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Pirmadienį svarbią kalbą 
pasakė prezidentas Roosevel- 
tas.

Antradienį — ne mažesnės 
svarbos kalbą pasakė ministe- 
rių pirmininkas Churchillas.

Kiek tai liečia karą, abie
jų statesmenų kalbose yra pa
našumų. Abu pabrėžė tą fak
tą, kad Hitleris ir jo naciškos 
jėgos turės būti sunaikinta 
Europos sausžemyj, kad prie 
to yra ruošiamasi, — ruošia
masi stropiai, rūpestingai.

Kitais žodžiais, tiek prezi
dentas Rooseveltas, tiek prem
jeras Churchillas pasakė, kad 
antrasis frontas yra būtinas 
fašistinei Ašiai sunaikinti.
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Paaiškėjo ir kitas dalykas, 
kuris visuomenei nebuvo žino
mas: liepos mėnesį buvo įvy
kusi Londone slapta svarbi 
konferencija, kurioje dalyvavo 
Amerikos ir Didžiosios Brita
nijos aukštieji karo vadai ir 
politikai. Toje konferencijoje 
buvo nutarta antrąjį frontą 
Europoje atidaryti.

Taigi šiandien jau nebeliko 
jokio abejojimo, kad antrasis 
frontas bus atidarytas. Bet 
plausimas: KADA?

Anglijos ir Amerikos žmo
nės, griežtai nusistatę fašizmą 
sunaikinti juo greičiausiu lai
ku, nori, kad antrasis frontas 
būtų atidarytas tuojau. Jie 
mato, kad Stalingradas pavo
juje, Kaukazas pavojuje. Jie 
žino, kad, jeigu Stalingradas 
ir Kaukazas patektų Hitleriui, 
tai būtų užduotas didelis 

į smūgis Anglijai, Amerikai ir 
visolfis Jungtinėms Tautoms.

Dėl to milijonai žmonių ne
siliauna reikalavę atidaryti 
antrąjį frontą greičiausiai ga
limu laiku. Ir toks reikalavi- 

> mas, žinoma, nepakenkia ka
ro pastangoms, o tik joms pa
deda.

P h i 1 a delphiečių piknikas, 
įvykęs pereitą sekmadienį, bu
vo didelis ir gražus. Publiką 
piknikan suvežė 200 automo
bilių ir busai. Daugiausiai, ta
čiau, suvažiavo automobiliais. 
Pasirodo, kad daugelis mūsų 
prietelių taupė gazoliną pikni
kui ir dėl to galėjo atvažiuoti. 
Iš Brooklyno nuvyko apie as
tuoni automobiliai.

Tiesa, kitais metais būdavo 
piknikai Philadelphijoj dides
ni, bet mes turime spręsti mū
sų piknikus pagal šiuos me
tus, pagal naująją gadynę, — 
pagal šiais metais įvykstančius 
kitų laikraščių bei sriovių pik
nikus.

—Niekas tokio didelio pik
niko šiemet Philadelphijoj ne- 
suruošė, kaip jūs, laisviečiai, 
—sakė man vienas lietuvis 
profesionalas, matęs daugelį 
kitų piknikų.

Dabar ^nes privalome rū
pintis busimaisiais žieminiais 
parengimais, — koncertais, 
bankietais, etc. Vienas didžiu
lis koncertas įvyks Brooklyne 
lapkričio mėnesį. Mes darbuo
simės, kad j?s būtų didelis ir 
gražus.

Mūsų prieteliai ir draugai 
kituose miestuose tuomi priva
lo taipjau rūpintis. Jeigu toli 

» negalima nuvažiuoti, tai rei
kia vietoje pramoga susiruošti 
ir pasikviesti artistus iš kitur 
(nesant vietoje), kad jie pro
gramą išpildytų.

Kaip sakė Mahometas: Jei 
kalnas neateina pas mane — 
aš einu pas jį.

Mūsų dienraščiui parama 
reikalinga šiuo metu didesnė, 

'Ų' * kaip kitados. Karo metas. Mū- 
( • sų spaudos padėtis sunkėja ir

sunkės. To neprivalo pamiršti 
i (Tąsa ant 5-to pusi.)

(■trail .. /

Angly Premjeras Churchill 
Žada Sovietam Pilną Para
mą Kaip Galint Greičiau
London. — Anglijos mi- 

nisteris pirmininkas Wins
ton Churchill rugs. 8 d. da
vė seimui platų pranešimą 
apie karą ir pažymėjo, kad 
Jungtinių Tautų padėtis 
mažu-pamažu eina geryn.

Churchillas užtikrino, kad 
Anglija ir Jungtinės Valsti
jos pasižadėjo ateit pagal
bon Sovietų Sąjungai kaip 
galint greičiau, nepaisant, 
kokių nuostolių ir aukų ta
tai kaštuotų anglam ir ame
rikiečiam.

Anglų premjeras pridūrė, 
kad ir Dešimtoji Anglų Ar
mija Irane ir Iraqe. galėtų 
reikale padėti Sovietams 
Kaukaze prieš vokiečius.

Churchill teigė, jog nese
niai padarytas anglų ir 
amerikiečių laikinas įsiver
žimas prieš nacius Dieppe 
srityje, šiauriniame Franci- 
ios pajūryje, tai buvo pri
ruošiamasis žingsnis busi
miem didiem žygiam prieš 
Hitlerį Europoj. Tas įsiver
žimas tarnavo talkininkams 
sužinot priešų jėgas ir apsi- 
tvirtinimus.

Kalbėdamas apie anglų 
kova su fašistais Egipte - 
Libijoj, Churchillas prane
šė, jog anglai neteko 80,000 
kariuomenės, kol, pagaliaus, 
sustabdė ir atmušė hitleri
ninkus EI Alamein fronte. 
Jis priminė, jog anglai 
Egipte gauna vis stipresnės 
paspirties iš Amerikos.

Liepos mėnesį Londone 
įvyko dešimties dienų pasi
tarimai tarp prez. Roosevel- 
to pasiuntinių ir Anglijos 
karo ministerijos ir genera- 
lio štabo viršininkų; buvo 
padaryta svarbūs tarimai 
kas liečia visą karo vedimą 
ne tik Europoj, bet ištisame 
pasaulyje, kaip pareiškė 
premjeras Churchillas: “Tie 
tarimai sutinkami su prez. 
Roosevelto siūlymais.’ ’

CHURCHILLAS GIRIA 
STALINĄ

Apie savo atsilankymą 
Maskvon su prez. Roose^el- 
to asmeniniu atstovu W. 
Averell Harrimanu Chur
chillas sakė:

“Mes praleidome keturias 
dienas pasitarimuose su 
premjeru Stalinu, kalbėda
miesi po penkias iki šešių 
valandų. Kiekvieną dalyką 
mes svarstėme kuo atvi
riausiai ir kuo nuodugniau
siai. Anglijos generalio šta
bo galva, generolas Sir Ar
chibald Wavell turėjo pasi
tarimus technikiniais klau
simais su vadovaujančiais 
Rusiios karininkais.

“Mes palietėme visokius 
klausimus, kurių aš čia ne
galiu pasakyt; juo mažiau 
galėčiau aš atidengt išva
das, kurias mes padarėme. 
Bet aš tatai pranešiau ka
riniam anglų kabinetui, o 
p. Harriman — preziden
tui Rooseveltui; bet tie pra

nešimai turi liktis slaptybė
je. Vieną dalyką, tačiau, aš 
galiu pasakyt, — jog rasai 
turėjo tokią, nuomonę, kad 
mes ir Amerika negana pa
sidarbavome p a 1 e n gvint 
jiem karo sunkenybę; ir tai 
visai nėra stebėtina, atsime
nant baisiąsias atakas, prieš 
kurias rusai atsilaikė su 
stebėtinu tvirtumu.

“Sunku buvo taip išaiš
kint dalyką, kad rusai su
prastų sunkenybes pergabe
nimų per vandenynus, ka
dangi Rusija iš esmės yra 
didelis žemynas, o mes esa
me sala... bet aš esu tik
ras, jog mes įtikinome rusų 
vadus, kad mes esame išti
kimai ir nuoširdžiai pasiry
žę ateit jiems pagalbon kaip 
galima greičiau, nepaisant, 
kokių aukų ir] nuostolių tr 
tai mums kaštuotų, kad tik
tatai prisidėtu prie pergales
laimėjimo.

“Pasimatymas su Stalinu 
tai buvo labai įdomus nuo- 
tikis. Mano atsilankymo 
tikslas buvo sumegsti ne
abejotino pasitikėjimo ry
šius tokiu pat būdu, kaip aš 
juos pirmiau sumezgiau su 
Rooseveltu ... Tai labai lai
mingas dalykas Rusijai, 
kad jinai savo galvinyje tu
ri šį didį, tvirtą karo vadą 
tokiose savo kančiose, kaip 
dabar. ‘Stalinas yra stam
bios ir stiprios asmenybės 
vyras, atitinkąs au’drin- 
giems laikams, kuriuose jis 
gyveno.

“Jis yra vyras neišsemia
mos drąsos ir valios tvir
tybės, žmogus, kuris kalba 
tiesioginiai ir net stačiai; ir 
aš tatai įvertinu, ypač, kada 
ir aš pats turiu ką pasakyti. 
IJar daugiau, Stalinas turi 
labai naudingą humoro 
jausmą, kas yra taip svar
bu visiem žmonėm ir visom 
tautom, ypač didvyriam ir 
didiem vadam. Stalinas 
taipgi padarė man įspūdį 
satfo gilia, šalta išminčia ir 
tuom, kad pas jį nėra visai 
jokių iliuzijų (prisigaudinė- 
jimų). Aš manau, kad aš 
tikrai įtikinau jį, jog mes 
esame geri ir ištikimi drau
gai šiame kare, bet darbai, 
o ne žodžiai tatai įrodys.
NEPALENKIAMAS RU
SŲ PASIRYŽIMAS VISIš- 

; KAI SUMUŠT HITLERĮ
“Vienas dalybas yra ne

permaldomas L_) tai nepa
lenkiamas Rusijos pasiryži
mas kovot prieš hitlerizmą 
iki pat galo, kol jis bus vi
siškai sumuštas ir parblokš
tas. Stalinas sakė man, jog 
rusai iš esmės yra taiki tau
ta, bet vokiečių žiaurumai 
ir žvėriškumai prieš juos 
privedė rusus oprie tokio 
įniršimo ir apųiąudo, kad 
pati jų prigimtis pasikeitė.

“Aš išskridau atgal su 
įsitikinimu, jog Hitleris pri
vertė Anglijos Imperiją,

Washington. — Senato 
komisija finansų reikalais 
užgyrė sumąnymą uždėt 
penkių procentų taksus ant 
visų įplaukų, viršijančių 12 
dolerių per savaitę. Už su
manymą balsavo 13 senato
rių, o prieš — 6.

Jeigu kongresas priimtų 
šį sumanymą, tai kiekvie
nas asmuo, gaunąs virš $624 
per metus kaipo algą, pel
ną, rendą ar kitokias paja
mas, turėtų mokėt po 5 cen
tus taksu už kiekvieną per
viršio dolerį. Taigi nuo tak
sų būtų paliuosuota tik iki 
$52 įplaukų per mėnesį arba 
$12 per savaitę.

Reikalauja 15 Proc. Ap- 
taksuot Algas Virš 
$500 Per Metus

Washington, rugs. 9. — 
Jungtinių Valstijų iždo de- 
partmentas siūlo aptaksuot 
penkiolika procentų visas 
algas bei įplaukas virš $500 
per metus; reikalauja at- 
skaityt tokį taksų nuošimtį 
kiekvieną kartą, pirm iš
mokant algą.

ANGLIJOS LAKŪNAI
NAIKINO NACIU

PRAMONES MIESTĄ
London, rųgs. 9. — Stam

bus skaičius Anglijos orlai
vių naktį smarkiai bombar
davo Frankfortą, nacių pra
monės miestą, turintį virš 
pusės miliono gyventojų, 
vakarinėj Vokietijoj. Ang
lų orlaiviai atakavo ir ki
tus miestus bei karinius tai
kinius toje Vokietijos daly
je. Nesugrįžo septyni anglų 
bombanešiai ir trys lėktu
vai kovotojai.

Anglai su amerikiniais 
bombanešiais ardė ir degino 
Le Havre ir. Cherbourgą, 
nacių naudojamus uostus, 
šiaurinėje Francijoje.

(Berlyno radijas pripaži
no, kad anglų orlaiviai pa
darė gana didelių nuostolių 
Frankforte.)

NUŠLUOTA 3,000 NACIŲ
Maskva, rųgs. 9. — Vie

nas dalinys sovietinių gvar- 
dięčių per kelias paskutines 
dienas užmušė virš 3,000 
vokiečių ir sunaikino 19 jų 
tankų, į pietų vakaras nuo 
Stalingrado.

Jungtines Valstijas ir So
vietų Sąjungą sueit į tokią 
santarvę ir partnerystę, ku
ri yra gana stipri partrenkt 
Hitlerį ant žemės ir kuri 
vra gana tvirta kovot tol, 
Tol jis taps nubaustas už 
savo piktadarystes.”

Šie taksai yra vadinami 
“pergalės taksais.” Senato
rių komisija užgyrė tokius 
taksus vietoj valdžios siūlo
mų taksų už pirkinius. 
Skaičiuojama, jog “pergalės 
taksais” būtų sukelta $3,- 
650,000,000 daugiau pinigų 
šalies iždui, negu dabar.

Senato komisijos priim
tas sumanymas žada po ka
ro sugrąžint pavieniam as
meniui ketvirtadali perga
lės taksų arba iki $500, žiū
rint, katra suma bus ma
žesnė, o vedusiem žmonėm 
sugrąžint po 40 procentų 
arba iki $1,000, taipgi žiū
rint, kur mažiau išeitų.

Prezid. Rooseveltas Ta
riasi apie Brangenybės

Suvaldymą
Washington, rugs. 9. — 

Prez. Rooseveltas tariasi su 
žymiaisiais kongreso vadais 
apie pravedimą prezidento 
sumanymo, ktįris reikalauja 
nustatyt visų farmų pro
duktų kainas ir uždėt “lu- 

i bas” visiem maisto dalykam 
abelnai, idant sulaikyt nuo
latinį gyvenimo reikmenų 
brangimą.

Jeigu kongresas neišleis 
reikalingų tam įstatymų 
iki spalių 1 d., tai preziden
tas Rooseveltas, kaipo vy
riausias karo vadas, pats 
padarys tinkamus patvar
kymus, kaip kad jis žadėjo 
savo pareiškime kongresui 
Darbo Dienoje.

100 Bulgarą Suimta po 
Eksplozijos Stotyje

Berlin, rūgs. 9. — Neži
nia kas išsprogdino Gapro- 
vo geležinkelio stotį Bulga
rijoj. Per eksploziją tapo 
užmušta bent keturi asme
nys. Dėl to suimta 100 žmo
nių. c

Jie bus teisiami kaip sa- 
botažninkai prieš fašistinę 
Bulgarijos valdžią, kuri 
glaudžiai bendradarbiauja 
su Hitleriu,

NACIŲ PAGYRAI
Berlyno radijas pasakojo, 

būk jie per įnirtusius mū
šius dėl Novorossiisko uos
to paėmę nelaisvėn 6,758 so
vietinius karius. Hitlerinin
kai giriasi, būk jie taipgi 
pagrobę 14 tankų, 90 kanuo- 
lių, šarvuotą traukinį ir 
kelis laivus, o prie Tereko 
upės (Kaukaze) tai, girdi, 
sunaikinę 65 iš šimto soviet- 
tiniu tankų.

(Tai yra priešų propa
gandos pranešimas, kurio 
niekas nepatvirtina. Minėti
na, jog kelios dienos atgal 
naciai gyrėsi, būk užėmę 
Novorossiiską, o dabar sa
ko, kad dar tebeina mūšiai 
dėl to uostamiesčio.)

Vokiečiai včl Pasigrūme 
Pirmyn iš Vakarų Šono 

Linkui Stalingrado
Maskva, rugs. 9. — Na

ciai, sutelkdami didžiulį 
skaičių savo tankų ir orlai
vių, pralaužė nedidelę spra
gą viename siaurame sekto
riuje į vakarus nuo Stalin
grado. Sovietų kariuomenė 
pasitraukė į priruoštas nau
jas pozicijas.

(Šiuos žodžius berašant, 
radijas skelbia, kad hitleri
ninkai desperatiškai štur
muoja “vartus Stalingrado” 
apsigynimų iš vakarų pusės, 
tačiaųs per naktį neįvyko 
jokių atmainų šioje fronto 
dalyje.)

Pranešimai iš fronto tei
gia, jog padėtis “labai pai
ni ir kebli.”

Rževo-Kalinino fronte so
vietiniai kovotojai viename 
sektoriuje atmetė vokiečius 
atgal, atėmė iš jų aptvir- 
tintą apskritį ir dar tris ap
gyventas vietas.

KAUKAZO FRONTAS
Novorossiisko srityje, 

Kaukaze, raudonarmiečiai 
ir Raudonojo Laivyno jū
reiviai atkakliai kertasi su 
hitlerininkais, į v a r iusiais 
kyli i sovietines pozicijas. 
Priešai atakuoja su dides
nėmis jėgomis. Viename 
sektoriuje visa vokiečių 
kuopa liko nušluota.

Mozdoko apylinkėje, 60 
mylių į vakarus nuo Groz

Buvę Ginčų tarp Stalino 
Ir Churchillo dėl Pa

ramos Sovietams
Maskva, rugs. |9. — Ne

oficialiai pranešama, kad, 
atvykus Anglijos ministe- 
riui pirmininkui Churchil- 
lui Maskvon, buvę smarkių 
ginčų tarp jo ir Stalino.

(Churchillas savo rapor
te anglų seimui sakė, jog 
Sovietai tvirtino, kad Ang
lija ir Amerika neduoda 
jiem gana paramos kare 
prieš Hitlerį.)

Gaisras Dideliame 
Amerikos Laive

Washington, rugs. 9. — 
Tik dabar pranešta, jog 
rugsėjo 3 d. užsidegė stam
bus Amerikos laivas “Wake
field,” plaukdamas per jū
rą. Jame buvo 1,600 keleivių 
ir įgulos narių. Visus juos 
išgelbėjo Jungtiniu Valstijų 
šarvuotlaivis ir naikintuvas. 
Gaisro priežastis nežinoma.

“Wakefield,” 24,289 tonų, 
yra vartojamas kaip trans
porto laivas, gabent Ameri
kos kariuomenę ir reikme
nis į užjūrius. Pirmiaus -jis 
buvo reguliaris pasažyrinis 
laivas vardu “Manhattan.” 
Jo pastatymas ir įrengimas 
kaštavę 10 milionų dolerių. 

ny žibalo versmių, jau ant
rą diena Sovietai turi vieti
nių pasisekimų prieš vok’" 
čius. Raudonarmiečiai šioje 
srityje, tarp kitko, užmušė 
850 vokiečiu ir sunaikino 
bei sužalojo 10 jų tankų iš 
tų, kurie buvo persimetę 
per vieną upę (tur būt, Te- 
reką). Dabar naikinama tų 
nacių likučiai.
AŠTRI KOVA PRIEŠ HIT

LERININKUS STALIN
GRADO SRITYJ

Vakar per ištisą dieną 
vokiečiai bandė užimt vie
ną apgyventa vieta į vaka
rus nuo Stalingrado. Tar
nais sekėsi Sovietams, o 
tarpais vokiečiams. Naciai 
čia prarado penkis tankus 
ir apie 450 karių.

Į pietų vakaras nuo Sta
lingrado vokiečiai mėgino 
’š šono atakuot sovietines 
pozicijas, bet liko atmušti; 
viena priešų kuopa tapo su
naikinta ir devyni nacid 
tankai sužaloti.

SOVIETU LAKŪNŲ 
ŽYGIAI . t 

Sovietu lakūnai per die
ną sunaikino bei sunkiai su
žalojo apie 30 vokiečių tan
kų ir šarvuotų automobilių 
ir daugiau kaip 150 trokų 
su kariais ir reikmenimis 
įvairiose fronto dalyse.

Atmestas Vichy,Protes
tas prieš Amerikos 

Lakūnų Žygius
z » \

Washington. — Jungtinės 
Valstijos atmetė Vichy 
Franci j os protestą dėl to, 
kad Amerikos bombanešiai 
atakuoja miestus nacių už
imtoje Francijos dalyje.

Amerikos vyriausybė tvir
tina, j'eg kiekviename iš tų 
miestų fabrikai dirba gink
lus ir amuniciją naciam. 
Amerika r e i k a lavo, kad 
Vichy Francijos valdžia įro
dytų, jog taip nėra. Vichy 
negalėjo to įrodyti.

(Paryžiaus radijas, hitleri
ninkų valdomas, siūlė Vichy 
Franci jai suimt ten esamus 
amerikiečius ir anglus, kai
po įkaitus, ir žudyt juos už 
tai, kad Amerikos ir Ang
lijos lakūnai bombarduoja 
miestus šiaurinėje Francijo
je, nacių užimtoje.)

Sunkėja Sovietam Kova 
Dėl Stalingrado

Maskva. — Hitlerininkai 
turi kur kas daugiau ka
riuomenės S t a 1 i n g r ado 
fronte, negu Sovietai. Žę- 
mėš paviršius ten dabar 
toks, kad lengviau nacių 
tankam ir šarvuotiem auto
mobiliam atakuot, negu 
raudo narmiečiam gintis, 
kaip teigia United Press.
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Prezidentas Rooseveltas Reika
lauja Kongresą Veikti

Nereikia nei aiškinti, kad pirmadienį 
(Darbo Dieną) prezidento Roosevelto 
pasakytoji kalba pasiliks mūsų krašto 
istorijoje viena žymiausiųjų kalbų. Jis 
atvirai ir aiškiai metė pirštinę šalies 
kongresui, reikalaudamas, kad kongre- 
šas veiktu, kad visoki izoliacininkai su- 
silaikytų nuo kenkimo karo pastangoms, 
kad mes visi turime daugiau pasiaukoti.

Prezidentas parodė, kaip žūsta kovose 
su priešu mūsų didvyriai, kaip jie pasi-• 
aukoja. Jie tai daro, nurodė prezidentas, 
tam, kad mus, Amerikos žmones apsau
goti. Bet pas mus yra tokių, kuriems vi- 
sųpirmiausiai rūpi jo pinigų mašna sau
goti, kuriems krašto reikalai nerūpi, ku
riems mūsų tautos ateitis nesvarbi.

Prezidentas reikalavo, kad Jungtinių 
Valstijų kongresas greičiau — iki spa
lių 1 d. vėliausiai — priimtų įstatymą, 
kontroliuojantį farmų produktų kainas, 
nes jei tas nebus padaryta, tai kitos gy
venimo reikmenys vis kils, darbininkai 
reikalaus didesnių algų, įvyks streikų, 
bus nesantaika ir tas nepaprastai kenks 
mūsų karinėms pastangoms, tas gelbės 
mūsų priešui, mirtinam priešui, prieš 
kurį mes kovojame. O jei to kongresas 
nepadarys, tai jis, prezidentas, imsis tų 
žygių, nes karo metu mūsų krašto kon
stitucija leidžia prezidentui visokių imtis 
priemonių, kurios garantuoja karo lai
mėjimą.

Prezidentas taipjau pageidauja, kad 
taksų bilius sekamiems metams būtų pri
imtas, kad tasai taksų bilius būtų at
suktas daugiau prieš korporacijų pelnus, 
o ne prieš biednuosius gyventojų sluogs- 
nius, kaip nori padalyti tūli administra
cijos priešai, — kongresmanai ir sena
toriai.

‘Kitais žodžiais, prezidentas Rooseveltas 
stoja už tai, kad mūsų krašte karo metu 
būtų vykdoma jo 7-nių punktų progra
ma, paskelbta metų pradžioje. Jis nori, 
kad visas gyvenimas būtų taip sunorma- 
lizuotas, jog visi žmonių sluogsniai ly
giai pasiaukotų karo reikalams ir vi
siems žmonėms būtų galima žmoniškiau 
gyventi karo metu.

Prezidentas Rooseveltas, išstodamas 
prieš visokius izoliacininkus kongresma- 
nus ir senatorius, rodyte-rodo žmonėms, 
kaip jie turi balsuoti lapkričio rinkimuo
se. Jie privalo stebėti kiekvieno senato
riaus ir kongresmano elgseną, jie priva
lo stebėti, kaip jis ar ji balsuos už su- 

x normalizavimą mūsų gyvenimo, kaip jis 
ar jie kreips dėmesio į prezidento Roose
velto reikalavimus. Kuris iš jų atsisakys 
dirbti karo laimėjimui, prezidentas ne
tiesioginiai parodo žmonėms, už tokį 
nereikėtų paduoti savo balsą!

Be abejo, žmonės kreips didelio į pre- 
zidento kalbą dėmesio. Be abejo, žmonės 
stovi ir stovės su prezidentu Rooseveltu 
šitoje didžiojoje mūsų krašto kovoje prieš 
baisųjį priešą.

Privalome atsiminti, kad naminis fron
tas yra taip pat svarbus, kaip ir karo 
frontas, vedamas Europoje, ^Azijoje ar 
Afrikoje. Jei naminis frontas susmuktų, 
tuomet ir karo fronto reikalai pasunkė-

# B- . •
Amerikos žmonės stovi ir stovės su sa

vo prezidentu, su savo vyriausiuoju ko- 
mandieriumi!

Kanadiečiai Nesiliauja Reikalavę 
Laisvės Anti-Fašistams

“Liaudies Balsas’^ rašo:
“Per pastaruosius kelis mėnesius Ka

nados spauda pakartotinai reikalavo, 
kad būtų nuimtas uždraudimas nuo visų 
antifašistinių organizacijų, kurios buvo

uždraustos pradžioj karo, kada buvo vi
sai kita situacija. Tuos reikalavimus kėlė 
visa spauda, išskyrus pačius reakcinguo
sius laikraščius. Toronte, pavyzdžiui, to
kius reikalavimus pakartojo Toronto 
Daily Star, Globe and Mail ir kiti laik
raščiai. Jie, be jokių ceremonijų, reika
lavo ir reikalauja, kad būtų nuimtas už- 

. draudimas nuo Kanados Komunistų Par
tijos. Pastaruoju laiku Toronto Daily 
Star tęsimą to uždraudimo pavadino 
kaprizu, užsispyrimu.

“Apart to, per visą tą laiką tokius rei
kalavimus statė įvairios organizacijos. 
Nepraėjo nei vienas demokratinės min
ties žmonių suėjimas, kuris būtų praėjęs 
pro šalį šio klausimo. Kiek laiko atgal 
Toronte buvo masinis mitingas, kuriame 
buvo atstovai nuo konservątyviškų ir li
berališkų pažiūrų žmonių, nekalbant jau 
apie pažangių pažiūrų žmones. Tam mi
tingui pirmininkavo liberalas Kanados 
parlamento narys Arthur Roebuck. Mi
tingą šaukė Civilių Laisvių Sąjunga, ku
rios priešakyje stovi kapitalistas. Šiomis 
dienomis Kanados unijų konvencija Win- 
nipege išnešė reikalavimą, kad visi anti
fašistai būtų paliuosuoti.

“Prie to dar galima pridėti tą, kad 
parlamento paskirtas komitetas, kuris 
tyrinėja tą dalyką, po ištardymo visos 
eilės internuotų komunistų ir išklausy
mo Civilių Teisių Sąjungos ir kitų orga
nizacijų atstovų argumentų, įteikė par
lamentui rekomendaciją, kad būtų nuim
tas uždraudimas nuo Komunistų Parti
jos ir kitų organizacijų.

“Tokių plačių reprezentacijų akivaiz
doje galima pasakyti, kad didelė didžiu
ma Kanados žmonių pasisakė už nuėmi
mą to uždraudimo. Spauda, kuri viešai 
išstojo su tokiais reikalavimais, organi
zacijos, unijos, parlamentarinis komite
tas, visuomenininkai, išreiškė didelės Ka
nados žmonių didžiumos opiniją tuo 
klausimu.

“Bet teisingumo ministeris ponas Lo- 
ran žmonių opiniją ir reikalavimus igno
ruoja. Jis veda seną politiką ir nesiren
gia to uždraudimo nuimti ir duoti laisvę 
antifašistinėms organizacijoms stoti į 
veikimą už karo laimėjimą. Toks teisin
gumo ministerio elgęsis yra diktatoriš
kas ir kenksmingas. Vieni vyriausybės 
organai šaukia žmones prie visuotinu 
pastangų, ragina pasiaukoti del demo
kratijos apgynimo, o teisingumo minis
terio departmentas laiko suvaržęs tas or
ganizacijas, kurios darbais įrodė, kad jos 
pasirengusios dirbti del karo daugiau, 
negu kitos.

“Toronto Daily Star labai teisingai pa
žymėjo, kuomet teisingumo ministerio 
užsispyrimą pavadino kaprizu. Visų fak
tų akivaizdoje atsisakymas nuimti už
draudimą nuo antifašistinių organizaci
jų yra niekas kitas, kaip tik asmeniškas 
kaprizas arba pataikavimas Kvebeko re
akcionieriams, kurie nenori matyti Ka
nadoj tikros demokratijos.”

Naciai Žudo Sergančius
« Belaisvius

Jau nuo seniau yra žinoma, kad hit
lerininkai neturi jokio žmoniškumo. Bu
vo davinių, kad jie patys sušaudo savo 
sunkiai sužeistuosius karo fronte. Tūk
stančiais pavyzdžių įrodytas jų žvėriš
kas žudymas moterų, vaikų ir senelių!

Dabar vis dažniau, ateina žinių, kaip 
hitlerininkai badu marina belaisvius ir 
po prievarta į Vokietiją išvežtus paverg
tų kraštų žmones. Iš patekusiųjų į nacių 
nelaisvę, gal būti nei dešimta dalis ne
liks gyvų! Maistas prasčiausias, dažnai 
bulvių lupynų “sriuba,” jokių riebalų 
neduoda, o belaisvius verčia dirbti, kol 
jų spėkos galutinai išsisemia.

Iš Londono praneša, kad naciai atga
beno 900 serbų belaisvių į šiaurinės 
Norvegijos, Norviko, prieplauką. Iš prie
žasties nešvaros ir blogo maisto belais
vių tarpe prasidėjo karštligė. Naciai 
visus ligonius, kurių buvo per 300, ant 
vietos sušaudė, barakus sudegino, o 600 
belaisvių kaž kur laivu išvežė, gal ant 
kokios salos.

Nacių Lėktuvai Prieš Sovietus
Vis dažniau Sovietų Sąjungos, Ameri

kos ir Anglijos lėktuvai bombarduoja 
įvairius nacių Vokietijos miestus. Tie 
bombardavimai iššaukė žmonių nerimą.

Rugsėjo 5 dieną Londone girdėjo, kaip 
Hitlerio orlaivyno komandierius genero
las Erich Quade per radio Vokietijos 
žmonėms aiškino, kad visi iki vienam 
Hitlerio lėktuvai turį būti naudojami 
karo fronte prieš Sovietų Sąjungą, kur 
Hitleris visas pastangas deda pergalės

Kaip Finliandijos Diplomatai Veikia 
Amerikoj Nacių Naudai

Mr. George Merry apra
šydamas dienraštyj “PM” 
hitleriškų diplomatų veiklą 
Jungtinėse Valstijose tarpe 
kitko sako:

“Labiausiai aktyviška ir 
atvirai p r o-naciška Wa
shingtone yra, tai Finlian
dijos atstovybė priešakyje 
su demokratišku atstovu 
Hjalmar Procope.” Ir jis 
paduoda, kad ponas H. Pro
cope labai “bizi,” nes jis 
nuolatos yra susirišęs per 
tolio telefonus su ' įvairiais 
finu laikraščiu redaktoriais 
ir radijo stotimis ir duoda 
įsakymus ką tie laikraščiai 
turi spausdinti. Ponas Pro- 
-cope visai nedaro skirtumo 
ar tie finai yra Amerikos 
piliečiai ar ne.

Taip keturi mėnesiai lai
ko atgal ponas Procope pa
ėmė ant “keptuvės” finų 
dienraščio “Uutiset” redak
torių Augustą Kanjas ir 
švedų kalboj laikraščio 
“Norden” redaktorių Otto 
Gullmes už tai, kad jie be 
jokių pastabų išspausdino 
Jungtinių Valstijų Valsty
bės Sekretoriaus pavaduo
tojo Welles pareiškimą Fin
liandijos klausime. Šie abu 
dienraščiai išeina Brookly- 
ne, vienas finų, kitas iš Fin
liandijos atvykusių švedų.

Abu dienraščiai parėmė 
Mr. Welles nuomonę, kad 
Finliandija turėtų sulaikyti 
karą prieš Sovietų Sąjungą, 
Amerikos talkininkę. Tuo 
jie ir “prasikalto” prieš po
ną Procope. ’

Finai Platina Goebbclso 
Propagandą

Jungtinėse Valstijose pro- 
naciai finai atviriau ir dau
giau veikia, kaip bent kuri 
kita Ašies valstybė. Jie pa
sinaudoja įvairiais apara
tais, kurie . buvo sudaryti 
laike Hooverio pagelbos 
“mažai Finliandijai,” tai 
yra laike Finliandijos karo 
provokacijos prieš Sovietų 
Sąjungą 1939 — 1940 me- 
tais. ‘ ■ -i

Taip New Yorke tada bu
vo įsteigtas baltųjų finų 
propagandos taip vadina
mas Finų Informacijų Cent
ras. Jo priešakyj stovi lei
tenantas Herman Ramo, 
kuris kontroliuoja net 14-ką 
finų radijo valandų Ameri
koj ir per radijo skleidžia 
pro-nacių propagandą. Tos 
finų radijo valandos yra 
Massachusetts, M' i c higan, 
Minnesota, Oregon ir kito
se valstijose. Per tas radijo 
stotis buvo siunčiamos prie
lankios žinios ne vien Fin
liandijos fašistų kare prieš 
Sovietų Sąjungą, bet net!

Hitlerio generolo Romųiel 
kampanijos klausime.
Kiti Hitlerininkų Centrai
Labiausiai yra fanatiški 

hitlerininkai finai, kurie 
veikė Finliandijos konsulų 
vadovystėj, tai Finai Karo 
Veteranai (Aseveljet Ame- 
rikassa), buvę Vokietijos 
Jaeger Batalijonų kariai ir 
generolo Mannerheim Bal
tosios Gvardijos dalyviai 
Pirmo Pasaulinio Karo. Jų 
centras yra 18 E. 125th St., 
New Yorke. Jų pirmininkas 
yra David I. Niskannen, o 
sekretorius M. E. Kostomo- 
vaara. Ši finų grupė susiri
šus su vokiečių hitlerininkų 
German-American Bundu ir 
kitomis nacių organizacijo
mis. Jų kalbėtojai dalyvavo 
vokiečių nacių parengimuo
se, o nacių- vadai šių finų 
parengimuose.

Kitas nacių propagandos 
centras yra, tai taip vadina
mas Finnish - American 
Goodwill Committee, kurio 
sekretorium yra John Sa
ari, asmeninis H. Procope 
draugas. Šios organizacijos 
iždininku yra kunigas M. 
Hanninen. Ši organizacija 
tampriai buvo susirišus su 
Finliandijos konsulais ir 
veikė prieš Jungtinių Tautų 
karo tikslus. Ir manoma, 
kad Washingtono vyriausy
bę tie konsulų ryšiai ir pa- 
akstino uždaryti juos.

Kad Finliandijos fašisti
nė valdžia yra aklas Hitle
rio įrankis, tai tas daugiau 
negu aišku. Kada Hitleris 
užpuolė Sovietų Sąjungą ir 
birželio 21 dieną sakė kal
bą, tai jis teų jau pažymė
jo, kad prieš Sovietų Są
jungą eina Finliandija, Vo
kietija ir Rumunija.

Jau po to, kaip Japonijos 
samurajai užpuolė Jungti
nių Valstijų karo laivus 
Perlų Uoste, tai Finliandi
jos prezidentas pasiuntė Ja
ponijos Hirohito - karaliui 
sveikinimą. Vėliau budelis 
generolas baronas Manner
heim pareiškė, kad jis ka
riauna už pavergimą Rytų 
Karelijos, kuri niekados ne-, 
buvo Finliandijos dalimi ir 
tuomi patsai sunaikino fi
nų pasakas, būk jie veda 
“apsigynimo karą prieš So
vietų Sąjungą.”

Finliandijos d i p lomatai 
Amerikoj praveda nacių 
propagandą ir po priedan
ga visokių “pašalpos komi
tetų.” Toms kampanijoms 
sumanymai plaukia nuo jos 
atstovo Procope, tai “Žie
mos Pagelbos,” tai kitokios 
kampanijos, kaip ir “Jūrei
vių Pagelba.” Tikrumoj aiš

ku, kad ponui Procopei vi
sai nerūpi finų jūreivių pa
gelba, nes jų apie 18,000 
tarnauja ant Jungt. Tau
tų laivų. Hitlerio submarinu 
kapitonai skandina tuos fi
nų jūreivius lygiai, kaip ir 
kitų Jungtinių Tautų jūrei
vius, o Finliandijoj valdo
nai tuos jūreivius skaito iš
davikais šalies!

Įsako Laikraščiams, Ką 
Spausdinti

Mr. Getof’ge Mei^y rašo, 
kad dabartiniu laiku Fin
liandijos atstovas ponas 
Procope labiausiai užimtas, 
tai duodamas įsakymus 
Amerikoj išeinantiems laik
raščiams finų redaktoriams, 
ką jie turi rašyti. Jo įsaky
mus priima laikraščiai 
“Raivaaja” ir “Paivalenti” 
išeiną Dulut, Minn. ir kiti.

Nors pono Procope, kaipo 
Ašies valstybės atstovo po- 
puliariškumas Washingtone 
ir sumažėjo, bet jis vis vien 
dar turi tokių, kurie nuola-

tos su juomi palaiko ryšius, 
tai Mrs. Walsh McLean, ku
ri yra ir krikšto motina 
Procopių kūdikio ir jos žen
tas senatorius Robert Rey-
nolds bei kiti Roosevelto 
vyriausybės priešai.

Mr. Geo. Merry mano, 
kad kuo greičiau bus už
baigta pono Procope misija, 
kaipo diplomato, tuo bus 
sveikiau ir geriau visoms 
Jungtinėms Tautoms.

Ir tatai pilnai yra aišku, 
nes Finliandijos valdonai 
savo šalį pavedė Hitlerio 
go vedoms ir pavertė ją ka
ro lauku prieš Jungtines 
Tautas. Finliandijos lėktu
vai kartu su Hitlerio lėktu
vais iš Finliandijos orlaukių 
skandina Amerikos, Angli
jos ir Sovietų Sąjungos lai
vus ir žudo mūsų žmones. 
Iš Finliandijos prieplaukų 
veikia Hitlerio karo laivai 
ir submarinai prieš Ameri
kos laivus. Finliandijos fa
šistai išvien su Hitlerio 
gaujomis sudaro pavojų 
Leningradui, Murmanskui 
ir Murmansko keliui, ku- 
riuomi Amerikos pagelba 
siunčiama Sovietų Sąjun
gai. D. M. š.

Pritaikykime Literatūros Draugijos Vei
kimą prie Naują Gyvenimo Sąlygą

Tarybą Sąjungos kovotojai, raudonarmiečiai, atakuo a 
priešą Rževo fronte.

Praeities Veikimas
Buvo laikai, kada Lietuvių 

Darbininkų Literatūros Drau
gijos kuopų veikimas stovėjo 
ant aukštesnio laipsnio, negu 
dabar.

Dar nesenoje praeityje kuo
pų susirinkamus vesdavo pa
gal ALDLD konstitucijos die- 
notvarkį, kuris apima visus 
svarbiausius darbiriinkų klasės 
reikalus, kaip tai: bedarbė, 
streikai, ateivių gynimas, poli
tinių kalinių gynmtas, lokali
nė kova prieš kitas srioves, bė
ganti klasių kovos reikalai ir 
1.1. Dienotvarkis susidėjo net 
iš 10 skirtingų punktų.

Mes veikdavom ne vien lie
tuvių kultūrinėje dirvoje, bet 
ir tarptautinėje plotmėje. 
Rinkdavome delegatus į įvai
rias konferencijas. Svarstyda
vome delegatų raportus ir. 
įvairiais klausimais laiškus. 
Atsakinėdavom į visus svar
besnius gyvenimo iškeltus die
nos klausimus.

Toksai platus ir toli siekian
tis ^veikimas suinteresavo visus 
narius ir dėlto ALDLD kuopų 
susirinkimai būdavo skaitlingi, 
gyvi ir pavyzdingi.

Toksai pavyzdingas veiki
mas padarė įtaką ne vien į 
narius, bejt ir plačią visuome
nę, kuri rėmė mūsų parengi
mus 'ir visus mūsų darbus ir 
sumanymus.

Toksai platus veikimas pa
dėjo mums išauklėti Literatū
ros Draugiją net iki 7,000 na
rių. Padėjo mums išleisti net 
už $100,000 vertės įvairaus 
turinio knygų. Padėjo mums 
sukelti apie $100,000 pinigų 
klasių kovos reikalams; parė
mimui abelno darbininkų ju
dėjimo. Iš to, kas viršuj pasa
kyta, turi būti aišku visiems, 
kad tik veikiančios organizaci
jos auga ir bujoja, gi nevei
kiančios skursta ir miršta.

Štai, kodėl susirinkimai pa
liko neįdomūs ii* neturinti dide
lės svarbos, nesuinteresuoją 
narių ir dėlto nariai pradėjo 
nesilankyti į susirinkimus.

Paplatinkime ir Pagilinkime 
Veikimą

ALDLD I Apskričio komite
tas laikytam susirinkime lie
pos 30 d. plačiai svarstė ir nu
tarė, kad pagerinimui šios blo
gos padėties reikalinga pra
plėsti ir pagilinti ALDLD kuo
pų yeikimas.

Susirinkimų dienotvarkis tu
ri būti pritaikytas prie naujų 
gyvenimo sąlygų : prie pastan
gų šį karą laimėti.

Karo , problema yra pati 
svarbiausia. Ją svarsto ne tik 
diplomatai, bet ir liaudis viso 
civilizuoto pasaulio.

Tą problemą turėtų svarsty
ti kiekviena darbininkiška or
ganizacija ir kiekvienas orga
nizacijos narys, nes nuo karo 
laimėjimo arba pralaimėjimo 
priklausys mūsų pačių ir jau
nosios kartos ateitis.

Rekomenduojama įdėti *į 
ALDLD susirinkimų dienotvar- 
kį sekančius punktus:

1. Civilių teisių gynimo klau
simas.

2. Sovietų Sąjungos karo 
pagalbos klausimas.

3. Sutvirtinimas karinių pa
stangų: rinkimas gurno, meta
lo ir riebalų.

4. Auka’nmas Raudonajam 
Kryžiui pinigų arba kraujo ir 
t.t.

5. Kova prieš nacių agentus 
ir kiti klausimai.

Rugsėjo (September) 
Susirinkimai

Nutarta, kad ALDLD I 
Apskričio kuopų susirinkimąi 
rugsėjo mėnesį būtų šaukiami 
per atvirutes, jogei visi na
riai turėtų progą virš minėtus 
klausimus svarstyti, susipažin-

Dabartinis Veikimas ti ir pravesti gyvenimam Iš-

atsiekimui ir todėl neturįs lėktuvų Vo
kietijai apginti nuo bombardavimų.

Kad Hitlerio jėgos sutrauktos prieš 
Sovietų Sąjungą, jau daug kartų buvo 
įrodyta. Kada amerikiečiai, anglai, ka
nadiečiai ir francūzai padarė užpuoli
mą ant Dieppe, tai per devynias valan

Dabar mes gyvename kito
kiose sąlygose, todėl ir LLD 
kuopų susirinkimų dienotvar
kis pasikeitė-susiaurėjo. Iš 
daugelio punktų dienotvarky- 
je pasiliko tfk du punktai, bū
tent: 1) Naujų narių gavimo 
ir iš senų narių duoklių iško- 
lektavimo problema. 2) Pa
rengimų ir spaudos rėmimo 
klausimas. Tai beveik viskas, 
ką mes ALDLD kuopų susi
rinkimuose svarstome.

aiškinimui plačiau tų klausi
mų kuopų valdybos turėtų pa
sirūpinti į susirinkifnus pa
kviesti kalbėtoją sulig jų nuo
žiūra tinkamiausią.

Šaukiant narius per atviru
tes turi būti priminta jiems, 
kurių dukolės užvilktos, kad 
pasimokėtų, nes iki spalių pir
mos turi būti duoklės visų su
mokėtos.

S. Vešys,
ALDLD 1 Apskr. Sekr.

das kova ėjo. Hitlerininkai iš visos Bel
gijos, Danijos, Holąndijos, Francijos ir 
Vokietijos skubino lėktuvus ir vis vien jų 
ten buvo mažai. Kovoj hitlerininkai ne
teko arti 300 lėktuvų ir sekamą dieną 
jau visai nedrįso Anglijos ir Amerikos 
bombardavimams priešintis.
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MASKVA AMERIKOJ SVEIKINA 
SOVIETŲ MASKVĄ

IŠGYDĘ SIFILĮ 
PER DIEN4?

RETOSIOS ORO DUJOS -KAIP JOS ATRASTOS?

Jungtinėse Valstijose y- 
ra miestų, pavadintų var
dais europinių miestų. Dau
gelis tų Europos miestų da
bar yra nacių pavergti bei 
apgulti. Darbo Dienos šven
tėje, todėl, kai kurie iš A- 
merikos miestų, turinčių to
kius ar panašius vardus, pa
siųsti į Washingtona ir iš čia 
kėjimus tiem nelaimingiem 
savo bendravardžiam Euro
poje. Sveikinimai atsiųsti 
į Washingtona ir iš čia 
įvairiomis kalbomis perleis
ti Europon trumpomis radi
jo bangomis. Tokiu būdu šie 
sveikinimai pasiekė Graiki
ją,-Lenkiją, Holandiją, So
vietų Sąjungą, įvairius ki
tus kraštus, na, ir pačią Vo
kietiją.

“Laisvasis darbas laimės 
pergalę” tai buvo Jungtinių 
Valstijų darbininkų obalsis 
parinktas šiemetinei Darbo 
Dienai. Šis obalsis atsispin
di ir minimuose sveikini
muose.

Tarp kitų sveikinimų yra 
ir sekami:

Miestelis Maskva Ver
mont*) valstijoj šitaip svei
kino Maskvą, Sovietų Są
jungos sostinę:

“Kaip mes gerbiame sa
vo kilnius pratėvius, istori
nio žaliojo Kalno vyrus, ku
rie karžygiškai kovojo, gin
dami savo namus ir savo 
laisvę, taip lygiai mes svei
kiname jus už narsią ir kil
nią jūsų kovą, per kurią 
jūs ginate savo tėvynę ir 
savo gyvenimo kelią. Mes 
pasižadame užauginti dau
giau maisto savose farmo- 
se ir kovot petys petin su 
jumis mūšių laukuose. Taip, 
kad bendrasis mūsų priešas, 
fašizmas, būtų nušluotas 
nuo žemlapio ir kad teisin
gi žmonės visur paskui ga
lėtų gyventi tokiu gyveni
mu, kokio jie patys nori, ir 
būti laisvi nuo karinio už
puolimo ir pavergimo bai
mės.”
“BERLIN PENNSYLVA- 

NIJOJ BERLYNUI VO
KIETIJOJ:

Tedas Chacona, graikas ma
šinisto pagalbininkas Le
high Valley geležinkelio 
dirbtuvėje, ir aš sakau: 
‘Athens, Pennsylvanijoj, nė
ra toks, kaip didis jūsų mie
stas Athenai Graikijoj...Bet 
šioje geležinkelinėje dirbtu
vėje ir didžiajame mašinų 
fabrike žmogus negali ne
matyti, jog yra karas. Mes 
dirbame gerai todėl, kad 
mūsų širdis yra darbe... mes 
dirbame dėl savęs, kad m 
leist tiems laukiniams žiau
ru na ms padaryti mums 
taip, kaip jie padarė jums...”

“AMSTERDAM, N. Y., 
AMSTERDAMUI HO-

LANDIJOJ:
“Mes pareiškiame gilią 

pagarbą jums už narsą ir 
drąsą, kurią jūs išlaikote, 
nežiūrint vargo naštos, ku
rią jums užkorė fašistų A- 
šies viešpatavimas, ir mes 
meldžiamės, kad gailestin
gasis Dievas greičiau priaiv 
tintų tą dieną, kuomet ra
mybė ir laimė bus sugrą
žinta žmonėms tokios drą
sios tautos...”

“OSLO MINNESOTOJ 
MIESTUI OSLO NOR

VEGIJOJ:
“Gud veslingne Norge og 

eder kjaeke folk!” (Dieve, 
laimink Norvegiją ir jus, 
tvirti drąsūs žmonės!)
“NEW PRAGUE MINNE
SOTOJ PRAGAI ČECHO- 

SLOVAKIJOJ:
“‘S Panem Bohem!” (Te

gu bus Viešpats Dievas su 
jumis, arba Dieve, laimink 
jus!)

Japonai Negali Apsieit 
Be Anglį? Kalbos

Amerikiečiai gydytojai W. 
M. Simpson, H. W. Kendell 
ir Donald Rose darė ban
dymus išgydyt -nuo lytinės 
sifilio ligos per vieną die
ną. Paskui, rašydami apie 
tai Anglijos Lytinių Ligų 
Žurnale, jie tvirtino, jog tie 
bandymai buvo pasekmingi. 
O jie gydė šitaip:

Išvirkščia chemikalo bis- 
mutho vaistų į raumenis; 
dirbtinai pakelia žmogaus 
kūno karštį iki 106 laipsnių; 
per septynias valandas po 
to nuolat lašina į krauja
gysles (vėnes) chemikalą 
niapharseną (arseniko jun
ginį), ir per dešimt valan
dų ar greičiau pranyksta 
visi sifilio ženklai.

Tie gydytojai patys pa
brėžia, jog tas viendienis 
sifilio gydymas reikia ištirt 
ant kur kas didesnio skai
čiaus ligonių, kad galima 
būtų tikrai nustatyt, ar jis 
tinka ar ne visiems sifili- 
tikam gydyti abelnai.

Sifilio gydymas nuolatiniu 
leidimu vaistų į kraują per 
penkias paras jau patikrin
tas bent ant šimtu žmonių 
kaipo pasekmingas milžiniš
koje daugumoje atsitikimų.

Dr. Morris Fishbein, re
daktorius Amerikos Gydy
tojų Susivienijimo Žurnalo, 
pataria sifilio ligoniams ne
laukt, kol jie per dieną ga
lėtų būt išgydyti, bet tuo- 
jaus kreiptis į daktarus, ku
rie gydo jau patikrintais 
senesniais būdais, nors tai 
ir ne toks greitas gydy
mas. N. M.

jo 
pa
tų,

DIDŽIAUSI ŽUDYTOJAI
PASAULIO ISTORIJOJ

“Mes nekariaujame prieš 
vokiečius kaip tautybę. Mes 
kariaujame prieš pamišėlius 
jūsų vadus, kurie mėgsta 
kankint ir žudyt žmones; 
mes kovojame prieš jūsų 
‘fiurerį’ (Hitlerį), kuris at- 

* kišęs savo slaptosios polici
jos šautuvą verčia savo an
gliakasius ir savo mašinis
tus dirbti.

“Taip, šis mažas mūsų 
miestelis čia, Pennsylvani- 
jos širdyj, buvo pavadintas 
vardu to vietos (Berlyno), 
kuri kadaise buvo namai 
fhūsų tėvų tėvų, kuri buvo 
vieta universitetų ir mokyk
lų ir laimingų, geraširdžių 
ir laisvę mylinčių žmonių... 
Taip, draugai Berlyne, Vo
kietijoj, mes dabar čia 
Berline, Amerikoj, dirbame 
dieną ir naktį, augindami 
javus, kasdami anglį, dirb
dami kanuoles ir statydami 
tankus —gamindami kari
nius reikmenis, kurie, mes 
žinom, padės sudaužyti pan
čius, laikančius dabar jus 
vergijoje.”

< Iš ATHENS, PA., ATHE- 
NAMS GRAIKIJOJ: 
“Aš esu paprastas žmo

gus iš paprasto miestelio,”

Nuo karo pradžios japo
nai patriotai vedė kampani
ją, reikalaudami panaikinti 
anglų kalbos mokinimą. Ja
ponų laikraščiai nuo šių 
metų pradžios iki kovo mė
nesio įrodinėjo, kad tai e- 
są pasižeminimas “kilniai” 
japonų tautai mokintis ang
liškai.

Bet netrukus japonai at
rado, kad jie negali be ang
lų kalbos apsieiti užkariau
tuose kraštuose: Malajuo
se, Rolandų Indijoj, Filipi
nuose, Burmoj ir kitur. Te- 
naitiniai gyventojai nepa
žįsta japonų kalbos, o ang
liškai daugelis bent šiek 
tiek moka. Japonai gi ne
moka vietinių gyventojų 
kalbų.

Antra vertus, Japonija 
nori kuo greičiausiai išnau- 
dot gamtinius tų kraštų 
turtus: ciną, gumą (robą), 
žibalo versmes ir įvairius 
kitus karinių medžiagų šal
tinius. Bet kaip gi tu čia 
pasinaudosi milionais vieti
nių gyventojų įvairiems 
darbams atlikti, jeigu nega
lėsi su jais susikalbėti?

Taigi dabar jau pati Ja
ponijos švietimo ministerija 
ragina vidurinių mokyklų 
mokinius studijuoti neken
čiamąją anglų kalbą.

Pirmiau japonai sudegino 
mokyklinius anglų kalbos 
vadovėlius. Dabar gi prisi
eina patiem, japonų profe
soriam bandyt parašyt ang-

Čechoslovakijos valdžios 
atstovas Londone pranešė, 
jog hitlerininkai marina 
badu ir ligomis 50 tūkstan
čių žydų, sugrūstų į pože
minius urvus Terezin tvir
tumos. Nelaimingieji mirš
ta ten kaip musės, sako tas 
čechoslovakų valdininkas.

Vienas atsakingas politi
kas tvirtina, kad naciai per 
tris paskutinius metus iš
žudė du milionus žydų. Jis 
teigia, kad hitlerininkai 
planuoja išžudyt visus žy
dus ne tik Europoj, bet iš-1 
tisame pasaulyje, jeigu jie 
karą laimėtų.

VAISTAI NUO KRAUJO 
PERAUKŠTO SPAUDIMO

NELEMTAS FIZIKO REI
LIO NUOTIKIS

Anglų fizikas Reilis 19- 
tojo šimtmečio aštuonias
dešimtais metais atliko il
gą eilę bandymų su dujo
mis. Tam tikriems tikslams, 
apie kuriuos pasakoti čia 
būtų perdaug ilga, Reiliui 
reikėjo visiškai tiksliai nu
statyti, kiek sveria vienas 
kiekvienų dujų litras. Toks 
svoris vadinamas lygina
muoju svoriu; jis parodo, 
kiek vienos dujos sunkes
nės arba lengvesnės už ki
tas.

Pradžioje Reilis pasvėrė 
vandenilį (hydrogeną) — 
lengviausią iš visų medžia
gų, paskui deguonį, po to 
jis ėmėsi sverti azotą (nit- 
rogeną).

Reilis rūpinosi, kad 
svėrimo rezultatai būtų 
tys tiksliausi iš visų
kuriuos bet kada buvo ga
vę fizikai. Sveriant nė vie
nas dujų burbulėlis, net ma
žiausia dalelytė neturėjo 
nuo svarstyklių pasprukti. 
Jis ėmėsi tūkstančių atsar
gumo priemonių tam, kad 
sveriamosios dujos būtų vi
siškai grynos, be jokių prie
maišų.

Gryną azotą buvo nesun
ku gauti iš oro. Visi žino, 
kad oro keturius penkta
dalius sudaro azotas, o li
kusią dalį — deguonis. To
kiu būdu tereikia pašalinti 
deguonį ir mažą anglies 
dvideginio bei vandens ga
rų priemaišą, kurios visuo
met esti ore, tai ir liks gry
nas azotas.

Reilis taip ir darė. Jis 
praleido orą pro eilę indų 
su cheminiais sugėrėjais: 
viename susirinko anglies 
dvideginis, kitame pasiliko 
deguonis, trečiajame už
kliuvo vandens garai. Reilis 
padarė taip, kaip daro na
mų šeimininkės, kada jos 
žiemos metu tarp lango rė
mų pastato indus su sieros 
rūkštimi: rūkštis sugeria 
drėgmę, ir oras tarp rėmų 
lieka sausas, be vandens 
garų. Reilis taip pat naudo
josi sieros rūkštimi. Tačiau, 
be to, jis dar panaudojo ir 
kitą medžiagą, kurios iš o- 
ro visiškai išskyrė deguonį, 
anglies dvideginį ir drėg
mę.

Rezultate buvo gautas 
grynas azotas, ir Reilis jį 
pasvėrė. 1

Kiekvienas rūpestingas 
tyrinėtojas stengiasi kelis 
kartus patikrinti savo dar
bą, kad išvengtų klaidų. Rei
lis buvo itin rūpestingas ir 
kruopštus tyrinėtojas. Ga
lėjo atsitikti, kad kuris nors

Rockefellerio Instituto 
daktarai Schroeder ir Ad
ams atrado, kad bananų sugertuvas neveikė kaip rei- 
medžiaga vadinama tyrosi-kia, ir dalis priemaišų ne- 
nase atliuosuoja peraukštą pastebimai prasiskverbė pro 
kraujo spaudimą. Indiana- koštuvą, 
polio gydytojas dr. Irving varnelėje galėjo 
Page patyrė, jog išsunkus 
iš kiaulių inkstų taip pat 
gydo nuo per smarkaus 
kraujo spaudimo. O Kubos 
daktarai J. Govea Pena ir 
M. Villarverdė įrodė, jog 
daug vitamino A imant per 
burną, greitai atliuosuoja
mas nesveikas kraujo spau
dimas. N. M.

Chemikas Ramsėjus, Rei- 
lio pažįstamas, jam patarė 
imti azotą iš amonijako du
jų. Tai buvo patogus būdas, 
ir Reilis jį tuojau pritaikė. 
Azotas iš amonijako buvo 
gautas, išvalytas pagal vi
sas taisykles ir pasvertas.

Įsivaizduokit dabar Reilio 
apmaudą: svoriai abiejų du
jų— abiejų “azotų” nesu
tapo.

Apmaudas...
Litras azoto, gauto iš o- 

ro, svėrė 1.2572 gramo. Tuo 
tarpu litras to paties azoto, 
tik gauto iš amonijako, svė
rė 1.2560 gramo, viena tūk
stantąją dalim gramo ma
žiau.

Kažkur Reilis padarė 
klaidą, netikslumą. Tai bu
vo menka klaida — vienos 
tūkstantosios gramo! —bet 
vis dėlto klaida.

- Reilis pradėjo tikrinti vi
sus savo įtaisus — indą po 
indo, vamzdelius, svarstyk
les, siurblį... Po to azotas 
buvo paruoštas iš naujo — 
iš oro ir amonijako. Abe
jas dujas rūpestingai išva
lė, rūpestingiausiu būdu pa
svėrė. Tačiau svoriai ir vėl 
nesutapo, vėl viena tūkstan
tąją dalimi!

Apmaudas....
Reilis atliko naują kont

rolinį tyrimą, bet gavo to
kį pat rezultatą.

Vienos tūkstantosios skir
tumas menkniekis. Į jį bu
vo galima stačiai nekreip
ti dėmesio, bet Reilis taip 
pasielgti negalėjo, nebuvo 
pratęs nepaisyti net ir to
kios menkos klaidelės.

Jis įširdo, jį erzino tas 
nesutapimas. Jis sustojo ties 
azoto tyrimu ir negalėjo 
žengti toliau. Dešimtys nau
jų įdomių fizikos klausimų 
traukė jo dėmesį, bet jis 
negalėjo jų imtis: jis plūkė
si su prakeikto azoto valy
mu, varu pasidaręs chemi
ku.

Kartą, kai jis su nesle
piamu pasišlykštėjimu per
žiūrėjo lapelius, kuriuose 
buvo surašyti paskutiniojo 
svėrimo rezultatai, jam kri
to į akis'eilinis mokslinio 
žurnalo “Nature” (Gamta) 
numeris.

“Aš parašysiu ten!” —nu
sprendė jis.

Ir čia pat‘jis parašė lai
šką redakcijai. Išdėstęs sa
vo nelemtą nuotykį su azo
tu, per žurnalą jis kreipėsi 
į chemikus: ar kas nors jam 
neišaiškintų, kur čia gali 
būti klaida, kuo galima iš
aiškinti 
tapimą?

Reilis 
pradėjo
daiktas, chemikai išves jį iš 
tos aklos gatvės, kurion jis 
pateko.

SUNKUSIS AZOTAS IR 
LENGVASIS AZOTAS
Netrukus pradėjo plaukti 

atsakymo laiškai. Tarp jų 
buvo ir Ramsėjaus laiškas. 
Chemikai nusivylusiam fi
zikui davė gerų patarimų, 
bet... deja, tie patarimai ne
padėjo.

Dujų svorio skirtumas 
kaip buvo, taip ir pasiliko. 
Maža to: kai Reilis pakeitė 
tyrimo sąlygas, nesutapi
mas pasidarė dar didesnis.

Nei keno patarimais ne- 
bepasikliaujant, teko pa
čiam aiškinti, kodėl azotas

tai

ka- 
du-

būna tai sunkesnis, 
legvesnis.

Dvejus metus Reilis 
mavosi su atkakliomis
jomis. Ir ko tiktai jis su 
jomis nedarė! Pro “orinį” 
azotą ir pro “amonijakinį” 
azotą jis praleisdavo elekt
ros išlydžius. Azotą jis pali
ko aklinai uždarytame inde 
ištisus aštuonis mėnesius.... 
Tačiau nei elektra, nei lai
kas nepajėgė pakeisti dujų 
ypatumų.

Svorio skirtumas pasili
ko, kaip buvęs.

Reilis pabandė azotą iš
gauti iš kitų medžiagų. Vi
sais atvejais gautųjų dujų 
svoris tiksliai sutapo su 
svoriu azoto, gauto iš amo
nijako. Tuo tarpu svoris a- 
zoto, gauto iš oro, kaip ir 
anksčiau, buvo didesnis.

Tada Reilis ir iš oro pra
dėjo išskirti azotą kitu bū
du. Anksčiau jis leido orą 
pro raudonai įkaitintą varį: 
degdamas metalas ėmė iš o- 
ro deguonį, ir paliko gry
ną azotą. Dabar Reilis pra
dėjo leisti orą ne pro vari 
bet pro raudonai įkaitintą 
geležį ir kitas medžiagas, 
tinkamas deguoniui su
siurbti. Bet nuo to “orinio” 
azoto svoris nė kiek nepa
sikeitė: kaip ir anksčiau, 
jis buvo sunkesnis už azotą 
iš amonijako.

Reilis atliko dešimtis ban
dymų, bet vis dar nesimatė 
jokios prošvaistės. Jis išgy
veno tokį jausmą, lyg būtų 
įsirėmęs į kurčią sieną, ku
rios negalima nei pramušti, 
nei apeiti.

Tačiau Reilis dabar bent 
žinojo, kad jis nepadarė jo
kios klaidos, nesuklydo ap
skaičiavimuose. Buvo kaltas

kodėl? Kaip galėjo 
ir ta pati medžiaga 
skirtingus svorius? 
liko mįslė, erzinanti,

ne tyrinėtojas, bet gamta. 
Dabar buvo visiškai aišku, 
kad azotas, paimtas iš oro, 
tikrai yra sunkesnis už iš 
cheminių junginių gautą a- 
zotą.

Bet 
viena 
turėti 
Tatai
neraminanti mįslė.
“PERŽIŪRĖKIT SENUS 

ŽURNALUS!”
1894 m. balandžio mėn. 

savo patyrimus su azotu 
Reilis išdėstė Londono Ka
rališkajai Mokslų Draugi
jai. Po posėdžio į jį kreipė
si chemikas Ramsėjus, si.ū- 
lydamasis padėti.

— Prieš dvejus metus, 
kai jūs rašėte žurnale “Na
ture”, buvo sunku supras
ti, kodėl jūs gaunate skir
tingą svorį, — tarė Ramsė
jus. — Dabar, man rodos, 
viskas aišku: azote yra 
kažkokia sunki priemaiša, 
kažkokios nežinomos dujos. 
Jei jūs leisit, aš pabandy
čiau jūsų darbą tęsti.

Suprantama, Reilis su tuo 
sutiko, bet mintis apie ne
žinomas dujas jam pasiro
dė neįtikima. Tūkstančiai 
tyrinėtojų begalinį skaičių 
kartų analizavo orą ir visa
dos jame rado tik deguonį 
ir azotą ir nedidelį angliai 
rūgštės bei vandens garų 
kiekį. Iš kur ten dar galė
tų būti naujų dujų? ,

Reilis pasitarė dar su ki
tu savo draugu iš Karališ
kosios Draugijos, su fiziku 
Djuaru.

— Peržiūrėkit senus žur
nalus, — tarė jam Djuaras, 
— man rodos, dar Henrikas 
Kavendišas tvirtino, jog o-- 

(Tąsa 5-tam puslapy.]')

Nauja Svarbi Brošiūra

Vokiškieji Grobikai
Mirtinas Lietuvių Kultūros Priešas

PARAŠE DOCENTAS K. KORSAKAS
IŠLEIDO DIENRAŠTIS “LAISVE”

i

tokį atkaklų nesu-

išsiuntė laišką ir 
laukti. Galimas

liškus vadovėlius, tik jau, 
suprantama, “grynai japo
niškoje dvasioje,” nors ang
liška jų kalba tik ant vie
nos kojos teiti| s T. C

Arba guminėje 
’ !■ atsirasti 

kokia išdavikiška skylutė— 
smulkutėlė, akimis nemato
ma, bet vis dėlto pakanka
ma tam, kad pro ją įsisiurb
tų vidun neišvalyto oro.... 
Kuriuo būdu išvengti to? 
Patikrinimui Reilis nutarė 
azotą gauti ir kitu būdu, 
ne iš oro. Ir jeigu svoriai 
abiejų dujų, gautų skirtin
gais būdais, sutaps, galima 
būti tikru: rezultatas tei
singas, darbas atliktas pui
kiai, azotas gerai išvalytas, 
prietaise nėra jokio plyšio. 
Viskas tvarkoje.

Surinkta faktai iš daugelio šimtmečių kaip vokiečiai te
rorizavo Lietuvą norėdami ją užgrobti ir kaip smaugė 
lietuvių kultūrą užimtuose kraštuose.
Nurodoma trijų šimtų metų Lietuvos kovos su vokie
čiais kryžiuočiais. Vokiečių okupacija Lietuvoje perei
to Pasaulinio Karo metu ir jų žvėriškas užpuolimas ant 
Lietuvos šiuom karu.
Tai svarbiausias istorinis dokumentas. Būtinai reikalin
gas kiekvienam lietuviui persiskaityti ir turėti savo na
mų knygyne.
------------.GERA NUOLAIDA PLATINTOJAMS------------

Perkantiems nuo 5 iki 10 knygelių 
Kaina po 7c. už knygelę

Perkantiems viršaus dešimties knygelių 
Kaina po 6c. už knygelę

PUSLAPIŲ 32, KAINA 10c
Prašome tuojau užsisakyti ir platinti šią brošiūrą vi
sur, kur tik yra lietuviškai kalbančių žmonių. Ją pla
tindami stiprinsite lietuvių dvasią kovai prieš hitleriz- 
mą, kaipo prieš mirtiną lietuvių tautos priešą.
Po mažiau pirkdami mokestį galite atsiųsti U. S. pašto 
stampomis. Tik stampos neturi būt didesnės kainos 
kaip 10c. ir žemiau.

Kreipdamiesi su užsakymais adresuokite:

“LAISVĖS” ADMINISTRACIJA
427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.
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Apysaka iš Lietuvos Žmonių Gyvenimo per Pirmąjį Pasaulinį Karą •

" ...... '■■"= Parašė JULIUS BUTĖNAS ... ..........................
muolius, žiūrėjo į tą suolą, nuo kur akys 
į jį buvo įsmeigtos. Tik užmetęs akį, jis 
įsidėmėjo vieną nuolat judančią, kaip gy
vas sidabras, apvalaus veido mergaitę. 
Jisai paklausė Buikučio, kas ji per viena, 
bet šis tepasakė, kad čia netoli gyvena.

Kai tik sučirbino smuikas, vienas be- 
niūniečių tuoj atvedė ir pristatė Rokui 
šokti paną ir kaip tyčia — tą, kurią jis 
buvo įsižiūrėjęs. Jis spėjo, bene bus Ma
tulio duktė?

Rokas, pašokęs, mergaitės nepaleido, 
pasisodino greta. Šjaip jis to nebūtų su
sigalvojęs padaryti, bet alus jį dar tebe- 
drąsino. Išsikalbėjo. Jis greitai sužinojo, 
kad jai čia arti namai, kad jai visados 
linksma, nes jų sodžiaus jaunimas kas 
sekmadienis susirenkąs. Rytais vasarą 
jos einančios uogauti. j

Daugiau kalbėjo ji, nes Rokas iš prigi
mimo buvo drovus ir dabar greit negalė
jo prisiderinti prie kalbos. Norėtų ko 
nors paklausti, bet nežino vardo, o be 
vardo jis negali klausimo tarti — kaž
kaip nesiklijuoja ... Kai paklausė vardo, 
ji liepė spėti. Jisai minėjo visus žinomus 
keistesnius moterų vardus (jam atrodė, 
kad jai tiktų koks nors keistas vardas), 
bet nė vieno ji neprisiėmė. Liepė taip ne
spėti, pirštais burti.

— Tur būt, nė vienais metais Paliepy 
nebuvo tiek žmonių, kiek nūnai. Negali
ma buvo nė apsisukti. Visi keliai pilni 
vežimų. Aš pasimečiau su tetos dukteria, 
tai niekaip paskui negalėjau susirasti. Ji 
truputį pasitraukė į šalį, aš vėl nusigrę- 
žiau, atsigrįžtu — nėr, dairausi — ne
matyt, ieškau -^nerandu. Priėjo teta ir 
klausia: “Veronika, ar nematei kur mūs 
Mariukos?” Aš sakau: tik ką šnekėjau
si, tiktai čia buvo ...

— Jau aš išbariau vardą! petraukė 
Rokas.

— Na, kaip? Tai... aš žioplė, ėmiau 
ir pasakiau. Šitaip lengva, bet reikėjo 
pirma.

Roko vardo pirštais nereikėjo burti, 
apie jį Beniūnuose tądien; jaunime* dar 
prieš jam ateinant, kalbėjo. Kai kurios 
mergos sakėsi pažįstančios.

Taip visą vakarą Rokas ir prabuvo su 
tąja pačia judria mergaite. Iš kalbos jis 
suprato, kad vis dėlto -ji ne Matulio duk
tė, nes sakė, kad jos tėvas šiandien nebu
vęs Paliepy. Pagaliau, pačioj pabaigoj jis 
ėmė ir paklausė Buikaus sūnaus. Tas 
jam pasakė, kaip jos pavardė.

Vėlią naktį per mišką eidamas namo, 
Rokas jautė keistą svaigulį galvoje. 
Alus, rodos, jau turėjo išgaruoti, girtu
mo jis nejautė, bet galvū buvo prismaigs
tyta lyg kokių vylyčių, kurios nuolat ba
dė jo mintis.

Su Veronika jis buvo susitaręs susitik
ti. Ji pati kvietė jį atsilankyti Beniūnuo
se kitą sekmadienį.

Namuose Rokui nebuvo ramumo. Pra
dėjo pas juos lankytis visoki svečiai ne
buvėliai. Visų tų lankymųsi ir kalbų bu
vo vienas tikslas :klausyk mano patarimo. 
Bet Rokas ko toliau, vis labiau ėmė ne
kęsti tų, kaip jis vadino, nuolatinių zir- 
zenimų. Išeidavo laukan arti ar kokio 
darbo dirbti, kad nerastų namie, bet... 
atsluogia<ir laukan: eina ežia, pro šalį...

Neilgai \ trukus sodžiuj nuskambėjo 
kalbos, kad Rokas “prijunko” Beniūnuo
se pas Saulėno dukterį.

— Vaikeli, na, ką tu manai, — vėl api
puolė jį: — kas tos Veronikos nežino — 
tai tikra šaldra: ji prieš metus buvo iš 
namų pabėgusi, mieste pas žydą pristo
jusi tarnauti. Sako, su kareiviais ... To
kia moka, ji žino, kaip jauną berną prisi
vilioti. Savo sodžiuj jos niekas nepristo- 
ja, užtai ji ir kabinasi iš svetur atėju
siam.

Kai negalėjo Roko peršnekėti, tai už
puolė tėvą, senį Burneika.

— Jis sau žino, — sake senis:

(Tąsa)
— Ar tu griausmu griausk ar šauksmu 

šauk—vis tiek. Bet ot, mes vis iš seno pa
pratimo nesigailim liežuvių. Taigi, sakau, 
aš nemyliu lįsti akysna aplinkiniais ke
liais. Žinai, Rokai, — sudavė ranka per 
petį: — būk mano žentas!...

Rokas, nors ir gėręs, bet taip netikė
tai užkluptas tik paraudo ir nesusigrie
bė, ką atsakyti.

— O-o, Matulis užsimanė žentą nu
pirkti už puskvortę alaus! — atsišaukė 
Buikus, mėgstąs įvairioms kompanijoms 
vadovauti. — Jei nori turėti tokį žentą, 
kaip Burneikos Rokas, tai, brač, davai 
visą bačką! Nebois, kūmai, ožkos šiau
dais neprišersi.

— Ką čia su viena bačka! — atsišaukė 
Šarka. — Aš sutikčiau ir dešimts.

— Tai, matai, Rokai, — kitiems ūžau
jant, Matulis kalbėjo toliau. — Gerai pa
žįstu sveiko tėvukus. Amžiną atilsį duok 
dūšiai, tamistų motulė buvo iš mūs so
džiaus. Na, patys žinot, taigi. Mes su jais 
visą laiką buvom kaip giminės. Taigi, ot, 
kad taip būtų Dievo skirta...

— Ką jūs ten katekizmų mokotės! Iš
moksite, kai reikės į kunigą eit užsira
šyti, o dabar reikia gerti, ne ekzekvijų 
giedoti susirinkom ... — ragino Buikus, 
jau pats įraudęs, šluostydamas savo il
gus ūsus. — Rokai, galiu ir aš, anot žy
do, tarti žodį: geresnės mergos, kaip Ma
tulio Juzė, negausi. Kad taip man bute
liu kas galvon vožtų, negausi. Klausyk 
manęs, jau patyrusio. O-o, kiek aš ap
vesdinau ...

Matulis nepasigailėjo alaus, visiems 
užteko. Rokas neturėjo kada nė po mies
telį pavaikščioti, mergų pasižiūrėti. Kai 
jau baigė jie alų ir daugiau gerti atsisa
kė, miestelis, kad ir atlaidų dieną, tuš
tėjo. Matulis buvo atvežęs savo dukteris 
parodon, kaip jis sakydavo, bet Rokui 
taip ir neteko jų pamatyti, nes tos, nesu
laukdamos tėvo važiuojant, ėmė ir išsi
leido pėsčios namo.

— Bet kaip čia išeina, — prisikabino 
Bpikus, išėjus iš alinės. — Visas laikas 
derėjote katę maiše ... Važiuojam, Ro
kai, į mus, Beniūnuosna. Pas mus yra 
gražaus jaunimo, galėsi pasilinksminti 
ir... Matuli, suk čia arklius.

Kaip Rokas beatsikalbinėjo, kaip besi
aiškino, jo neklausė, beveik verste įvertė 
♦vežiman, ir turėjo važiuoti drauge su 
jais.

Važiuojant, kai perpūtė vėjas, ir alus 
šiek tiek pagaravo, jis susiprato negerai 
padaręs sutikdamas važiuoti: į ką tai pa
našu — važiuoti pačiam vienam pirš- 
jiuosna sodžiun, kur nėra giminės nei ko
kių gerų pažįstamų. Buvo besirengiąs 
šokti iš vežimo ir per mišką šauti namo, 
bet, apsigalvojęs, nusprendė, kad taip ne
patogu.

Vis dėlto, įvažiavus sodžiun, Matulis 
su Buikum susitarė, kad jis Roką paimtų 
į save ir su sūnum nuleistų jauniman.

Matulis turėjo tris dukteris, ir visoms 
jau buvo laikas tekėti, o čia tų jaunikai
čių kaip nėr, taip nėr. Ir pinigų iš Ame
rikos buvo gavęs, pasogo turėjo, bet, ot, 
pebuvo tos laimės, ir gana. Ne ka'rtą Ma
tulis juokavo: “Imsiu ir parsivešiu žentą 
jnaiše iš turgaus ...” Bet su Roku ne- 

.norėjo juokų daryti, nes manė, kad čia 
pe juokais galima ir rimtą dalyką pada
ryti. Jisai pažinojo tokius jaunuolius, ku
rie tėvui paliepus rengiasi vesti: retai 
Jcada patys mergą nusižiūri, vis kieno 
pors apvesdinami.

Beniūnuose tą pačią dieną su pasigar
džiavimu kvatojosi, khd^JVIatulis Paliepy 
“žentą perka.” Dukterims del tėvo tokio> 
keistumo reikėjo raudonuoti; bet ir jos" 
buvo apsipratusios: jų tėvas iš seno ži-

. pomas juokdarys, Buikaus draugas.
Jaunime Matulio dukterys girdėjo kal

bant apie šios dienos jų tėvo žygius.
— At, supaisysi mūs tėvą. Jam kai už

gina kas, tai... — teisinosi merginos.
Bet kai su Buikaus sūnuin Rokas atė

jo Beniūnų jauniman, Matulytėms tikrai 
puvo nesmagu: jas pradėjo visi erzinti 
|aip, kad jos turėjo lįsti kur kampan, už 
sienelės, tik pro kokį plyšelį pažiūrėti į 
svečią.

Roką Beniūnų bernai pagerbė, manda
giai priėmė, pasodino prie stalo, siūlė sa
vų pirktinių papirosi/užrūkyti. Mergos, 
Susigūžusios prie vos, tarpusavy kuš
tėjosi ir kažko pamažu juokėsi. Rokui 
buvo Jyg ir nejauku, bet netrukus įsidrą
sino ir pats, pūsdamas tirštus dūmų ka-

* kaip 
pasiklos, taip išsimiegos, ne aš su jo pa
čia gyvensiu.

— Betgi tėvas 'gali sudrausti vaiką, 
jei...

Senis Burneika, neapsikentęs kalbo
mis, lyg ir įspėjo Roką:

— Apsigalvok, vaike, kad paskui nebū
tų vėlu. Tu dar jaunas, nepažįsti žmonių, 
kad nepataikytum ant kokios. Žmonėse 
yra šiais laikais visokių.

— Jei kam nepatinka, aš galiu dar ir 
visai nevesti, kam aš turiu prievartą da
ryti, — atkirto1 Rokas senam tėvui.

(Daugiau bus)

Iš Vilniaus Praeities
(Keli Istoriniai Bruožai)

__________ Rašo K. V. _________
. (Tąsa)
> Prieš lipdamas į karietą, 

įsakė man prieiti artyn, pa
spaudė ranką ir įteikė raš
tą su antspaudu, pasakyda
mas rusiškus atsisveikini
mo žodžius.”

Štai čia Petro duotasis ba
jorui Ilcevičiui reskriptas:

“Dievo malone, mes, švie
siausias ir galingiausias di
dis valdovas caras ir didy
sis kunigaikštis Petras A- 
leksejevičius, visos Rusijos 
viešpats, ĮSAKOME visų 
kariuomenių mūsų genero
lams, mūsų feldmaršalams 
ir mūsų mažarusių kariuo
menių hetmanams, taip pat 
jiems priklausantiems regi- 
mentarams ir kitiems aukš
tiems ir žemiems karinin
kams ir eiliniams karei
viams, kad iš pono LEONO 
ILOEVIČIAUS Trabuškių 
nuosavybės Lydos apskri
tyje nuo šio laiko be mano 
didžiojo įsako neimtų jokių 
mokesčių, nieko iš jos ne
reikalautų, jos neskriaustų 
ir neimtų jokių daiktų, taip 
pat savavališkai neimtų be 
įsakymo arklių, nebent tik 
būtinai prireikus, bet ir tai 
tiktai su viršuje suminėtų 
mūsų generolų krivūlėmis, 
priešingu atveju, mūsų di
džiosios viešpaties didybės 
bus griežtai nubausti pagal 
karinius įstatymus.

Tam paliudyti yra duotas 
šis mūsų carinės didybės 
saugumo raštas su carinės 
didybės antspaudu.

Jo carinės didybės įsaky
mu —

(L.S.) Sekretorius
šafirovas.”

To reskripto originalas 
buvo 1823 m. gegužės mėne
sio 23 d. įregistruotas Ly
dos apskrities žemietijos 
aktuose. Iš tų aktų padary
tas ir šis reskripto nuora
šas.

Istoriniai tyrinėjimai pa
rodo, kad reskriptas turėjo 
būti parašytas 1705 metais, 
kada Petras su kariuomene 
iš Vilniaus vyko į Gardiną. 
Kariuomenėms vado vavo 
kunigaikštis Menšikovas, o 
Gregoras Oginskis, kaip 
lenkų karaliaus Augusto ša
lininkas, buvo prie Petro 
dvaro.

Reskripto originale, ant
spaudas jau nudilo, nebeiš
skaitoma ir pati data, beli
ko tik “.. .tįsta,” tai yra 
“Avgusta” ir “30.” Pagal 
rusų kalendorių 1705 m. 
trečiadienis po Marijos gi
mimo šventės buvo rugpjū
čio mėnesio 28 d., tai ir rei
kia pripažinti Ilcevičių savo 
užrašuose sakant tiesą, kad 
Petras viešėjęs pas jį tris 
dienas ir reskriptą davęs 
prieš išvažiuodamas iš Tra
buškių, t. y. rugpjūčio mė
nesio 30 dieną.

ALEKSANDRAS I-SIS 
VILNIUJE

Generalinio štabo kapito
nas A. Koreva priede prie 
savo veikalo “Materialy dlia 
Geografii i Statistiki Ros? 
sii” (756-767 psl.) išspausdi
no vieno Vilniaus dvarinin
ko užrašus apie Rusijos ca
ro Aleksandro I-jo atsilan
kymą Vilniuje per vadina
mąjį prancūzmetį. Štai to 
vilniečio užrašai:

“1812 metai sudaro vieną 
iš įdomiausių Vilniaus mies
to istorijos epochų. Galin
gas Vakarų EUropos valdo
vas, užkariavęs daugelį'Eu
ropos tautų, vedė savo ar-

mijas į Vislos pakraščius, 
grasindamas įsiveržti 4 Ru
siją jei ji nesutiktų siaurin
ti jo varžovės Anglijos pre
kybos. Tačiau Rytų Europos 
valdovas, savo tautos ištiki
mybės ir savo valstybės pa
dėties ir didumo stiprina
mas, nesijautė galįs tenkin
ti laimingojo užkariautojo 
reikalavimus, kad tuo nepa
darytų skriaudos savo val
diniams, dėl to ryžosi gin
tis, nenusileisti ir ginklu pa
sipriešinti lig to laiko nenu
galimam Napoleonui.

Abiejų kabinetų diploma
tiniai pasitarimai jau 1811 
m. drumstė draugiškus Ru
sijos ir Prancūzijos santy
kius; nors tie santykiai dar 
ir nebuvo nutraukti, vis dėl 
to, Napoleonui įsakius, mil
žiniškos pajėgos, sudarytos 
iš įvairių tautų, 1812 m. 
pradėjo nuo Reino, Elbės ir 
Dunojaus žygiuoti prie Vis
los. 1

Iš kitos pusės, tų pačių 
metų vasario mėnesį iš sa
vo nuolatinių stovyklų žy-i 
mios, nors ir ne tokios gau
sios, rusų karinės pajėgos 
išžygiavo vienos į Lietuvą, 
o kitos — nuo Turkijos pa
sienio į Voliniją. Pats im
peratorius Aleksandras I-sis 
balandžio mėnesio 9 dieną 
(senojo kalendoriaus) išvy
ko iš Peterburgo pas savo 
kariuomenes, kurių svar
biausios dalys, suburtos nuo 
Baltijos pajūrio iki Vil
niaus, ruošėsi pasipriešinti 
prancūzams ir jų sąjungi
ninkams.

Imperatorius Aleksandras 
I-sis, general-adjutanto ku
nigaikščio Volkonskio lydi
mas, atvyko į Vilnių to pa-| 
ties mėnesio 13 dieną pu
siau trečią valandą po pie
tų- |

Aleksandro I-jo įvažiavi
mas į Vilnių buvo iškilmin
gas. Antakalnio priemiesty
je, pro kurį įžengė į mies
tą, Aleksandras įsėdo į bal
ną, apsuptas išsipusčiusios 
svitos. Čia jį pasitiko Vil
niaus piliečiai su magistra
tu priešakyje. Už jų buvo 
sustoję gausūs amatininkų 
cechai su plevėsuojančio
mis vėliavomis. Amatinin
kai pasveikino carą litaurų 
ir būgnų garsais. Buvo čia 
atėjusių žydų, — jie pasiro
dė su senoviškais, pusiau 
rytietiškais drabužiais, va
dovaujami rabino, kuris ne
šė Mozės įsakymų lentas, o 
ant sidabrinio padėklo — 
duonos ir druskos. Prie ke
lio į Jėzaus Kristaus baž
nyčią stovėjo trini tarų or
dino kunigai, o prie Šv. Pet
ro bažnyčios išsirikiavo re
guliarų kanauninkų ordi
nas. Nuo didžiosios Anta
kalnio gatvės, pagal kalvas, 
susirinko abiejų lyčių ir 
įvairių tautu žmonių mi
nios; kiti žiūrėjo pro lan
gus, stovėjo daržuose ir lau
kuose ir linksmai šaukė:

— Vivat! Tegyvuoja im
peratorius!

Prieš katedrą Aleksandro 
laukė visa Vilniaus kapitu
la, visi kanauninkai ir pre
latai, pasipuošę savo porfi- 
rinėmis togomis. Imperato
rius sustojo valandėlę, pa
bučiavo kryžių ir pro buvu
sius pilies vartus įžengė į 
miestą.

Nuo vartų, dešinėje Pi
lies, Šv. Jono irx Vyskupų 
gatvių pusėje stovėjo pėsti
ninkai su vėliavomis, svei
kindami imperatorių griaus
mingais *‘ura‘” "

(Bus. daugiau)

Worcester, Mass.
Pranešimas Mezgimo 

Reikalais
Draugės! Kurios dalyvavot 

susirinkime pereitą penktadie
nį ir pasižadėjot imti dalyvu- 
mą mezgime įvairių drabužių 
Sovietų Sąjungos kovotojams, 
būtinai ateikit šį penktadienį, 
ll-tą rugsėjo, 7:30 vai. vaka
re, Lietuvių Svetainėn, 29 En
dicott St. Bus pristatyta siūlai- 
vilnos, tad būkite prisirengu
sios pradėti

Prašome 
ginas prisid< 
naus darbo/
kiekvieną kuosą minutę. Dau
gumoje mes, draugės, mez-

mezgimą.
visas moteris-mer- 
ti prie šio prakil- 
jam paaukaujant

»■ J

gėm, sjųypnvpupšėpi sąyp uą- 
mus. šiuo tarpų palikim savo 
darbus ant toliau. Suglauskim 
visas spėkas - visas liuosas mi
nutes, padėkim savo šalies ir 
Sovietų didvyriškiems kovoto
jams laimėti šį karą.

Komisija prašo tų draugių, 
kurios jau pasižadėjot, gauti 
daugiau talkininkių. Pasiekit 
savo pažįstamas, per jas kitas. 
Paprašykit jas prisidėti prie 
šio darbo.

Penktadienį, 11-tą rugsėjo 
susirinkusios išdirbsim planus- 
tvarką, kaip bus parankiau
sia visom. Lauksim skaitlingos 
grupės pradėjimui šio darbo.

LLP Kuopos Komitetas.

Pagelbėkit Javo tautai pirkda
mi bonus ir štampas

SVARBIOS KNYGOS

RAISTAS
Apysaka iš Chicagos lietuvių gyvenimo, dirbančių 

gyvulių skerdyklose
PARAŠE UPTON SINCLAIR

Pataisytas ir papildytas lietuvių kalbon vertimas.
450 Puslapių. Kaina $1.00.

lietuvių gyvenimo.
RASODA

gyvai vaizduoja ekono-

Mortos Vilkienes Divorsas
Puikus vaizdas Amerikos

PARAŠE MIKAS

Apysaka, kur autorius labai
minį, politinį ir kultūrinį lietuvių gyvenimą Amerikoje.

Puslapių 820. Kaina $1.00.
Nurodoma kaip paprasti darbininkai išsilavina ir patampa 

visuomenės veikėjais. Kaip biedni bemoksliai išeina aukštus mok
slus ir atsiekia profesijas su kitų pagalba, o vėliau būna baisiai 
nedėkingi savo prieteliams. Vieniems progresuojant, o kitiems 
tinginiaujant atvykusioms į- šią laisvą šalį, prasideda kova švie
sos su tamsa. Ji pasireiškė formoje divorso jaunoje šeimoje, kur 
iškyla daug skandalų.

English - Lithuanian 
Self ■ Instructor

Tai rankvedis angliškai kalbantiems mokytis lietu
viškai. Taipgi gali pasinaudoti lietuviai, norintieji mo
kytis anglų kalbos.

PARAŠE DR. J. J. KASKIĄUČĮUS

Puslapių 252, stipriais audimo apdarais, kaina $1.50.

Lietuvių Kalbos Gramatika
Pritaikyta Amerikos Lietuviams sų 

Angliškais Paaiškinimais
SUTAISĖ DR. D. PILKA

Kaina $1.00 už egzempliorių. Vasaros sezonu 75c.

“Gyvenimo Saulėleidis"
Pirma Knyga Lietuvių Kalboje apie 

Numirusių Laidojimų
Parašė ir Išleido Graborius

JOSEPH LeVANDA—LEVANDAUSKAS

800 puslapių, kaina $1.25; vasaroj sezonu $1.00.

Kiekvienam svarbu susipažint su sekamais dalykais: Laidojimų 
istorija, papročiai, apeigos, testamentai, advokatai, teismai ir kiti 
dalykėliai. Taipgi balzamavimas, plastika, kaukės, chemikalai, 
taxidermija, koplyčios, kapinės, jnausolėjai, deginimai, mirusio 
tu to pervedimai ir tt.

Pįrmoji Pagalbą Ligoje ir Nelaimėje
PARAŠE DR. J. J. KAŠKIAUCIU8'

♦ •»<

Kiekvienas žmogus privalo šią knygą turėti savo namuose. La- 
' bai svarbu^ patarimai ką daryti susižeidus, stalgiai kam apslobus 

arba apširgus kada sunku gauti gydytojaus pagalba.
Ši knyga duoda daug receptų, sulyg kuriais gausite vaistų gydy

tis pagal nurodymus knygoje.
Kaina $1.00; vasaros sezonu tik 75c.

New Yorko Pasaulinės Parodos 
Paveikslų Albumas

Būtinai įsigykite šį papuošalą savo namų knygynui. Tai pui
kiausia padaryta knyga lietuvių Kalboje. Trijų ępalvų viršej|a|; 
daugybė gražių paveikslų iš Pasaulinės Parodos 1939 ir 1940 mm. 
Taipgi telpa paveikslai pasauliniai garsių pastatų New Yorko 
mieste. Yra daug mokslinių informacijų apie nąujovinę techniką 
ir yrą skambių bruožų iš Amerikos istorijos.

56 puslapių; kaina 25c; Vaąaros sezonu 20c.
1 ♦. + » •* * v "

‘Laisvės” Administracija
427 Ęoi'iiper Broukl

i i ■Hm. i.... ąiij, »j iniįi~



Ketvirtad., Rugsėjo 10, 1042 Penktas Puslapis

Raudonarmiečiai Tik Viename Stalingrado Sek
toriuje Pasitraukė Truputi Atgal; Kitur Atmušė 

Priešus; Padarė Jiem Skaudžių Nuostolių 
ji ------------------- ---------------------

Sovietų Oficialiai Pranešimai

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

vienas žmogus, kuriam rū
pi savo dienraštis palakyti, ku
riam rūpi karas laimėti ir liau
diška taika įvykinti.

nei

Madrid. — Ispanijos fa
šistų laikraštis ABC iš
spausdino prez. Roosevelto 
kalbos kritiką, kurią para
šė Berlyno naciai.

Maskva, rugs. 9. — Sovietinė kariuomenė rugs. 8 d. 
vedė mūšius su priešais į vakarus ir į pietų vakarus 
nuo Stalingrado, taipgi srityje Novorossiisko ir Moz- 
doko. Kitose fronto dalyse nebuvo jokių svarbių atmai
nų.

Mūsų oro jėgos rugs. 7 d. sunaikino bei sužalojo 30 
vokiečių tdnkų ir šarvuotų automobilių, 150 trokų su 
kariais ir reikmenimis ir keturis gazolino trokus ir 
nutildė septynias baterijas priešlėktuvinių ir lauko ka- 
nuolių, susprogdino du amunicijos sandėlius ir išvai
kė, dalinai sunaikinant, batalioną priešų pėstininkų.

Į vakarus nuo Stalingrado sovietinė kariuomenė ve
dė atkaklius apsigynimo mūšius. Viename siaurame 
sektoriuje vokiečiai pradėjo atakuot tankais. Sovietų 
artilerija užkirto priešams kelią pirmyn. Hitlerininkai 
atsigabeno daugiau tankų ir pėstininkų, ir su parama 
savo orlaivių panaujino ataką prieš mūsų pozicijas. 
Po įnirtusio susikirtimo, mūsų kariuomenė pasitrau
kė į naują apsigynimo liniją.

Hitlerininkai stengėsi užimt vieną apgyventą vietą. 
Kruvinos kautynės siautė per ištisą dieną, ir kartais 
ėmė viršų vokiečiai, o kartais sovietiniai kovotojai. Vo
kiečiai neteko penkių tankų ir apie 450 kareivių ir of i- 
cierių.

Į pietų vakarus nuo Stalingrado vokiečiai pradėjo 
ofensyvą, bandydami užeit šonan mūsų kariuomenės. 
Sovietų tankai kantr-atakuodami atmušė priešų ata
ką. Devyni vokiečių tankai buvo išmušti iš veikimo ir 
viena hitlerininkų kuopa liko sunaikinta.

Įvyko atkaklūs mūšiai su priešų tankais ir pėsti
ninkais, kurie įsivarė kyliu į mūsų apsigynimo liniją 
Novorossiisko srityje. Automatiški vokiečių šauliai 
bandė užeit užnugarėn ir taip užimt vieną mūsų arti
lerijos bateriją. Raudonojo Laivyno artileristai išsto
jo mūšin ir atrėmė priešų ataką. Mūsų kulkasvaidinin- 
kai iškapojo grupę priešų automatiškų šaulių.

Kitame sektoriuje raudonarmiečiai vedė mūšį su 
skaitlingesniais priešais per tris valandas ir sunaikino 
apie visą kuopą vokiečių pėstininkų.

Mozdoko srityje priešai po priedanga savo artilerijos 
ugnies ir orlaivių perkėlė savo pėstininkus ir tankus 
per vieną upę. Sovietiniai pėstininkai, veikdami išvien 
su sava artilerija ir prieštankiniais šauliais, sužalojo 
bei sunaikino 10 vokiečių tankų ir šešis šarvuotus au
tomobilius ir užmušė apie 850 nacių kareivių ir ofi- 
cierių. Priešai, nepajėgdami atlaikyt smūgio, įmėgino 
pasitraukt iš mūšio. Sovietinė kariuomenė kirto kitą 
smūgį jiem šonan ir tęsė kautynes, kad sunaikint visą 
tą priešų grupę. 1

Atakos lėktuvai Raudonosios Vėliavos Baltijos Lai
vyno padarė žygį prieš vokiečių orlaivių stovyklą. Jie 
prasiveržė pro tankiausią vokiečių priešorlaivinių ka- 
nuolių ugnį ir sunaikino 10 vokiečių trimotorinių orlai
vių.

Išėjusiojo Jungtinių Valsti
jų kariuomenėn, LDS sekreto
riaus ir “Tiesos” angliškojo 
skyriaus redaktoriaus, Jono 
Orman©, pareigas pradėjo eiti 
Matas Šolomskas, 
phijos.

Tai dar jaunas 
gas, be to, gabus 
tas šolomskas —
ALDLD sekretoriaus, 
ninko M. šolomsko. Jis vado
vaus LDS jaunimui.

Tenka palinkėti Matui juo 
didesnio pasisekimo jo svar
biose ir didžiai atsakingose 
pareigose!

Chinai nuvijo japonus atgal, 
15 ihylių į šiaurius nuo did
miesčio Kantono. Chinai taip
gi atėmė iš priešų Tsungfą 
Lupao.

ir

iš Philadel-

ir energin- 
vyras. Ma- 

brolvaikis 
Domi-

LABAI PAKILO SKAIČIUS 
BALSŲ KOMUNISTAM ŠVE

DŲ MIESTO RINKIMUOSE
Stockholm, šved. — Pas

kutiniuose Sandviken mies
to rinkimuose, Švedijoj, už 
komunistų kandidatuą bal
savo treja tiek daugiau pi
liečių, negu dveji metai at
gal. Dabar miesto tarybon 
išrinkta penki komunistai. 
Viso šiuose rinkimuose už 
komunistus balsavo 994 pi
liečiai, o dveji metai atgal 
tik 329. Tada nė vienas ko
munistas nebuvo išrinktas.

Socialdemokratų partijos 
kandidatai pas Rūtiniuose 
rinkimuose gavo 4,355 bal-, 
sus ir 25 vietas miesto ta
ryboj, tai daugiau, negu bet 
kuri kita partija.

Australija, rugs. 8. — Ja
ponai prasiveržę per tarpkal- 
nę saloj New Guinea ir gru
miasi pirmyn linkui talkinin
kų uosto Port Moresby.

Retosios Oro Dujos— 
Kaip Jos Atrastos?

(Tąsa nuo 3-čio pusi.)
• azotas yra nevienodas.
— Kavendišas! — apstul

bo Reilis.—Prieš šimtą ine-

ro

Amerikos Orlaiviai Pleškino Fašistų Įrengimus 
Ir Laivus Srityje Kretos Salos ir Kitur

Amerikos Oficialiai Pranešimai
Cairo, Egiptas, rugs. 8. — Jungtinių Valstijų oro jė

gų štabas Viduriniuose Rytuose pranešė, kas seka:
Amerikos armijos didieji bombanešiai rugs. 7 d., 

veikdami išvien su anglų orlaiviais, atakavo karinius 
taikinius Suda Įlankoj, Kretos salos srityj.

Per šių ataką buvo užkurti keli gaisrai ir dideli spro
gimai prieplaukų srityje. Pastebėta vienas smarkiai 
degąs priešų laivas.

Amerikos ir anglų lakūnai daugmeniškai bombar
davo vieną lėktuvų stovyklą arti Suda Įlankos ir sukė
lė gaisrus, kurie buvo matyt per beveik 60 mylių.

— Taip, — tarė Djuaras. 
— Rodos, apie tai yra užsi
minta viename jo pirmųjų 
darbų apie oro sudėtį. Jūs 
suraskit tą darbą.

— Aš jį rasiu dar šian
dien ! — pareiškė Reilis.

Reikia ’tik pagalvoti: jis 
buvo pralenktas visu šimtu 
metu!

New Delhi, Indija, rugs. 8. — Generolas Clayton 
Bissel, komandierius Amerikos oro jėgų Indijoj, Bur- 
moj ir Chinijoj, pranešė, kad:

Rugs. 3 d. buvo mėtomos bombos į Bhamo, kur pa
daryta du dideli gaisrai. Kitos bombos buvo numestos 
į Kathą ir pataikė į geležinkelio bėgius arti upės prie
plaukų. Bombos, nukritusios arti vieno stambaus gar
laivio, užkūrė gaisrą ir eksploziją. Mūsų lakūnai kul- 
kasvaidžiais apšaudė keturias arti buvusias valtis.

FILIPINAI TEBEKOVO
JA PRIEŠ JAPONUS
Washington. — Filipinų 

prezidentas Quezon sakė, 
jog daugelis jų dar tebeko
voja prieš japonus; tikisi, 
kad Amerikos kariuomenė 
greit atvyks Filipinam pa
galbon.

Netikėtai u ž k 1 u pdami, 
raudona rmiečių žvalgai 
naktį sunaikino rumunų ba
taliono štabo buveinę ir su
sprogdino būrį trokų su 
amunicija.

Maskva, rugs. 9. — Sovie
tinė kariuomenė atėmė iš 
vokiečių vieną kaimą Moz
dok srityje, Kaukaze.

New Guinea. — Austra
lai sulaikė japonus už 50 
mylių nuo Porto Moresby.

Berlynas pasakojo, būk vo
kiečiai įsiveržę į Stalingrado 
priemiesčius. Tai priešų pro
pagandos pasaka, kurios nie
kas nepatvirtina.

EGIPTAS, rugs. 8. — EI 
Alamein fronto pietinėje daly
je vokiečiai traukiasi atgal, 
atakuojami talkininkų jėgų.

Elizabeth, N. J.
Pranešimas Sietyno Choro 

Nariams
Visi sietyniečiai nepamirški

te susirinkti ant praktikų ket
virtadienį, rugs. 10. žinot, kad 
Sietyno Choro ir Rusų Darbi
ninkų Choro ir šokikų grupės 
piknikas ir koncertas įvyksta 
šį sekmadienį, ant Speedway 
ir 16th Ave., Irvington, N. J. 
žinot, kad šitam piknike pro
grama prasidės anksti, todėl 
visi turime būti prisirengę ge
rai prie išpildymo programos. 
Tai bus didelis piknikas, už 
tai mes norim gerai pasirody
ti programoj, kad mes visados 
einam ir eisim pirmyn.

Todėl visi susirinkite ant 
pamokų ketvirtadienį, 7:30 
P. M. Nes pikniko reikalai dar 
nebaigti. Reikės darbininkų. 
Turėsim tą viską sutvarkyti.

P. Casper.

januolių parė. Bet sekmadienį 
jau nesijautė gerai, o sekma
dienio naktį skausfnai suėmė 
taip kairiajam šone, kad ir 
kvapo negalėjo atgauti. Pa
šauktas gydytojas surado, kad 
Juozas serga plaučių uždegi
mu ir pasiuntė į U. S. Marine 
Ligoninę, prie E. 124-tos gat
vės ir Fairhill Rd. Per porą 
dienų Juozas buvo kritiškoj 
padėtyj. Bet dabar nors ir iš 
lėto, jau eina geryn.

Laimingo ir greito pasveiki
mo Juozui.
Collinwoodiečių Susirinkimas

Penktadienio vakare, rug
sėjo 11 d., įvyks LLD 190 kp. 
susirinkimas, Nemurų namuo
se, 15210 Lucknow Ave. Visi 
būkime susirinkime. O už vis 
svarbiausia, pasimokėkim duo
kles. Nes Centro Sekretorius 
jau piktai mus bara, kad tiek 
daug dar nepasimokėjusių na
rių mūsų kuopoje ir tai ne 
dyvas, nes jau metai eina prie 
pabaigos. O šį metą Centras 
mėgina išleisti brangią knygą, 
o be pinigų negalima to įvyk- 
dinti.

Todėl ne tik patys pasimo- 
kėkime, bet paraginkime ir ki
tus, kurie dar nėra užsimokė
ję duoklių. Tuomi ir knygos 
susilauksime greičiau, kurią 
gausime veltui. J. N. S.

Pradžia 12 vai. dieną. Bilietas 40c 
(su taksais). Kviečiame vietinius ir 
iš apylinkės dalyvauti ir linksmai 
praleisti laiką. — Kom. (212-214)

BALTIMORE, MD.
Lyros Choro pamokos įvyks rug

sėjo 11 d., penktadienio vakare, 8 
vai. Liet. Salėje, 853 Hollins St. 
Kviečiame visus choro narius daly
vauti laiku, taipgi prašome ir tų 
narių, kurie per tūlą laiką atsi
traukė nuo Choro, sugrįžti ir vėl 
kartu dirbti dėl Choro labo. — Val
dyba. (212-213)

MONTELLO, MASS.
Darbininkų Klasės piknikas, 

Liet. Taut. Namo Parke, įvyks rug
sėjo 
tijos 
tija 
ginį 
rinkimų j J. V. valdvietes. 
prašome visus darbininkus ir orga- 
niacijas pagelbėti sukelti finansų 
ateinantiems rinkimams, visi daly
vaukite šiame' piknike. Bus rodoma 
krutami paveikslai iš Sovietų Karo 
fronto su naciais. įžanga veltui. — 
Korrv. (212-214)

WILKES BARRE, PA.
LDS 7 kp. susirinkimas jvyks 

rugsėjo 13 d., 10 vai. ryto. Progre
syvių Kliube, 325 E. Market St. 
Visi nariai būtinai turi dalyvauti, 
nes bus svarstoma apie pakėlimą 
mokesties nariams, užmokėti karei
viams duokles.—O. Zdanienė, Sekr.

(211-213)

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

11 d. rugsėjo, 7:30 v. v., Liet. Sa
lėje, 315 Clinton St. Prašome na
rių dalyvauti ir naujų narių atsi
vesti. — J. K. Navalinskienė, Sekr.

(211-^13)

CLEVELAND, OHIO
Juozas Paltanavičius Sunkiai 

Apsirgo
Tik sugrįžo ant poros dienų 

iš kariuomenės stovyklos, kad 
išlydėti savo brolį Jurgį į ka
riuomenę ir pasisvečiuoti pas 
tėvus bei Clevelando jaunimą. 
Juozas parvažiuodamas trau
kiniu, užsnūdo ir vėliau pabu
dęs pasijautė, kad jis sėdi 
prie orotraukio ir jo šonas, 
kuris buvo į orotraukį, jautėsi 
lyg sustingęs.

šeštadienio ryte parvažiavęs 
namo išlydėjo brolį iki stoties. 
Vakare buvo dėl jo surengta

PRANEŠIMAI
IS KITUR

NEWARK, N. J.
Sietyno Choras, bendrai su Rusų 

Choru rengia didelį pikniką, rugsė
jo 13 d., Polish National Park. 
Speedway & 16th Ave., Irvington, 
N. J. Bus graži muikale programa.

12 ir 13 dd. Rengia Kompar- 
tarptautinis Skyrius. Kompar- 

pergyvena tarptautinei strate- 
laikotarpį, taipgi rengiasi prie 

Todėl

vakaras, 
Ruošia 

Unijos,

jvyks 
Fifth 
visos 

naudai

BALTIMORE, MD.
Ketvirtadienį, rugsėjo 10, 

“Salute to Russia” 
Regiment Armory. 
Baltimorės miesto
Sovietų Sąjungai Gelbėti. Bilietas 
55c. Visą meninį programą vado
vaus Senia Solomonoff, taipgi kal
bės žymūs kalbėtojai. Pradžia 8 v. 
v. Kviečiame dalyvauti. (211-212)

NEWARK, N. J.
Prašome Sietyno Choro narių bū

ti pamokose ketvirtadienį, rugs. 10 
d., 180 New York Avė., 7:30 v. v. 
Yra svarbu gražiai prisiruošti pikni
kui, kuris įvyks sekmadienį. —P. C.

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

trečiadieni, rugsėjo 9 d., 8 vai. va
kare, LDP Kliube, 408 Court St. 
Draugai, būtinai dalyvaukite šiame 
susirinkime, nes bus daug svarbiu 
dalykų apkalbėti. 
Sheralis, Sekr. (210-212)

LORIMER RESTAURACIJA
ANTANAS BARZDA, Savininkas

417 LORIMER ST. “Laisvės” Name BROOKLYN

Geriausios rūšies

VALGIAI
Gaminami Europiško 

ir Amerikoniško 
Stiliaus

Puikūs lietuviško na
mų darbo kllbasal Ir 

kepta par šieną

Gaspadoriškai nuvirti 
kopūstai ir barščiai

Atdara nuo anksti ryto iki vėlai vakaro 
Penktadieniais ir šeštadieniais atdara per naktį 

Visada yra pasirinkimas pieniškų valgių ir daržovių—virtų ir žalių

STAMM

BUY. VNIY«»
Clement Vokietaitis

Lietuvis Advokatas 
66 COURT STREET 

Brooklyn, N. Y.
Tel. TRiangle 5-8622

168 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVcrgrecn 8-7179

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas
306 UNION AVENUE

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

NOTARY
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5048

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

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

660 Grand Street Brooklyn, N. Y.

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa-

7 geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn 

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

Tel. GLenmore 5-6191

vendišo ty-

i

lai

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

oil Si

F. W. Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Ave.
Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

I. Nečajev.
(Kitame Įvairumų nume

ryje bus apie
rimą, elementą ir “taurią
sias”. oro dujas.)

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

★ LIETUVIŠKAS ★

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINE) 
Rheingold Extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtines 
Importuotų ir Vietinių 

Kasdien Turime 
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ
JUOZAS ZEIDAT

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

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

anglių pristatymas į miestus

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

Telefonas EVergreen 7-1661

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

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

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated
J. LeVanda—L. LeVanda 
Tėvas ir Sūnus Levandauskal 

UNDERTAKER

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

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

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

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

kad visados bus patenkinti.

Linksma Pare Kiekvieną Šeštadienį!
TURIME GERŲ VYNŲ IR DEGTINIŲ

Ateikite pasimatyti su Giviais
Slaf Geriausias Alus Brooklyne 
h-esas

BROOKLYN, N. Y.
Tel. EV. 4-8608

DIREKTORIUS 
LAIDOTUVIŲ

Liūdesio valandoj kreip- ; 
kites prie manęs dieną Į 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai ’ 
moderniškai įruošta mū- ; 
sų šermenine. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 

būsite patenkinti.

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



šeštas Puslapis

NewYorto^Afellnloi
Ketvirtad., Rugsėjo 10, 1942

Mezgėjų Pramoga 
Pavyko

mezga
Kai kurios kitos, re-

Atsilikus nuo “Laisvės” pik
niko, Philadelphijoj, pereitą 
sekmadienį, teko dalyvauti 
mezgėjų arba tikriau tariant 
Maspetho keturių tautų su 
mezgėjomis suruoštam drau
giškam išvažiavime lietuvių 
mezgėjų vilnų fondo naudai, 
Alley Pond giraitėje.

Mezgėjos greta pikniko bu
vo nusivežusios ir mezginių. 
Jie gražiai išdėta ant stalo. 
Greta mezginių parodoma ir 
ką tik pasiūtas mergiščiai 
švarkutis irgi Sovietų Sąjun
gos pagalbai. Mat, kai kurios 
organizacijos turi siuvėjų gru
pes, kaip kad mes turim mez
gėjų grupę. Ten pat mūs čam- 
pionė K. Petlizkienė 
kojines.
gis, irgi turėjo mezginių atsi- 
vežusios mėgsti piknike. Ki
tos, S. Kleizienė, K. Rėklienė 
ir viena gabi lenkė priiminėjo 
-užrašinėjo aukas vilnų fon
dui. Vakarop, sakė jos, jau tu
rėjo apie 29 dolerius. Smulk- 
meningai, bet abejo, paskelbs 
pati komisija. Dar kitos mez
gėjos, R. Laukaitienė ir O. 
Kalvaitienė dirbo sukaitusios 
greta su kitataučių draugių- 
draugų komisija aprūpinti val
giais ir gėrimais gana skait
lingą būrį svečių.

J. Kaulinis pasitarnavo sve
čiams atveždamas nuo buso 
be mašinų atvykstančius sve
čius. Kalvaitis ir kai kurie ki
ti taipgi buvo prie darbo, 
žodžiu, čia matėsi graži ko
operatyviška talka maspethie- 
čių lietuvių veikėjų su savo 
draugais veikėjais iš lenkų, ru
sų ir vokiečių organizacijų. 
Šiaip lietuvių dalyvavo tik vi
dutiniai, kadangi daugelis uo
liausių tokių 
tojų buvo 
piknikan.

Kaip buvo
tesėta, čia turėta platforma ir 
gera muzika šokiams, taipgi 
mergaitė, gabi šokėja, šoko so
lo, kuriai šokant, žiūrovai me
tė ant estrados kvoterius, de
šimtukus — ne jai, o Ameri
kos Raudonajam Kryžiui, ku
rio skyrių palaiko šios pramo
gos dalyvės organizacijos.

Tikimasi nuo pramogos ir 
gražaus pelno vilnų fondui, iš 
kurio lietuvės mezga šiltus 
megstinius raudonarmiečiams 
kovotojams prieš hitlerininkus.

Maspethiečiai pasakojo, kad 
šį sekmadienį, rugsėjo 13-tą, 
toje pat vietoje bus kitas iš
važiavimas Ispanijos karo ve
teranų ir pabėgėlių pagalbai.

Originaliai buvo tam tikslui 
skirta 6-ji, bet pranešus, kad 
mezgėjos pritrūko vilnų, jie 
vilnų fondui užleido pirmesnę 
dieną. Rep.

pramogų lanky- 
išvykę “Laisvės”

žadėta, taip iš-

Miestas Turėjo Daug n v* Svečių
Nežiūrint, jog karo ir kai 

kurios kitos industrijos dau
gelyje vietų dirbo per visą La
bor Day, tačiau tos šventės 
proga miestas turėjo labai 
daug svečių. Viešbučiai, mies
to centro restauranai, teatrai 
skelbia darę rekordinį biznį 
bėgiu visų trijų dienų.

Geležinkelių ir busų stotys 
buvo užsitvenkusios atvykstan
čiais miestan ir grįžtančiais, 
taipgi išvažiuojančiais ir grįž
tančiais newyorkiečiais. Dau
gelyje traukinių išvažiuojan
tieji begavo tik stovimą vietą, 
o tūluose ir visai pritrūko, ne
galėjo grįžti planuotu laiku.

Nacionalės Jaunimo Admi
nistracijos klasių studentai ir 
liuosnoriai ekspertai renka pa
vartotus radijus, perbudavoja, 
sutaiso, ir perduoda armijos 
kempėms.

Amteris Kalbės 
Per Radio

IDS 1 Kuopa Nutarė Užsidėti Po 10c 
Per Mėnesį Karių Duoklėms

Susirinkimas įvyko rugsėjo 
3 d., “Laisvės” svetainėje. Na
riai buvo kviesti atvirutėmis, 
tad susirinko nemažas būrys. 
Valdybos raportas priimtas be 
disk usijų.

Laiškų skaitymas: LDS Cen
tras, klausime naujų narių ga
vimo, ragino visus narius veik
ti. Kurie nesijaučia gana drą
sūs prikalbėti savo pažįstamus 
stoti į LDS, tie prašomi pri
duoti tų žmonių vardą, pavar
dę. ir antrašą J. Grubiui, K. 
Reiniui ar P. Grabauskui. Kad 
palengvinti sąlygas gavimui 
naujų narių, Centras nutarė 
priimti be įstojimo į abudu 
skyrius. Lietuviams dabar ge
riausia proga įstoti į LDS 1-mą 
ar į kurią kitą kuopą.

Iš LDS Centro kitas laišku
tis prašė kuopos narius šaltai 
svarsyti klausimą pasikėlimo 
10 centų per mėnesį mokesties 
visam karo laikui, kad užmo
kėti duokles LDS narių karei
vių, kurie yra ar bus paimti į 
Dėdės Šamo armiją. Diskusi
jos tęsėsi apie valandą laiko. | 
Daug narių ėmė dalyvumą | 
diskusijose — vieni už, kiti i 
prieš. Balsavime dalyvavo 58 
nariai. Pasekmės balsavimo: 
už pasikėlimą po 10 centų 38 
balsai, prieš — 20 balsų.

Pasikėlimas 10c bus vykdo-' 
mas tik tada, jeigu visame j 
LDS didžiuma bus nubalsavę 
taip, kaip mūsų kuopa.

Komisijų raportai: Pirm. A. 
Velička pakvietė K. Petrikie- 
nę, ambulanso pirkimo komi
teto narę, raportuoti apie am- 
bulansą. Ji sakė, kad virš 15 
šimtų dolerių sukelta ir ambu-

jos rė- 
$85.50 
Aukų

lansas iškilmingai, dalyvau
jant apie 1,500 lietuvių, rug
pjūčio 30-tą perduotas Ameri
kos Raudonajam Kryžiui. Ant 
ambulanso buvo užrašyta, jog 
tai auka nuo Brooklyno Lie
tuvių Organizacijų.

LDS 1-ma kuopa, su 
mėjų pagalba, sukėlė 
pirkimui ambulanso.
rinkime daugiausiai pasidarba
vo A. Balčiūnas, ir kiti. Kuo
pos susirinkimas sutiko rapor
tą ir pareiškė darbuotojams 
padėką entuziastišku plojimu. 
Kuopa dėkinga draugam, ku
rie tam prakilniam dalykui 
dirbo, tuo pat sykiu keldami 
ir mūsų kuopos garbę.

A. Bimba kalbėjo apie svar
bą priklausyti ir Lietuvių Li
teratūros Draugijoj: priklau
santiems tuojau užsimokėti 
duokles, o nepriklausantiems 
įstoti. Draugija šiemet leidžia 
knygą iš Amerikos Istorijos, 
apie pirmuosius Amerikos de
mokratijos steigėjus. Tokios 
knygos lietuvių kalboj nėra, ši 
bus pirma. Įstojantis į LLD 
kiekvienas turi progą įsigyti 
kalbamą knygą. Už $1.55 per 
metus gaus knygą ir 4 nume
rius žurnalo

K. Petrikienė 
jau 48 asmenys 
duoti kraujo 
Kryžiui. Kvietė
ti tą patį. Kraujas bus imamas 
rugsėjo 12-tą..Tėmykite “Lais
vėj” specialio komisijos pra
nešimo apie laiką ir vietą.

Kuopos stovis: Ligoniai 
susispendavę 3.

Jurgis Kuraitis, Koresp.

Šviesos.”
pranešė, kad
užsiregistravo
Raudonajam

visus padary-

Q

Pirmas Užtemdymas 
Nakčia

Pirmas visuotinas miesto už
temdymas arba pirmas tikras 
perspėjimas nuo atakų iš oro 
nakčia įvyko iš 6-tos į 7-tą 
rugsėjo, apie pusė po dviejų, 
pačiame įmigime. Tačiau sire
nų spiegimas greit miestiečius 
pribudino ir sujudino pasiruoš
ti slėptis.

Nelaimei, daugelis iš miego 
pabudę, gal išsigandę ar už
simiršę, vieton užgesyti lem
pas, užsidegė. Jeigu 
būtų ant miesto buvę 
hitlerininkai, vietomis 
sančios lempos būtų
ninkams reiškusios pakvietimą 
atnešti bombų.

Reikia 
denams, 
šokti iš 
įšokę už
vo gatvėse ir šaukė užgesinti 
šviesas.

visai nesimatytų šviesų. Pa
prastas langams užlaidas var- 
tojantieji privalo užgesyti 
šviesas laike perspėjimo nuo 
atakų iš oro, nes jos visai ne
paslepia šviesos. Paprastų už
laidų užtenka tik kasdieni
niams pritamsinimams (dim- 
outs). T-ęs.

Aido Choras Rengiasi 
Prie Spalių 18-tos

Israel Amter, komunistų 
kandidatas į gubernatorius 
kalbės į New Yorko gyvento
jus rinkimų klausimu šio ket
virtadienio vakaro 7 :30, iš sto
ties WQXR, 1560 klcs.

Ši programa bus pirma iš 
16-kos, kurias komunistai pla
nuoja turėti 
kampanijos, 
žymiausių 
kiekvienoje 
skirtingą
gyvenimo problemą, 
mos kol kas numatyta turėti 
antradieniais ir ketvirtadie
niais. L. K. N.

laike šios rinkimų
Jose kalbės eilė 

komunistų vadų, 
iš jų paliečiant

mūsų šiandieninio
Progra-

jei choris- 
užsiėmimų, 
savo laika 
tada laiko

ištiesų 
atvykę 

spok- 
hitleri-

REIKALAVIMAI
Reikalingas nusimanąs apie viri

mą darbininkas. Kreipkitės pas' M. 
Simonavičius, 426 So. 5th St., 
Brooklyn, N. Y. (212-218)

Reikalinga mergina ar moteris 
dirbti prie generalinio namų dar
bo, lengvas skalbimas. Gaus nuosa
vą kambarį. Reikės atsiliepti Dak
taro telefonu. Tur mokėti, kaip kal
bėt ir rašyt angliškai. Alga $45— 
50. Dėl daugiau informacijų, telefo- 
nuokite: Evergreen 7-4127. \

(210-213)

Pereitą antradienį Aido 
Choro pamokose dalyvavo jau 
visai nemažas būrelis chorist- 
tų. Choras rimtai susirūpinęs 
savo greitai — šuoliais prisi
artinančiu parengimu, kuris 
įvyks 18 d. spalių, New Na
tional svetainėje, 261 Driggs 
Avenue, Greenpointėj. Taigi, 
kaip matome, laikas jau visai 
trumpas, o darbo dar vis yra 
daug. Gerai būtų, 
tai neturėtų kitų 
o galėtų pašvęsti 
vien tik menui, tai
turėtume įvalias. Deja, kiek
vienas choristas, atidirbęs sa
vo valandas dirbtuvėje ar raš
tinėje, savo nuliekamą laiką 
pašvenčia lietuviškos kultūros 
kėlimui. Tai yra kilnus daly
kas.

Beje, Choras dar gali pasi
didžiuoti savo nauja nare. Tai 
drauge Blanche Sinkevičiene, 
kuri apie metai laiko atgal 
atvyko iš Easton, Pa., ir apsi
gyveno Brooklyne ir pereitą 
penktadienį buvo perstatyta 
aidiečiams kaipo nauja narė. 
Ji yra vadovavus chorui Easto- 
ne, tai reiškia, su dainavimu 
susipažinusi gerai ir bus stam
biu sutvirtinimu Aido Chorui.

Buvo užsibrėžta kiekvieną 
ketvirtadienį parašyt šį tą apie 
Choro praeitį. Bet šį kartą 
jūsų korespondentas labai at
siprašo, nes nesuspėjau pri
ruošti tam medžiagos, — kiti 
užsiėmimai, svečiai ir 1.1, lai
ką sueikvoja taip, kad sunku 
rasti minutę liuoso laiko. Dėl 
kito ketvirtadienio, tačiau, mė
ginsiu šį tą parašyti.

Vyrai choristai, neužmirški
te, kad rytoj mes susirenkam 
7-tą valandą. Mat, yra dainų, 
kurias dainuoja vieni vyrai ir 
yra tokių, kurias dainuoja 
vien tik moterys. Dėl to, mo
terų balsai susirenka antradie
niais viena valanda anksčiau, 
o penktadieniais — vyrai.

Ateidami į pamokas pamė
ginkite atsivesti ir naujų na
rių. Kuo didesnis choras bus 
skaičiumi, tuo smagiau dai
nuoti. Choro Koresp.

Del Siuntiniu Karo 
Kaliniams

Brooklyno pašto viršininkas 
Quayle praneša, kad prade
dant rugsėjo 7-ta visi siunti
niai, laiškai ar pundai, taiko
mi karo kaliniams ar įkalin
tiems bei sulaikytiems civili
niams, turi būti siunčiami New 
Yorkan percenzūravimui, ne 
Chicagon, kaip lig šiol būda
vo. Ant visų tokių siuntinių, 
apart kalinio ar internato ad
reso, turi būti užrašyta “Via 
New York, N. Y.”

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau Felikso Juškos. Kas 

žinote, kur jis randasi, malonėkite 
pranešti man. Prisiųskite jo antra
šą. Arba tegul jis pats atsišaukia. 
Kurie praneš man apie jj, gaus do
vaną $10.00. John Baradinskas, 8020 
Suffolk Ave., Philadelphia, Pa.

(211-212)

RANDAVOJIMAI
Pasirendavoja 3 kambariai, garu 

šildomi. Renda nuo $15 ir aukštyn. 
Taipgi pasirendavoja 4 ir 5 kamba
riai. Kreipkitės po antrašu: 32 
Havemeyer St., & 212 Moore St., 
Brooklyn, N. Y. (210-212)

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
Darbininkų Įstaiga

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

rios bolių alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

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

duoti kreditas war- 
kurie greit spėjo iš- 
lovos ir j drabužius 
poros minutų jau bu-

Reikalinga 15 patyrusių avių 
nų atrinkėjų 
mokame aukštas 
latinis. 5 dienų 
mos vakacijos ir 
Kreipkitės: 195
DeKalb Ave., Brooklyn, N. Y. 

(210-213)

žar- 
Mes 
nuo-

ir mieruetojų.
algas. Darbas 
savaitė. Apmoka-

kai kurios šventės.
Wilson Ave., arti

Del Drabužių Sovietam
Visoje Amerikoje yra renkami nešioti drabužiai 

nuo karo nukentėjusiems Sovietų Sąjungos žmo
nėms. Daugelis drabužius atsiunčia ar atveža į “Lais
vės” raštinę. Būtų daug geriau siųsti ar nuvežti juos 
tiesiai į:

RUSSIAN WAR RELIEF OFFICE
11 East 35th St., New York City, N. Y.

•7

Tuo gi tarpu padangė pra
dėta raižyti siauromis ir pla
čiomis, padebesiuose ir giliai 
pro debesų skyrimus aukštu- 
mon prašviečiančiomis švieso
mis, jieškančiomis orlaivių. 
Kaip skelbiama, buvęs virš 
miesto atskridęs iš anksto ne
praneštas bomberis ir jam pa
sirodžius miesto sargyba pada
rė perspėjimo signalą. Vėliau 
tas bomberis pažinta esant sa
vuoju.

Dėl Šviesų
žaidžiančius su šviesomis 

žmones reikėtų sudrausti, pa
dėti wardenams juos susekti. 
Juk tokis ištižėlis, kuris vie
ną kartą negali apsiauti kel
nėm be elektros šviesos, gali 
būti priežastimi sunaikinimo 
elektros tiekimo aparato ir ap- 
tamsinimo visos dalies mies
to kelioms dienoms.

Kam pabuvimas be lempų 
keletą minučių atrodo negali
mu, tas gali turėti lempas, bet 
privalo įsitaisyti tokias langam 
ir stogų atvarom uždangas, 
kad iš lauko žiūrint langai ne
atrodytų šviesiau už sienas —

Reikalinga merginų nuo 18 iki 25 
m. amžiaus mokytis gero amato. 
Gera alga ir mokinantis. Nuolati
nis darbas. 5 dienų savaitė. Ap
mokamos vakacijos. Kreipkitės: 195 
Wilson Ave., Brooklyn, N. Y.

(SIS-OIS)

Reikalinga patyrusių opereiterių 
prie moteriškų paltų. Gali atsišauk
ti vyrai ir moterys sekamu antrašu: 
116 Suydam St., (2-ros lubos) 
Brooklyn, N. Y. (210-212)

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

LLD 1 kuopos susirinkimas Įvyks 
ketvirtadieni, rugsėjo 10-tą, 7:30 v. 
v., Laisvės svetainėj. Susirinkimas 
yra labai svarbus atidarant rudeni
ni sezoną: rudeninio parengimo ir 
kuopos finansų klausimai, baigimas 
pasimokėti duokles, knygos ir 
“Šviesos”, taipgi “Laisvės” reikalai. 
— 1 kuopos Org. (211-212)

BROOKLYN, N. Y.
Tarptautinio Darbininkų Apsigy

nimo Lietuvių 17-tos kuopos nariai 
ir valdyba malonėkite ateiti į LLD 
1 kuopos susirinkimą, ten turėsime 
pasitarimą TDA 17-tos kuopos rei
kalais. — A. Mureika. x(211-212)

MASPETH, N. Y. 
4

ALDLD 138 kp. susirinkimas 
Įvyks ketvirtadieni, 10 d. rugsėjo, 
8 v. v. Zabielskio svetainėje. Visi 
nariai dalyvaukite. — Valdyba.

1211-212)

STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

Išegzaminuoja
AKIS

gerais patyrimais ir su

Pritaiko
AKINIUS

Moksliniais būdais, 
mes egzaminuojame akis, išrašome receptus, 
darome 1K, pritaikome akinius kada reikia.

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

didele atsakomybe 
sufiguruojame, pa-

u

MATEUSAS SIMONAVIČIUS
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

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

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

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

Andrius Sinusas 
Ligoninėje

Geras “Laisvės” rėmėjas ir 
prenumeratorius, Andrius Si- 
nušas randasi ligoninėj. Jam 
atsitiko nelaimė darbe. Užpuo
lė jam ant galvos didelis ka- 
valkas medžio (lumber) ir su
žeidė drg. Sinusą. Jo duktė 
pranešė LDS kuopos (New 
York City) sekretorei, Mrs. 
Mary Bartkus, kad jos tėvas 
ligoninėj, ir prašo, kad pra
neštų jo draugams per dien
raštį “Laisvę,” kad aplankytų 
JI-

Drg. Sinušas randasi Medi
cal Center, Jersey City. Lan
kymo dienos: antradieniais, 
penktadieniais ir sekmadie
niais nuo 1 vai. iki 3 vai. die
ną. Legališkom šventėm: tas 
pats laikas. Ketvirtadieniais 
nuo 7 iki 8 vai. vak.

Reikia važiuoti Hudson Tu
bes traukiniu Local, Journal 
Square iki Grove St. Išlipę į 
viršų, važiuokite Montgomery 
busu iki Medical Center.

AFL Unijų Masinis 
Mitingas 10-tą

Kelių dešimtų vietinių AFL 
unijų viršininkai-vadai rengia 
masinį mitingą 2-ro fronto 
klausimu. Jis įvyks ketvirta
dienio vakarą, rugsėjo 10-tą, 
Cosmopolitan Opera Bouse, 
New Yorke.

Apart žymių unijistų kalbė
tojų, mitinge pasižadėję kal
bėti senatorius Claude Pepper 
iš Floridos ir kongresmanas 
Elmer Holland iš Pennsylvani- 
jos.

BERNIUKAI ir MERGAITĖS 
nuo 12 iki 18 metų 

Reikalingi Namų Frontui 

Stokite j

Youth Emergency Service 
(Oficialė Programa Jauniem 

Liuosnoriam Civilinių 
Apsigynime)

ŠIANDIENĄ

Užsiregistruokite savo susiedijos 
C. D. V. raštinėj.

26 bundsmanų teismas, tu
rėjęs prasidėti rugsėjo 8-tą, 
nukeltas į rugsėjo 15-tą.

ft-r&vy L&L L&ry,

Dienraščio
Laisves

Koncertas
įvyks

Lapkr.-Nov. 8
’ Bus

LABOR LYCEUM
BROOKLYN, N. Y.

THE uia TII.IT LE.U'liS KOTniKG EISIU)

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

Krautuvėje yra 
didelis pasirin
kimas I a i k ro
džių, J a ik podė
lių, deimantinių 
žiedų, auksinių 
ir s i d a brinių 
daiktų ir daik
telių, kokių tik 
jums reikalin
ga.

DAIKTAIS IK 

KAINOMIS
VERI-THIN RYTHM ... 
Yellow gold filled care, 
17-Ikwel Precision move
meal .... 133.78 

. 1

MERCEDES ... 14 kt. 
•olid yellow gold cate, 
l7-|ewel Preckion move
ment .... $42.50

i

YERI-THIN AIRWAY . . . PW BOSITK 

or yellow gold filled Mte wtA PATENKINTI 

Guildite back. 15 (ewelt. IlYJt

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

Lietuvių Rakandų 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 

JOS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENE ir SŪNAI
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