikos Ko
misija, susidedanti iš CIO 
ir Darbo Federacijos unijų 
atstovų, pagamino reoliuci- 
ją, kurioje sako, jog šį mė
nesį gal “iki tūkstančio” 
karinių fabrikų bus priver
sta susiaurint savo darbus 
dėl medžiagų trūkumo.

Komisija įteikė tą rezo
liuciją pirmininkui Karo 
Gamybos Tarybos, raginda
ma geriau sutvarkyt me
džiagų pristatymą kari
nėms pramonėms.

Australija, rugp. 11. — 
Talkininkų kariuomenė, va
dovybėje generolo MacAr- 
thuro, išvijo japonus iŠ Ko- 
kodos, New Guinea saloje.

J.
Kam skųsti, kad patys 

išsiduoda!?
SLA seime buvo Grigai

čio mutinio paskaita “SLA 
ir Karas.” Ten yra niežulio 
žodžiai, kad “priešai” SLA 
skundžia. Ir visi vadai bė- 
davoja, kad kas skundžia 
valdžiai; del to valdžia taip 
kontroliuojanti SLA. O pa
tys kiekvienam seime ra
portuoja, kad “pergrupavi
mus” daro knygose, rapor
tuose valdžiai (insurance 
komisionieriams), būtent: 
kad parodžius gerą SLA 
“solvency” — apdraudos 
fondan sudeda kitus fondus. 
Šitaip pasigyrė Pittsburgho 
seime. Pirmą syk tą girdė
jau Clevelando seime. Vini- 
kas ten buvo linksmas, kai 
tą pasakė. Stebėjausi, kad 
drįsta viešai tai pasakyti ir 
da džiaugtis.Stebėjausi, kad 
seimas nužiopsojo tat, ne- 
sudraudė Pildomąją Tary
bą nuo tokios pavojingos 
džiuglerystės. Aš nebuvau 
delegatas. Po sesijos ke
liems kalbėjau, kad toks 
darbas ir viešas pasigyri
mas 1 pavojingas. Valdžios 
arba apdraudos kompanijų 
pasiutimai tat išgirs ir Su
sivienijimui gali but blogai. 
Bet jie tat viešai rašo savo 
seimų knygose; tai ir mes 
galim viešai rašyt apie tai! 
“Skundas”, a?

Prieš Fraternales 
Organizacijas

Po pasaulio karo, kai pra
sidėjo infliacija, vienas SLA 
veikėjas tapęs vienos (M..) 
insurance company agentu, 
kartą man ėmė niekint vi
sus fraternalius susivieniji
mus ir kelis pavyzdžius pa
plepėjo, kaip insurance 
kompanijos stengiasi su
griauti juos, išnaikint fra- 
ternalizmą. Tasai ageųtas 
(a. a. J. A. K.) baisus ple- 
peris, daug kuo netikiu, bet 
kiekvienas gali suprasti, 
kad inšiuranso kompanijos 
malonėtų matyti visus su
sivienijimus greičiau mirš
tant, nes tada joms būtų 
daugiau pelno. Jis pats pa
daręs šitokią didvyristę. 
Vienas lietuvys, Slovakų su
sivienijimo narys, jam pasi
skundęs, kad kuopa neiš
mokanti jam priklausančios 
pašelpos. Ponas K. sakosi, 
nuėjęs su juo į kuopos mi
tingą, parodęs savo kompa
nijos ženklą ir paklausęs, 
ar mokėsit, ar ne. “Jei ne
mokėsit, aš atimsiu jūsų 
čarterį!” Kuopai atsisakius, 
jis nukabinęs čarterį nuo 
sienos ir einąs. Tada kuopa 
sutikus užmokėt. Jis turė
jęs “teisę” atimt čarterį 
(tuom aš netikiu).

A šiaip, ar taip SLA pa-

B.
vojų turi visur; nėra reika
lo skundus davinėti. Kam 
reikia, tai žino apie SLA 
geriau, negu patys nariai.

Antras Dunkirk
Dabar daugiau, negu pa

vasarį, girdime kalbų, kad 
nesam prisirengę atidaryti 
antrą frontą, ir pradėjus jį 
šiais metais, girdi, įvyktų 
tik antras Dunkirk. (Dun
kirk —• Prancūzijos mies
tas, ties kuriuo anglų ar
mijos likučiai 1940 m. pa
bėgo nuo nacių ir įvairiais 
laivais parplaukė namo. 
Dunkirk tą grįžimą ir reiš
kia; taipgi reiškia ir vokie
čių galutiną užkariavimą 
visos Vakarų Europos).

Jeigu eitų ten kariauti 
nenoroms, arba neturėdami 
tikslo absoliučiai visą fašiz
mą išnaikinti ir įvesti lais
vą tautų ir liaudžių gyve
nimą, tai tada ir mes saky
tume, kad bus tik antras 
Dunkirk.

Jeigu eitų ten kariauti 
sakydami: “pagelbėti tik 
Rusijai,” tai taipgi mes sa
kytume: “geriau neikit ten, 
neatidarykit to “antro 
fronto”. Jeigu negelbėsit 
save ir visas Jungtines 
Tautas, o tik “pagelbėsit 
Rusijai”, tai bus antras 
Dunkirk! Tas tik pakenktų 
Sovietų Sąjungai.

Reikia visuotino karo, 
visuotino tikslo galutinai 
sunaikinti visą fašizmą, o 
ne manyti, kad dalį jo rei
kia palikti....

ANT VIENYBES 
DVARO...

Ant Vienybės dvaro, 
Du Juozai prie baro, 
Du Juozai prie baro, 
Tokią rodą daro.— 
—Kas, kad mes mokyti, 
Kas, kad sumaningi, 
Bet kaipo biznieriai, 
Nesam pasekmingi... 

'Paklausyk, tik manęs, 
Štai kiauras kišenius, 
Pinigų vis stoka,■— 
Dirbt neapsimoka!
Smetona su rūgo, 
Fondą griebė galas, 
Mirė ne užaugęs 
“Lietuva” žurnalas.
Tautininkų frontas, 
Kaip matai, ištyžo, 
Mano brangus Juozai, 
Čia tau ne Paryžius!
Iš savo asabų 
Nedarykim juoko, 
Susiraskim darbą, 
Kur algas užmoka.
Gal pas Pranę Lapę 
Gausim puodus plauti, 
Nereikės pas nieką 
Pašalpos maldauti.
Tark sudiev Smetonai, 
Tark sudiev fašistam, 
Užsidirbsim duoną, 
Turgavojant vištom.
—Pakentėk dar tyčia,— 
Kitas Juozas tarė,— 
Pirm manęs kiti čia 
Tas skolas padarė.
Rengsime bazarą, 
Rinksime programą, 
Jei tu būsi geras, 
Aš pirksiu sau namą. 
Jei tu būsi geras, 
Man nereiks badautų 
O pas Lapę puodus 
Pats galėsi plauti.

Pro}. Krienas.



Ketvirtadienis, Rugp. 13, 1942 LAISVE Trečias Puslapis
■»' ■■ '*'■ ■ '■ ■"■■ ■ ■1 ■

Vokiečių Pramones
Stebule ir Širdis

Dažnai skaitome spaudoj, 
kad Anglijos orlaiviai bom
barduoja Ruhr kraštą, prie 
Rhein upės, vakarinėje Vo
kietijoje. Kodėl jie tiek dė
mesio kreipia į Ruhr? Ogi 
štai kodėl.

Ruhr kraštas yra di
džiausias vokiečių pramo
nės centras. Naktį ten iki 
padangių žėruoja šimtai 
geležies-plieno liejyklų; 
taigi net tamsoje sunku 
būtų anglam lakūnam ne- 
pataikyt bombomis į vieną 
bei kitą geležies fabriką.

Pats Ruhr kraštas yra 
mažesnis už Rhode Islandą, 
mažiukę Amerikos valsti
ją. Bet jis pilnas kasyklų, 
fabrikų, didmiesčių ir atro
do kaip vienas nuolatinis 
kaminų miškas.

Ruhr krašte yra iškasa
ma trys ketvirtadaliai Vo
kietijos anglies ir pagami
nama beveik trys ketvirta
daliai kitų fabrikinių dir
binių. Ruhr sritis apdeng
ta tankiu geležinkelių tink
lu.

Ruhrorte, žemiau Duis- 
burgo, yra didžiausias upės 
uostas pasaulyje. Valtimis 
iš to uosto galima kanalais 
ir upėmis nugabent dirbi
nius net į Juodąją Jūrą.

Ruhr kraštas tai nacių 
galybės stebulė ir širdis.

Hitlerininkai pasakoja, 
būk jie iš Ruhr iškraustę 
kur kitur svarbiuosius ka
rinius savo fabrikus. Tuom 
jie, girdi, apsaugoję juos 
nuo anglų oro bombų.

Anglijos lakūnai netiki 
tom pasakom. Jie mato, ko
kius sprogimus ir gaisrus 
padaro dvitoninės anglų 
bombos, pataikydamos į 
Ruhr fabrikus. J. C. K.

NEAPYKANTA
PRIEŠUI

kalbėdamas
Chryslerio

Detroite,

reiškia priešų 
sakė generolas 
“O joks karys

“Jūs turite nekęst kari
nių savo šalies priešų, jei
gu norite pagamint kuo 
daugiausiai ir kuo geriau
sių karo pabūklų,” pareiš
kė Amerikos generolas L. 
H. Campbell, 
darbininkams 
tankų fabriko
rugp. 10 d. Tie darbininkai 
pavyzdingai dirbo ir už tai 
gavo armijos-laivyno ženk
lą “E,” reiškia Excellent- 
puiku.

“Karas 
žudymą,” 
Campbell:
negali žudyt juos diena po 
dienos, jeigu jis neturi ne
apykantos priešui. Joks ci
vilis darbininkas karinėje 
pramonėje negali geriau
siai dirbt, jeigu pas jį nė
ra neapykantos priešui. 
Nuo pat mažens mes buvo
me mokinami neapkęst blo
go; o dabartiniai mūsų 
priešai (fašistų Ašis) yra 
blogo įsikūnijimas... Jūs 
privalote turėti neapykan
tą savo širdyse, jeigu nori
te greičiau susilaukt tai
kos.”

Stalinas jau pirmiau sa
kė, jog norint sėkmingai 
kovot prieš priešą, tai tu
rime neapkęst jo.

KELETAS FAKTŲ APIE INDIJĄ

“Karšti Šuniukai” Gana 
Geras Maistas

Perilgai buvo šmeižia
mos pigios dešrukės, vadi
namos “karštais šuniu
kais,” hot dogs arba frank- 
furteriais. Bet maisto ži
novai, kurie ištyrė tų “šu
nyčių” sudėtį, sako ką kita. 
Jie atrado, kad “hot dogs” 
turi savyje įvairių proteinų 
(baltimų), reikalingų at
būdavo jimui nusidėvinčių 
raumenų ir kitų organų. 
“Karštuose šuniukuose” 
yra B rūšies vitaminų ir 
eilė būtinų kūnui mineralų.

Girdėt, kad ir prezid. 
Rooseveltas mėgsta “hot 
dogs.”

Todėl nėra ko bijoti “kar
štų šuniukų,” jeigu jie, 
matyt, tinkamai pagamin
ti ir švariai užlaikomi.

J. C.

GERIAUSIAI PASIRĖ
DĘS ŽMOGŽUDIS

Pirm, negu Hitleris užsi
sėdo Vokietijai ant spran
do, jis vaikščiodavo apsmu
kęs ir susivėlęs, “kaip ra
gana.” Dabar gi jis turi 
šimtą eilių puikių drabužių 
ir 60 porų čeverykų ir ba
tų. Dabar jis yra geriau
siai pasirėdęs žmogžudis vi
soj“ istorijoj, kaip teigia vy
riškų madų sekėjai.

Ką Federalis Agentas 
Turi Žinoti

I_____________________

Iš kandidatų į federates 
valdžios agentus, “Džy-Me- 
nus,” dabar reikalaujama, 
kad jie būtų užbaigę kole
gijos mokslą. Jie turi būti 
fiziniai stiprūs ir miklūs, (o 
protiniai gabūs. Jie paren
kami tokie, kad atrodytų 
kaip vidutiniai piliečiai, i- 
dant sunku būtų pažint 
juos tarp kitų žmonių. Pirm 
•priimant kandidatą į Fe
deral Bureau of Investiga
tion (tyrinėjimų), yra išti
riama visa jo praeitis ir ap
linkuma, kurioj jis augo.

Kartą priėmus kandida
tą, jis yra per 12 savaičių 
lavinamas fiziniai, be kit
ko, kaip nugalėt ginkluotą 
ar stipresnį už savę nusi
kaltėlį. Jis turi išmokt 
kumščiuotis ir ristis net ja
ponišku “džiu-džitsu” būdu; 
jis turi išsilavint šaudyti; 
sekiot ir gaudyt prasižen
gėlius ' prieš valdžią ir kt. 
Tuo pačiu laiku kandidatas 
į federalius agentus yra mo
kinamas atskirt ir pažint 
įvairių asmenų pirštų nuo
spaudus ; per mikroskopą 
tyrinėt smulkiuosius nusi
kaltimo pėdsakus ir abelnai 
susipažint su seklio pareigo
mis.

Nuo Amerikos įtraukimo 
karan, dikčiai tapo padidin
tas skaičius tokių federalės 
valdžios agentų, ypač prieš 
fašistų Ašies šnipus ir sa- 
botažninkus.

BE 100% 
WITH YOUR

BUY ONOS

Jau pirmiau šiame sky
riuje buvo platokai rašyta 
apie Indiją. Bet dabar In
dijoj išsivysto judėjimas, 
kurin atkreiptos viso pa
saulio akys. Indėnai, vado
vaujami savo Kongreso 
partijos, reikalauja tuo- 
jautinės nepriklausomybės 
nuo Anglijos. Jie kelia de
monstracijas, daro sėdėji
mo streikus ir kitus veiks
mus prieš Angliją. O anglų 
valdžia slopina riaušes. Ji 
yra nusiteikus palaikyt In
diją tokiame pat priklauso
mybės stovyje, kaip dabar, 
kol pasibaigs karas tarp 
Jungtinių Tautų ir 
Ašies. Tada žada 
savivaldybę.

Akivaizdoje tokių 
ir jų pasėkos, 
vartų prisimint kai ku
riuos dalykus apie Indiją. 
Tai yra stambus kraštas, 
svarbus kariniai, politiniai 
ir ekonominiai.

Tinkamas, demokratinis 
Indijos klausimo išsprendi
mas iš Anglijos pusės galė
tų patarnaut Jungtinių 
Tautų kovai prieš Hitlerio- 
Japonijos-Mussolinio gen- 
gę. Paneigimas gi indėnų 
reikalavimų galėtų pakenkt 
talkininkams.
INDIJOS GYVENTOJAI 

IR PLOTAS
Indija yra didžiulis pie- 

tiniai-vakarinės Azijos pu- 
siausalis. Indijos plotas yra 
1,576,000 ketvirtainių my
lių. Ji turi 388 milionus ir 
800 tūkstančių ' gyventojų, 
pagal 1941 metų statistiką.

Įromu padaryt palygini
mas Indijos su Jungtinėmis 
Valstijomis.

Pačios Jungtinės Valsti
jos turi 2,977,128 ketvir
taines mylias ploto ir pagal 
1940 metų sąrašus turėjo 
131,669,275 gyventojus, 
neskaitant Alaskos ir kitų 
šios šalies valdomų terito
rijų ir šiaip žemių.

BRITIŠKOJI INDIJA
Apie 295 mil. Indijos 

žmonių gyvena vienuolikoje 
provincijų sudarančių Bri
tiškąją Indiją (886,000 ke
tvirtainių mylių). Tai se
kamos provincijos: Assam, 
Bengal, Bihar, Bombay, 
Centralinės Provincijos ir 
Berar, Madras, Šiaurvaka
rinis Pasienis, Orissa, Pun
jab, Sind ir Jungtinės Pro
vincijos. Šios provincijos 
yra valdyboje Anglijos ka
raliaus vietininko ir jo 
Vykdančiojo Komiteto, ku
rie yra atsakingi Anglijos 
seimui. Anglų ministerių 
kabinete yra ir specialis 
Anglijos ministeris Indijai.

INDĖNŲ VALSTYBĖS
Kiti 93 milionai Indijos 

žmonių gyvena vadinamose 
Indėnų Valstybėse. Tokių 
valstybių yra 562 ir jos už
ima 690,000 ketvirtainių 
mylių plotą. Šios Indėnų 

■ Valstybės tikrumoj taipgi 
yra Anglijos provincijos. 
Bet jas tiesioginiai valdo 
indėnų kunigaikščiai pa
gal sutartis su Anglijos ka
ralium.

J Daugelis tų kunigaikščių 
per šimtmečius buvo žino
mi kaip vieni iš turtingiau
sių žmonių pasaulyje, bet 
jų valdiniai buvo ir tebėra

fašistų
Indijai

įvykių 
todėl, pra- 

kai

tarp labiausiai išnaudoja
mų žmonių. Kunigaikščiai, 
kitaip vadinami mahara- 
jos, elgiasi su savo žmonė- ■ 
mis kaip su baudžiaunin- ' 
kais, o patys labai pra
šmatniai gyvena.

Pavyzdžiui, vienas tokių 
kunigaikščių, Alwaro ma
harajah, turėjo savo vals
tybėje cementuotą vieškelį 
dvylikos mylių ilgio ir šim
tą brangiausių Rolls-Royce 
automobilių. Mėgstamiau
sias jo ir aukštųjų jo valdi
ninkų sportas tai buvo gal
vatrūkčiais pleškėt tuom 
vieškeliu; bet paprastiem 
žmonėm buvo uždrausta 
net koją įkelt į tą vieškelį. 
Anglijos valdžia, beje, nuė
mė tą kunigaikštį nuo sosto 
keli metai atgal.

Pagal 1925 metų skait
menis, tai Indijos kuni
gaikščiai ir kiti didikai tu
rėjo susikuopę du bilionus 
500 milionų dolerių vertės 
aukso ir du bilionus 750 
milionų dolerių vertės si
dabro, neskaitant įvairių 
brangakmenių.

GAMTINIAI INDIJOS 
TURTAI

Penkta dalis Indijos že
mės yra užimta miškais, 
kuriuose auga ir eilė bran
giųjų medžių.

70 procentų gyventojų 
pasilaiko iš žemdirbystės. 
Vien iš arbatos auginimo 
gyvena apie 1,000,000 žmo
nių.

Tarp mineralų gaunamų 
iš Indijos požemių yra šie: r 
anglis, žibalas, auksas, švi- bta Indijos imperatore, 
nas, manganas, sidabras, Nuo to laiko ir visi Angli- 
eina, varis, tungstenas, ge-< 
ležis, cinkas, druska.
TAUTYBĖ IR RELIGIJA

Kai kurie politikai ir ra
šytojai sako, kad Indijoj 
esą 45 atskiros tautos, kal
bančios 200 skirtingų kal
bų; taipgi esą 2,400 uždarų 
savyje luomų ir tautelių.

Taip sakančių tikslas 
yra parodyt, kad Indija 
esanti nepribrendus prie 
nepriklousamybės arba net 
prie platesnės savivaldybės.

Tikrumoje gi Indija yra 
tautiniai gana vienoda. Nė
ra ten šimtų tikrai atskirų1 
kalbų, o tik įvairios tar- 
mės-tarmelės. Didžiųjų, pa
matinių tarmių, tačiau, tė
ra tik keliolika. Visos tar
mės šakniniai yra vadina
mos sanskritiškos kilmės ir 
tarp jų yra tiek panašumo, 
kaip tarp lotynų, ispanų, 
italų, portugalų ir francū- 
zų kalbų.

Pagal religijas, yra apie 
240 milionų indusų, apie 
78 milionai (ar daugiau) 
mahometonų, apie 13 milio
nų buddistų, apie 6,300,- 
000 krikščionių. Paskui se
ka eilė įvairių mažumų re
ligijų: zoroastrų, žydų, si- 
khų ir kitų.

TOLI NUO SAVIVAL
DYBĖS

Anglija yra pripažinus 
Indijai vietinį seimą, kurio 
tarimus, tačiaus, gali at
mesti anglų karaliaus pa
vaduoto  j as.^ Atskiros pro
vincijos taip pat turi savo 
seimelius grynai vietiniams 
reikalams. Bet visai tai 
anaiptol nėra tikra savi
valdybė.

Iš ANGLŲ ISTORIJOS 
INDIJOJ

Anglijos karalienė Elz
bieta 1600 metais davė čar- 
terį Britiškai Rytinės Indi
jos Komapnijai. Tai buvo 
stambi privačių biznierių 
firma. Jie samdė sau ka
reivius ir kūrė savo val
džias užkariaujamose indė
nų žemėse.

Britiškosios Rytinės In
dijos Kompanijos didvyriu 
yra laikomas lordas Rober
tas Clive. Iš pradžių jis bu
vo raštininkas tos kompa
nijos įstaigoj Madrase 
1746 metais. Tada francū- 
zai užėmė Madras miestą. 
Clive pabėgo iš Madraso; 
gavo iš anglų pakėlimą į 
oficierius ir tapo jų karų 
vadu Indijoj. Jo vadovybė
je anglai išspyrė francū- 
zus iš Indijos. Portugalai 
taipgi norėjo užvaldyt In
diją; bet anglai, koman
duojami Roberto Clive, iš
vijo ir portugalus iš visur, 
apart mažo sklypo Goa, 
vakariniame Indijos pajū
ryje*

Anglai įsigalėjo Indijoj 
ir patraukė savo pusėn vie
tinius kunigaikščius,

Anglų valdžia 1784 m. 
pradėjo imt savo žinybon 
plotus iš Rytinės Indijos 
Kompanijos ir 1858 m. už
baigė tą ėmimą. Tuo tarpu 
įvyko įvairūs indėnų karai 
ir sukilimai prieš anglus, 
iki Anglija 1858 m. visiš
kai užvaldė Indiją.

1877 m. Anglijos kara
lienė Victoria buvo paskel- 

į imperatore.

K4 VEIKIA 
ENZYMAI?

Ne tik žmogaus kūne, 
bet ir kiekvienoj gyvoj ce
lėj (narvelyj) yra dideli 
skaičiai cheminių medžia
gų vadinamų enzymais. 
Tos medžiagos veikia taip, 
kad bile gyvis ar jo celė ga
li sunaudot maistą, paša
lint atmatas, vartot oxyge- 
ną-deguonį ir išvaryt lau
kan karbOnišką, arba ang
linę rūgštį.

Be enzymų gyvosios ce
lės negali augti nei daugin
tis, nei atlikti ypatingus 
sau uždavinius.

Enzymai mielių celių ir 
bilionų kitų nežaliuojančių 
augalų celių veikia cukri
nes, krakmolines ir celiu- 
liozines medžiagas ir pakei
čia jas taip, jog susidaro 
alkoholis 
skaitlingos

Enzymų 
svarbus ir 
rių karui

ir kitos naujos 
medžiagos.

veikimas yra 
gaminimui įvai- 
reikalingų me-

Kaip žmogaus kūne vei
kia įvairūs vidujiniai nuo
dai ar bakterijos bei ligų 
perai ar vaistai, tatai žy- 
mia dalim priklauso nuo 
kūno enzymų.

Pamatinis gi enzymų 
veiksmas tai maisto sugėri
mas ir sunaudojimas.

Mažytės enzymų dalely
tės susisiekia 
medžiagomis, 
nesusijungia 
jomis.

Pas senstančius 
ir gyvūnus keičiasi 
veikimas.

Enzymų veikmė 
buvo laikoma paslaptim.
Dabar dalinai atidengė šią 
paslaptį South Dakotos U- 
niversiteto profesorius H. 
C. Eyster, paskelbdamas 
savo tyrinėjimus ir atradi
mus kas liečia pareigas, 
kurias, enzymai eina. N. M.

su kitomis 
bet enzymai 

cheminiai su

žmones
enzymų

iki šiol

—-.st '"ix. <

Išradimu Motina

luomų-kastų 
žemesniųjų.” 
žemiausiam 

vadina- 
uždrausta

jos karaliai vadinasi Indi
jos imperatoriais.

Tautiniai indėnų vadai, 
be kitko, skundžiasi, kad 
anglai varžė vietinę Indijos 
pramonę. Pastaraisiais lai
kais Indijoj gana plačiai iš
vystyta audimo pramonė, 
bet silpnai metalų, mašinų 
ir ginklų pramonės.

Vienas blogiausių Indi
joj dalykų tai tariamų 
aukštesniųjų 
neigimas 
Taip antai,
žmonių luomui, 
miem parijam, 
net įeiti krautuvėn, kurią 
lanko “aukštesnieji.”

Visos Indijos Kongreso 
partijos suvažiavimas pra
eitą savaitę padarė tokį ta
rimą: Jeigu Anglija duos 
Indijai nepriklausomybę, 
tai Indija išvien su Jungti
nėm Tautom laikysis šiame 
kare.

Anglija turėtų priimt šį 
indėnų reikalavimą ir pa
siūlymą. Tatai būtų demo
kratinio fronto sustiprini
mas prieš fašistų Ašį.

Su Riebalais Išmetama 
Šovinių Medžiaga

Dar nesuorganizuotas A- 
merikoje sunaudojimas ka
riniams reikalams riebalų, 
išmetamų iš virtuvių.

Jeigu tik ketvirtadalis 
tų riebalų būtų surinkta, iš 
jų galima būtų pagamint 
glicerinos bilionūi ir 250 
milionų tokių šovinių, ko
kiais šaudo prieštankinės 
kanuolės.

Senelė Muzikos 
Kompozitorė

Los Angeles, Calif. — 
Čionaitn. gyventoja, Mrs. 
Carrie Jacobs Bond sulau
kė jau 80 metų amžiaus, 
bet ji teberašo dainas ame
rikiečiams. Jinai jau 50 
metų darbuojasi kaip mu- 
zikos-dainų kompozitorė.

Tuo laikotarpiu Mrs. 
Bond parašė daugiau kaip 
300 dainų, o vien tik šie
met — septynias. “A Per
fect Day” (Tobula Diena) 
yra viena iš plačiai žinomų 
seniau parašytų jos dainų.

Paskutiniu laiku ji para
šė “There’s Somebody Wai
ting for Me” (Kas nors 
Laukia Manęs” ir pelną už 
tą dainą paskyrė karinei 
amerikiečių paramos įstai
gai ŪSO; o pajamas už ki
tą neseniai parašytą savo 
dainą “The Flying Flag” 
(Skriejanti Vėliava) jinai 
paaukojo Raudonajam A- 
merikos Kryžiui.

VIEŠBUČIAI IR KARAS
Jungtinėse Valstijose 

yra apie 30 tūkstančių 
Viešbučių. Valdžia paėmė 
kariniams reikalams 203 iš 
tų viešbučių.

Karui reikia kur kas 
daugiau aliumino, negu bu
vo iki šiol pagaminama A- 
merikoj. Aliuminas iki pa
skutinių mėnesių buvo dir
bamas tik iš tam tikrų tur
tingų rūdų-naugių.

Dabar gi Amerikoj atra
stas būdas ištraukt aliumi- 
ną ir iš tūlų molių, kurių 
yra arti didžiųjų elektros 
dirbyklų. Tose dirbyklose 
ir bus gaminama svarbūs 
aliumino kiekiai iš vietinių 
moliu, v

Pirm karo beveik visa 
Amerikai reikalinga eina 
buvo įgabenama iš pietinės 
Azijos ir kitų svetimų kra
štų. Karas sustabdė dau
gumą tokių cinos įvežimų 
ir buvo bijoma cinos bado 
šioje šalyje. O eina yra 
svarbus metalas įvairiem 
karo pabūklam.

Paskutiniu laiku tapo 
Amerikoj išrastas elektri
nis būdas gamint ciną iš 
tokių iškasenų, kuriose, bu
vo sakoma, permažai cinos 
yra. Dabar yra išbandomas 
toks cinos dirbimas.

Titanium metalas pirma 
buvo įgabenamas Amerikon 
iš Indijos. Dabar jis reika
lingas ypač kaip medžiaga 
dažų, kuriais yra įvairiai 
nudažomi - kamuflažuoja- 
mi laivai, kanuolės ir kiti 
kariniai įrengimai. Dabar
tinėse karo aplinkumose la
bai sunku traukt titaniumą 
iš Indijos į Jungtines Vals
tijas.

Bet pastaruoju laiku at
rasta, jog titaniumą gali
ma gamint ir iš esamų A- 
merikos požemiuose rūdų, 
vadinamų titaniniais mag
netitais.. Kartu išskiriama 
iš tų rūdų ir patys magne
titai gana gryni, kad tinka 
vartojimui plieno apdirbo
me.

Šiuos atradimus paskelbė 
žymus mokslininkas Ar
thur W. Hixson, cheminės 
inžinerijos profesorius Co- 
lumbijos Universitete, New 
Yorke. T. G.

Generolai, Pagaliau, Sužinos, 
Kaip Jie Atrodo Kareiviam

Generolas F. H. Osborn 
Washingtone pasiryžo su
žinot, ką eiliniai kareiviai 
mano apie savo generolus 
ir kitus oficierius ir apie 
gyvenimą armijoj abelnai. 
Tapo pagamintos tam tik
ros klausimų blankos, ku
riose kareiviai gali pažy- 
mėt savo skundus ir nepa
sitenkinimus.

Tokia klausimų blanka 
duodama kiekvienam de
šimtam eiliniam kariui, be 
skirtumo. Savo atsakymus 
jis paženklina, nepasirašy
damas vardo. Tada blankos 
įmetamos į balsavimų dė
žutę. Užtikrinama, kad nie
kas nebandys sužinot kaip 
atsakė kuris karys.

Tokie apklausinėjimai 
daromi ar dar bus daromi 
įvairiose kariuomenės sto
vyklose Amerikoje./. C. K,

i

S

kiekvienoje dešimtyje 
svarų išmetamų riebalų 
yra svaras glicerinos..

Kariškiai Anglijoj pra
deda vartot akinius iš per
šviečiamų, nedūžtančių me
džiagų, vadinamų plasti
kais.

į
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TUO PAČIU KELIU
JONAS ŠIMKUS (Apysaka) 3—8—13, 1942

(Tąsa)
Laukų gale iš drėgnos pelkės iškišo 

galvas kelio purienos. Vandens, pievų ir 
laukų paviršiumi pakvipo pavasariu. Pa
kvipo vėjas iš virstančių girių.

Ir pasmirdo: sušaudytų šunų šimtai, 
prikartų kačių legijonai, vokiečių pra
kaito kvapas ir parakas.

Pražilęs ir sulinkęs Daugnora slapstė 
savo nedidelio turto trupinius po palau
kes, sode. Užkastos lašinių paltys, džio
vintas kumpis ir rugių pūrai supelėjo, 
supuvo ir pasmirdo. Vaikį iš žydinčių ru
gių vokiečiai išsitempė ir nusivarė. Sakė, 
kad į Sileziją anglių kasti.

Patuštėjo Daugnorų kiemas. Tik kū
tėje Kotrė su savo ėriukais amžinai su
kosi. Ir vokiečiai jos pasigailėjo, rado 
sergančią. Kažkas pasakė, kad cholera, 
todėl pakratė rankas ir nuėjo.

Reikėjo valyti laukus. Šienas džiūvo 
nepjautas. Brendo rugiai, avižos, mie
žiai; kur suspėta juos pasėti. Todėl 
Daugnora ėmė jieškoti kito vaikio.

Daugnora apvaikščiojo Lajų, Karkli
ninkų, Patilčių ir Nausėdų kaimus. Pa
galiau vienoje vietoje surado nedidelį, 
bet diktą vyrą. Prisikabino. Prikalbino. 
Parsivedė.

Po dviejų savaičių Daugnorų kiemas 
pagyvėjo. Veronika vaikščiojo vikriau 
ir linksmiau dairėsi.

Veronika negalėjo pamiršti vokiečių 
išvesto senojo vaikio. Ji daug kartų pa
sislėpusi apsiašarodavo, aptikta verkiant 
atšaudavo:

—Neverk žmogus, kad taip Dievas ko- 
roja. Netekome klojimo, visų gyvulių ir 
dar nežinia kuo viskas baigsis.

Bet žiūrėdama į naują vaikį, atsigau
davo ir pamiršdavo visas bėdas. Aplin
kiniai kaimynai, sutikę Daugnorą, džiau
gėsi jo vaikiu:

—Broleli, briedis, meška ir žaibas — 
tavo vaikis!

—E-ė susiedai iš toliau — viskas gra
žu, bet kai arčiau pasižiūri... — Daug
nora bandė menkinti vaikio vertę.

—Tik jau neaimanuok dėl to. Yra ki
tų visokių negerovių, kuriomis gali skųs
tis.

Kažkas slėgė Daugnoros paširdžius. 
Naujasis Daugnoros vaikis Petras dirbo 
už visus Daugnoras. Su vokiečiais elgėsi 
kiek galima gudriau.

Bet ateidavo vakaras ir niekas nema
tydavo negirdėdavo jį poterius kalbant. 
Ir į bažnyčią labai nenoromis eidavo.

Daugnora užuodė tai. Pavakare įėjo 
į vaikio kamarą. Sienos be kryžiaus, be 
šventųjų atvaizdų. Tik kažkokių nepa
žįstamų žmonių fotografijos iškabinėtos.

Atsargiai nukabino vidurinėje sienoje 
kabėjusią fotografiją ir toje vietoje pa
kabino mažutį Kristusėlį, prikaltą prie 
kryžiaus. Suradęs dvejetą šventųjų, at
nešė juos į kamarą ir papuošė sienas. O 
priedams, išeidamas, dar švęstu vande
niu pašlakstė visą kamarą. Net lengviau 
Daugnorai pasidarė.

Bet koks buvo jo nustebimas, kai po 
kelių dienų, pripuolamai užsukęs į vaikio 
kamarą, neberado nei mūkelės, nei šven- 
tųjų.

Susimąstė šeimos galva: kas čia per 
žmogus — poterių nekalba, šventųjų ne
mėgsta?

Ilgai mislijo, bet nieko neišmislijo. To
kio žmogaus jis dar nebuvo matęs. Kaip 
vabalas. Kaip galvijas.

1:............. . ’■
Kotrė taip atsargiai peni savo ėriukš- 

čius. Jų tik penketas šį kartą. Bet Daug
nora žino, kad tuščiom eiti pas kleboną 
—nepatogu, o eiti tuščiam pasirodavoti 
—dvigubai nepatogu.

Nuėjo į tvartą ir ėmė gaudyti ėriukus. 
Vieną sučiupo už kalnieriaus. Panarino 
į maišą. Pakilnojo. Pasuko. Sugriebė dar 
ir kitą. Sumikeno Kotrė. Rodos, net žo
džius kažkokius ištarė.

Daugnora dūmė paprūde su maišiuku 
ant kupros. Mikteri kartais sutvėrimu- 
kai. Klumpiai klapsi moliniu taku.

Žemai nusilenkęs įsliūkina Daugnora 
pas kleboną. Klebono pakaušis žvilga 
plikas, kaip pataukuotas. Auksinis dan
tis nenoromis lenda pro lūpą laukan.

—Šit, klebonėli, du buriuku... Dėl vi
so ko. Sakau užbėgsiu pasikalbėti,—pra
deda Daugnora. — Kad taip man pas
kutiniu laiku neaišku pasidarė. Turiu 
vaikį ir tokį prašmatnų, kad neduok 
Dieve!

—Na, brači, kaimyne, ką tu jau ten 
tokio sugriebei? Kuo jau kvepia tavo 
naujasis vaikis?

Perprašau, klebonėli, kaip? Kvepia tai 
taip, kaip ir mes, bet poterių visai ne
kalba. Ir mūkelę balvonas kažkur nu
daigojo. Buvau pats pakabinęs.

—Kaimyne, blogą vaikį pasistorojai. 
Iš kokios parapijos?

—Iš mūsiškės, klebonėli. Blogumo tai 
jis neblogas. Ant darbų — sudegęs. Ir 
gudrus ir apsukrus.

* —Bet man rodosi, kad tavo tas vyras 
padauža arba cicilistas.

—Vot, to tai nežinau. Todėl ir atėjau. 
Nežinau, kas tie cicilistai, bet jei pote
rių nekalba, tai, tur būt, kaip klebonėlis 
sakote...

Pakalbėjo, pakalbėjo ir nutarė.
Grįžo namo užsimojęs vaikį pamoky

ti. Jei nepasitaisys—reiks ir atsiskirti. 
Negi laikysi savo namuose tokį balvoną. 
Dar perkūnas kada nors činkt—ir bus 
po trobesių. Bet vos sutiko Petrą, pažiū
rėjo į jo gyvą ir spindintį veidą—senis 
aptižo ir nuoširdžiai pradėjo:

—Kai pasižiūrėjau, Petrai, tai mūsų 
laukai šokte prašoko kaimynų. Jei dar 
sykį Kotrė atsives penkis, tai du tau ati
duosiu. Galėsi kailiniams apikaklę užsi
dėti.

Prie šio savo gerumo jis norėjo pri
dėti ir mažą pamokslėlį dėl poterių, bet 
jokiu būdu nebeišrito pro gerklę. Petras 
jam atrodė kaž kuo viršesnis už jį. Įpra
tęs prieš visus tūpčioti, atsitūpė ir prieš 
Petrą.

Kartą per Elzę klebonas pasikvietė 
Petrą pas save. Panoro pažiūrėti, kaip 
tas vyras atrodo iš arti. Bet atsikando. 
Petras nepabučiavo rankos ir nenusilen
kė. Su klumpiais įėjo, su klumpiais išėjo.

Ilgai žiūrėjo klebonas į jauną vyrą. 
Jam patiko jo statumas ir užsispyrimas, 
savaimingumas. Tai buvo ir paties kle
bono gerieji bruožai. Bet kas leidžiama 
jam, negali būti toleruojama tokiam pa
prastam bernui.

Ir jis nusprendė, kad tai koks nors 
neišauklėtas storžievis, kurio nė pats ne
labasis dabar nebeišmokys. Tokiais rei
kia nusikratyti. Juo parapijoj tokių ma
žiau, tuo geriau. Tik jam neaišku, kuo 
būdu vokiečiai tokio stipraus vyro iki 
šiol nepačiupo. Juk dabar vyrus gaudo 
nemenkiau už arklius arba karves.

Per išpažintį klebonas pamokė Elzę pa
veikti Petrą iš gerosios pusės. Meilumu 
prikalbinti.

Už tai būsią atlaidų.
—Sulaužyk tą jo ožį! Neblogas iš jo 

būtų vyras, jei susitvarkytų.
Ir Elzė sulaužė ožį, tik ne Petro, o sa

vo.
Veronika jau kuris laikas, kai neturė

jo akies į Petrą. Jis į ją visai nežiūrėjo. 
Todėl ji dar didesniu sopuliu minėjo vo
kiečių pagrobtąjį vaikį.

Tuo tarpu, prasidėjus rugių pjūčiai, 
vokiečių visokio plauko valdininkai vaikš
čiojo laukais ir registravo kiekvieną nu
pjautą rugių pėdą, kiekvieną padėtą 
kiaušinį ar išperėtą viščiuką.

Naktimis Petras iš laukų suvilko į kū
tę rugius. Lentomis, kočėlais apiplakė 
ir iškultus javus supylė į maišus, paslė
pė. Šiaudus sukaišiojo visose pastogėse, 
ant kūtės ir gryčioje ant lubų.

Petras sumanė pastatyti keistą kros
nį. Statė statė. Nei su kaminu jungė, 
nei liuktų darė. Tik kai buvo baigta 
statyti, pro užpakalinę skylę į tą krosnį 
supylė visus iškultus grūdus.

Krosnis, kaip ir visos. Su durelėmis. 
Išmislus vokietis akies neužmeta, nieko 
neįtaria. O per vieną plytą nuo vokie
čio, krosnies viduryje, šnekasi rugys su 
rugiu, kad kartais vis dėlto durni tie 
okupantai. Lietuvis moka vokietį ap
gauti.

3
Karvė atsivedė dvi telyčiukes. Jas 

reiks užregistruoti. O kai paaugs, reiks 
pasus parūpinti, o gal ir į Berlyną paly
dėti. Taip aiškino seniūnas, o jam amt- 
sforšteheris.

Kartą užsukęs seniūnas paliepė val
džios knygose įmetrikuoti telyčiukes.

Į seniūnio pastabą atsiliepė Petras:
—Dėde, aš užrašysiu telyčiukes. Į- 

trauksiu taip, kaip reikia.
■(Bus daugiau)

Baltimore, Md.
“Laisves” 182 numery j, kris

luose draugas Bimba pasklei
dė plačiai daktaro Graičiūno 
mintį link literatūros skleidi
mo. Ten sakoma: “Laisvės” ir 
“Vilnies” administracijų kam
bariuose, neišsemiamamas tur
tas; tai apdulkėjusios knygos 
ir brošiūros, guli ant lentynų 
sukrautos.”

Tai tikra tiesa pasakyta. Bet 
randasi dar daugiau knygų pas 
LLD narius, kurios trūnyja šė
pose ar ant lentynų sukrautos 
be vertės, kaip tas amžinas 
džėlininkas, atskirtas nuo pa
saulio. Neskleidžiam tarp pu
blikos, bot laikom baksuose, 
kuriuos turime susirinkimų 
kambariuose* Gal pavydėda
mi kitiems apšvietos.

Todėl gerbiamieji, kurie tik 
mylim apšvietą, stokim į dar
bą platinime apšvietos! Lai ne
pasilieka geros mintys dakta
ro Graičiūno, Bimbos ir kitų 
šauksmu girioje. Kurie turimo 
knygų ar brošiūrų, perskaitę, 
duokime kitiems skaityti, neš
kime į susirinkimus ir skleis
kime.

Kelis syk buvau kėlęs tą 
klausimą vietinės LLD 25 
kuopos susirinkimuose, kad 
daugiau skleist apšvietą tai*]) 
publikos. Turėti staliuką prie 
durų su knygom ir brošiūrom, 
atžymėta kaina pagal laiką ir 
vertę turinio, kad publika įei
dama ar išeidama galėtų pasi
rinkti kokią nori. Bet kuopos 
valdyba nekreipė atydos. Ne- 
kurie argumentavo: girdi, mes 
turim knygų ir platinam, kiek 
galime, o jei mes sunešim ir 
dalinsim dykai, tai ypata, ga

vus dykai, neskaito visai. Toks 
argumentas neišlaiko kritikos.

Mes turime pasiekti ir ap
šviesti lietuvius. Jei kartais 
jie išgirsta mūsų šauksmą, bet 
nežinodami tikro dalyko, sto
vi ant vietos. O jų vadovai 
kasdien ir kas savaitė trūbija 
skardžiais balsais į ausis me
lagingai. “Naujienos,” “Kelei
vis” ir kiti jų plauko laikraš
čiai, kaipo parsidavę Hitelriui, 
agituoja už jį. Dėl to ir sun
ku tuos nelaimingus patraukti 
į gerą pusę. Jie myli Lietuvą. 
Sako, dėl meilės Lietuvos daug 
ką paaukotų. Bet, girdi, Hit
leris tik laikinai toks blogas, 
o po karo viską sutvarkys ir 
bus gerai gyventi.

Gerbiamieji, ar gali vana
gas ramiai tvarkyti paukščius, 
kada jis minta jų krauju? Ar 
vilkas gali gražiai globoti avis 
ir kitus žvėrelius, misdamas jų 
mėsa ?

Mano supratimu, kad paro
dyt tikrą medalio pusę, tai mes 
turimo kalbėtis su tais lietu
viais. Negana pavieniai, daug 
geriau masiniai. O kad tai 
atsiekti, reikalinga turėti dis
kusijos tame klausime. Man 
rodos, nereikėtu kviesti kal
bėtojų. Mes vietiniai galėtu
me argumentuoti, diskusuoti, 
su savo oponentais, kad ir su 
big-šats, kaip nekurie jų save 
vadinas, dėl to, kad mūsų pu
sėj tiesa ir drūti argumentai.

K. Mikolaitis.

London. — Amerikos or
laivių komandierius Angli
joj, generolas Spaatz sako, 
kad neužilgo ir amerikiniai 
lakūnai išvien su anglais 
bombarduos V o k i e tijos 
miestus.

Waterbury, Conn.
Iš Unijos Veikimo

Rugpjūčio 6 dieną CIO In
ternational Union of Mine and 
Smelter Workers laimėjo 
dirbtuvėj balsavimus (Chase 
Rolling). Dirbtuvėje 444 dar
bininkai balsavo už CIO uni
ją, o 370 prieš. Reiškia, 74 
darbininkų didžiuma nutarta 
už CIO. Balsavimus tvarkė 
valdiški žmonės iš NLR)B.

Kiek laiko atgal tos pačios 
kompanijos didesnėj dirbtuvėj 
taip pat buvo balsavimai, kur 
CIO unija laimėjo 4 balsais 
prieš I, tai yra trimis ketvir
tadaliais balsų. Reiškia, da
bar minėtos kompanijos dar
bininkai bus gerai organizuo
ti.

Rugpjūčio 7 dieną, taip pat 
NLRB priežiūroje įvyko bal
savimai Shoe Hardware Co. 
darbininkų; iš 311 ten dirbu
sių darbininkų 298 balsavo už 
uniją ir tik 13 prieš. Ir ten 
bus CIO unijos skyrius.

Rugpjūčio 19 dieną bus bal
savimai, taip pat NLRB prie
žiūroje Scoville Manufactu
ring Co. darbininkų. Tai yra 
didžiausia dirbtuvė visoj šioj 
apylinkėj, ten dirba iš vario, 
žalvario, nikolio, alumino ir 
sidabro visokius dalykus. Toj 
dirbtuvėj dirba apie 7,000 
žmonių.

Šios dirbtuvės savininkai 
jieškojo visokių skylių, kad 
tik ne prileisti darbininkus 
prie balsavimų, bot vis vien 
galų gale buvo priversti pasi
duoti NLRB priežiūroj balsavi
mams. Reiškia, tie balsavimai 
įvyks trečiadienį, rugpjūčio 
19 diena, v

Aš manau, kad visi darbi
ninkai supras svarbą jų, kiek
vienas atiduos savo balsą už 
uniją, nes organizuotiems yra 
ir sąlygos geresnės ir algos 
žmoniškesnės, ir reikalingos 
karo laimėjimui produkcijos 
padaroma daugiau. Todėl, 
mes visi lietuviai, kurie tik 
mylime savo šalį, laisvę, de
mokratiją, rūpinamės, kad 
mes išlaimėtume karą, norime, 
kad daugiau toki baisūs karai 
nepasikartotų, tai rugpjūčio 
19 diena balsuokime už CIO 
uniją, nes ši unija rūpinasi 
darbininkų reikalais ir viso
mis pastangomis dirba karo 
išl aimėjimui.

Unijistas.

Užgrobta Naciška Firma 
Su Slaptais Patentais
New York. — Amerikos 

iždo vyriausybė užgrobė 
nuosavybę Chemikalų Man
ketų Kompanijos, ši kom
panija slėpė nuo Amerikos 
valdžios kelis patentus. Tie 
patentai buvo laikomi sek
rete naudai naciu chemika
lu trusto I. G. Farben. O 
tai trustas, kuris lošė va
dovaujamąją rolę Hitlerio 
politikoj.

Laikraštis “The Hour”, 
išvilkęs aikštėn tuos paten- 

į tus, dabar reikalauja, kad 
Amerikos valdžia ištirtų dr. 
Ferdinandą A. Kertess’ą, 
Chemikalų Manketų Komp. 
galvą.

Australijon. atgabenta 
nauji dideli kiekiai karo 
reikmenų iš Amerikos.

Connecticut Valstijos Lietuvių Rengiamas

LAISVES PIKNIKAS
Sekmadienį, Rugpjūčio 30 August

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

Piknikas prasidės 12-tą valandą dieną.

Hartfordo Laisvės Chor as, vadovaujamas B. Rasima vielutės

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, laisves ir lygybes.

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

i
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Kaukazo Fronte Sovietai Pasitraukė To
liau Atgal; Visur Kitur Atmuša Nacius 
Sovietų Oficialiai Pranešimai

UNIJISTAI REIKALAUJA 
LAISVĖS INDIJAI

MASKVA, rugp. 12. — Vidunaktinis Sovietų prane
šimas seka:

Sovietinė kariuomenė rugp. 11 d. vedė žiaurius mū
šius srityse Kletskaja, į šiaurių rytus nuo Kotelnikov, 
Čerkask, Krasnodar ir Maikop.

Į pietus nuo Kletskaja mūsų kariuomenė atkakliai 
kovėsi prieš vokiečių tankus ir pėstininkus, padaryda
ma priešams baisių nuostolių. Atsigabendami daugiau 
atsarginių karių, jie bando prasi veržt per sovietinę ap
sigynimo liniją. Viena stambi motoriuotų priešų eilė 
tapo išblaškyta.

Mūšiai tęsiasi į šiaurių rytus nuo Kotelnikovo. Visų 
rūšių ginklai yra vartojami. Ties viena apgyventa vieta 
priešai buvo priversti pereit j apsigynimo veiksmus, 
ir sovietiniai tankai padarė kelias atakas, sunaikinda
mi 21-ną priešų tanką, 19 kanuolių, tris baterijas ka- 
nuolių ir keturias baterijas mortirų. Tapo užmušta 
apie 800 vokiečių.

Krasnodar© srityje (Kaukazijoj) priešai prasilaužė 
per mūsų pozicijas, ir mūsų kariuomenė perėjo į nau
jas pozicijas. Sovietiniai tankai ir kazokai sunaikino 
19 vokiečių tankų ir 37 trokus ir užmušė 700 priešų.

Čerkessko> ir Maikopo srityse mūsų kariuomenė darė 
didelius apsigynimo žygius prieš besigrumiančius pir
myn hitlerininkus.

Į pietus nuo Voronežo sovietinė kariuomenė tvirtai 
laiko savo pozicijas vakarinėje Don upės pakrantėje, 
iš kurios priešai neseniai buvo išmušti. Nelaisvėn pa
imta karių iš keturioliktos vengrų divizijos.

New York. — 500 narių 
Nacionalės Marininkų Uni
jos specialiame susirinkime 
ir 500 narių Sandėlių Dar
bininkų Unijos lokalo 65-to 
savo mitinge atsikreipė į 
prezidentą Rooseveltą, kad 
jis įsikištų į Indijos krizį. 
Abidvi unijos parėmė indė
nų reikalavimą visiškos ne
priklausomybės. Indijai.

Tie unijistai savo teleg
ramose prezidentui sakė, 
jog pačios Amerikos sau
gumas reikalauja, kad Ang
lija duotų nepriklausomybę 
Indijai.

HITLERIS VARO FRONTAN 
VERGŲ ARMIJAS

Uolos Vilkas ir Saliamono 
Pačių Bažnyčios

Kokie tai pagoniški už
kariautojai pirm kelių tūk
stančių metų buvo padirbę 
didžiulį vilką iš uolos ir pa
statę jį Lebano tarpkalnė- 
je. Jie tikėjosi, kad tas 
vilko pavidalas nepralei- 
siąs priešų

Dabar anglai - australai, 
bedarydami karinius iška
simus ten, atrado tą vilką, 
kelių tonų svorio.

Arabai mahometonai, to
lesni užkariautojai, matyt, 
buvo' nuvertę upėn tą vilką, 
kaip stabmeldžių dievaitį.

Jis stovėjo toj vietoj, kur 
“pranašas” karalius Salia
monas pastatė septynias 
pagoniškas bažnyčias stab
meldiškoms savo pačioms.

GREAT NECK, N. Y.
Norime pranešti, kad Great 

Necko Lietuvių Draugysčių pikni
kas, kuris turėjo įvykti rugpjūčio 
9 d., atkeltas į rugpjūčio 16-tą. Ka
dangi labai lyjo tą dieną, tai pikni
kas negalėjo įvykti. Todėl kviečia
me visus dalyvauti šį sekmadienį 
A. ir J. Kasmočių Salčje-Parkc, 91 
Steamboat Rd. Pradžia 3 vai. dieną. 
Programa 6 v. v. Dainuos Pirmyn 
Choras vad. Geo. Kazakevičiaus. Šis 
piknikas ruošiamas naudai Ameri
kos Raudonojo Kryžiaus, prisidėti 
prie nupirkimo Ambulanso. Kalbės 
ARK atstovė (angliškai) Mrs. Le- 
Boutillicr. Įžanga 50c suaugusiems. 
Vaikams 25c. Gros Kazakevičiaus 
orkestrą. Nepamirškite dalyvauti..

(189-191)

..... — ...................—i . ...................—

Beginning.” Bus tink amo 
maisto, gėrimo, gera orkestrą 
ir prakalbų.

Prašome visus Trentono lie
tuvius ir taip pat apylinkės 
atsilankyti masiniai.

Rengėjai.

Philadelphia, Pa.

MONTELLO, MASS.
Moterų Apšvietos Kliubas rengia 

metinį pikniką, rugpjūčio 15 ir 16 
dd. šeštadienį, šokiai prasidės 8 v. 
v. Sekmadienį, 4 vai. dieną. Per abi 
dienas gros Steponavičiaus orkestrą. 
Taipgi bus namie gamintų valgių 
stalas. (Vieta?—Adm..) (189-191)

Apie Mūsų Veikimą
Atrodo, kad pas mus nieko 

neveikiama ir niekas nieko 
nerašo į spaudą. Bet taip nė
ra. Rugpjūčio 2 dieną turėjo
me išvažiavima Borholme 
Parke, žmonių suvažiavo apš- 
čiai, vieni žaidė, kiti diskusa- 
vo apie dabartinę padėtj. Pa
darėme pelno, kuris skiriamas 
paramai Sovietų Sąjungos nu
kentėjusių žmonių.

______ penMas Pu81apfa,
todėl Hitleris pavergė Lietuvą, 
kad ją buvo Sovietai užėmę. 
Nejaugi jis nežino, kad Hitle
ris pavergė Norvegiją, Daniją, 
Holandiją, Belgiją, Franciją, 
Luxcmburgą, Graikiją, Jugo
slaviją, Austriją, čechoslbVa- 
kiją, Bulgariją ir savo pakali
kais padarė Finliandiją, Ven
griją, Rumuniją, o tas šalis 
juk Sovietų Sąjunga nebuvo 
užėmus! Taip kalbėti, tai yra 
negražu!

Visi žinome, kad Amerikos 
vyriausybė eina išvien su So
vietų Sąjunga prieš Hitlerį ir 
jo šaiką, o Grinius niekina So
vietų Sąjungą ir teisina Hitle
rį!

Maskva. — Nelaisvėn pa
imti vokiečiai pranešė, kad 
nacių komanda renka nau
jus rekrutus Ispanijoj, 
Franci j o j, Belgijoj ir Skan
dinavijos kraštuose ir grū
da juos į sovietinį frontą, 
kaipo pastiprinimus na
ciams.

MASINIAI ŽUDIKAI
Hitlerininkai vien tik 

Vilniuje nužudė 60 tūks
tančių žydų, o Baltgudijoj 
200 tūkstančių.

BINGHAMTON, N, Y.
LLD 20 kp. susirinkimas įvyks 

rugpjūčio 14 d., pradžia 7:30 v. v. 
Liet. Salėje. Kviečiame visas nares 
atsilankyti ir naujų atsivesti. Bus 
išduoti raportai iš parengimų ir au
kų rinkimo Sovietų Sąjungai Gel
bėti. Nesivėluokitc. — J. K. Nava- 
linskienė, Rast. (188-190)

Trenton, N. J.

Nelygūs Mainai

Chungking.—Chinų spau
da giria Amerikos įsiverži
ma i Solomon salas. C- v

MASKVA, rugp. 11. — Šiandieninis Sovietų praneši
mas, tarp kitko, sako:

Sovietiniai orlaiviai nušovė žemyn 15 vokiečių or
laivių. I

Į šiaurių rytus nuo Kotelnikovo vienas sovietinių 
tankų dalinys netikėtai užpuolė priešus; sunaikino 17 
vokiečių tankų ir devynias prieštankines kanuoles ir 
užmušė bent 35 priešų oficierius ir kareivius. Vokie
čiai buvo priversti pereiti į defensyvą.

Krasnodaro srityje tebesiaučia žiaurūs mūšiai.
Vienas sovietinės kariuomenės dalinys atmušė pen

kias vokiečių atakas, padegė septynis jų tankus ir nu
šlavė apie 500 priešų.

Kitame sektoriuje Sovietų artileristai ir prieštanki
niai šauliai sunaikino devynis vokiečių tankus.

Kitame sektoriuje Sovietų artileristai ir prieštanki
niai šauliai sunaikino devynis vokiečių tankus.

Armaviro srityje mūsų kariuomenė, po atkaklių 
kautynių, pasitraukė į naujas pozicijas.

Voronežo srityje vokiečiai atakavo Sovietų apsigy
nimo pozicijas. Raudonarmiečiai atmušė priešų ataką 
ir besivydami vokiečius įsiveržė į vieną apgyventą vie
tą, kur dabar eina kautynės gatvėse.

Sovietinė kariuomenė vakarinėje pusėje Dono upės 
atmušė nuolatines vokiečių atakas; sunaikino 14 prie
šų tankų ir šarvuotų automobilių ir užmušė apie 1,000 
jų karių.

Vichy, Franc., rugp. 11. 
— Pierre Lavai, naciškas 
Vichy Francijos valdžios, 
galva, pranešė, kad prasi
dėjo mainai išlavintų fran- 
cūzų darbininkų už vokie
čių paleidžiamus karinius 
Francijos belaisvius.

Tai nelygūs mainai. Už 
kiekvienus tris siunčiamus 
Vokietijon francūzus me
chanikus hitlerininkai pa- 
liuosuoja tiktai po vieną 
belaisvį.

Washington. — Ameri
kiečių laivyno jėgos vis a- 
takuoja japonus Aleutų sa
lose.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

HARTFORD, CONN.
Spccialis “Laisves” Pikniko Ko

misijos susirinkimas įvyks šeštadie
nį, rugpjūčio 15 d., 7 v. v., 155 Hun
gerford St. Komisija ir visi kurie 
tik norite, kad piknikas būtų sėk
mingas, dalyvaukite šiame susirin
kime. Viską turėsime plačiai aptar
ti. — W. Brazauskas. (189-191)

PHILADELPHIA, PA.
šeštadienį, rugpjūčio 15 d., įvyks 

“Block Party,” South Smedley St., 
tarpo Spruce ir Pine, 16 ir 17 Sts. 
Pradžia 4 vai. dieną. Ruošia visos 
organizacijos, todėl kviečiame visus 
ALDLD narius ir “Laisves” skaity
tojus dalyvauti. Pelnas bus skiria
mas Sovietų Sąjungai Gelbėti.

(189-191)

Pagerbimas Mother Bloor 
ir Anita Whitney

Tarptautinis Darbininkų Or- 
denas (IWO) ruošia pikniką 
pagerbimui Amerikos moterų 
veikėjų — Mother Ella Ree
ve Bloor ir Anita Whitney. 
Parengimas atsibus penktadie
nio vakare, rugpjūčio 28 die
ną Flag Grove parke, pra
džia nuo 5-tos valandos vaka
re.

Tai bus labai svarbus ir 
smagus parengimas. Kaip 
9:30 vai. vakare bus rodoma 
sovietinė filmą “The Great

Rugpjūčio 9 dieną Muzika- 
lėj Salėj buvo surengtas pa
minėjimas ir pagerbimas lie
tuvių kareivių, kurie išėjo ar
mijom Buvo benas, choras dai
navo ir buvo kalbėtojų. Lietu
vių kunigas Bagdonas pasisakė 
už tuoj autinį antrą frontą 
prieš Hitlerį. Gi Grinius, jau 
senas žmogus, biznio žmogus 
ir dar savę skaitąs progresy
viu, tai niekino Sovietų Sąjun
gą. Jis niekus tauškė, būk tik

Rugpjūčio 15 dieną bus 
Block Party parengimas ant 
South Smedley St., tarpe 
Spruce ir Pine gatvių ir tarpe 
16th ir 17th Sts. Pradžia nuo 
4 vai. po pietų.

Rugsėjo 6 dieną bus dien
raščio “Laisvės” piknikas Phi- 
ladelphijos apylinkėj. Jį ren
gia Phila. organizacijos, atsi
bus Deer Parke, N. J. Kiek 
patirta, tai žmonės smarkiai 
rengiasi į šį pikniką, nes ten 
bus svečių ir iš kitų miestų.

E.

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

Vietos ir importuo
tos degtinės ir vy
nai, geriausių bra
vorų alus ir ėlius. 
Kada būsite Brook- 
lyne, užeikite susi
pažinti.

/ Kiekvieną s u b atą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys 
užėjimui su mote
rimis. Nedaliomis 
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai.

ANGLAI NUSKANDINO
FAŠISTŲ SUBMARINĄ

London, rugp. 12. — An
glai sunaikino tą fašistų 
submariną, kuris nuskandi
no Anglijos lėktuvų išve- 
žiotoją “Eagle.”

HARTFORD, CONN.
Sekmadienį, rugpjūčio 16 d., 12 

vai. dieną, Liet. Amerikos Piliečių 
Kliubo Bizniaus Skyrius ruošia pik
niką. Lietuvių Sąryšio Darže, Sta
tion 24, Glastonbury Rd., E. Hart
forde. Šokiams gros Diamond Or
kestrą, taipgi bus įvairių gorimų 
ir valgių, pelnas eis užbaigimui 
Kliubo Sales sconerijų, kur bus ga
lima atvaizduoti veikalai ir kiti 
kultūros darbai. Įžanga 25c, įskai
tant taksus. Važiuokite Glastonbu- 
rio busu, išlipkite Station 24, pa
ėję apie 10 minučių, rasite pikniko 
vietą. Užkviečia Kliubo Veikiančioji 
Komisija. (189-190)

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavbs 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
-padidinu tokio 
^dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.
STOKES
St., Brooklyn

JONAS
512 Mariop

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

Tel. GLenmore 5-6191

426 South 5th St.
Blokas nuo Ilewes St. eieveiterlo stoties.

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

LORIMER RESTAURACIJA
ANTANAS BARZDA, Savininkas 

417 LORIMER ST. “Laisvės" Name BROOKLYN

Sėkmingi Amerikiečių Veiksmai prieš Ja
ponus Aleutuose ir Australijos Srityj

Oficialiai Amerikos Pranešimai

Bombay, Indija, rugp. 12. 
—Neoficialiai skaičiuojama, 
jog Indijos riaušėse iki šiol 
užmušta jau 60 žmonių.

SANDĖLIS KNYGŲ IR ŽOLIŲ
Arbata nuo strėnų skaudėjimo ir 

vare laukan akmenėlius, pakelis 60c

Egiptas. — Čia atvyko 
Amerikos lakūnai talkon 
anglam prieš nacius ir ita
lus.

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

WASHINGTON, rupg. 11. — Jungtinių Valstijų lai
vyno department© pranešimas sako:

Rugp. 8 d. kariniai Amerikos laivai, saugomi žvalgi- 
nių laivyno lėktuvų, smarkiai bombardavo grupę japo
nų laivų, stovyklas ir pakrančių įrengimus Kiškoj 
(Aleutuose). Priešai buvo užklupti visai netikėtai. 
Mūsų šarvuotlaivių ir naikintuvų kanuoles greitai nu
tildė pakrantines japonų kanuolių baterijas, užkūrė 
gaisrus ir padarė sunkių nuostolių srityje japonų sto
vyklos. Tada vien tik japonų orlaiviai priešinosi. Mes 
praradome vieną tėmijimo lėktuvą.

Rugp. 9 d. mūsų laivyno orlaiviai atakavo du preki
nius japonų laivus Kiskos uoste, pataikydami po dvi 
bombas į vieną ir kitą ir labai sužalodami tuodu laivu. 
Amerikiniai oro žvalgai matė vieną nuskandintą pre
kinį priešų laivą arti kranto.

Pietinis Ramusis Vandenynas:
Tebeina mūšiai Solomon salose, Tulagi srityje, ir 

šiuo momentu nieko daugiau negalima apie tai praneš
ti. •

CLEMENT VOKIETAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS 

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. TRiangle 5-8622

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 
306 UNION AVENUE 

Tarp Tėti Ėyick ii* MatiJer Sts.
BROOKLYN, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

^ew Guinea, Kokoda. — Talkininkų kariuomenė 
stipriai užpuolė japonus ir privertė juos pasitraukt iš 
priruoštų pozicijų; padarė priešams nuostolių. .

Rabaul. — Talkininkų orlaiviai, nakties laiku bom
barduodami japonų lėktuvų stovyklas, sukėlė didelius 
gaisrus, kurie buvo matomi per 50 mylių. Buvo sunai
kintas vienas priešų bombanešis.

Timor. — Talkininkų bombanešiai tiesiog pataikė 
trimis bombomis į vieną vidutinį japonų prekinį laivą, 
kuris buvo padegtas ir sunkiai sužalotas. Į kitą, kiek 
mažesnį priešų laivą buvo pataikyta dviem bombom ir 
jis, turbut, liko nuskandintas. Vienas didelis japonų 
naikintuvas buvo pavojingai sužalotas bent trimis 
bombomis. Visi mūsų orlaiviai sugrįžo.

168 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7179

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

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

KNYGOS.
Aukso Altoriukas, Tilžės ...... 60c 

Ta pati gražiais celuloido viršais 
su gražiais antspaudais ... $1.60

Vainikėlis, maža knygele, ‘mišių 
maldos su paveikslėliais ...  50c

Ta pati minkštais viršais ..... $1.25
Gydykla nuo mirties baimes, su 

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

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

Apie dangų, saulę, menesį 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,

Herodas 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 .................... v.„. 25c
Kapitonas Velnias, gražus skai

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

daryta ............................... $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 
334 DEAN ST., 

SPENCERPORT, N. Y.

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

J. LeVanda—E. LeVanda
Tėvas Ir Sūnus Levandauskai 

UNDERTAKER

337 UNION AVENUE
Brooklyn, N. Y.

TcL STagg 2-0783
NIGHT—IIAveineyer 8-1158

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių 
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA) 
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVE. 

BROOKLYN 
Telephone: EVergreen 8-9770

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

1

Puikūs lietuviško na
mų darbo kilbasai 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 
OU Burners. Kuro reikalu prašome kreiptis:

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

Telefonas EVergreen 7-1661

I i



šeštas Puslapis LAISVE Ketvirtadienis, Rugp. 18, 194?

čiais —- 1913 — metais, cho
ras patarnauja LSS 19 kuopai, 
Liet. Apšvietos Draugijai su 
dainomis ir monologais; mo
nologus kalbėdavo K. Baniulis 
ir Petr. Stučinskaitė. Gegužės

• Išėjo Kariuomenėn
Rugpjūčio 5-tą išėjo Jung

tinių Valstijų kariškon tarny
bon Hy Kanner, 334 So. 3rd

Lincolno Veteranai už 
Antrą Frontą

Abraham Lincoln Brigados

Marcantonio Laimėjo Trijų 
Partijų Nominacijas

Iš LDS 1-mos Kuopos 
Susirinkimo ir 

Veiklos

Vito Marcantonio, 

kandidatas j kongresmanus 
trijų partijų tik i etų

Kovingasis k o n g resmanas 
Vito Marcantonio, ilgametis 
darbininkų kovų čampionas ir

uolus karo laimėjimo šalinin
kas, prezidento Roosevelto po
litikos rėmėjas, laimėjo nomi
nacijas visose trijose didžio
siose partijose — republikonų, 
darbiečių ir demokratų. Per
eitais rinkimais jis buvo tik 
ant dviejų partijų baloto.

šiuos žodžius rašant, balsai 
dar nebuvo galutinai žinomi, 
tačiau žinota tiek, kad suro- 
kavus 40 iš 60 rinkimų dis- 
triktų, demokratų nominacijo
se Marcantonio turėjo 3,568 
balsus prieš savo oponento 
Frank Ricca, 1,611 b. — dau
giau nei du balsus prieš vie
ną. Gi republikonų nominaci
jose turėjo pirmenybę apie 4 
balsais prieš 1-ną. Darbo Par
tijoj 'turėjo daugeriopą pirme
nybę.

Apie kitus kandidatus bei 
priežastis jų laimėjimo ar pra
laimėjimo bus sekamose laido
se.

Maspeth, L. L
Maspeth iečių Išvažiavimas 
Pereitą Sekmadienį Neįvyko;

Bet Ši Sekmadienį įvyks

Pereitą sekmadienį, kaip ži
nia, per visą dienelę pylė lie
tus ir dėlto mūsų rengiamas 
išvažiavimas į Alley Pond gi
raitę negalėjo įvykti. Mes ma
nome, kad šį sekmadienį, rug
pjūčio 16 d. lietaus nebus ir 
todėl mes vėl rengiamės prie 
išvažiavimo toj pačioj vietoj.

Be automobilių nuvažiuoti 
galima šitaip: privažiavus 
Flushing© karu į Ridgevvoodą 
iki paskutinės stoties reikia im
ti busą, su užrašu Q-27. Va
žiuoti busu iki paskutinės sto
ties. Ten pat netoli ir toji 
giružė.

Atvažiuoti galima iš pat ry
to, nuo 9 vai. ir per dieną 
laiką praleisti. Bus šokiai. Už
kandžių ir gėrimų visiems per 
dieną užteks.

Maspethietis.

SUSIRINKIMAI
MASPETH, N. Y.

ALDLD 138 kuopos susirinkimas 
jvyks ketvirtadienį, 13 d. rugpjūčio, 
8 v. v. Zabelskio svet. Visi nariai 
dalyvaukite, nes turime daug svar
bių reikalų. — Valdyba. (188-189)

BROOKLYN, N. Y.
LLD 1 kuopos labai svarbus su

sirinkimas įvyks ketvirtadienį, rug
pjūčio 13, 7:30 v. vakaro, Laisvės 
svetainėj. Apart savo organizacijos 
ir spaudos reikalų, bus prelekcija 
apie tai, kokią svarbą turi Kauka
zo frontas Jungtinėms Tautoms, o 
po prelekcijos bus diskusijos. — 1 
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)

“Maskva Smogia Atgal”
Po tuo antgalviu dokumen- 

talė filmą iš Sovietų kontr- 
ofensyvo prie Maskvos bus 
pradėta rodyti rugpjūčio 15- 
tos vakarą, Globe Teatre, 
Broadway ir 46th St., New 
Yorke.

Ju d is yra sudarytas iš 100 
pėdų paveikslų, kurie buvo nu
imti paveikslininkų, einančių 
su žygiuojančiomis pirmyn So
vietų jėgomis. Filmą parodo 
visą istoriją nacių barbarišku
mo ir rusų drąsos taip įspū
dingai, jog užrubežių kores
pondentai, kurie matė filmą 
Maskvoj, pavadino ją “viena 
iš žymiausių tos rūšies filmų.”

Tarp kitų dalykų, filmoj 
parodoma brutališkumas, kurį 
naciai pavartojo ant civilinių, 
tarpe tų, korimas piliečių Vo- 
lokolamske ir žudymas mote
rų ir vaikų, kurie atsisakė 
klausyti nacių okupuotose sri
tyse.

Originaliai žinoma, kaipo 
“Sunaikinimas Vokiečių Armi
jų Prie Maskvos,” filmą buvo 
rodymui Amerikoj paruošta 
Hollywoode, direkcijoj Nicho
las Napoli. Anglišką aiškini
mą įkalbėjo aktorius Edward 
G. Robinson.

Radio Program
New Yorko Miesto WPA 

Simfoniška Orkestrą, dalyvau
jant Winifred’ai Heidt, Metro
politan Operos dainininkei, 
duos koncertą rugpjūčio 13- 
tos vakarą nuo 9 :03 iki 10 vai. 
iš stoties WMCA. Ji duodama 
J. V. iždinės naudai. James 
J. Walker, buvęs miesto ma
joras, pasakys prakalbą.

LANKĖSI “LAISVĖJE”

REIKALAVIMAI
Reikalingas prižiūrėtojas (supe

rintendent) prie 34 šeimynų namo. 
Gaus 3 kambarius ant pirmų lubų, 
su gesu ir elektriku įskaitoma. Ge
ra alga. Telefonuokite: Esplanade 
5-0342. (189-191)

Reikalingas senyvas žmogus pa
dėti dirbti prie grindų obliavimo I 
(floor scraping), turi mokėti auto-1 
mobiliu važiuoti. Darbo patyrimas 
nereikalingas, išmokysime. Gyventi 
yra vieta pas savininką. Dėl algos 
ir darbo sąlygų susitarsime asme
niškai.

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

(186-191)

Pereitą trečiadienį lankėsi 
dienraščio įstaigoje Agnieška 
Paikienė iš Saginaw, Mich., 
atvykusi apsilankyti, o gal ir 
apsigyventi, jeigu pavyks su
sirasti darbą. Apsistojo pas 
J. E. Gasiūnus, LDS Centro 
darbuotojus. Asmeniškų pa
žįstamų viešnia čionai neturi 
apart veikėjų LDS, kurio ir 
jinai yra narė.

Susirinkimas įvyko ketvir
tadienį, rugpjūčio 6 d., Lais
vės svetainėje. Narių buvo 
skaitlingas būrys. Valdybos 
raportas priimtas be diskusijų.

Laiškų skaitymas: Iš Lietu
vių Literatūros Draugijos cen
tro paaiškino, kad bus išleista 
knyga, kurios lietuviai Ame
rikoje seniai laukė. Knyga bus 
istorinis dokumentas. Aiškins 
apie Amerikos Nepriklausomy
bę ir apie Civilį Karą, kas 
tie pirmieji demokratijos stei
gėjai Amerikoj. Taipgi bus 
Jungtinių Valstijų Konstituci
ja, išversta lietuvių kalbom 
Ragino knygą užsiprenume
ruoti arba įsigyti prisirašymu 
į LLD. Knyga vertės $3, o na
rys per metus užsimokėjęs 
$1.55 (10 centų įstojimo)
gaus tą knygą ir žurnalą 
“Šviesą” 4 numerius per me
tus. LLD -— tai darbo žmo
nių universitetas, kiekvienas 
lietuvis turėtų prisirašyti į 
LLD kuopą.

Komisijų raportai: P. Buk- 
nys raportavo už delegatus iš 
LDS Seimo, įvykusio liepos 20- 
23 dienomis. Chicago, Ill. De
legatų su sprendžiamais bal
sais buvę 116. Pažymėjo, kad 
mūsų LDS turi turto 40 nuo
šimčių daugiau, negu įstaty
mais reikalinga, kad organiza
cija būtų skaitoma gerame 
stovyje. Narių amžius, pada
linus visiems lygiai, esame po 
43 metus, o taip gerai stovi
me dėlto, kad turime daug 
jaunimo. Pasveikinimais Sei
mui surinko $310. Aukų pada
linimo komisija Laisvei pasky
rė $50, Dariaus ir Girėrio pa
minklui $5. Kitus paskyrė ki
toms įstaigoms. P. Buknys ir 
kiti delegatai patarė nariams 
atydžiai perskaityti “Tiesos” 
No. 15-tą, rugpjūčio 1-mos lai
dos, dėl daugiau informacijų 
apie Seimą ir abelnais LDS 
reikalais.

Iš ambulansui pirkti konfe
rencijos A. Velička plačiai ra
portavo, o K. Petrikienė, kai
po komiteto narė, prie rapor
to pridėjo vėlesnių žinių. Sa
kė, kad ambulansas kainuos 
apie $1,500. Ragino paskubin
ti aukų rinkimą ir aukojimą, 
kadangi darbas norima baigti 
šio mėnesio pabaigoj. Per LDS 
1-mą kuopą jau surinkta 
$76.50. A. Balčiūnas sakė, 
kad tikisi visą blanką pripil
dyti. Ambulansas bus nupirk
tas ir perduotas Raudonajam 
Kryžiui rugpjūčio 30-tą, ant 
Lituanica Square, su iškilmin
gomis ceremonijomis — pra
kalbomis, dainomis. Kraujo 
aukotojai duos kraujo tą die
ną. K. Petrikienė sakė, kad 
jau susirašė virš 20 kraujo da
vėjų.

Delegatų išleistuvių vakarė
lio rengimo komisijos narys J. 
Dainius raportavo, kad pada
rė pelno $17.80, padalinęs 5 
delegatams po $3.53.

Kitas kuopos susirinkimas 
bus šaukiamas atvirutėmis. 
Bus diskusijos ir balsavimai ar 
turi nariai užsidėti po 10 cen
tų per mėnesį mokesties apmo
kėjimui kariuomenėj tarnau
jančių narių duoklių ir pašal
pų, ar nė.

Jurgis Kuraitis, koresp.

Penkių Savaičių Am
žiaus-Jau Dainavo

Aido Choro viename proto
kole skamba sekamas užrašas : 
Po penkių pamokų Choras jau 
dainuoja Liet. Jaunuomenės 
Draugiško Kliubo baliuje. 
Reiškia, choras tada buvo tik 
penkių savaičių amžiaus.

šiais metais, rugpj. 29 d. 
Aido Chorui sukanka lygiai 
30 metų. Alekas Velička bu
vo vienas iš pirmųjų mūsų 
choro dainininkų; jis įstojo į 
chorą lapkr. 8 d., 1912 me
tais. Draugas Velička, vadi
nasi, buvo vienas iš tų, kurie 
pagelbėjo chorą išauklėti ir iš
laikyti iki šiai dienai. Ką sa
kai, Alekai, ar būsi su mumis 
(choru) ir šiais metais? To
kių narių kaip, pav., Velička, 
Nalivaika, Mickūnas, Vaice
kauskaitės ir kt., choras labai 
pageidauja.

Kuomet choras buvo jaunu
tis, tai nariai mokėdavo po 25 
centus į mėnesį duoklių, na, 
o dabar mes temokame (kuo
met finansų sekr. mus pasi
gauna) tik po 10c į mėnesį. 
Tai visai mažos duoklės už tą 
garbę, kad vadintis nariu kul
tūringos meno organizacijos.
. Biskis iš Choro Istorijos .

Chorui dar jaunučiui tebe
sant jau buvo kiek ir keblu
mų : pav., vienu laiku buvo su
stota laikyti pamokas, nes ma
žai lankydavosi merginų, mo
kytojas L. Ereminas pareika
lavo iš choro pakelt jam at
lyginimą iki $1.75 per mėne
sį už mokinimą ir jo paties 
kompozicijas, kuriomis choras 
naudojosi. Bet tas viskas per
gyventa ir choras tęsia savo 
kultūros darbą toliau: Sekan-

19 d., 1913 m., choras turėjo 
savo pirmą koncertą ir balių, 
nuo kurio pelno liko $15.95.

Neužilgo po to choras per
sikėlė iš So. Brooklyn© į Wil- 
liamsburgą ir čia choras iš
moksta 12 dainų, vėl surengia 
koncertą ir balių, nuo kurio 
pelno jau liko $61.30. Vėliau, 
1914 metais choras narių turi 
jau 40 ir išmoksta 19 dainų. 
Rugpj. 18, 1914 m. viename 
susirinkime perstatoma net 18 
naujų narių — 13 merginų ir 
5 vyrai; rugs. mėn. tais pat 
metais prisirašė prie choro 20 
narių — 13 merginų ir 7 vy
rai. Tais pat metais buvo su
tvertas merginų choras ir pa
vadintas Aido Moterų Choru.

Su metų pabaiga choras su
sideda iš: 18 sopranų, 9 altų, 
12 tenorų ir 12 basų, viso 51 
dainininkas. Per pusmetį, pa
gal užrašus, naujų narių pri
sirašė 57, o išėjo 41. Reiškia, 
choras -paaugo 16-ka narių.

Tai tiek šiuo kartu iš cho
ro istorijos, o dabar tenka pri
siminti, kad jau tik 10 pamo
kų teliko iki jubilėjinio cho
ro parengimo. Taigi, subruz- 
kime mokintis ir gauti naujų 
narių į chorą, kad turėtume 
kuom pasirodyti 18 dieną spa
lio. Choro Koresp.

New Yorke sudarytas spe- 
cialis komitetas surinkimui 
blėtos kenų. Blėtos Amerika 
dabar negauna, nes ji būdavo 
parvežama iš Tolimų Rytų. 
Taigi, blėtos kenus (dėžes) 
reikia atatinkamai sulankstyti 
ir tam tikromis dienomis jie 
renkami ir vėl iš jų gaminama 
blėta.

Laiškai

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 
Kilinskis, 427 Lorimer St., Brook
lyn, N. Y. (184-189)

Kazimieras Balčikonis, jums 
randasi registruotas laiškas. 
Prašome tuoj pribūti “L.” ofi
se.

L. Baronas, laiškas iš Ar
gentinos. Prašome pasiimti.

“L.” Adm-cija.

“Laisvėje” galima gauti 
Apsigynimo Bonai

Išbando Gyventojų 
Iškraustymą

Įvairiose miesto sekcijose 
bus pravesta bandymai iš
kraustyti gyventojus, kaip kad 
turės būti ištikus atakoms iš 
oro. Pereitą sekmadienį toks 
iškraustymas turėjo būti pra
vesta Bronxe prie University 
Ave., bet buvo atidėtas dėl 
lietaus.

LABOR LYCEUM
Darbininką Įstaiga

Sales . del Balių, Koncertų 
Bankietų, Vestuvių, Susirinki
mų ir tt. Puikus steičius su 
naujausiais įtaisymais. Ketu

rios bolių alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Te!.: STagg 2-8842

* LIETUVIŠKA ★

U ž E I G A
Rheingold Extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokią 
VYNŲ ir DEGTINĖS 

Importuotų ir Vietinių
•

Kasdien Turime 
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ 

JOSEPHIeIDAT, Sav. 
411 Grand St., Brooklyn

Krautuvėje yra 
didelis pasirin
kimas I a i kro- 
džių, J a ikrodė- 
lių, deimantinių 
žiedų, auksinių 
ir s i d a litinių 
daiktų ir daik
telių, kokių tik 
]ums reikalin
ga.

DAIKTAIS IR
KAINOMIS 

BOSITE
PATENKINTI

9

VERI-TplN RYTHM ... 
Yellow gold filled cate, 
l7-[ewel Precilion mova- 
(nent .... $33.75

MERCEDES ... 14 kt.

<5

VERI-THIN AIRWAY ... Pink
tolid yellow gold caie, 
17-jewel Precision move
ment .... $42.50

or yellow gold filled caie with 

Guildite back. 15 jewels . $29.7B

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

St., nuo pat vaikystės veiklus 
darbininkiškame judėjime jau
nuolis. Jis yra išpurdavęs 
tūkstančius kopijų angliško 
darbininkų dienraščio “llaily 
Worker” eidamas nuo durų 
prie durų pagal apartmentus, 
po gatves ir susirinkimuose 
dar tais laikais, kada tas laik
raštis buvo mažiau žinomas, 
ne tiek populiarus, kokiu yra 
šiandien.

Paaugęs, jaunasis Kanner 
buvo veiklus jaunimo organi
zacijose ir wardenu savo sek
toriuje. Jo išleistuvėms, rug
pjūčio 1-mą wardenu sekto
riuje J, 350 Keap St., suruoš
ta sueigėlė, dalyvaujant jo 
draugams, tos apylinkės vei
kėjams. Jo tėvas Dave Kan
ner, taipgi žinomas veikėjas, 
buvo vienu iš kalbėtojų išleis
tuvių sueigoj. R.

Gaudami pėdę neužmirškite ir 
savo šalies reikalus — pir

kite bonus ir štampas.

veteranai, kurie liuosnoriai 
1936 metais kovojo prieš fa
šizmą Ispanijoj, pereitą pir
madienį tą kovą perkėlė į 
New Yorko gatves, kad supa
žindinti visuomenę su svarba 
atidaryti antrą frontą dabar.

Būrys vyrų ir moterų išva
žiavo į gatves su troku stip
riai apšarvuotu aiškinančiais 
dideliais plakatais ir šūkiais 
už antrą frontą, su kalbėtojais, 
su muzika ir dainomis ir su 
geru tame troke sandėliu ka
ro štampų ir bondsų, tad ta
sai frontas ištikrųjų būtų ga
limu.

Pirma jų stotis buvo kam
pas University Place ir 14th 
St., New Yorke. Čia bėgiu va
landos išparduota virš tūks
tančio dolerių vertės štampų 
ir išplatinta tūkstančiai bro
šiūrų, aiškinančių apie antrą 
frontą.

Visų susipratusiu Darbininkų 
pareiga skaityti “Laisvę”
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GREEN STAR BAR & GRIL1
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

nes žino, kad visados bus patenkint^

Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį!

Štai 
sdr««as.-

TURIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ
Ateikite pasimatyti su Givutis

Geriausias Alus Brooklyn*

459 Grand St.
Skersai nuo Republic Teatro 

BROOKLYN, N. Y.
Tel. EV. 4-8698
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Lietuviui Rakandui Krautuve

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

Išdirbėjai ir Pardavėjai

Geriausios Rūšies Rakandų
Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių 

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENĖ ir SŪNAI
HMMMMMŪMMMMMMMMMŪMMMŪMg

STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

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

Pritaiko
AKINIUS

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

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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