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Pažadus Išgirdome, Lauksi

me Žygių.
| Du Metu Paseno Pasaulis.
Nepaprastas Svečias.
Tai Kam Jie Tarnauja?

Rašo A. Bimba

Labai gražiai kalbėjo pre
zidentas Rooseveltas ir prem
jeras Churchill. Kalbėjo apie 
karą ir jo problemas.

Abudu vadai pareiškė, kad
hitlerizmas pus begailestingai 
sutriuškintas.

Mes tam karštai tikime.
Prezidentas ir premjeras 

taipgi pažadėjo greitą ofensy- 
vą prieš Hitlerį Europoje. An
glijos ir Amerikos ginklai 
greitai ateisią pagalbon Sovie
tų Sąjungos Raudonajai Armi
jai.

“1940 metų pasaulis jau ta
po senove,” pareiškė Dr. Char
les M. A. Stine. Karas priver
tė žmogų taip smarkiai pro
gresuoti moksle, jog beveik 
viskas per du metu atgyveno 
savo dienas. Kiekvienoj srityj 
nauji išradimai, pagerinimai, 
patobulinimai.

Už pavyzdį jis paima auto
mobilių. Jau esąs padarytas 
toks automobilius, kuris vienu 
galionu gazolino galės važiuo
ti 50 mylių! Po karo tik tokie 
automobiliai ir būsią gamina
mi.

Bet kas bus po karo? Ar 
vėl turčiai viską susigriebs, o 
darbo žmonėms duos tik re
akciją ir bedarbę, kaip buvo 
po Pirmojo Pasaulinio Karo?

To nebebūsią po šio karo. 
Tokį užtikrinimą davė mums 
mūsų prezidentas, prieš kelias 
dienas kalbėdamas Tarptauti
nėje Jaunimo Konferencijoje.

Po šio karo bus naujas pa
saulis. Už tai kariaujančios 
Jungtinės Tautos.

Gal susilauksime tikrai ne
paprasto svečio. New Yorko 
Filharmoniška Simfonijos Or
kestrą užkvietė garsųjį Sovie-I 
tų kompozitorių Dimitri šos- 
takovičių atvažiuoti Ameri
kon.

Pakvietimą pasiuntė Artu
ro Toscanini.

Už šostakovičiaus atvykimą 
Amerikon svečiuosna darbuo
jasi Marshall Field, leidėjas 
laikraščių New Yorko “PM” 
ir Chicagos “The Sun.”

Visa padorioji spauda da
bar užpildyta žiniomis ir raš
tais apie nacių barbarizmą.

Pažangioji lietuvių spauda 
daug rašo apie vokiškus grobi
kus ir jų kruvinus žygius prieš 
Lietuvą. Dienraštis “Laisvė” 
išleido net brošiūrą ta svarbia 
tema.

Koks to visko tikslas? Tiks
las yra padėti šiam karui, su
kelti ir sumobilizuoti Ameri
kos lietuvius prieš Hitlerį ir 
jo gaujas.

Bet kaip tik priešingą darbą 
dirba “Naujienos” ir “Drau
gas.” Grigaitis vadovauja, o 
Šimutis ir Prunskis seka jo 
skverno įsikibę.

Štai “Naujienos” vėl įdėjo 
ilgą tūlo niekšo, Hitlerio agen
to kokio ten Dr. A. Geručio 
straipsnį “Lietuva ir Rusija.” 
Dabar tas pats šlamštas telpa 
“Drauge.” Gal jį perspausdins 
ir kiti pro-naciški laikraščiai. 
Mat, Hitlerio propagandos 
Biuras visuomet savo straips
nių kopijomis aprūpina visus 
tuos laikraščius.

Tame bjauriam šlamšte ban
doma visą rusų tautą padaryti 
mirtinu Lietuvos priešu.

Dabar, kai rusų tauta mili
jonus gyvybių aukoja gynimui 
visos žmonijos nuo naciško 
barbarizmo, šitoks “Naujienų” 
ir “Draugo” elgęsis yra pikta 
išdavystė — tiesioginis, atvi
ras bernavimas Hitleriui.

Trenton, N. J. — 400 iš 
New Jersey valstijos kali
nių, sąlyginiai paliuosuoti, 
tarnauja dabar Amerikos 
armijoj.

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.00 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.50

Metams

No. 213 LAISVĖS ANTRATek%o*ne. st?™1V8TREET Brooklyn, N. Y., Penktadienis, Rugsėjo (Sept.) 11, 1942 Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXXII. Dienraščio XXIV

Sovietai Maną, kad Talkininkai 
Permažai Skaitosi su Jais

AMERIKOS ORLAIVIAI 
TAŠKE JAPONUS IR KITOJ 

SALIAMONO SALOJ
Oficialiai Amerikos Pranešimai

Washington, rugs. 9. — Jungtinių Valstijų laivynas 
išleido sekama pranešimą:

Pietinis Ramusis Vandenynas:
Vienas mūsų laivyno žvalgybos lėktuvas rugs. 5 d. 

nušovė žemyn didelį keturmotorinį japonų vanden-lėk- 
tuvą į šiaurių rytus nuo Saliamono salų.

Mūsų orlaiviai rugs. 6 d. bombardavo ir iš kulkas* 
vaidžių apšaudė pajūrinius japonij įrengimus Gizo sa
loje, New Georgia grupėje Saliamono salų. Nebuvo jo
kio pasipriešinimo iš japonų pusės.

(Amerikos lakūnų bombarduota Gizo sala randasi 
už apie 215 mylių į šiaurių vakarus nuo svarbiausios 
amerikiečių karinės bazės, esamos Guadalcanal saloje.)

Jungtinių Valstijų marininkai Guadalcanal saloje 
vis medžioja ir atakuoja būrelius japonų. Tai yra ja
ponų kariai, kurie išbėgiojo į raistus, kada amerikie
čiai pirmą kartą iškėlė savo kariuomenę į tą salą rug
pjūčio 7 d. Galimas daiktas, kad prie tų japonų prisi
dėjo dar nedidelės grupės priešų, kurie po tamsos prie
danga laiks nuo laiko išlipo į šią salą.

Prezidentas Uždraudžia 
Dvigubą Algą už Darbą 

Šventadieniais
Washington. — Preziden

tas Rooseveltas^ panaikino 
dvigubos algos mokėjimą 
darbininkams už darbą sek
madieniais ir kitais šventa
dieniais abelnai. Jis išleido 
įsakymą, kad turi būt mo
kama tik pusantra tiek al
gos po 40 valandų darbo sa
vaitėje, nežiūrint, ar būtų 
dirbama šventadieniais ar 
šiokiomis dienomis, tik su 
viena išimčia.

Ta išimtis yra tokia: Jei
gu darbininkas turi dirbt 
septintą dieną paeiliui, tai 
už tą dieną turi būti jam 
dvigubai mokama, nepai
sant, ar tai būtų sekmadie
nis, šeštadienis ar šiokia 
diena. Šiuom įsakymo punk
tu prezidentas nori priverst 
samdytojus duot darbinin
kam vieną poilsio dieną po 
kiekvienų šešių darbo die
nų.

Sudaužė 73-ris Nacių 
Divizijas Sovietuose,
Maskva, rugs. 10. — Rau

donoji Armija nuo gegužes 
1 d. iki rugpjūčio pabaigos 
supliekė, išdaužė ir žymia 
dalim sunaikino 73 divizijas 
fašistu kariuomenes, kaip 
oficialiai pranešama. ,

Stalingrado fronte rau
donarmiečiai dabar žūt-bū- 
tiniai gina kiekvieną colį 
žemės, nepaisant debesyno 
vokiečių orlaivių smigikų ir 
daugybės jų tankų.

Į vakarus nuo Stalingra
do sovietiniai kovotojai už
mušė dar virš 550 vokiečių 
ir rumunų karių.

WILLKIE TURKIJOJ
Ankara, Turkija. — Wen

dell Willkie, , asmeniškas 
prezidento Roosevelto pa
siuntinys, kalbėjosi su Tur
kijos valdininkais apie rei
kalą turkam bendradar
biaut su Amerika, Anglija 
ir Sovietais prieš fašistų 
Ašį.

Amerika Pasigamins 
Milioną Tony Dirbti
nės Gumos per Metus

Buffalo, N. Y. — Dabar 
statomi dirbtinės gumos 
(robo) fabrikai pagamins 
milioną tonų gumos iki ki
tų metų lapkričio mėnesio, 
kaip užtikrino profesorius 
Al. L. Elder, inžinierius Ka
rinės Gamybos Tarybos, 
kalbėdamas s u v a ž iavime 
Amerikos Chemikų Draugi
jos. O apsigaminant po tiek 
dirbtinės gumos per metus, 
užteksią jos ir kariniams ir 
paprastiems reikalams.

New Guinea. — Japonai 
žygiuoja pirmyn prieš Por
tą Moresby.

Maskva. — Sovietų vadai 
yra nepasitenkinę pareiški
mu, kurį Anglijos ministe- 
ris pirmininkas W. Chur- 

i chill davė savo seimui apie 
žadamą pagalbą Sovietams, 
kaip sako United Press, 
amerikiečių žinių agentūra. 
Ji teigia, jog Sovietijos 
žmonės abejoja, ar Angli
ja ir Amerika greitu laiku

Bevaikiai Bus Pervesti
| Drafto Klasę 1-A

Albany, N. Y., rugs. 10. 
— Gen. Ames T. Brown, 
valstijinis direktorius vers
tino kariuomenėn ėmimo, 
įsakė vietinėms drafto tary
boms įtraukt į klasę 1-A 
jaunus vedusius bevaikius 
vyrus, nors, sako, tatai ne
reiškia, kad jie tuojaus bus 
šaukiami armijon.

Japonai Artinasi Prie 
Porto Moresby

Australija, rugs. 10. — Iš 
generolo MacArthuro štabo 
pranešama, kad japonai sa
loje New Guinea pasigrūmė 
kelias mylias pirmyn ir da
bar yra tik už 44 mylių nuo 
talkininkų uosto ir svarbio
sios karinės stovyklos, Por
to Moresby.

Churchill Kaltina Japonus 
už Indėnų Reikalavimą Ne

priklausomybės Tuoj
London, rugs. 10. — Ang

lų premjeras Churchill kal
tino japonų penktąją kolo
ną už tai, kad jie, girdi, su
kurstę Indijos tautininkus 
reikalaut tam kraštui visiš
kos nepriklausomybės nuo 
Anglijos tuojaus.

Anglų Darbiečių Vadas Seime, A. Bevanas 
Smerkė Premjerą Churchillą už Sovietų 
Apleidimą, už Antro Fronto Vengimą

Bevanas Sakė: “Italai Daugiau Padeda Hitleriui, Negu Talkininkai Sovietams”
London. — Darbiečių va

das Anglijos seime, Aneu- 
rinas Bevali, aštriai kritika
vo premjero Churchillo val
džią. Bevanas tvirtino, kad 
būtų buvę galima jau šie
met laimėti karą, bet “mū
sų valdžia neturėjo drąsos 
tam padaryti.”

Bevaaas užreiškė, jog 
“toliau laikyti Churchillą 
valdžioj tai būtų labai dide
lė nelaimė.” Jis sakė, kad 
Italija daugiau padeda Vo
kietijai, negu Anglija ir 
Amerika' Sovietams.

Darinėtis seimo atstovas 
Bevanas iš anksto pranešė 
premjerui Churchillui, kad 
jis rugs. 9 d. “pasakys labai 
tiesioginiai kai kuriuos da
lykus apie Churchillą.” To
dėl Bevanas patarė Chur
chillui ateit Seiman ir iš
girst tuos dalykus. Bet 
Churchillas nepasirodė.

Bevanas pareiškė, kad 
“Anglijos žmonės jau labai 
nepasitiki Churchillo politi-

ka ir todėl jis negali sukelt 
jų ūpo.”
Anglai Daugiau Pasitiki 
Vorošilovu ir Timošenku, 

Negu Churchillą
Bevanas sakė,.kad Angli

jos žmonės labiau pasitiki 
kariniais gabumais Sovietų 
maršalų Klimo Vorošilovo 
ir Simo Timošenko, “kurie 
pareiškė, jog antro fronto 
atidarymas yra kariniai 
praktiškas dalykas.”

“Jeigu vokiečiai užims 
Stalingradą,” tęsė Bevanas, 
“ir rusai bus nustumti ana
pus Uralu kalnų, tai Angli
jos darbininkų klasė statys 
klausimą, ‘kodėl’? ir jie ne
priims anglų ministerio pir
mininko (Churchillo) atsa
kymo, kad, girdi, kariniais 
sumetimais negalima esą 
atidaryt antro fronto.”
Italai Kariauja už Nacius, 

o Talkininkai Nekovoja 
už Sovietus

Darbietis politikas Beva-

atidarys antrą frontą prieš 
Vokietiją.

Anglų premjeras Chur
chill pranešė seimui, jog 
Anglijos valdžia turėjo pa
sitarimus su Jungt. Valsti
jų atstovais Londone liepos 
mėnesį, ir “pilnai susitarė 
veiksmus visuose karo lau
kuose.”

Sovietų žmonės supranta 
iš šio pranešimo, kad jų 
valdžia nebuvo pakviesta į 
tuos pasitarimus ar bent 
nedalyvavo juose, kaip sako 
United Press. Jiem atrodo, 
jog Anglija ir Amerika ne
laiko Sovietų Sąjungos pil
nateisiu savo talkininku ir 
palieka Sovietus tik atski
rai vaidint tam tikrą vaid
menį kare.

Sovietiniai laikraščiai iš
spausdino sutrauką Chur
chillo kalbos seimui ir įdė
jo tą jos vietą, kur Chur
chill sako, jog buvo ginčų 
tarp jo ir Stalino. Sovietų 
spauda, tačiau, praleido 
tuos Churchillo sakinius, 
kur jis kalbėjo, kad, rusai, 
girdi, nesuprantą Anglijos - 
Amerikos sunkenybių kas 
liečia pergabenimus laivais 
per jūras. Sovietiniai laik
raščiai taipgi i praleido tą 
Churchillo pranešimo vietą, 
kur jis giria Staliną kaipo 
asmenį ir karo vadą.

3 Ketvirtadaliai Plieno 
Kariniam Reikalam

N

Washington. — Trys ket
virtadaliai viso Amerikoj 
pagaminto plieno dabar yra 
suvartojama kariniams rei
kalams, o vienas ketvirtada
lis būtiniems civiliams rei
kalams.

nas teigė, jog karinė Angli
jos organizacija taip nesėk
minga, kad italai pasiun
tė daugiau savo kariuo
menės Hitleriui talkon prieš 
Sovietus, negu Italija varto
ja savo kariuomenės Egip
te:

“Hitleris yra laimingesnis 
kas liečia savo talkininkus, 
negu Stalinas kas liečia So
vietų talkininkus. Hitlerio 
talkininkai kariauja, o Sta
lino nekariauja.”

Bevanas nekaip atsiliepė 
ir apie karinę Jungtinių 
Valstijų gamybą ir tvirtino, 
kad:

“Mes žinome, jog Ameri
koje net dabar mažiau pa
gaminama karo reikmenų, 
negu Anglijoje.”

Bevanas taipgi priminė, 
kad Churchillas paveikė 
Anglijos laikraščius apkar- 
pyt raštus, kritikuojančius 
Churchillą.

SOVIETŲ ORLAIVIAI VĖL 
BOMBARDAVO BUDA
PEŠTĄ IR BERLYNĄ

Raudonieji Lakūnai Taipgi Atakavo Rytinę Prūsiją, Pragą, 
Vieną ir Įvairius Kitus Karinius Nacių Centrus

Berlyno radijas ketvirta
dienį pranešė, kad Sovietų 
bombanešiai naktį atakavo 
Budapeštą, Vengrijos sosti
nę ir kelias kitas vietas 
Vengrijoj. — Tai jau ant
ras raudonųjų lakūnų žygis 
prieš Budapeštą. Pirmą 
kartą sovietiniai orlaiviai 
bombardavo jį penkios die
nos pirmiau.

Kitas vokiečių radijo pra
nešimas sake, jog priešų or
laiviai atakavo tūlus punk
tus Rytinėje Prūsijoje; o 
kai kurie iš tų orlaivių pa
siekė ir Berlyno pakraščius, 
bet, pasak nacių, būk nemė- 
tę bombų į Berlyną.

Berne, Šveicarija, rugs. 
10. — Naktį iš antradienio į

Po Nacių Vietinių Laimėjimų
Jie Vėl Sulaikyti Srityse 
Stalingrado ir Kaukazo

Maskva, rugs. 10. — Su
stiprėjo Sovietų kovotojų 
pasipriešinimai Stalingrado 
srityje ir jie vėl sulaikė hit
lerininkų grūdimąsi pir
myn. Raudonarmiečiai už
muša vis daugiau priešų 
šiame fronte, ir sunaikina 
daugius nacių karo pabūk- 
lų.

Naujausias Sovietų pra
nešimas teigia, jog praeitos 
nakties mūšiuose dėl Sta
lingrado svyravo fronto li
nija tai pirmyn, tai atgal, 
bet šiandien ta linija abel
nai tebėra toj pačioj vietoj, 
kaip ir vakar.

Stalingrado srityje prasi
dėjo šalti lietūs, tai žiemos 
pirmatakai. Daugelis laukų 
virto klampynėmis; gal bus 
sunkiau veikti vokiečių tan
kams ir šarvuotiems auto
mobiliams.
NACIAI ATMUŠTI KAU

KAZO FRONTE
Vėliausia sovietinė žinia 

teigia, kad raudonarmiečiai 
išmušė laukan tuos hitleri
ninkus, kurie buvo įvarę ky
ly į Novorossiisko priemies
čius.

Mozdoko apygardoj rau
donarmiečiai naikina liku
čius hitlerininkų, kurie per
simetė iš šiaurinio vienos 
upės šono į pietinį.

SUSTABDYTI NACIŲ 
LAIMĖJIMAI Į VAKA

RUS NUO STALIN
GRADO

Diena pirmiau vokiečiai 
užėmė du kaimus į vakarus 
nuo Stalingrado, bet paskui 
tapo sulaikyti.

Į pietų vakarus nuo Sta
lingrado r a u donarftiiečiai 
atmušė įnirtusias priešų 
atakas.

Rževo-Kalinino fronte So
vietų kariuomenė pažygiavę 
dar pirmyn prieš nacius.

Raudonieji lakūnai įvai- 

i

i

trečiadienį buvo sustabdy
tos radijo programos ne tik 
Budapešte, bet ir Vienoje, 
Austrijos sostinėje; Prago
jo, čechoslovakijos sostinė
je, ir kai kuriose vietose ry- 
tiniai-pietinėje Vokietijoje. 
Iš to suprantama, kad So
vietų lakūnai bombardavo 
ne tik vengrų sostinę Buda
peštą, bet ir kitas čia mini
mas vietas.

London, rugs. 10. — Pra
eitą naktį Anglijos orlaiviai 
dėl blogo oro neskrido bom- 
barduot vokiečių. Bet už- 
pereitą naktį anglų bomba- * 
nėšiai sėkmingai bombarda
vo Frankfortą, fabrikų ir 
geležinkelių centrą, ir kitus 
kariniai svarbius punktus 
vakarinėje Vokietijoje.

riose fronto dalyse sunaiki
no bei sužalojo 40 vokiečių 
tankų ir šarvuotų automo
bilių, apie 200 trokų ir au
tomobilių su kariuomene ir 
amuniciją, 20 trokų su ga
zolinu ; išmušė aštuonias 
priešų kanuolių baterijas iš 
veikimo; susprogdino tris 
nacių amunicijos sandėlius 
ir išvaikė, dalinai sunaikin
dami, pulką priešų pėstinin
kų.

Novorossiisko srityje so
vietiniai kovotojai ištaškė 
apie du batalionus priešų 
kariuomenės. Įvairiose gi 
kitose fronto dalyse taip 
pat užmušė po kelis šimtus 
hitlerininkų.

Profesionalai Gina Ko* 
munisty Rinkimy Teisę, 

Smerkia Legioną
Albany, N. Y. — Rašti

nių Tarnautojų ir Profesio
nalų Unija, CIO, vienbalsiai 
priėmė rezoliuciją, kurioje 
pasmerkė Amerikonų Le- . 
gioną už tai, kad jis per 
teismus stengiasi atimt iš 
komunistų teisę dalyvaut 
rinkimuose šioje valstijoje. 
Sako: “Tai yra pasimojimas 
ant politinių mažumų parti
jų abelnai; tai yra taip pat 
veiksmas tokių elementų, 
kurie taikstosi prie fašistu, 
nori duot priešams nuolai
dų ir stengiasi pakrikdyt 
karines valdžios pastangas, 
ardydami žmonių vienybę.”

Amerika Ne Šilima, įspėja 
Japonijos Admirolas

Tokio, rugs. 10. — Japo
nijos admirolas S. Takaha
shi įspėjo savo tautiečius, 
kad Jungtinės Valstijos nė
ra silpnas priešas, kaip dau
gelis jų įsivaizdavo.
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Amerikiniai Kvislingai Sakosi 
Neklausysią Prezidento

Publicistas Milton Howard rašo 
straipsnį angliškajam dienraštyj “Daily 
Workery” apie prezidento kalbą (sakytą 
pirmadienį) ir jo priešus. Mr. Howard 
žymi, jog tam tikri senatoriai ir kon- 
gresmanai bei kiti amerikiniai Kvis
lingai grąsina prezidentui “sukilimais.” 
Girdi, jie neklausysią prezidento patvar
kymų, kuriuos jis padarytų be kongreso 
žinios, o senatorius Taftas, didelis izo- 
liacininkas ir prezidento Roosevelto po
litikos priešas, net pareiškė, būk jis ne
sidrovėsiąs patarti bile žmogui, kad šis 
atsisakytų klausyti prezidento įsakymų, 
duotų be kongreso užgyrimo!

Tos rūšies senatoriai ir kongresmanai, 
piktai nusistatę prieš prezidentą, prezi
dento priešai ne tik naminėje politikoje, 
ne tik krašto ūkio tvarkyme, bet, svar
biausia, jie yra karo laimėjimo priešai. 
Jiems rūpi, kad mūsų kraštas karo ne
laimėtų. Jie didžiai neapkenčia Tarybų 
Sąjungos ir Didžiosios Britanijos. Jiems 
rūpi, kad Jungtinės Tautos karą pralai
mėtų, kad jį laimėtų Hitleris su savo 
gengsteriais.

Šičia keri visa paslaptis.
Mr. Howard ragina Amerikos žmones 

nepasiduoti amerikiniams Kvislingams. 
Jis ragina juos organizuotai kovoti prieš 
Kvislingus ir remti prezidentą Roosevel- 
tą, nes rėmimas prezidento Roosevelto 
reikš rėmimą karinių pastangų, reikš at
kreipimą visos mūsų krašto energijos 
Hitlerio ir jo tironiškų sėbrų sunaikini
mui.

Mes šimtu nuošimčių sutinkame su p. 
Howardo pareikštomis mintimis!

Maiskis Apie Antrąjį Frontą
• Anglijos jaunuoliai laikė masinį su

sirinkimą proga Tarptautinės Jaunimo 
Dienos ir buvo Užkvietę Sovietų Sąjun
gos ambasadorių Ivaną Maiskį kalbėti. 
Ambasadorius prisiuntė pareiškimą, ku
riame tarpe kitko sako:

“Jūs susirenkate labai kritiškame mo
mente istorijoj šio karo, ir visos žmo
nijos istorijoj. Žmonijos ir jos progreso 
likimas yra ant svarstyklių. Vokietijos 
jėgos ir jos pakalikų jėgos yra galingos, 
bet ne taip galingos, kaip daugelis ma
no. Vienok tos jėgos yra organizuotos ir 
atlieka laisvų žmonių pavergimą.

“Jungtinių Tautų jėgos, palyginamai, 
yra daug galingesnės, bet iki šiol jos ne
buvo* tinkamai organizuotos. Ir to pa
sekmėj jos negalėjo panaudoti savo mir
tiną ginklą prieš nacių Vokietiją, tai 
antrą frontą.

“Tačiau laikas bėga ir Jungtinių Tau
tų organizuotumas daro progresą. Jų 
vieningumas nuolatos auga. Kol kas sun
kiausia našta prieš nacių Vokietiją ten
ka nešti Sovietų Sąjungai, bet mes nu
matome, kad neužilgo tas sunkumas bus 
lygiau pasidalintas tarpe Jungtinių Tau
tų narių. Ir greičiau tas įvyks, — arčiau 
bus mūsų pergalė ir mažesnė bus kaina 
tos. pergalės.

“Kol kas, tas karo sunkumas labai už
gulęs ant Sovietų Sąjungos jaunimo, bet 
netoli ta valanda, kada ir kitų Jungtinių 
Tautų jaunimas stos petys petin su mū
sų jaunimu už mūsų bendrą pergalę.”

Darbo Dienai Praėjus
Šių metų Darbo Diena buvo skirtin

gesnė, kaip buvusios. Šiemet Darbo Die
ną daugelis darbininkų, .ypačiai dirban
čiųjų karo pramonėse, dirbo, dirbo sun
kiai, dirbo įtemptai. Jie dirbo tam, kad 
karas greičiau būtų laimėtas, kad ir vėl 
jie, darbininkai ir jų šeimos, galėtų lais
vai ir saugiai gyventi.

Šių metų Darbo Diena turėjo dar ir 
kitokių skirtumų: Sakyta daug kalbų,—

patrijotinių kalbų,—visuose krašto kam
puose, visuose miestuose. Ir tas kalbas 
sakė ne tik darbininkų judėjimo vadai, 
ne tik organizuotų darbininkų veikėjai— 
darbo unijų pareigūnai, — bet ir vy
riausybės atstovai, ir ginkluotųjų mūsų 
krašto jėgų atstovai.

Mes klausėmės per radiją daug tų 
kalbų, o daug jų skaitėme spaudoje. Vi
sos, kiek mes jų girdėjome ir skaitėme, 
buvo gražiai patrijotingos. Visur masi
niuose mitinguos žmonių sentimentas bu
vo už tai, kad priešas juo greičiau būtų 
sumuštas; visur sentimentas buvo pa
reikštas, kad antrasis frontas būtų ati
darytas.

Prezidento Roosevelto kalba, sakyta tą 
pačią dieną, aišku, viršijo visas kitas kal
bas. Į ją buvo atkreiptas didžiausias 
žmonių dėmesis. Ir ji buvo svarbiausia.

Ir prezidentas, kalbėdamas apie ketu- 
rius didžiulius mūšių frontus, pareiškė, 
jog Anglijos ir Amerikos jėgos yra greit 
kaupiamos, kad tos jėgos greit bus pa
naudotos priešui mušti, antrajam fron
tui atidaryti.

Viskas rodo, kad mūsų šalis yra kietai 
nusistačiusi fašistinę Ašį sumušti. Žmo
nėse yra noro, yra pasiaukojimo, yra pa- 
sirįžimo. Tik reikia greičiau atidaryti 
antrasis frontas Europoje ir paleisti į 
priešą ugnis, viską naikinanti ugnis, kad 
ja būtų galima juo gręitesniu laiku jis, 
priešas, sunaikinti!

Didvyriškas Stalingradas
Kada prieš virš metus laiko Hitlerio 

gaujos prisivarė prie Leningrado, tai 
nacių propaganda tuojau ėmė šaukti, 
kad jie “jau užėmė priemiesčius” ir 
“tuojau užims Leningradą.” Hitlerio pa
sigyrimus didvyriška Raudonoji Armija 
ir Leningrado liaudis pavertė į nacių ka
pus. Apie 300,000 Hitlerio fašistų rado 
ten kapus arba buvo padaryti daugiau 
netinkamais karui!

Prie 1942 metų kampanijos prieš So
vietų Sąjungą Hitleris rengėsi su dide
liu trukšmu. Jau visą pereitą žiemą gar
sino būsiamą “Hitlerio pavasario ofen- 
syvą”. Pavasario ofensyvo taip ir ne
buvo, nes didvyriški Sevastopolio apgy
nėjai suardė Hitlerio planus.

Vokietijos fašistų ir jų talkininkų 
ofensyvas prieš Sovietų Sąjungą prasi
dėjo pabaigoj birželio. Vyriausi jo smū
giai buvo nustatyti prieš Voronežą, 
Stalingradą ir Kaukazą. Hitleris jau gy
rėsi, kad būk “užėmęs Voronežą,” bet 
išėjo priešingai. Didvyriška Raudonoji 
Armija atmušė hitlerininkus Voronežo 
srity j. Tada Hitlerio gaujos nutaikė sa
vo smūgius prieš Kaukazą ir vyriausiai 
—Stalingradą.

Hitlerininkai prasiveržė į Priekauka- 
ziją, bet kol jie nepaima Stalingrado, 
tol jų Priekaukazijoj veiksmai yra pavo
juj. Todėl Hitleris sutraukė prieš Sta
lingradą nuo 750,000 iki 1,000,000 vokie
čių, vengrų, rumunų, finų, italų, slovakų 
ir kitų fašistų. Pranešimai sako, kad 
hitlerininkai ten turi iki 10,000 tankų, 
dešimtis tūkstančių sunkvežimių ir tūk
stančius lėktuvų smigikų. Vien iš pietų 
pusės prieš Stalingradą veikia apie 1,- 
500 Hitlerio bombininkų!

Raudonoji Armija ir didvyriška Sovie
tų Sąjungos liaudis Stalingradą pavertė 
į “Raudonąjį Verduną,” kur Hitlerio ar
mijos ir mašinos dieną ir naktį krušina- 
mos. Jau visa apylinkė apsupta nacių 
didžiausiais kapais. Bet Hitleris grūda 
vis daugiau ir daugiau naujų rezervų. 
Jis supranta, kad jeigu nepaims Stalin
grado, tai visa jo išgarsyta 1942 metų 
karo kampanija prieš Sovietų Sąjungą 
bus pralaimėta.

Stalingrado gynėjų padėtis yra bai
siai sunki. Hitleris turėdamas daugiau 

• už Sovietus lėktuvų dieną ir naktį naiki
na miestą ir kelius, kuriais Raudonoji 
Armija turi gauti padrūtinimų. Raudo
najai Armijai gelbėja visa liaudis, net 
vaikai. Hitlerio gaujos neša baisius nuo
stolius. Pagal United Press pranešimą 
iš 7 d. rugsėjo, Hitleris vien Stalingrado 
srityj neteko 91 tanką ir dar Mozdoko 
srityj 80 tankų ir 500 sunkvežimių. Bet 
ir Sovietų nuostoliai yra labai dideli.

Kaip pereitais metais Leningradas ir 
Maskva buvo pavojuj, taip šiemet yra 
Stalingradas. Raudonosios Armijos ko
manda, kovotojai ir Sovietų Sąjungos 
liaudis jau daug kartų įrodė, kad galima 
atmušti ir sumušti Hitlerio gaujas. Ji 
ir prie Stalingrado padarys viską,. kad 
jo apylinkes pavertus Hitlerio gaujų ka
pais, kad priartinus Jungtinių Tautų ka
ro pergalę.

Ar Japonija Puls
Sovietų Sąjungą?

Pastaruoju laiku visa 
spauda ir radijo užpildyta 
įspėjimais ir pranašystėmis, 
kad Japonijos 'samurajai 
puls Sovietų Sąjungos Sibi
rą. Tiems spėliojimams 
daug suranda rimtų ir tuš
čių priežasčių. Spėliotojai 
dalinasi į kelias grupes ir 
daro įvairiausiais sumeti
mais.

Viena grupė yra atviri 
Hitlerio šalininkai. Jie, kaip 
1 i e t u v iški pro-naciai iš 
“Naujienų” ir “Keleivio” 
per metų metus pranašavo, 
kad kaip tik kokia galinga 
jėga užpuls Sovietų Sąjun
gą, tai būk Sovietų valdžia 
tuojau subyrės. Gyvenime 
pasirodė, kad Sovietų tvar
ka yra galingiausia, kad tik 
Sovietų Sąjunga gali antri 
metai didvyriškai kovoti ir 
naikinti Hitlerio karo maši
ną paruošiant hitlerizmo 
galą. Tiems pranašams la
bai norisi, kad Japonijos sa
murajai užpultų Sovietų Są
jungą iš rytų ir tuo dar 
daugiau pablogintų jos pa
dėtį. Jie mano, kad tas jau 
parblokštų Sovietus. Tos 
pačios rūšies “pranašai” bi
josi ir Hitlerio karo pralai
mėjimo, tai jie maldaute 
maldauja Japonijos samu
rajus sau į pagelbą. Juk 
Hitleris jau pereitais metais 
prašė Japonijos talkos prieš 
Sovietus.

Kita grupė yra žmonių, 
kurie, kaip Chinija, nori, 
idant Japonijos imperialis
tai įsiveltų į karą prieš So
vietų Sąjungą ir tuo palen
gvintų Chinijos padėtį. Šis 
troškimas iš Chinijos pusės 
pilnai pateisinamas, bet ne
suderinamas su Jungtinių 
Tautų karo laimėjimo rei
kalais.

Trečia grupė yra karo tė- 
mytojai, kurie daro tas iš
vadas iš bendros i karo eise
nos. Jeigu Hitleris į mėne
sį laiko nieko neatsiekia 
Sovietų Sąjungoj, tai jis ka
rą jau pralošė. Jeigu Hitle
riui pavyktų sumušti Sovie
tų Sąjungą, kad ir su Japo
nijos pagelba, tai jis seka
mais metais sutrauktų visas 
savo jėgas prieš Angliją ir 
ar daug tada rastųsi šali
ninkų atidaryti antrą fron
tą Francijoj ar Belgijoj, ka
da ten visos Hitlerio jėgos 
būtų sutrauktos? Šie spėlio
tojai dar daro tas išvadas 
ir iš to taško, kad Japoni
jos samurajai savo jėgas iš
traukė iš Centralinės ir Pie
tinės Chinijos. Jie kur nors 
jas nuvežė. Chinijos tėmy- 
tojai sako, kad nuvežė į 
Mandžūriją — į Sovietų Są
jungos pasienį. Jeigu taip, 
tai ir be atviro Sovietų Są
jungos ir Japonijos karo 
Chinija, Anglija ir Jungti
nės Valstijos jau gauna iš 
Sovietų Sąjungos pagelbos, 
nes Japonijos imperialistai 
sutraukdami į Mandžūrijos

pasienį milijono armiją, 
tūkstančius lėktuvų ir tan
kų tuo pat kartu negali 
naudoti tų jėgų prieš Chi- 
niją, Angliją ir Ameriką.

Kaip kurie išvadas dar 
daro ir iš to, kad vėlesniu 
laiku iš Japonijos imperia
listų ministerių pasitraukė 
Togo ir jo vietą užėmė 
gerkliapjovis generolas To
jo. Šios grupės pamatavi
mas yra silpniausias, tai 
tie, kurie į asmenis labai 
perdeda svarbą, kuriems 
gal būti Hitleris aršesnis už 
Goeringą, arba Godingas 
už Mussolinį, kada tie visi 
niekšai yra vienodi ir di
džiausi žmonijos nepriete
liai. Togo pasitraukimas nėr 
įneš didelio pasikeitimo į 
Japonijos imperializmo po
litiką. Jeigu Japonijos sa
murajai jau buvo pasiren
gę pulti Sovietų Sąjungą, 
tai jie tą galėjo padaryti ir 
prie ministerio Togo. Jie 
tam priežasčių ir pasiteisi
nimų būtų suradę. Juk Mas
kvoj nepuolimo sutartį bu
vo pasirašęs niekšas Rib- 
ben tropas ir jo buvimas 
užsienio ministerių Hitle
riui ir jo visai šaikai, kar
tu ir Ribbentropui nekliu
dė užpulti Sovietų Sąjungą.

Abelnai Sovietų Sąjun
gos padėtis Tolimuose Ry
tuose, kaip ir karo fronte 
yra labai sunki. Bet Japo
nijos imperialistai jau kelis 
kartus gavo skaudžių pa
mokų nuo Sovietų Sąjun
gos, 1938 m. prie Zaoziorna- 
ja ir Bezimennaja kalnų, 
1939 m. Mongolijoj. Jie jau 
žino, kad Sovietų Sąjunga, 
tai ne caristinė Rusija. Jie 
jau žino, ką reikštų jų už
puolimas ant Sovietų Sibi
ro.

Bet kad jie gali užpulti 
Sovietų Sąjungą, tai tam 
pamato yra labai daug. Vie
na, jeigu Hitleris matyda
mas savo galą griežtai rei
kalaus antro fronto prieš 
Sovietų Sąjungą, tai Japo
nijos imperialistai gali mes
tis į avantiūrą. Antra, jeigu 
Hitlerio jėgos plauš Sovie
tų galybę, kam mes nenori
me tikėti, tai Japonija, ma
tydama lengvą progą pasi
pelnyti, gali Sovietus užpul
ti. Ir trečia, jeigu Anglija 
ir Jungtinės Valstijos ne
pereis prie agresijos prieš 
Hitlerį, arba ir prieš pačią 
Japoniją, tai ir tas gali 
daugiau padrąsinti Japoni
jos samurajus prieš Sovie
tų šalį, kuri kol kas viena 
turi vesti karą už visos de
mokratijos reikalus.

Mūsų supratimu, jeigu 
Anglija ir Jungtinės Valsti
jos kirstų smūgį Hitleriui 
tuojau, tai tada Japonijos 
imperialistai jau nejieškotų 
naujų frontų, bet daugiau 
trauktųsi, kad galėtų gintis.

Vienaip ar kitaip, jeigu 
Japonijos imperialistai už

puls Sovietų Sąjungą, tai 
jie labai nusvils nagus! To
limų Rytų Raudonoji Armi
ja generolo Aposenenko va
dovystėj dieną ir naktį sau
goja darbo žmonių rube- 
žius.

Iš antros pusės buvo ir 
dar vis yra žmonių, kurie 
reikalauja Sovietų bazių 
mūsų orlaiviams. Taigi, jei
gu Japonijos samurajai puls 
Sovietų Sąjungą, tai ir 
Jungtinių Valstijų jėgos ne
bus nuošaliai, bet jos ateis į 
pagelbą Sovietų Sąjungos 
jėgoms Tolimuose Rytuose. 
Pirm Japonijos imperialis
tai darys naują avantiūros 
žygį jie turės tatai pasver
ti, kad čia yra globalis (vi
so žemės skritulio) karas ir 
jiems jį išlaimėti nėra pro
gų.

Kas liečia Tolimų Rytų 
gamtos, tai apie pabaigą 
šio mėnesio ten jau prasidės

šaltos naktys ir vietomis 
gruodai, bet iš to daryti iš
vadas, kad karas negalimas 
yra nevisai teisinga. Įšali
mas vietomis kenkia karo 
operacijoms, o vietomis tik 
padeda, sukaus tydamas 
purvus ir raistus. Bet Tol. 
Rytų žiema, kuri jau yra 
ne už kalnų, tai nieko gero 
nesiūlo Japonijos imperia
listams.

Vis tiek, kas ten bus, kas 
nebus Tolimuose Rytuose, 
bet mūsų karo laimėjimas 
rišamas ne ten, o prie Sta
lingrado, Sovietų Sąjungos 
fronte, ten, kur visas bar
bariškas hitlerizmas ir fa
šizmas sutraukė jėgas. Ir 
kuo greičiau Jungtinės Tau
tos apjungs savo jėgas smū
giui prieš Hitlerį ir jo jė
gas, tuo bus greičiau- ir su 
mažiau turto ir žmonių au- 
ku mūsų karas laimėtas.

D. M. š.

Keturios Laisvės
Pilnas diskusayimas Jungti

nių Tautų taikos siekių yra 
galingas ginklas laimėjime 
karo, Elmer Davis, Direktorius 
Karo Informacijos Ofiso sakė, 
išleisdamas knygutę “Keturios 
Laisvės.”

Išleista Atlantiko čarterio 
sukakties savaitėje, knygutė 
paaiškina būtinas laisves, dėl 
kurių Jungt. Tautos kovoja.

“Mūsų darbas yra laimėti 
šį karą kuo greičiausia,” p. 
Davis sakė. “Bet milžiniškos 
pastangos yra reikalingos lai
mėti karą ir laimėjimas grei
čiau įvyks, jeigu Amerikos 
žmonės pilnai supras tikslus, 
dėl kurių jie kovoja. Mes 
ne tik kovojame prieš ką nors, 
bet už ką — už laisvą pasau
lį tiems žmonėms, kurie — 
kaip Valstybės Sekretorius sa
kė — supranta, “jog, kad iš
laikyti laisvę, turime kovoti, 
kentėti ir mirti už ją!. . . “Ke
turios Laisvės” ir diskusijos, 
kurios seks, bus naudinga ge
resniam supratimui to pasau
lio, kokį mes stengiamės į- 
steigti.”

Ašies tautos, sako knygutė, 
“žada pasaulį, kuriame užka
riauti žmonės užbaigs savo 
dienas tarnaudami jų po
nams.” Jungtinės Tautos, ji sa
ko, “planuoja pasaulį, kuria
me žmonės stovi tiesūs ir lais
vai vaikščioja, laisvi ne nuo 
visų žmogaus nelaimių, bet 
laisvi nuo baimės despotiškų 
jėgų, laisvi išsivystyti kaipo 
individualai, laisvi vesti ir 
tvarkyti savo reikalus.”

“Mes ir mūsų talkininkai,” 
ji sako, “šiandien kovojame 
ne tik apginti garbingą pra
eitį, seną karišką šauksmą ir 
įsitikinimus, bet įvykdinti gar
bingesnę ir pilnesnę ateitį. Ko
vojantieji vyrai grįždami iš 
karo nebus patenkinti tik už
tikrinimais nuobodaus saugu
mo — jie tikėsis rasti darbo 
ir naudingą gyvenimą.”

Kalbant apie keturias lais
ves, OWI knygutė sako:

Kalbos Laisvė: “Kad lais
vai gyventi, žmogus turi turė
ti teisę atvirai kalbėti — at
imsi jam tą teisę, jis viskuom 
bus nepatenkintas. Laisva 
valdžia yra realistiškiausia 
valdžios rūšis, nes ji ne tik pri

pažįsta, kad žmogus gali pro
tauti, bet kad jis taipgi turi 
teisę pareikšti savo nuomonę. 
Pavėlina jam kalbėti be jokios 
bausmės.”

Tikėjimo Laisvė: “Mes, tau
tos suvienytos kare, tarpe 
kurių visos didžios religijos re- 
p r e z e n t u o j amos, matome 
džiaugsmingą taiką, pagal ku
rią visos rašės tikės į žmogų, 
jo neliečiamą dvasią ir į įver
tinimą gyvybės.”

Laisvė Nuo Skurdo: “Neku
rtos vietos pasaulyje kai ku
riuo istorijos laiku džiaugėsi 
gerlaikiu, bet vietinis gerbūvis 
buvo įvykdintas nuskriaudimu 
kitos vietos, kuri buvo nualin
ta, ir karas visada visiems 
grąsino. Dabar, industriniai 
pakeitimai pereitų 150 metų ir 
naujos viltys, pareikštos žo
džiuose ‘Jung. Tautos’, davė 
prasmę žodžiams ‘laisvė nuo 
skurdo,’ ta laisvė ne tik gali
mas, bet reikalingas daiktas.”

Laisvė Nuo Baimės; “Už- 
puolingas karas, ūmi ginkluo
ta ataka, slapta policija — tai 
visa ant visados turi būti iš
naikinta... Pirmas žygis pa- 
liuosuoti žmonės nuo baimės, 
yra sukurti sandaringą pasau
lį, kuris negali save sunaikinti. 
Tą galima atlikti tik nugink
luojant agresorius ir neduo
dant jiems vėl ginkluotis. Pas
kutinį kartą mes juos nugink
lavome, bet jie ilgai nebuvo 
nuginkluotais. Šį kartą tikrai 
bus nuginkluoti.”

Kopiją šios knygutės gali
ma gauti ant pareikalavimo iš 
Office of War Information; 
Washington, D. C.

Karo Inf. Ofisas.

•Nashua, N. H.

Jungtinių Valstijų mariniakai išlipa vienoje Saliamono Saloje (Guadalcanal) iš
mušti japoniškus plėšikus. Jiems tas ir pavyko. >

Lietuvių Literatūros Draugi
jos 42 kuopos ir Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimo 128 kuo
pos mėnesinis susirinkimas 
įvyks šį šeštadienį, rugsėjo 12 
dieną, 7:30 vai. vakare, ant 
antrų lubų, po num. 171 Main 
St. Susirinkimas turėjo įvyk
ti rugsėjo 5 dieną, bet neįvy
ko. Tad dabar šaukiamas šeš
tadienį.

Šis susirinkimas labai svar
bus ir visi abiejų kuopų nariai 
privalo dalyvauti. LDS kuopos 
susirinkime turėsime nubalsuo
ti klausimą, ar mes sutiksime 
pasikelti duokles per karo lai
ką po 10 centų ant mėnesio, 
idant apmokėjus duokles tų 
LDS narių, kurie yra Jungti
nių Valstijų kariuomenėje, šis 
klausimas paliečia kiekvieną 
narį.

Valdyba.
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Iš Vilniaus Praeities
(Keli Istoriniai Bruožai)

______ _ Rašo K. V. ________ _
(Tąsa)

Prie Šv. Jono bažnyčios, 
ties universiteto rūmais, li
gi Vyskupų gatvės kampo, 
stovėjo sustoję eilėmis uni
versiteto studentai ir gim
nazijos mokiniai su mokyto
jais.

Imperatorių, atvykusi į 
senuosius vyskupo rūmus, 
kur buvo generalgubernato
riaus būstinė, pasitiko bajo
rai kartu su Vilniaus guber
nijos ir apskrities vadais 
Kazimieru Sulistrovskiu ir 
kunigaikščiu Janusu Gied
raičiu, su valdininkais, ku
riems vadovavo civilinis gu
bernatorius Lavinskis, su 
universiteto profesoriais ir 
sekretorium Jonu Sniadec
kio. Pasisveikinęs su visais 
Įprastu savo nuoširdumu, 
caras nuėjo į kambarius po 
vargios kelionės pasilsėti.

Netrukus jos didybės svi
ta, kurią sudarė beveik vie
ni kariai, padidėjo, kai į 
Vilnių atvyko keli aukšti 
civiliniai pareigūnai, būtent, 
valstybės kancleris grafas 
Rumiancevas, teisių depar
tamento ir valstybės tary
bos pirmininkas grafas Ko- 
čubėjus, imperatoriaus rū
mų oberhofmaršas grafas 
Tolstojus ir kiti. Be to, į 
Vilnių atvyko generolas 
Arakčejevas, policijos mini- 
steris Balaševas, admirolas 
čičagovas ir valstybės se
kretorius viceadmirolas Ši- 
škovas. Balandžio 22 d. į 
Vilnių atvyko kunigaikščiai 
Jurgis ir Augustas Holš- 
tein - Oldenburgai, o 23 die
ną — didysis kunigaikštis 
Konstantinas. Pagaliau, at
vyko pėstininkų generolas 
Rimskis - Korsakovas, ba
landžio mėnesio 27 d. pa
skirtas kariniu Lietuvos gu
bernatorium vietoj kava
lerijos generolo barono Be- 
ningseno, kurį dabar pri
skyrė prie imperatoriaus as
mens.

Atvykęs į Vilnių, ryto
jaus dieną ir paskum kitas 
dienas imperatorius priimi
nėjo įvairių luomų žmones. 
Be karinių ir be valstybės 
tarnautojų, jam -prisistatė 

ir Vilniaus gubernijos, ku
riai tuomet priklausė taip 
pat Žemaičiai, bajorai. Ba
landžio 20 d. gubernijos ba
jorų vadas buvo apdovano
tas šv. Onos I-jo laipsnio 
ordinu. Paskui caras priė
mė dvasininkus ir universi
tetą, kurio rektorius Jonas 
Sniadeckis, žinomas savo 
mokslu ir energija, valdęs 
daugelį mokslo įstaigų, bu
vo Aleksandro išskirtas iš 
kitų tarpo ir dažnai kviečia
mas kartu pietauti.

To paties universiteto 
profesorius Golianskis už 
savo literatūrinius dar
bus buvo caro apdovanotas 
šv. Onos 3-jo laipsnio ordi
nu.

“Aleksandras I-sis,” rašo 
tas vilnietis dvarininkas, 
“pirmaisiais savo viešpata
vimo metais nusipelnė Lie
tuvos, Volinijos ir Padoli- 
jos gyventojų dėkingumą 
už tai,.kad skyrė lėšų liau
džiai šviesti, gerai aprūpi
no Vilniaus universitetą pi
niginiais ištekliais ir moks
lo priemonėmis ir steigė į- 
vairių mokslo įstaigų; dar 
daugiau jį pamilo už jo ma
lonų elgesį, už tikslų parin
kimą ir apdovanojimą ba
jorų, už malonius pasikal
bėjimus ir net lankymąsi 
kelionių metu dvarininkų 
namuose.

Kaip ir kitais metais, va
žiuodamas per Ukmergę, 

caras Aleksandras pasisky
rė sau ištisą dieną poilsiui 
Taujėnų dvare, kuris tuo
met priklausė buv. Lietuvos 
Did. kunigaikštystės aukš
tam pareigūnui Morikoniui 
ir jo žmonai, vienai iš la
biausiai gerbiamų Lietuvoj 
moterų. Šį kartą, kaip ir 
paprastai tokiais atsitiki
mais esti, p. Morikonienė 
palinksminti caro susikvie
tę pas save rinktinę abiejų 
lyčių dvarininkų draugiją; 
jis drauge su kitais sėsdavo 
už bendro stalo ir neatsisa
kydavo dalyvauti kaimo po
kyliuose kurie buvo jam 
ruošiami Taujėnų dvarą su
pusiame gražiame sode.

Po suruošto balandžio 
mėm 21 d. Pohuliankoje ka
valerijos, pėstininkų ir arti
lerijos parado caras sutiko 
dalyvauti baliuje, kurį jo 
garbei suruošė to paties mė
nesio 25 d. Millerių namuo
se, Vokiečių gatvėje. Ba
liaus salėje buvo įrengtas 
transparentas, kuriame bu
vo pavaizduotas Aleksand
ras I-sis ir jį sveikinąs ge
nijus. Prie atvaizdo buvo 
atitinkami lenkiški parašai. 
Vakaro 8 valandą baliui pa
ruoštoje salėje susirinko 
gausi rinktinė visuomenė 
kartu su aukštaisiais kari
niais vadais.

Carą prie laiptų pasitiko 
gubernijos ir apskrities ba
jorų vadai, o viršuje —gar
bės damos. Caras atvyko 19 
valandą vakaro; prie pat 
durų jį pasveikino mėgėjų 
sudarytas choras.
Caras su generolo Bening- 

seno žmona, kilimo Andžei- 
kovičiūte, pradėjo balių len
kų šokiu; šokiai truko ligi 
1 vai. ryto. Pirmą valandą 
visi nuėjo vakarieniauti, 
tačiau caras vaišėse nedaly
vavo, — jis tiktai apžiūrėjo 
valgomąją salę ir išvyko, 
kai visi jau buvo susėdę 

prie stalų.
Kitą dieną, būtent balan

džio 26 d., 4 jauni vyrai bu
vo paskirti caro rūmų ka- 
merjunkeriais: Juozas Suli- 
strovskis, Nikalojus Abra
movičius, Konstantinas Ty- 
zenhauzenas ir Ignatas Lia- 
chnickis. Po dviejų savaičių 
toks pat titulas buvo su
teiktas ir Švenčionių bajorų 
vadui Karoliui Przezdziec- 
kiui.

Kitą dieną po baliaus ca
ras su karo ministeriu Bar- 
klai-de-Tolliu išvyko trum
pam laikui į Žemaičius — 
apžiūrėti ten buvusios deši
niojo armijos sparno ka
riuomenės, kuriai vadovavo 
grafas Virgenšteinas.

Pirmoje nuo Vilniaus sto
tyje, Maišiogaloje, caras 
papusryčiavo pas buv. ba
jorų vadą valstybės tarėją 
Houvaldą, jo namuose, prie 
pat vieškelio. Nuvykus į 
Ukmergę, carą pasitiko 2-j o 
korpuso vadaš generolas 
Bagovutas, ir iš čia caras 
nuvyko į Šiaulius, Telšius ir 
Plungę, kur visur meiliai 
priiminėjo žemaičių dvari
ninkus; su kitais čia buvo 
priimtas ir žemaičių vysku
pas. Šiaulių pakamarį Eus- 
tafijų Chrapovickį pakėlė į 
kamerjunkerius.

Balandžio mėnesio 30 die
ną tuo pat keliu caras Alek
sandras grįžo atgal į Vilnių, 
ir Maišiogaloje jį pasitiko 
generolas adjutantas Stro
gonovas?’

Carui grįžtant į Vilnių, 
dvarininkas Jlouvaldas vėl 
jį pakvietė užsukti į jo na
mus Maišiogaloje. Ta proga 
savo namus jis kaimiškai iš-

LAISVĖ

Amerikietis Brig. gen. G. M. Barnes (dešinėje), pasitinkamas britų generolo 
Weeks. Jiedu susitiko kur nors Anglijoj ir ten buvo pranešta, jog Britanijos ir 
Amerikos karinė gamyba jau paruošta “ofensyvo veiksmams” prieš fašistinę Ašį.

M. Tamoševičius, L. Batukas, 
J. Jeskevičius, P. Klimas, A. 
Stalienė, P. Mickevičius, H. 
Brackll, Miežionis, R. Sautin, 
J. Herman.

V. Savičius — $3.
Po $1 : B. Stygienė, P. Ko

maras, M. Budrikis ir Vaitai- 
tis.

Su smulkiomis aukomis, ro
dosi, buvo surinkta apie $385. 
Varde Sovietų kovotojų, ta
riu širdingiausį ačiū visiems 
aukotojams ir pikniko daly
viams. Javiutis.

Montello, Mass.

SKAITYTOJŲ BALSAI
“Laisvėje,” rugsėjo 5 dieną, 

krisluose A. Bimba surado 
kur nors New Yorko požemi
nio traukinio stotyje numirusį 
žmogų, kuris išrodęs suvargęs 
ir apiplyšęs, bet policija, sura
dus jo gyvenimo vietoje įro
dančius dokumentus, kad jię 
palikęs s u t a u p ytų pinigų 
$9.475.

Tai aišku, kad tas žmogus 
buvo ligonis taupymo. Tiek pi
nigų turėdamas skurdžiai gy
veno! Jis buvo susilpęs fiziniai 
ir protiniai, numirė . iš bado. 
Tokių taupymo ligonių yra 
šimtai. Mano, kad gyvens il
gai ir kaip turės pinigų, tai 
gyvens gerai. Bet esti kaip 
tik priešingai: turi pinigų, bet 
nebėra laiko gyventi, reikia 
mirti.

Na, tai kaip Bimbai atėjo į 
mintį sulyginti su tuo mirusiu 
žmogum, kuris buvo nesveikas 
visapusiai, su kitu? Jis sako: 
“Bet štai pasaka ir aš tikiu. 
Vienas tvirtas lietuvis, kuris, 
apart savo darbo valandų ir 
gaunamos algos, šeštadienį 
dirba bučernėje 12 valandų ir 
gauna $10. Pareidamas iš dar
bo su ‘išdžiuvusiu gomuriu už
eina karčiamon jį pašlapinti— 
šlapina ir prašlapina $15.”

A. Bimba klausia: Kuris gi 
iš jųdviejų durnesnis?

Aš sakyčiau, kad trečiasis, 
kuris taip rašė.

Montello - Bostonas
Atlikom Dali Šventos Pareigos

Rugpjūčio 30 d. Montellos 
Tautiškam Parke atsibuvo So
vietų Medikalės Pagalbos Ko
miteto piknikas. Tai daug 
skystesnis buvo piknikas, negu 
kitais metais. Priežastis vi
siems yra žinoma — šlubavi
mas transportacijos ir neteki
mas* mūsų jaunuolių.

šiame piknike man neteko 
dirbti, tad turėjau laiko pa
žiopsoti ir pažiūrėti, kaip kiti 
dirba. Ištikro, daug ką pa
stebėjau ir pasimokinau. Ki
tais žodžiais tariant, perma- 
čiau mūsų visuomenės senti
mentą. Nors visuomet mūsų 
darbuotojai sąžiningai dirba 
dėl organizacijų, bet tokio di
delio pasišventimo nesu matęs, 
kaip šitame piknike, šeiminin
kės namie prigaminę įvairių 
valgių, nuklojo didelį stalą. O 
jau tų valgių skanumas, ste
bino visus. Kas tik paragavo, 
tas ir nesitraukė toli nuo sta
lo iki viskas pasibaigė. Suneš
tų dovanų dėl laimėjimo sken
do parkas ir žmonės pirko ti- 
kietus visai be jokio murmėji
mo.

Gal geriausį pasisekimą tu
rėjo iš visų, tai pyragas, ant 
kurio raudonom raidėm buvo 
užrašyto: “Sovietų Pergale.” 
Su tuo prakilniausiu obalsiu, 
kuris gyvena desėtkų, šimtų 
milijonų žmonių krūtinėse, 
drąsiai maršavo po parką vi- 

puošė: prie vieškelio buvo 
pastatyti vartai, apkaičioti 
žalumynais; namo priebutis 
ir laiptai buvo nuberti gėlių 
lapeliais, namų fronte tarp 
gėlių ir žalumynų ryškiai 
rėžė į akis išpuošta caro 
monograma.

(Bus daugiau)

Ką Bimba tuom parašymu 
išreiškė? Pirmas, tai pavydas 
to pasakotojo. A. Bimba tą ne
sąmonę svietui paskelbė vie
šai. Antras, tai spėjimas, kad 
tas tvirtas lietuvis gali mirti 
tokiu būdu, kaip aukščiau mi
nėtas numirė požeminio trau
kinio stotyje.

Natūralūs dalykas, kad kaip 
tik žmogus išlipa iš lopšio, jis 
pradeda žingsniuoti artyn prie 
grabo. Natūralia mirčia mirš
ta vienas greičiau, kitas pas
kiau.

Tai, drauge Bimba, šituos 
žodžius rašo tas jūsų minėtas 
bučeris. Kuris mudviejų nu
žingsniuosime prie grabo pir
miau, nežinia ir spėjimas būtų 
durnas dalykas.

Kas blogo su tuo stipriu lie
tuviu ? Jis gali uždirbti $10 
ekstra ir pragerti $15, kuomet 
yra reikalas. Bet kaip Bimba 
galėjo taip iki cento suskaity
ti lygiai $15? Jūsų ten prie 
baro nemačiau. Jūs buvote ki
tur kur ir tas išlaidas gal 
spreiidėtc ant savęs.

Pragerti 15 dolerių gali biz
nierius vienas kitiems fundy- 
damas. Paprastas darbininkas 
negali. Jeigu gali, tai turime 
tokį žmogų skaityti milžiniško 
tvirtumo. Nereikia bijoti, kad 
jis mirs.

Bučeris.

suomenės veikėja, Montellos 
korespondentė “Biruta!” Kaip 
ji pati sakė, už pyragą surin
ko daugiau, kaip penkiolika 
dolerių. Tik įsivaizduokite, so- 
bostonietis drg. Kazlauskas su 
man nepžįstama drauge, prie 
vartų išstovėjo nuo pat ryto 
iki nakties, dalydami ženkle
lius, ir neatėjo nei sandvičio 
suvalgyti. Bet nereikia pa
miršti, jog ir kiti draugai ne
mažiau dirbo už suminėtus 
draugus bei drauges.

Pertraukus šokius, prasidė
jo prakalbos. Muzikas Stepo
navičius, paaiškinęs prakalbų 
tikslą, perstatė kalbėti prof. 
Kubilių. Kalbėtojas pasakė 
trumpą, bet labai jausmingą 
kalbą, už kurią priklauso jam 
didelis kreditas. Principalis 
kalbėtojas buvo Dr. Davis, 
Anglijos auklėtinis, kuris yra 
tikras prakalbų meistras. Jam 
bekalbant ve kokia atmosfera 
pradėjo viešpatauti publikoj. 
Kuomet, būdavo, pirmiau to
kiose prakalbose publikos ne
galima nuraminti, ypatingai 
jaunimas šumydavo ir daryda
vo obstrukcijas, dabar jaunuo
liai išvertę akutes, papūtę au
sukes, gaudo kiekvieną kalbė
tojo žodį, moterys ir vyrai 
ima akinius žemyn ir šluosto 
ašarotas akis. Jų, krūtinės kil
nojasi iš pagiežos nepriete
liams fašistams.

Pasibaigus prakalboms, drg. 
Zavis paprašė aukų. Nespėjus 
ištarti kelis žodžius, tuoj pra
dėjo verstis $10-$5. Ot čia ir 
buvo didžiausias keblumas, 
žmonės neša pinigus, bet nė
ra kam ir kaip paimti jų var
dus. Vienas, kitas draugas 
stvertas už popierėlių, bet vis
kas maišosi, o pinigai plaukia. 
Gavęs nuo draugo nuo antra

šų lapelių, pradėjau rašyti pa
vardes. Lapelis linksta, gniau
žėsi į saują, o tos pavardės 
išdraikyta-sužalota, kad ir su 
geriausiais norais nėra galima 
teisingai užrašyti. Prie tam, 
daugybė aukavo iš kitataučių, 
kurių kiekvieną raidę turi sle- 
bizavoti. Na, tai ir būk ge
ras ir teisingas, kad nori. Vei
kiausia komisija visai nesitikė
jo tokio visuomenės duosnu- 
mo. Nors žinau, jog daugelio 
yra apleista (neįrašyta) į są
rašą, vienok čia paduosiu tų, 
kuriuos suspėjau užrašyti arba 
išskaičiau kitų užrašytus.

Aukavo sekančiai: Stough- 
tono lietuviai $14; Barčiai 
$15.

Po $10: A. Tropiai, A. Sirei- 
kis, II. Trakimowic, A. Juke- 
vičius, J. Grybas, Naurai, J. 
Musteika.

Po $5: J. Krasauskas, A. 
Buivydas, J. Vitkauskas, P. 
Kuruolis, Mrs. A. Kargisa, J. 
Sweet, A. Baronas, J. Sireikis, 
J. Vaškis. Mr. Grylin, J. Gu
daitis, Nakienė, Zinckienė, 
Butkienė, Orentas, Usis, Mic
kevičius, K. Vaškis, P. Kubi
liūnas, G. Uleika, G. Davis, 
G. Goroco, J. Staniuk, J. Bu- 
zevičius, O. Vaščiuk, O. Pros- 
tačapoja, S. Šidlauskas, J. La
vas, Dambrauskai, S. Lesaus- 
kas, S. Sukackienė, J. Kaspa
ras, Tamošauskai.

Po $2: K. Karebulis, J. Mi- 
neikis, S. Varna, O. Zaruba,

SIETYNO CHORO IR RUSU CHORO

BENDRAS PIKNIKAS
Pradžia 12 vai. dieną. Įžanga 40c. (įskaitant taksus)

Įvyks šį Sekmadienį, 13 Rugsėjo-Sept.

• Rusų Šokikų Grupė iš Newark, N. J. Dalyvauja Programoje

• DIDELE SVETAINE ŠOKIAMS, GERA ORKESTRĄ
; POLISH NATIONAL PARK
! SPEEDWAY AVE. IR 16th AVE., IRVINGTON, N. J.
w v?• Kviečiame skaitlingai dalyvauti, išgirsti gražią programą ir linksmai lai- 
J ką praleisti.

2 PROGRAMA PRASIDĖS APIE 4-tą VALANDĄ DIENĄ

Trečias Puslapis
Ave., Irvington, N. J. šitas 
parkas randasi tarpe 18th 
Avė. ir So. Orange Ave. Vie
ta graži, didelė svetainė dėl 
šokių. Bus gera orkestrą šo
kiams. Geri valgiai ir gėrimai.

Visi apylinkės lietuviai ir jų 
draugai kviečiami dalyvauti ši
tame piknike ir linksmai lai
ka praleisti.

Programoj bus: lietuvių dai
nos, rusų dainos, garsi rusų 
šokikų grupė ir kiti pamargi- 
nimai.

Kviečia Sietyno Choras. Į- 
žanga 40 centų.

DETROITO ŽINIOS
Greitos Žinios Dėl Vietinių ir 

Apylinkės Lietuvių
Brocktono Komunistų Parti

jos vietinis komitetas tarptau
tiniai rengia pikniką Lietuvių 
Tautiško Namo Parke. įvyks 
šeštadienį, rugsėjo-September 
12. Pradžia 8 vai. vakare. Bus 
šokiai, muzika, valgių ir gėri
mų. Tęsis ligi vėlumo.

Sekmadienį, rugsėjo 13 d., 
piknikas prasidės pirmą valau- į 
dą po pietų. Bus muzika, spor- : 
to, valgių ir gėrimų. Taipgi 8. 
valandą vakare atviram ore, į 
pušyne, bus rodomi krutami 
paveikslai iš Sovietų karo fron-, 
to prieš barbarus nacius. Pra-1 
šom visus dalyvauti. Įžangos į 
nėra.

Jonas Grigas, “Laisvės” 
skaitytojas ir darbininkiško 
judėjimo rėmėjas, priklausąs 
prie LDS 67 kp. ir prie LLD 6 ' 
kp., išeina į Jungt. Valst. ar-į 

miją 16 dieną rugsėjo. Jonas 
dar jaunas ir nuoširdus vyras. 
Linkėtina jam gero pasiseki
mo ir laimingai sugrįsti. Jo tė
vai ir giminės yra Lietuvoj. 
Turi dėdę Stoughton, Mass.

žolynas.

Netvarką N. J.
Antras metinis piknikas ir 

koncertas, rengiamas suvieny
tų lietuvių ir rusų choristų, į-
vyks sekmadienį rugs. 13, 
1942.

Pradžia 12-ta valanda vi
dudienį, koncerto pradžia — 4 
vai. po pietų, Polish National 
Parke, Speedway — 16th

Aukos Sovietu Karo Pagalbai

Per praėjusių keletą savai
čių iš lietuvių tarpo per M. 
Alvmienę liko surinkta aukų 
dėl Rusų Karo Pagelbos. Nors 
nedidelė suma, bet vis geriau 
negu nieko. Kadangi tuo lai
ku lietuviai nieko tam tikslui 
nedarė, todėl aš darbavaus 
kiek galėjau ir labai ačiū 
draugams ir draugėms, kad 
mano prašymo nepaniekinote 
dėl to labai svarbaus reikalo.

Aukotojų vardai: M. ir R. 
Padolskiai $15. Po $5: Emili
ja Rugienienė, K. Rakašius, K. • 
Ramanauskas ir Juozas Ur
ban. Po $2: Jonas Bubliaus- 
kas ir J. Birštonas. Po $1 : Eva 
Gyvienė, P. Daugėla, J. Vala- 
vičis, Pr. Jočionis, J. Lukas, J. 
Sernesky, U. Jurkevičienė, P. 
Jakštienė. J. M. Alvinai 75c. 
Po 50c.: J. Savickas, K. Kriza- 
nauskas, L. Valeika ir A. Ka
ralienė. Po 25c.: J. Ganipraus- 
kas, B. Klimas, K. Jasaitis, J. 
Gugas, K. Litvinas ir Simas 
žusinas.

Viso aukų gauta per du pik
nikus $51.25. Aukos perduotos 
Rusų Karo Pagelbos Skyriui, 
kuris labai didžiai ačiuoja lie
tuviams už paramą Sovietų 
karžygiams.

M. Alviniene.

Trūkumai Mūsų Radijo
Pranešimuose

Mūsų pažangiųjų lietuvių 
arba Detroito Lietuvių Radijo 
Kliubo programos esti pagirti
nai prirengtos ir šimtai klau- 

(Tąsa ant 5-to pusi.)
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Mėlyni Kareiviai
Apysaka iš Lietuvos Žmonių Gyvenimo per Pirmąjį Pasaulinį Karą

----------- Paraše JULIUS BUTĖNAS 1 ... ■'■■ ■'■
' (Tąsa)

— Kaip tu sau nori dėl manęs, niekas 
ir tau nenori prievartos, bet tik aš sa
kau, pasiklausyk, ką žmonės šneka.

— Bobos šneka ar kalės loja — man 
vistiek. Niekas negali uždrausti, kas kam 

* užeina ant seilių pliaukšti.
Po rugiapjūtės Rokas Beniūnuosna ėjo 

kas vakaras. Pareidavo dažnai tik auš
tant. Pasidarė lyg nesavas, persimainęs, 
kažko piktas.

Rugius sėjant senis Burneika išsitarė, 
kad gali vesti, nes jis jaučiąsis vis silp
niau.

Buvo didelės vestuvės. Paskutinis na
muose vedė, tad reikėjo pasirodyti: kad 
nebūtų gėdos nei prieš sodžių, nei prieš 
giminę, kurios daug suprašė. Per vestu
ves tie patys, kuriej|)irma Roką atkalbi
nėjo, gyrė, garbino jaunamartę ir akys- 
na Rokui sakė:

— Aš tau tokios pačios ir linkėjau. Iš
gerkim ... * * *

Bet neilgai teko Rokui važinėti su jau
na pačia po gimines. Atėjo šaukimas ka
riuomenėn stoti. Kai kas patarinėjo pirk
tis “receptą,” tačiau Rokas nesutiko, sa
kė, kad jam gyvenimas ir sveikata mie- 

‘ la, tad negalįs pats savęs žudyti. Jisai 
stojo komisijon be jokių receptų ir buvo 
paimtas.

Veronika dabar nuolatos verkė, rau
dojo ir net save kaltino, kam už Roko 
ėjo. Ar negalėjo palauktų ar negalėjo 
gauti tokio, kuris ramus nuo šitos bėdos. 
Bet pats Saulėnas už tai barė dukterį:

— Ką tu čia prasimanai: jei Dievas 
duos, praeis laikas ir grįš, ne karas, ra
mus laikas.

Senis Burneika, sukvietęs vyrus, išpa
sakojo, ką katram sūnui skiria dalyboms.

Rokas vaikščiojo po pirkią, vienoj vie
toj negalėjo pateikti, vis žiūrinėjo pro 
langą, tarytum ko laukdamas, tarytum 
ko norėdamas pamatyti. Jis žiūrėjo į be
sileidžiančią saulę, kuri gražiai atsidy- 
rėjo — paliko tik raudona pašvaistė.

Prisimindamas tas saldžiąsias valan
das, kurias dar taip neseniai tegyveno, 
jis vijo naujai pasirodžiusias mintis iš 
savo sąmonės, tardamas, kad laiko ir li
kimo vairas nepasukamas atgalios.

Išvežė Roką, pažadėjo jisai Veronikai 
greitai ir dažnai rašyti laiškus; reikėjo 
susitaikinti su gyvenimo tikrove. Ėjo 
metai, ėjo kiti ir treti. Įvairių momentų 
teko išgyventi ir vyrui, atskirtam nuo 
pačios, ir pačiai, likusiai namie. Iš pra
džių ji buvo sumaniusi grįžti gyventi į 
tėvus, bet kiti ją sudraudė, kad £aįp ne
darytų. Ypačiai motina ją draudė,' nes 
kartą tik savaitę pagyveno, o ir tai kas 
atsitiko, kaip nuskambėjo: esą, Veroni
ka einanti jauniman ir linksminantysi, 
kaip netekėjus, vėlai pareidama namo. 
Kai ilgesnį laiką iš Roko buvo negavusi 
laiškų, pamanė, jog kas nors bus nurašęs 
apie visa jam. Kiek buvo rūpesčio, kiek 
graužimosi. Tačiau, pasirodė, Rolfas laiš
kų nebuvo išsiuntęs del to, kad negalė
jęs, apie bet kokius įtarimus jis nieko 
savo laiškuose toliau neminėjo. Po to ji 
stengėsi ko atsargiausiai elgtis, kad vėl 
neatsitiktų kas panašaus.

Dabar su šitomis staigiomis naujieno
mis viltys nesurišamai buvo nutrauktos. 
Nebent tik stebuklas, atrodė, galėjo vi
są būtį pakeisti. Ilgai Veronika dabar 
svarstė, galvojo, norėdama nuspėti atei
ti, kuri pirma jau buvo beveik ryškiai 
aiški: pusė metų, metai — turi grįžti, o 
dabar — kas žino?

III
Laukdamas šiemet iš kariuomenės tu

rinčio grįžti brolio, Jonas Burneika ne- 
sisamdė berno, nąanė pakol kas apsieisiąs 
savomis jėgomis, o kai grįš jisai, tada 
gal kitaip susitvarkysiąs. Vyriausią savo 
bernaitį, Juozą, trylikos metų, sakė iš- 
mokysiąs arti, akėti, ir šiaip taip abudu 
ligi žiemos apsidirbsią. Iš senio paramos 
žemės darbe jau nebuvo jokios: .gana, 
kad jisai aplink namus paslankioja, bičių 
prižiūri.

Juozas, gavęs rankosna plūgą, labai 
apsidžiaugė. Jo akyse spindėjo pasiten
kinimas, kad jis, štai, jau — vyras!

Tėvas pamokė, kaip reikia arti: neuž
sigulti ant plūgo, nes noragas tada gi
liai žemėn lenda, arkliai negali patrauk
ti, o ir pačiam sunku plūgo rankas ištu
rėti. Atrodė visai nesunku: kai tėvas 
aria, tai plūgas, rodos, pats tiesiai eina,

nešokinėja, bet kai tik pristoja Juozas — 
tuoj ima mėtytis, šokinėti iš vagos.

Tėvui nuėjus namo, Juozas apsidžiau
gė dvigubai: jau jis gali arti, jei paliko 
vieną. Užsidėjo vadeles už pečių, kaip vi
si artojai kad daro; pirmą vagą išvaręs, 
apsigrįžo be didelių sunkumų, pradėjo 
antrą ir trečią varyti. Varydamas trečią 
vagą, Juozas nedrąsiai švilpterėjo ir at
sisuko atgal pažiūrėti, ar nekreivai aria. 
Bet kai tik grįžterėjo, ėmė plūgas ir iš
šoko iš vagos. Traukia jisai atgal, o ark
liai eina priekin. Viena ranka sugriebia 
vadeles traukti, bet kita nepajėgia plūgo 
turėti — virsta ant šono.

— Tprr - pp! nazad, atgal... — kal
bino arklius, bet tie neklausė. Juodis, at
sigrįžęs, pažiūrėjo į naują artoją ir pasi
lenkė gramdyti žolės, išviete sprandą — 
ir nė iš vietos; paskui iškrypo iš vagos 
ir gniedis.

Kraujas tvinkčiojo gyslose ir mušė 
galvon. Širdis drebėjo, tarytum po dide
lio nusikaltimo. Juozas, betampydamas 
čia arklius, čia plūgą, nuilso, išmušė jį 
prakaitas. Iš pykčio ant arklių, kad ne
klauso ir iš gailesčio, kad jis dar nestip
rus, bernaitis apsiverkė. Raudonomis 
akimis atrado Juozą ir netrukus atėjęs 
pažiūrėti naujojo artojo tėvas.

— Juodis nė kiek neklauso, — skundė
si tėvui. — Jis kaip žvėris į žolę. Gniedį 
dar galima suvaldyti, bet šitas kvaraba 
— kiek, tai ir lenkia galvą. Jis niekad 
nepripunta, kad jis saulės.

įgriso padla ir man, — pritaria tėvas 
Juozo nusiskundimui. — Reikės bestiją 
žiemon parduoti, jei bus galima, ir paieš
koti geresnio.

Tėvas, įstatęs plūgą vagon, sutvarkęs 
arklius, pradėjo tvarkingai arti. Jei kat
ras arklys įdek linkteri — užtenka tėvui 
tik suniurzgėti, ir vėl eina kaip reikia. 
Juozas, gabi tinai nusišluostęs ašaras, 
žiūrėjo į riekėmis virstančią molėtą že
mę.

— Dabar gali eiti namo, — paliepė tė
vas. — Parėjęs šakalui prakirsk. čia tau 
per sunki žemė, aš neapsižiūrėjau. Pas
kui, kai reikės bulvieną arti, pamėginsi; 
tenai bus lengviau, o šičia reikia didelės 
jėgos.

Juozas, nieko neatsakvdamas, nulei- 
dęs galvą nuėjo namo. Iš vakaro taip jis 
džiaugėsi. Jo vienametis kaimyno Alimo 
Vincas, Petrui išėjus kariuomenėn, vie
nas aria — pats pasikinko ir išsikinko; 
arkliai jo klauso. Būtų,ir Juozas galėjęs 
su Vincu lygintis, bet dabar... Jaunes
nis brolis, Stasys, šįryt labai nenorėjo 
anksti keltis, nes visada rytais ganyda
vo Juozas, o jisai galėdavo išsimiegoti. 
Pro miegus vaikas niurnėjo, kodėl Juo
zas negali paganyti, tik motinai paaiški
nus, kad Juozas jau seniai atsikėlęs ir iš
ėjęs arti, atsikėlė ir išginė. Dabar Stasys 
ne tik pyks, bet ir juoksis iš jo. O Alimo 
Vincas ne kartą jam sakė, kad jei tu jo
kio sunkesnio darbo nedirbsi, tai tavo 
rankos ir liks tokios plonos, nestiprios.

Per pietus tėvas išsitarė, kad pūdymui 
plėšti reikėsią samdininko.

-—/O kaip Juozas? Dar negali? — 
klausia motina. ,

— Matai, dar jam per sunku, dar jis 
per jaunas; sunku tokiam arklius suval
dyti — mūsiškiams reikia gero vyro ir 
botago, tai tada dar jie klauso. Bus ge
rai, jei jisai galės paakėti, arti jam per 
anksti.

Juozas suprato, kad bulvienoj jam ne
duos nė mėginti.

Pūdymą riekti baigė pasamdytas ar
tojas, o bulvienas arė pats tėvas.

— Kitiems metams reikia imti vėl ber
nas, — patarė senis Burneika. — Kam 
tau varginti šitą vaiką pirma laiko; dar 
jis paspės, dar prisiars, kiek jo sveikata 
neš. Bernas nieko nekenks. Jei karas, 
duok Dieve, ilgai netruks ir pareis Ro
kas, berną bus galima atstatyti.

— Aš manau, verčiau pasamdyti ka
da-ne-kada.

— Kas iš tų samdinių: atbuvo dieną 
ir išėjo. Nei tu kur samdininką pasisiu
si, nei kitokian*darban įstatysi; žinau 
jau aš iš savo gyvenimo patyrimo. Sam
dininkas kaip svečias: kiekvienąkart ir 
valgis reikia pataikinti, o bernas valgo 
tai, kas ant stalo padėta, kartu su visa 
drauge. Graži diena, dirbs lauke, lie
tus — rasis jam darbo po stogu: pirkioj, 
kluone.

(Daugiau* bus)

Waterbury, Conn.
LDS Kuopa Tarė Savo Žodį
Liet. Darb. Susivienijimo 49 

kp. susirinkimas įvyko rugsėjo 
2 d., kuris buvo sušauktas spe
cialiai per atvirutes, kad su
šaukti kuo daugiausia narių. 
Svarbiausias klausimas tame 
susirinkime, kuris buvo apkal
bėta, tai pakėlimas mokesties 
kiekvienam nariui 10c į mė
nesį, kad Susivienijimas galė
tų sukelti pinigų dėl apmokė
jimo mokesčių, tų narių, 
kurie randasi šios šalies armi
joje. Pagal paskutinio seimo 
nutarimą, tas klausimas dabar 
yra leidžiamas referendumu.

Susirinkime tas klausimas 
buvo plačiai diskusuotas ir po 
diskusijų buvo leista balsuoti. 
Balsuojant, 18 balsų buvo už 
pakėlimą, 3 prieš. Didžiuma 
balsų buvo nutarta, kad mo
kestis būtų pakelta po 10c į 
mėnesį kiekvienam nariui.

Diskusuojant tą klausimą, 
buvo ir tokių, kurie priešino
si pakėlimui. Ypač moterys 
nekurios sake, kad kas užmo
kės mokestis dėl jų sūnų, ku
rie randasi armijoje, o nepri
klauso prie Susivienijimo? 
Man atrodo, kad tos motinos 
padarė didelę klaidą, kad tu
rėjo užaugusius sūnus ir neį
rašė į Susivienijimą. Dabar ir 
jų sūnai būtų aprūpinti per 
Susivienijimą.

Man atrodo, kad nei vienas 
narys neturėtų priešintis tam 
pakėlimui. Ką gi reiškia žmo
gui užsimokėti $1.20 į metus 
daugiau mokesčių, bet už tai 
jam nereikia eiti į kariuome
nę, nereikia kariauti, kuomet 
tas jaunimas, kuris randasi 
dabar armijoje, yra išėjęs ap
ginti mūsų šalį, apginti mus, 
kuriems nereikia eiti į armiją. 
Jie yra po armijos disciplina. 
Jie turės stoti į mūšius su mū
sų šalies priešais ir ne vienas 
gal ir gyvybę atiduos už tai.

Del LLD Kuopos Narių
Čia noriu priminti kelis žo

džius dėl tų ALDLD 28 kp. 
narių, kurie dar nesate užsi
mokėję mokesčių už 1942 me
tus. Draugai, tai yra didelis 
apsileidimas ir sarmata, kad 
praėjo jau 8 mėnesiai nuo pra
džios metų, o jūs dar nepajė
gėte užsimokėti mokesčių į sa
vo organizaciją. Jeigu būtų 
bedarbė, tai būtų kitas klausi
mas, bet dabar, rodos, visi dir
ba ir dar dirba ilgas valandas, 
tai man atrodo, kad ir pinigų 
gali užtekti užsimokėti į Drau
giją. Kada sutinki draugus ir 
paklausi, kodėl neateini į 
Draugijos susirinkimą, tai gau
ni atsakymą, broli, dirbu ilgas 
valandas, 7 dienas į savaitę, 
neturiu laiko, pavargęs.

Jeigu kurie dirbate jau taip 
ilgas valandas ir negalite atei
ti į susirinkimą, tai galite per
duoti pinigus kitiems, tai jie 
užmokės. Susimildami, drau
gai, nelaukite, kad kas ateitų 
pas jus į stubą iškolektuoti 
mokestis. Atminkite, kad kiti 
žmonės irgi dirba dirbtuvėse, 
kad užsidirbti sau pragyveni
mą ir dar turi* daugybę kitų 
reikalų.

Svečiuosna
Mes turėjome progą nuvyk

ti pas draugus Lisajus į Sey
mour, Conn., apžiūrėti jų gė
lių darželį.Aš niekur nemačiau 
pas lietuvius darbininkus, taip 
gražiai ištaisytą gyvenimo vie
tą, kaip juose. Jie turi apie 
akerį žemės ir namelį. Tas jų 
namelis paskendęs gėlėse ir 
vaisinguose medžiuose. Tų gė
lių, gėlių, tai įvairiausių ir jos 
yra dabar pilname žydėjime. 
Visos gėlės yra. labai gražiai 
apravėtos ir apžiūrėtos, kad 
rsikia net stebėtis, kiek ten 
darbo yra pridėta prie jų.

Viduje jų namelio irgi vis
kas labai apžiūrėta ir sutvar
kyta. Daug rankų darbų pri
dirbta ir didžiumą to darbo 
yra padarius jų dūklėrė Onu
tė. Onutė ir jos motinėlė mus 
labai gražiai pavaišino. Labai 
ačiū joms už tai.-

Draugas Lisajus buvo išėjęs 
dirbti į dirbtuvę tuom laiku, 
tai neteko susitikti su juom. 
Lisajai yra progresyviai žmo

nės. Lisajus yra “Laisvės” 
skaitytojas ir priklauso prie 
Literatūros Draugijos. Lisa
jai turi sūnų ir dukterį. Duk
relė Onutė yra mokytoja ir 
labai mandagi mergina. Sū
nus lanko kolegiją Indiana 
valstijoj, mokinasi ant drug- 
štorninko.

Apie Kultūros Draugiją
Mūsų mieste jau per kelis 

metus gyvuoja Sveikatos ir 
Kultūros Draugija, šios drau
gijos tikslas yra, kad supažin
dinti žmones su sveikatos 
klausimais, ši draugija nesiki
ša į jokią politiką, vien tik 
rengia prakalbas sveikatos 
klausimuose, duoda paskaitas 
dėl narių Draugijos susirinki
muose. Mokina žmones, kaip 
sutaisyti naturališką .maistą, 
kad jis būtų tinkamas dėl 
žmogaus sveikatos, aiškina 
žmonėms, kaip jie arčiau turi 
gyventi prie gamtos, kad būti 
sveikais ir kad galėtų ilgiaus 
gyveni, žodžiu sakant, ji vis
ką daro, kad įtikinti žmones, 
kad jie valgytų ir gertų tą, 
kas yra gera dėl žmogaus svei
katos. Kaip visos draugijos, 
taip ir ši stengiasi surengt nors 
vieną išvažiavimą vasaros lai
ku, kad sukelti kiek nors pi
nigų dėl varymo minėto dar
bo pirmyn. Sveikatos ir Kul
tūros Draugijos piknikas įvyks 
šiemet, rugsėjo 13 d., Lietuvių 
Parke, už Lakewood ežero, 
Chestnut Hill Road. Šokiams 
grajys gera orkestrą lietuviš
kus ir amerikoniškus šokius. 
Bus kalbėtojai. Yra užkvies
tas kalbėti J. W. Thomsonas 
iš Long Island, N. Y. Piknike 
bus įvairių gėrimų ir valgių. 
Taipgi bus naturališko maisto 
stalas. Mrs. Thomsonienė ke
tina atvažiuoti iš New York ir 
atsivežti didelę mašiną, su ku
ria spaus gėrimus iš įvairių 
daržovių ir vaisių. Mrs. Thom
sonienė ir M. Svinkunienė pri
darys visokių gėrimų, kurie 
tinka dėl žmogaus sveikatos ir 
galėsite gerti, kiek norėsite.

Yra išimtas leidimas ir dėl 
alaus pardavinėjimo. Alus bus 
pardavinėjamas dėl tų, kurie 
jį myli, kad būtų galima visus 
atsilankiusius užganėdinti.

Mes kviečiame visus atsilan
kyti į šį pikniką ir paremti 
šią draugiją. Piknikas bus į- 
vairus. Visi dalyvaukite ir 
mes užtikriname, kad būsite 
užganėdinti. .

Pelnas nuo šio parengimo 
bus skiriamas dėl Raudonojo 
Kryžiaus, Sovietų Sąjungos 
Medikalės pagalbos ir Sveika
tos Kultūros Draugijai.

Draugijų Narė.

darbininkų organizavime. Ta
da kalbėjo M. Himoff, kuri 
važinėja sykiu su Mother 
Bloor. Jinai nurodė tos senu
tės pasišventimą Amerikos 
žmonėms. Po tam kelius žo
džius pasakė jubilėjantas 
Cush. Tas veikėjas nesigaili 
savo senos energijos darbuo
damasis Komunistų Partijoje. 
Jis daug yra dirbęs organiza
vime darbininkų į uniją anais 
sunkiausiais laikais. Jis sakė, 
jis džiaugiasi, kad jis gali šia
me vakare dalyvauti kaipo 
Komunistų Partijos narys.

Pagaliau kalbėjo Mother 
Bloor. Ji pasakė savo patyri
mus iš maršruto. Nurodė, 
kaip žmonės visur remia ant
ro fronto idėją. Ji sakė, kad 
abiejų unijų dideli vadai at

silankė į jos prakalbas ir sta
tė jai klausimus, visai nebū- i 
darni Komunistų Partijos na- 
riais. Visur buvo geros pasek
mės. Jinai vėlina, kad galėtu
mėme kuogreičiausia sumušti 
Hitlerį, sunaikinti fašizmą. 
Pasakė, kad visi Amerikos 
žmonės turėtų būti laisvi, ne
paisant kokios rasės ar tautos 
jie būtų. Mes visi gyvename - 
Amerikoje ir esame ameriko
nai. Mother Bloor gimtadienio 
atžymėjimui buvo iškeptas la
bai didelis pyragas, kurį ji pa
ti pjaustė ir dalino bankieto 
dalyviams.

Bankietas pasibaigė apie 
10 vai. nakties. Beje, buvo 
rinkta aukos. Gana daug žmo
nių aukavo po 5 dolerius ir

(Tąsa 5-tam puslapyj)

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.

Mortos Vilkienės Divorsas
Puikus vaizdas Amerikos lietuvių gyvenimo.

PARAŠE MIKAS RASODA

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

Puslapių 320. 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 atvykusiems 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. KAŠKIAUCIUS

Puslapių 252, stipriais audimo apdarais, kaina $L50.

Lietuvių Kalbos Gramatika
Pritaikyta Amerikos Lietuviams su 

Angliškais Paaiškinimais
SUTAISĖ DR. D. PILKA

Kaina $1.00 už egzempliorių. Vasaros sezonu 75c.

V

Pittsburgh, Pa.
Rugpjūčio 30 dieną įvyko 

bankietas paminėjimui sukak
ties seniausių Komunistų Par
tijos narių, motinos Ella Rleeve 
Bloor, Anita Whitney ir Pat 
Cush. Sykiu ir reikalavimas 
atidaryti antrą frontą. Paren
gimas buvo suruoštas Angelio 
restaurante po num. 941 Li
berty Avė. Dalyvavo apie 300 
žmonių. Iš lietuvių dalyvavo 
17.

Bankietas buvo labai pui
kus. Stalai buvo gražiai pa
puošti, patarnavimas geras, 
skaniai sudarytas maistas. 
Kroatų tautos šešios merginos 
sudainavo dainelių, du vaiku
čiai sudainavo duetą — vieną 
pašvęstą Mother Bloor, o kitą 
Pat Cush.

Vakaro pirmininke buvo 
May Himoff. Atidarydama ce
remonijas, pers tatė Pitts- 
burgho miesto partijos pirmi
ninką Benny Crother, kuris 
kalbėjo apie svarbą Mother 
Bloor maršruto nuo liepos 7 
dienos po didžiausius Ameri
kos miestus, apie jos atsidavi
mą ir pasišventimą.

Antras kalbėtojas buvo 
Henry Forbes. Jis perbėgo 
svarbą to vakaro ir veiklą ju- 
bilėjantų, ir įteikė jiems dova
nas — Pat Cush plunksną su 
paišiuku, o Mother Bloor kal- 
drą. Po tam kalbėjo pora mo
terų ir unijų veikėjų, kurios 
yra gan daug pasidarbavusios1

“Gyvenimo Saulėleidis"
Pirma Knyga Lietuvių Kalboje apie 

Numirusių Laidojimą
Parašė ir Išleido Graborius

JOSEPH LeVANDA-LEVANDAUSKAS
800 puslapių, kaina $1.25; vasaros 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, mausolėjai, deginimai, mirusio 
tu to pervedimai ir tt.

Pirmoji Pagalba Ligoje ir Nelaimėje
PARAŠE DR. J. J. KAŠKIAUCIUS

Kiekvienas žmogus privalo šią knygą turėti savo namuose. La
bai svarbūs patarimai ką daryti susižeidus, stalgiai kam apslobus 
arba apsirgus 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 namu knygynui. Tai pui
kiausia padaryta knyga lietuvių kalboje. Trijų spalvų viršeliai; 
daugybė gražių paveikslų iš Pasaulinės Parodos 1939 ir 1940 mm. 
Taipgi telpa paveikslai pasauliniai garsių pastatų New Yorko 
mieste. Yra daug mokslinių informacijų apie naujovinę techniką 
ir yra skambių bruožų iš Amerikos istorijos.

56 puslapių; kaina 25c; Vasaros sezonu 20c.

‘Laisvės” Administracija
427 Lorinjer St Brooklyn, N., Y.
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Nepaisant Didelių Sau Nuostolių, Naciai Dar Pa 
žygiavo Stalingrado ir Novorossiisko Srityse

Sovietų Oficialiai Pranešimai

Berlyno radijas pripažįs
ta, kad Sovietų bombanešiai 
atskrido į Berlyną ir tik 
tiek pasakoja, kad jie ne
bombardavę patį Berlyno 
centrą.

tijoj, 
kolei

tai užėmė daug laiko, 
atvyko.

Pirmieji Rinkimai
mėnesio 15 d. Detroite

Michigano valstijoj

Maskva, rugs. 10. — Sovietų Žinių Biuras anksti 
šiandien išleido tokį pranešimą:

Mūsų kariuomenė rugs. 9 d. vedė įnirtusius mūšius 
su priešais į vakarus ir pietų vakarus nuo Stalingrado, 
taip pat srityse Novorossiisko ir Mozdoko. Kitose fron
to dalyse nebuvo žymių atmainų.

Sovietinės oro jėgos sunaikino bei .sužalojo apie 40 
vokiečių tankų ir šarvuotų automobilių, apie 200 tro
kų ir automobilių su kariais ir reikmenimis, 20 trokų 
su gazolino bakais; nutildė astuonias baterijas prieš
lėktuvinių ir lauko kanuolių, susprogdino tris amunici
jos sandėlius ir išblaškė, dalinai sunaikinant, beveik vi
są pulką priešų pėstininkų.

Į vakarus nuo Stalingrado mūsų kariuomenė vedė 
įveržtas kautynes su didelėmis jėgomis priešų pėsti
ninkų ir tankų. Po dviejų dienų atkaklių mūšių, sovie
tinė kariuomenė pasitraukė iš dviejų apgyventų vietų.

Gvardijos šauliai atmušė eilę priešų atakų, sunaiki
no 10 vokiečių tankų ir 14 kanuolių ir užmušė 300 prie
šų kareivių ir oficierių.

Mūsų tankistai padaro didelių nuostolių priešų įren
gimams. Vienas sovietinių tankų dalinys per dieną su
daužė 13 vokiečių tankų.

Į pietų vakarus nuo Stalingrado raudonarmiečiai at
mušė žiaurias priešų atakas. Vokiečiai neteko septynių 
tankų ir beveik visos kuopos pėstininkų. Vieno sovie
tinio dalinio tankistai sunaikino dvi kuopas rumunų 
pėstninkų.

Novorossiisko srityje tęsiasi įnirtę mūšiai. Vokie
čiai, praradę baisiai daug savo karių ir įrengimų, įsi
veržė į šiaurvakarinius Novorossiisko priemiesčius. 
Mūsų kariuomenė, kontr-atakuodama, sulaiko besi- 
briaujančius pirmyn priešus.

Sovietų kanuolės ir mortiros, tuo pačiu laiku ata- 
kuodamos, išvaikė ir dalinai sunaikino apie du bata
lionus priešų pėstininkų. Mūšių lauke priešai paliko 
penkis didžiuosius tankus, aštuonis trokus bei automo
bilius ir kelis šimtus užmuštų saviškių karių.

Sovietiniai lakūnai, bendrai veikdami su raudonar
miečiais, bombarduodami ir iš kulkasvaidžių apšaudy
dami, sunaikino eilę vokiečių tankų ir automobilių, 
kurie artinosi prie mūsų pozicijų.

Mozdoko srityje (Kaukaze) sovietinė kariuomenė 
kovojo, kad sunaikint grupes priešų pietinėje pusėje 
vienos upės. Hitlerininkai buvo priversti pasitraukt 
po mūsų kariuomenės kertamais smūgiais. Vienas so
vietinis dalinys sunaikino tris priešų tankus ir septy
nias kanuolės ir užmušė 200 vokiečių kareivių ir ofi- 

J cierių.

LABAI GREITAS LAIVO 
GAISRAS

Washington. — Amerikos 
transporto laivas ‘‘Wake
field” ant jūros visas užsi
degė per dvi-tris minutes.

Apgesinus gaisrą, kari
niai laivai atvilko “Wake
field^’ į prieplauką.

šio 
ir visoj 
įvyks pirmieji balsavimai ar
ba nominacijos kandidatų į 
Michigan valstijos seimelio at
stovus ir kitus urėdus. Todėl 
mes, piliečiai, privalome da
lyvauti balsavime ir atiduoti 
balsą tik už tuos kandidatus, 
kurie remia prez. Roosevelto 
politinę ir ekonominę progra- 
gramą. Alvinas.

palaidotas su bažnytinėmis 
apeigomis šv. Kazimiero kapi
nyne. Paliko seną tėvą, moterį, 
sūnų ir dukterį, ženotą, ir ke
lius anūkus.

Pasimirė Stanis Poškus, Sau- 
kaitienės antras vyras, kuri 
turi “Beer Garden” Muss, Pa. 
Sirgo kelius mėnesius. Palai
dotas rugpjūčio 23 d. Priklau
sė prie LDS, SLA ir angliškos 
draugijos Eagle ir dar prie ko
kios ten lenkiškos organizaci
jos.

WORCESTER, MASS
ALDLD 155 kp. susirinkimas 

įvyks 14 d. rugsėjo, Liet. Salėje, 29 
Endicott St., 7:30 v. v. Malonėkite 
dalyvauti susirinkime. — A. W.

(213-215)

WORCESTER, MASS
Medikalės Pagelbos Worcesterio 

Kom. susirinkimas įvyks penktadie
nį, rugsėjo 11 d., 8 v. v., 29 Endi
cott St. Svarbu, būkite visi. — J. 
M. Lukas, Sekr.

Maskva, rugs. 9. — Šiandieninis Sovietų pranešimas, 
be kitko, sakė:

Viename sektoriuje Stalingrado frų^to mūsų kariuo
menė, kovodama dėl vienos apgyventos vietos, sunaiki
no kuopą vokiečių pėstininkų.

Novorossiisko srityje mūsų kariuomenė vedė atkak
lius mūšius prieš fašistų kariuomenę, kuri įvarė kylį 
į mūsų apsigynimo linijas. Viena motorizuota baterija 
sovietinių gvardiečių sudaužė 40 vokiečių trokų su ka
riuomene.

Vienoje dalyje vakarinio fronto mūsų kariuomenė 
išmušė priešus iš aptvirtinto apskričio ir užėmė tris 
apgyventas vietas. Buvo užmušta 400 vokiečių karei
vių ir oficierių, pagrobta kiekis įrengimų ir paimta 
tūlas skaičius priešų karių į nelaisvę.

Sovietų Partizanų Žy
giai Norvegijoje

Cliffside, N. J
London. — Pranešama, 

jog Sovietų partizanai pra
siveržė į Norvegiją ir vei
kia ten prieš nacius. Vienu 
žygiu jie užmušę 100 Hitle
rio kareivių tenai.

Sovietiniai parti zanai 
Norvegijoj taip pat ardo 
vokiečių tiltus, traukinius 
ir sprogdina jų amunicijos 
sandėlius.

Mirė Jonas Daniūnas, rug-< 
sėjo 9 d., 1:45 vai. dieną. 
Pašarvotas pas graborių 
Slavinsky, 188 Palisades 
Ave.

Šeštadienį, rugsėjo 12 d., 
9:30 vai. ryte, iš Šv. Jono 
bažnyčios velionį palaidos 
Šv. Mykolo kapinėse, Lodi,

DETROITO ŽINIOS
(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 

sytojų gėrėjasi, bet dar reika
linga būtų pagerinti porą da
lykų, kurie būtų labai svarbu 
dėl lietuvių pažangiosios vi
suomenės ir mūsų organizaci
jų. Pirmas dalykas, mes lie
tuviai skaitome savo laikraš
čius “Vilnį” ir “Laisvę” ir mes 
žinome, kad mūsų laikraščiai 
lošia labai svarbią rolę tame, 
kad paduoda teisingas’ žinias 
ir kovoja su ta suniekšėjusia 
hitlerine propaganda, kurią 
skleidžia per socialistų ir kle
rikalų laikraščius. Todėl labai 
svarbu mūsų laikraščius gar
sinti per mūsų radijo. Bet per
eitas vajus praėjo ir nė vienas 
žodis nebuvo pasakytas apie 
savo svarbiausią daiktą. Mes 
garsiname tik svetimus biz
nius, o savo progresą palieka
me po stalu. Mes perdaug ak
lai žiūrime į dolerius. Jeigu 
tuo sykiu pinigų nemoka, tai 
ir negarsiname.

Kitas dalykas, tai mūsų 
LDS, LLD, Aido Choro ir Mo
terų Pažangos Kliubo susirin
kimai. Mėnesinius susirinki
mus būtinai reikėtų nors su 
10 žodžių garsinti. Nes tai 
mūsų judėjimo pulsas ir svar
ba. Bet pas mus to nėra. Jei
gu jau yra trūkumas finansų, 
tai niekas daugiau nesudarys 
jų kaip tik mes ir mūsų or
ganizacijos.
ketų pasitarnauti dėl savo 
ganizacijų.

Pittsburgh, Pa.
(Tąsa nuo 4-to pusi.) 

daugiau. Bet nenugirdau, kiek 
iš viso buvo surinkta. Visi iš
siskirstėme gana geram ūpe.

Išėjo į kariuomenę J. Ma
žeikos sūnus Jonas ir Edward 
Ekertas, svetimtautis, LDS 
kuopos narys. Abu iš West 
Carson St., Pittsburgho dalies.

BRIDGEPORT, CONN.
ALDLD 63 kp. rengia išvažiavi

mą rugs. 13 d., Milford, Conn, pas 
Glatkauski, 4 Kitter St. Turėsime 
gerų valgių ir gėrimų. Gera muzika 
gros šokiams. Kelrodis: Atvažiavę į 
Devon, Conn., sukite, ant Walnut 
Beach ir važiuokit iki Milford 
Point Rd., nuo čia važiuokite iki 
4 Kitter St. Išvažiavimas įvyks, 
kad ir lytų. — Kviečia Rengėjai.

(213-214)

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, sugrįšti ir vėl 
kartu dirbti dėl Choro labo. — Val
dyba. (212-213)

wilkesIbarre, pa.
LDS 7 kp. susirinkimas įvyks 

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)

I

Tai nors tiek rei- 
or-

Išėjo j Kariuomenę
Mūsų gerų draugų Vinco 

Rožės Steponkevičių sūnus iš
ėjo į J. V. kariuomenę. Nors 
tėvam nelinksma sūnus išlydė
ti, bet turime džiaugtis, kad 
mes savo tarpe turime gerų 
karžygių, kurie kovos už mū
sų šalies laisvę ir prieš kruvi
ną fašizmą.

ir

Susirgus draugam Januliam, 
tėvui ir motinai, atvyko aplan
kyti savo tėvelius jų sūnus Al
fonsas iš kariuomenės. Jis tuo 
laiku buvo Californijos vals-

snMN

buy; uwrrw»

Rugpjūčio 30 dienos vakare 
įvyko kitas gana didelis pa
rengimas. Jo tikslas buvo pa
dėti prezidentui Rooseveltui 
paskubinti antro fronto atida
rymą. Susirinkimas buvo su
rengtas per miesto majorą 
Schully ir unijas — Amerikos 
Darbo Federacijos ir CIO.

Kalbėtojais buvo senatorius 
Pepper, kongresmanas Elmer 
J. Holland, mainierių unijos 
distrikto prezidentas Fagan, 
Leo Abernatty ir Gunther, pir
mininkas Amerikos Slavų 
Kongreso. Visi kalbėjo už ant
ro fronto atidarymą ir už grei
ta Hitlerio sumušima, v- *•

Pereitą savaitę buvo parva
žiavęs V. Sadaucko sūnus, mū
sų LDS 160 kuopos nario. Pra
buvęs čionai 10 dienų, grįžo 
atgal į armiją.

Taipgi parvažiavo ant 18 
dienų vakacijų P. Tamošaus
kas iš Louisiana valstijos. Sve
čiuojasi pas motiną.

D. P. Lekavičius.

NEWARK, N. J.
Sietyno Choras, bendrai su 

Choru rengia didelį pikniką, rugsė
jo 13 d., Polish National Park. 
Speedway & 16th Ave., Irvington, 
N. J. Bus graži muikalė programa. 
Pradžia 12 vai. dieną. Bilietas 40c 
(su taksais). Kviečiame vietinius ir 
iš apylinkės dalyvauti ir linksmai 
praleisti laiką. — Kom. (212-214)

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 
vesti. — J. K. Navalinskienė, 

(211-213)

atsi-
Sekr.

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

trečiadienį, rugsėjo 9 d., 8 vai. va
kare, LDP Kliube, 408 Court St. 
Draugai, būtinai dalyvaukite šiame 
susirinkime, nes bus daug svarbiu 
dalykų apkalbėti.
S herai is, Sekr.

įvyks

buvoRugpjūčio 30 dieną 
laikytas Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo 8 Apskričio ko
miteto susirinkimas. Ne visi 
nariai dalyvavo. Bet atlikta 
svarbūs tarimai, kuriuos ban
dysime įvykdyti. Pirmas tari
mas, tai surengti lapkričio 15 
dieną vakarienę su šokiais Šv. 
Jurgio svetainėj (South Sidė
je), 105 — 18th St. Vakarienė 
bus rengiama tokia, kokios 
dar nebuvo Pittsburghe iš 
keptų ir virtų paršiukų ir kit
ko.

Antras tarimas, tai dalyvau
ti ir aiškinti nariams lapkričio 
mėnesio rinkimų svarbą, kad 
būtų išrinkti tie, kurie remia 
prezidentą Rooseveltą. Tą 
darbą atlikti apsiėmė Albertas 
Mikeška, J. Mažeika, D. P. 
Lekavičius.

Trečias tarimas, tai pradėti 
vajų per apskritį dėl gavimo 
naujų narių ir aplankyti visas 
kuopas iki naujų metų. Remti 
visais būdais judėjimą už ati
darymą antro fronto.

Pasimirė du Stambūs Lietuviai
Rugpjūčio 21 dieną pasimi

rė Andrius Lelonis, 46 metų 
amžiaus, gimęs Pittsburghe ir 
buvęs pažangus žmogus. Du 
kartu buvęs pirmininku Moks
lo Draugystės Kliubo ir Pilie
čių Kliubo (South Sidėje). Tu
rėjo darbą Duquesnej kaipo 
“general salesmano.” Gyveno 
Mount Oliver, dalyje* Pitts
burgho. Rugpjūčio 24 dieną

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR 

MONTELLO, MASS.
Darbininkų Klasės piknikas, 

Liet. Taut. Namo Parke, įvyks rug
sėjo 
tijos tarptautinis Skyrius. Kompar
tija 
ginį 
rinkimų į 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. — 
Kom. (212-214)

12 ir 13 dd. Rengia Kompar-

pergyvena tarptautinei strate- 
laikotarpį, taipgi rengiasi prie 

Todėl

Clement Vokietaitis
Lietuvis Advokatas 

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tol. TRiangle 5-3622

CHARLES 
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 
306 UNION AVENUE

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

GERAI PATYRĖ BARBERIAI

(210-212)

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

Puikūs lietuviško na
mų darbo kllbasai ir 

kepta paršiena

Gaspadorlškai nuvirti 
kopūstai ir barščiai

Geriausios rūšies

VALGIAI
Gaminami Europiško 

ir Amerikoniško 
Stiliaus

LORIMER RESTAURACIJA
ANTANAS BARZDA, Savininkas 

417 LORIMER ST. “Laisves” Name BROOKLYN

NOTARY
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

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

660 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

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

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

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

168 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7179

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

kad visados bus patenkinti.

Linksma Pare Kiekvieną Šeštadienį!
TURIME GERŲ VYNŲ IR DEGTINIŲ

Ateikite pasimatyti su Giviais
Geriausias Alus Brooklyn© 

Presas ♦

459 Grand St.
Skersai nuo Republic Teatro 

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

Mes turite

I

B

1

i

Gaudami pėdę neužmirškite ir 
savo šalies reikalus — pir

kite bonus ir štampas.

taipgi aprūpiname aliejum tuos, kurie savo namuose 
I

Oil Burners. Kuro reikalu prašome kreiptis:

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

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

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

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

UNDERTAKER

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

Smūgiai Hitlerininkams 
Kaukaze

Maskva, rugs. 10. — So
vietų kariuomenė, kontr - 
atakuodama vokiečius No
vorossiisko srityje, užmušė 
daugiau kaip t ū k s tantį 
priešų ir sunaikino devynis 
jų tankus.

Mozdoko srityj, taipgi 
Kaukaze, Sovietai ne tik at
mušė nacius, bet atėmė iš jų 
dar kai kurias pozicijas.

Washington. — New Yor- 
ko valstijos farmų įplaukos 
per dvejus paskutinius me
tus pakilo 44 procentais 
aukštyn.

Velionis buvo “Laisvės” 
skaitytojas. Šią žinią prane
šė telefonu drg. Geo. Sta- 
siukaitis. Manome, kad vė
liau bus parašyta daugiau 
apie velionį, liečiant jo gy
venimą ir laidotuves.

Roma. — Italai praneša, 
kad jie nušovę žemyn vie
ną amerikietį lakūną iš tų, 
kurie bombardavo karinius 
taikinius Sicilijoj, Italijos 
saloj.

Egiptas, rugs. 10. — Ang
lai veda mūšį prieš vokiečių 
tankus į vakarus nuo Hi- 
meimato kalno; reiškia, hit
lerininkai Egipte atstumti 
dar toliau atgal.

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: EVcrgrcen 8-9770

* LIETUVIŠKAS ★ 

TRAKTYRIUS 
(VALGYKLA IR ALINK) 
Rheingold Extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtines 
Importuotų ir Vietinių 

Kasdien Turime
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ
JUOZAS ZEIDAT

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

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

anglių pristatymas į miestus

(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Ave.
Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.

DIREKTORIUS 
LAIDOTUVIŲ

Liūdėsio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
moderniškai įruošta mū
sų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 

būsite patenkinti.

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

Telefonas EVergreen 7-1661

1113 Mt. Vernon St.
Philadelphia, Pa
Telefonas Poplar 4110
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NowYorko^e^^Zinios
Legijonieriy Reakcininkai Tęsia Terorą BUSMANAS SULAIKYTAS KAIPO 

Prieš Teisę Baloto NACIŲ ŠNIPAS

MIRĖ

Laisvoje jau pirmiau buvo 
minėta, jog Komunistu Partija 
uždėjo savo kandidatus ant 

' baloto surinkdama 50,000 bal
suotoju parašu; kad tie para
šai ir kandidatai New Yorko 
valstijos sekretoriaus Walsh 
buvo priimti ir kandidatai pa
silieka ant baloto, nežiūrint 
reakcinių kai kurių Amerikos 
Legijono tūzų protesto.

Legaliams žingsniams ne
pavykus, reakcininkai ėmėsi 
teroro priemonių. Tose vieto
se, kur policija pritaria tų re
akcininkų hitlerinėms meto- 
doms, ar iš baimės tų šulų 
jiems nusileidžia, legijonieriai 
lando po balsuotojų namus ir 
bando bauginimais priversti 
pasirašiusius atšaukti savo pa
rašus. Jeigu jie tokių atšau
kiančių gautų geroką nuošim
tį, jie bandytų susidaryti ar
gumentą, būk partija neteisė
tai uždėta ant baloto. Mat, 
rinkimų taisyklės reikalauja, 
kad kieviename apskrityje 
būtų gauta 50 parašų. Ir jeigu 
nors viename iš 62 apskričių 
jie galėtų numažinti tą skait
linę, jie galėtų įstatymiškai 
reikalauti numesti partiją nuo 
baloto, nors kituose apskri- 
čiuose kvotos būtų perpildy
ta.

Komunistai to neužmiršo — 
jie gavo ne po 50, bet po 200 
per apskritį; vieton reikiamų 
12,000 parašų iš visos valsti
jos gavo 50,000 parašų, nors 
tūluose apskričiuose viso gy
ventojų randasi tik apie 3,000.

Legijono šulai teismo keliu 
reikalauja išmesti peticijas. 
Kvotimas tuo klausimu įvyks 
ateinantį pirmadienį, prie 
valstijos teisėjo Francis Ber- 
gan, Schoharie apskrityje.

Tuo tarpu legijonieriai 
Brown, Hardy ir Kreitzman, 
lydimi detektyvo Carbine iš 
Hudson miesto policijos, lan
do iš namų į namus grasinda
mi areštu tiems, kurie neat
šauks parašų. Patsai Colum
bia apskričio šerifas Milton 
V. Saulpaugh žinomas įkišęs 
bent į vieną nuotikį, kad pri
versti parašą “atšaukti.” Vie
name atsitikime moteris buvu
si taip įbauginta, kad tik po 
to, kaip komunistas parašų 
rinkėjas nuvedė ją į policijos 
stotį ir išgavo saržento pripa
žinimą, kad už parašą areš
tuoti negalima, moteris nusi
ramino. Daug buvę Hudsone 
tokių nuotikių, kur įkyriu ka
mantinėjimu ir gręsmėmis pa
rašų davėjai d avesta isterijon. 
Vienok daugelis hudsoniečių 
buvo taip stiprūs savo nusista
tyme laikytis už teisę baloto 
visiems piliečiams, jog joki 
kamantinėjimai ir grasinimai 
jų nepajudino, jie patvirtino 
kamantinėtojams, kad jie da
vė ir ateityje duos savo pa
rašus palaikymui konstituci
nės teisės baloto visiems.

Tokių nuotikių būta Sarato

ga apskrityje. Corinth kaimo 
prezidentas vietinio skyriaus 
Manufacturers National Bank 
of Troy užsiimąs tuo purvinu 
darbu. Mechanicsvillėj popie- 
ros šapos viršininkas gązdina 
žmones.

Viena dievota katalikė mo
teris, turinti naujagimį, gąz- 
dinta nekrikštijimu kūdikio, 
jeigu ji neatšauks parašo. Ki
tur baugina dėl pilietybės.

Unijos ir kitos organizaci
jos, taipgi atskiri piliečiai, ku
rie brangina piliečių konstitu
cines teises ir piktinasi tero
ru, yra raginami skubiai siųs
ti protestus sekamiems:

District Attorney William 
F. Christiana, Hudson, N. Y.

District Attorney John F. 
Doyle, Balston Spa, N. Y.

Mayor Homer Eckerson, 
Mechanicsville, N. Y.

Taipgi rašyti gubernatoriui 
Lehmanui į Albany prašant į- 
sikišti ir uždrausti terorą mi
nėtose ir kitose srityse.

L. K. N.

Pasilinksminkit Geram 
Tikslui

Alley Pond giraitėj, kur 
pereitą sekmadienį įvyko sėk
mingas išvažiavimas lietuvių 
mezgėjų vilnų fondui, tų pačių 
draugiškų Maspetho organiza
cijų rengiamas išvažiavimas 
paramai sužeistų Ispanijos ka
ro veteranų ir pabėgėlių, ku
riem gresia atidavimas į hit
lerininkų, Italijos fašistų ar 
Franco ir kitų suhitlerizuotų 
šalių teroristų rankas, jeigu 
jie nebus iš koncentracijų iš
gabenti į saugesnes šalis.

Veteranų ir pabėgėlių pa
ramai išvažiavimas įvyks jau 
šį sekmadienį, 13-tą rugsėjo, 
visiems jau žinomoj giraitėj 
priešais Alley Pond Parką, 
25th Rd. (Springfield Blvd.), 
—Queens. Muzika ir platfor
ma šokiams, geri užkandžiai 
ir šalti ir karšti gėrimai.

Arčiausia prie girios prive- 
žanti busai yra Q-27, kurie 
gaunami paskutinėj Flushing 
gatvekario stotyje. Išsėst pas
kutinėj buso stotyje. Taipgi 
galima važiuoti Independent 
Subvės Jamaica linija iki pas
kutinės stoties ir tpn imti bu- 
są 1 Hillside arba busą 43. 
Išlipti prie Springfield Blvd, 
ir juomi eiti iki parko vartų 
ir priešais juos pasukti sker
sai kelio esančion tankion gi
raitėm, kurioje bus pramoga.

N. K.

Močiutė Bloor Kalbės 
Harlemo Mitinge

Po sugrįžimo iš sėkmingo po 
visą šalį prakalbų maršruto, 
močiutė Bloor pirmu kartu 
kalbės Harlemo mitinge rugsė
jo 11-tos vakarą, Park Plaza, 
7 W. <11 Oth St., New Yorke.

Močiutė šiais metais mini 
80-tą savo gimtadienį, bet jos 
ta ypatybė minima tik kitų. Ji 
pati mažiausia tuomi rūpinasi, 
šis, kaip ir kiti busimieji jos 
mitingai, bus panaudotas ap
saugai laisvų rinkimų, ant ku
rių pasikėsino reakciniai šaly
je demokratijos naikinimo, 
hitlerizmo praktikavimo šali
ninkai iš Amerikos Legijono ir 
kitų tolygių gūštų, kur fašiz
mo metodų mylėtojams pavy
ko prasibriauti į vadovybę.

Sulaikyta du jauni vyrai įta
rimu nušovus Salvatore Mag
gio prie Pitkin Ave. ir Wyona 
St. rugpjūčio 25-tą, prieš pat 
užtemdymą miesto. Abu esą 
gemblerių agentai.

Federalio Tyrinėjimų Biuro 
direktoriaus padėjėjas P. E. 
Foxworth pereitą trečiadienį 
paskelbė, kad prieš keletą die
nų sulaikyta sis Johannes 
(John) Kroeger, busų draive- 
ris, yra žymus nacių šnipas. 
Perklausinėjime, Kroeger sa
kėsi nekaltas, bet komisijonie- 
rius Epstein jį sulaikė po $25,- 
000 kaucijos iki rugsėjo 23- 
čios, kada bus tolimesnis kvo
timas.

Formaliame jo įkaltinime 
sakoma, kad tarp spalių 1- 
mos, 1941 m., ir rugsėjo 9-tos, 
šių metų, Kroeger suokalbiavo 
su Vokietijos valdžia ir su Hu
bert (Humberto) von Heyer, 
žinomu vokiečių agentu, su
teikimui naciams informacijų, 
žalingų karo laiko saugumui 
Jungtinių Valstijų. Nurodo
ma, kad jis tokius aktus atli
ko Rio de Janeiro mieste 
1941 metų spalių mėnesį, ir 
Roosevelt Field, L. L, perei
tą sausį. Koki tie aktai buvo, 
žinoma, neaiškinama viešai.

Jeigu jis būtų nuteistas, jam 
gręsia mirtis arba iki 30 me
tų kalėjimo.

K r o e g e r i s buvęs gimęs 
Gross-Rheide, Vokietijoj. At
vyko šion šalin 1926 metais ir 
1933 m. išsiėmė Amerikos pi
lietybės popieras Mineoloj, L.
l. Tačiau ir dabar jis pasakęs, 
kad jam Amerika nepatinka ir 
jis norįs grįžti Vokietijon.-

Kroegeris dirbęs namų pri
žiūrėtoju, Hempstead, L. I. 
Paskiau Brooklyne dirbo ma
šinistu. Po to buvo pieno sa- 
lesmanu, bet 1935 metų rug
sėjo mėnesį, susižeidęs, metė 
darbą. Tuo laiku jis pradėjęs 
gauti po $25 per savaitę kom
pensacijos už sužeidimą ir ją 
tebegavęs iki šioliai, nors po 
to jis dirbo Sheffield firmai, 
važinėjo, dirbo busų kompani
jai ir šnipinėjo naciams.

1934 metais jis įstojęs į 
Friends of New Germany or
ganizaciją, bet sakėsi pametęs 
po to, kada grupė patapo dali
mi Bundo ir pasirinko Fritz 
Kuhn savo vadu. Tačiau re
kordai rodo, kad jis lankęs 
mitingus kempėse Siegfried ir 
N o rd land.

Daugelį stebindavo Kroege- 
rio finansiniai ištekliai. Už
dirbdamas po $25 per savai
tę, jis bėgiu pastarųjų kele- 
tos metų du syk važinėjo Vo
kietijon ir vieną kartą — or
laiviu — Brazilijon.

Pirmu kartu Vokietijon jis 
buvo nuvykęs 1937 m. 1938 
metais, rengdamasis išvažiuoti 
Vokietijon apsigyventi, jis už
sisakė $13,500 vertės Rueck-

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja fornišiuotas kam

barys, apšildomas ir visada šiltas 
vanduo ir visi kiti patogumai. Arti 
Jamaica Line, važiuojant ant 102 
St. stoties. Arti restaurantai. 100-11 
88th Ave., Richmond Hill, N. Y.

(213-215)

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)

Reikalinga 15 patyrusių avių žar
nų atrinkėjų ir mieruotojų. Mes‘ 
mokame ^aukštas algas. Darbas nuo
latinis. 5 dienų savaitė. Apmoka
mos vakacijos h? kai kurios šventės. 
Kreipkitės: 195 Wilson Ave., arti 
DeKalb Ave., Brooklyn, N. Y.

(210-213)

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.

(210-213)

wanderer štampų, už jas įmo
kėdamas $2,610. Antru kartu 
Vokietijon jis išvyko rugsėjo 
5, 1939, o sugrįžo Amerikon 
1940 metų birželio mėnesį, per 
Italiją.

Birželio mėnesį, 1941 m., jis 
vėl bandė gauti leidimą va
žiuoti Vokietijon per Japoni
ją, bet Valstybės Departmen
tal nepatarus taip važiuoti, jis 
išvažiavo į Guatemala, kur iš
buvo nuo liepos 4-tos iki spa
lių 9-tos ir iš ten nuvažiavo į 
Rio de Janeiro orlaiviu už 
$480. Ten būdamas, po ata
kos ant Perlų Uosto, kokiu tai 
būdu “apsisprendė” grįžti ne 
Vokietijon, bet pereito gruo
džio 26-ta iš Rio d e Janeiro 
išvažiavo atgal į Jungtines 
Valstijas. Kaltinama, kad jis 
Trinfdad prieplaukoje susira
šė informacijas apie ten esan
čius- laivus ir jas persiuntė na
cių agentams Brazilijoj. Sau
sio 13-tą jis jžtu buvo namie, 
iš kur jis taipgi siuntinėjęs na
ciams informacijas.

Kroegerio pozicija, kaipo 
busų kompanijos darbininko, 
padėjo jam turėti kontaktus 
su karo industrijos dabininkais 
—gauti tiesioginių informaci
jų ir kartu prisiklausyti neat
sargių išsitarimų kalbantis tar
pusavyje darbininkams važi
nėjant tarp darbavietės ir na
mų.

Miesto kalėjime, 125 White 
St., New Yorke, pasikorė Wil
liam Fitzpatrick, 51 m. įka
lintas dešimčiai dienų už be
tvarkę.

John Taskewitz, 62 m. am
žiaus. 40-16 73rd St., Wood
side, N. Y., mirė rugsėjo 9 d. 
Jo kūnas pašarvotas grabo- 
riaus J. Garšvos koplyčioje, 
231 Bedford Ave., Brooklyne. 
Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
12 d. rugsėjo, šv. Jono kapi
nėse.

Velionis paliko našlę Anną, 
dukterį Mrs. Anna Conlon, 
sūnus John ir Charles. Taipgi 
likosi sesuo Josephine Nusicki, 
gyvenanti Bronx, N. Y.

S. Baisokas Vėl 
Ligoninėje

Eastnewyorkietis mūsų dien
raščio “Laisvės” skaitytojas 
Stasys Brusokas vėl išvežtas 
Kings County ligoninėn. Sky
rius ir lankymo valandos šiuos 
žodžius rašant dar nebuvo ži
noma.

Irvinge Pradėta Rodyti 
Nauja Filmą

Penktadienį, rugsėjo 11-tą, 
Irving Teatre, Irving Place ir 
15th St., New Yorke, prade
dama rodyti dokumentališka 
filmą “Nudeginta žemė.” Fil
mą mūsų mieste dar pirmu 
kartu, tad tikimasi, kad šia
me teatre ji pabuvos neribotą 
laiką, nes norinčių pamatyti 
tokią filmą rasis labai daug.

Didžiulis gaisras beveik vi
siškai sunaikino lentų firmos 
sandėlį ir šapas, 426 E. 165th 
St., Bronx.

GREITASMAISTINGUMAS

fpSfilg
Mtt.US.MT.Off.

tong Island City, N. Y.

DIDŽIULIAME BUTELYJE
Authorized Bottler: Pepsl-Cola New York Bottling Company

Zainkauskas Turėsiąs 
Daug Operacijų

Aną syk buvo minėta, kad 
jaunuolis Stanley Zainkaus
kas, aidietis, išėjo Bellevue li
goninėn bandydamas atitaisyti 
vaikystėje ligos pažeistą ko
ją. Ligoninėje jį visapusiškai 
egzaminavo ir gydytojai nu
sprendė, kad jo sveikata kita- 
pusiškai gera, galėsiąs atlaiky
ti graftavimus-operacijas, ku
riomis paimtos iš sveikų kūno 
dalių plėvės ir raumenys pri
dedama ir prigydoma tose vie
tose, kuriose jie buvo ligos su
naikinti.

Po pabuvimo keletos dienų 
namie, Stasys pereitą ketvirta
dienį pranešė, kad jis jau šau
kiamas ligoninėn pradėti 
skausmingą gydymą.

i
Linkime Stasiui kantriai gy

dytis ir greit pasveikti.

Malioriai Nusistatė 
Kvotą Bonams

Dešimtis tūkstančių AFL na
rių maliorių Manhattane ir 
Bronxe nusitarė per metus iš
pirkti už $1,500,000 karo bo- 
nų, kaip skelbia Louis Wein
stock, unijos vadas, pažymė
damas, kad :

“Mes rokuojame tą esant 
maža auka palyginus su pasi
aukojimais, kuriuos atlieka 
mūsų kariai kovoje sumušti 
Ašį.”

Malioriai nusprendė iš savo 
uždarbių skirti 10 nuošimčių 
pirkimui bonų. Tarimas pra
vesta referendumu.

Leitenantas Robert J. Dunn, 
22 m., 35-61 92nd St., Jackson 
Heights, tapo užmuštas jo au
tomobiliui susidūrus su farme- 
rio troku ant Hillside Ave.

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

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame

rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.
STOKES
St., Brooklyn

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

Tel. GLenmore 5-6191

Dėl Drabužių Sovietam
Visoje Amerikoje yra renkami nešioti drabužiai 

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

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

STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

Išegzaminuoja
AKIS

Pritaiko
AKINIUS

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

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

didele atsakomybe 
sufiguruojame, pa-

L

: MATEU SAS SIMONAVIČIUS
• Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga 'ėli

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

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

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

THAT LEAVES NOTHING UNSAID

DAIKTAIS 1R 
KAINOMIS 

BOSITE 
PATENKINTI

VERI-THIN AIRWAY ... Pini 

or yeDow gold filled cue wM 

Guildite back. I5 jewels . S2VJ7I

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

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

VERI-THIN RYTHM ... 
Yellow gold filled case, 
17-fewel Precision move
ment ... . $33.75

MERCEDES ... 14 H. 
•olid yellow gold cote, 
17-jewel Precision move
ment .... $42-50

. 4

-c? ROBERT LIPTON
T01 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y, 
DŽIULERIAI yra gražiausios ir ilgiausia, atmintinos dovanos

Lietuvių Rakandų Krautuvė

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

IŠDIRBĖJAI IR PARDAVĖJAI

Geriausios Rūšies Rakandų
Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENE ir SŪNAI
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