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Prof. Dewey ir “Amerika”.

Rašo R. MIZARA

Vienas amerikinės spaudos 
korespondentas Maskvoje ra
šo : amerikiečiuose korespon
dentuos vyravo tokia nuomo
nė, kad Stalingradas negalės 
atsilaikyti ilgiau, kaip iki rug
sėjo mėn. 1 dienos.

Taip, bet jau turime rug
sėjo 21 diena ir Stalingradas 
tebesilaiko.

Įsivaizduokime, jei šiandien 
būtu atidarytas antrasis fron
tas Europoje! Jei anglai su a- 
merikiečiais iš vakarų, o rau
donarmiečiai iš rytų išvien 
muštų bendrąjį priešą! Jis bū
tų šiemet sunaikintas!

Deja!....

Prezidentas Rooseveltas su 
Molotovu pasirašė po bendru 
susitarimu dėlei antrojo fron
to atidarymo š. m. gegužės 26 
dieną. Tasai susitarimas buvo 
paskelbtas birželio 11 dieną. 
Ten buvo aiškiai pasakyta, 
kad abi pusės supranta, jog 
1942 metais antrasis frontas 
turėtų būti atidarytas.

Tai buvo pavasarį. Praėjo 
ir vasara. Bet antrojo fronto 
dar vis nėra. O jo reikalauja 
milijonai žmonių. Nes jie su
pranta. kad kiekvienos dienos 
nuvilkinimas stato didesniu 
pavojun visas Jungtines Tau
tas.

Ir dėlto žmonės nesiliauja 
reikalavę atidaryti antrąjį 
frontą. Darbo unijos, įvairios 
kultūrinės ir pašalpinės orga
nizacijos, pavieniai asmenys, 
daugybė laikraščių sakyte sa
ko : atidaryti antrąjį frontą 
tuojau! Sumušti Hitlerį ir jo 
naciškas jėgas dar šiemet!

Daugeliui lietuvių yra gir
dėtas Devenis, — tai vardas, 
surištas su negarbinguoju SLA 
morgičiumi.

Bet štai dabar atsirado ki
tas Devenis. sakoma, anojo 
brolis. Šis esąs gydytojas. Jis 
gyvenęs Lietuvoj ir ten buvęs 
liaudies priešas, fašistas-sme- 
tonininkas. Kai tarybų vyriau
sybė Lietuvoj įsikūrė, jis bu
vo suimtas kaipo fašistas-sme- 
tonininkas. Prieš pat karą, šis 
žmogus buvo išgabentas į Ta
rybų Sąjungos gilumą. Dabar 
jis sugrįžo Amerikon, kadangi 
jis yra Čia kada tai gyvenęs 
ir, sakoma, esąs Amerikos pi
lietis.

Na, ir dėl to pro-naciškoji 
spauda pradėjo skandalinti, 
Devenį daro kankiniu; to
ji’ spauda bjaurioja Tarybų 
Sąjungą, Amerikos talkinin
kę,—bjaurioja už tai, kam ji, 
tarybų-vyriausybė, palietė fa
šistą.

Jei tarybų vyriausybė būtų 
išgabenusi iš Lietuvos visus fa
šistus, visus hitlerininkus, vi
sus lietuvių tautos nepriete
lius, tai šiandien, be abejo, 
net ir nacių okupuotoje Lie
tuvoje lietuviams būtų leng
viau gyventi. Atsiminkim, kad 
Devenio tipo fašistai nūnai iš
tikimai tarnauja Hitleriui ir 
padeda jam žudyti, naikinti 
lietuvių tautą!

Mūsų kaiminka “Amerika” 
džiaugiasi prof. John Dewey 
pareiškimu, jog, girdi, mes ga
lį remti Tarybų Sąjungą, bet 
neturį idealizuoti Staliną.

“Amerikos” redaktorius tu
rėtų žinoti, kad Dewey negali 
kitaip rašyti, — jis yra troc- 
kistas. Faktinai, jis yra troc- 
kizmo ideologinis šulas Ame
rikoje. Dewey vyko Meksikon 
Trockį teisinti.

Na, o trockistai ir fašistai 
šiandien veikia vienam ir tam 
pačiam tikslui: Vokietijai gel
bėti.

Atsiminkim: Trockis darė 
konspiracijas su Hitleriu So
vietų Sąjungai sunaikinti dar 
1935 m.

London. — Anglai užėmė 
Brickaville miestą Madaga
skare, Franci jos saloj.
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Kongresas Sutiksiąs Už
dėt “Lubas” Produktą 

Kainom ir Algom
1 ______

Washington. — Menama, 
kad Kongresas priims pre
zidento Roosevelto reikala
vimą uždėt “lubas” kainoms 
valgių ir kitų lauko ūkio 
produktų. Teigiama, kad 
kongresas sykiu nutars už- 
šaldyt darbininkų algas.

Savo pareiškime kongre
sui Darbo Dienoj preziden
tas reikalavo aprėžt farmų 
produktų kainas, kad jos 
palyginamai nebūtų aukš
tesnės už farmerių perka
mų fabrikinių dirbinių kai
nas. Prez. Rooseveltas sakė, 
kad jeigu kongresas apribos 
farmų produktų kainas, ta
da jis pats uždės “lubas” al
goms.

Naciai Nužudė dar 155 
Nekaltus Imtinius

London. — Hitlerininkai 
nužudė dar 155 nekaltus im
tinius - įkaitus Franci joj, 
Jugoslavijoj, Čech ©Slovaki
joj ir Lenkijoj už tai, jog 
kokie tai kiti asmenys už
puldinėjo- naciu karius bei 
sabotažavo vokiečius.

Dėl to vien Paryžiuje da
bar naciai nužudė 116 įkai
tų, Kroatijoj (Jugoslavijos 
daly j) 20 ir 1.1. Visus žudo
mus hitlerininkai, kaip ir 
oaprastai, apšaukė “komu
nistiniais teroristais” ir būk 
tai “už pinigus dirbančiais 
Anglijos naudai.”

Anglijos Keturią Toną 
Bombos Naciams

London. — Nuo rugs. 2 
d. didieji Anglijos orlaiviai 
pradėjo mėtyt j nacių pra
monės centrus bombas sve
riančias po keturis tonus. 
Tokių bombų jie numetė į 
Karlsruhe, Duesseldo-rfą ir 
kitus miestus vakarinėje 
Vokietijoje.

Per paskutines 110 dienų 
anglai padarė 43 didžiulius 
oro žygius prieš vokiečius, 
naikindami karinius nacių 
fabrikus, uostus ir,kitus pa
status.

Anglų lakūnai, be kitko, 
visiškai sunaikino 270 akrų 
Karlsruhe ir 370 akru Dues- 
seldorfo miestų vakarinėj 
Vokietijoj.

Talkininkų Bombonešiai 
Triuškino Japonų Bazes

Australija. — Australų ir 
amerikiečių orlaiviai smar
kiai bombardavo karines ja
ponų stovyklas salose New 
Guinea ir New Britain, 
Australijos srity j. Jie už
kūrė didžiulius gaisrus tarp 
japonų prieplaukų įrengi
mų, sandėliuose ir lėktuvų 
aikštėse. Tie gaisrai buvo 
matyt per 50 mylių ir to
liau.

Šiuo tarpu yra atslūgę 
mūšiai tarp japonų ir tal
kininkų kariuomenės New 
Guinea saloje ant žemės. Ja

SOVIETAI ATKARIAVO
SVARBIA STALINGRADO

GYNIMUI KALVA

Viršutinis ir žemutinis atvaizdai parodo raudonarmiečius, puolančius priešą,
vokiečius, Dono upės srityje.

Stalingrado Mūšiuose 
Naciai Kai Kur 
Atmesti Atgal

Maskva. — Sovietinė ka
riuomenė kai kur pastumia 
atgal vokiečius, nuolat ata
kuojančius Stalingrado gy
nimo linijas. Per paskutines 
12 valandų raudonarmiečiai 
beveik niekur nepasitraukė 
atgal mūšiuose, kurie siau
čia pakraštinėse Stalingra
do gatvėse, kaip rašo Rau
donoji žvaigždė, Sovietų 
kariuomenės laikraštis. Dar 
niekada visoj istorijoj nebu
vo tokių žiaurių kautynių 
gatvėse, kaip dabar Stalin
grade.

Mūšiai šėlsta tokiuose 
tirštuose dūmuose ir dulkė
se, kad diena beveik neats
kiriama nuo nakties. Tokią 
dienos tamsą nušviečia tik
tai gaisrai ir padegančiųjų 
bombų sprogimai.

Sovietiniai kovotojai 
sprogdina fabrikus, kur 
prasiveržia nacių tankai; 
tuo būdu griūdamos mūrų 
sienos sutriuškino 22 vokie
čių tankus.

Maskva, rugs. 20. — So- 
vietai dar pažygiavo pir
myn plačiu frontu Vorone
žo srity j.

ponai stiprinasi naujam žy
giui prieš Portą Moresby, 
svarbiausią talkininkų sto
vyklą toje saloje. Japonam 
telieka 32 mylios iki Porto 
Moresby (šiuos žodžius be
rašant).

JUGOSLAVAI BOMBAR
DUOJA FAŠISTUS

London. — Jugoslavai pa
grobtais nuo fašistų orlai
viais bombarduoja italus ir 
vokiečius. Talkininkų orlai
viai numeta jugoslavam 
ginklų ir amunicijos.

ANGLAI UŽĖMĖ MADAGAS
KARO UOSTĄ

______ i_____

London. — Anglų kariuo
menė užėmė svarbiausią 
francūzų salos Madagaska
ro uostą Tamatave. Fran
cūzų valdovai atmetė anglų 
sąlygas dėl karo veiksmų 
sustabdymor ir pertaikos. 
Sako, būk jie “kovosią iki 
galo.”

Gal Tai Pasiruošimai
Antram Frontui

London. — Anglija iškrau
stė civilius gyventojus iš 
rytiniai-pietinių savo pajū
rių.

Vokiečiai iškraustė civi
lių šeimas iš Belgijos pajū
rio. Matyt, jie bijo antro 
fronto atidarymo.

Galingos Atakos prieš 
Nacius 2-se Frontuose

Stockholm, Švedija. — 
Pranešama, kad Sovietai 
pradėjo galingas atakas 
prieš fašistus Finliandijos 
fronte ir į šiaurius nuo Sta
lingrado, matomai, Vorone
žo srityje; menama, jog 
raudonarmiečiai stengiasi 
perkirst naciam susisieki
mus tarp Volgos ir Dono 
upių ir kirst šonan hitleri
ninkam, įsibriovusiem į Sta
lingrado priemiesčius.

Užmuštas Nacių Marša
las Sovietą Fronte

Maskva, rugs. 20. — So
vietai oficialiai pranešė, jog 
per mūšį Mozdoko srityje, 
Kaukazo fronte, tapo nu
kautas vokiečių feldmarša
las Ewald1 von Kleist, 61-nų 
metų amžiaus, komandie- 
rius Pirmosios vokiečių tan
kų armijos.

Von Kleist komandavo 
daugumą nacių karo Ukrai
noj, Dono ir Doneco upių 

I apygardoj ir Kaukaze.

Amerikos Bombanešiai 
Nugalėjo Japonijos 

Karo Laivus
Washington. — Didieji 

Amerikos bombanešiai, Le- 
čiančios Tvirtumos užpuolė 
japonų karo didlaivius ir 
šarvuotlaivius ties Tulagi, 
Saliamono salose. Japonų 
karo laivai po mūšio pabė
go.

Jungtinių Valstijų laivy
nas praneša, kad du iš tų 
priešų laivų, turbūt, tapo 
sužaloti bombomis.

Japonų Grasinimas 
Sovietų Sąjungai

New Yąrke girdėtas Ja
ponijos radijas grūmojan
čiai įspėjo Sovietus griežtai 
laikytis bepusiškumo linkui 
Japonijos. Japonų karinin
kai pasakojo per radiją, 
kad, girdi, Anglija ir Ame
rika stengiasi sukurstyt 
Sovietų Sąjungą k a r a n 
prieš Japoniją.

Japonų pulkininkas Na- 
kao Yahagi urzgė, kad “So
vietų Sąjunga vis dar tebe
laiko šimtus tūkstančių sa
vo kariuomenės Sibire ir 
prisodino minų į pakrašti
nius jo vandenis.”

Pusė Miliūno Nacių “Gvardi
jos” Prieš Sukilėlius

London. — Sužinota, jog 
Vokietijoj ir jos užimtuose 
kraštuose yra laikoma pusė 
miliono vadinamų “rinkti
nių gvardiečių.” Jie pri
ruošti kaipo specialiai poli
cininkai slopint žmonių 
riaušes prieš hitlerininkus.

Hitleris bijo sukilimų atei
nančią žiemą, kada žmonių 
alkis ir vargas dar pasun
kės. Todėl jis laiko šimtus 
tūkstančių u n i f o rmuotų 
galvažudžių namie, nors jie 
ir labai būtų naciams reika
lingi karo' fronte prieš So
vietus.

Maskva. — Raudonarmie
čiai atėmė iš vokiečių labai 
svarbią kalvą šiaurvakari
niuose Stalingrado prie
miesčiuose. Mūšiai dėl tos 
kalvos šėlo per penkias va
landas. Sovietų artilerija 
nuo jos gali bombarduot

Lietuvio Raudonar
miečio Laiškas 

Broliui Amerikoj
Lietuvis savanoris Rau

donosios Armijos karys J. 
Balčiūnas atsiuntė sekamą 
laišką savo broliui Broniui 
Deržanauskui, gyvenančiam 
Newarke, N. J.:

1942 m. geg. 199 d.
Mielas Brolau! Čia laiškas 
nuo tavo brolio J. Balčiūno.

Rašydamas šį laišką, ne
žinau, ar jis pasieks jūsų 
rankas ar ne. Nes da’bar 
toks laikas, kaip žinome, 
jog karas tęsiasi jau 11 mė
nesių.

Aš iš Lietuvos išbėgau į 
Sovietų Sąjungą, karui pra
sidėjus, ir įstojau į Raudo
nąją Armiją. Eisim fašistų 
vokiečiu mušti ir išvaduoti 
mylimąją Lietuvą nuo vo
kiečių užgrobikų, kurie min
džioja mūsų gražiuosius 
laukus ir plėšia mūsų bro
lius, seseris ir šeimas. Už 
tai mes jiem atkeršysim ir 
atlvginsime.

Taigi, mielas Brolau, sto
kite ir jūs, Jungtinių Vals
tijų lietuviai, prieš žvėriš
ką fašistą vokietį, kuris žu
do nekalta Lietuvos jauni
mą, nekaltas šeimas.

Jeigu jums teks šis laiš
kas skaityti, tai aš sveikinu 
jus, Brolau, ir jūsų žmoną, 
broliene. Linkiu jums gero 
pasisekimo jūsų gyvenime.

Dabar, kai karo laikas, 
gal ir Amerikoj blogiau gy
venti. Na, nieko nepadarysi. 
Reikalinga greičiau sumušt 
vokietį ir kurt naują gyve
nimą, grįžt į savo kraštą 
Lietuvą ir gyvent nauju gy
venimu.

Jūs muškite priešus iš 
vienos pusės, o mes iš ant
ros; tai greičiau juos sumu
šime; o jei gvvi liksime, ga
lim ir susitikti netikėtai.

Mielas Brolau, atsiusk 
p-eresnio amerikoniško ta
bako. Kartais mes pritrūks- 
tam. tai labai prašyčiau at
siusti, jeigu kaip išpuola.

Čia pranešiu apie savo 
gyvenimą. Dabar tarnauju 
Raudonojoj Armijoj, Sovie-

Sovietų Lakūnai Pleškino 
Vokiečių Uostą

Maskva. —- Sovietų lakū
nai bombardavo vieną vo
kiečių Baltijos uostą. Sovie
tinės bombos užkūrė penkis 
didelius gaisrus ir šešias 
smarkias eksplozijas, kaip 

priešus plačioj apylinkėj.
Stalingrado gynėjai gavo 

daugiau orlaivių, taipgi ir 
kariuomenės pastiprinimų 
iš Sibiro.

Raudonarmiečiai išmušė 
hitlerininkus laukan iš ke
lių pakraštinių Stalingrado 
gatvių.

tų Sąjungoj. Iš Lietuvos iš
vykom, kai karas prasidėjo 
1941 m. birželio mėn. Išvy
kom iš Biržų. O sesutę pali
ko. Nežinau, kaip jai ten ei
nasi, ar yra gyva ar ne. Gal 
vokietys nukankino ją dėl 
manęs, kad aš toks buvau.

Iš Lietuvos išvykau neve
dęs. Čia atvažiavęs apsive
džiau sovietinę mergaitę, 
Jaunųjų Komunistų organi
zacijos narę — komsomolę, 
22 metų amžiaus, vardu 
Paulina. Susipažinau su ja, 
dirbdamas orlaivių stovyk
loj. Patiko ir apsivedž 

von ir gyvensim nauju gy
venimu. Dabar jinai irgi 
tarnauja Raudonajai Armi
jai kaipo sanitarė; sako, 
reikia mušti okupantus, 
kuom tik galime. Aš jai sa
kiau, kad turiu brolį Jung
tinėse Amerikos Valstijose; 
tai ji sakė, kad, rašydamas 
laišką, įdėčiau linkėjimus ir 
sveikinimus jums ir jūsų 
žmonai.

Taigi, Brolau, kai gausi 
šį laišką, atsiųsk atsakymą 
man, nes dabar jau ilgas 
laikas, kai mes laiškais susi
rašinėjom. Kai tik vokietys 
pradėjo karą su Lenkija, 
tai ir laiškai nustojo eiti. 
Dabar sužinojau, kad iš So
vietų Sąjungos laiškai eina, 
tai sėdau ir parašiau.

Bet štai dabar jau nebėra 
kada rašyti: švilpukas šau
kia pietų valgyti. Tad sa
kau, viso labo ir gero pasi
sekimo! Lauksiu atsakymo.

Tavo brolis
J. Balčiūnas.

Mano adresas yra toks: 
SSSR, 

gor. Gorodec, Gorkovskoj 
oblasti, 

n/j No. 51/1

London. — Be kitų Ame
rikos karių Anglijoj, yra ir 
gana daug parašiutistų. Jie 
gauna po $50 daugiau algos 
per mėnesį, negu šiaip ka-( 
reiviai.

sakė Sovietų žinių Biuras 
šeštadienį.

(Net Švedijoj buvo girdėt 
eksplozijos nuo Danijos. Tą 
naktį anglų orlaiviai ne
bombardavo nacių.)
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kurie nori, kad Amerika greičiau karą 
laimėtų; kurie, išrinkti, darys viską tau
tinei vienybei sutvirtinti.

Vadinasi, čia nesakome, kad tą dieną 
kiekvienas pilietis turėtų balsuoti tiktai 
už demokratus arba už republikonus, už 
darbiečius arba už komunistus. Ne! Ren
kant, balsuojant, reikia žiūrėti ne tiek 
j kandidato partiją, kiek į jo nusistaty
mą karo laimėjimo klausimu,!

III.
Štai, New Yorko valstijoj į guberna

torius yra keturi kandidatai: demokratų 
— Bennett, republikonų—Dewey, dar- 
biečių — Alfange, ir komunistų — Am- 
teris. Keturios partijos, keturi kandi
datai.

Jie Kenkia Karo Pastangoms ir 
Žemina Lietuvių Vardą

Entered as second class matter March U., 1924, at 
the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the

Act of March 3, 1879

Besiruošiant Kongresiniams 
Rinkimams

L
Karui laimėti reikalinga ne tik ka

riuomenė, — gerai apginkluota, išmankš
tinta, pavalgydinta, aprengta ir, bendrai, 
puikiausiai paruošta kariuomenė.

Karui laimėti reikalingi du frontai: 
karo frontas ir naminis frontas.

Be naminio fronto, be gerai paruošto na
minio fronto, karo frontas susmuks, nors 
jame būtų pastatyti geriausi kareiviai. 
Naminis frontas todėl yra taip pat svar
bus, kaip ir karo frontas. O kad pada
ryti naminį frontą stiprų, reikalinga 
tautos vienybė, reikalinga gera vadovy
bė, reikalingas visų žmonių susiklausy
mas, reikalingi fabrikai, kuriuos darbi
ninkai atsidavusiai dirbtų, reikalingos 
farmos, kuriose farmeriai augintų mais
tą, mėsą, pašarą, ir t.t.

Ar Amerikos naminiame fronte viskas 
gerai? Ar mūsų tauta veikia taip, kaip 
turėtų karo metu veikti?

Deja, ne! Pas mus jaučiama sukriki
mo. Pas mus jaučiama nepaisymo. Mūsų 
krašto viršūnėse jaučiamas ir matomas 
noras trukdyti karinėms pastangoms.

Mūsų krašto prezidentas Rooseveltas, 
niekas neabejoja, deda didžiausių pa
stangų padaryti naminį frontą stiprų, 
galingą, kad jis galėtų suteikti didžiau
sios paramos mūsų karo frontui. Prezi
dentas — vyriausias visų mūsų ginkluo
tų jėgų komandierius, — todėl jis rūpi
nasi abiem frontais, jis konsoliduoja vi
sus žmones, visus piliečius ir nepiliečius 
mūsų krašto gyventojus vienam ir di- 
džiausiajam tikslui: karui laimėti.

Bet jis susitinka kliūčių. Jam kliūčių 
stato Jungtinių Valstijų kongresas. Jam 
kliūčių stato atskirose valstijose valdi
ninkai. Jam kliūčių stato visoki izoliaci- 

\ ninkai, visoki Hitlerio draugai, o de- 
\ mokratijos priešai.
\ Juk tai nepripuolama, kad prezidentas 

Rooseveltas Darbo Dieną turėjo išleisti 
Jungt. Valstijų kongresui savo rūšies 
ultimatumą. Prezidentas pasakė: praves- 
kit farmų produktams kainų nustatymo 
bilių, nes jei jūs to nepadarysite, tai aš, 
vadovaudamasis Amerikos konstitucija, 
turėsiu tą padaryti; praveskit tąjį bilių 
nė vėliau spalių mėn. 1 d.!

Kodėl prezidentas buvo priverstas to
kių žygių imtis? Todėl, kad jis matė, jog 

< daugelyj kongresmanų nėra jokio noro 
* rūpintis tuo klausimu, kuris liečia mūsų 

karo išlaimėjimą, kuris liečia mūsų atei
tį, kuris reikalauja, kad mes veiktum 
tuojau, be atodūsio.

II.
Lapkričio mėnesį mes turėsime rinki

mus. Lapkričio mėnesio 3-čiąją dieną 
bus išrinktas trečdalis kongreso -ir se 
nato narių; tą dieną bus renkami kai 
kuriose valstijose gubernatoriai ir nema
žai valstijų seimelio narių. Toji diena, 
vadinasi, bus labai svarbi diena Ameri
kos žmonėms. Tą dieną Amerikos pilie
čiai atliks ne tik savo pilietinę pareigą, 
išrinkdami atatinkamus atstovus į kon
gresą, gubernatorius, seimelių narius, 
etc. Tą dieną jie prisidės prie išsprendi
mo to klausimo, kaip greit mes laimėsi
me karą prieš fašizmą. Tai dienai, va
dinasi, kiekvienas pilietis privalo būt 
gerai pasiruošęs, — pasiruošęs balsuoti 
už gerus kandidatus į kongresmanus, į 
senatorius, į seimelių narius, į guber
natorius.

Tą dieną, prezidentas Rooseveltas no
ri ir kiekvienas žmogus, kuriam rūpi 
sumušimas fašizmo, nori, turi būti iš
rinkti į atsakomingąsias vietas tik toki 
asmenys, kurie remia prezidento Roose
velto politiką, kurie yra priešai fašistų,
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Mes manome, kad iš šitų visų keturių 
kandidatų, blogiausias yra Bennetas, 
kurį pastatė “krikščionys-frontininkai,” 
bundistai, ir kitokį prezidento Roosevel- 
to administracijos priešai. Prezidentas 
siūlė demokratams kandidatu į guberna
torius senatorių Mead, demokratą. Tai 
geras vyras, liberalas, anti-fašistas. Jei 
senatorius Mead būtų buvęs pastaty
tas, veikiausiai, nebūtų buvę dviejų kan
didatų, — nei Alfange, nei Amterio. Ir 
tas būtų užtikrinę demokratams laimė
jimą. Bet demokratų šulai New Yorke, 
su Farley priešakyj, pasirįžo užduoti 
prezidentui Rooseveltui smūgį, jie pa
sirįžo pastatyti fašistinį kandidatą, ku
ris Ispanijos karo metu rinko aukas Is
panijos fašistams! Jie užsimanė pasta
tyti tokį žmogų, kuris kenktų, o ne padė
tų prezidentui Rooseveltui. Demokratų 
suvažiavime, kur Bennettas buvo nomi
nuotas, suminėjus prezidento Roosevelto 
vardą, bei vardą gubernatoriaus Lehma- 
no, kilo švilpimai ir baubimai. Dėlto or
ganizuoti darbininkai ir bendrai pažan
gesni žmonės savo balsų už Bennettą 
nepaduos! Jie paduos savo balsus už dar- 
bietį Alfange arba komunistą Amterį! 
Nepaduos savo balsų jie ir už poną De
wey, kuris žodžiais neva remia Vyriau
si j į Komandierių, bet kišeniųje akmenį 
turi.

Arba štai. Manhattane kandidatuoja į 
New Yorko valstijos senatą Frederic R 
Coudert, Jr. Tai advokatas. Jis jau sykį 
buvo išrinktas tai vietai ir ten tebėra. 
Būdamas senatorium, šis vyras pasirodė 
“mažesniuoju Diesu”; jis gaudė raganas 
New Yorko mokyklose, jis persekiojo 
kiekvieną pažangesnį mokytoją; jis di
džiai pakenkė New Yorko valstijos žmo
nių švietimo reikalams.

Bet ne tame visa su p. Coudertu bėda: 
jis yra advokatas Hitleriui parsidavu
siai Francijos Vichy valdžiai. Jis iš ten 
gauna pinigų, gindamas fašistus, aršiau
sius priešus demokratijos ne tik pačioje 
Franci j oje bet ir Amerikoje.

Ir štai, prieš p. Couderto kandidatūrą 
išstojo daug žymių demokratų ir republi
konų; darbiečiai ir komunistai ir nepar
tiniai balsuotojai. Jie pasirįžę neįleisti 
daugiau Couderto į valstijos senatą; jie 
vietoj jo tikisi pasiųsti demokratą Jerry 
Finkelsteiną, pažangesnį vyrą, stovintį 
su prezidentu Roose veltu, kovojantį prieš 
fašizmą.

Arba štai paimkim kongresmaną Vi
to Marcantonio. Šis vyras gyvena Man
hattane, New Yorko mieste. Jis kandi
datavo kitam terminui. Jo kandidatūrą 
palaikė ne tik darbiečiai, ne tik komuni
stai, bet ir republikonai ir demokratai. 
Trijų partijų sąrašuose jis gavo dau
giausiai balsų ir šiandien jo išrinkimas 
yra užtikrintas! Kodėl? Todėl, kad tai 
pažangus vyras, kad jis stoja už tuoj au
tinį Hitlerio ir visos fašistų Ašies su
naikinimą, už antrąjį frontą, už rėmimą 
prezidento politikos karo laimėjimo klau
simu !

Matot, kaip dalykai stovi!
. iv.

Kai kur per šiuos rinkimus bus lietu
vių kandidatų į valdvietes. Baltimorėj, 
pa v., kandidatuoja į valstijos seimelį 
adv. Rastenis. Mes nežinome, kokia jo 
pažiūra į šių dienų didžiuosius mūsų 
krašto klausimus. Todėl negalime nieko 
kol kas pasakyti.

Queense viename k o n g r e s iniame 
distrikte kandidatu į kongresmanus re
publikonai stato lietuvį Dragūną, kuris 
iškeitė savo pavardę, ir vadinasi Drake. 
Šis prašo lietuvių paramos; prašo, kad 
už jį lietuviai balsuotų ir kad jo rinki
minę kampaniją finansuotų,

Kas gi tas Drake? Jis nori eiti į kon
gresą ne tam, kad kovoti už prezidento 
Roosevelto Naująją Dalybą, kad kovoti 
už karo laimėjimą, kad kovoti prieš fa
šizmą (pats p. Drake yra susidėjęs su

“Laisvėj” tilpo prakalba 
Alan Cranstono, kuris per
spėja ateivių laikraščius, 
naciams prielankius. Dėl 
jų gali būti blogai ir vi
siems ateiviu laikraščiams.

Dabar žymi Amerikos 
žurnalistė Dorothy Thomp
son, kurios kolumna telpa 
daugelyje laikraščių, net pa
čių stambiųjų, štai ką ra
šo:

“Mūsų šalyj išsiplėtė an- 
ti-rusiška veikla, kuriai va
dovauja lietuviai, latviai, 
baltieji ukrainiečiai ir dali
nai net lenkai. Ligi šiol vi
siškai nieko nepadaryta, 
kad juos sudraudus.”

Labiausia atakuoja Sovie
tų Sąjungą ir skleidžia na
cių propagandą Chicagos 
“Naujienos.” Tas laikraštis 
ilgai dėjo gestapo agento 
Pranso Ancevičiaus teleg
ramas. Jei šiandien nededa, 
tai ne “N.” redakcijai kre
ditas. Nededa dėlto, kad ne
gali dėti.

Dingo gestapo agentas, 
bet nedingo nacių propa
ganda iš “Naujienų.” Da
bar ji pumpuojama “Laiš
ku per Lisaboną”, ir pačios 
redakcijos rašoma.

Štai keli pavyzdžiai.
“Naujienų” numery 121, 

gegužės 22, šių metų, įdėta 
va kokis šmotas aiškios na
cių propagandos:

“Atėjęs ‘Į Laisvę’ nume
ris kalba apie dabartines są
lygas Lietuvoje ir padaro į- 
domių pastabų, kurias per- 
spaudžiame:

“Naujasis lietuvis mums 
toli gražu nereiškia nuo 
praeities atitrukusio žmo
gaus, kokius kad kaldina 
bolševikinis naujų žmonių 
fabrikas. Jis yra naujas ta 
prasme, kad stengiasi išsi
nerti iš praeities neigiamy
bių ir sugeba netik neatsi
likti nuo naujo gyvenimo, 
bet dargi į jį įsijungęs tapti 
jo varomąja jėra.

“Jis nėra bolševikinio ko
lektyvizmo suniveliuotas in- 
dividualas, bet laisva asme
nybė, sugebanti savo as
mens reikalus netik teorijoj, 
bet ir praktikoje palenkti

tautines bendruomenės rei
kalams.”

Argi reikia aiškesnės 
Hitlerio propagandos? Čia 
ji nuoga, nei nebandoma 
paslėpti, Naciai stebuklus 
Lietuvoje darą, žmones re- 
konstruktuoją, naują gyve
nimą sukurią.

Porai dienų praėjus po į- 
dėjimo tos Hitlerio propa
gandos, gauta iš Lietuvos 
pranešimas, jog ten sušau
dyta 400 lietuvių už tai, 
kad kas tai nudėjo du na
ciu.

Matote, kaip Hitlerio bu
deliai kaldina “naują lietu
vį”, kaip “išneria jį iš pra
eities.”

Tokia nacinė propaganda 
rodos tinka tik nacių orga
nams.

Sovietų Sąjunga herojiš
kai grumiasi su milžiniška 
Ašies armija, su 16 šalių 
ginkluotom jėgom, kurias 
Hitleris naudoja. Visa Ame
rika, visos demokratinės 
tautos, visi dori žmonės ją 
už tai gerbia. Tulžį lieja 
prieš ją naciai. Tulžį lieja 
prieš ją ir “Naujienos.”

Kuomet Hitlerio budeliai 
ginklais atakuoja Sovietų 
Sąjungą, tai “Naujienų” re
daktorius Grigaitis liežuviu 
tai daro, nes kitaip negali. 
Jei jis turėtų galimybių, jis 
pultų ir ginklu, del to ne
gali būti abejonių.

Kad taip jis daro sužiniai 
talkininkaudamas Hitleriui, 
irgi nėra abejonių, nes juk 
nereikia didelės išminties, 
kad suprasti tai, jog ataka- 
vimas vienos Jungtinių 
Tautų kenkia karui visų 
Jungtinių Tautų; arba, kad 
atakavimaš SSSR, kuri ve
da karą su Hitleriu yra gel
bėjimas Hitleriui.
“Naujienos” stengiasi kur

styti neapykantą prieš So
vietų Sąjungą. Gegužės 19, 
šių metų, “Naujienos” štai 
kaip kursto prieš SSSR:

“O rusai nepasidarė A- 
merikonams nėkiek atvires
ni nežiūrint to, kad Ame
rika dabar jau yra Rusijos 
sąjungininke. Jungtin. Val
stijų diplomatai ir spaudos

atstovai šiemet sėdi jau net 
ne Maskvoje, o Kuibiševe, 
už penkių ar šešių šimtų 
mylių nuo fronto.”

Čia kurstoma skaitytojai 
prieš Sovietų Sąjungą, kaip 
jau ir pats prezidentas 
Rooseveltas pareiškė, kėli
mas nepasitikėjimo bile ku
ria Amerikos sąjungininkių, 
kurstymas prieš jas, yra 
penktos kolonos darbas.

“Naujienos” taigi teikia 
talką Hitleriui, negalint 
ginklu, jų redaktorius ata
kuoja SSSR liežuviu.

Amerikos spauda ir vi
suomenė, kaip kitų demo
kratinių šalių, atakuoja na
cių terorą, Hitlerio budelių 
žudynes okupuotuose kraš
tuose, o “Naujienos” gina 
tai, teisina terorą. “Naujie
nų” nr. 118, gegužės 14, 

šių metų, štai ką skaitome:
“Tass paminėjo defy tįs

tų suėmimus ir šaudymus 
Vokietijoj, tačiau anglų 
žurnalas ‘Nineteenth Cen
tury and After” rašo, kad 
Sovietų Rusijoje pereitą ru
denį buvo didelis sumiši
mas valdžioje ir partijoje, 
ir valdžia vartojo žiauriau
sias teroro priemones, ko
vodama prieš defytistus.”

O kas čia, ar ne talka 
Hitleriui, bandant pateisint 
jo budelių terorą?

Pacitavau tik kelių nu
merių, bet galima rasti to
kios nacių propagandos be
veik kasdien.

Atakuoja “Naujienos” ne- 
vien Sovietų Sąjungą, bet ir 
Britanijos žymiausius va
dus: Sir Stafford Cripps, 
lordą Beaverbrooką ir ki
tus, kurie stoja už antrą 
frontą ir už skubų Hitle
rio sumušimą.

P. Grigaitis, taigi, yra 
ne vien uoliausias puolikas 
Sovietų Sąjungos, bet uo
liausias lietuvių tarpe nacių 
talkininkas. Ir negali saky
ti, kad jis tai daro nesuži- 
niai. Juk bile kas gali su
prasti, kad atakavimaš bi
le kurios Jungtinių Tautų 
reiškia talką Ašiai. Tiek ga
li suprasti ir Grigaitis.

O jei jis tai supranta ir

vis tiek daro, kaip kitaip jį 
vadinti, jei ne Hitlerio tal
kininku?

“Naujienos” ir kiti tokie 
laikraščiai netik žemina lie
tuvių vardą Amerikoje, bet 
jie stato pavojun visą lietu
vių ir abelnai ateivių spau
dą. •

Prieš juos reikia smarkiai 
kovoti. Ta kova tai yra mū
sų uždavinis naminiame 
fronte. Kiekvienas lietuvis, 
kuris nori, kad Ašis būtų su
mušta,kad demokratijos lai
mėtų, turi kovoti nacių tal
kininkus namie, kaip armi
ja kovoja priešą fronte.

V. Andrulis.

Waterbury, Conn.
Sukelta $2,000 Sovietų 

Pagalbai

Rugsėjo 13 dieną, Lietuvių 
Parke, Lake wood trylika rusų 
draugijų surengė pikniką ir 
koncertą pagalbai Sovietų Są
jungos kare. Publikos prisi
rinko keli tūkstančiai. Diena 
pasitaikė labai graži, visi 
linksminosi iki vėlaus vakaro.

Buvo keli kalbėtojai, pir
mas kalbėjo kunigas E. Dent 
Lockey, pirmininkas Valstijos 
Apsigynimo Tarybos. Jis la
bai aiškiai dėstė dabartinio 
karo eiseną ir mūsų pareigas, 
pabrėždamas Sovietų Sąjun
gos didvyrišką kovojimą už 
pasaulio demokratiją, kad su
naikinus barbarišką fašizmą. 
Jis sakė, kad jokiame kitame 
fronte nėra tokio fašistų nai
kinimo, kaip kad atliekamas 
Sovietų fronte jų naikinimas. 
Garbė Rusijos kovotojams. Pu
blika labai karštai sveikino 
kalbėtoją.

Antras kalbėjo Jan S. Mo- 
nogan, atstovas nuo Waterbu
ry miesto majoro Mr. Scully, 
nes patsai majoras negalėjo 
pribūti. Trečias kalbėtojas 
buvo Peter P. Dzubay, kuni
gas St. Mary .bažnyčios. Bu
vo ir dar, keli kiti kunigai, bet 
jų tarpe nebuvo nei vieno Ro
mos katalikų; matyti, kad ry
miečiams yra uždrausta kal
bėti prieš hitlerininkus ir fa
šistus. Visi kunigai kalbėjo už 
rėmimą Sovietų Sąjungos ko
vų, nes tik su Rusijos didvy
riška kova galima išlaimėt! 
karą.

Po prakalbų sekė koncertas. 
Koncertą išpildė rusų bažnyti
nis choras, vadovystėj S. Iva
novo, kuris seniau buvo Rusi
jos armijoj oficierius, o da
bar yra chorvedys šv. Marijos

Šitokis vaizdas šiemet buvo matomas Darbo Dieną prie tūkstančių karo reikmenis 
gaminančių fabrikų, — darbininkai tą dieną dirbo, nepaisydami šventės.

aršiausiais lietuviškais pro-naciais), kad 
apginti sveturgimių teises, kad padėti 
darbo žmonėms. O, ne! Ponas Drake nori 
eiti kongresan, kad kovoti “už LietuVą” 
tuomet, kai jau ši bus laisva! Be to, jis 
tuojau pasirodo anti-semitu, išstoja 
prieš žydus. O mes žinome, kad tas, ku
ris šiandien išstoja prieš vieną ar kitą 
tautą bei rasę yra niekas daugiau, kaip 
sąmoningas ar nesąmoningas fašistas! 
Jam rūpi ne mūsų krašto žmones vienyti, 
bet skaldyti. Ir tai yra pavojinga, — pa
vojinga ypačiai šiuo metu, kai mūsų

kraštas gyvena didžiausią krizį savo is
torijoje!

Aišku, kiekvienas protaująs lietuvis 
darbo žmogus pasakys: man šimtą sy
kių geriau paduoti savo balsą už pado
rų kitatautį — airį, jankę, žydą, italą, 
švedą, rusą, ukrainietį, etc.,—demokra
tą, negu už lietuvišką fašistą!

Šitaip reikia mums visiems žiūrėti į 
busimuosius rinkimus, į kandidatus. Tik 
šitaip orijentuodamiesi, mes pasitar
nausime mūsų kraštui ir viso pasaulio 
laisvę ir taiką mylintiems žmonėms!

Baltimore, Md

rusų bažnyčios choro. Choras 
dainavo gražiai.

Dalyvis.

Nelaimė Skelpšų Šeimoj
Ne visus Baltimorėj įvykius 

mes aprašome laiku, o tai ne
gerai. Rugpjūčio 18 dieną ne
laimė atsitiko Skelpšų lietuvių 
šeimoj, apie ją buvo kituose 
laikraščiuose, bet nebuvo dar 
“Laisvėj,” tai aš parašysiu. 
Nors suvėluotai, vis bus ge
riau, kaip nieko.

Baltimorės lietuvių tarpe 
jau kelintu kartu atsitinka 
nelaimių. Keli metai atgal 
Danielius nušovė savo žmoną 
ir patsai nusišovė. Ir tai buvo 
liūdnas reginys: du karstai 
stovėjo viename kambaryje— 
žmonos ir vyro.

Dabar Juozas Skelpša dirbo 
pavojingoje vietoje, be apsau
gos ir ant jo užgriuvo žemė. 
Kada atkasė ir jį išėmė, tai 
žmogus jau buvo negyvas. Nu
vežė į ligoninę. Moteris ir sū
nus nusiskubino pažiūrėti. 
Gailestis suspaudė jai širdį ir 
ji mirė.

Po šios nelaimės nuliūdime 
paliko 19-kos metų jų sūnus, 
sesuo, brolis ir mylimi drau
gai. Moteris buvo 52-jų me
tų, o Juozas Skelpša 65-kių 
metų. Iš amato Skelpša buvo 
plumeris.

Amžinai ilsėkitės, Skelpšai, 
Amerikos žemelėj.

K. Mikolaitis
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Sušaudė 400 Mūsų 
Brolių

jų mirties ženklas, tai jų spar- 
hitleriniai budeliaiĮ dymasis įeinant į mirties ago- 

aukų, trokšta I niją. Ir partizanai, visi Lietu

Europos žemėj barbarų’ 
jos šėlsta, žudo, naikina už
imtų kraštų gyventojus ir že
mę nušlaksto nekaltų krauju. 
Čech ©Slovakijoj, Jugoslavijoj, 
Graikijoj, Belgijoj, Francijoj, 
Olandijoj, Norvegijoj, Lenki
joj, Rumunijoj, Lietuvoj... 
kas dien, kas valanda girdisi 
barbarų fašistų šūviai šaudant 
mūsų brolius. c

Sadistiški 
siaučia, jieško 
kraujo ir savo kruvinais dar
bais jie sukelia liaudies kerš
tą, kuri keršija jiems. Hitlerio 
šunės: gestapo agentai, kari
ninkai, “protektoriai,” nuo pa
vergtų šalių patrijotų rankų, 
krinta vienas po kito, arba 
dingsta. be žinios, tik vėliau 
surandami jų lavonai. Tai per
sergėjimas budeliams liautis 
jų žvėriškuos darbuos, tai liau
dies kerštas.

Hitlerininkai nesuranda jų 
žudytojų. Už tai jie taip siun
ta ir iš kailio neriasi nežino
dami ką daryti, kaip surasti 
jiems atsiteisiančius jų perse
kiojamus žmones. Teroro pa
galba jie nori priversti žmo
nes, kad išduotų jiems parti
zanus, kovojančius patrijotus 
ir visus okupantų priešus. Bet 
nieko nepeša, niekas jiems 
nieko neišduoda, nes jų prie
šai yra visa jų pavergta liau
dis.

Graikijoj jau sušaudė tūks
tančius ir kasdien šaudo vis 
naujas aukas. Bet ar nuslopi
no patrijotinį graikų judėji
mą? Ne! Jis kas kart auga, 
plečiasi. Jugoslavijoj eina 
žiaurios, dar istorijoj nematy
tos, civilių žmonių žudynės. 
Bet su tuo, ar pasiekė nuslo
pinti Jugoslavijos partizanų 
judėjimą? Ne! Jis kas kart 
eina smarkyn. Generolo Mi- 
chailovič vedami partizanai 
pliekia kailį nacių divizijoms. 
Net 30 okupantų divizijų ne 
tik negali nugalėti Michailovi- 
čiaus partizanų, bet vos atsi
laiko prieš juos.

Čechoslovakijoj už kruvino
jo “protektoriaus” Heydrich 
nužudymą, sušaudė šimtus ir 
kas dien šaudo daugiau. Už 
išdavimą jo nužudytojo siūlė 
20 milijonų markių, bet ar iš
davė kas? Ar atsiekė ką tuo 
kruvinu teroru ? Taip, atsiekė 
tik didesnius patrijotų veiks
mus prieš žiauriuosius oku
pantus. Tik labiau išjudino 
liaudį kovai už šalies išliuosa- 
vimą.

Ir Lietuvoj eina smarkus 
liaudies judėjimas prieš įsi
brovusius nacius. Ir Lietuvoje 
didvyriški partizanai kerta aš
trius smūgius nacių ir fašistų 
gaujoms. Dar daugiau. Gali
ma tvirtinti, kad mūsų gimta
jame krašte partizanų veiki
mas yra stipresnis, kaip kitur, 
kad mūsų broliai savo hero
jiškais žygiais veda iš proto 
barbarų gaujas, kurios, des
peratiškoj baimėj nuo partiza
nų keršto, nori kraujo klane 
paskandinti Lietuvos liaudį, 
nori masinėmis nekaltų žudy
nėmis atitolinti Lietuvos žmo
nes nuo kovos prieš hitleris- 
tus.

Bet veltui. Lietuvos sūnūs 
nenusigąsta; į nacių didesnį 
terorą atsako dar stipresne 
kova prieš juos.

Neseniai turėjome žinių, 
kad naciai Lietuvoje sušaudė 
52 žmones. Kodėl juos šau
dė? Kad teroru nuslopinti lie
tuvių kovą prieš fašistus. Bet 
ar atsiekė ką ? Ne! Lietuvoj 
priešfašistinė kova dar padi
dėjo ir už keletos dienų, vėl 
turėjome žinias apie masinius 
šaudymus. Bet priešfašistinė 
kova kilo ir kyla kas kart la
biau. Ir štai, pasaulio spau
da tik kelios dienos atgal ra
šė, kad įsiutę naciai už nužu
dymą dviejų hitleristų sušau
dė 400 mūsų brolių. . .

Įsiutimas yra bejėgiškumo 
žymė. Negalėdami numalšin
ti liaudies judėjimo prieš juos,

gau- negalėdami apsiginti nuo par-
(tizanų, kurie savo veiksmais 
iš proto juos varo, naciai įsiu
tę griebiasi žvėriškiausių prie
monių. žudo, ką pagauna: 
vaikus, moteris, senelius. . .

Mūsų broliai Lietuvoje tą 
žino, nujaučia netolimą perga
lę, supranta, kad nacių žvė-
riškas įsiutimas, tai netolimos 

vos patrijotai, dar smarkiau 
įsitraukia kovon, kad greičiau 
sutrėškus okupantus ir atstei- 
gus šviesiąją Liaudies Tarybų 
V aidžią.

Jugoslavijoj nesulaikomas 
partizanų judėjimas yra gy
vas vaizdas to, kas bus Lietu
voje rytoj, (o gal ir šiandien 
jau vyksta tas pats, jeigu už 
du naciu šaudo keturis šim
tus). Jugoslavijoj pora mėne
sių atgal vyko tokie pat masi
niai šaudymai, kaip dabar Lie
tuvoje. Bet ką atsiekė tais 
šaudymais? Dabar nėra žinių 
apie masinius šaudymus Jugo
slavijoj, bet yra žinios, kad 
300,000 Jugoslavijos partiza
nų veja lauk iš jų šalies kru
vinuosius naci-fašistus, naikin
dami jų karo sandėlius ir stra
tegines užsitvirtinimo vietas. 
Rytoj tas pats bus ir Lietuvo
je, o greitoje ateityje matysi
me, kaip įsisiūbavęs partizanų 
judėjimas okupuotuose kraš
tuose sudarys neperlaužiamą 
antrąjį frontą ir fašizmas, pa
gautas tarpe dviejų ugnių, 
tarpe Raudonosios Armijos ir 
galingos partizanų bangos, 
bus sutriuškintas galutinai.

Masiniai nekaltų žmonių 
žudymai nesulaikys fašizmo 
žlugimo, bet jį dar pagreitins. 
Ir neišvengiamai, savo despe
ratiškoj mirties agonijoj, be
žudydamas nekaltus žmonės, 
fašizmas prigers savo aukų 
kraujo klane...

Naciai nužudė 400 mūsų 
brolių... Jie žudė ir žudo 
kasdien, kas valanda daugiau 
ir daugiau . . .

Mes gyvename toli nuo mū
sų gimtojo krašto, kur plėšrūs 
nacių nagai mūsų nepasiekia. 
Bet ar nejaučiam pavergtos 
Lietuvos liaudies kankinimų ? 
Ar nematom šimtais žudomų 
mūsų brolių ? Ar neužsidega 
mūsų širdyse keršto ugnis 
prieš bendrą žmonijos priešą 
už tokius barbariškus veiks
mus ?. . .

Taip! Mes esame lietuviai 
ir priešo žudymai ir kankini
mai Lietuvos liaudies iššaukia 
mūsų neapykantą prieš juos. 
Dar daugiau. Mes esame žmo
nės, o fašizmas yra visps žmo
nijos priešas, tad mes lygiai, 
kaip ir visi sąžiningi žmonės, 
esame fašizmo priešai, neat
laidūs priešai. Nužudymas 400 
Lietuvos liaudies sūnų mus 
šaukia labiau įsitraukti kovon, 
reikalauja iš mūs daugiau 

britų bomberis leidžia bombą prie pat itališko prekybinio laivo Viduržemio Jū
roje; ne vieną tokį laivą britai lakūnai yra nuvarę jūros dugnan. Šie laivai, kaip 
žinia, gabena karo reikmenis nacių kariuomenei Afrikoje.

darbo, kad padėjus pavergtų 
šalių liaudžiai greičiau pasi- 
liuosuoti nuo žiauraus paver
gėjo.

Mes esame • lietuviai. Tarpe 
Lietuvos liaudies ir kruvinojo 
fašizmo eina mirtina kova, fa
šistai žudo nekaltus Lietuvos 
žmones ir mes negalime sto
vėti nuošaliai einamos kovos. 
Turime padėti mūsų broliams.

Bet kaip ?
Yra tik vienas būdas. Visa

pusiškai remti narsiąją Raudo
nąją Armija ir jos sąjunginin
kes. Remti Raudonąją Armiją 
yra remti bendrą priešfašisti- 
nę liaudies armiją, tai kartu 
yra stiprinti ir narsiųjų parti
zanu kovas. Nes tik Raudo
noji Armija ginkluoja ir stip
rina partizanų veiksmus, tik 
Raudonoji Armija nušluos nuo 
Europos žemyno fašizmą ir iš- 
liuosuos pavergtąsias šalis, 
kartu ir mūsų tėviškę Lietuvą.

Broliai lietuviai! Tuojaus 
sukaks metai, kaip kruvinieji 
budeliai įsiveržė į mūsų gim
tąjį kraštą. Tos sukakties pro
ga, sukaupkime jėgas, padi
dinkime mūsų paramą demo
kratijos kovotojams. Dėkime 
visas pastangas, kad kuo dau
giau paramos sukėlus civiliza
cijos gynėjams šiame visos 
žmonijos likimą sprendžian- 
čiame mūšyje.

Birželio 22 dieną sukanka 
metai nuo įsiveržimo plėšikų 
ir žudikų gaujų mūsų tėviškėn 
Lietuvon. Norėdami greičiau 
pamatyti ją laisvą, su aukštai 
iškelta laisvės vėliava, turime 
neatsilikti nuo kitų tautų vi
sapusiškoje paramoje, ypač 
nuo Argentinos demokratinės 
visuomenės, kuri ruošia ketvir
tą ir didelį transportą herojiš
kiems kovotojams. Turime per 
veikiantį Lietuvių Demokrati
jų Paramos Komitetą šimterio
pai padidinti paramą, kad 
kartu su visa demokratine vi
suomene, parodytume savo so
lidarumą tiems, kurie ruošia- 
paskutinį ir mirtiną smūgį 
kruvinajam n ac i - f aši z m u i.

Turime stoti į pagalbą tiem, 
kurie laukia kuo greičiausia 
pasiliuosuoti ir atatinkamai 
atkeršyti už nekaltas tūkstan
tines aukas. Mūsų tėvynėj na
cių kankinami mūsų tėvai, se
serys, seneliai ir 400 sušaudy
tų mūsų, brolių to iš mūs rei
kalauja.

(Iš Argentinos “Momento”)

SHOOT STRAIGHT 
With Our Boys!

BUY WAR BONDS

Uždrausta Važiuot Grei
čiau Kaip 35 Mylias per 

Valandą New Jersey
Trenton, N. J. — New 

Jersey valstijos gubernato
rius Charles Edison uždrau
dė automobilistams važiuot 
greičiau kaip 35 mylias per 
per valandą toj valstijoj. 
Sako, lėtesniu važiavimu 
bus taupoma tajerių guma.

Amerikos moterys mokinasi ugniagesystės, nes jos žino, 
kad daug vyrų ugniagesių bus paimta kariuomenėn ir 
jų vietas moterys turės užimti. Paveikslas nutrauktas 
Kansas City, Mo.

Naminis Frontas
Dabartinis karas palie- kareiviai” užsipelnijo vie-

tė visas pasaulio dalis, kare šo pagyrimo 
dalyvauja beveik visas pa
saulis. Mūsų sąjungininkai 
— chiniečiai — stumia ja
ponus atgal nuo centro li
nijos, tūkstančiai mylių il
gio, ir mūsų kovojantieji 
vyrai kala abu galu tos li
nijos. Narsių Sovietų sulai
kymas užpuolikų nukreipė 
nacių lėktuvus nuo atakų 
Afrikos dykumose. Mūsų 
laivai gabeno Amerikos 
šautuvus, tankus ir bombas 
į Afriką ir Darbo Dieną at
žymėta daugiau 200 laivų 
nuleidimu į vandenį ar 
pradėjimu budavoti. Seka
mais metais dešimts sykių 
daugiau pabudavosime.

Budavoti šiuos laivus, 
kartu su tūkstančiais šau
tuvų, tankų ir lėktuvų 
mums ir Suv. Tautoms, rei
kalinga daug daugiau dar
bininkų negu duba r turime. 
Kada mūsų jauni vyrai ap
leidžia karo darbus ir sto
ja į armiją, jų vietas turėtų 
užimti senesni vyrai ir mo
terys. Pabaigoje 1943 m. 
viena iš keturių moterų— 
gal viena iš trijų — tarpe 
18 dr 44 metų amžiaus, bus 
samdoma, ir bent trečia da
lis jų mūsų karo industri
jose.

Milijonai darbininkų tu
ri būti išlavinti naujiems 
darbams, pristatyti, į lai
ką, reikalingus ginklus 
mūsų kareiviams, kuo dau
giau laiko mes gaišiname, 
tuo daugiau priešas laimi. 
Laikas ir darbo taupymas 
didina vyrų-jėgą ir mūsų 
kovojančią galybę. Todėl, 
kada militarinė pagarba 
atiduota mūsų karo hero
jams, mūsų “produkcijos

iš valstijų ir vietinių ap
gynimo tarybų arba iš Of- 
fice of Civilian Defense, 
Washington, D. C.

Rašomosios Mašinėles Rei
kalingos Ginkluotoms 

Jėgoms
Daug amerikiečių gali 

prisidėti prie karo pastan
gų, padėdami valdžiai išriš
ti sunkią problemą. Armija 
ir Laivynas reikalauja ra
šomųjų mašinėlių pusės 
milijono. Amerikos rašo
mųjų mašinėlių gamintojai 
dabar gamina ginklus ir 
karo pabūklus ir jie gali 
pagaminti tik trečią dalį 
reikalingų rašomųjų ma
šinėlių ginkluotoms jėgoms. 
Liekamą dalį turėsime gau
ti nuo Amerikos biznio, 
valstijų ir miestinių autori
tetų ir privačių savininkų.

Suv. Valstijų valdžia nu
pirks šias rašomąsias ma
šinėles, mokėdama aukš
čiausią vasario 1 d., 1943 
m. kainą; jos bus perduo
tos Armijai arba Laivynui. 
Tas mašinėles valdžiai nu
pirks atsakomi rašomųjų 
mašinėlių pardavėjai, veik-

16 vyrų ir 
1 moteris gavo pirmus 
“Certificates of Individual 
Production” už patarimus 
— buvo geriausi iš 12,000 
patarimų— dėl pagerinimo 
karo reikmenų.

Oro Korpusas Reikalauja 
Mechanikų

Armijos Oro Korpusas 
reikalauja kvalifikuotų me
chanikų tarp 18 ir 44 metų 
amžiaus. Aplikacijas paduo
kite arčiausiam Armijos 
rekrūtavimo ofisui. Apli- 
kantai nebūtinai privalo 
būti lėktuvų mechanikai, 
nes automobilių, “Diesel”, 
sunkvežimių, traktorų ir ū- 
kių mechanikai gali leng
vai pritaikinti savo gabu
mus lėktuvų užlaikymui ir 
pataisymui; šautuvų dirbė
jai, instrumentų gaminto
jai, laikrodžių darbininkai 
ir pan., gali būti vartojami 
kaipo lėktuvų šarvininkai; 
radio ir susinešimų vyrai 
gali tapti radio operato
riai ir mechanikai ir viso
kių rūšių suleidėjai ir me
talo darbininkai ras progos 
dirbti prie žemės darbinin
kų.

Piliečių Karo Knygutė
Paaiškinti kiekvienam 

amerikiečiui, kaip jis gali 
padėti laimėti karą, Office 
of Civilian Defense išleido 
brošiūrėlę, “What Can I 
Do?” Kaip pavadinimas nu
rodo, ji aiškiai atsako klau
simus, kurių mes visi savęs 
užklausėme nuo gruodžio 7 
d.

Yra pirma sutrauka į- 
vairių progų visiems daly
vauti karo darbe. Tūkstan

dami Suv. Valstijų Iždui.
Dabar vyrai ligi 50 am

žiaus gali stoti į armiją, 
bet turi parodyti paliuosa- 
vimą iš drafto tarybos. Ar
mija nenori imti prityru
sius senesnius vyrus nuo 
karo darbų.

Office of War 
Information.

Lewiston ir Auburn, 
Maine 

.  s*
Rugsėjo 7 d. mirė draugė 

Mary Plonadunienė. Draugė 
M. P. buvo pavyzdingiausia 
senelė; per visą savo gyveni
mą buvo visados pirmeiviškų 
lietuvių tarpe. Nežiūrint to, 
kad jau buvo savo gyvenime 
arti 80 metų, bet niekados ne
pasiliko nuo gyvenimo bėgio 
ir žingeidavos darbininkų ju
dėjimu ir abelnai pažangos 
ir progreso eiga.

Kada iškilo antras pasauli
nis karas ir kada kanibalų

čiai žmonių prašė informa
cijų, kaip jie gali naudoti 
pilną arba liuosą laiką.

I
“Kiekvienas vyras, mote

ris ir vaikas Amerikoj tu
ri ginklų įveikti Ašį”, sa
ko James M. Landis, OCD 
Direktorius, i š 1 e isdamas 
šią knygutę. “Neneik liuoso 
laiko dalyvauti kare. Mūsų 
ginklai aplink mus visur, 
mūsų namuose, ofisuose, 
mokyklose ir kliubuose. Mes 
pradedame juos vartoti— 
bet tik pradedame. Nesenai 
Elmer Davis, Office of 
War Information direkto
rius, išleido pranešimą, sa-: 
kydamas, kad, “kaipo tau-' 
ta, mes tik iki slėsnų šia-, 
me kare. Ši knygutė mus' 
įtrauks iki liemens, jeigu1 
ją perskaitysime ir veiksi
me.”

Knygutės “What Can I 
Do?” kopiją galima gauti I 

nacių ir fašistų gaujos užpuo
lė Sovietų Rusiją, tai visados 
savo sūnus klausdavo, argi iš
žudys tie nuožmiausi žvėrys S. 
Rusijos darbo liaudį? Bot ka
da gaudavo atsakymą, kad, 
nežiūrint sunkios kovos, S. R. 
sykiu su kitomis laisvę mylin
čiomis ir demokratiškomis ša
limis išeis pergalėtoja ir su
naikins hitlerizmą, tai būdavo 
nepaprastai linksma. Paskuti
nėse savo gyvenimo valandose, 
gulėdama ant mirties patalo ir 
kankinama priešmirtinių ago
nijų, pasišaukė savo sūnus ir 
dukterį ir pasakė, kad kada 
aš numirsiu, tai ant mano gra
bo (karsto) lai neuždeda jo
kių kryžių, nes aš per visą sa
vo vargingą gyvenimą nešiau 
kryžiuotai nors numirus no
riu būti laisva. Toliaus savo 
sūnui Juozapui pasakė: “Sū
nau, aš jau turiu palikti šitą 
vargų pasaulį, bet nepamiršk 
ir išpildyk šį mano testamen
tą : paimk iš mano menkų su- 
taupų penkis dolerius ir pa
siųsk dėl S. Rusijos karžygių, 
tai yra dėl Rusijos medikalės 
pagalbos. Nes aš mirštu, bet 
sekančių gentkarčių likimas 
yra rišamas ant Tykiojo Dono 
ir didžiosios Volgos krantų.”

Rugsėjo 10 d. atsibuvo 
draugės M. Plonadunienės lai- 
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d o-tu vės. Tapo palaidota lais
vai ant Auburn mies! kapi
nių. Ant kapo J. Liaudanskas 
pasakė trumpą prakalbėlę.

Draugė M. Plonadunienė 
paliko nuliūdime savo du sū
nus — Joną ir Juozapą, duk
terį J ievą Naujokienę ir du 
anūku, Naujokienės sūnelį 
Gatviduką ir dukrelę.

Aš nuo savęs vėlinu liku
siems sūnams ir dukteriai tos 
prakilnios senelės pergyventi 
laimingai tas sunkias gyveni
mo valandas.

Gamtos Sūnus.

Administracijos Pranešimas
Dienraštis “Laisvė” išleido naują svarbią 

brošiūrą: VOKIŠKIEJI GROBIKAI — MIR
TINAS LIETUVIŲ KULTŪROS PRIEŠAS. 
Ją parašė garsus rašytojas ir literatūros kri
tikas KOSTAS KORSAKAS. Jis buvo re
daktorius puikiausio Lietuvoje leidžiamo 
žurnalo “KULTŪRA.”

Korsakas trumpais ir labai vaizdžiais 
bruožais atpiešia vokiečių užpuldinėjimus 
ant Lietuvos net nuo 853 metų. Tai virš 
tūkstančio metų vokiškųjų grobikų bandisti- 
nė istorija užgrobti Lietuvą ir sunaikinti lie
tuvių tautą ir jos kultūrą.

Brošiūra 32 puslapių, kaina 10c.
Ją reikia įsigyti ir persiskaityti kiekvie

nam lietuviui, kiekvienam demokratiniai nu
sistačiusiam žmogui. Ypač žiaurių vaizdų’ 
šioje brošiūroje yra paduota iš praeito pa
saulinio karo laikų ir dabar vokiečių šeimi
ninkavimo Lietuvoje.

Norėdami, kad brošiūra greit pasiektų pu
bliką išsiuntinėjome į daugelį kolonijų be 
užsakymo. Prašome visų literatūros platin
tojų, kurie aplaikėte brošiūrą VOKIŠKIEJI 
GROBIKAI—MIRTINAS LIETUVIŲ KUL
TŪROS PRIEŠAS, tuojau ją platinti. Kurie 
dar negavote brošiūros, prašome greit užsi
sakyti. •

Iš vietų kur mažai yra lietuvių, galite bro
šiūrą užsisakyti ir po vieną kopiją. Prisiųs- 
kite 10c vertės U. S. pašto stampomis ir 
“Laisvė” jums prisius tą svarbią brošiūrą.

“LAISVĖS” ANTRAŠAS
427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.
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Apysaka iš Lietuvos Žmonių Gyvenimo per Pirmąjį Pasaulinį Karą •
...... '• Paraše JULIUS BUTĖNAS ■H * H—

— Negi iš dykumo? Kas nesupranta, 
paisai ko.

— Bet kaip liks daiktas?
— Daiktas nepabėgs. Ne visam laikui 

išvažiuoji. Kaip nors sustoję pagelbėsim, 
tada galėsi pargrįžti.

Antrai, Rložei Akstinienei, ne tokia bu
vo bėda. Tiesa, sudegė jos trobesiai, bet 
vyras su amatu rankoj — šioks toks kal
vis, tad tikėjosi greičiau atsigauti.

* * *
Porai savaičių praėjus, kai rusai išsi

nešdino, atėjo žinia, kad Paliepy atsira
do jau ir vokiška valdžia. Pirma karei
viai prajodavo, praeidavo, vieną kitą viš
tą nugrobdami, bet į tvarką dėmesio ne
kreipė. Tad ir žmonėms dar buvo vilčių, 
kad vokiečiai tėra laikini svečiai ir nesi
rengia ilgai čionai būti.

Vokiečiai apsigyveno ne pačiam mies
telyj, bet netoli nuo jo, dvare, kuris taip 
pat Paliepiu vadinamas. Dvaro savinin
kas buvo išbėgęs Rusijon, čia buvo vis
kas tuščia.

Prie rusų valsčius buvo miestelyj, bet 
vokiečiai nesekė jų pėdomis, jie savo 
valsčių įsteigė dvare. Dvare jiems buvo 
patogiau gyventi. Dvaro rūmai buvo di
deli mūriniai, kaip kokios kareivinės, 
tad jie išsirinko sau kambarius, kokius 
norėjo. Iš pradžių žandarai susikraustė 
paties pono salonan, bet kai atsirado už 
juos viršesnių, turėjo išsikraustyti, per
sikelti kitur.

Tuojau buvo sušaukti visų sodžių šal- 
tyšiai. Vabaliuose pirma šaltyšiumi buvo 
Valius Gylys. Žmogus jau senas, rusui il
gą laiką ištikimai tarnavęs, net patai
kaudamas jiems barzdą užsiželdinęs, da
bar bijojo vokiečiams rodytis — bijojo, 
kad kitąkart nebūtų kas įskundęs. Senis 
net prašinėjo, kad kas kitas už jį eitų, 
sutiko perleisti savo pareigas ir garbę. 
Kas tau ims! Turėjo eiti patsai Gylys. 
Bet kai nuėjo, kai atsilankė pas amt- 
sforštejėrį, Gylys pasijuto naujoj galy
bėj. Vokietis su šaltyšiais negalėjo susi
kalbėti, tad pasišaukė vieną žydą, kuris 
jo žodžius persakė šaltyšiamfe lietuviškai. 
Buvo išaiškinta, jog dabar čia būsianti 
karo valdžia, kuri už mažiausią neklus
numą smarkiai bausianti. šaltyšiai taip 
pat turį būti uolūs, nes ir jie būsią atsa
kingi.

Gylys, namo parėjęs, rūkė storą, iš vo
kiečio gautą, cigarą ir kalbėjo:

— Dabar tai bus bent valdžia, o-o! 
Kad prikalbėjo mums! Aš net norėjau 
atsisakyti, sakiau, tegu tų pareigų imasi 
kuris jaunesnis, bet vokietis amporštas 
supyko: vadinasi, rusų lauki... Tegul 
juos...

Vokiečių uždėtiems šaltyšiams darbo 
buvo iš pirmų dienų ligi kaklo: užvertė 
įsakymais. Žiūrėk, ir atjoja vokiečiai — 
naujas paliepimas. Labai dažnai reikala
vo pastočių, paskui liepė pristatyti vals- 
čiun tiek ir tiek centnerių avižų, šieno, 
dobilų — mat, apsistojo dvare raiteliai.

Gylys, kaip koksai žandaras, jodinėjo 
raitas ir ūkininkams rykšte languosna 
barbino:

— Ryt reikia važiuoti. — Visa kalba.
Norėdamas sušaukti visus sodžiaus 

gyventojus, Gylys leisdavo per rankas 
kreivą lazdą, kurią gavę turėdavo vaka
re susirinkti vienon vieton.

Vieną pirmadienį lazda apėjo sodžių 
su žinia, kad trečiadienį vyrai ir mote
rys, nuo septyniolikos metų, eitų Palie
piu — ims fotografijas, duos pasus. Žmo
nės netrukus šitą dalyką pradėjo saviš
kai aiškinti. Ką gali žinoti, gal vokiečiai 
sugalvojo visus išnuodyti? ...

— Matyt, nori visus prirašyti prie 
Germani jos, — protavo Alimas. — O kas 
bus, kai grįš rusas? Mes visi būsim jau 
vokiečiai ir turėsim bėgti Vokietijon.

— Kad jie nesulauktų, kad aš eičiau iš 
savo kampo! — nesutiko senis Burneika.

— Tada nori — nenori, turėsi eiti, kad 
kazokai nepakartų.

— Tfu, kad jie vandeniu — visų prie
varta nenuvarys, jei susitarę neisim, — 
siūlė Miglinas. — Aš neisiu jokiu būdu ir 
savo draugės neleisiu.

— Sako, kad nuo tų patigrapijų, —■■ 
kalbėjo Pivariūnienė, — žmonėms am
žius trumpėja...

— Na, argi?
— Taip, aš girdėjau, kad nuo kiekvie

nos patigrafijos sutrumpėja amžius pen
kiais metais...

(Daugiau bus)

(Tąsa)
Buvo taip. Pivariūnas, niekam nieko 

nesakydamas, nakčia išėjo iš miško. Klo
niais šiaip taip parėjo namo. Niekas jo 
nepastebėjo, niekas nesuturėjo. Visi Va
baliai tada dar buvo rusų žinioj, bet ton 
pusėn, kur buvo Pivariūno sodyba, jau 

* lankėsi ir vokiečių žvalgai.
Tamsu — nors akin durk. Tik sprogs

tančios granatos nušviesdinėjo kai ku
riuos protarpius. Pivariūnas, parėjęs na
mo, užsidegė lempą. Spėjo užžiebti, kaip 
dun-dun kažkas langan. Manė, kad rusai. 
Priėjęs prie lango žiūrst — kareiviai, tik 
ne su rusiškomis kepurėmis. Vokiečiai! 
Pamojo jam išeiti. Kai išėjo, tuoj pradė
jo kažką nesuprantamai erzeliuoti ir vis 
minėjo “rusen, rusen.” Pivariūnas supra
to, kad klausia apie rusus. Jisai kratė 
galvą, sakydamas, kad pas jį nėra jokių 
rusų. Vokiečiai erzinos, grasino šautu
vus atkišę, bet netrukus pykšt pykšt — 
rusai užsižiūrėjo. Vokiečiai spruko rais
teliu, o paskui nukūrė atgal miškan. Po 
kiek laiko atlėkę rusai padegė visus 
trobesius.

— Reikėjo aiškintis, — pastebėjo Jo
nienė.

— Kur, žmonele, aiškinsies: karo lai
kas, galėjo sušaudyti, kad su vokiečiais 
susidedi. Norėjau šio to ištraukti iš ug
nies, bet — kad jis surūktų — tuo laiku, 
kaip tyčia, prapliupo kulkos: tik zyzia 
aplink ausis. Nuvirtau pabalin ir gulėjau 
nė nekrusterdamas. Ak, matyt, negera 
jėga mane namo parnešė! — kaltino 
žmogus pats save. — Būčiau neparėjęs, 
gal dabar trobos būtų stovėjusios nepa
liestos, bet ot.

Pivariūnienė taip pat prikaišiojo vy
rui:

— Kodėl visas svietas buvo miške? O 
jis, niekam žodžio neprataręs, išsivilko. 
Aš maniau, kad arklius nuvedė ganyti, 
o čia, matai...

— Argi aš no rakiai ėjau? E-, tegu ma
ne Dievas būtų vieną nubaudęs ...

Vabaliuose keturios draugės liko be 
pastogės. Šiaip taip prisiglaudė pas kai
mynus, pas gimines.

Javai, šaras buvo kluonuose, tad atėjus 
žiemai gyvuliams nė pakrimsti nebuvo 
ko .paduoti. Reikėjo eiti su rezginėmis 
per sodžių ir prašyti; daugelis susiprato:

• patys padovanojo pa gabalėlį, po pūdelį.
Kitoms trims draugėms ne tokia dide

lė buvo bėda, nes ne visi trobesiai sude
gė: kieno liko pirkia, kieno svirnas ar 
kluonas.

Burneikų namų ugnis nebuvo palietu
si, bet užtai artimiausieji giminės skau
džiai buvo karo nelaimių paliesti. Po sa
vaitės kitos, kai tik buvo galima susisiek
ti, atvyko abidvi seserys ir brolis Silves
tras, kuris buvo nuėjęs Varnagirin žen- 
tuosna.

— O tai pono Dievo rykštė užkirto, ot 
užkirto, — dūsavo senis Burneika, klau
sydamasis dukterų skundų.

Toji rykštė Burneikaitės ypačiai par
bloškė, nes namai supleškėjo. Kaip už- 
siųsta bėda. Burneikaitės buvo toli vie
na nuo kitos nutekėjusios, o toji pati bė
da užpuolė lygiai abidvi.

Silvestras liko be arklių. Porą turėjo, 
ir tuos vokiečiai atėmė. Per jų sodžių va
žiavo su sunkiomis patrankomis. Kaip 
tik pasitaikė po lietų. Klampu. Ėmė ir 
įklimpo su tokiomis sunkenybėmis. Sil
vestras vedė arklius girdyti. Pamatė, 
atėjo ir nusivedė. Įsikinkė ir nuvažiavo, 
paskui mėgino jieškoti, bet kur tu su
ieškosi.

Jonas Silvestrui paskolino trejetui die
nų savo arklių, kad malkos parsivežtų, 
nes, kaip tai nelaimei, neturėjo nė šaka
lio pečiui prakurti. O anoms — ką duo
si? Joms visko reikėjo. Senis Burneika 
per vasarą, neturėdamas ko veikti, prisi- 
skabtavo šaukštų. Manė parduosiąs ir 
kokį skatiką užsidirbsiąs. Vis, iš seno 
papratimo, norėjo, kad pinigas būtų jo 
paties uždirbtas. Dabar reikėjo tuos 
šaukštus dukterims atiduoti. Vyresnioji 
duktė, Katrė Gruodienė, buvo likusi be 
vyro. Jos vyrą, kaip ir andai Joną, rusai 
buvo paėmę abazam Dabar kažin kur jis 
atsidūrė. O liko maži vaikai. Tad Gruo
dienė reikėjo kuriam laikui su visa drau
ge priglausti. Katrė buvo savotiška. Ji 
labai nenorėjo važiuoti į tėvą, kai Jonas 
nuvažiavo parsivežti.

— Kartą iš namų išėjau — vėl darysiu 
jums sunkenybę.

AUKOS SOVIETŲ SĄJUNGOS 
KOVOTOJAMS GELBĖTI

P. Paulauskienę, Pitts- 
Pa.: Drg. G. R., $12 ir 
ir Mary Imbras, $10.

Per F. Kaziliūnas, Brook
lyn, Conn., (koresp. tilpo), 
$36.

Per 
burgh, 
Frank
Viso $22.

Per J. Svinkūnas, Water
bury, Conn.: John Pabilionis, 
$3 ir Kazys Pabilionis, $2. Vi
so $5.

Wm. Deksnys, Waterbury, 
Conn., $20.

Per R. Mizarą, Hartford, 
Conn., piknike, rugpj. 30 d.: 
Juozas ir Agė Bučioniai, Mid
dletown, Conn., $15; Vincas 
Kelmelis, Torrington, Conn., 
$5; V. Stugaitis, Rocky Hill, 
Conn., $2 ir Ig. Lisajus, Sey
mour, Conn., $1. Viso $23.

Per Geo. Jamison, Livings
ton, N. J., (koresp. tilpo), 
$30.

Per Walter Brazauskas, 
Hartford, Conn., surinkta 6 d. 
rugsėjo, “Laisvės” pikniko 
darbininkų pavaišinimo vaka
re, $20.15.

Per S. Puidokas, Rumford, 
Me., (koresp. tilpo), $16.40.

Per Mary Slekienę, Gard
ner, Mass., nuo Moterų Kliu- 
bo, $12.85.

O. Bloznelis, Catskills, N. 
Y. ši draugė rašo, kad pas ją 
praleido atostogas laisvę my
linti žmonės ir ji tuomi išgali 
paaukoti $10 Sovietams, 
taipgi turi du sūnus Dėdės 
mo kariuomenėje, todėl ji 
jaučia kareivius.

Per V. Sutkienę, San Fran
cisco ir Oakland, Calif.: LDS 
58 kp., (S. F.), $5; V. Butkie
nė surinko ant blankos $13; 
A. Rakauskaitės — Turney 
vestuvėse surinkta $17; per 
pietus Butkienės varduvėse, 
sekamai aukavo: Po $5: J. K. 
Choplik, J. Koblinas, Senber
nis. Po $3: F. Knox, J. Kaz
lauskas, Pakrosnis, J. M. Ra- 

ir per
Aukštienę, F. Leming, $3.80. 
Po $2: Mugieniai, S. E. Sle- 
geriai, Burdai, 
Aukščiai, Sutkai, 
Karosai aukavo 
King — $1.75; 
Bushai—$2. 
Mrs. Chessari
Turney, Mr. & Mrs. 
Mrs. Prakšaitienė, E. Vilkaitė,
M. Paukštienė. Po 5Oc: Mrs. 
Palšienė, Lena Palšiutė, K. 
Šlegerienė, Mrs. Valaskienė. 
Ant blankos: Gembleriai 
$2.60. J. Kazlauskas, $1.50. 
Po $1: A. Walukas, J. Kobli
nas, F. Leming, Wm. Senuty, 
T. Norvak, V. Burda. Po 50c: 
G. Timinky, W. Glapinski, V. 
Gustas, V. Sutkienė, K. Karo- 
sienė,40c. Po 25c: M. Radę, 
J. Berg. Viso drg. V. Sutkienė 
prisiuntė $100.

Per D. M. Šolomską, (ALD 
LD Cent.) : Jonas Ragauskas, 
Shelton, Conn., $10; Proleta
ras, Phila., Pa., $5 ir po $1: 
F. Navardauskas, Phila., Pa., 
ALDLD 16 kp., Jersey
N. J. Viso $17.

Mr. ir Mrs. X, $200.
Per V. Sherbinien'ę

Paulauskienę, Pittsburgh, Pa.: 
Jonas Purtikas, $5. Po $2: 
Mary Imbras, L. Kabakeris, 
Julie Mačkienė. Po $1: Ignas 
Kazlauskas, Motiejus Paulaus
kas, Benediktas Povilaitis, Zi
dorius Balčius, Stanis Orda, 
Juozas Mažeika, Helen Elen- 
ice, Magdelena Jurgitienė, 
Bolesius Urbonas ir Juozas 
Miliauskas. Viso $21.

Per J. Liaudanską, Lewis
ton, Me., auka nuo velionės 
Mary Plandunienės, $5.

Per S. Paulenką, Lowell, 
Mass.: LDS 110 kp., $50. Po 
$5: J. Jicevičius ir S. Paulen- 
ka. F. Greska, $3. Po $2: J. 
Blažonis ir Draugas. V. Mika- 
lopas $1. Viso $68.

Per J. Daujotą, E. St.' Louis, 
Ill. (kadangi money-orderis 
išrašytas Russian War Relief, 
Inc., tai šie pinigai neina per- 
mūsų finansinį raportą, pa- 
siuntėm m. o. tiesiog į Cent, 
ofisą) : dėžutėse — Adomas 
Kupstas, $5; J. J. Daujotas,

Ji
Sa-
at-

de, M. Baltuįioniūte

Jankauskai, 
Šilkaitiene, 
$2.45;

Mr,
Po $1:

, Mr.

T.
& Mrs.
Mr. &

& Mrs. 
Gaizer,

City,

ir P

-k

$3 ir W. Ogar, $2.
J. K. Navalinskiene, Bing

hamton, N1. Y. (per LDS 6 
kp., prisiuntė , St. Jasilionis),

Per J. Stanelj, Bayonne, N. 
J., blanka. Po $5: Joe Stane- 
lis, Stephen Rutkowski, Mary 
A. Stanelis. Po $2: Eugene J. 
Stanelis, Constance Rutkows
ki, Ona Stanelienė. Po $1: Jo
seph Sochinski, Alberta Zal- 
daris, Milda ,Žukas. Viso $24.

Pavieniai. Po $5: P. IZukas, 
Brooklyn, N. Y.; John Birsh- 
ton, New York City, N. Y.; 
Violeta Adeikienė, Brooklyn, 
N. Y.; V. B., Brooklyn, N. Y.

Peter Thomas, Maspeth, N.

Po $3: George Wareson, 
Brooklyn, N. Y.; Felix Grigas, 
Torrington, Conn.; M. Shuls- 
ky, Easton, Pa. ir Anton L. 
Borden, Kenosha, Wis.

Po $2: Antanas Motėjūnas, 
Hackensack, N. J. ir Thos. 
Markei, Niagara Falls, N. Y.

Po $1: Domininkas Paške
vičius, Brooklyn, N. Y.; John 
Liutvinskas, Brooklyn, N. Y.; 
August Seitz, Anascostia, D. 
C.; John Sadauskas, Marlbo
ro, Mass.; M. Klimas, Rich
mond Hill, N. Y.; Frank Ged
minas, Bay City, Mich. ir Pe
tras Palevičius, Worcester, 
Mass.

Lietuvių Komitetas taria šir
dingą ačiū už gražias aukas, 
čia sužymėtas. Manome, kad 
neužilgo suplauks vėl didelis 
pluoštas aukų. • Nereikia aiš
kinti svarbą remti Sovietų Są
jungos karžygius finansiniai, 
jūs tą patys suprantat. Todėl 
lauksime daugiau aukų.

Bet, visuomet norime pažy
mėti, išrašykite čekius ar mo- 
ney-orderius iždininkės vardu, 
o ne kitų asmenų ar organiza
cijų, nes tas mums padaro 
daug keblumų. Nerašykite 
Russian War Relief, nes tuo
met kreditas neis Lietuvių Ko
mitetui, bet tiesiog Centrali- 
niam ofisui. Voką užantrašuo- 
kite sekretorės vardu, Aida 
Orman, 46 Ten Eyck Street, 
Brooklyn, N. Y., o čekius ar 
mo. o. iždininkės vardu. Ačiū 

kooperaciją!
L. Kavaliauskaite, Ižd.

Liet. Kom. Sovietų 
Sąjungai Gelbėti, 
46 Ten Eyck Street, 
Brooklyn, N. Y.

uz

Waterbury, Conn.
šeštadienį, 19 d. rugsėjo, 4 

Sveikatos ir Kultūros Draugi
ja turėjo surengus pikniką, 
žmonių, prisirinko pusėtinai. 
Kaip girdėjau, tai įžangos 
buvo parduota 450 bilietų, 
taigi pusėtinai geras skaičius. 
Pasirodo, kad pasiliks gražaus 
pelno. Pelnas buvo skiriamas 
karo reikalams ir draugijos 
reikalams, būtent, sekamai: 
viena dalis Amerikos karo rei
kalams, antra dalis Rusijos 
medikalei pagalbai ir trečia 
dalis draugijos reikalams.

Pasirodo, kad Sveikatos ir 
Kultūros Draugijos nariai šia
me taip svarbiame momente 
rado reikalą sukelti pinigų ir 
paremti kovą prieš užpuoli
kus, kurie yra pasiryžę užka
riauti visą pasaulį ir visas tau
tas priversti jiems vergauti. 
Sveikatos ir Kultūros Draugiją 
turėtų pasekti ir kitos draugi
jos, tai yra geras ir šventas 
darbas, kuris pagreitins sumu
šimą bestijos nacizmo.

Mačiau, draugė Stanislo- 
vaitienė piknike pardavinėjo 
Rusijos medikalei. pagalbai 
spilkutes.

Taipgi rusai turėjo pikniką 
Lakewood Parke karo reika
lams. Tenai taipgi žmonių bu
vo daug ir bus gražaus pelno.
Nors Ir Geriausiam Tikslui, 

Kunigai Draudžia Veikti 
Kartu su Progresyviais

Man, būnant per daugelį 
metų veikime, 
kad kunigai

teko patirti, 
visada

-a
1 • .M i į,
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Reporteris.

Bešvintantis Rytas
STASIO JASILIONIO EILIŲ RINKINYS

Daug gražių eilių, puikus pasirinkimas skambių eilučių vaiku
čiam mokytis deklamuot.

288 puslapių. Kaina 50c.

New Yorko Pasaulinės Parodos 
Paveikslą Albumas

Būtinai Įsigykite ši papuošalą savo namų knygynui. Tai pui
kiausia padaryta knyga lietuvių kalboje. Trijų spalvų viršeliai; 
daugybė gražių paveikslų iš Pasaulinės Parodos 1939 ir 1940 mm.
Taipgi telpa paveikslai pasauliniai garsių pastatų New Yorko 
mieste. Yra daug mokslinių informacijų apie naujovinę techniką 
Ir yra skambių bruožų Iš Amerikos istorijos.

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

Lietuvių Kalbos Gramatika
Pritaikyta Amerikos Lietuviams su 

Angliškais Paaiškinimais
SUTAISĖ; DR. D. PILKA

Kaina $1.00 už egzempliorių. Vasaros sezonu 75c.

kartu veikti su progresyviais 
tam pačiam tikslui. Pavyz
džiui, Lietuvos klausimu buvo 
norima kartu veikti, bet jie 
susitvėrė atskirą, komitetą. 
Dabar Ameriką gelbėti karo 
reikale jie turi atskirą komi
tetą. Tas aiškiai pasirodo, kad 
parapijonai, veikdami su pro
gresyviais, susipažįsta su dar
bininkų tikslais, o tas kuni
gams labai baisu. Man teko 
patėmyti, kurie iš parapijonų 
priklauso prie pašalpinių drau
gijų ir vienas kitas paten
ka į progresyvių draugi
jų sutvertus komitetus, tai 
pasidaro jau ne toki ištikimi

kunigams. Pradeda daugiau 
lankytis į progresyvių paren
gimus ir jau nebijo paimti ir 
paskaityti mūsų laikraščius, o 
to visko kunigai labai bijo.

Tas aiškiai parodo, kodėl ku
nigai draudžia kartu veikti, 
nors ir vienam tikslui, sakyda
mi, kad katalikai galį veikti 
vieni.

SVARBIOS KNYGOS

RAISTAS
Apysaka iš Chicagos lietuvių gyvenimo, dirbančių 

gyvulių skerdyklose 
PARAŠfi UPTON SINCLAIR

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

Mortos Vilkienes Divorsas
Puikus vaizdas Amerikos lietuvių gyvenimo.

PARAŠfi MIKAS RASODA
Apysaka, kur autorius labai gyvai vaizduoja ekono

minį, politinį ir kultūrinį lietuvių gyvenimą Amerikoje.
Puslapių 820. Kaina $1.00.

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

English - Lithuanian 
Self - Instructor

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

PARAŠE; DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
Puslapių 252, stipriais audinio apdarais, kaina $1.50.

aGyvenimo Saulėleidis”
Pirma Knyga Lietuvių Kalboje apie 

Numirusių Laidojimą
Parašė ir Išleido Graborius

JOSEPH LeVANDA—LEVANDAUSKAS
300 puslapių, kaina $1.25; vasaros sezonu $1.00.

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

Vokiškieji Grobikai — Mirtini 
Lietuvių Kultūros Priešai

PARAŠfi DOCENTAS KOSTAS KORSAKAS
Bruožai iš Lietuvos karų su vokiečiais nuo 853 metų iki šių dienų.

Puslapių 82. Kaina 10c.• • i • • * • •
Pirmoji Pagalba Ligoje ir Nelaimėje

PARAŠfi DR. J. J. KAŠKIAUCIUS
Kiekvienas žmogus privalo šią knygą turėti savo namuose. La

bai svarbūs patarimai ką daryti susižeidus, stalgiai kam apslobus 
arba apsirgus kada sunku gauti gydytojaus pagalba.

Ši knyga duoda daug receptų, sulyg kuriais gausite vaistų gydy
tis pagal nurodymus knygoje.

' Kaina $1.00; vasaros sezonu tik 75 c.

“Laisvės” Administracija
427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y

i
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Hanover, Pa.
Keturi Broliai četaičiai Armi

joj ; Graži Atsisveikinimo 
Pare

Kelios savaitės tam atgal, 
Nanticoke apylinkėje plačiai 
žinomi ir pavyzdingi broliai: 
Juozas, Jonas ir Leo četaičiai 
liuosnoriai įstojo į šios šalies 
laivyną (Navy). Gi ketvirtas 
brolis, Stasys Četaitis jau nuo 
pirmiau tarnauja Dėdės Šamo 
armijoj ir jau yra serdžentu. 
Visi keturi broliai četaičiai 
yra jauni ir labai draugiški 
čia gimę lietuviai.

Nors labai gaila, kad drau
gai četaičiai, atsisveikinę savo 
dvi nepilnametes sesutes,/ Ma
rio ir Ruth ir jauniausią bro
liuką Edvardą, taipgi gimines, 
draugus ir pažįstamus — ap
leido šią apylinkę. Bet didelė 
jiems garbė už tai, kad jie pa
siryžo ir stojo gint šią šalį ir 
mūsų visų reikalus. . . [

Brolių četaičių motina yra 
mirus 1939 m., o tėvas mirė 
šiais metais birželio mėnesyje.

į armiją išėjusių brolių če

taičių jaunutes sesutes ir jau
niausią broliuką pasiėmė pas 
save prižiūrėt ir auklėt jų te
ta, Helena Gilienė. Taipgi, H. 
Gilienė pas savę suruošė į ar
miją išeinantiems labai gra
žią ir pavyzdingą atsisveikini
mo parę. Į šią parę pribuvo ir 
nuo pirmiaus armijoj tarnau
jantis brolis Stasys Četaitis iš 
Camp Pickett, Va.

Gražu ir sykiu graudu bu
vo, kuomet visi keturi broliai 
atsistoję prie stalo ačiavo vi
siems svečiams, atsilankiu
siems jų atsisveikinti.

Čia seka parėj dalyvavusių 
surašąs:

Frank, Leo ir Vincent Sa
kalauskai, Anna Kelminskie- 
nė, Helen Gilienė (pares ren
gėja), Juozas, Jona^ Leo, Sta
sys, Edvardas, Marie ir Riuth 
četaičiai, Dorothy ir Anna Gi- 
lis, Anna, Aldona, Leo ir Jer
ry Kelminskai, Mrs. M. Kama
rauskas, Mr. ir Mrs. F. Ka
marauskas, Frank ir Tessie 
iKamarauskai, Mr. ir Mrs. A. 
Skiptunas, A. Skiptunas, Mr. 
ir Mrs. Stanioniai, Mr. ir Mrs. 
J. Foley, Mrs. A. Kazirauskie- 
nė, Mr. ir Mrs. Navašinskai, 
Mr. ir Mrs. J. Krucikai, Mrs. 
P. Sakalauskienė, Mrs. Bar

LLD 25-tos kuopos mėnesi
nis susirinkimas, įvykęs rugsė
jo 14 d., buvo gana įspūdin
gu — naudingu.

Kiek buvo atsilankę ir tie, 
kurie neatsilankė, pilnai pasi
didžiuoti gali, nes mūsų kuo
pa pilnai užsimokėjusi Cen
trui už šiuos metus.

džiaugsmu gėrėtis nėra pra
vartu, nes dar daug sunkių 
darbų draugijos nariams atei
tyje reikės nuveikti, tik daly
vaudami susirinkimuose gyve
nime įvykinti juos galėsime.

Kp. Korespondente.

’ INVEST IN VICTORY I
Our boys Can take the War to 

the enemy, if we back them up with 
ships and tanks and guns I But 
that takes money!

Help your Government to put tho 
tools of war into the hands of our 
soldiers by purchasing War Sav
ings Bonds and Stamps. And re
member . . . just one Bond can’t 
lick the Axis any more than just 
one gun! It takes millions of Amer
icans buying War Savings Bonds 
and Stamps every pay day I

Bonds cost $18.75 and up . . . 
and they pay you back one-third 
more in only 10 years I Stamps cost 
100, 250, and up . . . soon total 
the price of a Bond if bought regu
larly.

Help our boys on the fighting 
fronts wherever they may be! Buy 
War Savings Bonds as an invest
ment for yourself and your country.

savage, Cyril Onderko, Ted 
Bluey, Alex Demanovich, Mi
chael Alexa, P. J. Matukevič, 
Mrs. M. Matukevič, J. šliu
žas, D. T,onis, P. ir š. Gelbus, 
P. Kaminskas, Mrs. M. Simo
naitis, Miss Anna Švitra, Mrs. 
Žitkus, Lottie ir Helen Legus, 
Mrs. Skiptunas, S. Bekampis, 
J. Vilkelis, Martha Jones, Ca- 
simer Janus.

Visi virš suminėti dalyviai 
linksmai praleido laiką ir at
sisveikindami brolius četaičius 
linkėjo jiems, po sumušimo fa
šistiškų banditų, sugrįžti svei
kiems atgal.

O aš nuo savęs dar pride
du : Bravo, broliai četaičiai ir 
mano draugai, už karžygišką 
jūsų drąsą; garbė tau, Helen 
Giliene, už suruošimą tokios 
gražios atsisveikinimo parės.

Tikras Draugas.

Baltimore, Md.
Iš Mūsų Veikimo

Nors kartais ir netenka 
daug kas pabrėžti iš mūsų 
miesto, bet šį kartą užtekti
nai medžiagos randasi.

Nauja Svarbi Brošiūra:

V okiškieji Grobikai
Mirtinas Lietuvių Kultūros Priešas

PARAŠĖ 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

Mūsų knygius pranešė, kad 
užsakyta 30 brošiūrų “Vokiš
kieji 'Grobikai — Mirtinas Lie
tuvių, Kultūros Priešas.” dėl 
išplatinimo. O kurios brošiū- 
raitės randasi ant rankų užsi
likę, išdalinti publikai veltui.

Kad ilgiau ir tvirčiau gy
vuotų laikraštis ir knyga, Po- 
pieros Fondui nutarta paauko
ti 5 dol. Taipgi d-gas A. že
maitis pranešė, jog gauta 3 
nauji skaitytojai leidžiamai 
knygai “Amerikos Demokrati
jos Steigėjai.”

Kad pagelbėjus laisvei ir 
demokratijai triuškinti niek
šišką fašizmą, grūmojantį mū
sų šaliai, susirinkusieji nusita
rė įdėti naują skyrių į dieno- 
tvarkį — “šalies Gynimo Rei
kalai.” Nors ne kiekvienas, bet 
daugelis iš mūsų narių yra 10 
nuošimčio bonų pirkėjai.

Ir pas kuriuos dar iš mūsų 
randasi sveiko ir naudingo 
kraujo sužeistiem kovotojam, 
liuosnoriai pasisakė jo aukoti 
per Raudonojo Kryžiaus įstai
gą.

Jaunuolis J. Kunigonis jau 
du kartu aukavo, jei reikalas 
bus, aukaus ir daugiau. Apsi- 
ėmusieji taip svarbiai pagal
bai yra šie draugai-draugės : J. 
Stanys, L Balsiūtė, O. Ku- 
čiauskaitė, V. Jekevičia, A. 
žemaitis, S. Meškys, P. Pa- 
serskis. šis darbas su šiais na
riais nepasibaigs, bet pagal iš
galę, bus varomas pirmyn, 
kad daugiau taip brangios me
džiagos gavus karo laimėji
mui.

Dėl keletos priežasčių pri
davus rezignaciją šių metų 
kuopos organizatoriui J. Bal
siui, jo vieton išrinkta pirmi
ninku A. žemaitis.

Kad narsieji Sovietų Sąjun
gos kariai galėtų greičiau 
grįžti į frontą, jiems reikalin
ga pagalba — vaistai. Russian 
War Relief surengtose rinklia
vų dienose rugpj. 28, 29 d. 
davė 3,000 dol. tam tikslui. 
Šį kartą dar geriau, negu ka
da nors pirmiau pasirodė mū
sų organizacijos nariai, su 
draugu P. Paserskiu priešaky
je. Nes jis vienas, apart buvi
mo komisijoje, tam darbui su
rinko $96.57. S. Raymonta 
$38.43, K. Juškauskas $31.73, 
A. žemaitis $19.57, V. Jeke
vičia $18.71, J. Stanys $17.66, 
J. Deltuva $13.02, S. Meškys 
$11.27, O. Kučiauskaitė $10.- 
24, V. Stankevičia $6.64, A. 
Vitkus $4.10, F. Deltuvienė 
$3.78, F. Pivariūnas $2.03. 
Viso $273.79.

Tarptautiniai kova vedama, 
tarptautiniai dirbama.

Bet save gerbti, jog esame 
lietuviais, yra garbinga, todėl 
kuopos susirinkime nutarta 
paaukoti 25 dol. Sovietų medi- 
kalei pagalbai, pasiunčiant 
tiesiog į Centrą, Brooklyn, N.

Pasidžiaugti nuveiktais dar
bais yra gražu, bet ilgai

Mexico, Me.
Sumažėjo Publika

Kartais ir su mažu reikalu 
šeštadienio vakarą išeini pasi
žiūrėti į miestelį ir tuojau ma
tai didelį skirtumą, negu me
tai laiko atgal. Būdavo pil
ni šaligatviai žmonių, o nuva
žiuosi prie ežero, tai pilnas 
pakraštys; vieni maudosi, kiti 
taip vaikštinėja. Bet šią vasa
rą nuvažiuoji į paežerį, tai vi
sai mažai žmonių, tik kur-ne- 
kur rasi žmogų. Priežastis — 
karas. Kad galėtume karą lai
mėti, tai turime visi daugiau 
dirbti ir su vyriausybe koope
ruoti.

Bedarbė sumažėjo, dirba 
tai vieną, tai kitą, nežiūrint, 
kiek kas uždirba, bet jau pas 
mus visai mažai bedarbių li
ko. Kada veik visi dirba, tai 
turėtų ir visiems būti gerai, 
bet taip nėra. Stubų savinin

kams namo pataisymas pasi
darė brangus, kaip kurie dar 
neišmokėję už stubas, tai turi 
atmokinėti morgičius, o kar
tais ir ta stuba tuščia stovi.

Taigi, nors ir nėra depresi
jos, bet tokiems stubų savinin
kams gręsia stubų praradimas, 
žinoma, tarpe lietuvių dar to 
nesimato.

Naujagimių skaičius žymiai 
padidėjo, nežinau, kaip yra 
kitur, bet pas mus daug vaikų 
gema, o Rumforde ligoninė 
skelbia, kad dar niekados pir
miau nebuvo tiek vaikų gimi
mo, kaip šiemet. Mūsų apy
linkės moterys tuo gali pasi
didžiuoti.

Mexico Vaclovas.

LICENSES
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine, Liquor
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 862 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
143 Driggs Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOSEPHINE PIOTROWSKI
ld2 Driigs Ave., Brooklyn, N. Y. (T)

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 523 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section .197 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
99 St. Nicholas Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOHN CINIEL
99 St. Nicholas Ave., Brooklyn, N. Y.

• ••••••<)••• • ••••••••••••••••••••••

MATEUS AS SIMONAVIČIUS
OT Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga 'XO

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

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

; 426 SOUTH 5th ST. BROOKLYN, N. Y.
• Blokas nuo Howes St. eleveiterio stoties. Tol. EVergreen 4-9508
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PRANEŠIMAI
Iš KITUR

PHILADELPHIA, PA.
Tie draugai ir drauges, kurie bu

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

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2385 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
3230 . Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

WILLIAM T. MANNING
3230 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2227 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
183 Bedford Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MIRIAM BRANDT BRESLOW
183 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y. (T)

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10735 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2952 Avenue R, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOHN CORDES
2952 Avenue R, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 721 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 1(7 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
478 Kings Highway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ANTHONY PALAZZO
478 Kings Highway, Brooklyn, N. Y. (T)

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1871 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control L»w at 
333 Sumner Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BENJAMIN BICKEL
333 Sumner Ave., Brooklyn, N. Y. (T)

NOTICE is hereby given that License No, 
GB 1767 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
258 Prospect Pk W., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off th# 
premises.

TREASURE FOOD MARKET, INC.
258 Prospect Pk W., Brooklyn, N. Y. (t*j

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1964 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section IvT 
of the Alcoholic Beverage Control Law 
418 Stanhope Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JACOB SCHERER
418 Stanhope St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1074 has been issued to the undersigned 
to sell wine & Liquor at retail, under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
I^w at 3901 5th Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MICHAEL B. NOVOK
3901 bth Ave,, Brooklyn, N. Y.

Lietuvių Rakandų Krautuve

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

/ , IŠDIRBĖJAI IR PARDAVĖJAI

(Geriausios Rūšies Rakandų
Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių 

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENe ir SŪNAI

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

anglių pristatymas j miestus

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661II______________ ___

Biznieriai, skelbkite savo biznį 
dienraštyje “Laisvėje”!

'

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

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

J. GARŠVA
Graborius-Uiulertaker

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

Clement Vokietaitis
Lietuvis Advokatas

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tol. TRiangle 5-3622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7179

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

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.

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

CHARLES 
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 
306 UNION AVENUE 

Tarp TenEyck ir Maujer Sts.
BROOKLYN, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

| ★ LIETUVIŠKAS ★ |

TRAKTYRIUS
g (VALGYKLA IR ALINE) X 
Q Rheingold Extra Dry Alus g 
S Didelis pasirinkimas visokių o
X Vynų ir Degtines 8
B Importuotų ir Vietinių g
8 Kasdien Turime X 
g KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ g
| JUOZAS ZEIDATI
g Savininkas «
g 411 Grand St. Brooklyn g

F. W. Skalius 
(Shalinskas) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Ave. 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

Brooklyn, N. Y.660 Grand Street

NOTARY
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

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

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

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

kad visados bus patenkinti.

Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį!
TURIME GERŲ VYNŲ IR DEGTINIŲ

Ateikite pasimatyti su Giviais
Geriausias Alus BrooklyneStaf 

adresas:

ll£ll

459 GRAND ST
Skersai nuo Republic Teatro

BROOKLYN, N. Y.
Tel. EV. 4-8698
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Brooklyno Lietuvių Draugijų Ambulanso Fondo 
Aukų Rinkimo Atskaita

Pinigų pribuvo nuo Draugijų, ir surinkta aukų sekamai:
Davė Surinko 
iš iždo aukų

Lietuvių Kriaučių 54-tas Skyrius ...............  $500.00 ------
§v. Jurgio Draugija .............;......................... .... 200.00 19.00
Lietuvių Amerikos Piliečių Kliubas ................ 100.00 ------
§v. Vincento Draugystė, Maspeth, N. Y............ 50.00 38.25
Lietuvių Atletų Kliubas ................................... 50.00 8.00
L. M. R. K. Sąjungos 29-ta kuopa .............. 25.00 21.00
L. D. S. Centro Komitetas ............................ 25.00 — —
L. D. S. 1-ma kuopa ............................................. 87.55
Daktaras Antanas J. Stalionis ........................ 50.00 ------
Liet. Kriaučių Kontraktorių Sąjunga ........... 50.00 ------
S. L. A. 38-ta kuopa ....................................... 50.00 ------
Liet. Piliečių Kliubas, Maspeth, N. Y...............  25.00 3.00
Dr. Martin Luther Draugystė ........................ 25.00 ------
Lietuvių Tautininkų Kliubas .......................... 25.00 ------
Aido Choras .......................................................... 25.00 ------
Moterų Apšvietos Kliubas ..................................... 50.00
A. L. D. L. D. 1-ma kuopa ...........................  5.00 40.50
A. L. D. L. D. 185-ta kuopa .....  3.00 16.72
A. L. D. L. D. 138-ta kuopa .................... 5.00------------
L. D. S. 14-ta kuopa ................................ 5.00------------
Neprigulmingas L. A. P. Kliubas .......................... 8.75
L. S. S. 19-ta kuopa ............................... 10.00------------
L. R. K. S. A. 134-ta kuopa ............................ 5.00 1.00
S. L. A. 250-ta kuopa ....................................... 5.00 1.00
Aukos priduotos Komitetui .............................. 33.23 ------

Viso pribuvo ............................................. $1,271.23 $294.77 $1,566.00
IŠMOKĖJIMAI:

Amerikos Raudonajam Kryžiui, už Standard Army Ambulance, 
Style I-B ................................................................ $1,555.00

Už 300 Aukoms rinkti blankų ir 300 konvertų ............................... 6.00
Stampos, atvirutės ir rašymo reikmenys .......................................... 2.00
Už atskaitų atspausdinimą .................................................................... 3.00

Viso išmokėta ..................................................... '.......................... $1,566.00
Rugsėjo 9, 1942, atskaitą darant atsirado trūkumas $2. biloms išmokėti, 

kuriuos 2 komiteto nariai pridėjo. Visos bilos yra apmokėtos ir Ambulanso 
Fonde pinigų nelieka.

Ambulansas buvo dovanotas Amerikos Raudonajam Kryžiui, Rugpjūčio 
30, 1942,- 2 vai. po pietų, Lituanica Aikštėje, dalyvaujant apie 2000 lietu
vių Brooklyno ir Maspetho Lietuvių Draugijų atstovams, kurie pasakė 
atatinkamas kalbas, pritaikytas šiam svarbiam Lietuvių gyvenime įvykiui.

Draugijoms ir visiems lietuviams už aukas, taip pat aukų rinkėjams,
Aido Chorui už gražias daineles, tariame širdingą ačiū.

KOMITETAS:
■ Pirm. J. LeVanda, Vlce-Plrm. K. Petrikienė, 

Iždininkas S. Bredes, Jr.
Sekretoriai—J. A. Draugelis ir J. Kairys.

Surinkta Nuo Pavienių Asmenų
Šv. Vincento Draugystė, Maspeth, 

aukų surinko:
J. Valantinas $3, Petras Schultz 

$2. Po $1: K. Dėdinas, M. Budenas, 
S. Cerebejus, P. Gudiškis, J. Pra
naitis, A. Veselka, A. Mickevičius, 
F. Matonis, J. Karsokas, P. Žvir
blis, K. Bagdonas, F. Yocis, J. Bu- 
dinavičius, P. Svetka, S. Valanti
nas, K. Vigūnas, V. Zabelskis, V. 
Tamošaitis.

Po 75c: P. Augustinas, J. Kvartū- 
nas. Po 50c: P. Bagočiūnas, P. Ku
činskas, K. Sizūnas, P. J. Šlapikas, 
F. Kepezinskas, B. Kulis, A. Matu
lionis, V. Kuodis, J. Petrauskas, J. 
Teiberis, V. Verketis, F. Petrulis, 
A. Valutkevičius, J. Tamulionis, S. 
Gintis, K. Pavydįs, K. Juonis, M. 
Marcinonis, N. Kabasinskas.

Po 25c: V. Tolutis, J. Barkaus- 
kąs, J. Sadeckas, Ig. Petrauskas, J.
J. Bemath, A. Kubilius, J. Budenas,
J. Gudiškis, A. Bazaras, A. Razmi
nas, A. Spaičys, V. Radzevičius, J. 
Suolelis, K. Raponavičius, J. Gražu
lis, S. Kelmelis, J. Meskis.

Lietuvių Piliečių Kliubas, Mas
peth, N. Y.

K. Grokerta $1. Po 50c: P. Pau
lauskas, J. Whitcombe. Po 25c: A. 
Kūlikas, S. Girnius, J. Seilius, K. 
Paškevičius.

L.D.S. 1-mos kp. vardu surinko 
A. Balčiūnas:

Po $5: F. Yakštys (mėsinyčia), 
Mote jus Liepus (Bar and Grill), F. 
Cikanavičienė, Helen Laske, A. ir 
A. Lapash. Joseph Urbaitis $3.

Po $2: V. Lukoševičius (keptu
vė), A. Balčiūnas, J. ir K. Anskis,
M. ir M. YakšČiai, Mathew P. Bal
las. M. Vedegienė $1.50, Mary Mar- 
ris $1.05.

Po $1: Joseph Dobrow, Frank 
Gražys, P. Daužickas, W. Keršulis, 
P. Kapickas, V. Čepulis, M. Wilson, 
M. Kraujalis, Mrs. Pranaitienė, J. 
Cesna, Mrs. Kazakavečienė, J. Mal
kin, J. Balčiūnas. K. Yotautas 50c.

L. D. S. 1-mos kp. vardu surinko
K. Petrikienė:

Po $5.00: P. Vaznys, Mrs. Jordan.
Po $2: V. Shibeika, J. Dainius, 

E. L. Jordan. Po $1: Stakovas, P. 
Grabauskas, Grubis, Rušinskas, J. 
Marčiukienė, G. Kuraitis, K. Bal
čiūnas, Ona Lapato, I. Levanienė, 
A. Velička, J. Vareson, J. Kovas, S. 
Vertelga, J. Kalvaitis, A. Mureika.

Po 50c: Matulevičius, P. Buknys, 
O. Andžiulienė.

Šv. Jurgio Draugijos piknike su
rinko A. Balčiūnas ir A. Budavičius:

Po $1: K. Kreivėnas, S. Sadaus
kas, E. Gailiūnienė, A. Bartašiūnas. 
J. Rapkevičius, V. BukŠnaitis, S. 
Baciuskienė, P. Siauris, A. Lelis, S. 
Simas 90c.

Po 50c: F. Cikanavičienė, V. Poš- 
kaitis, Ch. Juknis, P. Putrimas, J. 
Steinis, O. Buividienė, T. Susinskas, 
A. Šertvietienė, * J. Daugirda.

Po 25c: V. Putrimas, J. Ciseilis,
J. Steinis, M. Maskvytis, L. Spilgis,
K. Poška, J. Yanch, A. Paškevičius, 
J. Povilaitis, J. Sudis, J. Kuodis, S. 
Skuja, J. Maksimavičius, A. Nuoba- 
ra, A. Ankudavich, Mrs. Zukevičie- 
nė, Ch. Bukčius. P. Kriaučiūnas 15c, 
J. Čirba 10c, S. Grem 10c.

L. M. R. K. Sąjungos 29-ta kp.,— 
< surinko Morta Šertvietienė.

Po $1: E. Valterienė, M. Šertvie
tienė, O. Budraitienė, U. Mikulskie
nė, M. Barauskienė, V. Gaigalie
nė, M. Kivytienė, F. Bendžiuvienė, 
Stučiuvienė, Navarauskienė, Gražie
nė, Obelienienė, Klimienė, Jakima
vičienė, Butan, Mačienė, Zalauskie-
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nė, U. Cižauskienė, S. Barkauskie
nė, Mrs. Helen Willis.

Po 50c: J. Adomenienė, E. Milu- 
kienė.

Moterų Apšvietos Kliubo vardu 
surinko K. Petrikienė.

Po $5: Šimanskas ir Petkauskas 
(mėsinyčia), Dr. J. Misevičius, Mr. 
ir Mrs. J. Zeidat (Bar & Grill), 
M. K. Sukackienė ir sūnus, Petras 
Tumelis.

Po $2: S. Sasna, K. Petrikienė, 
B. Zalogiūtė.

Po $1: Grikštienė, P. Rainienė, 
; Mrs. Baskauskienė, J. Stankaitienė, 
Kvietkienė, Petkienė, Augutienė, 
Varison, Wm. Kasper. K. B. Dep- 
sas $1.50. Tannenbaum 25c.

Moterų Apšvietos Kliubo vardu 
surinko S. Kleizienė.

Urbono Vaistinė, Maspeth, N. Y. 
$2.

Po $1: S. Kleizienė, J. Martin, J. 
Dredzik, O. Rimkienė, S. Meškienė.

Po 50c: J. Mincinauskienė.
Po 25c: R. Laukaitienė, W. Ma

žeikienė. Po 10c: A. J. Hadwig, M. 
Bartkus. Nėra vardo 5c.

A.L.D.L.D. 1-ma kuopa.
D. M. šolomskas $2. Po $1: A. 

Bimba, J. Gasiūnas, P. Venta, V. 
Tauras, V. Rudaitis, R. ir E. Miza- 
rai, P. Šolomskas, P. Buknys, A. 
Barzda, M. Dobinis, A. Paikienė, 
F. Vaitkus, V. Kazlauskas, J. Birš
tonas, V. Karlonas. O. Bagdonas 
60c.

Po 50c: J. Barkus, J. Byronas, 
R. M. Sidney, N. Pakalniškis. L. 
Kavaliauskaitė 25cf Prakalbose su
rinko $20.64.

A.L.D.L.D. 185-ta kuopa.
Po $1: J. Vinikaitis, M. Klimas, 

W. Sheinis, F. Ivaškevičius, Mr. ir 
Mrs. Sesso. Mrs. Naujokas $2, Mrs. 
Misevičia $2, F. Rimkus 75c.

Po 50c: W. Baltrušaitis, K. Jo- 
cūnas, J. Kalvaitis, N. Kisielius, Ch. 
Poška, K. Bundonis, M. Ripinskas, 
Mrs. Davienė, S. Dambrauskas, A. 
Rano. P. Karalevičia 35c, A. Kau
karas 32c.

Po 25c: P. Grisaitis, R. Vaičiulis, 
E. Navikas. P. Šolomskas 15c.

Po 10c: B. Vaitkus, J. Valasevi- 
čius, S. Griškus, J. Macy.

L. R. K. S. A. 134 kuopa: K. Na
vickienė $1.

SLA 250 kuopa: A. Ulozas $1.

Neprigulmingas L. A. P. Kliubas 
aukų surinko:

Po $1: J. Bartašius, J. Arminas, 
A. Latvaitis, L. Aleksiejus.

Po 50c: P. Giedris, A. Bagdonas,
J. Juška, J. Navikas," G. Chesnes,
K. Kontrimas, P. Šveplenas.

Po 25c: K. Bender, V. Pivoriūnas, 
Ig. Muckus. B. Žilis 50c.

Aukos priduotos Fondo Komitetui:
Juozas Ginkus, saldainių krautu

vė $6.00.
Mateušas Simonavičius, Bar & 

Grill $5.
Ignas Sutkus, Bar & Grill $5.
Jonas Baltramaitis $5.
Kazys Tionaitis $3.
M. ir O. Blažiai $2.
V. Adeikienė $2.
N. Kanopiėnė $1.
Jonas Šaltis $1.
Chas Almantas $1.
J. LeVanda $1.
J. A. Draugelis $1.
J. Šertvietis 23c.

LAtŠVft

CIO TARYBA VĖL PASISAKĖ 
UŽ ANTRĄ FRONTĄ DABAR

Didžiojo New Yorko Indus
trinių Unijų Taryba, CIO, rug
sėjo 17-tą įvykusiame posėdy
je, varde 500,000 savo narių, 
perspėjo apie pavojų dėl ati
dėliojimo antro fronto. Tary
ba vienbalsiai nutarė siųsti 
prezidentui Rooseveltui laišką 
pasmerkiant apyserius ir ra
ginant atidaryti Europoj nau
ją ofensyvą dabar.

Atsakymui f New York Ti
mes ir kitoj spaudoj tilpusius 
pranešimus ir komentarus, 
būk esą planai apleisti klausi
mą ofensyvo šiais metais, uni- 
jistai sako:

“Mes netikime paleistiems 
pranešimams, kad Amerikos 
ar Britanijos valdžios turi 
nors kokią intenciją atmesti 
savo paskelbtas sutartis su So
vietų Sąjunga.”

Greta laiško prezidentui, 
CIO Unijų Taryba atsišaukė 
į lokalus iš naujo pareikšti sa
vo sentimentą apie antrą fron
tą ir paremti jį atviro oro mi
tingais susiedijose ir prie ša
pų. Apie tai Michael Quill, 
Transporto Darbininkų Unijos 
prezidentas, sakė:

“Daugelis iš mūs tapome

Kostumersky Kriaučių 
Darbai Sumažėjo

Kostumerskų kriaučių — ci
viliniams- vyriškų drabužių ant 
užsakymo siuvimo darbas su
lindo į ožio ragą. Pereiti du 
sezonai, žieminis ir pavasari
nis, buvo geri, bet ne darbi
ninkams, o tik bosams, davė 
neapsakomus pelnus firmų sa
vininkams.

Vyriškas garnitorius, pigiau
sios kainos, buvo $55, o vidu
tinis — $85, toliau pasiekė 
$110 ir $125.

Dirbant pas kostumerskus 
kriaučius tenka pastebėti, kad 
vienas kostumeris. duoda užsa
kymą ant 4, 6 ir iki 12 siūtų. 
Reikia stebėtis, kaip tiem 
žmonėm lengvai ateina pini
gai, tik vienas žmogus per me
tus nusiperka 24 siūtus, o kur 
kitos jo paties ir jo šeimos 
drapanos.

Vyras darbininkas susičėdi- 
jęs kiek pinigų nusiperka vie
ną siūtą ir tai pasirenka, kad 
būtų tinkamas žiemai ir va
sarai. Tarpe darbininkų mes 
rasime daug ir tokių, kurie su 
vienu siūteliu praleidžia ir po 
kelis metus.

Kriaučių darbų sezonas už
sibaigė su paskutinėmis dieno
mis birželio, šių metų. Jau 
daugiau kaip du mėnesiai, kai 
siuvėjai vaikščioja be darbo. 
Unijos raštinė kas dieną pri
sirenka pilna; ne tik kostu- 
merski, bet ir kitų linijų dra
panų siuvėjai yra bedarbių ei
lėse. New Yorke apskaitliuo- 
jama 500,000 bedarbių, o ta
me skaičiuje 150,000 yra siu
vėjų. Tai nemaža armija. Ka
reiviams drabužius daugiausia 
siuva pietinėse valstijose. Kon- 
traktoriai iš to gauna daugiau 
pelno, nes ten darbininkai 
daugiausia neorganizuoti, to
dėl pigiau apmokami, o New 
Yorke didžiuma yra unijistai 
ir yra unijinė mokesties ska
le. Siuvėjų bosų associacija 
veda kovą gauti militariškų 
drabužių siūti, bet dar tikrai 
nežinia, ar pavyks. '

Darbininkų yra užduotis, 
ypatingai dabartiniu laiku, 
kada pasaulis dega karo lieps
noje, visiem susiorganizuoti į 
unijas, kad iš vienų nebūtų 
darbai atimami ir siuntinėjami 
kitur, o kitiems nereikėtų už 
pusdykį dirbti, o kontrakto- 
riams didelius pelnus krauti. 
Apart savo amatinių reikalų, 
darbininkai taipgi privalo dar
buotis, kad pasaulinis karas 
baigtųsi su darbininkų laimė
jimais ir įsteigimu demokrati
jos visiems, kad visiems būtų 
lygybė.

Siuvėjas, 

užmigdyti raportais, kad an
trasis frontas esąs jau tik už 
kampo.

“Daugelis iš mūsų dar klau
some apyserių propagandos. 
Mes neturime atsidėti ant sli
džių pažadų.”

Quill pažymėjo, kad kaip 
New Yorko CIO Unijų Taryba 
davė vadovybę veiklai, kuri 
aną syk sutraukė 60,000 pu
blikos į Madison Square Par
ko demonstraciją už antrą 
frontą ir buvo įkvėpimu dau
geliui panašių mitingų kitur, 
gali ir turėtų duoti vadovybę 
ir dabar, ypatingai dabar. Jis 
sakė :

“Amerikos darbininkai dar 
galėjo būti nenusistatę antro 
fronto klausimu prieš trejetą 
mėnesių, bet jie dabar mato 
pavojų dėl atidėliojimo.”

Lewis Merrill, Ofisų ir Pro
fesionalų Darb. Unijos prezi
dentas, pirmininkavęs posė
džiui, pareiškė:

“Aš tikiu, kad mūsų vyriau
sybė nuoširdžiai nori atidary
ti antrą frontą, bet aš tikiu, 
kad yra jėgos šioje šalyje, ku
rios trukdo vyriausybės nuo
sprendžiams.”

Miestas Paskyrė PinigŲ 
Civilinių Apsigynimui
Miesto budžeto taryba per

eitą ketvirtadienį įgaliavo 
miesto iždininką išleisti $161,- 
058.06 supirkimui reikmenų 
civilinių apsaugos įstaigoms.

Queens prezidentas Burke 
atakavo paskyrų rezoliuciją, 
sakydamas, būk civilinių ap
sigynimo fondai naudojami su
pirkti sausainiams, kavai, mui
lui ir žaismėms. <

Į tą kandžiojimą atsakė 
Miesto Tarybos prezidentas 
Newbold Morris, išaiškinda
mas, kad maisto produktai bu
vo nupirkti miesto ir yra pa
skirstyta po įvairius civilinių 
apsigynimo centrus vartojimui 
pagalbai gyventojų atsitikime 
atakų iš oro. Jis klausė, ar 
Burk ė nori, kad nukentėję 
atakose būtų nevalgę.

Po nevykusio bandymo ata
kuoti civilinių apsigynimą, su
sigėdęs Burkė aiškinosi nesąs 
priešingas teikimui maisto ne
laimės ištiktiems ir balsavo sy
kiu su kitais už rezoliuciją.

Drabužiai Sovietų 
Sąjungos Žmonėm

D r a b užiai kariaujantiems 
Sovietų Sąjungos žmonėms, 
taipgi milijonams pabėgėlių 
nuo hitlerizmo yra labai svar
bi parama. Milijonai žmonių 
turėjo apleisti savo namus 
bėgdami nuo hitlerinės paviet
rės ir pradėti gyvenimą iš 
naujo, naujam krašte, tarp ka
rui remti daug aukaujančių 
žmonių. Tad kiekvienas dra
bužis, ar tai jis būtų vyrui, 
moteriai ar kūdikiui, yra nau
dingas.

Pastarosiomis keliomis sa
vaitėmis per moterų komisiją 
visai naujų, savo specialiai 
tam tikslui pasiūtų arba sau 
pirktų, bet nevartotų, prida
vė L. Stotkienė iš Maspetho, 
A. Gilmanienė ir Wm. Sanka. 
Pundus padėvėtų, bet gerų 
drabužių ir batų pridavė Če
puliai, Brunza, Laukaitienė, 
V. Bukįšnaitis, A. Ripkevičie- 
nė, P. Mingila.

Mot. Komisija.

Pakeis Naujokų Ėmimo 
Punktą

Vyresnysis gen. Thomas A. 
Terry skelbia, kad neužilgo 
Grand Central Palace, New 
Yorke, bus paverstas naujokų 
priėmimo centru vieton Go
vernors Island. Nepakanka
mos susisiekimo priemonės ir 
stoka patalpų minimoj saloj 
esą pakeitimo priežastimi.

t

Jurgis Kazakevičius
Išeina Kariuomenėn

Jurgis Kazakevičius

Jurgis Kazakevičius, “Lais
vės” kaimynų Vinco ir Onos 
Kazakevičių sūnus, priimtas 
kariuomenėn rugsėjo 16-tą, iš
vyks į armijos kempę rugsėjo 
30-tą. Jurgis yra antrasis ir 
paskutinis sūnus, išeinantis iš 
tos šeimynos. Sūnus Vincas 
tarnauja jau apie 7 mėnesiai, 
randasi pietinėse valstijose. 
Prieš trejetą savaičių tėvai 
buvo nuvykę jo atlankyti, kur 
išbuvo per visą savaitę. Pas 
tėvus dar liekasi dukrelė Flo
rence, apie 11 metų.

Išleisdami kariuomenėn Jur
gį Kazakevičių, Brooklyno ir 
apylinkių lietuviai netenka la
bai daug namų fronte. Jurgis 
yra gabus, daug iniciatyvos ir 
pasiryžimo turįs jaunas meni
ninkas. Jis eilė metų vadovau
ja Great Necko lietuvių chorui 
Pirmyn ir išauklėjo jį į aukš
tai prasisiekusį chorą. Choro 
Jurgis buvo ne vien tik moky
toju, bet ir organizatoriumi, 
mažos kolonijos jėgas padė
davo papildyti savo draugų jė
gomis ir iš Brooklyno.

Jurgis vadovavo plačiai ži
nomai šokių orkestrai, taipgi 
tūlą laiką vedė programinę 
stygų orkestrą, kuri rodė ge
ros vilties ateičiai. Jis taip 
pat yra dalyvavęs daugelio 
veikalų suvaidinime ir daug 
kuo padėjęs perstatymui ir tų, 
kuriuose pats nevaidino.

Nežiūrint, kad turėjo rūpes
čių su greatneckiečių choru, 
visą laiką taipgi buvo veikliu 
nariu Aido Choro ir LDS Jau
nimo kuopos BuiLDerS. Bile 
kokiame organizacijos refkale 
iš Jurgio galėjai gauti talką ir 
ant jo atsidėti su pasitikėjimu, 
kad darbas bus atliktas.

Linkime Jurgiui Kazakevi- 
kiui taip pat sėkmingai tar
nauti savo krašto ir žmonijos 
gynime nuo žvėriško hitleriz
mo, užpuolusio ir pasimojusio 
sunaikinti mūsų kultūrišką, 
kūrybišką gyvenimą, privertu
sio mylimą muziką ir dainą 
pakeisti ginklais ir kova iki 
pergalės. Laimingos kloties 
tarnyboje ir greit sugrįžti!

Nežino, Ar Ims Tėvus 
Kariuomenėn

Pulk. Arthur V. McDermott, 
Parenkamosios Tarnybos di
rektorius New Yorko mieste, 
sako, kad jis negalėtų niekam 
užtikrinti, kaip ištiesų, bus su 
ėmimu kariuomenėn tėvų, nuo 
kurių išimtinai priklauso šei
mos užlaikymas. Jo manymu, 
tokio reikalo dar nesą ir jei
gu būsiąs, tai dar ne greitai.

Majoras LaGuardia sako, 
kad su apribavimu gazolinos 
nacionale plotme, palengvės 
miesto apšildymo problema.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
Darbininkų Įstaiga

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

rios bolių alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tek: STagg 2-3842

Iš LLD 55 kp. Susirinkimo
Ridgewood, Brooklyn, N. Y.
Rugsėjo 15 dieną atsibuvo 

susirinkimas ALDLD 55 kp. 
Šio susirinkimo svarbiausias 
dalykas, tai kad surengti ge
rą vakarienę.

Vakarienės komisija rapor
tavo, kad vakarienė atsibus 
šeštadienį, spalių 31 d., Ša- 
polo-Vaiginio svetainėje. Va
karienės tikietai $1.50. Drau
gas Steponaitis raportavo, kad 
jau tūri pardavęs keletą ti- 
kietų.

Komisija pasiryžus surengti 
kuo geriausią vakarienę.

Korespondentas.

Kiek Kainuos Greitai 
Pasivažinėjimas?

Vyriausis miesto teisėjas 
Curran patvarkė, kad prade
dant rugsėjo 23-čia bausmės 
už pergreitą važiavimą auto
mobiliais bus sekamos:

Mažiausia $10 ar penkios 
dienos kalėti už pirmą prasi
žengimą ;

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 

(sudarau su ame
rikoniškais. Rei- 

Įkalui esant ir 
[padidinu tokio 
/ dydžio, kokio pa

geidaujama. Tai
pogi atmaliavojr 
įvairiom spalvom.

STOKES
St., Brooklyn

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

Tel. GLenmore 5-6191

JONAS
512 Marion

LORIMER RESTAURACIJA
ANTANAS BARZDA, Savininkas

417 LORIMER ST. “Laisvės” Name BROOKLYN

Geriausios rūšies

VALGIAI
Gaminami EuropiŠko 

ir Amerikoniško 
Stiliaus

Puikūs lietuviško na
mų darbo kilbasai Ir 

kepta paršlena

GaspadorlŠkal nuvirti 
kopūstai Ir barščiai

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

Visada yra pasirinkimas pieniškų valgių ir daržovių—virtų ir žalių

ROBERT LIPTON
GRAND ST

DŽIULERIAI yra gražiausios ir ilgiausia atmintinos dovanot

i move-
133.75

YIRI-THIN RYTHM ... 
Yellow gold filled cat*, 
17-fiwal Prachlofl

....

DAIKTAIS 11
KAINOMIS 

BOSITE 
PATENKINTI

YERI-THIN AIRWAY . . . PW

•4 y»Uow ęold «*Ms
GuildBt back. II (await. WtJt

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

MERCEDES ... 14 H. 
solid /allow fold caia. 
l7-|ewel Pracition move
ment .... ML50

Krautuvėje yra 
didelis pasirin
kimai 1 a i kre
ditų, 1 a ikrodė- 
IIų, deirtiantinių 
tiedu, auksinių 
ir a i d a biinių 
daiktų ir daik
telių, kokių tik 
.urna reikalin
ga.

m
M

M
H

SH
M

I

Pirmadienis, Rugsėjo 21, 1942

$20 ar 10 dienų už antrą;
$50 ar 20 dienų už trečią, 

kartu su atėmimu leidimo.
Dabartinis greitis mieste 

laike pritemdymų (dimouts) 
yra 20 mylių per1 valandą ir 
pasisukimuose tik 10 m. per 
vai. Dienos šviesoj leidžia
ma važiuoti po 25 mylias, eks
presinėmis gatvėmis po dau
giau.

Du jauni vyrukai nuteisti 
po 3 metus kalėti už bandy
mą įsilaužti į pašto skyrių, 
Brighton e.

New Yorke suareštuota dar 
6 asmenys kaltinimu būtlege- 
riavus automobilių padango
mis.

Akiniai už $7.50
Per sekančias 30 dienų, mes 

darome šį special) pasiūlymą 
savo seniems ir naujiems pa
či jantams.

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.

i
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