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VOKIEČIAI ĮSIVERŽĖ Į STALINGRADO PRIEMIESČIUS
■E

šeštadienio “Laisvėje” tilps 
vieno žymiausiųjų Lietuvos 
poetų, — Liūdo Giros, — ei
lėraštis: “KOVOS ŽODIS.” 
Mes jį tik neseniai gavome. 
Nepaprastai gražus, patrijotiš- 
kas ir įspūdingas kūrinys, štai 
kelios eilutės:
Tėvynė mano šiandien, supan

čiota, vaitoja.
Jos šventą žemę trempia 

purvinom kojom
Fašistas-barbaras, žmonijos 

amžių mintį
Norįs į prarajas gūdžios 

nakties grąžinti. . .

Toliau :
J kovą šventą, tad! į kovą, 

liaudie mūsų !
Nustips ruda gyvatė, po 

kojom mūs uždususį
Juk tu ne kartą jau, 

lietuviškoji liaudie, 
Piktuosius puolikus jų 

kraujuose išmaudei!. . .

Pats Liudas Gira šiandien 
vilki raudonarmiečio uniformą 
ir yra lietuvių kovotojų da
liniuose Raudonojoje Armijo-

! AMERIKIEČIAI SUNAIKI- Sovietai Nusivylę, kad Taikiniu-
NO DU JAPONIJOS KARO 

LAIVUS AI 1.1 IIJOSE
kai Vis Dar Nesirengia Atidaryt 

Antro Fronto prieš Nacius

Amerikos Lakūnai Taip Pat Nuskandino Du Japoniškus 
Minu Graibytojus ir Sužalojo Eilę Kitų Laivų

Oficialiai Amerikos Pranešimai

Skaitančioji visuomenė yra, 
be abejo, girdėjusi apie fašis
tą korespondentą Donald Day. 
Jis nuolat rašinėdavo Chica- 
gos “Tribūnui” ir New Yorko 
“Daily News” dienraščiui. O 
jo raštus godžiai persispaus
dindavo “Draugas,” “Naujie
nos

Kodėl 
tus šitie 
davo ?

Todėl, 
bjauriodavo Tarybų Sąjungą. į 
Pirmiau jis gyveno Rygoj ir iš 
ten nuolat rašydavo visokius 
prasimanymus apie Tarybų 
Sąjungą, paskui — Helsinkyj, 
Suomijoj.

Kas gi dabar pasidarė su 
šiuo fašistu?

“Daily Workeris” 
kad Mr. Day įstojo į 
fašistų kariuomenę, 
tasai fašistas nieko 
Tarybų Sąjungai 
dabar jis bandys ją nugalėti 
ginklu.

Kitais žodžiais, Mr. Day 
nusimaskavo ir jau dabar ei
na pareigas tikrojo ari j aus, ti
krojo nacio!

“Draugas, 
ir jiems panaši spauda.

gi Donaldo Dąy raš-
laikraščiai taip mėg-

kad Mr. Day visaip

praneša, 
Suomijos 
Negalėjo 
padaryti

žodžiu, tai

Ponia Eleanora Rooseveltie- 
nė rašo, kad kiekvienas ame
rikietis norįs išreikšti savo di
delį pasitenkinimą ir pagerbi
mą tais žygiais, kuriuos atlie
ka Stalingrado gynėjai. Ir ji 
savo kolumnoj I.
toliau sako:

“Anglijos aviacinės jėgos 
(RAF) ir mūsų pačių vyrai, 
atrodo, efektingai tęsia ant 
Vokietijos iš oro puolimus, bet 
neatrodo, kad šitie puolimai 
patys vieni galės išspręsti Eu
ropos mūšį?’

žinoma, ne! Tas jau turėtų 
būti aišku kiekvienam, kuris 
atydžiai stebėjo trijų metų ka
ro eiseną. Bomberis to nepa
darys, ką padarys pėstininkas, 
ką padarys tankas ir artileri
ja. Todėl reikalingas antrasis 
frontas.

Honolulu, Hawaii, rugs. 15. — Admirolas Chester 
W. Nimitz, komandierius Jungtinių Valstijų laivyno 
Ramiajame Vandenyne, pranešė, kas seka:

Šį popietį mūsų armijos orlaiviai iš Alaskos labai 
sėkmingai atakavo japonų laivus ir pakrantinius įren
gimus Kiškoj (vakarinių Alėti tų saloj).

Mūsų lakūnai pataikė bombomis tiesiog į priešų lai
vus ir orlaivius Kiskos uoste ir kartotinai apšaudė 
juos iš kulkasvaidžių. Bent du kariniai japonų laivai 
tapo nuskandinti. Penki priešų orlaiviai buvo nušauti 
žemyn ir nukrito liepsnodami; vienas keturmotorinis 
priešų sargybos vanden-lėktuvas tapo sudegintas ant 
vandens.

Mūsų orlaiviai kartotinai bombardavo ir iš kulka
svaidžių apšaudė japonų įrengimus ir sandėlius ties 
uostu ir padarė didelius gaisrus ir eksplozijas.

Skaičiuojama, kad apie 500 priešų tapo užmušta bei 
sužeista, o amerikiečiai prarado tik du lakūnus, atsitik
tinai susidūrus ore dviem mūsų lėktuvam P-38 rūšies.

Washington, rugs. 16. — Amerikos laivyno praneši
mas:

Jungtinių Valstijų bombanešiai, lydimi greitųjų ko
vos lėktuvų, atakuodami japonų pozicijas vakarinėse 
Aleutų salose, padarė priešams sekamus nuostolius:

Nuskandino du japonų laivus — minų graibytojus;
Bombomis sužalojo tris didelius priešų prekinius lai

vus;
Bombomis ir ugnim iš kulkasvaidžių apdaužė tris 

japonų submarinus ir kelis nedidelius laivus;
Kartotinai atakuodami, mūsų lakūnai padegė japo

nų sandėlius srityje jų stovyklų;
Nušovė žemyn penkis priešų lėktuvus;
Ant vandens sunaikino vieną didelį japonų sargybos 

vanden-lėktuvą.
Japonai nesunaikino nė vieno Amerikos lėktuvo.

London. — Jau ir anglų 
spauda aiškiai pastebi, jog 
Sovietai yra nusivylę, kad 
Anglija ir Amerika neatida
ro antro fronto prieš Hitle
rį Europoj.

New Yorko Times londo- 
niškis korespondentas tele
grafavo savo laikraščiui, 
kad anglų ministeris pirmi
ninkas Churchillas, nulėkęs 
Maskvon, įrodinėjo Stali
nui, kad Anglija ir Ameri
ka negalės šiemet sumobili- 
zuot gana jėgų sėkmingam 
įsiveržimui į Europos žemy
ną prieš nacius. Amerikos 
atstovai labiau linkę atida
ryt naują frontą prieš vo
kiečius, bet, galų gale, su
tikę su Churchillu, ypač, 
kad dar esą permažai ame
rikiečių kariuomenę^ Angli
joj tokiam žygiui.

Kada Sovietų užsienių 
reikalų komisaras Moloto
vas lankėsi Londone, jis, ra
gindamas neužilgo atidaryt 
antrą frontą, gavo sąrašą ir 
esamų Anglijoj karinių jė
gų. Molotovas sprendė, kad 
ten yra užtenkamai jėgų 
pradėt didįjį žygį iš vakarų 
prieš Hitlerį. Taip sakė 
Churchillui ir Stalinas, tu
rėdamas pačių anglų ap-

skaičiavimus. Bet Churchil- 
las nesutiko su tuom.

Sovietai jaučiasi apleistais 
talkininkų, kaip kad mato
si ir iš anglų laikraščių.

Vienas Angly Ministeris Spė
ja, kad Artinasi Antro 

Fronto Atidarymas
Sheffield, Anglija. — 

Anglų karinės gamybos mi
nisteris Oliver Lyttelton čia 
sakė karo pramonių darbi
ninkams rugs. 16 d., kad 
Anglija ir Amerika artinasi 
prie tokio “svarbaus mo
mento, kuris net žadą už
ims ... Jeigu Rusija dar ke
lias savaites galės atlaikyt 
dabartines savo pozicijas, 
tuomet karas pradės svirt 
mūsų naudai.”

Ministeris Lyttelton tęsė:
“Liepos mėnesį šiemet aš 

sakiau, jog per sekamas aš
tuoniasdešimt dienų mes 
susidursime su vienu iš di
džiausių krizių savo istori
joj ; dar lieka 19 ar 20 iš tų 
dienų.”

Klausytojai suprato, 
Lyttelton čia kalbėjo 
menamą antro fronto 
darymą.

kad 
apie 
ati-

KOMUNISTAI LAIMĖJO PUNKTĄ BYLOJE DĖL 
RINKIMU TEISĖS N. Y. VALSTIJOJ

750 Anglijos Orlaivių 
Pleškino Miestus Va

karinėj Vokietijoj

Hitlerininkai Išžudė Bei 
Deportavo Visus Vil

niaus Žydus
London, rugs. 17. — La-

(trečiadienį) I bai dideli būriai Anglijos

Tiesa, ponia Rooseveltienė 
ten pat pastebi, jog mes turi
me daryti viską, kad juo grei
čiau būtų galima karo gamyba 
padidinti ir priartinti tą laiką, 
kai bus užduotas priešui galu
tinas smūgis.

Šis klausimas irgi, rodosi, 
jau seniai buvo atsakytas žy
miųjų kariuomenės vadų ir 
politikų. Jie juk mums sakė, 
kad Anglijoje esama apie ke
turi milijonai kariuomenės, 
puikiausiai apginkluotos ir iš
lavintos. Ten yra daug Ame
rikos karių, daug lenkų, fran- 
CŪzų, — visi jie laukia pašau
kimo pradėti mūšius Europoje.

bombanešių sprogdino ir de
gino Wiesbadeną ir kitus 
nacių pramonės miestus va
karinėje Vokietijoje. 39-ni 
anglų orlaiviai negrįžo iš tų 
žygių. Kadangi abelnai žū
va penketas procentų ang
lų orleaivių tokiose atakose, 
tai skaičiuojama, jog šiame 
žygyje dalyvavo bent 750 
Anglijos orlaivių.

Anglų lakūnai paliko di
džiulius gaiš rus visuose 
bombarduotuose centruose. 
Jie turėjo skrist 400 mylių 
virš priešų žemės, kol pasie
kė Wiesbadeną.

Prieš 15-ką mėnesių tūli 
Amerikos “kariniai eksper
tai” sakė, jog neapsimoka Ta
rybų Sąjungai gelbėti, nes ji 
karą visvien prakiš, —• pra
kiš per kelias 
mėnesius.

šiandien tie 
tai” sako, jog
jo fronto, nes Tarybų Sąjunga 
dar galinga ir ji galės iki kito 
pavasario mušti mūsų visų 
bendrąjį priešą.

Tie ekspertai, taigi, tarnau
ja ne mūsų, kraštui ir ne 
Jungtinėms Tautoms!...

savaites arba

patys “eksper- 
nereikią antro-

Berne, šveic. — Žydų Te
legrafo Agentūra praneša, 
kad jau visai nėra Vilniuje 
žydų, kur jie gyveno nuo 
14-tojo šimtmečio. Tokią ži
nią išspausdino ir šveicarų 
laikraštis Die Nation.

Nuo gegužės 7 iki 20 d. 
naciai išžudė 60 tūkstančių 
Vilniaus žydų. Tada jie dar 
buvo palikę 14,000 žydų gy
vų — gydytojus, inžinierius 
ir aukštai lavintus darbinin
kus - amatininkus, kaipo 
“dar naudingus” vokiečiam 
žmones. Bet ir jie buvo pri
versti gyvent tiktai žydams 
atskirtose vietose—ghetuo- 
se.

Paskui ir tie likusieji žy
dai buvo iš Vilniaus depor
tuoti ir, kaip menama, nu
žudyti.

TIFAS VILNIUJE
Deutsche Zeitung, nacių 

laikraštis Baltijos krašte, 
pranešė, jog siaučia dėmė
tojo tifo maras Vilniaus ap
skrityje.

Albany, N. Y. — Valsti
jos apeliacijos teismas trim 
balsais prieš du panaikino 
žemesnio teismo išduotą in- 
džionkšiną prieš Komunistų 
Partijos kandidatus rinki
mam New Yorko valstijoje.

Vietiniai' Amerikonų Le
giono vadai buvo išgavę iš 
teisėjo Fr. Bergano tą in- 
džionkšiną, kuris laikinai 
uždraudė vietinėms rinki
mų taryboms spausdint ko
munistų kandidatų vardus 
balsavimų blankose.

Bet dabartinis apeliacijos

teismo sprendimas dar ne
reiškia, kad būtų užtikrin
tas komunistų kandidatų 
dalyvavimas tuose rinki
muose. Nes legionieriai vėl 
kreipiasi į tą patį teisėją 
Berganą su reikalavimu vi
siškai uždraust Komunistų 
Partijai statyt savo kandi
datus New Yorko valstijoje. 
Tuo tarpu legionieriai tero
rizuoja piliečius, pasirašiu
sius už komunistų kandida
tus, versdami tuos piliečius 
atšaukt savo parašus ir liu
dyt, būk komunistai apga- 
vingai juos išgavę.

' Washington. — Uždraus
ta kelti nuomas (rendas) 
dar 54-riose karinių darbų 
srityse.

z A 1

Naciai Sušaudė Visus 
Vyrus 4-se Kaimuose

Soviety Laimėjimai Va
kariniame Fronte

STALINGRADO GATVĖSE 
VERDA ĮTŪŽĘ, KRUVI

NIAUSI MŪŠIAI
Raudon. Armija ir Piliečiai įnirtusiai Kertasi su Įsiveržė

liais Mieste; Kitur Sovietai Atakuoja Nacius
Maskva, rugs. 17. — So

vietų komanda pranešė, jog 
vokiečiai įsiveržė į šiaurva
karinius Stalingrado prie
miesčius, kur dabar verda 
įnirtę mūšiai.

Priešpietinė Sovietų žinia 
šiandien sakė, kad raudon
armiečiai ir ginkluoti civi
liai gyventojai sulaiko prie
šus nuo įsiskverbimo gilyn 
miestan.

Raudonoji žvaigždė, So
vietų kariuomenės laikraš
tis įspėjo, kad Stalingrado 
likimas atsidūrė ant svars
tyklių; tačiau, sako, miesto 
gynėjų didvyrybė ir pasiau
kojimas dar galėtų išgelbėt 
Stalingradą.

Į pietų vakarus nuo Sta
lingrado raudonarmiečiai 
atmušė vokiečius atgal, pa
darydami jiem sunkių nuos
tolių.

Sovietinė kariuomenė, 
atakuodama fašistus cent- 
raliniame ir Volchovo-Le- 
ningrado frontuose, sunai
kino dar apie 5,000 priešų 
kareivių. Ties Siniavinu 
raudonarmiečiai atėmė iš 
nacių vieną aptvirtintą po
ziciją.

(Berlynas taipgi 
žįsta, jog Sovietai 
kituose frontuose, 
Stalingrado, veda 
prieš vokiečius.)

Kaukazo fronte,
rytus nuo Novorossiisko so
vietiniai marininkai per tris 
dienas sunaikino prasi
skverbusius ten fašistų pės
tininkus.

Mozdoko apygardoj (Kau
kaze) raudonarmiečiai at
mušė priešų atakas, nuvijo 
juos tolyn ir užėmė vieną 
kariniai svarbią apgyventą

pripa- 
visuose 

apart 
atakas

i Pietų

I

London, rugs. 17. — Hit
lerininkai sušaudė visus vy
rus keturiuose Jugoslavijos 
kaimuose, o moteris ir vai
kus suvarė į koncentracijos 
stovyklas. Naciai keršijo už 
tai, kad jugoslavai susprog
dino karinį vokiečių trauki
nį.

UŽMUŠTAS VOKIEČIŲ 
GENEROLAS

Maskva. — Vokiečių lei
tenantas F. Kaisler, paim
tas nelaisvėn, liudija, jog 
mūšyje tapo nukautas ir vo
kiečių generolas Rittau, ko
mandierius 129-tos nacių di
vizijos.

Maskva, rugs. 17. ■— Per 
ofensy va į vakarus nuo 
Maskvos sovietiniai kariai 
užmušė 900 vokiečių ir užė
mė vieną aptvirtintą pozici
ją. Sovietų artilerija sunai
kino septynis priešų apsi- 
tvirtinimus, 26 fortukus. 
penkias kanuoles ir kiekį 
kitų ginklų.

Raudonarmiečiai yra at
kariavę nuo nacių jau ne 
tik Rževo orlaivių stovyklą, 
bet ir kareivines arti mies
to.

London. — Pranešimai iš 
Stockholmo teigia,- kad tal
kininkų submarinai ir orlai-

London. — 38-nios anglų viai praeitą savaitę nuskan- 
unijoš su 1,500,000 narių dino 24 nacių laivus ties 
reikalauja pridėt algos. Norvegija.

■

DEBESYNAS NACIŲ OR
LAIVIŲ SMIGIKŲ

New York, rugs. 17. — 
Čionaitinis radijas teigė,; 
kad debesys vokiečių orlai
vių smigikų nuolat baisiai 
šturmuoja raudonarmiečius I 
ginančius Stalingradą ir be 
paliovos ardo ir degina patį 
miestą. Krauju paplūdusios 
priemiesčių gatvės, kur Sta
lingrado gynėjai mirtinai 
grumiasi su įsiveržėliais. 
Kiekvienas namas, kiekvie
nas skiepas tarnauja kaipo 
fortas, iš kur neatlaidžiai 
pilama pražūtinga ugnis.

Miesto gynėjai labai pail
sę ir nuvargę, bet, žūtbūti
niai kovodami, sulaiko prie
šus.

Hitlerininkai grūda į mū
šius vis daugiau ir daugiau 
savo atsarginės kariuome
nės, dėdami paskučiausias 
pastangas, kad pralaužt 
Stalingrado gynimo linijas? 
Skaičiuojama, jog daugiau 
kaip milionas vokiečių, ven
grų, italų, rumunų ir kitų 
Hitlerio bernų šturmuoja 
miestą.

(Platesnių žinių apie so
vietinį frontą yra oficia
liuose pranešimuose 5-me 
puslapyje.)

Dar 9 iki 12 Myliu Na 
ciams iki Stalingrado 

Vidurio

NAUJAUSIAS SOVIETŲ 
PRANEŠIMAS

Naujausias pranešimas iš 
Stalingrado teigia, jog vo
kiečiai mieste vėl pradėjo 
pasivaryt kai kur po trupu
tį pirmyn, nežiūrint, kad 
raudonarmiečiai ir piliečiai 
mirtinai ginasi.

Kitose Fronto Dalyse Sovie
tai Atmuša bei Atmeta

Priešus Atgal
Maskva. — Viename sek

torių i e i šiaurių vakarus 
nuo Stalingrado raudonar
miečiai sunaikino vokiečiu 
tankus ir pėstininkus, kurie 
buvo įsiveržę kvliu į sovieti
nes pozicijas. Kitame sekto
riuje sovietiniai kovotojai 
nušlavė batalioną vokiečių 
ir supliekė pulką rumunų.

Per dieną Stalingrado sri
tyje buvo nušauta žemyn 32 
vokiečių orlaiviai.

Maskva, rugs. 17. — Apie 
450 tūkstančių vokiečių ir 
rumunų atakuoja sovietines 
pozicijas vien šiaurvakari
niuose Stalingrado prie
miesčiuose, už devynių iki 
dvylikos mylių nuo miesto 
centro, kaip teigia United 
Press.

Oficialis Sovietų praneši
mas vidudienį nepripažino, 
kad vokiečiai būtų ką dau
giau laimėję ties Stalingra
du; tačiau pranešimai iš 
fronto sako, kad fašistai be
veik įsiveržė į patį miestą 
pirma, negu raudonarmie
čiai juos sustabdė.

IŠTISI NACIŲ PULKAI 
SUNAIKINTI

Paimti nelaisvėn vokiečiai 
liūdi j a, jog iš tūlų nacių 
pulkų, kurie buvo mesti į 
mūšius dėl Stalingrado ke
lios dienos atgal, teliko tik
tai po 80 iki 120 karių.

Japonai Pažygiavę New 
Guinea Saloje

New Guinea, rugs. 17. — 
Japonai pasivarė aštuonias 
mylias pirmyn linkui Porto 
Moresby, svarbiosios talki
ninkų stovyklos saloje New 
Guinea.
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“Oras Blogas”
Daugiau negu aišku, kad blogesnio o- 

ro niekur negali būti, kaip žiemos laiku 
Sovietų Sąjungoj, o vis vien nei dieną, 
nei naktį Sovietų lėktuvai nesustoja vei
kę prieš barbariškus hitlerininkus ir jų 
talkininkus.

Ir dabar Sovietų lėktuvai gan dažnai 
bombarduoja Berlyną, Karaliaučių, Bu
dapeštą, Bucharestą, Vienną ir kitus 
Hitlerio centrus. Sovietų lėktuvams daž
nai prisieina skristi per blogą orą, per 
lietus, per audras, ką mes matome iš jų 
aprašymų, bet jie įveikia tą blogą orą. 
Juk negalima karas sulaikyti, kada oras 
blogas, kada lyja, sniegą ar darganoj a— 
karas tai ne piknikas!

Iš Anglijos pasiekti Vokietijos centrus 
daug arčiau, kaip iš Sovietų Sąjungos. 
Pavyzdžiui, Berlynas nuo Maskvos yra 
apie 1,000 mylių, o nuo Londono tik apie 
600 mylių, veik pusiau kelio. Daug svar
bių nacių centrų yra tik už 100 ir mažiau 
mylių nuo Anglijos, bet mūsų anglai 
talkininkai labai dažnai teisinasi del jų 
orlaivyno neveikios, kad “oras blogas.” 
Gi tuo pačiu kartu pranešimai sako, kad 
Sovietų lėktuvai nepaisė “blogo oro,” bet 
bombardavo priešą.

Dubeltava Nacių Propaganda
Mr. Harold Callender, iš > Washingto- 

no, patiekė faktų apie dubeltavą nacių 
radio propagandą. Kada Goebbelis ir jo 
agentai kalba per radio j Vokietijos žmo
nes, tai jie yra atsargesni, nesigiria per
daug pergalėmis, jau dažnai kartoja, kad 
“Sovietų Rusija yra galingiausia valsty- 

t be,” turi daugiausiai ginklų, karių, ir dė- 
kavoja Dievui, kad su Vokietija eina 
Italija, Finliandija, Vengrija, Rumunija, 
Slovakija ir laukia Japonijos, kad toji 

. jėga “išgelbės Europą nuo bolševizmo.” 
Ši propaganda labai panaši į tą, kokią 
Amerikoj skelbia “Keleivis” ir “Naujie
nos.”

Bet kada Hitlerio agentai kalba per 
radio į Anglijos ir kitų užsienio šalių 
žmones, tai jie garsiai šaukia apie savo 
pergales prieš rusus, apie milijonus jų 
suimtų, tvirtina, kad jau karas prieš 
“Rusiją išlaimėtas,” kad Anglijai ir 
Amerikai pervėlu ka'riauti ir neverta, 
kad būk Ukrainoj naciai įvedė ekonomi
nę tvarką ir daug iš ten duonos gauna 
ir tam panašiai. Žinoma, apie duoną ir 
mėsą negali kalbėti Vokietijos žmonėms, 
neigi apie savo dideles pergales su ma
žai aukų, nes Vokietijos gyventojai ži
no, kaip jie kaskart vis mažiau gyveni
mo reikmenų gauna, ir kaip daugiau jų 
sūnų galą gauna Rusijoj.

Ponas Drake Jieško Darnių
Viename k o n g r e siniame distrikte, 

Queens apskrityj, tūlas Drakė sakosi 
kandidatuojąs į Jungtinių Valstijų 
kongresą. Jis sakosi esąs lietuvis ir net 
patrijotas; pas lietuvius jis vadinąsis 

■ Dragūnas, o “aukštesnėje visuomenėje” 
— Drakė. Jau tik šis vienas faktas pa
rodo, koks iš to žmogaus yra patrijotas, 
kad net savo lietuvišką pavardę gėdinasi 
parodyti amerikoniškai visuomenei, 
gan gražios pavardės — Dragūnas, 
pasidarė viso labo tik Drakė!

Bet tai ne viskas. Drakė rašo aplink
raščius ir siuntinėja juos pro-naciškai 
lietuviškai spaudai, kuri, žinoma, su pa
mėgimu tatai spausdina. Tuose aplink
raščiuose nei žodelio nėra apie tai, kad, 
pav., šiandien mes turime kovoti prieš 

.fašizmą, kad mes turime reikalauti tuo
jau atidaryti antrąjį frontą Europoje 
Hitleriui ir jo visokiems fašistiškiems 
gengsteriams sumušti. Ne! Drakė nori 

tuti lietuvių balsus, bet ne tam, kad 
i, būdamas kongrese, galėtų prisidėti

prie Jungtinių Tautų karo laimėjimo. 
Ponas Drakė štai ką padarysiąs:

iš 
jis

“Prisiminkime valandėlei, kokia atei
tis Lietuvos laukia taikos metu, kuris 
tikrai paseks šį baisųjį pasaulinį karą, 
jeigu Lietuvos balsas nebus girdimas 
aukštame Kongreso forume...” (“Ame
rika” iš rugs. 4 d.)

Matote, p. Drakė “gins” Lietuvą tuo
met, kai pasaulyje bus taika! Ir kur jis 
tuomet ją “gins” — Jungtinių Valstijų 
kongreso forume!...

Bet net mažiausiai gramotnas žmogus 
puikiai žino, kad, kai bus taika, tuomet 
Lietuvos klausimas jau bus išspręstas: 
Hitleris bus sunaikintas ir Lietuva bus 
laisva! Sumušk šiandien hitlerizmą, iš
vyk jį iš okupuotų kraštų ir tie kraštai 
(įskaitant Lietuvą) bus laisvi, — nes jų 
žmonės laisvai išsispręs savo likimą. 
Kam tuomet p. Drakė reikalingas kong
rese — “aukštajame forume”?!

Bet ponas Drakė eina> toliau. Jis nori, 
kad lietuviai, be partijų skirtumo, bal
suotų už jį. Tam užtvirtinti, jis nesigėdi 
panaudoti hitlerinį anti-semitiškąjį ar
gumentą. Štai, ką sako ponas Drakė:

“Kai Lehman kandidatavo New Yorko 
valstybės gubernatoriaus pareigoms, be
veik kiekvienas žydas — nepaisant ar jis 
buvo republikonas, ar demokratas, ar 
darbietis — balsavo 100% už jį: pirmą 
kartą valstybės istorijoj žydui buvo duo
ta proga kandidatuoti gubernatoriaus 
pareigoms ...” (Fašistų “Vienybė” iš 
rugs. 11 d.) ;

Jeigu čia nėra doza anti-semitizmo, 
tai mes nežinome, kas anti-semitizmas 
yra! Nes Hitleris ir hitlerininkai visuo
met “aiškina,” būk žydai nieko daugiau 
nepaisą, kaip tik savęs, kaip tik savo 
tautiečių. Bet ką tas turi bendro su tik
rove? Nieko!

Kiekvienas žmogus, kuris turi smage- 
nų ir žino ką nors, puikiai žino, kad tarp 
žydų, kaip ir tarp kitokių tautų klasiniai 
ir politiniai (partiniai) interesai trinasi 
taip lygiai, kaip tarp lietuvių, lenkų, ru
sų, amerikiečių ir kitų tautų. Lehmanas 
buvo pastatytas ne kaipo žydas, bet kai
po demokratas demokratų partijos są
raše. Ir jis buvo išrinktas ne kaipo žy
das, bet kaipo demokratas. Už jį daug 
žydų nebalsavo, daug žydų prieš jį kovo
jo, taip lygiai, kaip daug amerikiečių ne
balsavo už prezidentą Rooseveltą!

Ponas Drakė parodo savo ignoranciją 
ir tame, kur jis sako, būk Lehmanui, kai
po žydui, buvo duota pirmu kartu vals
tijos istorijoj proga kandidatuoti į New 
Yorko gubernatorius. Matyt, ir čia jam 
anti-semitizmas akis apdūmė. Jeigu jis 
norėtų sužinoti, tai galėtų, nes Nathan 
L. Miller, žydų tautybės žmogus, buvo 
išrinktas gubernatorium 1920 metais.

Sunku beįsivaizduoti, kokį skaudų mo- 
ralį smūgį amerikiečiai lietuviai gautų, 
jeigu į Jungt. Valstijų kongresą būtų iš
rinktas tokis anti-semitas, fašistas, kaip 
p. Drakė!

Bet yra viltis, kad jis nebus išrinktas. 
Yra viltis, kad to distrikto piliečiai iš
rinks žmogų, kuris remia prezidentą 
Rooseveltą, kuris remia Naująją Daly
bą, kuris stoja už sunaikinimą fašizmo 
ir jo gengsterių, kokios tautos jie nebū
tų; kuris stoja už tuojautinį antrojo 
fronto atidarymą Europoje; kuris, paga
liau, supranta, ką jis kalba ir ką jis daro!

Ar Tai Monopolija ant Karo?
Po fokia antrašte dienraštis “PM” rug

sėjo 10 dieną išreiškė nusistebėjimą ir 
nepasitenkinimą, kad Londone Anglijos 
ir Amerikos karininkai laikė konferen
ciją, rišo įvairius klausimus, o J tą kon
ferenciją visai nepakvietė Raudonosios 
Armijos vadų.

Tik Raudonoji Armija parodė pasau
liui, kaip reikia muštis prieš barbariš
kas Hitlerio jėgas. Tik ji uždavė labai 
daug didelių ir skaudžių smūgių Hitlerio 
armijai, į dulkes sudaužydama tas na
cių pasakas, būk hitlerininkai yra koki 
ten “virš-žmonės,” “nesulaikomi” ir “ne- 
sumušami.” Aišku, kad Raudonosios Ar
mijos vadų dalyvumas, kurie jau penkio
lika mėnesių kaunasi prieš Hitlerio gau
jas, galėjo labai daug konferencijoj duo
ti patarimų tiems, kurie dar tik rengiasi 
stoti į mūšius.

Iš antros pusės, tokis Sovietų Sąjungos 
ignoravimas yra nepateisinamas ir jis 
nejungia tvirtesniais ryšiais Jungtinių 
Tautų, bet priešingai. Aišku, kad Angli
jos, Amerikos, Chinijos, Hollandijos ka
ro vadai gali vieni svarstyti karo klau
simus Ramiajame Vandenyne, kur So
vietų Sąjunga dar kare bedaly vau j a, bet 
rišti Europos klausimus be jos, kada jos 
vienos armijos kaunasi kontinente, tai 
yra prasikaltimas.

Lietuvių Mitingo Sveikinimas
Tar. Tautų Vadui J. V. Stalinui

tina. Karo Departmentas 
neseniai pranešė, kad Ame
rikos kareivių pulkai dabar 
randasi Naujoj Guinėjoj.

Afrikoj, Amerikos karei
vius matome Brazzaville

žemiau telpąs pareiški
mas — Tarybų Sąjungos 
premjerui sveikinimas, — 
yra priimtas Lietuvių Tau
tos‘Atstovų konferencijos, 
įvykusios š. m. balandžio 
menesį Maskvoje. Mes jį 
gavome tik šiomis dienomis. 
Kiti konferencijos tarimai 
ir joje sakytos kalbos telpa 
brošiūroje, — “Kovotojų 
Balsas del Lietuvos Lais
vės,” — išleistoje Literatū
ros Draugijos Apšvietos 
Fondo, ši brošiūra galima 
gauti ir “Laisvės” knygų 
sankrovoje.

—“Laisves” Red.

Rūsčiomis šventojo tėvy
nės karo dienomis, kada ta
rybinė liaudis kovoja prieš 
vokiškuosius f a š i s t inius 
okupantus, mes, lietuvių 
tautos atstovai, susirinkę į 
savo mitingą didvyriškoje 
Maskvoje, siunčiame Jums, 
drauge Stalinai, mūsų karš
čiausią sveikinimą!

Išmintingai Jūsų vado
vaujama ir su Tarybų Są
jungos tautų -pagalba jau
noji Tarybų Lietuvos res
publika jau pirmais savo 
gyvavimo metais įžengė į 
vešlų politinio, ekonominio 
ir kultūrinio lietuvių tautos 
gyvenimo suklestėjimo ke
lia. c

Klastingas vokiškų fašis
tų įsiveržimas į mūsų tėvy
nės ribas netikėtai nutrau
kė laimingą ir ramų lietu
vių tautos gyvenimą, atnešė 
neapsakomas kančias ir var
gą. Hitleriniai galvažudžiai 
nuniokojo mūsų kraštą ir 
iš tūkstančių lietuvių atėmė 
pastogę, šeimą, gyvybę.

Laisvę mylinčiai lietuvių 
tautai ne pirmą kartą tenka 
perygyventi pikčiausio savo 
priešo — vokiškųjų grobikų 
— įsiveržimo siaubą. Ištisus 
du šimtmečius nesiliaujamai 
tęsėsi žiauriausia, mirtina 
Lietuvos kova su kryžiuo
čių ir kalavininkų ordinais, 
dabartinių imperialistinių 
grobikų protėviais. Lietuvių 
tauta didvyriškomis pastan
gomis apgynė savo šalį. Ma
ža to. Po daugelio pergalin
gų mūšių lietuvių tauta, va
dovaujama Vytauto, drauge 
su rusų tauta ir lenkais, ga
lutinai juos sutriuškino am
žinai pragarsėjusiame Žal
girio mūšyje.

Ir dabar lietuvių tauta 
tvirtai tiki, kad vokiškieji 
grobikai, kaip ir prieš 500 
metų, bus sutriuškinti. Tas 
jos tikėjimas pagrįstas Ta
rybų Sąjungos galybe, di
džiąja tarybinių tautų drau
gyste, didvyriškąja Raudo
nąja Armija, kuri Jūsų va

dovaujama triuškina hitle
rinius žudikus.

Reikšdami savo giliausią 
meilę, užtikriname Jus, kad 
lietuvių tauta nesvyruojan
čiu ryžtingumu dar atkak
liau ir ištvermingiau kovos 
su pikčiausiais ^isos žmoni
jos priešais — vokiškais 
grobikais. Mūsų tėvynėje, 
kurią okupavo barbariškieji 
fašistai, narsūs lietuviškieji 
partizanai nei dieną, nei 
naktį neduoda ramybės o- 
kupantams, triuškindami jų 
u ž n u garį, negailestingai 
naikindami hitlerinius gro
bikus. Tų lietuvių tautos 
drąsuolių neįbaugina nė 
taip dažnai skelbiami voki
škų “teismų” masiniai mir
ties sprendimai geriausioms 
Lietuvos sūnums ir duk
roms. Šioje fronto linijos 
pusėje tūkstančiai mūsų 
tautos sūnų Raudonosios 
Armijos gretose ne kartą 
mūšiuose parodė drąsą ir 
karžygiškumą, gindami ta
rybinę žemę nuo žiauriųjų 
grobikų. Lietuviškųjų tauti

nių dalinių kariai, vadai ir 
politiniai darbuotojai pasi
ryžę tęsti toliau savo did
vyriškų protėvių šauniąsias 
karžygiškas tradicijas ko
voje su vokiškais okupan
tais.

Mes žinome, drauge Stali
nai, kad mes nugalėsime, 
nes mūsų pusėje tiesa, mū
sų pusėje ir jėga. Kovos 
sunkumai mūsų nebaugina, 
jie tik užgrūdina mus.

Tegyvuoja laisva Tarybų 
Lietuva!

Tegyvuoja didžioji Tary
bų Sąjunga—laisvų tarybi
nių Respublikų broliškoji są
junga!

Tegyvuoja Visasąjunginė 
Komunistų Partija (bolše
vikų) !

Tegyvuoja mūsų didvyriš
koji Raudonoji Armija ir 
Raudonasis Jūrų laivynas!

Tegyvuoja didžiosios ar
tėjančios pergalės, lemian
čios žmonijos likimą, orga
nizatorius — didysis Stali
nas!

gatvėse, sostinėje francūzų 
ekvatorinėje Afrikoje, da
bar rankose laisvų francūzų 
ir gal Leopoldvillėj, sosti
nėje Belgijos Kongo.

Daug jų randasi Eritrea, 
buvusioje Italijos kolonijoj, 
ir toliau į šiaurius randame 
jų Egipte, netoli Libijos 
mūšių laukų ir net pačiuose 
Libijos mūšiuose.

Amerikiečiai randasi Azi
joj, Irane, (oficialus Persi
jos vardas) ir Indijoj. Ir 
ten, kur kautynės aršiau
sios, Burmos tankumyne ir 
prie Chinijos Burma kelio, 
skaitlius amerikiečių, Ame
rican Volunteer Group, iš 
Amerikos lakūnų per ilgus, 
sunkius mėnesius sulaikė 
japonus drauge su Chiang 
Kai Sheko tvirtais pulkais. 
Jie neseniai prisidėjo prie 
Amerikos jėgų, iškeldami 
Amerikos vėliavą toje pa
saulio dalyje.

Ir apart tų svetimų ayan- 
postų, yra tuzinas arba Sau
giau kitų vietų, kurias 
Jungt. Valstijų kareiviai

AMERIKOS KAREIVIU RANDASI 40-TYJ 
PASAULIO VIETŲ

Septyniais mėnesiais po 
Perlų Uosto įvykių Ameri
kos ginkluoti kareiviai pa- 
troliavo visas pasaulio jū
ras ir turėjo stovyklas kiek
viename kontinente, apart 
kontinentinės Europos.

Šis išskirstymas kareivių 
ir jūreivių — jų skaičių ne
galima išduoti — perkėlė 
Dėdės Šamo jaunuolius į be
veik 40 vietų per visą pa
saulį. Gal kiekviena šeima 
turi savo kareivį ar tai šal
tuose šiauriuose ar Afrikos 
tankumynuose.

Laivynas kalbindavo jau
nuosius įstoti su žodžiais — 
“Stokite į Laivyną ir maty
kite pasaulį” — bet šian
dien ne tik laivynas bet ar

ijui ja, marinai, slaugės, or- 
stočių darbininkai ir civili
niai mechanikai yra visose 
pasaulio dalyse.

Kur jie nebūtų — ir kai 
kurie iš jų randasi 12,000 
mylių nuo Amerikos — gy
vybinė linija sujungta su 
naminiu frontu. Ir aprūpin
ti tą vis augančią milžiniš
ką armiją; kuri kaip prezi
dentas Rooseveltas nurodė, 
gali tapti šeši arba dešimts 
skirtingi Amerikos Expedi
tionary Forces, ne vienas, 
kaip pereitame kare, yra 
daug keblesnis ir sunkesnis 
darbas negu perkėlimas ka

reivių. Nepaisant milžiniš- 
kumo darbo, mūsų militari- 
niai autoritetai netiki su
laukti neįveikiamų kliūčių 
apginkluoti, pavalgydinti ir 
susinešti su mūsų kareiviais 
taip ilgai, kol jų broliai ir 
seserys, jų tėvai ir motinos 
vis gamina pergalei laukuo
se, fabrikuose, kasyklose ir 
šapose.

Iš beveik 40 vietų, kur 
Amerikos kovojantieji vy
rai šiandien apsistoję, 25 
vietos yra svetimose žemė
se, daugiausia Jungtinių 
Tautų teritorijose. Papras
tas amerikietis apsipažinęs 
su nekuriomis vietomis, bet 
jis niekad nei negirdėjęs 
vardą kitų.

Į rytus šiaur-Atlanto mū
sų kareiviai yra Newfound- 
landijoj, Kanados daly; 
Grenlandijoj, Danijos kolo
nijoj; Islandijoj, kuri su
jungta su Danija; Šiaurių 
Airijoj ir Anglijoj.

Karibėjaus jūrose ir į ry
tus nuo Floridos, amerikie
čiai skaitlingai saugoja bri
tų pozesijas. Tos vietos yra 
Bermuda, transatlantinių 
orlaivių sustojimo vieta, 
Bahama Salos ir mažesnės 
salos Antigua ir Saint Lu
cia. Yra Amerikos kareivių 
Kuboj, Guatamaloj ir Cen
trales Amerikos žemėse. Tų 
dviejų šalių valdžios su

turi saugoti. Alaskoj pulkai 
yra Sitkoj, Kodiak ir Dutch 
Harbor, kurį seniai japonai 
atakavo.

Panama tvirtai saugoja-
ma, ypatingai Panamos Ka
nalo zona. Virgin Salose ir 
Puerto Rico, Karaibiškose 
jūrose yra Amerikos karei
vių. Ir bereikalinga minėti 
Hawaii ir Perlų Uostą. Už
puolimas ant Perlų Uosto 
įtraukė Ameriką į karą.

Midway Salos, irgi yra 
scena puikaus laimėjimo, ir 
nors Amerikos visuomenė 
apie ją mažai težino, bet 
šiandien yra paprastas žo
dis, kuris visiems primena 
pavyzdį Amerikos heroiz
mo. Amerikos Samao, nėra 
gerai žinoma vieta ir mažo
sios Johnston Salos, Palmy
ra Salos ir kelios kitos Pie
tų Pacifike, bet jos visos 
pirmu kartu savo istorijoj 
dabar žino įspaudą Ameri
kos militarinio bato. Jos 
saugoja mūsų gyvybės lini
ją tarpe Amerikos vakarų 
pakraščio ir Australijos.

Visa Amerika gailestavo 
kada Bataan’as buvo eva
kuotas ir kada Corregidor 
puolė, bet Karo Departmen
tas pavėlina mums žinoti, 
kad ne visos Filipinų Salos 
japonų užimtos, kad Ameri
kos vėliava plevėsuoja ne
kurtose salų dalyse, kur 
Amerikos kareiviai, nukirs
ti nuo savo originalių viene
tų vis kovoja su vietiniais 
filipiniečiais ir vietiniais ci
viliais prieš bendrąjį priešą.

Prieš užpuolimą ant Per-

Ncpaisant drausmės, apie 100,000 Francijos patrijoty 
šiemet minėjo Bastilijos žlugimo dieną Lyons mieste;

Jungt. Valstijoms paskelbė lų Uosto nebuvo tikėtasi, 
karą prieš Ašį. Holandų sa- kad bus galima taip greitai 
los Aruba ir Curacao, neto- perkelti Amerikos pulkus į 
Ii Venezuelos pakraščio, visus pasaulio kampus. Bet 
maloniai priėmė Amerikos kad Amerikos kareiviai 
kareivius, ir Pietų Arneri- saugoja pasaulio laisvę viso- 
kos kontinente, Britų Gu- se pasaulio dalyse, tas tik 
iana ir olandų Surinam pa- įrodo, kad Dėdė Samas bus 
vedė strategiškas vietas prisirengęs dėl sekamų sun-
Amerikos jėgoms.

Žiūrėdami į kitą pasaulio 
dalį, Amerikos kareivius di
deliais skaitliais randame 
Naujoj Zelandijoj kur, su 
tų salų vietiniais pulkais, 
jie neleidžia japonams įsi- 
briauti į pietus. Ir mūsų ka
reiviai su laisvais francūzų 
kareiviais bendrai tarnauja 
Naujoj Kaledonijoj ir arti
mose salose po francūzų va
dovybe.

Gauname žinių, kad Ame
rikos kareiviai vis tebeko
voja olandų Rytų Indijoj, 
su olandų kolonistais ir vie-

kiu menesių.
FLIS.

tiniais gyventojais, bet Ka- motyvą.

Paglostytas Lokomotyvas
Du draugai susitiko gat

vėje. Vienas jų patėmijo, 
kad kito rankos yra suodi
nos.

— Žiūrėk, Juozai, — sa
ko jisai, — tavo delnai suo
dini!

— Tai dėlto, kad palydė
jau savo pačią į geležinke
lio stotį.

— Bet kaip gali būti dėl 
to delnai suodini?

— O, aš paglosčiau loko-
paveikslas buvo slapta išgabentas iš Francijos ir nese-
niai pasiekė Ameriką.

■v VfžE- >

ro Departmentas to netvir Parūpino Prof. Krienas
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Gal būti visos žmonijos 
istorijoj nebuvo ir nebus 
tokių žiaurių kovų, kaip yra 
prie Stalingrado. Ir tai pil
nai suprantama. Iš vienos 
pusės ten atsigrūdo žvėriš
kiausi pabaisos hitlerinin
kai, vengrai, rumunai, ita
lai, slovakai ir kitokios 
žmonijos padugnės, kurie 
nieko kito nenori, kaip tik 
kitus žmones žudyti, pa
vergti, apvogti, apiplėšti, 
moteris žaginti, paneigti, 
kurie nemyli nei kultūros, 
nei mokslo, nei galų gale 
savo šeimos, bet aklai tiki 
barbariškam hitlerizmo pei
lio ir kraujo mokslui!

Iš kitos pusės kovoja So
vietų Sąjungos liaudis, kuri 
per 23-us metus pati buvo 
savo šalie.s, likimo, turtų, 
mokslo, gyvenimo valdyto
ja, kuri pasiekė laipsnį, kur 
nėra išnaudojimo žmogaus 
per žmogų. Sovietų Sąjun
gos kovotojai prie Stalin
grado, kaip ir kitur, gina ne 
vien savo laisvę, bet visos 
žmonijos laisvę, kultūrą ir 
civilizaciją. Ir todėl kovos 
tokios didelės, tokios žiau
rios. Jeigu kovotojai apsiri
šę rankinėmis granatomis 
puola po nacių tankais, pa
tys žūva, bet ir tankus su
drasko, tai galima suprasti, 
kaip baisios tos kovos yra!

Amerikinis žurnalas 
“Newsweek” iš rugsėjo 14 
dienos pateikė sekamų da
vinių apie kovas Stalingra
do fronte.

Naciu radio jau nekalba 
apie milionus pasiduodančių 
rusų, bet sako, kad nišai la
bai atkaklūs, kad jie kauna
si už kiekvieną pėdą že
mės, naudojasi kiekviena 
proga. Ir tas nacių radio 
reikalauja didesnio kovin
gumo iš vokiečių kareivių 
ir sako, kad “vokiečiai ofi- 
cieriai panaudos užtektiną 
griežtumą prieš tuos, kurie 
bijo mirti.”

“Ypatingai šią savaitę 
vokiečių komanda turi dar 
su didesne pagarba atsineš
ti į rusus kovotojus ir tam 
yra pamato. Ant lygumų, 
vedančiu linkui Stalingrado, 
ant molio kalneliu ir drėg
nuose kloniuose Raudonoji 
Armija taip mušasi, kaip ji 
dar nesimušė niekur kitur.

“Vienoj atakoj, iš piet- 
vakarų nuo Stalingrado, na
ciai puolė. Pirm to apie 200 
priešo bombininkų taip įnir
tusiai bombardavo Sovietų 
linijas, kad gal būti ir rusų 
komandieri’ai manė, kad ten 
nieko'gyvo neliko. Tada 100 
nacių tankų su baisiausiu 
kriokimu puolė ant rusų li
nijų. Paskui tankus 40,000 
nacių pėstininkų, didžiuma 
iš jų motoriniuose veži
muose darydami po 50 my
lių į valandą puolė ant ru

Hearn’s departmentinės krautuvės darbininkai (New Yorke) rašosi po peticija 
prezidentui Rooseveltui dėl atidarymo antrojo fronto Europoje. Šitie darbinin
kai, beje, yra organizuoti j CIO.

sų. Ir kada tankai prisiarti
no prie taip žiauriai bom
barduotų rusų linijų, tai 
išilgai visą liniją trenkė ga
lingiausia rusų ugnis. Nacių 
jėgos susimaišė ir pasitrau
kė.

“Dvi valandos po to ir 
vėl perkūniškai rusų apka
sus bombardavo šimtai na
cių lėktuvų. Ir vėl tonus ir 
tonus sprogstančios medžia
gos jie metė į rusų pozici
jas ir vėl 80 nacių tankų 
puolė į ataką. Bet ir vėl jie 
buvo pasitikti baisiai naiki
nančios rusų ugnies ir at
mušti. Visas kovos laukas 
rūko nuo degančių sudau
žytų nacių tankų. Ir tik ket
virtoj atakoj naciai užėmė 
griuvėsius, kur buvo rusų 
pozicija.

“Dieną ir naktį nacių lėk
tuvai bombarduoja miestą 
ir rusų apsigynimo linijas. 
Nakties laiku naciai meta 
iš lėktuvų šviesas, kad ma
tytų savo tikslus, tankai 
taip pat meta linijos apšvie
timui šviesas. Dieną ir nak
tį nacių mūšio lėktuvą^ 
“Messerschmitt - 109” gru
pėmis po 6 ir 8 sukasi ore, 
tčmydami, iš kur pakils ar 
kur nusileis Sovietų “Stor- 
movikai - IL - 2” bombinin- 
kai. Kanuolių perkūnija, y- 
patingaį iš Sovietų pusės, 
nei minutei nesiliauja. So
vietų kanuolininkai nustatę 
savo kanuoles ant 600 mas
tų ir pasekmingai naikina 
nacių tankus ir kitus karo 
pabūklus.

“Stalingradą gina visi. 
Darbininkai kovoja greta 
su raudonarmiečiais. Jų 

žmonos ir mylimosios kasa 
prieštankinius apkasus ir 
kitas kliūtis, pila smėlį 
į maišus ir velka ant 
apkasų linijų. Net pio
nieriai ir tie gelbsti fron
te arba sužeistiems ligoni
nėse. Kitos darbininkų gru
pės gesina mieste gaisrus ir 
išvalo nuo griuvėsių tan
kams ir ambulansams ke
lius. Kiti stato gatvėse ba
rikadas ir namus paverčia 
į fortifikacijas. Raudono
sios Armijos komanda pa
reiškė, kad miestas bus gi
namas namas nuo namo, ga
tvė nuo gatvės.

“Kova eina ne tiek už 
Stalingradą, kaip už Volgą. 
Volga, tai galingiausias 
vandens kelias Sovietų Są
jungoj. Sunku įsivaizdinti, 
ką rusams reiškia Volga, jie 
ją ir vadina “Matuška Vol
ga” — Motina Volga. Tik
rumoj, rusams Volga daug 
daugiau reiškia, kaip ame
rikiečiams Mississippi... Su 
Volga sujungta Rusijos is
torija. Baudžiauninkai bėg
davo laisvės jieškoti linkui 
Volgos. Žymios revoliucijos 
Rusijoj surištos su Volga, 

nes ten veikė Stenka Razi
nas ir valstiečių sukilimo 
vadas Emelijanas Pugace- 
vas.

“Volga išteka Valdajaus 
kalnų į šiaur-vakarus nuc 
Maskvos ir ji atlieka 2,300 
mylių kelionę per Eiuropinę 
Rusiją, pirm įtekant į Kas
pijos Jūrą. Ant Volgos kra
štų išaugo daug didelių 
miestų: Gorki—buvęs Niž- 
ni Novgorod, Saratovas, Ka- 
zanius, Kuvbiševas ir daug 
kitų. Kai kurie iš jų turi 
virš 700 metu.” v

Išilgai Volgą plaukia au
diniai; žemės produktai, ži
balas, metalas ir daugybė 
kitų reikmenų. Volga ir į ja 
įtekančios upės sudaro apie 
100,000 mylių vandens ke
lių, kurie aptarnauja vieną 
trečdalį Sovietų Sąjungos 
gyventojų. Pusė Sovietų lai
vų, veikiančių upėse, yra 
ant Volgos ir pusę upėmis 
gabenamų reikmenų jie 
perveža išilgai Volgą. Ir da
bar šis Sovietų .Sąjungos 
vandens kelias, gyvenimo 
kelias atsidūrė pavojuj. Na
ciai taip žiauriai mušasi, 
taip brangiai žmonėmis ir 
mašinomis moka todėl, kad 
jie supranta, ką reiškia So

Įspūdžiai iš “Laisves” Pikniko PJiiladelphijoj
Kaip žinoma, viena iš svar

biausių metinių švenčių lietu
viams progresyviams, tai yra 
kultūrinio prisiminimo išeivi
jos liętuvių, kiek jie pažengė 
pirmyn, sulyginant, kada pa
liko savo senąją tėvynę dar 
po caro despotiška valdžia, 
tai mums sudaro jaukų jaus
mą surengti “Laisvės” dien
raščio piknikai. Darbininkiška 
ir visa pažangioji publika, 
taip kultūriniai išsiauklėjus 
jaučiasi, kaip vienos motinos 
ir vieno tėvo kultūriniai vai
kai. Rodos, kad tik meilė ir 
broliškumas tarp jų klesti! Vi
sas pavydas, visa neapykanta 
ir apgavystė vienas kito, kas 
matosi pas kitas srioves, pas 
mus palaidota ant visados. Ir 
kas metai darosi tobulesnis 
draugiškumas, kad jautiesi to
kiam susirinkime kaipo naujai 
atgimęs, kaipo pajaunėjęs ir 
lyg visą skurdą nusimetęs nuo 
savęs, kaipo specialisto išgy
dytas iš sunkiai pagydomos li
gos !. . .

Nežinau, ar visiems taip? 
Bet aš taip jaučiausi Phila- 
delphijiečių “Laisvės” pikni
ke, surengtam rugsėjo 6 die
ną ir šiandien taip jaučiu, kad 
Visas tingumas, visas nerviš
kumas nuėjo su keturiais vė
jais, — o su manim liko tik 
draugiškumas link draugių ir 
draugų. Ir pats jaučiuosi lyg 
pajaunėjęs!. . .

Ir kas gali nesidžiaugti? 
Kas galėtų nesilinksminti, ka
da prisimena 59 metai atgal, 
kaip mano dūminę surūkusią 
grįtelę aplankė mėnraštis 
“Aušra,” nelegaliai atkeliavus 
iš Mažosios Lietuvos, iš Til
žės, per sieną į Didžiąją Lie
tuvą, esančią po car.o “glo
ba!” Tai buvo pradžia lietu

vietų Sąjungai Volga. Na
cių komanda Berlyne sako, 
“Sovietai mušasi prispirti 
prie sienos. Jiems grūmoja 
sunaikinimas arba jie turi 
pasiduoti. Bet jie mušis iki 
paskutinio žmogaus ir ne
pasiduos.”

Raudonosios Armijos ko
manda metė obalsį: Geriau 
mirsime, bet nepasiduosi
me! Ir Raudonoji Armija 
taip didvyriškai kovoja, 
kaip jokia kita pasauly ar
mija nekovojo. Priešas turi 
sukoncentravęs daugiau ka
reivių, daugiau lėktuvų, tan
kų, kanuolių ir kitų ginklų, 
bet Raudonosios Armijos 
drąsa ir jos vadų sugabu- 
mas teikia mums viltį, kad 
naciai ras savo kapus prie 
Stalingrado, kaip jie rado 
prie Maskvos.

Dabar, kada ten yra visos 
Hitlerio ir jo talkininkų jė
gos, tai geriausia proga An
glijai ir Jungtinėms Valsti
joms kirsti smūgį Hitleriui 
—atidaryti antrą frontą, iš
gelbėti šimtus tūkstančių 
rusų gyvasčių ir milionus 
mūsų jaunuolių gyvasčių, 
kurie turės žūti sekamais 
metais, jeigu dabar nebus 
atidarytas antras frontas.

D. M. š.

viškos kultūros senojoje mū
sų tėvynėje...

O kada šiandien mes nau
joj tėvynėj, laisvoj, progresy- 
vėj, pažangūs darbininkai pa
laikome du dienraščiu, moks
linį žurnalą “Šviesą,” dvi-sa- 
vaitiriį laikraštį “Tiesą,” mes 
turime literatiniai kultūrinę 
organizaciją su 6,000 narių 
vien leidimui mokslinių kny
gų ir tam visam kultūriniam 
ir apšvietos darbe, mes turi
me net trečios kartos jaunuo
lių, kurie su mumis kultūri
niame darbe dalyvauja, tai 
kodėl mums nesidžiaugti ir ne- 
sididžiuoti ?!

Daug buvo galvosūkio, kaip 
bus pasiekta šiemet mūs tokis 
brangus susirinkimas? Kaip 
žinoma, dėl bestijiško hitle
rizmo ir mūsų šalis įtraukta 
į karą, dėl apsigynimo nuo 
pasiutusio barbarizmo; todėl 
viskas taupoma karo reika
lams; o svarbiausia, aliejus, 
kuris kare lošia svarbią rolę. 
Todėl privatinės mašinos dėl 
stokos aliejaus negali toli nuo 
namų nuvažiuoti; todėl mūsų 
angliakasių beveik nesimatė, 
išskyrus Urbonus iš Ashland 
ir ūkininką Gavulį. Bet iš ki
tų vietų mašinomis kiek dau
giau atsilankė. Palyginus su 
pereitais metais, svečių iš to
limesnių vietų negalėjo daug 
pribūti, kadangi negalėjo gan 
ti pasisamdyti specialių busų 
važiuoti, kaip kitais metais. 
Todėl ir man pačiam tik trau
kiniu prisiėjo pasiekt Phila- 
delphiją.

Bet philadelphiečiams dide
liai ačiū už sujieškojimą to
kios gražios vietos piknikui; 
panorama darė visą jaukumą 
gamtiniu papuošimu ir publi
kos draugiškumu. Tos vietos 
suradimui ir visko sutvarky
mui, daugiausia triūso padė
jo d. A. J. Šmitas. Bet ne
reikia praleisti ir tą neprimi
nus, kad vienas asmuo, kaip 
jis nesistengtų, toki visuome
nišką darbą negalėtų atlikti 
be bendros sutarties draugų. 
Tad reikia pripažinti, kad pas 
philadelphiečius bendras drau
giškumas klesti dar nuo “Ko
vos” laikų, ypatingai draugai 
Merkiai, visi trys, patarnavi
mo darbą dirbo, t. y., abu tė
vai ir jų sūnus. Taip pat ir 
kiti draugai ir draugės, kurių 
visų vardus asmeniškai nėra 
galimybės suminėti dėl stokos 
vietos dienraštyje. Bet aš sa
vo širdingą užuojautą visiems 
abelnai reiškiu !. . .

Jeigu visose kolonijose, kur 
lietuvių apgyventa, tokis soli- 
dariškumas viešpatautų jų tar-

Nacių kultūra: rudieji žvėrys šaudo Sovietų Sąjungos 
civilinius piliečius, tokių bestijiškų darbų vokiškieji 
barbarai atliko tūkstančius ten, kur jie okupuoja sritis.

DETROITO ŽINIOS*

Išvažiavimas Pas Draugus 
Smalsčius

Šį šeštadienį, rugsėjo (Sep
tember) 19 d., įvyks draugiš
kas išvažiavimas pas draugus 
Smalsčius ant ūkio, ant de
šimtos mylios, arti Scheaffer 
Rd. Pradžia nuo 6 vai. vaka
re. Rengia Progresyvių Lietu
vių Veikiantis Komitetas dėl 
rinkimų kampanijos ir kitų 
reikalų naudos. Ten bus ska
nių užkandžių ir žaidimų. To
dėl kas tik turite liuosą laiką, 
kviečiami dalyvauti.

Draugų Smalsčių ūkis ran
dasi tik apie 8 mylios nuo 
miesto tarpe Scheaffer ir 
Greenfield Rd., ant 10-tos my
lios ir labai patogi vieta nu
sipirkti farmų produktų ir 
saldaus pieno. žinote, kad 
tokiuose išvažiavimuose gali
ma su savo pažįstamais drau
giškai pasikalbėti ir linksmai 
laiką praleisti. Įžanga veltui.

Gali būt, kad toks išvažia
vimas būs jau paskutinis šią 
vasarą, tad naudokimės pro
gą dar kolei medžiai žaliuo
ja.

Alvinas.

LLD 52 Kuopos Nariams
Sekmadienį, rugsėjo 20 d., 

10 vai. ryte, įvyks LLD1 52 k p. 
mėnesinis susirinkimas, 4097 
Porter St. Kiekvieno nario 
pareiga dalyvauti kuopos su
sirinkime ir svarstyti organi
zacijos bėgančius reikalus, ži
note, kad sulyg LLD Centro 
Komiteto nuosprendžio, kiek
vienas narys turi būti užsimo
kėjęs iki šio mėnesio pabaigai 
ir kurie nebus užsimokėję, to
kie nariai skaitysis suspen-

pe, tai nerastų vietos nė sme
toniniai, nė hitleriniai bei 
trockiniai gaivalai klaidinti 
mus, darbininkus, brolius. — 
pjudinti vienus prieš kitus!

Dabar, kas link manęs pa
ties. Aš turiu prisipažinti, 
kad gal buvau laimingiausias 
už visus! Ačiū draugui A. J. 
Šmitui; jis važiuodamas anks
ti rytą į parką, viską tvarkyt 
su draugais nusivežė ir mane 
kartu. Tuomet aš nuo pra
džios iki pabaigai išbuvau par
ke ir turėjau progą susitikti 
su visais draugais ir draugė
mis idėjos, be skirtumo am
žiaus ir lyties. Visi buvo ma
lonūs, kaip pasimatyti, taip ir 
pasikalbėti: su baltimoriečiais, 
ypatingai, kuriuos pirmu kar
tu asmeniškai sutikau, kaip 

i tai: dd. Pivariūnienę, Onutę 
| Kučinskaitę, d. Balsį su duk
rele ir J. Smalenska, ir abel
nai, visus nuo pirmiau pažys
tamus. Taip valandos greitai 
prabėgo ir diena pikniko bai
gėsi linksmai, man nudavė per 
trumpa esanti. Grįžau namo, 
rodos, daug tvirtesnis ir links
mesnis, pats savęs klausda
mas : Kaip greitai vėl su drau
gais susitiksiu ?

J. Ramanauskas.

duoti. Todėl, draugai ir drau
gės, manau, žinote, kad pa
laikymas apšvietos ir kultūros 
organizacijos yra labai pažan
gus dalykas ir todėl reikia būt 
jos nariais ir būti pilnai užsi
mokėjusiu. Taipgi, turėdamas 
savo draugą ar pažįstamą, ne
pamirškite pakalbinti į LLD 
kuopą. Taipgi nariai, kurie 
dar nesate gavę knygų už 
1941 metus, ateikite pasiimti, 
nes literatūra neduoda jokios 
naudos, kada stovi sudėta į 
šėpą, — skaitykime ją!

M. Alvinienč.

Pranešimas

Penktadienio vakare, rugsė
jo 18 d., įvyks įdomios prakal
bos anglų kalboje, kalbės gar
si veikėja ir kalbėtoja Eliza
beth G. Flynn ir Pat Toohey. 
Prakalbos bus labai įdomios 
apie dabartinį pasaulinį karą 
ir kodėl reikalingas antras ka
ro frontas. Įvyks Mirror Ball
room, 2940 Woodward Ave., 
pradžia nuo 8 vai. vakare, į- 
žanga 25c. Kam laikas pavė
lina, patartina dalyvauti.

Telefonas Dėl Reikalo
Pastebėjau, tarpe mūsų tau

tiečių, daugiausia tarpe mote
rų, yra paprotys labai ilgai 
kalbėti ant telefono; kartais 
pašauki žmogų ant minutės 
laiko, tai praeina apie pusva
landis ar daugiau kalbant ir 
pasakojant visokias pasakai
tes, kas tik yra ant širdies. Tai 
aš skaitau tokį paprotį už ne 
gerą dalyką, štai kodėl: Pa
prastai stuboje esti dviejų šei
mų telefonas, arba ta pačia 
viela naudojasi dvi šeimynos ir 
kalbant ilgai per vieną telefo
ną, kita šeimyna negali nau
doti tuom sykiu, kolei vienas 
neužbaigia kalbėjęs. Už tai, 
jeigu, duokim sau, įvyktų stro
pus nuotikis, kada kitoj stu- 
boj ilgai per telefoną kalba, 
tai' antroji šeimyna, turėdama 
telefoną savo stuboje negalėtų 
pagalbos prisišaukti, nes pir
moj stuboj kas nors per ilgai 
kalba.

Todėl reikėtų bandyti su
prasti, kad telefonas yra tik 
dėl svarbaus reikalo, o ne 
pasakom sakyti, žinote, žmo
gus vidutiniai kalbėdamas ga
li pasakyti apie 50 žodžių per 
minutę, arba 250 žodžių per 
penkias minutes. Taip kalbant 
su reikalu su 150 žodžių gali
ma gana daug ir aiškiai daly
ką pasakyti ir neeikvoti taip 
daug laiko.

Tūlų Vyrų Vargai
Veikiant organizacijose, pri

sieina užtėmyti štai kas, — 
yra vyrai pavergti. Sykį pa
klausiau vieno draugo, kad 
užsimokėtų savo duokles į 
kuopą; jis man sako: “eik, 
prašyk mano moterį, gal ji 
užmokės, nes pas ją pinigai.”

Kitą draugą paklausiau -at
sinaujinti laikraštį; jis man 
sako: “Aš paklausiu savo mo- 

'terį, jei ji duos pinigų, tai at-

_____________freČias Puslapis 
sinaujinsiu,'o jei ji neduos, tai 
nežinau, kaip bus.” Trečiam 
draugui pasiūlijau nusipirkti 
tikietą už 25c; jis sako: -“Aš 
pirkčiau, bet mano moteris tu
ri pinigus ir žinau, kad dėl ti- 
kieto pinigų neduos.” Tai ar 
reikia didesnių dvidešimto 
šimtmečio stebuklų? Vyras 
moka algą uždirbti ir namo 
parnešti, bet sau nežino pasi
likti nei 25 centų.

Alvinas.

Waterbury, Conn.
Iš Unijų Veikimo

French Small Tube, skyrius 
American Brass Co., darbinin
kai turėjo balsavimus del pa
sirinkimo sau unijos, kuri juos 
turi atstovauti. Balsavimai at
sibuvo rugsėjo 9 dieną, iš 713 
darbininkų turėjusių teisę bal
suoti, 441 balsavo už uniją, o 
274 prieš. Ir tokiu būdu dar
bininkai pasirinko sau už uni
ją Mine Mill Smelter, kuri y- 
ra dalis CIO unijų.

Minėta kompanija turi tris 
skyrius Waterbury ir visi jau 
bus organizuoti. Kompanija 
dėjo pastangų, kad šis skyrius i 
pasiliktų neorganizuotas. Uni
jos šapos buvo priverstos krei
ptis į WLB., kad gavus pa
kelti algos 8 centus į valan
dą, gi French Tube skyrius 
pakėlė be jokių sunkenybių 
darbininkų algas, kad jiems 
parodyti, jog ir “be unijos 
jiems gerai.” Bet tas kompa
nijos gudrumas nieko negel
bėjo. Darbininkai suprato, kad 
jiems daug bus geriau, kada 
jie bus organizuoti, ypatingai 
karo sąlygose. Taipgi jie su
pranta, kad ir karui pasibai
gus dar nepasibaigs darbinin
kų vargai.

Waterbury Clock Co.

šioj dirbtuvėj pora savaičių 
atgal darbininkai laimėjo bal
savimo teises pasirinkimui 

Mine Mill Smelters unijos, 
kaipo jų atstovės.

Rugsėjo 9 dieną taip pat 
turėjo balsavimus Guards ir 
Timekeepers darbininkai, kad 
juos atstovautų unija pasita
rimuose su darbdaviais. Visos 
tos dirbtuvės balsavo po prie
žiūra NLR13.

Chase Metal Co. darbinin
kai laimėjo balsavimus dar 
gegužės mėnesyj pasisakyda
mi už CIO uniją, tik apie 100 
darbininkų pasiliko Interna
tional Brotherhood of Electri
cal Workers unijoj, tai yra, 
ADF. Bet dabar ir jie padavė 
prašymą NLRB., kad paskirtų 
dieną balsavimui ir jie nori 
pasirinkti CIO uniją, vieton 
ADF. Minėtas bordas jų bal
savimui paskyrė spalių 1 die
ną. Unijistas.

Worcester. Mass.
Lietuvių Žiniai 

šeštadienį, 19 d. rugsėjo, 4 
vai. po pietų, prie City Hali, 
įvyks lietuvių diena pardavi
mui karo bonų (War Bonds). 
Rugsėjo mėnesis yra skiria
mas pagalbai mūsų kovotojų. 
Vyriausybė deda pastangų 
pardavimui kuo daugiau bo
nų. Worcesteryj yra paskir
ta net 22-ms tautoms dienos 
išpardavimui bonų. Kas nega
li vienu kartu nupirkti boną, 
tai gali nusipirkti taupinimo 
ženklelių. Taigi, lietuvių die
na bus šis šeštadienis. Bus ir 
muzikalė programa. Visi da
lyvaukite. H. Sukackienė.

^We cannot have all ve vani 
If our soldiers and sailors are to 
have all they need.'*

—Franklin D. RootwM
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Mėlyni Kareiviai
Apysaka iš Lietuvos Žmonių Gyvenimo per Pirmąjį Pasaulinį Karą 

. Parašė JULIUS BUTĖNAS '

Los Angeles mieste yra įsteigtos specialūs vaikams už
laikymo įstaigos, darželiai, kur darbininkės, eidamos 
dirbti fabrikuosna, palieka savo vaikučius. Paveiks
las parodo vieną tokių vaikų darželį, kur pridaboto- 
ja tikrina vaikučių sveikatą.

_________________Penktadien., Rugsėjo 18, 1942

Skaitytojų Balsai

(Tąsa)
Kai sužinojo apie Jono Burneikos grį

žimą, smalsuoliai ilgą laiką jam nedavė 
ramumo. Atėję žmones net iš tolimesnių 
sodžių, klausinėjo apie karą, apie vokie
čius, kaip jie atrodo, ką jie daro žmo
nėms. Burneika vokiečių narsumą gyrė, 
sakė, jei rusai su tieka kariuomenės taip 
kariautų, tai lig šiol visa Vokietija būtų 
užimta, ne tik Berlynas.

Praradus arklius, Burneikai buvo sun
ku dabar kiti įsigyti. Pinigų dar šiek tiek 
turėjo, bet kad ir už pinigus pastaruoju 
laiku sunku buvo doresnis arklys gauti, 
labai pabrango.

Vieną arklį pažadėjo greitai duoti Sau- 
lėnas, nes Roko pasoge buvo numatytas 
ir lig šiol neduotas, antras reikėjo pirkti. 
Apsiklusčiojęs per žmones, užėjo Beniū- 
nuose šiokį tokį arklaitį. Ne per bran
giai pasisekė nupirkti. Pasoginis ku
melys, Saulėno duotas, buvo geras: stip
rus ir nebaikštus.

Sunkiau buvo Dragūnui. Jisai netru
kus arklį nusipirko turguj iš vieno čigo
no. Atrodė vikrus arklynas, bet kai par
sivedė namo, tai iš pirmos nakties nesi
kėlė. Susirgo, nieko neėdė, negėrė ir po 
kelių dienų užvertė kojas.

Dragūnas gyveno neturtingai, atlieka
mo pinigo kitam pirkti negalėjo sugrai
byti. Turėjo žmogus vargti be arklio. 
Kiekvienam darbui reikėjo skolintis, pra
šytis kaimynų. Žinoma, ne kas tada dar
bas. Išėjo vasarojų pavėluotai, bulves so
dino pavėluotai. Negi gausi, kada nori ir 
kada reikia — kiekvienas duos, kai at
lieka.

Rudeniu parduosiu pernykštę telyčią, 
porą avių, dar kiaulę — kaip nors suda
rysiu skatiko, — raminosi Dragūnas, 
kiekvieną kartą, prašydamas skolinti, 
vis aiškinosi.

Šių metų vasara buvo kaip niekad. Kas 
metai esti šiltų ir karštų dienų, pasitaiko 
betgi ir vėsesnių. O dabar, kai pradėjo 
kepinti, tai kepino, kol išdžiūvo laukuo
se^ žolė, pagelto javai, ne laiku sunoko ru
giai. Balose ir šuliniuose pritrūko van
dens. Visas sodžius turėjo vežtis iš eže
ro. Tačiau derlius buvo geras. Žmonės 
vylėsi, kad bus ne tik duonos, bet ir pi
nigo. Kai gamtos dovanos buvo gausios, 
tai ir karas ne toks baisus atrodė. Dabar 
jau raminosi, kad, tur būt, ilgai nesitęs, 
kad rusas vokietį nustūmęs atgal. Grei
čiausia, vieni ir kiti, išbandę savo jėgas, 
apsiramins ir gyvens gražiuoju, taikiai.

Dabar staigmenų negalėjo būti. Kad ir 
raminosi viltimis, tačiau žmonės ir javus 
kluonuosna vežė ir pūdymus kartojo ne 
be baimės: kažin, įsėsim, bet ar teks 
mums piauti? Su ta baime visi taip bu
vo susigyvenę, šiurpių naujienų prisi
klausę, kad avižas piaunant pranešus vėl 
baugias naujienas — kad vokiečiai vėl 
visas turėtas pozicijas atgavę ir priekin 
traukią, — mūsų žmonės jau rūpinosi, 
kaip turtą saugiau padėti, kur patiems 
slėptis, nes naujienomis tikėjo: patys gir
dėjo vakarų pusėj nuolatos dunksint pat- 

. rankas.

Artėjant pavojams, rusai varė aplin
kinių sodžių vyrus apkasų kasti. Tris 
dienas dirbo, išrausdami visas pakalnes 
ir kalnelius.

Žmonės kareivių ir visokių viršininkų 
klausinėjo, ką jiems daryti, jei vokiečiai 
ateis. Rusai patarė važiuoti Rusijon, nes 

Kęia būsią dideli mūšiai. Įsibauginęs visas 
įPrakelių sodžius paklausė ir išvažiavo, 
paliko namus vėjui. Rusai gąsdino, kad, 
vokiečiams atėjus, būsią labai bloga, o 
išvažiavus valdžia viskuo aprūpinsianti, 
nes kai vokiečiai atėję nieko neras, tai 
negalės ilgai pasilikti, turės trauktis at
gal. Bet nedaug kas paisė šitų patarimų. 
Mūsų žmonės buvo atsargesni: kur tu 
dėsies be savos pastogės, kas taip labai 
tatim rūpinsis? Galima tik pažadėti. 

-Dažnai žadama aukso kalnai, bet kas iš
tekama?

kai buvo iškasti apkasai, vieškeliu 
pradėjo traukti rusų kariuomenės pul
kai. Dienas ir naktis ūžė: važiavo su pa
trankomis, raiti jojo, pėsti dulkėjo. Ka
zokai, su ilgais drutuvais, . jojo tiesiai 
per laukus, per pievas, nežiūrėdami ke- 

■i
Rusai nesenai ant Nemuno buvo pri

statę tiltų. Žmonės džiaugėsi, kad bus 
gera važiuoti anoŠalin, bet kai tik vokie
čiai ėmė artintis, rusai tuos savo dary

tuosius tiltus pradėjo sprogdinti, kad 
priešams sunkiau būtų per Nemuną kel
tis.

Tačiau, kaip rusai ture josi, kaip spy
rėsi, vokiečiai ėjo vis artyn ir artyn.

Sodžiuj tos dienos buvo kaip turgus. 
Vyrai ir moterys, suėję vidusodėn, tarė
si, ginčijosi, ką daryti: išvažiuoti ar lik
tis namuose? Rusai liepė, jei kas nenori 
išvažiuoti Rusijon, tad būtinai turi išsi
kraustyti iš namų į miškus. Patrankų 
dundėjimas darėsi vis artesnis.

— Jau vokiečiai paliai Nemuną! — 
sklido klaikiu balsu tariama žinia.

Buvo susitarta ruoštis išvažiuoti miš
kan, buvo nužiūrėta ir kur — Norkūniš- 
kėn. ■ , •

Burneikos namuose nežinojo, nuo ko 
pradėti. Ėmė, nešė, vežiman krovė, bet 
greit apsižiūrėjo, kad visko vežiman ne
sukrausi. Antai, Jonienė atnešė ir rate
lį, tarytum miške reikės verpti...

— Reikia imti tiktai kas reikalingiau
sia, — aiškino Jonas.

— Bet kas nereikalinga, žinok dabar,
— nesuprato iš tos baimės pati.

— Aš manau, kitus daiktus reikia iš
nešioti laukan, ant tvorų sukraustyti, 
kad apsaugojus nuo ugnies, — patarė 
Veronika.

— Gerai sakai, — pritarė Jonas. — Aš 
taip mačiau ir anošalyj; tenai irgi bu
vo laukan išnešti.

Kai atvyko kazokai, sodžius jau buvo 
pasiruošęs važiuoti, tad jie labai nešū
kavo, tik vis dar paragino:

— Greičiau, greičiau.
— Kaip manote, ar čia bus dideli mū

šiai? — klausė Jonas kazokų.
— Kad liepia išsikraustyti, tai, matyt, 

bus. O ką mes žinom, — atsakė vienas, 
kuris buvo mažesnis ir gyvesnis; kitas 
atrodė paniuręs: tarytum jam tik ir 
mušti.

Pilnais vežimais, kaip su bokštais, iš
važiavo visas sodžius iš namų. Paskui 
vežimus piemenys vedė' karves, vafrė 
avis; namie paliko tik kiaulės, nes jų 
miške nebus galima suvaldyti, tad palei
do iš tvartų, tegu eina kur nori, tegu 
knisa bulves, daržus — negaila nieko. 
Važiuoti galėjo labai pamažu, nes pilnu
tėliai vežimai tik liūliavo. Galvijai nega
lėjo taip pamažu ramiai eiti, tad juos iš
suko iš kelio ir vedė pirma, greičiau.

— Mes mišką pasieksim savais keliais,
— sakė piemenys, per laukus vesdamie-’ 
si karves.

Karves vedė ir nuvedė, o vežimai susi- 
važiavę kryžiakelėj sustojo.

Vabaliuose buvo žinomas priešgina 
Miglinas: jis visada sugalvoja ką nors 
ne taip, kaip visi. Ir dabar jis kurstė:

— Vyrai, nevažiuokim! Kazokai, aš 
klausiau, daugiau negrįš varyti, jie nu
jojo kažin kur. O kur mes naktin iš na
mų kraustomos? Kur mes dėsimės? Kas 
žino, gal pozicijos greitai nebus, o tenai 
miške lauk kėlias dienas be niekur nie
ko. Užmušti gali ir miške; iš Dievo ran
kos neišbėgsi.

Pirma, kai rengėsi važiuoti, niekam 
tokių minčių nekilo, kad galima neva
žiuoti, bet dabar, kai pakalbėjo Migli
nas, atrodė, kad gal iš tikrųjų be reika
lo repečkytis vilkų viešnagėn.

— O gal ir teisybę jisai porina, — pri
tarė senis Virbickas. — Ko mums iš na
mų bėgti, ar ne? Sulįsim raistuosna, o 
čia namie kažin ką padarys. Kas bus, jei 
gaisras, a?

Ilgai stoviniavo, ilgai ginčijosi. Pra
dėjo kaip reikiant temti. Arkliai vietoje 
nerimavo, prunkštė.

— Na, važiuokim ten ar šen! — pra
dėjo tie, kuriems nusibodo laukti.

Miglinas pirmas apgrįžo savo vežimą 
ir traukė atgal.

— Girdite, dabar ramu, nešaudo. Per 
Nemuną vokiečiai taip lengvai nepereis,
— sakė jis važiuodamas.

Susigundė ir kiti.
— Palauksim rytdienos.
Miškan niekas nevažiavo. Parvažiavę 

namo vežimų vis dėlto nekraustė; net ir 
pats priešgina Miglinas paliko kluonie
noj. 1

Tikrai, naktis buvo rami. Džiaugėsi 
žmonės, kad paklausė Miglino.

— Žiūrėk, kai kada ir jis teisybę nu
šneka, galima ir jo paklausyti... — juo
kėsi. .i

(Daugiau bus)

Bostono ir Apylinkes Žinios
Mes ir “Keleivio” Fricius

Karui įsisiūbavus, federalė 
valdžia paėmė radijo stotį 
WHDH savo žinion. Kadangi 
per minėtą stotį buvo trans
liuojamas Pažangių Lietuvių 
Tarybos pusvalandis, tai jis 
turėjo sustoti. Rodosi, kas čia 
tokio baisaus, jeigu sąlygos 
pagerės, mes ir vėl pradėsime 
darbuotis kultūrinėje srityje. 
Pusvalandžiui sustojus, pas 
valdybą dar randasi apie še
ši šimtai dolerių — reiškia, 
ne bankrutas privertė sustoti. 
Bet “Keleivio” friciui, J. Kru- 
koniui, tai didžiausias džiaugs
mas. Jis per špygiaus organą 
džiaugiasi, kad PLT subankru
tavo ir lotynų kalba pasakė 
amžiną atilsį. O špygiui tokia 
žinia, tai geriau, negu friciui 
stiklas alaus, nes jeigu nepa- 
žangūs lietuviai, tai jis netu
rėtų nei ką rašyti. Pavyzdžiui, 
pereitą metą jis uždėjo “Ke
leivyje” antgalvį: “Worceste- 
rio komunistai subankrutavo.’’ 
Ir ve, kaip mulkino svietą :

“; . .Namas esąs parduoda
mas už mokesčius, kurių ko
munistai nesumokėjo valdžiai. 
Tame name buvo komunistų 
susirinkimų ir visos jų veiklos 
centras.”

Taip rašė pereitą metą lie
pos 30 d. Na, tai pagal špy
giaus strategiją, Worcesteryj, 
Endicott svetainės antri me
tai langai užkalti, arba kita
taučiai joje gyvena. Bet nieko 
panašaus nėra, ne Worceste- 
rio pažangūs lietuviai bankru
tuoja, bet špygiaus protas.

Jeigu kalbėti, kad darbinin
kai gali bankrutuoti, tai tokią 
žmonių reikia j ieškoti beprot- 
namyj, nes sveiko proto žmo
gus žino tą terminą: “Viso pa
saulio darbininkai vienykitės, 
jūs nieko nepralaimėsite, tik 
retežius.” Reiškia, nėra nieko 
pralaimėti (subankrutuoti), 
tik vargą - skurdą. Pagaliaus 
darbininkai nei negali ban
krutuoti, nes jie yra turtin
giausi. Jų turtas yra bran
giausias, kurio niekas negali 
atimti - subankrutuoti; jie ap
dovanoti gamtos spėka, prieš 
kurią dreba viso pasaulio pa
razitai ir pats špygius. Kuo
met Lietuvoj tik pradėjo kilti 
darbo žmonių spėka, visoki 
Smetonos, 'Zosės, Jadvygos, 
Prunckiai ir jų pakalikai pa
liko maišus kapitalo, į porą 
valandų viską “subankrutavo” 
ir išlakstė po visą pasaulį — 
tai tikras bahkrutas!

Bet kokia padėtis paties 
špygio ir jo susaidės? Kuomet 
likosi išdrėbtas iš pažangios 
visuomenės, stvėrėsi Maynar- 
de surengti pikniką ir kas iš 
to išėjo ? Kaip “privažiavo 
svieto,” tai ir po šiai dienai 
dar moka deficitą. Dabar nei 
mizerniausio piknikėlio nega
li surengti. Sukibo, kaip tie 
du neregiai, su skloka ir ne
gali žengti nei žingsnio pir
myn. Bandė su fašistais tverti 
Lietuvai “gelbėti” komitetą ir 

po šiai dienai nieko negirdėti. 
Betgi kalba apie kitų bankru- 
ta.

Na, o kaip su mumis? Kad 
ir sunkiausiuose laikuose, mū
sų piknikai gana skaitlingi ir 
pasekmingi.

Rugpjūčio 30 d., atsibuvo 
piknikas Montello, tos pačios 
Pažangių Lietuvių Tarybos.

Piknikas davė pelno Septynis 
šimtus dolerių! Mes iš Bosto
no apylinkės Sovietų Medika- 
lei Pagalbai išsiuntėm dau
giau, kaip penkis tūkstančius 
dolerių! Mes spalių. 4 d., So. 
Bostone turėsime masinį mi
tingą, kuriame sueis minios 
žmonių ir nemažai paaukos 
dėl to pat tikslo. O labiau
sia mes turtingi, kad galime 
apsieiti be fricių ir špygių!

Kunigams Geriaus Patinka 
Bedieviai

Kunigas, rašydamas kores
pondencijas iš Pittsburgh, Pa., 
į “Draugą”, po jomis pasira
šo “Jaunutis.” Sunku supras
ti, dėl ko jis taip daro? Rodo
si girioje nėra tiek grybų, po 
įvairiais vardais, kiek katalikų 
tikėjime šventųjų, iš kurių bu
tų galima pasirinkti gana kei
stų slapyvardžių. Viena, kad 
Jaunutis nebuvo katalikas ir 
apie juos neturėjo jokio su
pratimo, o antra, aš šį slapy
vardį gana seniai vartoju pa
žangioj spaudoj. Bet matomai 
kunigas ir kunigiškai protau
ja. “Viešpats jam dovanos, 
nes jis nežino ką daro.”

Barčiai įsigijo Nuosavą 
įstaigą

Plačiai žinomi visuomenės 
veikėjai ir uolūs aukotojai del 
kiekvieno svarbaus reikalo, 
Barčiai, įsigijo nuosavą įstai
gą puošimui dailiosios lyties 
plaukų. Įstaiga randasi ant 
Broadway, netoli L Stryčio. 
Tai bus viena iš moderniškiau
sių grožio dabintuvių Naujoj 
Anglijoj.

Nuo savęs, linkiu Barčiams 
didžiausios ištvermės jųjų pro
fesijoj ir pasisekimas nėra a- 
bejotinas.

-.- -z 
Sovietų Medikalės Pagalbos 

Komitetas Stropiai
Darbuojasi

Spalių 4 d., So. Bostone į- 
vyks masinis mitingas, kurį 
rengia Sovietų. Medikalės Pa
galbos Komitetas. Tai bus vie
nas iš didžiausių mitingų, ku
kis kada yra buvęs So. Bos
tone. Jame kalbės Mass. Val
stijos ir Bostono miesto at
stovybės, Sovietų Konsulato 
atstovas P. Rotomskis ir “Lai
svės” redaktorius A. Bimba.

Komitetas stropiai darbuo
jasi ir mitingauja beveik kas 
vakaras, kad patenkinus atsi
lankiusią publiką.

Jaunutis.
Gaudami pėdę neužmirškite ir 

savo šalies reikalus — pir
kite bonus ir štampas.

Nauja Brošiūra, “Laisvės” 
Išleista

“Laisvės” piknike, d. R. 
Mizara pateikė man naują 
knygelę ir įsakė ne tik per
skaityti, bet ir platinti tarp 
lietuvių darbininkų. Knygelės 
užvardinimas : “V o k i š k i eji 
Grobikai — Mirtinas Lietuvių 
Kultūros Priešas.” Knygelė 
parašyta gabaus Lietuvos li
terato Kosto Korsako, faktai 
surinkti istoriniai iš gilios pra
eities, kas buvo kryžiuočių 
ordenas ir ką jis davė mūsų 
prabočiams?! O kas yra šian
dieninis bestija, rudasis hitle- 
rizmas?! Ką jis atnešė mūsų 
senajai tėvynei, mūsų tėvams,

Easton, Pa.
Antra Eksplozija

Rugsėjo 11 d. įvyko sprogi
mas netoli nuo mūsų miesto 
Hackettstown, N.J. Senu laiku 
ten gamino sproginančius fa- 
jerverkius. Dabar dirba keli 
šimtai darbininkų, gamina vi
sokią sprogstančiąją medžia
gą dėl valdžios kariškų rei
kalų. Gal dėl neatsargumo į- 
vyko eksplozija, žuvo penki 
darbininkai, jų pavardės —S. 
La Rue, C. Bell, M. Brudge, 
L. Alberts ir C. Manzello. Kiti 
trys buvo sunkiai sužeisti. Du 
šimtai darbininkų buvo palei
sta nuo darbo, bet už pusdie
nio vėl buvo pašaukti prie 
darbo. Pereitą vasario mėnesį 
toj pat įmonėj buvo kiek ma
žesnė eksplozija, tuo kart bu
vo užmušta du darbininkai.

Wilkes Barre, Pa.
Darbo Dienoj netikėtai už

klydau į Sans Sauci parką, 
kur buvo surengta kelių para
pijų* Lietuvių Diena. Buvo ke
lių chorų programa ir keli ku
nigai kalbėtojai. Visi jie nie
kino Sovietų Rusiją, kalbėjo ir 
melavo. Tarpe kurių pabėgė
lis iš Lietuvos, nuo Vilniaus 
kun. K. Gečys, su pridėčku 
pasivadino dar ir “daktaras”, 
bet su atbulu kalnierium, ne- 
dyvai, kad viską kalbėjo atbu
lai. Jis plepėjo, kad 1940 m. 
visa Lietuva nelaukė iš Sovie
tų Rusijos Raudonosios Armi
jos. Bet aš supratau iš jo kal
bos, kad visi kunigai ir dalis 

Nauja Svarbi Brošiūra:

Vokiškieji Grobikai
Mirtinas Lietuvių Kultūros Priešas

PARAŠE DOCENTAS K. KORSAKAS
IŠLEIDO DIENRAŠTIS “LAISVE”

Surinkta faktai iš daugelio šimtmečių kaip vokiečiai te
rorizavo Lietuvą norėdami ją užgrobti ir kaip smaugė 
lietuvių kultūrą užimtuose kraštuose.
Nurodoma trijų šimtų metų Lietuvos kovos su vokie
čiais kryžiuočiais. Vokiečių okupacija Lietuvoje perei
to Pasaulinio Karo metu ir jų žvėriškas užpuolimas ant 
Lietuvos šiuom karu.

Tai svarbiausias istorinis dokumentas. Būtinai reikalin
gas kiekvienam lietuviui persiskaityti ir turėti savo na
mų knygyne.

----------- GERA NUOLAIDA PLATINTOJAMS-------------
Perkantiems nuo 5 iki 10 knygelių 

Kaina po 7c. už knygelę
Perkantiems viršaus dešimties knygelių 

Kaina po* 6c. už knygelę

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

Kreipdamiesi su užsakymais adresuokite:

“LAISVĖS” ADMINISTRACIJA
427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.

broliams ir draugams? Bai
su ir pamislyti!

šitoj knygutėj skaitytojai 
ras, kas šiandien darosi Lietu
voj; ir kitose pavergtose ša- 
lyse. Kokią civilizaciją ir kul
tūrą nešė vokiečiai mūsų pra
bočiams ir ką atnešė šiandien? 
Perskaitę persitikrins ir tie, 
kurie klaidingai sau persista- 
to vokiečius civilizuotais ir 
kultūringais, o nemato kruvi
nojo barbarizmo. Aš grįžda
mas iš pikniko, traukiniu va
žiuodamas, perskaičiau ir už- 
sidaviau sau pareigą platinti 
ją, kiek išgalėsiu, kad ji pa
siektų kiekvieną dorą lietu
vį. . . J. Ramanauskas.

bažnytinių davatkų gal ir ne
laukė Raudonosios Armijos. 
Šiaip Lietuvos darbininkai,visa 
liaudis, pasitiko su išskėstomis 
rankomis Raudonąją Armiją. 
Kaune darbininkai gėles metė 
po raudonarmiečių kojom, o 
per visą Lietuvą, lietuvės mer
gelės vainikus, bukietus ir ro
žes dalijo ir bruko į rankas 
raudonarmiečių ir karininkų. 
Apie šį faktą mes gavome 
daug laiškų iš Lietuvos nuo 
savo giminių.

Baigdamas savo kalbą ku- 
nigužis numetė žodį kitą sim
patijos Hitlerio barbaram. Ant 
galo buvo perstatytas kalbėti 
Pittstono klebonas Kasakaitis. 
Jis pasakė, kad visi labai ge
rai melavo ir šmeižė Sovietų 
Rusiją, tai man, esą, nieko ne
beliko nauja meluot, “good by 
folks.” Kadangi tas parkas 
yra viešas su visokiais privati- 
škais bizniais ir “Merry go 
round”, tai iš tų kelių parapi
jų, rodos, lietuvių buvo per- 
mažai. Mat ir lietuviai darbi
ninkai katalikai pradeda susi
prask kad atbulkalnieriai vis
ką daro ir plepa atbulai.

V. J. Stankus.

VICTORY

BUY 
UNITED 
STATES 
DEFENSE 
BONDS 

and'
STAMPS
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Siaučia Mūšiai Stalingrado Priemiesčiuose; Kitur 
Raudonarmiečiai Atmušė bei Atmetė Nacius 

Atgal; Padarė Jiem Daug Nuostolių

Sovietų Oficialiai Pranešimai

“YORKTOWN," PIRM ŽŪDAMAS, SUNAIKINO 
BENT TUZINĄ JAPONIJOS LAIVŲ

Maskva, rugs. 17. — Ankstyvas šiandieninis Sovie
tų Žinių Biuro pranešimas sako:

Mūsų jėgos rugs. 16 d. vedė įnirtusius mūšius šiaur
vakariniuose Stalingrado priemiesčiuose ir Mozdoko 
srityje.

Rugs. 15 d. mūsų orlaiviai sunaikino bei sužalojo 10 
vokiečių tankų ir šarvuotų automobilių, apie 17 trokų 
ir automobilių vežusių karius ir reikmenis ir 20 veži
mų su amunicija. Jie nutildė tryliką baterijų nacių 
priešlėktuvinių kanuolių ir išblaškė, dalinai sunaikin
dami, penkias kuopas priešų pėstininkų.

Šiaurvakariniuose Stalingrado skvernuose sovietinė 
kariuomenė vedė didelius ir smarkius mūšius prieš vo
kiečius. Viename sektoriuje atskiros grupės priešų tan
kų buvo įvarę kylius į mūsų apsigynimus, bet jie tapo 
sunaikinti sekamuose po to smarkiuose mūšiuose.

Kitame sektoriuje vienas raudonarmiečių dalinys su
pliekė ir atgal nuvijo pulką rumunų pėstininkų. Buvo 
nušluota apie batalionas vokiečių pėstininkų ir išde
ginta 13 tankų ir 34 trokai ir automobiliai. Mūsų gvar
diečiai ugnim iš mortirų nutildė kelias baterijas prie
šų kanuolių ir mortirų.

Pastiprint išdaužytas savo divizijas, vokiečiai atsi
gabena naujų atsarginių karių, prieš kuriuos sovietinė 
kariuomenė įnirtusiai kovoja.

Sovietiniai orlaiviai nušovė žemyn 32 vokiečių or
laivius Stalingrado fronte.

Mozdoko srityje (Kaukaze) mūsų kariuomenė kirto 
smūgius priešų grupėms pietinėse pakrantėse vienos 
upės. Vokiečiai pradėjo didelę kontr-ataką, kuri tapo 
atmušta su skaudžiais priešams nuostoliais. Sovietinės 
jėgos žygiavo pirmyn ir užėmė vieną taktikiniai svar
bią apgyventą vietą.

Priešų pėstininkai ir 80 tankų darė atakas prieš mū
sų pozicijas į rytus nuo Mozdoko. Sovietinė kariuome
nė atmušė atgal visas tas atakas. Tapo sužalota bei iš
deginta apie 30 priešų tankų.

Siniavino srityje mūsų kariuomenė, nugalėdama at
kaklius hitlerininkų pasipriešinimus, užėmė vieną ap- 
tvirtintą poziciją. Mūsiškiai kanuolininkai išmušė iš 
veikimo keturis vokiečių tankus.

Į pietus nuo Voronežo vienas raudonarmiečių dali
nys atmušė priešų ataką ir sunaikino tris vokiečių tan
kus. Kitame sektoriuje per dviejų dienų kautynes vie
nas dalinys mūsų kariuomenės pagrobė dvi kanuoles, 
tris mortiras, 45 kulkasvaidžius, daugiau kaip 200 šau
tuvų ir 14 trokų ir automobilių.

Tuo laiku buvo užmušta apie 500 priešų kareivių ir 
oficierių.

Washington. — Nors ja
ponų orlaiviai ir submarinai 
mūšyje ties Midway salo
mis birželio mėnesį nuskan
dino Amerikos lėktuvlaivį 
“Yorktowną,” orlaivių išve
žioto ją, 19,900 tonų, tačiaus, 
jis ir nuo jo veikusieji ame
rikiniai orlaiviai sunaikino 
bent tuziną priešų laivų ir

daugelį jų orlaivių.
Japonų submarinas kartu 

su “Yorktownu” nuskandi
no ir nedidelį karinį Ameri
kos laivą naikintuvą “Ham- 
manną.” Tai tik tiek nuos
tolių iš viso teturėjo šios ša
lies laivynas tame jūrų mū
šyje, kur japonų laivynas 
buvo smarkiai supliektas.

TALKININKAI BOMBAR
DAVO LIBIJOS UOSTUS

Egiptas, rugs. 17. — Ang
lijos ir Amerikos orlaiviai 
smarkiai bombardavo fašis
tų uostus Bengazi ir Tobru- 
ką, Libijoj, ir užimtoje 
Graikijos saloje Kretoje.

Kaip Naciai Giriasi Pergalėmis iš Anksto
Istanbul,;Turkija. — Vo

kietijos ambasadorius Tur
kijai, Franz von Papen jau 
rugs. '15 d.į .pareiškė, kad 
“su Dievo pagalba jau gal 
rytoj Stalingradas bus už
imtas.” r Į

Seattle, Wash.

London. — Pranešama, 
jog nacių propagandos mi- 
nisteris Goebbels sakė laik
raščių koresp. rugs. 16 die
ną, jpg Hitleris po 24 valan
dų išleis specialį pranešimą 
iš Stalingrado fronto (apie 
kokį ten didelį vokiečių lai
mėjimą).

Maskva, rugs. 16. — Šiandieninis Sovietų praneši
mas, tarp kitko, sake:

Mūsų lakūnai ir priešlėktuviniai kanuolininkai per 
24 valandas nušovė žemyn 35 vokiečių orlaivius.

Raudonarmiečiai į pietų vakarus nuo Stalingrado 
atmušė priešų atakas, sunaikino du jų tankus ir ke
lias kanuoles ir nušlavė apie batalioną vokiečių pėsti
ninkų.

Mozdoko srityje daliniai sovietinės kariuomenės at
mušė priešų ataką, sunaikino šešis vokiečių tankus ir 
užmušė apie visą kuopą hitlerininkų.

Sovietiniai lakūnai sunaikino keturis tankus ir apie 
100 trokų su priešų kariais ir reikmenimis.

Į pietų rytus nuo Novorossiisko Sovietiniai marinin- 
kai per trijų dienų kautynes sunaikino priešų pėsti
ninkų jėgas.

Kitame sektoriuje sovietiniai Juodosios Jūros jūrei
viai, kontr-atakuodami, smarkiai atmetė atgal ataka
vusius hitlerininkus. Priešai paliko mūšio lauke ketu
ris sužalotus savo tankus ir šešias priešlėktuvines ka
nuoles.

Vienas artilerijos dalinys sovietinio Baltijos Jūros 
laivyno bombardavo priešų atspirties centrus ir sunai
kino kelias priešų artilerijos baterijas.

Ties Saliamono Salomis Amerikos Orlaiviai Suža
lojo Du Japonų Karo Laivus

Washington, rugs. 16. — Jungtinių Valstijų laivyno 
departmento pranešimas sako:

Atslūgo kautynių smarkumas Guadalcanal saloje 
tarp amerikiečių ir japonų. Amerikos marininkai vis 
atlaiko savo pozicijas. Energingai veikia priekiniai 
marininkų būriai.

Rugs. 15 d. du didieji Amerikos armijos bombane- 
šiai atakavo japonų pajūrio įrengimus prie Rekatos 
Įlankos, šiaurvakarinėse Santa Isabel salos pakrantė
se (Saliamono salų grupėje). Buvo pastebėta, kad jie 
užkūrė ten gaisrus.

Rugs. 16 d. mūsų laivyno ir marininkų korpuso or
laiviai smigikai ir torpediniai lėktuvai atakavo japo
nų šarvuotlaivius ir naikintuvus į pietus nuo Choiseul 
salos. Mūsų torpeda sužalojo vieną japonų šarvuotlaivį, 
o bombos — kitą.

London, rugs. 17. — Gau
ta žinių, kad naciai depor
tuos daugelį užimto Luxem- 
burgo gyventojų, bruzdan
čių prieš vokiečius.

Maskva. — 2,000 vokiečių 
tankų ir 1,500 orlaivių vei
kia prieš Stalingradą. So
vietai dažnai juos sulaiko ir 
atmuša,

Šiemet Darbininkų Diena 
(Labor Day) buvo visai skir
tinga nuo kitų metų. Veik nie
kas nei nežinojo, kad yra 
šventė, tik krautuvės, buvo už
darytos, o karinės išdirbystės 
dirbo per visą dieną, kad tik 
pagaminus daugiau lėktuvų, 
daugiau pastačius laivų, kurie 
yra labai reikalingi sutriuški
nimui barbariško fašizmo, kad 
ateityj žmonija būtų laisva.

Vakare buvo minima Labor 
Day ant Victory Skvero, kur 
susirinko apie 20,000 žmonių. 
Buvo gražus programas, pra
kalbos ir parduota karo bonų 
už $713,000. Tas parodo, kad 
darbo masės nuoširdžiai remia 
vyriausybę, kad tik karas grei
čiau būtų laimėtas. Reiškia, 
šioj dienoj buvo daugiausiai 
parduota karo bonų. mūsų 
mieste nuo jų pradžios parda
vinėjimo. Ir tuo darbininkai 

Į parodo savo susipratimą ir 
galybę.

Pas mus yra renkamos dra
panos Sovietų Sąjungoj nuo 
karo nukentėjusiems žmo
nėms. Aš dažnai nueinu į tą 
vietą, kur suneša padėvėtas 
drapanas. Matant užverstus 
didžiausius drapanų rūmus 
galima spręsti, kaip žmonės 
labai pritaria Sovietų Sąjun
gai, jos gyventojams, jos vai
kučiams ir kovotojams. Mote
rys visokių tautų dirba po 12- 
ką valandų prie drapanų tvar
kymo, taisymo, susiuva sagas. 
Jos dirba be jokio atlyginimo. 
Manau, kad daugiau moterų 
tame darbe pagelbėtų, tai di
desniam skaičiui būtų leng
viau.

Į Sovietų Sąjungą siunčia
mas drapanas visi valytojai 
išvalo dykai, savo darbą au
kodami Sovietų pagelbai. Taip 
žmonės atjaučia Sovietų Są
jungai, kurią kraugerys Hit
leris ir jo šaika jau drasko 
antri metai.

Draugai, kurie turite atlie
kamų drabužių, tai perduokite 
į Russian War Relief Komi
tetą. Pasirodo, kad rugpjūčio 
mėnesį buvo išsiųsta į Sovietų 
Sąjungą 5,000 drapanų ka- 
valkų ir 400 apsiavų porų. 
Daug krautuvių aukuoja tam 
tikslui apsiavų.

Komiteto posędyj kalbėjo 
generalis Sovietų Sąjungos 
konsulas. Jis sakė, kad tos 
drapanos bus didelė parama 
nuo karo nukentėjusiems civi
liams žmonėms, kurių tarpe 
yra visokių tautų žmonių, pa
bėgusių iš tų sričių, kurias 
hitlerininkų gaujos užėmė. 
Vien Sibire tokių pabėgėlių 

yra net du milionai. Tik pa
galvokite, du milionai žmonių, 
kurių kiekvienam .'reikia pa
valgyti ir apsirengti!

Pasirodo, kad prie drapanų 
reikia daugiau darbininkų, ne 
vien moterų, bet ir. vyrų, rei
kia siųsti, į baksus jas sudėti 
ir užkalti. Russian War Relief 
Komiteto vieta ytą 113 Ma
dison St., Seattle, Wash. Pa
dekite tame prakilniame dar
be. S. G.

Naciai per Berlyno radiją 
rugs. 17 d. gyrėsi, kad jie 
per karčias kautynes Sta
lingrade užėmę dar gana 
didelius miesto plotus, o vo
kiečių smogikų kariuomenė 
tai, girdi, persigrūmus per 
Stalingrado vidurį ir taip 
pasiekus Volgos upę.

(Niekas nepatvirtina šių 
nacių propagandos pagyrų.)

Stockholm, Šved. — Šve
dų korespondentai iš Vokie
tijos rašo, būk kai naciai 
užimsią Stalingradą, tai, 
girdi, toliau nebandysią eit 
toje srityje.

Readville, Mass.
Mes Visi Būsime ir Pasirody

sime, Ką Galime
Spalių 4 d., So. Bostone į- 

vyks masinis mitingas, kuria
me kalbės: Generalio Sovietų 
Konsulato atstovas Rotomskis, 
Massach. valstijos gubernato
riaus atstovybė, Bostono mie
sto atstovybė ir “Laisvės” re
daktorius A. Bimba. Taipgi 
bus Harmonijos Grupė ir kiti 
dainininkai, šį masini mitingą 
rengia Sovietų Medikalės Pa
galbos Komitetas, kad sušel
pus medikalais Sovietų kovo
tojus, kurie kovoja už visos 
žmonijos laisvę.

Nepamirškim, rudieji žvė
rys išskerdė milijonus geriau
sių Sovietų didvyrių^ sunaiki
no tūkstančius kaimų ir šim
tus miestų; pavertė derlingiau
sius Ukrainos laukus į dyku
mas; milijonai pasiliko be pa
stogės; milijonai moterų liko 
našlėmis, o desėtkai milijonų 
kūdikių našlaičiais; kur vakar 
buvo sodai, šiandie duslus, a- 
šaromis aplietas kapinynas; 
kur vakar gatvėse jaunimas 
šoko, linksminos, šiandien to
se gatvėse jaunuoliai kraujuo
se paplūdę kovoj už mumis 
visus.

Visas kultūringas pasaulis

žiūri į raudonąjį laivyną, į 
raudonarmiečius, į partizanus 
ir į visą Sovietų liaudį, kaipo 
gynėją, kad nežlugtų civiliza
cijos struktūra ir darbo žmo
gus būtų laisvas ant visados. 
Visas kultūringas pasaulis 
gelbsti Sovietams, kad sumuš
tų, - sudaužytų fašizmą! Vi
sas pasaulis, kuo kas tik galė
damas šelpia Sovietų, liaudį! 
Visa Bostono apylinke ruošia
si prie šio masinio mitingo, 
kuriame bus proga kiekvie
nam ištiesti pagalbos ranką 
Sovietams!

Dabar kyla klausimas, ar 
mes užsimerksime prieš tą vi
ską ? Ar mes neištiesime savo 
rankos Sovietų kovotojams? 
Ir ar mes paprastai pasiliksi
me namie tą dieną? Turime 
kiekvienas atsakyti, kad ne! 
Mes visi, Readvillės lietuviai 
busime tą dieną So. Bostone

ir atliksime savo pareigas, 
kaip mes jas atlikome praei
tyje. Lai Readvillės doleris 

padeda išnaikinti fašistinę 
cholerą!

Spalių 4 d., So. Bostone at
sibus apylinkės darbo lietuvių 
šventė. 3 valandą po pietų 
Municipal Salėje, atsibus ma
sinis mitingas, o 6 valandą 
vakare, 376 W. Broadway, į- 
vyks trijų draugijų Vakarie
nė! įTaigi netik, kad mes iš
girsime Sovietų atstovo ir ki
tų kalbas, bet southbostonie- 
čiai ruošiasi ir pavaišinti mu
mis.

Aną vakarą buvau užėjęs 
pas Barisauskus, Lieponius ir 
Matuką, bet neradau jų na
mie. Maniau paragysiu juos, 
bet tikiu, kad jų nereikia ra
ginti, o jie kitus paragins.

Ramunėlių.

Lietuvių Rakandų Krautuve

409 ir 417 Grand St., Brooklyn, N. Y.
Tol. 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

PRANEŠIMAI 
Iš KITUR

BRIDGEPORT, CONN.
Rugsėjo 18 d. įvyks ALDLD 63 

kuopos susirinkimas, Jaunų Vyrų 
salėje, 8 v. v. Prašome narių daly
vauti, kurie neužsimokėjote duokles, 
prašome užsimokėti. Taipgi nariai, 
kurie apsiėmė iškolektuoti duokles, 
prašome nepamiršti dalyvauti. — A. 
Jocis, Rašt. *

PHILADELPHIA? PA.
Tie draugai ir draugės, kurie bu

vo paėmę platint “L.” pikniko įžan
gos laimėjimo tikietukus, stengkitės 
priduoti šį pirmadienį, 21 d. rug
sėjo, 8 v. v., Liaudies Name.

ALDLD 10 kp. susirinkimas įvyks 
pirmadienį, 21 d. rugsėjo, 8 v. v., 
Liaudies Name, 735 Fairmount Ave. 
— Sekr. (219-221)

MONTELLO, MASS.
Lietuvių Tautiško Namo Parke 

įvyks piknikas, sekmadienį, rugsėjo 
20 d. Rengia vietinis Teatrališkas 
Ratelis. Bus leidžiamas ' laimėjimui 
puikus sieninis laikrodis. Turėsime 
muzikos, skanių valgių — “Turkey 
Sandwiches” ir įvairių gėrimų. 
Kviečiame vietinius ir iš apylinkės 
dalyvauti ir gražiai praleisti laiką 
atvirame ore, nes jau vasaros sezo
nas baigiasi. —■ Komitetas.

(218-220)

BALTIMORE, MD.
Lyros Choras rengia draugišką 

išvažiavimą, rugsėjo 20 d. sekma
dienį, 1 vai. dieną. J. Deltuvo ūky
je, Hanover. Kviečiame lietuvius 
dalyvauti, pasidžiaugsite dar vasa
ros gražumu. Taipgi bus alučio ir 
skanaus valgio. — Rengėjai.

(218-220)

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių
VELTUI ŠERMENINĖ

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

* LIETUVIŠKAS ★

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALIttE) 
Rheingold Extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokių
Vynų ir Degtinės
Importuotų ir Vietinių

Kasdien Turime 
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ
JUOZAS ZEIDAT

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 
306 UNION AVENUE 

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Clement Vokietaitis
Lietuvis Advokatas 

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. TRiangle 5-3622

168 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7179

DR. J. J. KAŠKIAUČ1US
Telefonas: HUmboIdt 2-7964

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

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

UNDERTAKER

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

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

F. W. Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avė.

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4490

s

NOTARY
PUBLIC i

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

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

660 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

s

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

kad visados bus patenkinti.

Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį!
TURIME GERŲ VYNŲ IR DEGTINIŲ

Ateikite pasimatyti su Giviais
Stnt Geriausias Alus Brooklyne 

a^r68as. ■

459 GRAND ST.
Skersai nuo Republic Teatro

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

DIREKTORIUS 
LAIDOTUVIŲ

Liūdesio 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.

1113 Mt Vernon St 
Philadelphia, Pa 
Telefonas Poplar 4110



deltas Puslapis
T

Majoras LaGuardia Paskyrė 
Menesį Rinkimui Metalo 

Karo Reikalams

Ką Sake Amteris Apie Prez. 
Roosevelto Programą ir 

Partijų Kandidatus
Pareiškęs, kad “laikas pra

kalbų ir tyrinėjimų praėjo,“ o 
atėjo laikas dirbti, majoras 
LaGuardia pereitą trečiadienį 
atsišaukė į visus miesto gyven
tojus rūpestingai peržiūrėti vi
są savo inventorių, ar nesiran
da nereikalingų metalinių 
daiktų, be kurių galėtumėt da
bar apsieiti, ir visus atlieka
mus parduoti atatinkamiems 
sendaikčių rinkėjams arba rin
kimu užsiimančioms organiza
cijoms ar atiduoti miestui.

Majoras paskelbė specialę 
sendaikčiams rinkti kampani
ją pradedant rugsėjo 17-ta ir 
baigiant spalių 17-ta. Tuo lai
kotarpiu kiekvienas gali prisi
taikyti apžiūrėti skiepus, aukš
tinius, įrankių dėžes, lentynas 
ir išrinkti viską, be ko gali
ma šiandien apsieiti, bet kas 
būtinai reikalinga karo indus
trijai.

Biznieriai, šapų savininkai, 
prašomi gerai iškrėsti savo ša
pas ir ofisus su tikslu rasti

Darbo Partijos Kandidatas 
Remia Prez. Rooseveltą

Dean Alfange, Amerikos 
Darbo Partijos kandidatas į 
New Yorko valstijos guberna
torius, pažadėjo pilniausią pa
ramą prezidentui Rooseveltui 
ir Naujajai Dalybai.

Pirmoje savo prakalboje po 
įstojimo lenktynėsna prieš 
Thomas Dewey, republikonų 
kandidatą, ir John J. Bennett, 
Jr., demokratų kandidatą, 
Darbo Partijos kandidatas sa
ke:

“Aš stojau lenktynėsna kai
po rėmėjas prezidento Roose- 
velto ne vien tik kaipo vy
riausio komandieriaus, bet 
taip pat kaipo sutvėrėjo ir va
do to judėjimo valdžioje, Nau
josios Dalybos, kurios gyvybė 
ir augimas ateityje yra neat
skiriamai surištas su tikra ir 
pasilaikančia pergale ir taika.

“Aš įstojau dėlto,. . . kad 
laimėjimas vieno ar antro ma
no oponentą reikštą laipsniš
ką pasmaugimą Naujosios Da
lybos šioje mūsą mylimoje 
valstijoje.”

Alfange savo prakalboje 
vadino Dewey ir Bennettą 
“strymlainiuotais Hooveriais,“ 
sakydamas, kad jis jokiu bū
du nebūtų priėmęs nominaci
jos, “jeigu bile katra iš dvie
jų. didžiųjų partijų būtų išsta- 
čiusios žmogų, kuriam mes bū-

Puikus Pasiūlymas
Per sekančias 30 dienų, mes 

darome šį speciali pasiūlymą 
savo seniems ir naujiems pa- 
cijantams.

Nepaisant didelio pakilimo 
kainų ant visų akiniam naudo
jamų medžiagų, mes vis dar 
patarnaujame už senas žemas

' kainas.

Atsilankę parodykite mums 
šį skelbimą ir mes duosime 
jums 10% nuolaidos.

Kainos už vienos rūšies stik
lus yra nustatytos taip žemos, 
kad pilnai patarnautume tik 
už $7.50.

STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y.

ką nors atiduodamo karui.
Pirm paskelbimo kampani

jos majoras LaGuardia turėjo 
pasitarimą su medžiagų surin
kimo (salvage) komiteto na
riais iš laikraščių leidėjų or
ganizacijos.

Spauda, sakė majoras, taip
gi prižadėjo kooperuoti diena 
nuo dienos informuodama vi
suomenę apie tai, kuomi ji ga
li padėti.

Medžiagų surinkimo iš na
mų koordinatoriumi paskirtas 
Švaros Department© komisio- 

1 nierius Carey, o surinkimo iš 
industrijos — parkų komisio- 
nierius Moses. Visų penkių 
miesto dalių prezidentai pa
skirti savo miesto vajaus ko
mitetų pirmininkais.

Kas ir kaip reikia atiduoti, 
smulkmeningiau bus pranešta 
vėliau, tačiau jau aišku vie
nas, kad kaip atlikę blėtiniai 
kenai negalima išmesti į są
šlavų bačkas, taip turės būti 
atskirai atiduodami ir kiti me
talai.

tume galėję pasitikėti.“ Jis sa
kė, kad Dewey ir Bennett yra, 
anot žemaičių patarlės, — 
abu labu tokiu, — pabrėžda
mas, kad:

“Tarp mano oponentų nėra 
pamatinio skirtumo. Jiedu, 
kai dvynukai, panašūs viens 
kitam savo filozofijose, ambi
cijose, pramatyme. Nežiūrint, 
katras iš jų dviejų būtų iš
rinktas, žmonės būtų pralai
mėję.“

Alfange yra demokratas, 
Naujosios Dalybos šalininkas, 
sakoma, širdingiausia linkėjęs, 
kad naujadalybininkas, prezi
dento Roosevelto žygių rėmė
jas Mead būtų buvęs nomi
nuotas. Apie savo kandidatū
rą jis nei nesvajojo iki po de
mokratų ii* po republikonų 
konvencijų, kuriom nominavus 
apyserių kandidatus, naujada- 
lybiniams demokratams, o 
taip pat republikonams ir ne
partiniams likus be kandida
to, Alfange sutiko kandida
tuoti Darbo Partijos tikietu.

Mėsos Aukštos 
Kainos

Savaitiniame pasikalbėjime 
su miesto gyventojais per ra
dio iš miestavos stoties WNYC, 
majoras LaGuardia pereitą 
sekmadienį pranešė, kad mies
to ligoninėse pereitą savaitę 
trūko 5,000 svarų mėsos dėl 
nebuvimo kainų kontrolės. Tas 
parodo, sakė majoras, kad 
“mes turime daryti viską pa
rodymui kongresui reikalingu
mo duoti prezidentui visokius 
įstatymus, kurių jis reikalau
ja tikslu nustatyti vienodas 
maisto kainas.

Majoras prašė visus miesto 
gyventojus antradienį ir penk
tadienį laikyti “žuvies dieno
mis“ išvengimui mėsos trūku
mo, kuris gali būti jaučiamas 
tam tikrame laipsnyje iki bus 
suvienodintos, apribotos mė
sos kainos.

Samuel Scibetti, 240 Pearl 
St., nuteistas nuo pusantrų iki 
trijų metų kalėjiman už me
timą pelenine į savo dukterį, 
19-kos metų merginą. Peleni
nė merginai buvo taip perkir
tus ranką, kuriai susiūti reikė
jo 35 “stičių.” Toks puodais 
pasikalbėjimas atsitikęs iš 
priežasties jo girtumo.

Pereito antradienio vakaro 
10 vai. teko girdėti Israel Am- 
ter, Komunistų Partijos kan
didatą į New Yorko valstijos 
gubernatorius, kalbant per ra
dio iš stoties WQXR, 1560 
klcs. (komunistų prakalbos 
tuo pat laiku iš tos stoties bū
na kas antradienio ir ketvirta
dienio vakarą).

Savo prakalboje, apart nu
rodymo svarbos tuojau atida
ryti antrą frontą prieš Hitlerį, 
komunistų kandidatas aštriai 
akėjo apyserius ir defytistus.

“Jie sako, jog šis bus ilgas 
karas,“ sakė Amteris. “Taip, 
tikrai šis būtų ilgas karas, jei
gu defytistams pavyktų. Jie 
bando paskaidyti mūsų krašto 
jėgas nuduodami, būk visi an
trojo fronto rėmėjai esą ko
munistai. Bet tai yra melas. 
Visa šalis remia antrą frontą. 
Apyseriai sabotažavo prezi
dento septynių punktų pro
gramą ir priešinasi jo reika
lavimui, kad kongresas pra
vestų programą iki spalių 1- 
mos. Jie eina taip toli, kaip 
nuėjo Chicagos Tribune perei
tą savaitę pareikšdamas, kad 
‘bus revoliucija, jeigu prezi
dentas pamėgins’. . . Tas pa
rodo,“ sakė Amteris, “iki ko 
tie žmonės yra pasiruošę eiti, 
kas neišvengiamai išduotų mū
sų šalį fašizmo rankosna ir at
vestų pasaulį po Hitlerio ko
jų-”

Komunistų kandidatas taip
gi nurodinėjo, kad demokratų 
ir republikonų reakcininkų 
parinkti kandidatai į guberna
torius, Bennett ir Dewey, ne
veikia už laimėjimą karo.

Jis sakė:
“Komunistų Partija yra vie

natinė partija, kalbanti ir ko
vojanti už antrąjį frontą. Tuo- 
mi mes, komunistai, išreiškia
me Amerikos žmonių valią. 
Bet mes nenorime monopo- 
liaus ant to klausimo. Mes sa
kome visiems progresyviams, 
karo laimėjimo vadams, kad 
jie turi kelti balsą ir kovoti 
už tuos žmonių reikalavimus 
antro fronto dabar, numas- 
kuojant apyserius, defytistus 
ir penktakolonistus. šis yra 
žmonių karas ir tik žmonių, va
dai gali šį karą laimėti. Tas 
sustiprintų nacionalį vieningu
mą, apjungtų rėmimui prezi
dento ir vestų į kriušinantį 
sumušimą priešų šalies išlau- 
kyje ir viduje.

“Tai tą Komunistų Partiją 
defytistai, padedami ypatin
gai iš Farley kempės, bando 
nustumti nuo baloto. Eiliniai 
Amerikos Legijono nariai, ku
rie remia prezidentą, tikrai 
negali sutikti su legijono va
dais, kurie yra instrumentais 
tos piktos atakos ant komu-* 
nistų. Legijono eiliniai nariai 
privalo prabilti prieš tą išda
vikišką ataką ant teisės demo
kratiniai pasireikšti. Mr. Al
fange, Amerikos Darbo Parti
jos kandidatas, yra vieninte
lis gubematorinis kandidatas, 
kuris tą ataką pasmerkė. Dėl- 
ko ponas Bennett, Farley kan
didatas ir buvęs Amerikos Le
gijono šioj valstijoj koman- 
dierius, dar nieko netarė ? 
Dėlko ponas Dewey, Hooverio 
k a n d i d atas, neprakalbėjo ? 
Aš raginu savo klausytojus 
siųsti protesto telegramas ge- 
neraliam prokurorui Bennett, 
reikalaujant, kad Komunistų 
Partija gautų savo teisėtą vie
tą ant baloto.“

Amteris taipgi kvietė visus 
dalyvauti Komunistų Partijos

REIKALAVIMAI
Reikalinga patyrusių opereiterių 

prie moteriškų paltų. Gali atsišauk
ti vyrai ir moterys sekamu antra
šu: 116 Suydam St., (2-ros lubos) 
Brooklyn, N. Y. ‘ ’ (219-220) 

šaukiamoje masinėj demons
tracijoj bendro fronto para
mai ateinančio ketvirtadienio 
popietį, rugsėjo , 24-tą, tuojau 
po darbo, Union Square, New 
Yorke.

Demokratų ir republikonų 
kandidatai kol kas tyli pačiu 
svarbiausiu dienos klausimu— 
karo klausimu. Atrodo, kad 
pasisakyti atvirai prieš karo 
laimėjimo programą jie prisi
bijo žmonių, pasisakyti už tą 
programą dar labiau nenori 
patys ir bijo savo rėmėjų, ku
rie juk ne kam kitam, kaip tik 
karo laimėjimo programai nu- 
kryžiavoti juos ir išstatė ir no
ri išrinkti.

Darbo žmonės, kurie karo 
laimėjimui duoda viską — 
vaikus, darbą ir turtą, rinki
muose turi atmest Ašiai nuo- 
lankavimo šalininkus.

L. K. N.

Močiutė Bloor Kalbės 
Brooldyne

Komunistų Partijos 16-to 
AD sekcija, veikianti pajūrio 
srityje, ruošia Močiutės Bloor 
80 metų sukakties minėjimo 
masinį mitingą Chateau D’Or 
patalpose, Ocean Ave. ir Ave. 
U, rugsėjo 18-tos vakarą.

Apart garbės viešnios, ten 
kalbės ir komunistas Miesto 
Tarybos narys Peter V. Cac-' 
chione.

Grafo Kelio Galas
Buvęs franeuzų grafas, o 

paskiau Franci jos ir Italijos 
šnipas ir šaunus baliavotojas 
ponų - ponių rateliuose, Wa
shingtone, J. Dutar de Ben- 
que savo tomis daugeriopo
mis “įžymybėmis“ tiek dasi- 
gyveno, kad po mirimo jo la
vonas išgulėjo Bellevue ligo
ninėj per 10 dienų neatsišauk
tas, o po to palaidotas pames- 
tinių kapinėse.

šnipu jis tarnavo laike per
eito pasaulinio karo, o gal ir 
vėliau, nes dar tik pereitų me
tų pavasarį buvo suimtas su 
orlaiviams reikalingo įrankio 
planais, išvogtais iš inžinie- 
rystės firmos raštinės, 420 
Lexington Ave., New Yorke, 
bet jam pasiaiškinus, būk juos 
vogęs iš asmeniško keršto, jį 
paleido be bausmės.

i*JI

įsigykite žiemai anglių, nes į rudenį bus sunkus 
anglių pristatymas į miestus

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

turite

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

Telefonas EVergreen 7-1661

MATEVSAS SIMONAVIČIUS 
fcžT Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

K

I intuvin 14 ni»n 14 nmnnmin SLietuvių Kuro Kompanija į

0

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

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

D. Matusevičius Išvyks
ta į Kempę

Rugsėjo 19-tą išeina armi
jos kempei! Dovidas Matuse
vičius, vienas iŠ žydų darbi
ninkų dienraščio “Freiheit” 
redaktorių. Jo brolis Rober
tas jau tarnauja seniai, taigi, 
abu broliai Įsivilko unifor
mom

Broliai Matusevičiai buvo 
“Laisvės“ skaitytojai ir rėmė
jai, taipgi tankūs lietuvių 
svarbesnių parengimų bei ma
sinių mitingų lankytojai, ka
dangi abu gražiai vartoja lie
tuvių kalbą žodžiu ir raštu, 
abu gerai pažinojo Lietuvos 
politinį ^gyvenimą ir čionai se
kė Amerikos lietuvių gyveni
mą.

Geros kloties Dovidui tar
nyboje ir greit, laimingai su
grįžti sumušus pasaulio pabai
są hitlerizmą.

Naktivagiai Siaučia
Naktį iš 16-tos į 17-tą rug

sėjo vagys apsilankė apart- 
mente, 294 Union Avė., kur 
nemažai lietuvių gyvena, ir 
apvogė vieną lietuvių ir dvi 
kitataučių šeimynas. įėjo pro 
atdarus langus nuo gaisrinių 
laiptų, apie 2 vai. naktį.

Viena moteris laike nepra
šytų “svečių“ vizito per mie
gą pajutus šviesą savo kam
baryje ir* atsargiai pakėlus 
akis pamačius du jaunus vy
rukus kambaryje. Bijodama, 
kad jai suspigus ji ar jos vai
kai galėtų būti primušti, ji ty
lėjo ir pro pusiau primerktas 
akis matė, kaip jie apčiupinė- 
ję jos vyro kelnes numetė su 
visais smulkiais kišeniuje ir iš
lindo pro langą, išsinešdami 
tik vaiko laikrodėlį.

Federal Manufacturing Co. 
gavo armijos ir laivyno pagar
bos ženklą E už aukštos rū
šies gamybą karui, ženklo 
įteikimo ceremonijose kalbėjo 
Newbold Morris, Miesto Ta
rybos prezidentas.

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

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

pogi atmaliavojt 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn 

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

Tel. GLenmore 5-6191

| 
c 
| 
K

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

GREITASMAISTINGUMAS

Authorized Bottler: Pepsi-Cola New York Bottling Company

Buvęs Kalinys Atgavo 
Savo Darbą

Ormund Westgate, buvęs iš 
Joliet, Ill., kalėjimo pabėgęs 
kalinys, už savo gerą elgesį 
per 18 metų atlyginamas su
grąžinimu į teisėtą pilietybę.

Iš Illinois atėjo nuo guber
natoriaus laikinas pranešimas, 
kuris, spėjama, .bus vėliau pa
vaduotas pastoviu patvarky
mu, kad valstija nereikalaus 
jo grąžinti į kalėjimą. Gi Ro
bin Dry Dock firma, Brook- 
lyne, sutiko grąžint jį į darbą, 
kaip elektristą mechaniką su 
virš $100 algos per savaitę, 
kurio darbo gavimui nusiimtos 
pirštų nuospaudos privedė 
prie jo susekimo.

Tuo pat sykiu per savo ad
vokatą jis jieško teisės ir to
liau vadintis Patrick James 
O’Brien, po kuriuo vardu jis 
per tuos 18 metų gyveno ir 
dirbo, taipgi apsivedė ir aukli 
sūnų.

“Laisvėje” galima gauti 
Apsigynimo Bonai

f LORIMER RESTAURACIJA
ANTANAS BARZDA, Savininkas

417 LORIMER ST. “Laisvės” Name BROOKLYN

Geriausios rūšies

VALGIAI
Gaminami Europiško 

ir Amerikoniško 
Stiliaus

Puikūs lietuviško na
mų darbo kilbasal ir 

kepta paršiena

Gaspadoriškal nuvirti 
kopūstai ir barščiai

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

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

Visada yra pasirinkimas pieniškų valgių ir daržovių—virtų ir Žalių

MERCEDES ... M Irt. 
•olid yellow gold ce»e, 
l7-|ewal Precliion move
ment .... H230

Krautuvėje yra 
dideli* paairin- 
klmaa 1 a i kro- 
džių, 1 a ik rodė 
Hų, deimantinių 
žiedų, aukainių 
ir a i d a brinių 
daiktų ir daik
telių. kokių tik 
iumi reikalin-

VIRI-THIN RYTHM ... 
Yellow gold filled care, 
l7-r»wal PreclUon move
ment ... . $33.75

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

Penktadien., Rugsėjo 18, 194Ž

William S. Shea, bankierius 
iš New Rochelle, pats pasisa
kė White Plains prokurorui 
sunaudojęs dviejų įstaigų pas 
jį padėtus pinigus, prašyda
mas jį areštuoti, kas ir buvo 
padaryta.

Dienraščio
“LAISVES”

Koncertas
įvyks

Lapkr.-Nov. 8
Bus

LABOR LYCEUM
BROOKLYN, N. Y.

DAIKTAIS IR 

KAINOMIS 
VERI-THIN AIRWAY . . . PW BOSITE 

o< yellow gold CTed can PATENKINTI 
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