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1,000,000 NACIU ATAKUOJA STALINGRADO UNIJAS
Šitie keli žodžiai taikomi 

tūkstančiams Lietuviu Litera
tūros Draugijos narių.

Žurnalo “Šviesos” 3-čias nu
meris jau gatavas ir už kelių 
dienų nariai gausite. Jame ra
site gerų pasiskaitymų, gra-
žios poezijos, naudingų pamo
kinimų.

Šių metų knyga “Amerikos 
Demokratijos Steigėjai” jau 
baigiama surinkti. Tuojau bus 
pradėta spausdint*. Dedame 
pastangas, kad spalių mėnesį 
nariai ją gautų.

Bet knygą gaus tik tie na
riai, kurie bus pasimokėję 
duokles su spalių 1 diena.

Išleidimas žurnalo ir knygos 
kaštuos labai daug pinigų. 
Tūkstančiai Draugijos narių 
tebėra nemokėję duoklių už 
šiuos metus.

Apie tai pagalvokite nariai 
ir veikėjai.

Centras savo pareigas atlie
ka. Bet iš žemės pinigų iškasti 
jis negali.

Lai su spalių 1 diena kiek
vienas Draugijos narys bus pa- 
simokėjęs savo narines duok
les!

Chicagos “Draugas” (rugp. 
21 d.) teisingai pabrėžia, kad 
šelpimas 'Sovietų Sąjungoje 
žmonių yra parama karui 
prieš Vokietiją.

Sovietų Sąjungoje yra tūks
tančiai lietuvių, pabėgusių nuo 
hitlerinės pavietrės iŠ Lietu
vos. Aišku, kad jų padėtis sun
ki — sunki padėtis visų So-į 
vietų Sąjungos žmonių.

Pažangieji lietuviai seniai 
galvojome ir teiravomės, ar 
negalima būtų čionai lietu
viams rinkti aukas ir jas iš
imtinai skirti sušelpimui Sovie
tų Sąjungoje lietuvių. Kol kas 
Sovietų vyriausybė gyventojų 
.neskirstė į grupes. Gauta iš 
užsienio pašalpa buvo teikia
ma visiems lygiai.

Tačiau jeigu ta politika bū
tų pakeista ir jeigu pasidary
tų galima tiesiai lietuvius su
šelpti, būtų, žinoma, geras da
lykas ir mes visi stotumėme 
prie darbo. Mes norime padėti 
savo broliams visur ir visuo
met.

Kol kas pašalpa Sovietų 
žmonėms ir raudonarmiečiams 
(įskaitant ir lietuvius civili
nius ir raudonarmiečius) ren
kama ir teikiama per Russian 
War Relief, Inc. Mes, pažan
gieji lietuviai, prisidedame 
prie gražaus darbo, remdami 
tą organizaciją ir per ją siųs
dami aukas.

------------  ^,'^0
Iki šiol katalikų srovė jo

kios agitacijos nevarė už šel
pimą Sovietų žmonių. Spauda 
net bjauriai sabotažavo.

Dabar, kaip sakyta, “Drau
gas” jau pripažįsta geru daik
tu šelpti Sovietų žmones.

Tačiau “Draugas” neapsiei
na ir dabar be melo, be įkan
dimo, be sabotažo. Pav., sako: 
“Amerikoje veikia Russian 
War Relief draugija. Renkami 
šiam tikslui fondai, kuriais 
Yelpiami’ nuo karo nukentėju
sieji rusai.”

VacHhasi, lietuviams neten
ka.

Bet tai melas, šitais fondais 
šelpiami visi Sovietų gyvento
jai be skirtumo tautinės kil
mės.

Sovietų Sąjungoje esantieji 
lietuviai veikėjai jau keliais 
atvejais yra atsiuntę amerikie
čiams padėką už gautą nuo jų 
pašalpą.

So. Bostono “Darbininkas” 
(rugp. 21 d.) filozofuoja, kad 
baimė bausmės ir įstatymų ne-

(Tąsa ant 5-to pusi.)

ŠNIPAS KUNIGAS 
ĮKALINTAS DE
ŠIMČIAI METU

Hartford, Conn. — Fede- 
ralis teismas nuteisė vokie
tį liuterių kunigą Kurtą 
Molzahną iš Philadelphijos 
dešimtį metų kalėti. Byloje 
prieš jį buvo įrodyta, kad 
kun. Molzahn kartu su 
Wilhelmu Kunze ir kitais 
narių agentais šnipinėjo 
prieš Ameriką pirm karo. 
Tatai paliudijo ir ukrainų 
kunigas Alex Pelypenko.

Jeigu būtų įrodyta, kad 
Molzahn veikė kaip Hitle
rio šnipas ir po to, kai A- 
merika įstojo karan, tai jis 
būtų skaudžiau nubaustas.

Prez Rooseveltas Ža
da Užšaldyt Algas ir 
Farmą Produktą Kainas

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas pranešė 
laikraštininkams, kad val
džia neužilgo užšaldys dar
bininkų algas ir kainas far-

. mų produktams, kad nebū
tų aukščiau keliamos nei al
gos nei maisto reikmenų 
kainos.

Prezidentas priminė nu
rodymą kainų administra
toriaus Leono Hendersono, 
kad gręsia maisto pabran
ginimas dar 30 procentų, 
jeigu jo kainos, nebus nu
statytos greitu laiku. Roo
seveltas sakė, jog be farmų 
produktų kainų nustatymo 
negalima pastoviai nusta
tyt darbininkų algas, o be 
algų nustatymo negalima 
suvaldyt branginimą mais
to reikmenų.

Prez. Rooseveltas žada 
apie tai pasikalbėt su Wm. 
Greenu, Amerikos Darbo 
Federacijos pirmininku, ir 
su Philipu Murray, genera- 

I liu CIO unijų pirmininku. 
Green ir Murray pirmiau 
buvo priešingi algų užšaldy
mui darbininkam.

Prezidentas paskelbs sa
vo planą nustatyt algas ir 
farmų produktų kainas, 
kuomet jis kalbės per radi
ją apie Darbo Dienos šven
tę, , rugsėjo 7 d.

Naciai Nužudė 100
Žmoniy per 2 Dienas

London. — Per 48 valan
das hitlerininkai nužudė 
dar bent 100 žmonių įvai
riuose savo užimtuose kraš
tuose. Čechoslovakijoj jie 
nugalabino 26-šis, tarp jų ir 
rašytoją Aleksandrą Bez- 
smertnyj; Graikijoj naciai 
sušaudė 15 žmonių, Lenki
joj penkis ir 1.1.

Tie žmonės tapo nužudy
ti už sabotažą fabrikuose, 
geležinkeliuose ir farmuose 
prieš nacius, už ginklų lai
kymą, už užpuldinėjimą vo
kiečių kareivių ir įvairius 
nasipriešinimus įsiveržė
liams.

Amerikiečiai Sužalo jo 
Bent Septynis 
Japonų Laivus 

----------------------------------- j

Amerikos Oficialiai Pranešimai
WASHINGTON, rugp. 25. — Jungtinių Valstijų lai- 

vyno pranešimas sako:
Pietinis Ramusis Vandenynas:
Jungtinių Valstijų laivyno ir oro jėgos veda didelį 

jūros mūšį; stengiasi atremt stiprias atakuojančias 
japonų jėgas, kurios iš šiaurių-rytų prisiartino prie 
pietiniai - rytinės grupės Saliamono salų.

Buvo suprantama, kad japonai dės pastangas at
griebt amerikiečių užimtą svarbią karinę stovyklą Tu- 
lagi ir pajūrių bazes šioj srityj. Priešai išvystė savo 
kontr-ataka, kuria amerikiečiai dabar atremia.

V f L

Pradiniai pranešimai rodo, kad Jungtinių Valstijų 
armijos didieji bombanešiai — Lekiančios Tvirtumos 
atakavo užpuolančias priešų jėgas ir kad veikia mūsų 
orlaiviai nuo lėktuvlaiviu.
nijos lėktuvlaivį ir, kaip pranešama, keturis kartus pą- 

Amerikos armijos bombanešiai atakavo didelį Japo- 
taikė bombomis į jį. Jungtinių Valstijų orlaiviai nuo 
savo lėktuvlaiviu atakavo ir sunkiai sužeidė mažesnį 
japonų lėktuvlaivį “Ryuzyo.” Mūsų orlaiviai, pakilę 
nuo savų lėktuvlaiviu, taipgi pataikė bombomis į kelis 
priešų šarvuotlaivius ir į vieną karo didlaivį.

Rugp. 23 d. (Pagal Washington© kalendorių) didelis 
būrys priešų orlaivių atakavo Guadalcanal salą; juos 
atrėmė mūsij lėktuvai kovotojai ir nušovė žemyn bent 
21-ną japonų orlaivį. Amerikiečiai tame mūšyje teturė
jo tik mažų nuostolių.

Naktį rugp. 23-24 japonų kariniai laivai-naikintuvai 
bombardavo mūsų pakran,tines pozicijas saloje Guadal
canal.

Rugp. 24 d. Jungtinių Valstijų orlaiviai pataikė bom-. 
bomis ir sužalojo priešų transporto laivą ir šarvuotlaivį 
į šiaurius nuo Guadalcanal salos ir paliko juos smar-. 
kiai degančius.

Tie veiksmai dar tęsiami.

LIETUVOJ UŽMUŠTA KELI NAOŪAGENTAl"
New York. — Trečiadie- ’ kelis nacių agentus. Jugo- 

nio radijas pranešė, jog slavijos patriotai taipgi nu- 
žmonės Lietuvoje užmušė žudė kelis Hitlerio agentus.

Braziliečiai Užpuldinėja Ašies Draugus
Rio de Janeiro, Brazilija.

— Didelės braziliečių mi
nios akmenimis bombarda
vo kelias biznio įstaigas, pa
lankias fašistų Ašiai.

Per tris dienas vien so
stinėje Rio de Janeiro tapo 
suimta daugiau kaip 700 
vokiečių ir italų. Brazilijos 
valdžia veda smarkią kam
paniją prieš penktakolonie- 
čius. Areštuoti Ašies drau
gai statomi prie kasimo ir 
kitų paprastų sunkių dar
bų.

Du tūkstančiai atsarginių 
oficierių savanoriai įstojo į 
veiklią tarnybą Brazilijos 
armijoj.

KARINIS BRAZILIJOS 
ŽMONIŲ ŪPAS

Tūkstančiai jaunų Brazi
lijos vyrų savanoriai spie
čiasi į armiją. Daugelyje 
fabrikų brazilai atsisakė 
dirbt, kol bus pašalinti iš 
jų Vokietijos ir Italijos pi
liečiai.

Vien’Rio de Janeiro vals
tijoj tapo suimta 200 vokie
čių ir italų.

Uruguay’aus respublika 
pasiuntė orlaivius medžioti 
du fašistų submarinus, pa-

sirodžiusius prie Platte li
pęs žiočių.
KITI LOTYNŲ AMERI

KOS KRAŠTAI PRITA
RIA BRAZILIJAI

Argentina ir Peru išlei
do pareiškimus, kad jos pri
pažįsta Brazilijai teises 
kaip nekariaujančiai šaliai, 
nors Brazilija paskelbė ka
rą prieš Hitlerį ir Mussoli
ni-

Washington. — Tarp-A- 
merikinė Apsigynimo Tary
ba vienbalsiai priėmė rezo
liuciją, kurioje pareiškė 
draugiškumą Brazilijai, pa
skelbusiai karą prieš Vokie
tiją ir Italiją.

Rio de Janeiro. — Fašis
tų submarinas nuskandino 
Jungtinių Valstijų žibalinį 
laivą “Louisiana”, kuris ga
beno Brazilijai žibalą.

Rio de Janeiro. — Bra
zilijos valdžia įsakė prista
tyt jai 75 procentus visos iš
kasamos anglies geležinke
liams ir kitiems viešiems 
reikalams. Privačiams pilie
čiams paliekama 25 proc. 
anglies.

ORO NELAIMĖJE
ŽUVO ANGLIJOS

KARALAITIS
London, rugp. 26. —Ku

nigaikštis Kent, jauniausias 
brolis karaliaus Jurgio VI, 
žuvo orlaivio nelaimėje va
kar. Jis buvo 39-nių metų 
amžiaus.

Kent skrido į Islandiją 
kariniais reikalais ir nukri
tus orlaiviui Škotijoj, užsi
mušė jis ir visi kiti buvę 
tame orlaivyje.

Kunigaikštis Kent tarna
vo kaipo vyresnysis oro lai
vyno oficierius ir genera- 
lis inspektorius Anglijos o- 
ro jėgų. Jis paliko našlę su 
trimis kūdikiais.

Stalingradas Visais Ga
rais Dirba Kas Minu

tę Dieną-Naktį
Maskva, rugp. 26.—Ame

rikiečių žinių agentūra, As
sociated Press teigia, jog 
kariniai Stalingrado fabri
kai didžiu smarkumu dirba 
kas minutę naktį ir dieną. 
Laivai, kurie Volgos upe at
gabena karinius reikmenis 
į Stalingradą, dabar būna 
iškraunami net penkis kar
tus greičiau, negu pirma.

Stalingradas yra svarbus 
metalo fabrikų centras. Bu
vęs didysis jo traktorių fa
brikas gamina dabar dau
gius tankų.

Gyvenimas Stalingrade 
tebėra normalus, tik pa
smarkėjęs, sako Associated 
Press. ,

Nėra patvirtinimo tū
liems pranešimams iš už
sienių, kad Sovietai jau iš- 
kraustę pramones iš Stalin
grado.

» Maskva. — Radijas teigė, 
kad tūkstančiai Stalingrado 
darbininkų, apsiginklavę, 
traukia frontan prieš vokie
čius.

Priešų Pranešimai apie 
Didįjį Jūrų Mūšį

Berlyno radijas paskelbė 
pranešimą iš Japonijos, būk 
japonų laivynas ties Salia
mono salomis nuskandinęs 
vieną didelį Amerikos šar
vuotlaivį. Sako, kad ameri
kiečiai buvo padegę vieną 
japonų šarvuotlaivį, bet, 
girdi, jis vėl dalyvaująs mū
šyje. Naciai pasakoja, kad, 
girdi, japonai turį didesnių 
laivyno ir oro jėgų, negu 
amerikiečiai, tam mūšyje.

(Niekas nepatvirtina tų 
priešų pranešimų.)

SLAPTAS TALKININKŲ 
PABŪKLAS

London, rugp. 26. —Ame
rikos generolas G. M. Bar
nes sakė, kad anglai ir a- 
merikiečiai gaminasi tokį 
slaptą karini pabūklą, kuris 
labai nustebins vokiečius.

O

Vokiečiai Artinasi
Prie Stalingrado

Daugiau Kaip Milionas Hitlerininku Šturmuoja Sovietų Po
zicijas; Raudonarmiečiai Kartotinai Kontr-Atakihja

Maskva, rugp. 26.—Rau
donoji žvaigždė, Sovietų ka
riuomenės laikraštis, rašo, 
jog Stalingrado padėtis da
rosi kritiškai - pavojinga. 
Tūli pranešimai iš fronto 
teigia, jog naciai kai kur 
pasiekė punktus tiktai už 
keleto mylių nuo Stalingra
do apylinkių.
PRIEŠAI GIRIASI, KAD 
NAIKINĄ STALINGRA

DĄ
Fašistinis, nepatikimas 

Vichy Franci jos radijo pra
nešimas sako, kad viename 
sektoriuje vokiečiai esą tik 
už 25 mylių nuo Stalingra
do.

Berlyno radijas skelbia, 
kad jų orlaiviai dieną ir 
naktį, be atlaidos, atakuoją 
Stalingradą gaisrinėmis ir 
sprogdinančiomis bombo

mis. Pasak hitlerininkų, tai, 
girdi, didžiuliai gaisrai 
liepsnoją Stalingrade. Na- 
ciaia taip pat giriasi, kad 
jų lakūnai bombomis nu
skandinę vieną didelį pre
kinį Sovietų laivą ir pade
gę tris kitus Volgos upėje, 
prie kurios Stalingradas 
stovi. ’ »

(Tai yra nepatikimi prie
šų pranešimai, kurių niekas 
nepatvirtina.)

Kebli Padėtis į Šiauriu Va
karus nuo Stalingrado

Maskva. — Daugiau kaip 
milionas vokiečių ir jų sėb
rų kariuomenės visais pa
būklais ir visomis įveržto
mis jėgomis atakuoja sovie
tines pozicijas į šiaurių va
karus ir pietų vakarus nuo 
Stalingrado.

Raudonarmiečiai septynis 
kartus kontr-atakavo prie
šus į šiaurių vakarus nuo 
to miesto, bet hitlerininkai 
su daug skaitlingesne ka
riuomene, tankais, šarvuo
tais automobiliais ir orlai
viais vis šiek tiek pasistu
mia pirmyn, nors tik po tru
putį.

Oficialis Sovietų praneši
mas sako, jog susidarė keb
li padėtis į šiaurių vakarus 
nuo Stalingrado.

ATKAKLŪS MŪŠIAI 
KAUKAZO FRONTE

Sovietų komanda teigia, 
jog tęsiasi atkaklūs mūšiai 
į pietus nuo Krasnodaro, 
Kaukazijoj, kur vokiečiai 
stengiasi parsivežti iki Juo
dosios Jūros; taipgi siaučia 
kruvinos kautynės Proch- 
ladnaja srityje, už 85 mylių 
į vakarus nuo Grozny žiba
lo versmių. Toje apylinkėje 
raudonarmiečiai, bet kitko, 
sunaikino ir būrius nacių 
automatiškų šaulių, kurie 
buvo nuleisti žemyn iš prie
šų orlaivių į užnugarę so
vietinių linijų.

SUNAIKINTA DAUG NA
CIŲ TANKŲ IR OR

LAIVIŲ
Vienas raudonarmiečių 

dalinys per dieną Stalingra
do fronte sunaikino 17 vo
kiečių tankų, kitas sovieti
nių karių būrys sudaužė 22 
priešų tankus, o trečias — 
14 vokiečių tankų. Sovieti
niai lakūnai ir priešlėktu
vines kanuolės nušovė že
myn 92 vokiečių orlaivius 
per dvi dienas Stalingrado 
apygardoj.

Sovietiniai k o v o t o j ai ’ 
sparčiai naikina nacių para- 
šiutistus, iš orlaivių nulei
džiamus užfrontėn su mo
toriniais dviračiais, prieš
tankiniais šautuvais ir ki
tais ginklais.

(Naciai giriasi, būk jie 
prasiveržę pusaštuntos my
lios pirmyn į ap tvirtintą 
Sovietų liniją į pietų vaka
rus nuo Stalingrado. —Bet 
niekas kitas to nepatvirti
na.)

EXTRA
Sovietai Sustabdė Nacių 

Tankus Stalingrado
Fronte

Maskva, rugp. 26. —Rau
donarmiečiai, audringai 

kontr - atakuodami nacius 
į šiaurių vakarus nuo Sta
lingrado, sustabdė priešų 
tankus ir šarvuotus auto
mobilius, kurie buvo įvarę 
kylį į sovietinius apsigyni
mus toj srityj, kaip prane
ša United Press, amerikie
čių žinių agentūra.

“Mes Laimini Jūrą Mū
šį,” Sako Amerikos

Valdininkas
Washington, rugp. 26. — 

Vienas Jungtinių Valstijų 
valdininkas šiandien pa
reiškė: “Mes laimime antrą
jį raundą jūrų mūšio prieš 
japonus ties Saliamono sa
lomis, nors šis raundas dar 
neužsibaigė.”

Tebesiaučia Įnirtę mūšiai.

Sparti Amerikos Karo 
Laivą Statyba

New York— šį ketvirta
dienį bus vandenin nuleis
tas naujai pastatytas Ame- - 
rikos karo didlaivis “Io-_ 
wa,” 45,000 tonų, galingiau
sias karinis laivas pasauly
je. Jis pastatytas septyniais 
mėnesiais greičiau, negu 
buvo planuota.
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Stalingradas Pavojuje — Karo 
Laimėjimas Pavojuje

Vienas didžiųjų Tarybų Sąjungos mie
stų, vienas naujų pramoninių miestų — 
Stalingradas — šiuos žodžius rašant yra 
dideliame pavojuje. Vokiečių jėgos arti 
miesto. Sakoma, virš milijono vokiečių 
karių yra sukoncentruota prie Stalingra
do; milžiniški kiekiai tankų, daugybė 
orlaivių. Viskas tas yra sukoncentruota 
vienam ir tam pačiam tikslui: Stalin
grado paėmimui.

Pas mus jau buvo rašyta, kokią svar
bią rolę vaidina Stalingradas. Ne tiek 
svarbu, kad šis miestas yra pramonin
gas, — pramonę Tarybų vyriausybė ga
lėjo iškraustyti į rytus. Svarbu, kad 
Stalingradas stovi ant Volgos, o Volga 
— nepaprastai svarbi transportacijos 
gysla Tarybų Sąjungos gyvenime.

Vokiečiai žino, ką reiškia Stalingra
das. Kitaip jie nekoncentruotų visų savo 
jėgų jam paimti. Nepaisydami didelių 
nuostolių, vokiečiai meta vis daugiau ir 
daugiau ginklų ir žmonių į šį sektorių, 
kad juo greičiau pasiekti savo tikslą.

Turėdami savo rankose Stalingradą, 
vokiečiai pasijus stipresniais visame 
Kaukaze; pagaliau, jie jausis uždavę 
smūgį Raudonajai Armijai ir visam Ta
rybų Sąjungos ekonominiam gyvenimui.

Ar vokiečiams pavyks paimti Stalin
gradas? Niekas šiandien negali atsa
kyti. Gali pavykti, gali nepavykti. Pe
reitais metais šiuo laiku daugelis žmo
nių manė, kad Leningradas jau yra kaip 
ir žuvęs. Leningradas tuomet buvo ap
gulos stovyje. Tačiau Leningrado žmo
nės per ištisus metus mokėjo apsiginti, 
pajėgė priešą atmušti. Ir šiandien Le
ningradas tebėra Tarybų vyriausybės 
rankose.

Pereito lapkričio ir gruodžio (pradžio
je) mėnesiais atrodė, kad Maskva pa
teks priešui. Rodėsi tik stebuklas galįs 
ją išgelbėti. Ir toks stebuklas atsitiko; 
priešas buvo pradėtas mušti ir jis bėgo 
atgal, kaip pašėlęs. Mūsų generolas Mac- 
Arthur tuomet pasakė, kad pasaulio mi- 
litarinėje istorijoje nėra buvę tokio da
lyko, kokį parodė raudonarmiečiai prie 
Maskvos, kur jie iš defensyvo galėjo iš
vystyti tokį didelį kontr-ofensyvą.

Gali būti panašiai ir su Stalingradu. 
Šiandien vokiečiai turi sukoncentravę 
prie Stalingrado gal būt nemažiau jėgų, 
kaip jie buvo sukoncentravę prie Mask
vos.

Kaip ten bus, kaip nebus, šiuos žo
džius rašant, atrodo, jog Stalingradas 
yra kritiškoje padėtyj. Na, ir jeigu Sta
lingradas žlugtų, tai būtų užduotas ne
paprastai didelis smūgis ne tik Tarybų 
Sąjungai, bet visoms Jungtinėms Tau
toms. Tegu tik Hitleriui pavyksta užval
dyti Kaspijos jūrą, tegu jam pavyksta 
užvaldyti Kaukazas ir Juodoji jura, tuo
met jis nebūtų lengva sumušti; tuomet 
karas prasitęstų gal net keliais metais.

O tai reikštų, kad mes turėtumėm pa
aukoti daugiau milijonų žmonių gyvy
bių. O tai reikštų, kad mes tuomet turė
tume labai daug dėl karo laimėjimo pa
siaukoti.
_Yra vienintelė viltis, — toji viltis ant- 
rąjame fronte, kuris turi būti atidary
tas šiemet. Jei tas bus padaryta, visa 
padėtis gal bus išgelbėta. Jei ne, mūs 
laukia baisios dienos, — baisios dienos 
tik dėl to, kad bus praleista puiki proga 
smogti priešui tuomet, kai jam galima 
smogti, kai jis yra užsiėmęs toli, Kau
kaze, bei Pavolgėje.

Jeigu kas iki šiol sakė, kad antrasis 
frontas Europoje nebūsiąs galima pra
dėti, nes Francija smarkiai ginkluota, 
tai pasekmingas išsikėlimas komandų

“Naujienos” Vis Tiesijasi
Visiškai politiniai susmukusios Grigai

čio “Naujienos” vis laukia Sovietų Są
jungos pražūties. Kada Rusijos liaudis 
1917 m. įkūrė tarybinę santvarką, tai 
“Naujienos” davė jai laiko tik septynias 
dienas gyvuoti. Šuo nunešė tą “Naujie
nų” pranašystę ant savo uodegos!

Po to kasdien Grigaitis melavo, pra
našavo, kartojo, visus niekino ir bjau
riai koliojo, kas jo kvailysčių neklausė ir 
vis laukė Sovietų Sąjungos pražūties. 
Nesulaukė!

Didžiausias džiaugsmas tą žmogų ap
ėmė, kada Hitleris užpuolė deginti Lie
tuvą ir Sovietų Sąjungą. “Naujienos” 
davė Sovietų vyriausybei tik kelias sa
vaites gyvuoti ir pranašavo greitą Hit
lerio pergalę. Ir ši “Naujienų” prana
šystė nuėjo vėjais.

“Naujienos” virto Hitlerio organu — 
diena iš dienos spausdino iš Berlyno na
cių propagandą. Dr. P. Ancevičius siun
tė joms telegramas, persispausdino jos 
visokius Goebbelso išmislus apie “bolše
vikų terorą Lietuvoj”, išliejo daug pik
tos tulžies prieš Lietuvos Tarybų val
džią, bjauriai apšmeižė jos narius ir 
visus Lietuvos liaudies veikėjus, rašyto
jus, garbino hitlerininkus, slėpė ir slepia 
Hitlerio terorą Lietuvoj, bet vis jų no
rai nesipildo ir gana.

Grigaitis vis tiešijasi ir pranašauja 
Sovietų Sąjungai pražūtį. Lai jis sau 
tiešijasi! Ateis laikas, kada jis ir vėl akis 
išvertęs bliaus apie “Raudonosios Armi
jos ordas.”

WIPE IMAT SNEER OFF HIS FACE/

WARSMINGS BONDS £ STAMPS

Areštuos Daugiau Šalies Priešų
Generalis prokuroras Biddle pareiš

kė, kad ateityje vyriausybės slaptoji po
licija bus griežtesnė kovoje prieš šalies 
priešus. Užsiregistravusių vokiečių, ja
ponų ir italų, kaipo šios šalies nepiliečių 
yra 934,100 asmenų. Bet praktika pa
rodė, kad daug suimtų sabotažninkų nė
ra užsiregistravę.

Iki šiol tarpe šių trijų tautų nepiliečių 
buvo padaryta sekamas kiekis areštų: 
2,073 areš. vokiečiai, iš kurių 992 užda
ryti į koncentracijas; 4,784 japonai, ku
rių 2,073 uždaryti į koncentracijas ir 
506 italai, kurių 198 sulaikyti. Prie to 
apie 100,000 nepiliečių iškraustyti iš Ra
miojo, Vandenyno ir Atlanto Vandeny
no pakraščių, prieplaukų ir kitų svarbių 
karinių centrų.

Bet praktika parodė, kad aršiausi mū
sų šalies priešai hitlerininkai ir japonai, 
italai ir jų talkininkai, veikia kaipo šios 
šalies piliečiai, jie pasirūpino išsiimti 
popieras, sulysti į darbus ir kenkia iš 
vidaus.

Kaip hitlerininkai bjaurūs veidmai
niai, užtenka priminti vien šnipą Her
bert Karl Friedrich Bahrą. Šį gaivalą 
visai neseniai Hitleris pasiuntė į mūsų 
šąlį “Drottningholm” švedų laivu. Ame
rikos vyriausybė pajuto ir,jį suarešta
vo. Kratą darant surado pas jį cigarų 
bakso dugne, po popieriais, paslėptų $1,- 
500 amerikoniškų popierinių pinigų.

Šnipas sugautas. Jis bandė visaip tei
sintis, meluoti. Tačiau džiūrė pripažino 
jį kaltu!

Naciai ant tiek sugedę, ant tiek su- 
niekšėję, kad jie meluoja, faktus iškrai
po, viską daro savo naudai. Jų niekšišką 
fizionomiją nesunku spręsti pagal lie
tuviškus pro-nacius, kurie taip pat nu
stojo žmoniškumo, padorumo, kultūros, 
meilės prie žmonių, meilės prie Lietuvos, 
bet viską rašo ir sako tik iš to taško, 
kaip Hitleriui geriau.

Antras frontas prieš Hit
lerį yra būtina sąlyga Jung
tinių Tautų karo išlaimėji- 
mo. Rodosi, tatai taip aiš
ku, taip suprantama kiek
vienam, o vienok kas nors 
ir kur nors to “nesupranta” 
ir visą Jungtinių Tautų vei
kimą sulaiko.

Sovietų Sąjunga jau pen
kioliktas mėnesis viena ka
riauna prieš viso pasaulio 
barbariškas jėgas. Ji šaukė
si pagelbos, ji faktų faktais 
įrodinėjo, įtikinėjo, jos 
spauda diena iš dienos aiš
kino tai, kad jeigu Angli
ja su Amerikos pagelba tuo
jau neatidarys antrą fron
tą, tai vėliau daug brangiau 
užmokės už pergalę, tai ka
ras bus ilgas ir sunkus!

Ir rodosi, suprastu tą ne
sunku. Daugiau Hitleris už
ima Sovietų Sąjungos mies
tų, daugiau jis sunaikina 
fabrikų ir dirbtuvių, sunke
snę padaro Raudonosios Ar
mijos kovą, mažiau pasilie
ka pas Sovietus žmonių, 
mažiau jie galės padėti An
glijai ir Amerikai kovoje, 
kada šios atidarys antrą 
frontą.

Ilgiau vilkinama su atida
rymu antro fronto, labiau 
Hitleris įtvirtina Franci- 
jos, Belgijos, Holandijos, 
Vokietijos, Danijos ir Nor
vegijos pakraščius, tai yra, 
punktus, kur turės Anglijos 
ir Amerikos armijos išlipti.

Daugiau Hitleris įtvirtins 
tuos punktus, daugiau ir 
armijos galės paimti iš So
vietų Sąjungos ir permesti 
ten, daugiau ir lėktuvų ten 
sutraukti, nes Raudonoji 
Armija bus jau apsilpninta.

Aišku, kad visi faktai 
kalba už tai; kad dabar, ka
da Hitleris ant 95% savo 
visas jėgas sutraukęs prieš 
Sovietų Sąjungą, kada ten 
Mussolinio, Vengrijos, Ru
munijos, Slovakijos ir Fin- 
liandijos jėgos, tai dabar 
reikia kirsti jam smūgį. 
Kiek laiko atgal 500 anglų- 
amerikiečių lėktuvų bom- 
bavo Hitlerio okupuotą 
Franci ją ir Belgiją ir nei 
vienas vokiečių lėktuvas 
nepakilo oras. Kodėl? Tik 
todėl, kad Hitlerio lėktuvai 
yar Sovietų fronte, kad jis 
visai mažai jų turi vakarų 
pusėj.

Toliau numatą Amerikos 
rašytojai ir korespondentai 
vienas po kitam faktais į- 
rodinėjo, kaip Mr. Leland 
Stowe, veik maldaudami 
prašo antro fronto, nes vil
kinimas jį atidaryti, tai su
daro sąlygas, kurios veda 
Hitlerį, Mussolinį ir Japo
niją su jų talkininkais prie 
karo laimėjimo, o Jungti
nes Valstijas, Angliją ir jų 
talkininkes prie karo pra
laimėjimo. Mr. L. Stowe 
rašo ir rugpjūčio 24 dieną 
sakydamas, kad antro fron-

to atidarymui jau beliko tik
30 dienų, o kartu ir mūsų
karo laimėjimui.

mylių visai išterioto ploto 
skirs ją nuo jos dar likusių
čielumoj bazių. .

Mr. L. Stowe mano, kad 
jeigu iki spalių 1 dienai An
glija ir Amerika neatidarys 
antro fronto prieš Hitlerį, 
tai karas bus tokis ilgas ir 
žiaurus, kad sunku ir įsi
vaizdinti. Karas galės tęs
tis dar kokius penkis-šešis 
metus! Jis prarys visą tur
tą,, jis žmones įstums į di- 
džiausį skurdą. Amerikai 
jis kainuos gal 3,000,000, 
gal net 5,000,000 vyrų vien 
užmuštų!

Tie, kurie raminasi, kad 
už 18-kos mėnesių Amerika 
jau bus padarius 60,000 
tankų ir galės lengvai įveik
ti Hitlerio ir jo talkininkų 
jėgas, tai daro klaidą. Mr. 
Stowe mano, kad Vokieti
jos, Francijos, Belgijos, Če- 
choslovakijos, Holandijos, 
Italijos, Lenkijos ir kitų 
Hitlerio pavergtų šalių tan
kų fabrikai dar smarkiau 
dirba, ir dar daugiau paga
mins tankų. Jo nuomone, 
Hitleris vien nuo spalių iki 
balandžio mėnesio, tai yra, 
į šešis mėnesius, gali pasi
gaminti nemažiau, kaip 40,- 
000 naujų tankų!

Ir reikia atminti, kad 
Hitleris neturės vežti tūks
tančius mylių už marių sa
vo tankus ir milionų vyrų 
armijas. Stowe mano, kad 
dabar Hitleris siekia kuo 
daugiau sunaikinti Sovietų 
Sąjungą, kad ji būtų silpna, 
o su pradžia spalių pereis 
Sovietų Sąjungoj prie apsi
gynimo ir tada pradės viso
mis jėgomis rengtis atei
nančiais metais pasitikti 
Anglijos ir Amerikos jėgąs.

Tai tikra tiesa. Ir nuo 
šios tiesos neišsisuks nei 
vienas munichieris, kuris 
vien iš neapykantos prieš 
Sovietų Sąjungą trukdo 
atidarymą antro fronto, 
kuris tiksliai veda karą į 
tokią padėtį, kad jis būtų 
ilgas, sunkus, kruvinas, mi- 
lionus gyvasčių mūsų kraš
tui atsieitų!

Anglijos ir Amerikos, Ka
nados ir Francijos bandymo 
žygiai prie Dieppe pilniau
siai įrodė, kad dabar rei
kia atidaryti antrą frontą, 
kad tas galima.

Kokios Hitleris griebsis 
taktikos, tai tik jam vienam 
žinoma. Bet yra ženklų, kad 
jis, sunaikinęs ir susilpni
nęs Sovietų Sąjungą, ten 
pereis prie apsigynimo ka
ro. Gal jis kariaus Sovietų 
Sąjungoj, o gal iš jos trauk
sis ir viską naikins. Jeigu 
jis traukdamasis viską su
naikins, ir apsistos ant Ru
munijos, Lenkijos, Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos sienų, 
tai Raudonajai Armijai bus 
labai sunku ofensyvą vesti 
pirmyn, nes ilgose kovose ji 
bus nuvarginta, o šimtai

Yra davinių, kad Hitleris 
būdavo j a prieš Sovietų Są
jungą net tris apsigynimo 
linijas. Pirmoji jau minėta, 
antra eina per Čechoslova- 
kiją ir išilgai Vislos upę, ir 
trečia ties Oder upe, neto
li Berlyno. Ant šių linijų 
jis planuoja vesti apsigyni
mo karą prieš Raudonąją 
Armiją ir tuo laiku naikin
ti Anglijos ir Amerikos jė
gas vakaruose, kurioms gin
klų, maisto ir amunicijos 
pristatymas bus labai sun
kus.

Vokietijoj bent kokio 
priešhitlerinio perversmo 
negalima tol laukti, kol 
Hitleris ir jo šaika nėra 
parblokšti.

Šis karas galimas yra 
baigti su mažiau žmonių ir

turto lėšų, pilna Jungtinių 
Tautų pergale, tai šiemet, 
kol Japonija dar nesuspėjo 
įsitvirtinti ir išnaudoti gam
tinius turtus Burmos, Rytų 
Indijos ir Malajaus; kol 
Raudonoji Armija yra ga
linga, kol ji taip drąsiai ir 
energingai kariauna, kol 
Europos pavergtų šalių 
žmonių ūpas yra geras už 
pagalbą antrajam frontui, 
kol Sovietų Sąjungos žmo
nės laukia nuoširdžios pa
galbos iš savo talkininkų, 
tiki padarytoms sutartims.

Ir jeigu ši proga bus pra
leista, jeigu tuojau antras 
frontas nebus atidarytas, 
tai už karo ilgumą, už bai
sius nuostolius žmonių ir 
turto, už kraują ir ašaras, 
už milionus nekaltų aukų, 
už milionus našlių ir našlai
čių atsakys tie, kurie tęsia 
pragaištingą Chamberlai- 
no munichišką politiką, ku
rie trukdo Anglijos ir Jung
tinių Valstijų liaudies troš
kimą ir pastangas kuo grei
čiausiai atidaryti antrą 
frontą.

D. M. š.

Amerikos Žmonių Balsas
Bridgeport, Conn. —* šio 

miesto CIO ir Federacijos uni
jos ruošiasi prie dideles Labor 
Day demonstracijos rugsėjo 7 
d. Demonstracija įvyks Plea
sure Beach Parke, žada būti 
toks didelis Bridgeporto žmo
nių išstojimas, kokio šis mies
tas dar nėra matęs.

Bridgeporto pramonė labai 
išaugo. Tai daugiausia karinė 
pramonė. Čionai suplaukė 
tūkstančiai naujų darbininkų.

Philadelphia, Pa. — Du 
šimtai National Biscuit kompa
nijos darbininkų vienbalsiai 
priėmė rezoliuciją už atidary
mą antro fronto prieš hitleri
nę Vokietiją. Balsavimas buvo 
atliktas Bakery and Confec
tionery Workers Local 492 su
sirinkime.

Los Angeles, Calif. — Unit
ed Electrical, Radio and Ma
chine Workers Lokalas 1421, 
CIO, ragina CIO unijų miesto 
tarybą pradėti plačiausią kam
paniją už atidarymą antro 
fronto. Tas pats lokalas pri
ėmė rezoliuciją ir pasiuntė 
prezidentui Rooseveltui, ragin
damas jį dėti visas pastangas, 
kad antras frontas būtų atida
rytas dar šiemet.

Providence, R. I. — Rug
pjūčio 23 dieną buvo sušauk
tas masinis susirinkimas atvi
ram ore prie City Hali. Susi
rinko tūkstančiai gyventojų. 
Vienbalsiai priimta rezoliuci
ja už atidarymą antro fronto.

D e m o n s t raciją surengė 
Rhode Island State Industrial 
Union Council.

DeLacy ir sekretorius Terry 
Pettus.

Washington, D. C. — Dau
gybe mainierių unijos lokalų 
prisiuntė CIO prez. Murray 
raginimus, kad jis kandidatuotų 
į mainierių unijos prezidentus 
prieš John L. Lewis. Mainie- 
riai nepasitenkinę Lewiso va
dovybe. Bet Murray oficialiai 
pareiškė, kad jis negali būti 
mainierių unijoje kandidatu, 
nes jis užimtas kitais darbais. 
Murray dėkavoja mainieriams 
už pasitikėjimą juomi.

Murray buvo mainierių uni
jos vice-prezidentu, bet Lewiso 
mašina ji iš tos vietos praša- 
lino.v ...•<»/,•

Dabar Murray yra ne tik 
CIO prezidentas, bet taipgi jis 
tapo neseniai išrinktas plieno 
darbininkų unijos prezidentu.r 
Todėl jis turi darbo užtenka
mai.

Didžiosios Britanijos premjeras Churchillas ir SSSR 
premjeras Stalinas, kuriuodu neseniai Maskvos kon
ferencijoje padare svarbiu nutarimų fašistinei Ašiai 
sunaikinti*

Detroit, Mich. — Automobi
lių pramonės ir visi kiti darbi
ninkai yra nusistatę, kad 
kongresmanas Rudolph G. Te- 
nerowicz nebebūtų išrinktas į 
kongresą. Jo vieton Pirmame 
Distrikte yra statomas ir dar
bininkų remiamas ant demo
kratų tikieto George G>. Sa
dowskis. Teisingai automobi
listų unijos prezidentas Tho
mas pareiškė, kad kongresma- 
no Tenerowicz užsilaikymas 
kongrese padarė daug žalos 
Amerikos žmonėms.

Kandidatas Sadowskis jau 
pirmiau yra buvęs kongresma- 
nu ir puikiai patarnavęs darbo 
žmonėms. Su unijų parama jis 
vėl gali būti išrinktas.

Seattle, Wash. — Washing
ton Commonwealth Federa
tion pasiuntė prez. Rooseveltui 
džiaugsmo telegramą dėl da
lyvavimo amerikiečių koman
dų užpuolime ant Francijos 
uosto Dieppe. Federacija pasi
žada darbuotis, idant fašizmas 
būtų nušluotas nuo žemės pa- 
viršio. Telegramą pasirašė Fe
deracijos prezidentas Hugh

Peoria, Ill. — Rugsėjo 10 
— 12 dienomis čionai įvyks 
konstitucinė konvencija Farm 
Equipment Workers Organi
zing Committee. Tai bus kon
vencija, kuri formaliai įsteigs 
uniją, šiame mieste yra didelė 
dirbtuvė International Cater
pillar korporacijos, kuri gami
na farmų darbams įrankius. 
Darbininkai gerai organizuoti 
ir priklauso prie minėto CIO 
komiteto.

Albany, N. Y. — State Se
lective Service direktorius 
Brown pareikalavo iš visų šios 
valstijos darbdavių, kad jie 
tuojau praneštų, kurie jų kari
nio amžiaus darbininkai yra 
būtinai reikalingi prie darbo, 
tai yra, kad jie būtų nešaukia
mi į kariuomenę. Tie darbda
viai, kurie to pareiškimo da
bar nepadarys, paskui negalės 
prašyti, kad jų jauni darbinin
kai būtų palikti prie darbo.

• • * "" •""
Pittsburgh, Pa. — Rugpjū

čio 30 dieną, šį sekmadienį, 
komunistai ruošia didelę iškil
mę paminėjimui gimtadienio 
Mother Ella Bloor, Anita 
Whitney ir Pat Cush. Parengi
mas įvyks Angelos’s Restau
rant, 951 Liberty St. Prasidės 
7 vai. vakare.

Binghamton, N. Y. — Čio
nai susidarė komitetas, kuris 
veda kovą už patalpas neg
rams ir visiems darbininkams. 
Ypatingai negrai negali gauti 
kambarių. Namų savininkai 
diskriminuoja prieš juos.

Į komitetą įeina: Rev. Gor
don-Grant, Rev. Cunningham, 
Mrs. Ester Doyle, Rev. Wil
liam Taylor, William Garrison, 
Mrs. Ruth Johnson and Robert 
Stewart,
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Kaip Amerikietis Korespon
dentas Aprašo Staliną

“Kas tik pirmą kartą su
eina Juozą Staliną, kiekvie
nas gauna gilų įspūdį,” ra
šo maskviškis New Yorko 
Times korespondentas R. 
Parker:

“Visi sutinka, kad Stali
nas elgiasi be pasididžiavi
mo, paprastai, ir kad jis tu
ri ramiai-stiprų būdą. Jo 
kalbos žodžiai yra tiksliai 
parinkti, bet jis gali lengvai 
pereiti nuo rimtos kalbos 
prie smagių juokų.

Aš skaičiau daugelio žmo
nių įspūdžius, kurie susitiko 
Staliną per kelis metus, ir 
visi jie pastebi vieną nuo
latinį dalyką — kad Stali
nas supranta paprastus 
žmones ir kad jis yra ko
vingos dvasios vyras.

Stalinas dirba iki nakties 
vėlumos, ir jo sekretoriai 
ant rytojaus randa daugybę 
popierėlių su pažymėjimais 
pasikalbėjimų, kuriuos jis 
turėjo per telefoną ir radiją 
su generolais, fabrikų di
rektoriais ir technikos ži
novais iš didžiulio krašto, 
užimančio šeštadalį pasau
lio sausumos; bet Stalinas 
niekuomet neužmiršta pa
prasto žmogaus ir jo liki
mo.
STALINAS NIEKADA 
NEUŽMIRŠTA PAPRAS

TŲ ŽMONIŲ
Stalinas, sūnus Gruzijos 

kurpiaus ir kaukaziečių 
gentės motinos, niekada ne
užmiršta savo kilmės; ir 
kartais jis aštriai subara 
tuos, kurie perdaug, vulga- 
riškai, jį garbina, bet jis vi
sai skirtingai žiūri į pasi
šventimo pareiškimus jam 
paprastų, tolimų tautelių, 
stovinčių tik už keleto 
žingsnių nuo laukinių gyve
nimo; jis atskiria jų nuo
širdumą nuo tūlų išgudrė- 
jusių žmonių, kurie stengia
si žodžiais pasigerinti.

Stalinas žino, jog tai bū
tų stambi klaida, jeigu jis 
šaltai ar nepaisančiai žiūrė
tų į išreiškiamus jausmus 
tokių menkai išsikultūrinu- 
sių tautų, kaip nenetsai 
šiauriniame Sibire ar ban- 
daganiai kalmukai pakran
tėse Kaspijos Jūros.
TECHNIKOS PATARĖJAS

Kada Sergejus Iliušinas 
pagamino planus garsiajam 
savo šturminiam orlaiviui, 
Stalinas visą kitą darbą ati
dėjo šalin ir visapusiškai 
pernagrinėjo tuos planus. 
Jis davė bent vieną patari
mą, pagal kurį buvo žymiai 
pagreitintas tokių orlaivių 
statymo darbas.

Kada inžinieriai pagami
no planus Maskvos vandens 
patiekimo sistemai, Stalinas 
pats giliai išstudijavo jų 
planus ir savo patarimais 
sutaupė daug milionų rub- 
lių.

Stalinas turi puikiai išla
vintą praktikinį protą ir to
li - regiančią vaidentuvę, 
taipgi plačiai išgarsėjusį 
nuoširdumą ir žmoniškumą. 
Tuomi jis įgijo pasitikėjimą 
kaip taikos laikais, taip ir 
karo metu.

Sovietų valstybė yra pla
ninga ir protu paremta. Už 
jos planų pravedimą gyve
nime kas nors turi prisiimt 
atsakomybę. Galų gale, ta 
atsakomybė yra ant Stali

no pečių. Jis niekada neuž
miršta, jog yra planuojama 
tolimai ateičiai ir todėl 
kiekvieno plano įvykdymui 
jis parenka geriausius žino
vus ir atsargiausius protus.

Gal ši naujiena nustebins 
kai kuriuos žmones užsie
niuose, bet tai yra faktas, 
jog sovietinė publika lais
vai kalbas apie Stalino dar
bus ir diskusuoja juos, bet 
niekada negirdėsi, kad jis 
būtų blogai pravedęs bent 
vieną darbą.

KOVOTOJAS
Stalinas yra kovotojas. 

Dar būdamas 15 metų am
žiaus, jis įstojo į rusų 
marksistų grupes Kaukazi- 
joj ir nuo to laiko visuo
met buvo kovotojas. Tada, 
48 metai atgal, jis pradėjo 
mokytis taktikos, kaip su- 
mušt priešus.

Jis turėjo daug kovų su 
(politiniais) priešais. Jis 
gynė ir atlaikė pamatinę 
idėją — įsteigimą naujos 
rūšies valstybės, kur visi pi
liečiai turi ekonominę, poli
tinę ir kultūrinę laisvę, kur 
jokie asmeniniai pelnai ne
gali tmkdyti žemės turtų 
išnaudojimą visų piliečių 
labui.

Stalinui teko kovoti su 
marksistų priešais, s u 
k o n t r-revoliuciniais men
ševikais, o paskui, kada So
cialistinė Sovietų Valstybė 
padarė pirmuosius žings
nius, siekdama savo tikslo, 
Stalinui prisiėjo kovoti su 
liaudies priešais namie ir su 
fašistais iš užsienių.

Ne kartą Stalinas matė, 
kaip jaunajai (sovietinei) 
valstybei gręsė pavojus ir 
jis tada gynė ją įnirtusiai ir 
begailestingai.

Šiandien tas smulkaus su
dėjimo žmogus, kalbąs ap
svarstytais žodžiais, tarda
masis su kitais prie didelio 
stalo kambaryje, kurio sie
nos paprastai baltai nuda
žytos ir kur nėra jokių pa
puošimų apart Lenino pa
veikslo su raudonomis vė
liavomis iš šono, šiandien 
jis susiduria su mobilizuo
tomis jėgomis mirtino So
vietų Valstybės priešo — 
fašizmo, užsirioglinusio ant 
turtingų Rusijos laukų.

Strateginiai planai šaliai 
ginti buvo nuo seniai Sta
lino išdirbti ir juose buvo 
daroma tūli pakeitimai, ko
kių reikalavo besikeičianti 
tarptautinė ir naminė padė
tis.

Bet yra keturi pastovūs 
dalykai, kurie turi tiesiogi
nio ryšio su karu. Tai įvai
rių tautų klausimas, Rau
donoji Armija, pramonės 
tvarkymas ir apšvieta. Vi
suose šiuose reikaluose yra 
aiškiai matoma Stalino ran
ka.
TAUTYBIŲ KLAUSIMO 

ŽINOVAS
Stalino patyrimai Kauka- 

zijoj su įvairiomis jos tau
tomis padėjo jam tapti re
voliuciniu žinovu tautybių 
klausimo, ir jau 29 metai 
atgal jis paskelbė pamati
nius dėsnius, kuriuos So
vietai ir šiandien vykdo 
santikiuose su įvairiomis 
tautomis.

i

Stalino taisyklė yra, jog 
kultūra turi būti “tautinė 
savo pavidalu, o socialisti
nė savo turiniu.” Pagal šią 
taisyklę ir buvo auklėjamos 
tautinės savybės autonomi-i 
nių (tarybinių) respublikų, 
o tatai sukūrė karštą pa
triotizmą ištisoje Sovietų 
Sąjungoje.

Kai kurie iš geriausių ka
rių Leningrado fronte yra 
kalmukai. Kubaniaus kazo
kai kovojo už Maskvą, o 
Leningrado vyrai gina Kau
kazą. Aš manau, jog tokia 
tautinė Stalino politika la
biausiai pastojo kelią Hit
leriui, kuris norėjo panau
dot skirtingas Sovietijos 
tautas, kaip įrankius, kurie 
galėtų veikt sovietinėje už
frontėje kaipo išdavikai.
RAUDONOJI ARMIJA 

STALINAS
• Visuomet artimai sekda

mas Lenino pamokas ir su planai gerai pavyko.

IR

JUOZAS STALINAS, Sovietą Premjeras

kaip tinkamai užlaikyti gin
klus; sunaikint derlių, kuo
met priešai artinasi, ir 
statyt

Kai 
rinės

pa-

ka-

daugiau tankų.
STRATEGAS 
kurie reiškiniai 
Stalino strategijos

jau virto istoriniais, būtent: 
kovingas traukimasis atgal 
pereitą vasarą; “žemės nu- 
svilinimas” pirma, negu ten 
priešai koją įkelia; Mask
vos gynimas ir žiemos ka
ras prieš vokiečius.

Visi tie dalykai liudija 
apie revoliucinį Stalino per- 
matymą. Tai tokio perma- 
tymo dėka, buvo laiku išga
benti pramonės įrengimai 
toliau į rytus ir atsiųsti at
sarginiai kariai iš Sibiro į 
Maskvą kaip tik tuo laiku, 
kada reikėjo.

“Niekas nėra taip gera, 
kaip turėtų būti,” dažnai 
sako Stalinas. Bet didieji jo

Saliamono Salos ir Kova Dėl Jų
Saliamono salos — bib- 

liškas vardas, skamba iš
mintingai bei turtingai. Da
bar ties jomis girdėt kitoki 
skambesiai. Šiuos žodžius 
berašant, vėl perkūnuoja 
ten žaibai - trenksmai Ame
rikos ir Japonijos orlaivių 
bombų ir šovinių iš laivynų 
kanuolių.

Apie tas salas europiečiai 
sužinojo tiktai po 1567 me
tų, kada jas atrado ispanas 
jūrų keliautojas Aivaro 
Mendana. Jis pavadino jas 
Saliamono vardu todėl, kad 
tikėjosi rast jose didelius 
gamtinius turtus.

GAMTINIS ROJUS IR 
“VELNIAŽMOGIAI”

O Jungtinių Valstijų pre
zidentas velionis Theodoras 
Rooseveltas sakė apie tas 
salas 40 metų atgal štai ką: 
rtTai gamtinis rojus, apgy-

Ilgainiui, patekus Salia
mono saloms į Anglijos glo
bą, anglai dalinai nuslopino 
medžiojimą žmonių dėl jų 
galvų ir mėsos, bet vis tiek 
dar ir po šiai dienai ten už
siliko žmogėdrystė tarp 
raistų-pelkių, miškų tanku
mynų ir kalnų. Kūdikių žu
dymas taipgi tebėra dauge
lio saliamoniečių paprotys, 
nors anglai ir stengėsi jį 
partaikint.

Su tais žiaurūnais teko 
susidurt ir Amerikos mari- 
ninkams, užėmusiems nuo 
japonų salas Tulagi, Flori
da ir Guadalcanal.
DIDŽIULIS PLOTAS, MA

ŽAI GYVENTOJŲ
Saliamono salos viso uži

ma 375 tūkstančių ketvir
tainių mylių plotą, o gyven
tojų teturi tik apie 90 tūks
tančių ir 500 (pagal 1931 m.

ventas velnių, turinčių žmo- sąrašus). Tarp gyventojų 
gaus pavidalą.” Jis, aplan
kęs Saliamono salas, aprašė, 
kaip tenaitiniai gyventojai 
medžioja kitataučius, pjaus
to jiems galvas ir laiko jas. 
Nes kuris saliamonietis ga
lėjo parodyti daugiau gal
vų, tas buvo laikomas ge
resniu vyru, didesniu smar
kuoliu. Nužudytų kitatau
čių kūnus gi jie kepė bei 
virė ir valgė. Ne mažai jie 
prisirinko ir europiečių mi-

Jau pernai lapkričio mė
nesį Stalinas viešai pareiš
kė, kad, norint sumušt Hit
lerį, Jungtinės Tautos turi 
neužilgo pradėt ofensyvą... 
Stalinas visuomet j ieškojo 
bendradarbiavimo su di
džiosiomis vakarų tautomis. 
Tam atitiko ir Anglijos mi- 
nisterio pirmininko Wins
ton Churchillo atsilanky
mas Maskvoj; ir dabar An
glija ir Sovietų Sąjunga yra 
partneriai didžiau šiame 
darbe visos žmonijos isto
rijoje.

Nauja usi fotografiniai 
Stalino paveikslai rodo, jog 
karas daro savo žymes jo 
veide. Stalinas liesesnis ir 
mažu-pamažu žyla, bet jo 
gabumai, jo gyvumas 
nuoširdumas tebėra tokie 
dideli, kaip ir visada. Abe
jojama, ar jis dabar turi 
laiko kėgliais palošti, bet jis, 

literatūrą. Jis yra perskai-j 
tęs daug teatrinių veikalų; | 
jis kalbėjo ir jauniems ra-1 
šy to jams.

Jokios šalies vadas netu
rėjo tokios sunkios atsako-1 
mybės už ateitį, kaip Stali
nas turi. Bet laimė Jungti
nėms Tautoms, kad Stali
nas visados laikė save ko
votojam ir elgiasi kaip ko
votojas,” sako amerikietis 
laikraštininkas Ralph Par
ker.

maršalo Vorošilovo pagal
ba, Stalinas sukūrė armiją 
iš geriausių visoj šalyj jė
gų, armiją, turinčią begali
nę įtaką žmonėse ir esančią 
glaudžiuose ryšiuose su 
liaudim. Ir kada išsiveržė 
karas, visa šalis pakilo rem
ti ir palaikyti tą armiją. 
Žmonėms teko neapsakomai 
labai pasiaukoti, bet jie be 
jokio murmėjimo aukojosi. 
Dabar ši armija geriau mai
tinama ir geriau aprengta, 
negu kuri kita dalis sovieti
nės visuomenės, ir todėl ji
nai juo geriau kovoja.

Vienas dalykas ryšium su 
Raudonąja Armija, beje, 
yra mažai težinomas užsie
niuose, tai kad pagal Stali
no reikalavimą buvo priim
tos moterys kaipo sanitarės 
ir kaipo susisiekimų tarnau
tojos karo fronte. 
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Stalinas giliai rūpinasi tikrai tebeseka šiandieninę • 
liaudies ir armijos švietimu 
taipgi karo metu. Svarbiuo
se momentuose jis kalba 
tiesiog į žmones. O jo kal
ba paprasta, atodairi, kiek
vienam piliečiui supranta
ma. Jis atsišaukia į protą, 
bet taip pat ir į didvyrin- 
gą Rusijos praeitį.

Stalinas ragina žmones 
atsižvelgt į jų stiprybę ir 
perdaug aukštai nemanyt 
apie priešų galybę. Stalino 
kalbos yra pilnos pasitikė
jimo, kurį turi žmogus, pla
čiai žiūrįs į karą, žmogus, 
kurio protas ir patyrimai 
sako, jog mirties sprendi- 

1 mas Hitleriui jau išrašytas 
ant sienos.

Stalinas neatsišaukia į 
žmonių narsą: jis žino, kad 
rusams niekada neštokuoja 
narsos; bet jis pabrėžia to
kius praktikinius dalykus,

sionierių ir pirklių galvų ir 
pasimaitino baltųjų žmonių 
mėsa.

Vienos gentės saliamonie- 
čiai taip pat medžiojo ir ri
jo kitos gentės saliamonie- 
čius ir laikė jų galvas pasi
didžiavimui.

SENATORIŲ KOMISIJA 
DIDINA TAKSUS

ir

Washington. -^Jungtinių 
Valstijų senato komisija fi
nansiniais reikalais nutarė 
devyniais balsais prieš sep
tynis pasiūlyt kongresui, 
kad uždėtų taksus ant vals- 
tijinių ir miestinių bortų, 
kurie bus ateityje išleidžia
mi.

Ta komisija taipgi pata
rė, kad kongresas paliktų 
be taksų tiktai po $300 me
tinių įplaukų dėl kiekvieno 
užlaikomo šeimos nario. Iki 
šiol buvo paliuosuojama nuo 
taksų po $400, kaipo išlai
dos kiekvienam neturinčiam 
pajamų šeimos nariui.

tėra apie 500 europiečių. Vi
si kiti esą melanesų (papu- 
a) veislės žmonės. Jie yra 
žemo ūgio, bet gana stiprūs. 
Jų antakių kaulai atsikišę, 
akys tamsios ir giliai įdu
busios, nosys trumpos ir 
plačios, lūpos storos, oda 
juodai-ruda, plaukai juodi 
ir dažnai susivėlę, panašūs 
į vilnas.

Su moterėmis saliamonie- 
čiai elgiasi kaip su vergė
mis.

Kai kurie pagonys Salia
mono salų gyventojai tiki į 
“gerą dvasią, gyvenančią 
maloniame krašte, ir į blo
gą dvasią, na, ir į gyveni
mą po mirties. Tokie sako, 
kad ugniakalnių-vulkanų iš
siveržimai, tai esą piktosios 
dvasios darbas. Bet daugu
ma saliamoniečių netiki į 
blogąsias ar gerąsias dva
sias.

Nežiūrint tokių šiurkščių 
ir šiurpių papročių, salia- 
moniečiai yra gabūs žem
dirbiai; daugelis jų taip 
pat yra geri amatininkai. 
Jie ypač dailiai pasistato 
valtis, net su artistiškais iš- 
pjaustinėjimais ir papuoši
mais.

Anglų vyriausybė mėgino 
išlavint sau kareivių iš sa
liamoniečių, bet prastų te
turėjo pasekmių. Sunku bu
vo pripratint juos prie ka
reiviškos tvarkos ir draus
mės. Dažnai jie mesdavo 
šautuvus ir griebdavosi il
gų savo peilių.

SALIAMONO SALŲ 
GAMTA

Saliamono s a lo s e yra 
daug aukštų ir skardžių 
kalnų, bet į valias ir labai 
derlingų lygumų ir klonių.

Oras dažniausiai perdaug 
drėgnas, šutinąs, silpnina 
žmogų ir daro jį tinginiu. 
Įvaiiros drugio ligos dažnai 
vargina žmones žemesniuo
se pajūrių ruožtuose.

Saliamono salų augalija 
yra nepaprastai buini ir 
turtinga, gausinga įvairio
mis palmėmis, miškais kve
piančių sandalijos medžių, 
giriomis brangių juodme
džių, vadinamų “gyvybės 
medžių” ir daugelio kitų.
Žinduolių gyvūnų palygin

ti mažai tėra Saliamono sa
lose, o ir iš tų pačių men
kai naudos. Veisiasi kelių 
rūšių šikšnosparniai, labai 
didelės žiurkės, visokie drie
žai, žalčiai, gyvatės ir var
lės. Guppyi gi rūšies varlės 
būna dviejų iki trijų svarų 
svorio. Pabūgos užima žy
mią vietą tarp Saliamono 
salų paukščių.

Iš tų salų buvo išvežama 
į užsienius ir parduodama 
kiek medžių, riešutų ir tū
lų kitų vietinių produktų.

Anglų valdžia 1940 me
tais gavo iš Saliamono salų 
$294,510 pajamų, bet turė
jo išlaidų $367,770.

KAME GI TŲ SALŲ 
SVARBA?

Bendrai imant, 
kad tos salos beveik 
dingos būtų jokiai
valstybei. Bet jeigu taip, 
tai kodėl Japonija greitai • 
puolėsi ir užkariavo jas 
nuo Anglijos? Kodėl pas
kui Jungtinių Valstijų lai
vynas užklupo ir atėmė iš 
japonų tris tų salų ir sie
kia išmušt priešus iš visų 
jų? Kodėl praeitą savaitę 
Japonija greitlaiviais at
siuntė 700 smarkiausių sa-

rodosi, 
nenau- 
didžiai

BE 100% 
WITH YOUR

MASSACHUSETTS LIETUVIŲ SKYRIAUS“ 
Medikalės Pageltos Sovietų Sąjungai

Įvyks

MONTELLO J TAUTIŠKAM PARKE

Rugpjūčio (August) 29 ir 30 Dienomis
RUS GERAS KALBĖTOJAS

Dainuos Montello Liuosybės Ratelio Choras
po vadovyste Geo. Steponavičiaus

Bus Rodoma Filmą
“OUR RUSSIAN FRONT”

Šokiams gros Geo. Steponavičiaus orkestrą

Kviečiame visus Massachusetts lietuvius skaitlingai 
dalyvauti šiame piknike ir paremti mums visiems ben
drą, prakilnų ir būtiną tikslą. KOMITETAS

imtąsias salas? O kada a- 
merikiečiai užmušė 670 ja
ponų ir suėmė likusius 30, 
tai kodėl dabar Japonijos 
karo laivynas metėsi ten 
atakuoti amerikiečius, kad 
atgriebt minimas salas?

Tą klausimą atsako fak
tas, kad Saliamono salos 
yra labai svarbioje dabar
tiniam karui vietoje. Jos 
yra Ramiajame Vandenyne, 
už devyneto šimtų mylių į 
šiaurių rytus nuo Australi
jos ir už 5,950 mylių į pie
tų vakarus nuo Californijos. 
Pro tas salas turi praplauki 
Amerikos laivai, gabenda
mi kariuomenę ir reikmenis 
į Australiją. Tad jeigu jos 
liktųsi japonų rankose, tai 
jie iš ten galėtų nuolat gra
sint Amerikos laivam. Iš Sa
liamono salų japonai taip 
pat galėtų atakuot Austra
liją, artimas jos salas ir net 
daryt žygius prieš ameriki
nes Hawaii salas.

Išmušus gi japonus iš Sa
liamono salų, Amerika ga
lėtų pavartot jas kaip savo 
laivyno ir orlaivyno stovyk
lą veiksmams prieš japonus 
Australijos srityje ir net 
Filipinų salose.

Tai tokia strateginė Sa
liamono salų svarba yra 
priežastis, kodėl Jungtinės 
Valstijos pasiryžo apvalyt

*

tas salas nuo fašistinių Ja
ponijos žalčių. J. C. K.
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UŽKEIKTA MERGA: IŠ DAINAVOS
ŠALIES SENŲ ŽMONIŲ PADAVIMŲ

VINCAS KRĖVĖ-MICKEVIČIUS
(Pabaiga)

Geros širdies buvo toji Vanda mergelė, 
nors ir ne mūsų šalies sesulė. Kai Zbiš- 
ka, kursai prižiūrėdavo tuos, kur sėdėjo 
pilies rūsiuose, nešdavo jiems valgyt ir 
gerti, ne kartą drauge su juo aplankyda
vo nelaiminguosius ir Vanda. Vienam jų 
nunešdavo obuolių, kitam kriaušių, tre
čiajam riešutų, o kuriam nieko netu
rėdavo, tai nors gražų žodį pratarda
vo... Murmėjo, matydamas visa tai, 
Zbiška, bet uždrausti negalėjo: ir jisai 
mylėjo linksmąją mergelę.

Ir pasodino Šviedrį kitan urvan, kuris 
buvo visų giliausias, kur šviesos nebuvo 
matyti, kur diena nuo nakties nesiskyrė. 
Tvaiku ten buvo... Žmonės ten greitai 
nyko ir džiūvo, o sienos tai prakaitavo.

Sėdėjo ten ne vienas Šviedrys. Sėdėjo 
ten dar keli vyrai: ir tie, kurie žmones 
žudė tamsiose giriose, ir tie, kurie ark
lius vogė, ir tie, kur kunigo giriose me
džiojo.

Nuliūdo bernelis, kaip ūkanota rudens 
dienelė — ir pagailo jis savo jaunos jau
nystėms, jaunųjų linksmųjų dienelių... 
Ir graužė ilgesys jam širdį, ir slėgė liū
desys krūtinę...

Bet dažnai jį aplankydavo Vanda, kai 
senas Zbiška atnešdavo jam valgį. Pir
ma nei kalbėti, nei žiūrėti į ją Šviedrys 
nenorėjo, nors ir pati jį užkalbindavo. 
Bet paskui priprato į ją bernelis, į links
mus jos žodelius.

Juo toliau, juo dažniau Vanda aplan
kydavo Šviedrį, juo toliau, juo ilgiau jie 
kalbėdavo...

Bet ką kalbėdavo, niekas negirdėda
vo.

VI.
Ankstų rytą saulei užtekėjus, pakilo 

didis triukšmas pilyje: tuščias buvo rū
sys, kuriame sėdėjo narsus Šviedrys — 
vario durys tai išgriautos.

Kaip išėjo — niekas nežinojo, bet kur 
ėjo — ženklą ten paliko: sargai kietu 
miegu ten miegojo, kraujo klanai ten 
stovėjo.

Kaip išbėgo, kur dingo narsusis Švie
drys, niekas nežinojo. Gal kaikas ir su
prato, tik kalbėti nekalbėjo.

Biasiai pyko kunigaikštis, liepė sekti, 
liepė vyti gauti pabėgėlius. Vienus pa
gavo, kitų ne, bet Šviedrio, tai jau ne
surado ... Tuos, kuriuos pagavo, liepė 
pakarti kunigaikštis...

Praėjo diena, praslinko kita — ir už
miršo jau žmonės Šviedrį, ir tuos, kur 
su juo sėdėjo, kurių vieni dabar jau lais
vi buvo, o kiti žemėj giliai dūlėjo.

Tik viena Vanda tai nuliūdo, lyg švie
si saulelė jos nebedžiugino, mažieji pauk
šteliai nebekalbino. Nelinksma, lyg tėvą 
motinėlę palaidojus, vaikščiojo mergu
žėlė žaliojoj girelėj, viešuoju keleliu, lyg 
kažko laukė iš tolimos šalelės...

Kad nuliūdo mergužėlė, niekas nepa
matė. Ko nuliūdo mergužėlė, niekas ne
suprato. ...

VII.
Ir išėjo mergelė ankstąjį rytelį girion 

pasivaikščiotų, gailia rasele nusipraustų, 
su paukšteliais pakalbėtų, iš jaunos šir
delės liūdesio nuvytų.

Ir pamatė ir sutiko mergelė, ko sapne 
nebuvo sapnavusi, godoti nebuvo godoju
si: jai pastojo kelią jaunas bernelis, sve
timos šalies raitelis, ne kas kitas, tik 
narsusis Šviedrys.

Nusigando jaunoji mergelė, pamielino 
jai kojelės, nubalo josios skaistūs veide
liai, nustebo rankelės, kaip žagarėliai...

Ir prakalbėjo bernelis meilius žode
lius, kad jo bernelio tai nebijotų, kad 
jam, jaunam, rankelę tai duotų, meiliai 
į jį pažiūrėtų.

— Vai, ko čia atjojai, berneli, vai, kam 
man kelią pastojai, raiteli? Argi neži
nai, kad liepė kunigaikštis tave, jauną, 
vyti, tave, jauną, saugoti. Pamatys ta
ve žmonės, suims tave, jauną, pražūsi 
tada, berneli, prapuls tavo jauna galve
lė!

— Vai, mergele, lelijėle, aš mirties ne
pabijojau, kad tik tave, jauną, pamaty
tam Vario duris išgrioviau, geležinius 
pančius sutraukiau, aukštas pilies sienas 
peržengiau, kad tik tėvynėn laisvas grįž- 
tau. Vario durys, geležiniai pančiai ma
nęs nesuvaržė ir žmonės manęs nesulai
kė, tik sulaikė tavo mėlynos akelės, tavo 
gelsvos kaselės. Už geležinius pančius

jos drūtesnės, už vario duris jos stipres
nės — nesutraukysiu aš jų, nenugalėsiu!

— Ko, berneli jaunas, nori, ko, berneli 
jaunas, geidi?

— Kad man duotai savo rankelę, kad 
sėstai mano žirgeliu, jotai mano tėvų ša
lelėm Ten saulelė, linksmiau šviečia, ten 
girelės mieliau ūžia, ir paukšteliai gra
žiau čiuba.

— Tegu bernelis prašo tėvužėlio ir se
nosios motynėlės, tegu prašo jaunų bro
lelių, kad leistų mane jauną, svetimon 
šalelėn, kur mylimas bernelis, kur trau
kia mane širdelė....

— Vai, mergele lelijėle, pikta tavo gi
minėlė, o aš, jaunas bernužėlis, — sve
timos šalelės. Tavo jauni brolužėliai su 
manim nesidraugavo, tavo garsūs tėvužė- 
liai manęs nepažino, neduos tavęs, mer
gužėle, man jaunam berneliui, vėl paso
dins mane gilian rūsiu, už vario durelių, 
ir pražūsiu bernužėlis ir nuvysiu, kaip 
nulaužtas vėjo jovarėlis.

— Ką aš, jauna, padarysiu, bernužėli! 
Kad gale tau, tai gulbele aš, jauna, pa- 

i virstau ir nulėktau svetimon šalelėn, į 
bernelį, žalian vyšnių sodan!.. Vysta 
rūta, vysta mėta, vysta balta lelijėlė — 
taipo vysta jaunos mano dienos be myli
mo bernelio ... Rūstūs mano tėvužėliai, 
rūstūs brolužėliai dėl bernelio sakalėlio 
svetimos šalelės...

—Vai, mergele lelijėle, ne su tavo tė- 
vužėliais, ne su tavo puikiais brolužėliais 
aš, jaunas, gyvensiu. Vai, kad myli ma
ne, mergužėle, tai tave paimsiu! Kad 
ten žemė griūtų, dangus pultų—būsi ma
no miela!...

— Prakeiks mane motušėlė, prakeiks 
senas tėvužėlis, kaip aš būsiu tavo mie
la!... Užpyks jauni brolužėliai...

— Vai, mergele lelijėle, kai parvešiu 
savo tėviškėlėn, didžiajan dvarelin, tai 
ten rasi tėvužėlį, tai* ten rasi motušėlę, 
rasi sau tikriausius!...

Ir, pagriebęs mergušėlę, meiliai apka
bino, žirgan įsodino — ir nujojo ton ša
lelėn, kur girelė grašiau ūšia, paukštu
žėliai linksmiau gieda.

VIII.
— Vai, ko baidos širmas žirgas, ko 

karpo auselėm. Ar nelaimę jis pajuto, ar 
gal broliai veja?

— Nebijoki, mergužėle, ristas mano 
žirgas: kad ir vytų tavo broliai, viesulus 
įsižaboję, nepavytų mano žirgo, kur už 
viesulus eiklesnis. Vai, jau nebetoli ma
no tėvo dvaras, jauna mergužėle!...

Bėgo žirgas viešu keliu ir auselėm 
karpė, glamonėjo bernužėlis jaunąją 
mergelę. Bėgo dieną, bėgo antrą ir pri
bėgo jis eglyną, tą eglyną tankumyną. 
Kai jis bėgo, žemelė dundėjo, o eglelės 
viršūnėles į žemelę lenkė. Išsigando bai
lūs kiškiai ir nukriko per kelelį, pasibai
dė širmas žirgas ir pašoko į šalelę. Klu
po žirgas ant kojelių, nesitikėjo bernu
žėlis ir nupuolė nuo žirgelio, ir skaisti 
mergelė.

Ir nupuolė bernužėlis nuo žirgo žeme- 
lėn, galva akmenėliu — ir pabalo skais
tūs veidai, ir užmigo bernužėlis sunkiuo
ju miegeliu ir paliko mergužėlę vieną 
tamsioje girelėj, svetimoj šalelėj.

IX.
Vai, ir verkė mergužėlė, kaip raiba 

gegule girioje kukavo. Gailiai verkė ir 
savo dalelę keikė, o jos gūdus balselis 
per girias, per šilus toli plaukė...

— Vai, berneli sakalėli, ką aš dabar 
padarysiu, kur aš, jauna, pasidėsiu, kur 
tave šarvosiu?...

— Į tėvulį, grįžtau, į seną motulę— 
matė žmonės, kaip aš su berneliu per 
girelę jojau ... Prakeiks mane sena mo
tinėlė, subaus mane tėvužėlis: sakys, kad 
praradau vainikėlį, kad padariau sar- 
matėlę jų senom galvelėm. O kad jauna 
ir sugrįžtau į tėvulio dvarą, kur padė
siu, kur šarvosiu jaunąjį bernelį?

— Į anytą eitau, į šešiurą eitau, kaip 
į tikrus tėvužėlius — kelelio netiksiu, 
dvarelio nerasiu! O kad tiktau kelią, o 
kad rastau dvarą, ką aš pasakytau senai 
anytėlei, ką aš paporytau senam šešiu- 
rėliui, kad nebėra jau bernelio, nėra jų 
sūnelio: per mergelę žuvo, per mano da
lelę ...

— Kur tave, berneli, dėsiu, kur aš, 
jauna, eisiu. Mestau tave vandenėlin ir 
pati ten eitau! Vai, nežinau, kurioj ša
ly gilus vandenėlis, platus dunojėlis...

Toli vandenėlis — jauna nenueisiu ir 
bernelio nenunešiu...

— Kastau tave giliai žemėn, po žalia 
eglele — kaip aš viena liksiu, kur aš pa
sidėsiu? !

— Vai, žeme žemele, žemele motule, 
vai, tu prasiskirki ir mane priimki su 
jaunu berneliu, kad nelietau veltui aša
rėlių, nekukuotau raibąja gegule žalioje 
girelėj, kad nevargtau mergužėle, ne
keikiau dalelės.

Nesiskyrė žemė, nepriėmė mergužė

lės, ne taip ją prakeikė sena motušėlė, 
ant dukros supykus. Tik iš gailesčio jau
noji akmenim pavirto pas viešą kelelį.

Ėjo keliu žmonės, rado akmenėlį; ša
lia akmenėlio gulėjo bernelis, šalia žven
gė širmasis žirgelis. Pašarvojo palaidojo 
žmonės bernelį giliai žemelėn po tuo ak
menėliu ...

Kai gegutė užkukuoja, kai lakštutė 
sulakštuoja, akmenėlis verkia, ašarėlės 
byra... Žmonės kalba, kad tai sūrus 
šaltinėlis giliai iš žemelės veržias....

laiko, kaip neklausau Minkaus 
radijo pusvalandžio. Bet per
eitą nedėldienį nuėjau pas kai
myną ir kaip tik pataikiau tuo 
laiku, kuomet p. Minkus per
statė kalbėti p. Stasį Norkūną 
iš Dorchesterio. Jo tema buvo, 
kad žmonės pirktų šios šalies 
karo bonus. Na, ir jis prade
da :

— Broliai ir seserys. Mūsų 
šalis kariauja su trimis dikta
toriais :4 Vokietija, Japonija ir

Bostono ir Apylinkes Žinios
Turim Visi Atlikti Vieną 

Svarbią Pareigą

Dabar mes gyvename tokia
me momente, kad valanda lai
ko daro dieną, diena menesį, 
o mėnuo metus. Visam žemės 
ritulyj fašistai užžiebė karą, 
nuo kurio kas valanda žūsta 
tūkstančiai žmonių. Pati skais
čiausia dvidešimto amžiaus ci
vilizacija parblokšta vaitoja. 
Medic inos mokslas surado 
priemones suvaldyti cholerą, 
bet visi ramiai miegojo (išski
riant Sovietus), kaip fašizmas 
augo, bujojo ir dabar pradėjo 
viską naikinti, šiem pasiutė
liams niekas nebrangu ir nie
ko jie nesigaili. Tai plėga ko
kia žmonijai nebuvo žinoma 
iki šių dienų.

Kasdien laikraščiai pilni ži
nių iš karo lauko. Mes tas ži
nias godžiai gaudome ir skai
tome. Radijo komentatoriai 
per ištisas dvidešimt keturias 
valandas gaudo karo žinias ir 
teikia mums. Kiekvienas prieš 
fašistus pralaimėjimas slegia 
mumis, o kiekvienas laimėji
mas ugdo mūsų ūpą ir jaučia
mės linksmesni. Kuomet laik

raštis arba radijo komentato
rius praneša, kad Sovietai lai
mėjo, mes pradedame juoktis 
ir džiaugtis. Kodėl mes taip 
elgiamės ? Kas verčia taip elg
tis? Kas kutena mūsų jaus
mus? Visų pirmiausia, Sovie
tų laimėjimas, tai mūsų pačių 
laimėjimas; mūsų sūnų laimė
jimas; mūsų šalies laimėjimas; 
o vienas iš svarbiausių, tai vi
so pasaulio darbininkų laimė
jimas!

Mes gaudome Sovietų pra
nešimus, bet Sovietų žmonės, 
Raudonoji Armija ir partiza
nai, džiaugiasi, kuomet jie už
girsta, kad mūsų valdžia da
ro žygius suteikti jiems pagal
bą; kad New Yorke ir Londo
ne tūkstantines darbo masės, 
išsilieja iš landynių į masinius 
mitingus ir reikalauja, kad bū
tų atidarytas antras frontas 
prieš Hitlerio nacius.

Kuomet amerikiečių auko
mis buvo supirkti daiktai ir 
pasiųsti į Sovietus, jie tas do
vanas sutiko su didžiausiu en- 
tuzijazmu; maži ir dideli iš 
džiaugsmo gatvėse bučiavosi; 
kareiviai martuodami į karo

mūšius dainavo, o karžygiai 
fronte kėlė ovacijas. Tos do
vanos amerikiečių ne tiek juos 
sustiprino medžiaginiai, kiek 
dvasiniai, nes jiems davė su
prasti, jog už jūrių yra drau
gų, kurie neleis hitlerininkams 
sunaikinti Sovietus ir kultūrinį 
pasaulį.

Reikia pasakyti, jog mes dar 
nepajutome karo sunkumų; 
aukavome tik paviršutiniai. 
Dabar jau atėjo laikas, kad 
turime aukoti kiek tik išgalimi 
Gerkim kasdien viena stiklą 
alaus mažiau, rūkykime kas
dien porą cigaretų mažiau ir 
nemėtykim centų veltui, o taip 
darydami, sutaupinsime kele
tą dolerių į mėnesį ir tais pi
nigais galėsime pagelbėti So
vietų kovotojams.

Dabar yra didžiausia proga 
duoti auką Sovietams. Rug
pjūčio 30 d. Lietuvių Tautiš
kam Parke, Montello, įvyks 
milžiniškas piknikas, kurį ren
gia Sovietų Medikalės Pagel- 
bos Komitetas. Čia yra proga, 
šiame piknike, aukoti daiktais, 
dirbiniais ir atsilankius pa
remti finansiniai. Todėl nepa
mirškime rugpjūčio 30 d.

Italija, aštuntas mėnesis. Jau 
praleido tūkstančius bilijardu 
pinigų . . .

Tikrenybėj yra, kad mūsų 
šalis šiam karui dar nėra išlei
dus nei vieno nuošimčio bili
jardo. Vienok aš Norkūnui ati
duodu kreditą už jo drąsą ir 
gerus jausmus. Kad ir mažai 
žinodamas, bet vis dėl to jis 
jaučia, jog fašizmas yra 
kenksmingas visai žmonijai.

Kaslink padauginimo skait
linės, matomai, jį išmokino 
“Sandaros” redaktorius, nes 
kai Lietuvoj buvo Sovietų val
džia ir fašizmo nukankintus 
aštuonis kalinius išvežė į ku
rortus pasigydyti, tai “Sanda
ra” (1941 m. No. 1) suriko: 
“Bolševikai išgrūdo aštuonis 
tūkstančius į gilumą Rusijos.”

Perdėta Skaitlinė
Jau bus daugiau kaip metai

Naujosios Anglijos Moterys 
Turėjo Gražų Pikniką

Rugpjūčio 23 d. Lietuvių 
Tautiškam Parke, Montelloj, 
Naujosios Anglijos Moterų Są
ryšis turėjo dailų pikniką. 
Nors mašinų suvažiavo daug 
mažiau negu normaliais lai
kais, bet geri patrijotai visvien 
pasiekė pikniką. Pavyzdžiui, 
draugai Vilkauskai iš Nashua, 
N. H., būna mūsų kiekviename

(Tąsa 5-tam pusi.)

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 Laisvės Chor as, vadovaujamas B. Rasimavičiutės

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 Progresyves lietuvių organizacijos.
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Sovietai Veda Įnirtusius 
Apsigynimo Mūšius

Sovietų Oficialiai Pranešimai
MASKVA, rugp. 26. — Sovietų Žinių Biuras anksti 

šiandien pranešė, kas seka:
Mūsų kariuomenė rugp. 25 d. vedė mūšius prieš vo

kiečius srityse Kletskaja, į šiaurių vakarus nuo Stalin
grado ir į šiaurių rytus nuo Kotelnikovo, taip pat sri
tyse Prochladnaja ir į pietus nuo Krasnodaro. Kitose 
fronto dalyse nebuvo svarbių atmainų.

Sovietiniai laivai Juodojoj Jūroj nuskandino priešų 
transporto laivų 5,000 tonų.

Sovietinės oro jėgos rugp. 24 d. įvairiuose fronto sek
toriuose sunaikino bei sužalojo 10 priešų tankų, 60 
trokų su kariuomene ir reikmenimis, 30 vežimų su 
reikmenimis ir penkis trokus gazolino, ir nutildė 10 
baterijų lauko kanuolių ir priešlėktuvinių patrankų, 
susprogdino keturis amunicijos sandėlius ir išvaikė, da
linai sunaikinant, apie batalioną priešų pėstininkų.

Mūsų kariuomenė Kletskaja srityje veikliai kovojo. 
Į šiaurių vakarus nuo Stalingrado sovietinė kariuome
nė vedė mūšius prieš vokiečių tankus ir pėstininkus. 
Padėtis šiame sektoriuje pasidarė kebli. Mūsų kariuo
menė atmuša priešų atakas ir daro jiems didžiulių 
nuostolių.

Viena mūsų karių grupė per dieną sunaikino 17 
priešų tankų ir užmušė 430 vokiečių. Kita grupe pada
rė septynias kontr-atakas prieš skaitlingesnes vokiečių 
jėgas ir sunaikino 22 priešų tankus, devynias prieštan
kines kanuoles ir 34 trokus ir užmušė apie 600 vokiečių 
kareivių ir oficierių. Sovietų orlaiviai ir priešlėktuvinės 
kanuoles Stalingrado srityje sunaikino 92 vokiečių or
laivius per dvi dienas.

Vokiečiai darė eilę atakų į šiaurių rytus nuo Kotel
nikovo. Mūsų kariuomenė atmušė priešus ugnim iš 
prieštankinių kanuolių, rankinėmis granatomis ir pade
gančiais buteliais. 14 vokiečių tankų buvo sužalota ir 
apie 300 jų karių užmušta.

Į pietus nuo Krasnodaro (Kaukaze) tęsėsi atkaklios 
kautynės, kurios dažnai baigėsi durtuvais. Viename 
sektoriuje priešai bandė įsiveržt į kaimą. Mūsų kariuo
menė, neatlaidžiai kontr-atakuodama, sulaikė atakuo- 
tojus. Mūšyje arti vienos geležinkelio stoties vokiečiai 
prarado aštuonis tankus ir apie 900 kareivių ir oficie- 
rilh

Prochladnaja srityje sovietinė kariuomenė atmušė 
kelias priešų atakas. Buvo sunaikinta grupė vokiečių 
automatiškų šaulių, nuleistų žemyn iš orlaivių.

Šiaurvakariniame fronte įvyko mūšiai, turį vietinės 
reikšmės.

Keli bendri partizanų būriai Leningrado srityje ir 
toliau vedė kautynes prieš vokiečių baudžiamuosius 
būrius. Per kelias paskutines dienas partizanai užmu
šė bei sužeidė apie 1,000 vokiečių įsiveržėlių ir sužalo
jo devynis jų tankus.

SOVIETŲ ŽMONĖS NUSIVY
LĘ TALKININKAIS

Maskva. — New Yorko 
Times korespondentas 
Ralph Parker praneša savo 
laikraščiui, jog Sovietų pi
liečiai, ypač kareiviai, yra 
nusivylę, kad Anglija ir A- 
merika vis neatidaro antro 
fronto prieš Hitlerį.

Sovietų spauda rašo, jog 
daugėja amerikiečių reika
lavimai pradėt atakuot na
cius vakarų Europoj.

Uždraudžia Išnomuot Naujas 
Rašomąsias Mašinėles

Washington. — Valdiška 
Karinės Gamybos Taryba 
neseniai buvo atsišaukus į 
biznių įstaigas, kad perves
tų kuo daugiausiai rašo
mųjų mašinėlių — taiprai- 
terių armijai ir laivynui 
naudoti; tikėjosi gauti pu
sę miliono rašomųjų maši
nėlių. Bet atsišaukimas ne
davė reikiamų pasėkų. Da
bar, todėl, Kainų Adminis
tracijos Įstaiga uždraudė 
taipraiterių verslininkams 
išnomuot (parandavot) 
naujesnius didelius taiprai- 
terius, pagamintus po 1934 
metų, apart mažųjų, pasi- 
hešamų rašomųjų mašinė
lių. Manoma, jog tokiu bū
du daugiau teks taipraite
rių armijai ir laivynui.

Lima, Peru. — Per žemės 
drebėjimą Peru, Pietų Ame
rikoj, žuvo 11 žmonių.

Washington. — Brazili
jos atstovai tariasi su A- 
merikos komandieriais apie 
suderintus karo žygius 
prieš Vokietiją ir Italiją.

Dėl Tos Klaidos

po 
kur 
yra 
ka-

“Laisvės” Red.
Gerbiami Draugai;—

“Laisvės” numeryj 197-tam 
už 22 dieną rugpjūčio 
Eastono korespondencija, 
pasirašo V. J. Stankus, 
įdėtas paveikslas kokio tai
reivio, ir po juo yra parašas 
Albertas Šlapikas. Aš esu jo, 
Alberto šlapiko, sesuo, ir ge
rai pažįstu savo brolį, bet tas 
paveikslas nėra mano brolio.

Iš kur jūs gavote tą pa
veiksliuką ir padarėte tokią 
nemalonią klaidą?

Taigi, prašau jūs, draugai, 
kad peržiūrėtumėt, keno tas 
paveikslas yra, ir padėtumėte 
tikrą jo vardą.

Draugiškai,
Evelyn Šlapikas-Farion.

Easton, Pa.
Nuo Redakcijos: Ta klaida 

buvo pataisyta “Laisvės” ant
ram puslapyje rugpjūčio 24 d.

Jūsų brolio paveikslą, kartu 
su paveikslais daugelio kitų 
jaunuolių, narių LDS, mes ga
vome iš LDS raštinės. Per mū
sų neapsižiūrėjimą, buvo su
maišyta parašai ir miestai. Jū
sų brolio paveikslas buvo 
196-tam “Laisvės” numeryje 
įdėtas į Chicagos koresponden
ciją ir padėtas parašas jaunuo
lio Paceliūno, chicagiečio, o 
Paceliūno paveikslas įdėtas į 
Eastono korespon denciją 
“Laisvės” 197-tas num. ir 
dėtas jūsų brolio parašas.

Labai atsiprašome už 
mūsų klaidą.

pa-

šią

London, rugp. 26.— Ang
lijos spauda praneša, kad 
Amerikos laivynas ir oro 
jėgos ima viršų prieš japo
nus mūšyje ties Saliamono 
salomis.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1 puslapio) 

besulaikanti žmonių nuo pik
tadarysčių. Girdi, žmogus do
rovingai užsilaiko tik tada, 
kada jis persiėmęs “Dievo bai
me.”

Betgi skaitlinės parodo, kad 
didelė dauguma kriminalistų 
yra tikinti į Dievą, Dievo biją 
žmonės.

žmogus tik dėl 
tiesiu keliu, tai 

bausmės baimė

Jau jeigu 
baimės eina 
dabartinės 
svarbesnė, negu baimė kada
nors po mirties.

Ir pats “Darbininko” redak
torius netiki tai savo filozofi- 
jai. Pavyzdžiui, nelabai senai 
jis begėdiškai atvirai agitavo 
už fašizmą, džiaugėsi, kad 
Hitlerio gaujos užplūdo ir nai
kino Lietuva. Jokia Dievo bai- v

i me jo nuo tos pronaciškos pro
pagandos nesulaikė.

Bet štai Amerika įstojo į ka
rą, valdžia pagrūmojo visiems 
nacių propagandistams, ir 
“Darbininko” redaktorius už
sičiaupė. Dabar jau atvirai ne
bedrįsta garbinti hitlerizmą ir 
jo kruvinus darbus Lietuvoje.

Bijo įstatymų, bijo bausmes, 
bijo likimo Pelley ir kitų niek
šu.

Wendell Willkie važiuoja 
Chinijon ir Sovietų Sąjungon. 
Willkie nuoširdžiai . remia 
Jungtines Tautas šiame kare.

Laimingos jam kelionės. Be 
reikalo jis ten nevažiuoja. Jis 
ten važiuoja sustiprinti prieš- 
hitlerines pozicijas.

Jau dabar Amerikos karinė
je pramonėje dirba 1,700,000 
moterų. O apie pabaigą 
metų ta armija pasieks 
milijonus!

Tai nauja problema
darbo unijas. Tos moterys tu
ri būti laimėtos unijizmui.

1943 
šešis

prieš

Brazilija yra 29-toji tauta, 
paskelbusi karą fašistinei 
Ašiai. Manoma, jog ją neužil
go paseks kitos Pietų Ame
rikos respublikos.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

BALTIMORE, MD.
Penktadienį ir šeštadienį, 

pjūčio 28 ir 29 dd. bus aukų rinki
mo dienos dėl Sovietų Sąjungos Ko
votojų. Russian War Relief — Lie
tuvių Komitetas kviečia visus tal
kon. Dėžutes, guzikėlius ir kitus 
ženklus galėsite gauti ketvirtadie
nį, rugp. 27 d., 7:30 — 
vakaro, 111 S. Poppleton 
kevičių kambariuose. — 

(201-202)

rug-

9:00 val.
St., Stan- 
Kom.

PA.SHENANDOAH,
Rugpjūčio 30 d., Lakewood Parke, 

Schuylkill Apskritys, bendromis 
jėgomis rengia pikniką ir šokius 
naudai Rusų Karo Pagelbai. Anglų 
spaudoje garsinama kaipo “Russian 
War Relief 
skaitlingai 
nansiniai ir 
bingą tikslą,
ži vieta ir visai apylinkei gerai ži
noma vieta. Šokiai prasidės 8 v. v. 
Gros Lee Bergerio Orkestrą. Įžan
ga 35c. Kviečia Rengėjai.

(201-203)

Day.” Lietuviai turėtų 
dalyvauti, paremti fi- 
dvasiniai gerą ir gar- 
Lakewood Parkas gra

SO. BOSTON, MASS.
ALDLD 2 kp. susirinkimas įvyks 

rugpjūčio 27 d., 8 v. v. Prašome 
narių dalyvauti šiame susirinkime 
ir kurie neužsimokėjote duoklių, 
atėję užsimokėkite. Bus salėje, 376 
Broadway. — G. Lekas, rašt.

(200-201)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 141 kp. susirinkimas 

įvyks sekmadieni, rugpjūčio 30 d., 
10 vai. ryto, 143 Pierce St. Visi na
riai dalyvaukite susirinkime. Kaip 
žinote, “Laisvės” piknikas arti, rei
kės daug darbininkų. Taipgi turime 
ir kitų reikalų svarstyti. — L. Tu- 
reikis. (200-202)

SO. BOSTON, MASS.
Liet. Progresyvių Tarybos, Bos

tono Skyriaus, susirinkimas ivyks 
šeštadieni, rugpjūčio 29 d., 8 v. v., 
376 Broadway. Vasara baigiasi, ru
duo arti. Aptarimų daug yra. Pra
šome draugus iš Cambridge, 
Somerville, Brighton ir Dorchester 
dalyvauti. Atsivežkite ir naujų 
rių prirašyti prie Tarybos. — 
Kazlauskas, Sekr. (200-202)

na
ivi.

NEWARK, N. J.
LLD 5 kp. susirinkimas 

penktadieni, rugpjūčio 28 d., 
v. v., Jurginės Salėje, 180 
York Avė. Visi nariai būkite 
rinkime, nes yra svarbių 
aptarti. — V. J. Kasparas, Sekr.

(200-202)

įvyks 
7:30 
New 
susi- 

reikalų

Iš Massachusetts Pažangiųjų Lietuvių 
Veikejy Pasitarimo

Rugpjūčio 9 <
Tautiškam Parke 
žangiųjų Lietuvių 
šauktas veikėjų 
veikimo reikalais.

d. Montello įsivežti ir išleisti ant laimėji-
; įvyko Pa-
. Tarybos su-

pasitarimas

mo.

il. Nutarta surengti milžiniš
ką pikniką Sovietų Sąjungos 
medikalei pagelbai. Piknikas 
įvyks rugpjūčio 29 ir 30 die
nomis, 1942, Montelloj, Lietu
vių Tautiškam Parke. Rugp. 
29 d. bus šokiai, gros George 
Steponavičiaus orkestrą. O 30 
d., sekmadienį, bus piknikas 
su puikia programa. Dainuos 
Liuosybės Choras ir Moterų 
Grupė, vadovybėj George Ste
ponavičiaus. Vakare, pritemus, 
bus rodoma Rusijos fronto fil
mą: “Our Russian Front.”

Todėl lietuvių visuomenė iš 
visos Massachusetts valstijos, 
rugp. 29 ir 30 dienomis, va
žiuos į Montello į pergalės 
piknikus prieš fašizmą už iš
laisvinimą Lietuvos ir už per
galę ant juodųjų barbarų. 
Piknike bus maisto stalas, į 
kurį meldžiam organizacijas 
ir pavienius, vyrus ir moteris, 
paaukoti sūrių, kumpių ir ki
tokio maisto, kuris eis para
mai Raudonosios Armijos. 
Taipgi meldžiam organizacijų 
veikėjų pasirūpinti ką nors at-

BOSTONO IR APYLINKES 
ŽINIOS

(Tąsa nuo 4-to pusi.) 
parengime ir atvažiuoja vis su 
didelėmis dovanomis — gar
bė jiems už tai.

Šiame piknike man labai 
patiko Montello Liuosybės 
Choro dainos. Rodosi, kaip čia 
seniai Steponavičius pradėjo 
mokyti chorą ir į taip trumpą 
laiką choras padarė labai di
delę pažangą. Bravo Stepona
vičiui ir choristams!

Jaunutis.

WATERBURY, CONN.
Liet. Darb. Parko Bendrovė ir 

ALDLD 28 kp. rengia naktinį pik
niką (Moonlight Dance), šeštadie
nį, rugpjūčio 29 d., 6 v. v. iki 1 
vai. ryto. Lietuvių Parke, už Lake
wood Ežero, Chestnut Hill Rd. Šo
kiams gros V. Kindulos Orkestrą. 
Įžanga 25c asmeniui, priskąjtant 
taksus. Turėsime gėrimų ir užkan
džių. Prašome visus lietuvius daly
vauti. — Kom. (201-202)

kaip jie mirusius 
pašarvojimui, balsa- 

papročiai visokių 
deginimai kūnų, 300

............. $1.25 
mėnesi ir 
.................  10c

SANDELIS KNYGŲ IR ŽOLIŲ
Arbata nuo strėnų skaudėjimo ir 

varo 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.

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, 
prirengia 
mavimas, 
tautų ir 
puslapių

Apie dangų, saulę, 
žvaigždes ........

Istorija Ali-Baba ir 40 Razbai- . 
ninku .....................................

Kantri Alena .............................. !
Pranašavimai Mikaldos ............. :
Marių Duktė ..... !.......................  :
Duktė Pūstynėse ......................
Savizrolas, juokingi skaitymai : 
Neužmokamas Žiedas ..............  :
Gudrus Piemenėlis ....................
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 .......................... 25c
Kapitonas Velnias, gražus skai

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

daryta ................................... $1.25
Kabalas ..................................... 15c
Buryklą 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.

20c
25c
25c
25c
25c
25c
25c
25c

2. Keturi Dideli Masiniai 
Susirinkimai

Nutarta surengti keturius 
masinius susirinkimus-prakal- 
bas, į kurias bus pakviesta So
vietų Sąjungos konsulato lie
tuvis atstovas.' Tokios prakal
bos bus rengiamos So. Boston, 
Montelloj, Worcester ir Law
rence. Prakalbas pradės reng
ti pradžioj spalio mėn.

3. Meno ir Muzikos Reikale 
Maršrutas

Nutarta suruošti meno ir 
muzikos klausime prelekcijų 
maršrutą. Prelegente bus kvie
čiama Bronė Šalinaitė-Sukac
kienė iš New Yorko. Kur ran
dasi chorai arba grupės dai
nininkų, tai tose kolonijose tu
rės rengimo darbu rūpintis 
chorai, o katrose kolonijose 
nėra chorų bei dainininkų gru
pių, tai tose kolonijose turi 
darbuotis surengimu Lietuvių 
Literatūros Draugijos kuopos, 
Moterų Apšvietos Kliubai ar
ba LDS kuopos.
4. Otis R. Hood ant Massachu

setts Gubernatoriaus
Nutarta ateinančiais rinki

mais į valdžios ofisus remti tik 
tuos kandidatus, kurie atvirai 
be jokių svyravimų remia pre
zidento Roosevelto 7 punktų 
programą ir atvirai stovi už

antro fronto atidarymą. Tokiu 
kandidatu bus Otis R. Hood. 
Tai bus liaudies kandidatas 
ant gubenatoriaus, kurį stato 
Amerikos Komunistų Partija. 
Otis R. flood yra nenuilstan
tis darbuotojas-kovotojas už 
visų dirbančiųjų reikalus ir 
pilnas rėmėjas’karo pastangų 
už sutriuškinimą fašizmo. To
dėl visi lietuviai Amerikos pi
liečiai Mass, valstijoj atiduo
kit savo balsus už Otis R. 
Hood.

Rep. Thomas IL Eliot, 
mokratas 11-tam distrikte.

Rep. Joseph E. Casey,
mokratas, ant U. S. senato
riaus.

Raymond Leslie Buell, re-

de-

de-

publikonas, pirmam distrikte.
Virš minėtus kandidatus 

vienbalsiai nutarė remti Mass. 
CIO konvencija, nes jie atvi
rai pasižada remti Roosevelto 
7 punktų programą.

Rinkimų klausime nutarta 
išleisti tinkamus atsišaukimus į 
Amerikos lietuvius piliečius, 
kad jie balsuotų už tuos kan
didatus, kuriuos remia CIO ir 
Pažangiųjų Lietuvių

Laimėkim Šiuos 
dėl laimėjimo karo.

Šiam Pažangiųjų
Tarybos sušauktam
pasitarime dalyvavo 50 veikė
jų moterų ir vyrų. Pirminin
kavo John Grybas. Sekreto
riavo A. Baronas.

Taryba. 
rinkimus

Lietuvių 
veikėjų

4

į

I

Lie Iii viii Rakandu 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. PETRAITIENE ir 5ŪNAI

t-

the THAT LEAVES IfOTHIKG IMD

Telefonas: HUmboldt 2-7964

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

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

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

J. LeVanda—E. LeVanda
Tėvas Ir Sūnus Levandauskal 

UNDERTAKER

337 UNION AVENUE 
Brooklyn, N. Y.

TcL STagg 2-0783
NIGHT—-HAvemeyer 8-1158

J. GARŠVA
Graborius-U ndertaker

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių
VELTUI ŠERMENINE: 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVE, 

BROOKLYN
Telephone: Evergreen 8-9770

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

CHARLES 
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 
306 UNION AVENUE

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 
BROOKLYN, N. Y.

GERAI PATYRĖ BARBERIAI

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS

VERI-THIN AIRWAY ... Pini 
or yellow gold filled esi. wttk 

Guildite back, IS Jewell . $2?JT$

MERCEDES ... 14 Id. 
•olid yellow gold cate, 
l7-|swel Precision move
ment .... $42.50

VERI-THIH RYTHM ... 
Yellow gold filled caie, 
l7-fėwel PrecUlon move
ment .... $33.75 

A "

Krautuvėje yra 
didelis pasirin
kimas 1 a i k ro
džių, 1 a ikrodi- 
lių, deimantiniu 
žiedų, auksiniu 
ir a i d a brinių 
daiktų ir daik
telių, kokių tik 
.urna reikalin
ga.

DAIKTAIS IB 
KAINOMIS 

BOSITE
PATENKINTI

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

F. W. Shalins 
(Shalinskas) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avc. 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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.

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



Šeštas frušlapis ............... '............ „.............„... s- ^-\.^.y,.<„........ ............. ....... ........ .....  ,. .' L A t Š V £ Ketvirt., Rugpjūčio 27,. .1942

NewYorto^fc^Zinios
E. Stupurienė Lankėsi 

Pas Sūhų
Pereitą savaitę E. Stupurie

nė su sūnumi Jonu buvo nuvy
kusi į Mass, atlankyti sūnų 
Adomą, kuris tarnauja kariuo
menėj jau nuo balandžio mė
nesio. Adomas džiaugėsi su
laukęs saviškių, su kuriais po 
išėjimo nebuvo matęsis. Kario 
gyvenimu nesiskundžia, apart 
to, kad dar tebebūna kempėj, 
o ne kariaujančiose jėgose. 
Neseniai iš jo kempės būrys 
vyrų iškeliavę fronto parei
goms, o jis dar pasilikęs ir 
jam atrodė, kad jis leidžiąs 
perdaug laiko veltui ilgu bu
vimu kempėj.

E. Stupurienė pirmu kartu 
pamačiusi kempę nustebo jos 
didumu ir painumu. Sako, 
kaip miestas. Jeigu smulkme- 
ningo adreso, dalinio numerio, 
kurioje srityje kempės dalinys 
randasi, nežinotum, būtų keb
lu surasti, o gal ir lankymosi 
laikas pasibaigtų kol susiras
tum. D-e.

Darbininkų ir Industrijos 
Atstovai Bendrai Tarsis

Dėl Karo Bonų
Amerikos Darbo Federaci

jos ir CIO unijų viršininkai sy
kiu su industrijų atstovais su
šaukti į bendrą konferenciją 
rugpjūčio 27-tą, viešbutyje 
Astor, tikslu surasti būdus pa
kelti pardavimą karo bonų.

Karo bonų pardavimas, 
kaip skelbiama iš Washingto- 
no, dar vis nepasiekia reikia
mos kvotos, šį mėnesį, iki 21, 
visoje šalyje parduota tik už 
$495,950,611. O viso mėnesio 
kvota yra $815,000,000. Lie
pos kvota buvo 1 bilionas, o 
parduota tik $900,00Q,p0Q. 
Birželio kvota buvo $900,000,- 
000, o parduota $663,900,000.

Valdžia yra įsitikinus, kad 
demokratijoj žmonės turi iš
mokti liuosnoriai, demokratiš
ka procedūra remti savo šalies 
karo pastangas, kad jie iš
moks, jeigu visos atsakomin- 
gos visuomeniškos įstaigos, o 
svarbiausia darbininkų organi
zacijos ir industrijos, savinin
kai paims atsakomybę už tos 
problemos tinkamai perstaty
mą.

Nepavykus sukelti reikia
mos sumos liuosnoriai, valdžia 
bus priversta imtis specialių 
įstatymų.

Kas dar neperka reguliariai 
karo bonų-stampų, reikėtų 
tuojau pradėti pirkti, o per
kantieji, kas išgali, padidinti 
pirkinius. Suprantantiems bo
nų pirkimo svarbą reikia tap
ti agitatoriais tarp neperkan- 
čių. Jeigu mes mylime demo
kratiją, turime išmokti ją ap
ginti,. dėl jos nors biskelį pa
siaukoti.

Karo stampas-bonus galima 
gauti ir dienraščio Laisvės raš
tinėj, jos darbininkai mielai 
patarnauja norintiems pradėti 
nuolatinį taupinimą ar įsigyti 
vienkartinį pirkinį.

Karo bonai yra geriausiu, 
saugiausiu taupinimu. Už šian
dieną įdėtus tris dolerius, po 
10 metų gausite keturis. Ir sy
kiu paremsite šalies karo pa
stangas. Pirkėjas,

Vaikai Nusivylė t _ _ _ _ _
Pereitą antradienį šimtas 

berniukų, vidurinės mokyklos 
studentų buvo išsirengę va
žiuoti pas farmerius obuolių 
skinti, bet juos pasitiko žinia, 
kad dėl ūkanoto ir vėsaus oro 
obuoliai lėtai auga ir neprino- 
ko paprastu laiku. Jauni kan
didatai į farmerius grįžo nusi
vylę, kad neteko padirbėti.

Sugrįžo paskutinis New 
Yorko Gvardijos būrys, laikęs 
pratimus kempėje Smith, 
Peekskill.

AUKOS SEIFUI
Antradienio vakare, Laisvės 

bendrovės direktoriai turėjo 
savo reguliarį mėnesinį susirin
kimą. Išklausę raporto apie 
užpuolimą plėšikų ant Laisvės 
įstaigos ir apžiūrėję naują 
“seifą,” prisidėjo prie jo nu
pirkimo šie iš direktorių: M. 
Klimas, J. Weiss, K. Kreivė
nas, A. Balčiūnas, V. Čepulis, 
D. M. šolomskas, J. Dainius, 
A. Pakalniškienė ir P. Buknys. 
Visi aūkojo po dolerį. Geo. 
Wareson jau anksčiau aukojo 
dolerį.

Lietuvių Ambulansas 
Jau Brooklyne

Naujutėlis, vos tik iš fabri
ko ir kelionės iš Detroito, 
Brook lyno Lietuvių Draugijų 
ambulansas laukia savo krikš
tynų, kaip pranešta Ambulan- 
so Fondo Komitetui, susirinku
siam į posėdį pereito antradie
nio vakarą, komiteto pirminin
ko, žinomojo laidotuvių direk
toriaus J. LeVandos patalpose, 
337 Union Avė., Brooklyne.

Ambulansą parvežė—“par- 
draivino” Mrs. J. Harris, Rau
donojo Kryžiaus darbuotoja, 
kuri paskatino lietuvius dar
buotis jo nupirkimui.

Tas puikus ir labai naudin
gas vežimas bus išstatytas Li- 
tuanica Aikštėj šio sekmadie
nio popietį, rugpjūčio 30-tą, 
nuo 2 vai. po piet iki pabaigos 
iškilmių, kuriose bus atžymėta 
lietuvių pasidarbavimas, pasa
kyta prakalbų, sudainuota 
dainų ir ambulansas perduota 
Amerikos Raudonajam Kry
žiui, naudoti parvežimui nuo 
laivų sužeistų ir kitai karo tar
nybai.

Komitetas kviečia visus lie
tuvius dalyvauti ambulanso 
priėmimo-atidavimo iškilmėse.

Petras Cibulskis Laimėjo De
šimtinę “Vilnies” Piknike
Nikodemas ir Pranė Pakal

niškiai praneša iš Čikagos, kad 
pereitą sekmadienį įvykusia
me “Vilnies” piknike brookly- 
niškis Petras Cibulskis laimė
jo dovaną — dešimts dolerių.

Pakalniškiai, kaip žinia, 
praleido atostogas Čikagoje, 
daugiausiai pas Pranės tėvus 
— šešelgius. Jie buvo “Vil
nies” piknike, kuris jiems la
bai patiko — buvo didelis ir 
gražus.

Taip jiedu rašo atvirutėje, 
siųstoj “Laisvės” redakcijai, 
šiomis dienomis Nikis su Pra
nute sugrįš Brooklynan ir stos 
darban — vienas “Laisvės” 
spaustuvėje, o kita — LDS 
raštinėje.

Sugrįžo 1,451 Asmuo 
Iš Japonijos

Rugpjūčio 25-tą į NeW Yor- 
ką (Jersey City prieplaukon) 
pribuvo laivas Gripsholm su 
1,451 keleiviu, pirmąja grupe 
parvežamų iš Japonijos grą
žinamų amerikonų. Pamatę sa
vo šalies krantus, daugelis ver
kė iš džiaugsmo, kadangi ten 
gyventi karo laiku buvo ne 
piknikas ir 18,000 myl. kelio
nės atrodė nebaigiamos.

Nuo laivo sustojimo,' 9 vai. 
ryto, iki vakarui didžiuma dip
lomatų, tėmijami sargybos, bu
vo praleisti. O didžiumą šiaip 
keleivių gal dar ne greit išleis, 
žinant, kokių naciškų “žuve
lių” dabar atplaukia iš užru- 
bežių, nors ir su amerikoniš
kais žvynais apsidengusios, 
valdžios pareigūnai, menama, 
atydžiai nagrinės kiekvieną 
įtartą ar nežinomą asmenį.
Gaudami pėdę neužmirškite ir 

savo šalies reikalus — pir-
* kite bonus ir štampas.

Po Tylos-Pakelkime 
Choro Aidus

Praeitą penktadienį pas ai- 
Vlįečius buvo “ramu,” tyku — 
choras praktikų neturėjo, kaip 
jau apie tai buvo rašyta.

Antradienį buvo susirinkęs 
pusėtinas būrelis aidiečių, tik 
deja netikėtai užklupo miesto 
aptemdinimas (black-out) ir 
kokiam laikui sutrukdė pamo
kas. Bet šį penktadienį, rugp. 
28 d., tai tikrai pakelkime sa
vo aidus ir rengkimės rimtai 
prie spalių 18 dienos. pramo
gos. Iki tai dienai beliko jau 
tik aštuoni penktadieniai. Va
dinasi, jeigu pamokas laikysi
me tik penktadieniais, tai tu
rime per tas aštuonias pamo
kas gerai pasispausti, kad iš
mokus visas mūsų užsimotas 
mokintis dainas.

Aido Choras 1916 Metais
Tais metais Aido Choras 

nariais augo labai sparčiai, 
ypatingai merginų daug daly
vaudavo. Mat, tada buvo daug 
jaunimo atvažiavusio iš Lie
tuvos, kurio tarpe buvo gerų 
veikėjų, ėmusių dalyvumą 
įvairiose komisijose ir abelnai 
veikloj, štai keletas žymesnių 
veikėjų vardų, randamų cho
ro užrašuose:

P. Raibužiūtė, Ona Budvie- 
čiūte, M. Merkevičiūtė, Ona 
Merkevičiūtė, M. Viltrakiūtė 
ir Pelagija Ambrazaičiūtė. Iš 
vyrų—S. Pavalkis, F. Klas- 
tauskas, A. Zakarevičius, A. 
Mieliauskas, M. Mieliauskas, 
J. Klimaitis, L. Baniulis, J. Pa
tašius, P. Veiveris, J. Mačis ir 
V. Kubilius.

Tai 1916 metų veikėjai. Bū
tų labai smagu, kad tie iš vei
kėjų, kurie dar gyvena Brook
lyne, sugrįžtų į chorą ir vėl 
veiktų sykiu su mumis.

Pusmetinio susirinkimo ra
porte, kurį išdavė pirminin. V. 
Januška, užrašyta, kad 1916 
metais choras veikė sekamai: 
Išmoko 5 naujas dainas, su
rengė du vakarėlius, koncertą 
ir teatrą. Užkvietimų gauta 
17; dainuota 12 įvairių drau
gijų parengimuose. Dainavo 
daugiausiai tik už įžangą į 
parengimus, bet, kuomet iždas 
sumažėjo, tai pareikalavo $5 
už sudainavimą.

Choristai stengėsi susipa
žinti su gaidomis; pamokas 
laikydavo sekmadieniais, 10 
vai. iš ryto. Aido Choras da
vė pagrindo auklėtis nemažai 
solistų, skatindamas juos to
liau lavintis.

Choras suruošdavo milžiniš
kus koncertus. Pavyzd., vasa
rio 20 d., 1916 m., aidiečiai 
surengė koncertą, kur progra
mą pildė: Sietyno Choras, Ly
ros Choras, Vaikų Draugijėlės 
Choras, Vokiečių International 
Choras, Zwon Zigmonto Cho
ras, Rusų Balalaikų Orkestrą 
ir pats Aido Choras. Koncer
tas pavyko labai gerai.

Prisimindami praeities dar
bus, pasistengkime ir dabar 
kuomi nors atsižymėti, kas at
eityje būtų malonu prisiminti. 
O tas galima ir reikalinga.

Šekit korespondencijas apie 
A. Chorą, jo veiklą praeityje 
ir dabar kiekvieno ketvirta
dienio “Laisvės” laidoje.

Choro Koresp.

SVEČIAI
•——__________ f

Antradienį Laisvės įstaigą 
aplankė sekanti svečiai.

Drg. Vitkauskienė, užsirašė 
dienraštį Laisvę ir prašė siun
tinėti į Ossining, N. Y., kur su 
šeima apsigyvens.

Alex Stainy, iš Kulpmont, 
Pa., užėjo pasisvečiuoti ir už
sirašyti Laisvę.

P. Zeikus, iš. Windsor, 
Conn., atsinaujino prenumera
tą, Popieros Fondui aukavo $1 
ir taipgi užsimokėjo už ALD 
LD duokles.

Svečiai pasiviešėję, pasikal
bėję su draugais išvyko savo 
keliais.

“Mūšis Už Sibirą” 
Stanley Teatre

Po išbuvimo judžio “Tai 
Yra Priešas” per 8 savaites, 
Stanley Teatre, 7th Avė. ir 
42nd St., New Yorke, rugpjū
čio 26-tos rytą pradėta rodyti 
filmą “Mūšis Už Sibirą,” ori
ginaliai buvusi užvardinta 
“Gynimas Volochayevsko.” 
Filmą rodys tik apribotą lai
ką.

Filmą dirigavo broliai Vasil
jevai, kurie pagamino “čepa- 
jevą,” pripažintą viena iš pui
kiausių Sovietų filmų. Vaidini
me yra keli iš žymiausių artis
tų, Boris Blinov, Lev Sverdlin, 
Boris Čirkov, Dorokhin, Lukin, 
Miasnikova, Morozov.

Filmai originalę muziką su
kūrė garsusis Sovietų kompo
zitorius ir pianistas Dmitri 
šostakovičius.

CLEMENT VOKIETAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS 

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. TRiahgle 5-3622 
 i'

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7179 t;
■ ................ ■■■■ ■ ■ - —■ »■»■+>*■*............ ....

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja kambarys vyrui, 

švariai užlaikomas, šviesus. Arti 
Broadway eleveiterių ir gatvekarių. 
Renda prieinama. Ateikite pamaty
ti. 426 So. 5th St., Brooklyn, N. Y.

(199-201)

REIKALAVIMAI
Reikalingas prižiūrėtojas (Jani

tor) prie 25 apartmentų namo, ga
ru šildomi kambariai. Gaus penkis 
Kambarius ir algą. Kreipkitės pas 
Nathan, 195 Vernon Ave., Brook
lyn, N. Y. Galite rytais arba vaka
rais telefonuoti Evergreen 8-5316.

(200-202)

Republikonai Nomina
vo Dewey

R'epublikonų Partijos kon
vencija, įvykusi rugpjūčio 24 
— 25-tą, Saratoga Springs, N. 
Y., vienbalsiai, aklamacija, 
nominavo, savo kandidatu į 
New Yorko valstijos guberna
torius Thomas E. Dewey, bu
vusį New Yorko Apskričio 
prokurorą.

Jį nominavo Kenneth Mac- 
Affer, Albany apskričio re- 
publikonų pirmininkas.

Dewey nominaciją priėmė 
su pareiškimu, kad jis laiky
sis partijos programos, kuri 
pareiškia:

“Mes tęsime toliau smerki
mą kiekvienos sugestijos apy- 
semento. Mes priešinsimės tai
kai iki paskutinis likutis totą-

LANKĖSI “LAISVĖJE”
Trečiadienio ryte lankėsi 

Laisvės įstaigoje Domicėlė 
Jankauskienė, iš H u d s o n, 
Mass. Ji atvažiavo pas brolį 
St. Rumšą ir sūnų Bronį Jan
kauską, Brooklyne. Taipgi at
vežė aukų nuo Jono Sadausko, 
iš Marlboro, Mass., $1 Popie
ros Fondui ir $1 Rusijos pa
galbai.

Iš Armijos, Konvencijon
Karys John J. Stanley, Ofi

sų ir Profesionalų Unijos, CIO, 
nacionalis finansų sekretorius, 
atleidžiamas iš armijos spe- 
cialėms atostogoms, kad galė
tų dalyvauti unijos konvenci
joj rugsėjo 5—10, Albany.

litariškos agresijos bus nušluo
tas nuo žemės veido.”

Trumpoje nominacijos priė
mimo prakalboje, Dewey metė 
pirštinę demokratų kandidatui 
John J. Bennett, Jr., ir jo rė
mėjui bosui Jim Farley, ku
riuodu abu karo klausimą nu
stūmė į šalį nuo savo kampa
nijos. Dewey pareiškė “pilnai 
remsiąs” prezidentą Roosevel- 
tą kaipo vyriausį kamandierių. 
O tas jo rėmimas būsiąs maž 
daug toks, imant jo paties žo
džiais :

“Kariuomenėn ėmimo cent
ruose jie neklausia mūsų poli
tikos. Francijos pajūriuose 
pereitą savaitę ir garuojan
čiuose raistuose Saliamonų Sa
lų buvo abieji, republikonai ir 
demokratai. Jie kaip papras
ti amerikonai kovojo kartu.

“Dar yra kas kitas, kas nė
ra iškelta šioje kampanijoje— 
mūsų pilna parama vyriau
siam kamandieriui, Jungtinių 
Valstijų prezidentui. Republi- 
konų Partija nesijudins nuo 
sunkios pareigos kritikuoti, 
kas padėtų laimėti karą. Bet 
kiekvienu momentu kožnos va
landos kas dieną, visuose mie- 
riuosę laimėti karą, mes re
miame ir toliau ištikimai rem
sime mūsų vyriausį kamandie
rių.”

Kokia ta jų “pilna parama” 
būtų, aišku buvo iš prakalbų 
Joe R. Hanley, kuris pasakė 

j Įvadinę prakalbą ir iš pirmi- 
jninko Irving M. įves, valstijos 
seimelio didžiumos lyderio,

kuriuodu po pažadėjimo “pa
ramos” pasakė prakalbas, ku
rios negalima skaityti parama.

K o n g r esmanas Hamilton 
Fish taipgi buvo delegatu iš 
Putnam apskričio. Fišės drau
gai mažai konvencijos paisė, 
kadangi čia viskas buvo iš 
anksto priruošta, žinoma. Jie 
atvyko pasilinksmint, pagemb- 
leriauti arklių lenktynėse, vi
sokiomis mašinomis, daisu, 
kortomis, ko randasi kupinai 
šiame “išrinktųjų” rezorte.

Matomai, toks jau likimas, 
kad Dewey, kurio vyriausiu 
nuopelnu jo draugai skaito 
“subustinimą” raketų, turėjo 
būti nominuotas viename iš 
pačių didžiausių gemblerystės 
darželių — Saratoga Springs 
— tarp raketo žiedų. Kai ku
rie iš delegatų nejaukiai jau
tėsi dėl tūlų savo bendrų ne
turėjimo laiko ateiti nei į po
sėdžius, perdaug jie buvo už
imti išlaukto prašmatnybėmis.

Konvencijos platforma aiš
kiai pareiškė pageidavimą iš
laikyti dviejų partijų sistemą, 
neįsileisti trečios ir ketvirtos 
partijų, tačiau delegatai atvi
rai išreiškė viltį, kad Ameri
kos Darbo Partija ir kitos 
Bennettui priešingos grupės 
padėsiančios jiems laimėti rin
kimus lapkričio mėnesį.

★ LIETUVIŠKA ★

8 Rheingold Extra Dry Alus 
g Didelis pasirinkimas visokių
8 Vynų ir Degtines
8 Importuotų ir Vietinių
S Kasdien Turime
S KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

I JOSEPH ZEID AT
8 Savininkas
| 411 Grand St. Brooklyn

STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

Išegzaminuoja
AKIS

gerais patyrimais ir su

Pritaiko
AKINIUS

Moksliniais būdais, 
mes egzaminuojame akis, išrašome receptus, 
darome ir pritaikome akinius kada reikia.

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

didele atsakomybe 
sufiguruojame, pa-

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga "W

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.

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

Brooklyn, N. Y.
Blokas nuo Hewes St. eleveiterio stoties. Tel. EVergreen 4-9508

r'y

LORIMER RESTAURACIJA
ANTANAS BARZDA, Savininkas

417 LORIMER ST. “Laisvės” Name BROOKLYN

Puikūs lietuviško na
mų darbo kilbasai ir 

kepta paršlėna

Gaspadoriškal 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

BROOKLYN

LABOJ? LKCEUM
Darbininkų Įstaiga

Salės dėl Balių, Koncertų 
Bankietų, Vestuvių, Susirinki
mų ir tt. Puikus steičius su 
naujausiais {taisymais. Ketu

rios bolių alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 2-8842

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

padarauIš senų 
naujus paveiks
lus ir 
sudarau 
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
{vairiom spalvom

JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn 

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

Tel. GLenmore 5-6191

krajavus 
su ame-

MATTHEW P, BALLAS

NOTARY
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5048

(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą
PUIKIAI ĮRENGTOS DVI KOPLYČIOS DUO
DAMOS MYLIMIEMS PAŠARVOTI DOVANAI

660 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Lietuvių Kiiro Kompanija
Įsigykite žiemai anglių, nes j rudenį bus sunkus 

anglių pristatymas j 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

i

t.
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