
kodėl vokiečiai

Berlynas pasakoja, būk 
dideli lietūs esą viena iš 
priežasčių, 
taip ilgai negali užimt Sta 
lingradą.
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Mėtė Didžiules Bombas po Du iki Keturių Tonų Svorio
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vietas ke-

Naciai Perdaug Išpučia Vckiečią Oficieriai Šau-

kurie

Raudonarmietis Bal- 
sako mums, amerikie-

Saliamono Salos. — Ame
rikiečiai gavo čia dąugiau 
pastiprinimų.

London. — Pasklido gir
dai, būk Finliandija sutiktų 
daryt atskirą taiką su So
vietais. Anglija visai tuom 
netiki.

Po 
su- 
vo-

Wendell Willkie, prezidento 
asmeninis pasiuntinys, aplan
kė keletą fabrikų Kuibyševe.

miesto gynėjai, aukodami 
gyvastis, muša priešą 

kad mes gyventume lais- 
kad mes gyventume tai- 
Vienas Maskvos laikraš- 

garsiąją Abraomo 
sakytą 1863

O Stalingradas vis tebesilai
ko'.

To 
(savo 
tam, 
vėje, 
koje.
tis citavo 
Lincolno kalbą, 
metais po to, kada federalinės, 
vyriausybės kariuomenė laimė-; šimtą mylių, 
jo mūšį Gettysburge, kur žuvo i 
daug abiejų pusių karių.
priminė:

“ Pasaulis

Jei kuris skaitytojas nėra 
perskaitęs raudonarmiečio J. 
Balčiūno laiško (tilpo “Laisvė
je” iš rugs. 21 d.), tai jis bū
tinai turi jį perskaityti.

Tasai laiškas nėra rašytas 
kokio tai filozopo, neigi jis ra
šytas spaudai. Jį rašė eilinis 
raudonarmietis, kovojąs prieš 
amžinąjį lietuvių tautos priešą, 
vokietį, 
čiūnas 
čiams:

“Jūs

sako, kad 
atsišauki-

muškite priešus iš vie
nos pusės, o mes iš antros; tai 
greičiau juos sumušime; f o jei 
gyvi liksime, galime ir susitik
ti, netikėtai. ..”

Paprasti žodžiai, bet jie turi 
tokios milžiniškos reikšmės!...

Jei kuris mūsų skaitytojas 
gautų nuo savo giminių, tar
naujančių Raudonojoj Armijoj 
laiškų, yra prašomas prisiųsti 
mums; mes jam sugrąžinsime 
ir padėkavosime, kaip padarė
me prisiuntusiam J. Balčiūno 
laišką, Broniui Daržanauskui.

Matote, kokis yra skirtumas 
tarpe mūsų spaudos ir pro-na-1 
ciškos. Anoji apverkia tuos lie
tuviškus nacius, kuriuos Tary
bų Sąjunga išgabeno į Tarybų 
Sąjungos gilumą (kad apsau
goti Lietuvos liaudį), o mes 
spausdiname laiškus tų, 
muša rudąjį žvėrį!

T ATQVirQ antrašas: 427 lorimer streetLirlJO V 1.0 Telephone: STasrsr 2-3878

KRISLAI
Jau ir Ruduo.
Sukako 15-ka Mėnesių

Muniche yra fabrikai tan- 
Jis.kų, motorų, šarvuotų auto

mobilių, granatų ir kitų ka- 
mažai pastebės, yo pabūklų. 
neigi jis ilgai atsimins tą, ką __________

mes čia sakome, bet jis nieką-\ 
dos negalės pamiršti to, ką jie 
čia padarė . .

Taip, pasaulis niekad nega
lės pamiršti to, ką Stalingrado 
gynėjai padarė! Jis niekad ne
galės pamiršti to pasišventimo, 
to karžygiškumo, to atsidavimo 
žmonijos laisvei, kokį parodė pyezįdento 
Stalingrado gynėjai! • •

Raudonarmiečio Balčiūno 
Laiškas.

i Rašo R. Mizara

Jau turime rugsėjo 22 dieną. 
Vasara praėjo. Atėjo ruduo. 
Laisvę mylinčiosios žmonijos 
viltys, kad vasarą bus atidary
tas antrasis frontas, nuėjo nie
kais. Anglija negalėjo atidary
ti antrojo fronto — nepasiren
gusi ... Taip sako josios vals
tybės vyrai. Tarybų Sąjunga 
viena privalo nešti visą karo 
atsakomybę ant savo nugaros. 
Ir ji neša. Rytų frontas dar vis 
tebėra vyriausias karo frontas, i

Beje, šiandien sukanka ly- I 
giai 15-ka mene šią, kai plėši
kiški vokiškieji kanibalai už
puolė Tarybą Sąjungą. Suėjo 
lygiai 15-ka mėnesių, kai dieną 
ir naktį, kiekvieną minutę, j 
kiekviena valanda verda mū- i 
šiai, kokių pasaulis iki šiol nė
ra matęs! . . .

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.00 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.50
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TEBESI AUGIA KRUVINIAUSI MŪŠIA! DEL STALINGRADO
. I

Anglų Orlaiviai Triuškino 
Munichą, Nacių Partijos 

Gimtinę ir Fabrikų Centrą

LIETUVIS JAUNUOLIS 
ŽUVO KOVOSE PRIEŠ 

HITLERININKUS

Stalingrado Gynėjai At 
griebė Kelias Gatves;

Atmetė Nacių Tankus

London. — Bent du šim
tai Anglijos orlaivių didžio
mis bombomis naktį iš šeš
tadienio į sekmadienį triuš
kino Munichą, nacių parti
jos gimimo vieta. Jie mėtė 
bombas sveriančias po du 
iki keturių tonų. O tokia 
bomba sunaikina visą bloką 
miesto. Muniche užkurti 
gaisrai buvo matomi per

Kiti Anglijos orlaiviai tuo 
pačiu laiku pleškino kelis 
pramonės miestus vakarinė
je Vokietijoje ir taipgi sėk
mingai atakavo nacių gele
žinkelius ir uostus Franci- 
joj, Holandijoj ir Belgijoj ir 
kitus kariniai svarbius 
punktus.

Tuose žygiuose žuvo de- 
sėtkas anglų orlaivių.

Munichas dar tebeliepsno- 
ja.

Iš Anglijos iki Municho 
yra 600 mylių.

Mūsų korespondentas iš Great Necko praneša, jog 
drauge A. Lipskienė gavus pranešimą iš Washingtono, 
kad jos sūnuš Clarence dingo laike bombardavimo Vo
kietijos miestų. Jisai buvo orlaivininkas, savanoriai 
įstojęs tarnauti Dėdės Šamo armijoje. Clarence buvo 
mokytas jaunuolis, didvyriškas kovotojas prieš rudąjį 
fašizmą.

Draugė Lipskienė yra nenuilstanti darbuotoja už 
laimėjimą Šio karo. Jinai pasižymi mezgime svederių 
raudonarmiečiams.

Wendell Willkie Stebisi 
Puikiu Darbu Sovietu 

Fabrikuose

Airiai Šnipinėją prieš 
Amerikos Kariuomenę 

Šiaurinėj Airijoj
Maskva. — Asmeninis 

i Roosevelto pa- 
i siuntinys, Wendell L. Will
kie pareiškė spaudai:

“Sovietų valdžia davė 
man teisę vaikščioti po

Ir jis pasakė korespondentams, fabrikus Laimas
kad, ] 
se fabrikuose, 
Detroite ar Hartforde...

Detroite yra gaminami tan
kai ir .kitoki kariniai reikme
nys. Hartforde gaminami lėk
tuvai ir kitoki kariniai reikme
nys. Šitaip sakydamas, Mr. 
Willkie pareiškė, kad Tarybų 
Sąjungos fabrikai veikia taip 
gerai, kaip geriausieji Ameri
kos fabrikai.

Aišku, tai didelis komplimen
tas Tarybų Sąjungos inžinie
riams ir darbininkams. Čika
gos menševikų galvočius gali 
pasiusti, beskaitydamas šituos 
Willkie žodžius.

lankydamasis sovietiniuo- jokios kontrolės ar apri- 
jis manė esąs bojimo. Aš galėjau klausi

nėt bile vieną asmenį viduj 
fabrikų ar lauke, per ame
rikietį vertėją.

“Rusų mintyse pirmoj 
vietoj stovi antro fronto 
reikalas, šį karą jie laiko 
lygiai Amerikos ir Anglijos 
karu, kaip ir jų pačių, o 
jaučiasi; kad jie neša pačią 
didžiausią karo sunkenybę.” 

Kuibyševe Willkie per še
šiolika valandų lankė fab
rikus ir apie tai sakė:

“Jeigu aš nebūčiau žino
jęs, jog esu Rusijoj, aš bū
čiau jautęsis esąs Detroite 
ar Hartforde. Labai gilų 
įspūdį man padarė aukštas 
darbininkų išsilavinimas ir 
darbo organizuotumas, o aš 
kalbu, kaipo amerikietis, 
pripratęs prie aukšto našu
mo darbe.”

WENDELL WILLKIE NORI 
PASIKALBĖT SU STALINU

I ------------------------- .

Maskva, rugs. 21. — At
vykęs čia Wendell Willkie, 
asmeninis prez.' Roosevelto 
atstovas, pareiškė, kad jis 
nori ilgai pasikalbėt su Sta
linu. Sako: “Aš žinau, jog 
Stalinas mėgsta atvirus pa
sikalbėjimus. Aš taip pat 
mėgstu atvirumą pasikalbė
jimuose.”

Suprantama, tai būtų pa
sikalbėjimas kariniais rei
kalais.

“Rusų kovos ūpas yra 
aukštas,” pastebėjo Willkie, 
“ir jie gerai supranta kart

inę tikrenybę. Tai tokie yra 
du įspūdžiai, kuriuos aš ga- 

ivau, keliaudamas per So
vietų žemę.”

šiaur. Airija. — Jungti
nių Valstijų armijos sekliai 
Šiaurinėje Airijoje sužino
jo, kad didokas skaičius na
ciams pritariančių airių, 
slaptai perėję iš katalikiš
kos Airių Respublikos į pro- 
testonišką Šiaurinę Airiją, 
girdi, šnipinėją prieš ameri
kiečių armiją šiaurinėje Ai
rijoje.

Kariniai amerikiečių sek
liai sako, jog daugelis airių 
respublikiečių, kurie suki
nėjosi aplink Amerikos ar
mijos stovyklas šiaurinėje 
Airijoje, paskui buvo paste
bėti einant į Vokietijos at
stovybę Dubline, Airijos 
Respublikos sostinėje.

Spėjama, kad airiai res- 
publikiečiai išdaužė langus 
ir amerikiečių oficierių val
gyklos. Neseniai buvo at
rastas slaptas sandėlis gin
klų, kuriuos tie airiai keti
nę pavartot prieš Ameri
kos karius.

Keli desėtkai airių respu
blikiečių tapo paleisti iš a- 
merikiečių statybos darbų, 
kaipo įtartini elementai.

Amerikiečių oficieriai tei
gia, kad Voiketijos naciai 
tikrai žiną, kur ir kiek A- 
merikos kariuomenės yra 
Šiaurinėje Airijoje ir ką ji
nai ten veikia.

Iš antros pusės, daugelis 
priešfašistinių airių iš Ai
rijos Respublikos savano
riai eina į Anglijos armiją 
kovai prieš hitlerizmą. Tai
gi negalima primest, būk 
tos respublikos dauguomenė 
pritarianti hitlerininkams.

Australai Naikina Japo
nus Nauj. Guinejoj

Australija. — Australų 
kariuomenė baigia naikint 
tuos japonus, kurie trys sa
vaitės atgal buvo išlipę 
krantan Milne Įlankos sri
tyje, New Guinea saloj.

Japonai tapo sulaikyti 
Oribaiwoj, pro kur jie mė
gino prasibriaut iki Porto 
Moresby toje saloje.

London. — Pranešama, 
jog Paryžiaus francūzai 
nušovė du nacių gvardiečius 
- žandarus, nežiūrint, kad 
hitlerininkai ir dienos laiku 
įvedė aštrius suvaržymus 
paryžiečiams.

AUGA FRANCŪZŲ 
SABOTAŽAS

Francūzų patriotai sude
gino karinį vokiečių garažą 
su dviem šarvuotais auto
mobiliais ir keliais trokais 
jame. Jie taip sugadino 
tris geležinkelio linijas arti 
Paryžiaus, kad ilgokai buvo 
sustabdytas traukinių judė
jimas.

Praeitą savaitę francūzų 
padėtos bombos viename 
judamųjų paveikslų teat
re Paryžiuje užmušė du 
vokiečių karius. Dėl to 
naciai sušaudė dar 116 
nekaltų imtinių - įkaitų, 
uždraudė francūzams vy
rams, moterims ir vaikams 
pasirodyt gatvėse po 3 va
landas dieną ir uždarė visas 
pasilinksminimų 
liom dienom. •

Hitlerininkai 
Maskvos radijo
mai kursto francūzus prieš 
vokiečius; naciai bijo pla
taus francūzų sukilimo už
imtoje Franci jos dalyje.

Naciai Vis Daugiau Savo Kariuomenes Grūda j Mūšius
Maskva, rugs. 21. — Hit- kų atakavo sovietinę pozi- 

• • 1 • -1 • 1 ' ciją. Raudonarmiečiai at
mušė jų atakas ir sudaužė 
bei išdegino 18 vokiečių tan
ku.

Raudonieji marininkai nu
šlavė dvi vokiečių kuopas į 
pietų rytus nuo No voros-, 
siisko.

Tolimoj šiaurėj sovietiniai 
marininkai įsiveržė į kran
tą užnugarėn priešų linijų, 
užmušė daugiau kaip 150 
vokiečių ir susprogdino 15 
jų fortukų bei apsitvirtini-

lerininkai grūda vis dau
giau ir daugiau savo ka
riuomenės į kruviniausius 
Stalingrado mūšius, bet so
vietiniai kovotojai atsilaiko, 
kaip teigė šiandienis radijo 
pranešimas.

Raudonarmiečiai atgriebė 
dar kelias Stalingrado gat
ves, kontr-atakuodami prie
šus ir prakirsdami naujas 
spragas vokiečių, linijose.

Vidunaktinė žinia sakė, 
jog šioje dvidešimt aštunto
je dienoje mūšių dėl Stalin
grado sovietinė kariuome
nė, skaudžiai k i r s d ama 
priešams atmetė hitlerinin
kus atgal kai kuriose Sta
lingrado fronto srityse ir 
apvalė kelias gatves nuo vo-

Nuostolius, Padarytus 
Talkininką Laivams

dė Savo Kareivius ir 
Patys Nusišovė

Berlyno radijas su di
džiausiu triukšmu paskelbė, 
būk nacių submarinai ir or
laiviai nuskandinę 38-nis iš 
tų Anglijos ir Amerikos 
prekinių laivų, kurie viena 
eile plaukė į šiaurinį Sovie
tų uostą, gabendami ten ka
rinius reikmenis.

Hitlerininkai pas akojo, 
būk jie taipgi nuskandinę 
tris karinius talkininkų lai
vus palydovus — vieną nai
kintuvą ir du sargybos lai- 
vukus; be to, naciai giriasi 
sunkiai sužaloję du talki
ninkų naikintuvus.

(Niekas nepatvirtina to 
priešų propagandos pagy- 
ro.) __

London. — Anglų kari
ninkai pareiškė, kad “vokie
čiai labai perdaug perdeda 
nuostolius, kuriuos jie sako
si padarę talkininkų lai
vams, plaukusiems į Rusi
ją”

Maskva, rugs. 21. — 
to, kai raudonarmiečiai 
naikino didelę daugumą 
kiečių tankų divizijos į pie
tus nuo Tereko upės Kau
kaze, tai nacių oficieriai 
šaudė savo kareivius ir ga
lop patys nusišovė.

Sovietinis šaulys gi nušo
vė vokiečių feldmaršalą von 
Kleistą, žymiausią jų tankų 
komandierių, kuomet jis 
tanku važiavo a p ž v elgt 
priekines nacių pozicijas to
je srityje, kaip rašo mas
kviškis k o r e s p o ndentas 
Londono dienraščio Daily 
Express.

I Tik per Pačią Nacią 
Lavonus...

Lavai Šauksiąs Kariuomenę 
Prieš Nacių Priešus

Anglų radijas pranešė, 
jog Vichy Franci j os val
džios galva Pierre Lavai, 
Hitlerio bendradarbis, grū
mojo pašaukt francūzų ka
riuomenę malšint gyvento
jų sujudimus prieš nacius.

Bruzdėjimas prieš Lava- 
lio valdžia ir hitlerininkus 
dabar padidėjo ypač todėl, 
kad pagal jo įsakymą yra 
surašinėjami d a r b ininkai 
siųst per prievartą į kari
nius Vokietijos fabrikus.

Maskva, rugs. 21. — Dau- 
gelyj vietij Stalingrade so
vietiniai kovotojai atmušė 
hitlerininkus atgal, nors kai 
kur priešai dar pasivarė po 
vieną kitą jardą pirmyn, ir 
tai tik per krūvas saviškių 
lavonų.

Kai kurios gatvės per dvi 
dienas perėjo keturis kar
tus iš vienų rankų į kitas — 
tokie neatlaidūs siaučia mū
šiai.

Nacių artilerija ir orlai
viai be atlaidos bombarduo
ja Stalingrado priemiesčius, 
kurie jau ir taip sudaužyti į 
griuvėsius; bet niekur dar 
nepramuštos sovietinės lini
jos, sako Associated Press.

Žiauriausi mūšiai gatvėse 
dažnai baigiasi kautynėmis 
durtuvais.

Volgos laivininkai, darbi
ninkų batalionai ir tanku 
kadetai atmušė ir atmetė 
atgal didelę eilę vokiečių 
tankų ir šarvuotų automo
bilių, kurie buvo prasiver
žę per Sovietu linijas į pie
tus nuo Stalingrado, kaip 
praneša United Press.
DIDŽIOSIOS NACIU KA- 

NUOLĖS NAIKINA 
STALINGRADĄ

Hitlerininkai metė dar 
daugiau divizijų savo tan
kų, šarvuotų automobilių, 
pėstininkų ir naujus būrius 
orlaivių į audringus mūšius 
dėl Stalingrado. Bet, nepa
jėgdami šturmu pramušt 
sovietinių apsigynimų, jie 
dabar įšėlusiai iš didžiųjų 
kanuolių bombarduoja Sta
lingradą, taip, kad dreba vi
sas miestas ir apylinkė.

Stalingrado gynėjai, žūt
būtinai kovodami durtuvais 
atėmė iš vokiečių dar kelias 
pozicijas miesto ribose.

Gatvės užterštos krūvo
mis priešų lavonų; sužeisti 
hįtlerininkai taipgi suvirtę 
vieni ant kitų. Naciai tair 
skubinasi, kad palieka sa
viškius sužeistuosius gatvė
se.
SOVIETAI SMOGe NA

CIAM 5-SE KITUOSE 
FRONTUOSE

Kariniai Sovietų laivai 
nuskandino vieną fašistų 
naikintuvą Juodojoj Jūroj.

Tebesiaučia įnirtę mūšiai 
Mozdoko srity j, Kaukaze. 
Sovietų raiteliai ten sunai
kino kuopą vokiečių pėsti
ninkų.

Kitame šio fronto sekto
riuje apie 100.vokiečių tan-

Voronežo srityje, raudon
armiečiai per tris dienas at
mušdami vokiečių atakas, 
s u n a ikino daugiau kaip 
3,000 jų kareivių ir oficie- 
rių.

Briansko fronte sovieti
niai kovotojai atėmė iš prie-, 
šų vieną apgyventą vietą; 
vokiečiai prarado kuopą sa
vo pėstininkų. 'v

Siniavino sektoriuje, Vol- 
chovo - Leningrado fronte, 
sovietinė artilerija per dvi 
dienas išdaužė 60 vokiečiu 
apsitvirtinimų, sunaikino 10 
tankų ir 13 kanuolių ir už
mušė 800 priešu.

Per savaitę iki rugs. 19 
d. buvo sunaikinta 310 vo
kiečių orlaivių; tuo tarpu 
Sovietai neteko 205 orlai
vių.

NACIŲ PAGYRAS
Nacių komanda per radi

ją pranešė, jog mūšiai dėl 
Stalingrado tebešėlsta tuo 
pačiu įnirtimu; bet hitleri
ninkai gyrėsi, būk jie kelio
se vietose Stalingrado srity
je pasiekę Volgos upę.

(Tai priešų pagyras, ne
turįs jokio patvirtinimo.)

Naciai Jau Kaltina 
Lietą...

Jugoslavai Nukovė dar 
Šimtus Italą

Maskva. — Čia gauta 
nia, jog paskutinėmis dieno
mis jugoslavai partizanai 
užmušė dar 300 Italijos ka
rių Jugoslavijoj.

Hitlerininkai mato, kad 
italų kariuomenė nepajėgia 
nuslopint kroatų. — Kroati
ja yra Jugoslavijos dalis. 
Dabar, todėl, vokiečiai iš- 
nrašą italų juodmarškinius 
laukan iš Kroatijos ir at
siunčia savo smogikus, kad 
griežtai apsidirbtų su
ventoj ais, veikiančiais pri 
fašistus užgrobikus.
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Jungtinės Tautos ir Antrasis
Frontas

Sovietų Sąjungos liaudis pilniausiai ti
kėjo jos vadų su Anglijos ir Jungtinių 
Valstijų vyriausybėmis padarytomis su
tartimis. Užsienio komisaro Molotovo 
sutartis Londone ir Washingtone statė 
vyriausiu Jungtinių Tautų tikslu 1942 
metais atidarymą antrojo fronto prieš 
Hitlerį Europoj. Tas buvo paskelbta vi
sose trijose sostinėse: Washingtone, 
Maskvoje ir Londone. Toj temoj buvo 
daug prikalbėta ir prirašyta.

Dabar iš Londono tūli korespondentai 
bando išaiškinti, kad ne tik antrojo fron
to 1942 metais nebus, bet esą Molotovas 
“sutarčių turinio nesuprato.” Mums at
rodo, kad čia pertoli einama. Kiti davi
niai skelbia, kad ne vien dėl laiko, ka
da antrasis frontas bus atidarytas, buvo 
susitarta, bet Molotovas net skaitlines 
nusivežė į Maskvą, kiek Anglija ir Jung
tinės Valstijos mes jėgų prieš Hitlerį.

Aišku, kad karo sutartys visada taip 
buvo ir yra daromos. Rusijos ir Franci- 
jos sutartis pirm 1914—1918 metų karo 
nusakė, kiek divizijų Rusija turi mesti 
penkioliktą karo dieną prieš kaizerinę 
Vokietiją. Ir nors caristinė Rusija nebu
vo prisirengusi, bet kada Vokietijos ar
mija artinosi prie Paryžiaus, tai ji metė 
dvi armijas (generolo Samsonovo iš 

v Lenkijos ir gen. Rennenkampo iš Lietu
vos) į Rytų Prūsiją ir nors Rusija bran
giai už tai užmokėjo, bet Franciją iš
gelbėjo ir tuomį privertė Vokietiją ka
rą pralaimėti.

Kada 1916 metais Vokietija ir Austro- 
Vengrija sutraukė jėgas^ prieš Italiją, o 
kaizeris grūdo armijas ant Verduno, tai 
(Rusija ir vėl metė savo jėgas (generolo 
Brusilovo) ofensyvon, kur 1,500,000 prie
šų armijos sunaikino ir tuo išgelbėjo Ita
liją ir padėjo apginti Verduną.

Taip yra pravedamos karo sutartys.
Mums atrodo, kad dabartiniu laiku 

pasakojimas, būk Molotovas “sutarčių 
turinio nesuprato,” yra labai žalingas 
Jungtinių Tautų vieningumui! Sovietų 
Sąjungos vyriausybė, Raudonoji Armija 
ir visa liaudis yra nusivylę savo talki
ninkais dėl antrojo fronto. Ir jų mes kal
tinti negalime, nes jie jau penkiolika mė
nesių kariauja, milijonai žmonių mirs-' 
ta, jų šalies didžiausi plotai nuterioti, o 
mes vis dar tik “rengiamės.”

“N. Y. Times” padarė labai negražų 
pareiškimą rugsėjo 17 dieną, būtent:

“Jeigu Anglija atsilaikė 1940 metais, 
tai Rusija dabar turi atsilaikyti.”

Šis pareiškimas yra vaikiškas. Ant 
’Anglijos nei šimtinės dalies nebuvo to
kio puolimo, kaip dabar daroma ant So
vietų Sąjungos. Jeigu Anglija būtų bu
vusi ant Europos sausžemio, kaip yra 
Sovietų Sąjunga, tai ją būtų patikęs 
Lenkijos ir Graikijos likimas.

Anglijoj tūli sako: “Antrasis frontas 
dabar, tai reiškia anglų kraują ir kūną.” 
Ar jie mano, kad vėliau antrasis frontas 
bus galima atidaryti be “kraujo ir kū- 

.no”? Ar jie mano, kad dabar mušasi 
Raudonoji Armija, o vėliau tik mušis 
Jungtinių Valstijų armija? Prie ko ve
da tokis anglų antrojo fronto priešų nu
sistatymas?

Mr. Ward Morehouse rašo iš Londono, 
būk dabar atidarymas antrojo fronto 
atsieitų apie du korpusus (80,000 žmo
nių). Tai tik spėliojimai. Dieppe parodė, 
kad galima išlipti ir įveikti Hitlerio įsi
tvirtinimus. Už kelių mėnesių jie bus tvir
tesni, nes Hitleris ten suvarė milijonus 
vergų, kurie dieną ir naktį stato fortifi
kacijas. Jeigu dabar atsieitų du korpu
sus, tai sekamais metais gal jau atsieis 
20 korpusų!

Tas patsai Mr. Ward Morehouse rašo, 
kad jeigu Amerikos kareiviams, kurie 
yra Anglijoj ir Airijoj, būtų leista bal
suoti ar turėti antrąjį frontą, tai rytoj 
tas frontas būtų atidarytas. Amerikos 
kareiviai veržiasi į kovą prieš hitlerizmą.

Amerikiniai korespondentai jau daug 
kartų iš Maskvos persergėjo, kad, jeigu 
nebus atidarytas antrasis frontas, tai 
Sovietų Sąjungos liaudis nustos pasiti
kėjimo savo talkininkais. Ir mes negalim 
jų už tai kaltinti. Kaip mes jaustumės, 
jeigu toki mirtini mūšiai eitų prie New 
Yorko, Chicagos ar Pittsburgho, kaip 
dabar eina prie Stalingrado, o mūsų tal
kininkai neateitų mums į pagalbą? Kaip 
mes jaustumės, jeigu birželio 11 dieną 
buvo paskelbta, kad “pilniausiai atsiek
tas susitarimas, kad patsai būtiniausias 
tikslas yra, tai atidarymas antrojo 
fronto Europoj dar 1942 metais,” o po to 
susitarimo jau prabėgo veik 120 dienų, o 
antrojo fronto vis nėra?

“N. Y. Times” pripažįsta, kad jeigu 
Stalingradas bus paimtas, tai visoms 
Jungtinėms Tautoms bus užduotas dide
lis smūgis ir gal būti karas prailgintas 
daugeliui metų. Bet taip pat tas laik
raštis stoja išvien su tais, kurie priešin
gi atidarymui antrojo fronto, kurie dir
ba, kad mūsų šalis karą pralaimėtų.

Antrasis frontas, tai nėra kokia ten 
loska, dovana, vien Sovietų Sąjungai pa
galba, bet tai yra būtina sąlyga Jungti
nių Tautų karo laimėjimui! Be antrojo 
fronto mes karo nelaimėsime. O dabar 
atidarymas antrojo fronto gali karą su
trumpinti keliais metais, išgelbėti milijo
nus mūsų karių gyvasčių, išgelbėti gal 
šimtą bilijonų dolerių ar daugiau turto, 
kitaip mes galime ne vien daug daugiau 
žmonių ir turto nustoti, bet ir patį karą 
pralaimėti.

Štai, kas yra antrasis frontas!

Kanadiečiai Reikalauja Nacijona- 
lizuoti Pramonę

“Liaudies Balsas” rašo:
“Nepaisant to, kad Kanadoj per metų 

metus buvo atakuojama Sovietų .Sąjun
gos visuomeninės nuosavybės sistema, 
reikalavimai nacionalizuoti Kanados in
dustriją, bankus ir kitas gamybos ir ap
tarnavimo institucijas nuolatos auga.

“Pastaruoju laiku prie tų, kurie reika
lauja atimti iš privatinių rankų karišką 
industriją ir bankus, prisidėjo gelžkelių 
darbininkai. Kanados Gelžkelių Samdi
nių Brolija savo konvencijoj Ottawoj iš
nešė rezoliuciją, reikalaujančią, kad vy
riausybė perimtų savo nuosavybėn arba 
nors griežton kontrolėn visą svarbiąją 
karišką industriją; kad nacionalizuotų 
bankus ir kitas finansines institucijas.

“Apart to, gelžkeliečių unijos konven
cija išnešė reikalavimą, kad pelnas virš 
4 nuošimčių ant įdėto kapitalo būtų ap- 
taksuotas 100 nuošimčių; kad būtų nu
statytos maksimum ir minimum paja
mos; kad įeigos virš maksimum būtų ap- 
taksuotos 100 nuošimčių.

“Aplamai imant, Kanadoj vis pla
čiau ir plačiau reikalaujama panaikinimo 
tos nelygybės, kuri išplaukia iš to, kad 
vieni turi savo rankose industrijas, fi
nansines ir kitokias aptarnavimo insti
tucijas, o kiti tik darbo rankas. Vis aiš
kiau ir aiškiau įmatoma, kad privatinė 
nuosavybė gamybos ir aptarnavimo prie
monėse yra didelis trukdymas ne tik sėk
mingai kariškų dalykų gamybai, bet ir 
laimingam žmonių gyvenimui.”
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A scout car is a low-slung motor 
car armored with heavy steel plate,
used to transport troops from one 
point to another. It is of low sil
houette and gives protection against 
machine gun and other ground fire. I 
A scout car costs $5,000.

You and your neighbors joining 
together Can buy one of these vehi
cles for* the Ordnance Department 
of our army with your purchase of 
War Bonds. We need hundreds of 
them and need them quickly. Put at 
least ten percent of your wages or 
income into War Bonds every pay 
day and help your fellow Americans 
top the War Bond Quota in your 
county. [/, ’I'reatwry Departmini

War Bond Release No. 9-W

PROF. JONAS KRIŠČIŪNAS APIE VO
KIŠKŲJŲ GROBIKŲ KRIMINALYSTES 

LIETUVIŲ TAUTAI

Kovon už žemę! Mūsų že
mė, aplaistyta lietuvių tau
tos krauju ir prakaitu, turi 
priklausyti ir priklausys lie
tuvių darbo valstiečiams, o 
ne vokiškiems dvarininkams 
ir atmatoms.

žemiau telpanti kalba yra 
profesoriaus Jono Kriščiū
no. Ji sakyta Lietuvių Tau
tos Atstovu Konferencijoje, 
įvykusioje š. m. bal. mėnesį, 
Maskvoj. Prof. Jonas Kriš
čiūnas buvo Dotnuvos že
mės ūkio Akademijos pro
fesorius ir -rektorius. Tai 
plačiai žinomas Lietuvoje 
veikėjas ir švietėjas. Politi
niai, Kriščiūnas, berods, yra 
buvęs liaudininkas. Šian
dien jis gyvena ir profeso
riauja Tarybų Rusijoje ir 
ten kuo galėdamas dirba, 
kad priartinti Lietuvos iš
laisvinimo valandą, kad kuo 
greičiau fašistiniai okupan
tai būtų sumušti.

—“Laisvės” Red.

iš jūsų, broliai valstiečiai, 
atima žemę ir dalija ją vo
kiškiems valkatoms, ant jū
sų sprandų sodina vokiš
kuosius dvarininkus, o jus 
verčia baudžiauninkais. Iš 
dešimčių tūkstančių valstie
čių, gavusių žemę Tarybų 
Lietuvoje, ta žemė jau 
atimta, bet jie tebuvo tik 
pirmosios vokiškų okupan
tų aukos. Juo toliau, tuo 
daugiau bus grobiama mū
sų žemė. Po visą Vokietiją 
hitlerininkai žvejoja valka
tas, kuriems Hitleris savo 
oficioze “Felkišer Beobach- 
ter” pažadėjo ne mažiau, 
kaip po 125 ha lietuviškos

(

Prof. Jonas Kriščiūnas

ni už kaizerinius okupan
tus.

Jeigu jūs neatiduosite vo
kiečiams pieno, jie grąso 
atimti iš jūsų žemę. Jei jūs 
savo darbo vaisius iškelsite 
į jums reikalingas prekes, 
kurių jūs negalite įsigyti už 
hitlerinius popiergalius — 
ostmarkes, jie jus apšauks 
spekuliantais ir iš jūsų 
atims žemę.

Bet jeigu tik jiems pa
vyktų jus pavergti, tai jie 
vistiek užgrobs jūsų žemę 
ir pavers jus savo “moder
niškais vergais.”

Bet to nesulauks vokiš
kieji okupantai!

Vokiški grobikai mūsų/ 
krašte gaus žemės tiek, kiek 
jos gavo jų protėviai — 
kryžiuočiai, — tik kapams.

Broliai Lietuvos valstie
čiai !

Neduokite hitlerininkams 
maisto, neimkite jų popier
galių — ostmarkių. Stokite 
į partizanų eiles. Padėkite 
šauniems partizanams vis
kuo, kuo tik galite. Maitin
kite juos, teikite jiems ži
nias, slėpkite juos nuo vo
kiškųjų banditų. Negailes
tingai naikinkite vokiškuo
sius okupantus. Tik kovo
dami atgausite savo teises, 
savo žemę, savo laisvę! Tik 
drauge su visomis Tarybų 
Sąjungos tautomis, drauge 
su laisvę mylinčiomis viso 
pasaulio tautomis sutriuš- 
kinsim vokiškuosius grobi
kus — amžinuosius lietuvių 
tautos priešus!

Tegyvuoja Lietuvos parti
zanai — kovotojai už žemę 
ir laisvę!

Tegyvuoja Tarybų Lietu
va!

Kaip Raudonoji 
Armija Kovoja?

Brangūs broliai lietuviai! 
Laikinai hitlerininkų pa
vergtos Lietuvos valstiečiai 
ir valstietės! Kreipiuosi į 
jus rūsčią jūsų gyvenimo 
valandą. Jūs pažįstate ma
ne iš mano darbų, kuriuos 
skyriau jums, mano broliai. 
Visą savo gyvenimą dirbau 
tik tik tam, kad jūsų gy
venimas būtų lengvesnis ir 
laimingesnis. Būdamas Dot
nuvos Žemės Ūkio Akade
mijos profesoriumi ir rek
toriumi dėjau visas pastan
gas, kad Lietuvos valstiečiai 
geriau ir kultūringiau iš
dirbtų savo žemes. Visa ma
no veikla lietuviškoje spau
doje dar nuo 1908 m. “Lie
tuvos Ūkininko” laikų buvo 
nukreipta į tai, kad Lietu
vos valstiečiai pakeltų savo 
kultūrinį lygį ir susikurtų 
geresnį gyvenimą.

Mieli broliai! Koks baisus 
likimas ištiko jus, kuklius ir 
darbščius, kaip bitės, Lietu
vos valstiečius. Vokiški gro
bikai naktį, iš pasalų įsiver
žė į mūsų mylimą Lietuvą. 
Degindami jūsų sodybas, 
žudydami ramius gyvento
jus, jie užgrobė ir pavergė 
visą mūsų žydinčią tarybi
nę Lietuvą.

Lietuva gerui pažįsta vo
kiškuosius grobikus. Ji ži
no, ko jie siekia mūsų kraš
te. Lietuviška žemė veria 
hitlerininkų akis, traukia 
jų gobšias širdis.

Vokiškieji okupantai sa
vo geležimis apkaustytais 
batais sutrypė laimingą ta
rybinės Lietuvos gyvenimą,

žemės su judamu ir nejuda
mu, gyvu ir negyvu inven
toriumi. Bet iš kur jie visa 
tai paims? — Iš jūsų, mieli 
broliai, jie pasiryžę visa tai 
pagrobti. Jie jau įsteigė spe
cialų banką, kad finansiniai 
paremtų tuos grobikus.

Dar seniai prieš šį karą 
Hitleris paskelbė, kad “nau
joje tvarkoje,” kurią sukurs 
užkariautojai hitlerininkai, 
bus viešpataujanti klasė, 
kurį bus sudaryta iš vokiš
kųjų fašistų ir kuri viešpa
taus “pavergtųjų svetimša
lių” klasei. Hitleris apie 
juos sako: “Mes juos šalta
kraujiškai vadinsime mo
derniškais vergais.” O Hit
lerio žemės ūkio ministeris 
Darė sako: “Mūsų užka
riautų šalių žemė bus pada
linta tarp pasižymėjusių vo
kiečių karių ir nacional-so- 
cialistų partijos narių. Toji 
aristokratija turės savo 
baudžiauninkus: vietinius 
gyventojus.” štai, mieli bro
liai, kokie yra vokiškų gro
bikų planai ir kaip jie ruo
šiasi pasielgti su pavergtų 
kraštų valstiečiais.

Didysis lietuvių tautos 
poetas Maironis savo poe
moje “Mūsų vargai” pasa
kė apie kaizerinę vokiečių 
okupaciją Lietuvoje:
“Namie nuskurdę, alkani 
Dabar kaip gobšai, tekini, 
Prie visko godžiai ranka siekė. 
Arkliai, galvijai, apdarai!... 
Jie viską plėšė atvirai, 
Net duonos paskutinę riekę.”

Bet hitleriniai grobikai 
pasirodė daug kartų godes-

Daugiau negu aišku, kad 
Hitleris, pavergęs visą Eu- 

, r opą, turi daugiau, kaip du 
kartus tiek žmonių, kaip

I Sovietų Sąjunga, daugiau 
armijos, nes jam dešimtys 
milijonų pavergtų žmonių 
dirba ginklus ir amuniciją, 
o jis gali mobilizuoti dau
giau vokiečių, daug dau
giau tankų, lėktuvų, kanuo- 
lių ir kitokių ginklų, nes 
jam juos gamina visos Eu
ropos fabrikai. Tai kaipgi 
Raudonoji Armija gali ko
voti prieš Vokietijos, Itali
jos, Rumunijos, Vengrijos, 
Slovakijos, Finliandijos ar
mijas, Franci jos, Ispanijos, 
Holandijos, Norvegijos, Bel
gijos fašistų divizijas ir ba
talionus?

Kodėl Hitleris taip leng
vai perėjo per Lenkiją? Ko
dėl Hitleris taip lengvai nu
galėjo Franciją, kurios bur
žuaziniai karo “specialistai” 
armiją skaitė “geriausia pa
saulyj,” ir kodėl jis jau ant
ri metai su daug didesnė
mis jėgomis negali sunai
kinti Raudonąją Armiją?

Tam yra labai daug prie
žasčių ir tam reikės ateityj 
parašyti tomai knygų. Vie
na iš svarbiausių priežasčių, 
tai tas, kad Sovietų Sąjun
gos piliečiai yra laisvi žmo
nes, kur nebuvo išnaudoji
mo per žmogų, kur jiems 
priklauso viskas — miestai, 
fabrikai, dirbtuvės, namai, 
laukai, mainos, miškai, ke
liai, upės — viskas. Jie sa
vininkai, jie iš atsilikusios 
ir pusiau barbariškos caris- 
tinės Rusijos išsibūdavo j o 
naują santvarką, kur jie sa
kė: “Ir gyvenimas malonus 
ir gyventi gerai,” kur tarpe 
paprasto piliečio ir aukš
čiausio valdininko yra arti
miausias ryšys, broliškumas 
ir draugiškumas, kur visa, 
liaudis su p a s i š ventimu 
klauso,ką sako jos vadas ir 
šimtu nuošimčių tą prave
da gyvenimai!, nes žino, kad 
taip reikia jam ir kitiems 
Sąjungos piliečiams, kur 
kiekvienas žino, kad jis turi 
ką ginti ir turi kuom ginti. 
Čia tai yra vyriausia Sovie
tų Sąjungos g a 1 i n g ūmo 
priežastis.

Betgi tatai nereiškia, kad 
Sovietų Sąjunga negali bū
ti įveikta ir nugalėta. Fizi
nė tiesa yra, kad galinges
nė jėga nuveikia mažesnę 
jėgą, '‘jeigu toji galingesnė

jėga ir žiopliau naudojama. 
Sovietų Sąjunga šiame ka
re turėjo jau daug pralai
mėjimų, bet gi ji vienatinė 
šalis, kuri įrodė, kaip rei
kia mušti, kad sumušti hit
lerizmą.

Raudonosios Armijos 
Taktika

Kita priežastis, kodėl Rau
don. Armija, būdama silp
nesnė, o jau išlaimėjo daug 
mūšių prieš galingesnį prie
šą — prie Maskvos, Tūlos, 
Smolensko, Jelnės, Rostovo 
— 1941 metais, Leningrado, 
Klino, Možaisko, Cholmo ir 
kitų miestų, tai jos taktika 
ir strategija.

• Hitleris karo pradžioj pa
skelbė) kad jis išnaikino So
vietų orlaivyną, o tas orlai- 
vynas ir dabar pleškina 
Berlyną, Karaliaučių, Buda
peštą, Vieną, Bucharestą, 
Rumunijos žibalo šaltinius 
ir kitus centrus ir naciai po 
15-kos mėnesių karo jau ne
gali girtis, kad jie “išnai
kino Sovietų orlaivyną.” Ži
noma, kad Sovietų orlaivy- 
nas yra mažesnis, kaip Hit
lerio, bet jis yra gabesnis, 
jo kovotojai ir komanda 
gudresnė ir todėl gali nai
kinti galingesnes priešo jė
gas.

Arba paimkime Sovietų 
Sąjungos laivyną; taikos 
metu buržuaziniai “karo 
strategai” jį skaitė “men
ku,” “atsilikusiu,” “liekano
mis nuo caro režimo.” O ką 
Sovietų laivynas parodė? 
Paimkime Baltijos Jūras, 
jis veikia blogiausiose sąly
gose, jam beliko vienatinė 
Kronštadto bazė, kuri žie
mą užšąlą, prieš jį Hitleris 
naudojo visas savo laivyno 
jėgas ir orlaivyną, o vis- 
vien negalėjo nuskandinti. 
Sovietų karo laivai diena iš 
dienos skandina nacių lai
vus. Daug geriau dalykai 
yra Berencovo Jūroj. Pui
kiai pasirodė ir Juodųjų Jū
rų laivynas.

Kas liečia Raudonąją Ar
miją, tai ji parodė stebuk
lus. Tie patys “specialistai,” 
kurie dabar visomis ketu
riomis stoja prieš antrą 
frontą, pasakoja, kad “ne
reikia skubėti su antru 
frontu,” kad Raudonoji Ar
mija “y išvien mušis iki ga
lo.” Kada Hitleris užpuolė 
Sovietų Sąjungą, tai prana
šavo, kad “kaip peilis per

(Tąsa ant 8-čio pusi.)
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ALDLD Reikalai Great Neck, N. Y.
Anglų Kalba Knygos Jau

nuoliams 1942 Metais*
Šiemet jaunuoliai, kurie 

ima anglų kalboj knygas, 
gauna labai geras ir turi di
delį pasirinkimą Yra viso 
net penki setai. Mes skel
biame visus juos ir prašome 
pasirinkus pranešti į cent
rą. Norėtume, kad kartu su 
lietuviška knyga galėtume 
pasiųsti ir angliškas. At
minkite, kad anglų knygas 
gauna tik tie jaunuoliai, ku
rie moka pilną duoklę — 
$1.50. Jeigu kurie nepraneš, 
kokius setus pasirenka, tai 
Centro Komitetas pasiųs 
pagal savo nuožiūrą. Mes 
norime, kad nariai pasirink
tų ir greitai sekretoriui 
praneštų, nes dažnai būna, 
kad knygos išsibaigia ir ka
da vėliau narys jau tą setą 
pasirenka, tai jo negalime 
gauti ir būna nesmagumo.

Setas No. 1
“INSIDE RUSSIA,” — 

albumas 168 paveikslų iš 
dabartinio karo ir Sovietų 
civilio gyvenimo, su anglų 
parašais. Turi 130 pusi., 
kaina 25c. Šis albumas eina 
prie visų pirmų keturių se
tų.

“RUSSIAN FIGHTING 
FORCES,” knyga parašyta 
kapitono Sergei Kurnakovo 
apie dabartinį Sovietų Są
jungos apsigynimo karą. Ji 
turi 258 pusi., su žemlapiais, 
jos kaina 50 centų.

“MEN AND M O U N- 
TAINS,” parašyta inžinie
riaus M. Iljino, tai toji pati 
knyga, kuri lietuviškai va
dinasi “GAMTA IR ŽMO
NĖS.” Labai naudinga. Tu
ri 328 puslapių, tikra kaina 
$2.50.

Šis setas turi 716 pusla
pių, jo kaina $3.25. Narys 
gauna už $1.50 duoklę.

Setas No. 2
“INSIDE RUSSIA” — 

albumas, 130 puslapių, kai
na 25c.

“WAR AND PEACE” — 
didžiulis Tolstojaus veika
las, kuris paskilbęs visame 
pasaulyj. Gražiai apdaryta 
ir ant geros popieros knyga. 
Ji turi 1,146 puslapių ir kai
na buvo $2.50. Šis setas tu
ri 1,276 puslapių ir jo kaina 
yra $2.75.

Setas No. 3
“INSIDE RUSSIA” — 

albumas, 130 puslapių, kai
na 25 centai.

“JEWS WITHOUT 
MONEY” — paskilbusi 
Michail Gold apysaka iš 
New Yorko vargingų žydų 
gyvenimo. Ji turi 312 pusla
pių, kaina $1.50.

“HARRIET TUBMAN” 
— parašė Earl Conrad, tai 
vaizdas iš negrų praeities.

Naciai padare užpuolimą ant žydų kolonijos Varšavoje. Pirma juos iškrato, o 
paskui kankina, muša ir žudo.

Knygelė turi 48 puslapių, 
kaina 15c.

“THE WAR of NATIO
NAL LIBERATION” — tai 
Juozo Stalino pasakytos 
penkios kalbos kare prieš 
barbariškus hitlerininkus. 
Knygelė turi 62 puslapiu, 
jos kaina 25c.

Šis setas turi 550 pusla
pių, jo reguliarė kaina 
$2.15. ‘

Setas No. 4
“INSIDE RUSSIA” — 

albumas, 130 puslapių, kai
na 25 centai.

“THE SOVIET POWER,” 
parašyta diakono H. John
son knyga, tai ta pati, ku
rią lietuvių kalboj išleidome 
“TARYBŲ GALYBĖ,” turi 
352 pusi., kaina 35c., su pa
veikslais.

“THE HISTORY of the 
SHORTER WORKDAY” —

1 brošiūra, kuri dėsto Ameri
kos darbo žmonių istoriją 
kovoj už trumpesnes valan
das. Ji turi 64 pusi., kaina 
10 centų. j

“THOMAS PAINE” — 
ištraukos iš to žymaus ame
rikiečio kalbų įvairi ais 
klausimais. Labai svarbi 
knygelė, ji turi 96 pusla
pius, kaina 25c.
“WILLIAM H. SYLVIS 

and the NATIONAL 
LABOR UNION” — tai is
torija iš Amerikos darbo 
unijų. Reikalinga perskaity
ti kiekvienam. Ji turi 128 
puslapius, kaina 25 centai.

“KITOS ĮVAIRIOS BRO
ŠIŪROS,” turi 200 puslapių, 
kaina 50 centų.

Šis setas turi 970 pusla
pių, kaina $2.70.

Setas No. 5
'“SOVIET UNION,” tai 

40 nedidelių brošiūraičių 
rinkinys, kurios atspausdin
tos ant laba^geros popieros, 
visos bendrai turi 1,300 pus
lapių ir 250 gražių paveiks
lų. Čia rasite atsakymą į 
kiekvieną klausimą apie So
vietų Sąjungą. Brošiūraitės 
sudėtos į gražią patalpėlę. 
Jų kaina $3.00.

Tai tokias knygas šiemet 
gali gauti Literatūros Drau
gijos jaunuoliai. Prašome 
kuopų sekretorius parodyti 
jiems šį surašą ir lai pasi
renka. Pakalbinkite ir dau
giau jaunuolių į mūsų orga
nizaciją, nes jie niekur ki
tur negali gauti tiek litera
tūros, kaip pas mus.

D. M. ŠOLOMSKAS,
ALDLD Cen. Kom. Sekr., 

46 Ten Eiyck Street,
Brooklyn, N. Y.

London. — Anglijos orlai
viai nuskandino Viduržemio 
Jūroj du fašistų prekinius 
laivus ir sužalojo tris.
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TIRE WEAR VS. CAR SPEED

EXPECTED 
TIPE L/FE

Prezidentas Rooseveltas sako, kad kiekvienas automo- 
biliaus vairuotojas, kiekvienas patrijotas turi gerai iš
studijuoti šitą paveikslą. Jis parodo, kaip greitumas 
važiavime naikina tajerius. Todėl būkite visi gerais pa
triotais, važiuokite palengva—tarpe 30 ir 40 mylių j 
valandą.

KAIP RAUDONOJI ARMIJA KOVOJA
(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 

sviestą, taip Hitlerio armi
ja per Raudonąją Armiją 
pereis.” Jie ne tik susmuko, 
bet begėdiškai subankruta
vo, parodė tikrą savo buku
mą, dalykų nepermatymą, 
amžiną protinį skurdą, bet 
dabar vėl nešasi didžiausiais 
“žinovais” ir nenori antro 
fronto, kuris būtinai reika
lingas ne vien Sovietų Są
jungai, bet tain pat lygiai 
Anglijai, Jungtinėms Vals
tijoms karo išlaimėjimui.

Raudonarmiečiai 
Nepasiduoda

Raudonoji Armija moka 
kautis. Jos net apsupti dali
niai nepasiduoda, bet iš už
nugario puola priešą ir nai
kina, nes kiekvienas kovoto
jas negalvoja, kad jis išliktų 
gyvas, bet galvoja, kad kaip 
daugiau išnaikinus priešų, 
kaip padėti savo šaliai, savo 
broliams apsiginti nuo žvė
riškų hitlerininkų. Ir kada 
apsuptas dalinys, grupelė 
kovotojų jau pasilieka toli, 
nėra vilties susijungti su ki
tais Raudonosios Armijos 
daliniais, tai tada jo kovo
tojai stengiasi persiorgani
zuoti į partizanų branduolį. 
Buvo atsitikimų, kad Rau
donosios Armijos pulkai ap
supti Minsko srity j, už 80- 
ties dienų išėjo netoli Mas
kvos ir susijungė su Raudo
nąja Armija; taip išėjo ir 
generolo Bielovo raitelių 
brigada.

Tokių atsitikimų niekur 
nebuvo kitur, nei Lenkijoj, 
nei Holandijoj, nei Belgijoj, 
o prasčiausiai pasirodė, tai 
Franci jos “geriausia pasau
lyj armija,” nes Franciją 
valdė šalies išdavikai, liau
dies neprieteliai, Hitlerio 
agentai.

Dienraštis “PM” net spe
ciali straipsnį įtalpino po 
antrašte: “Mažosios Raudo

nosios Armijos.” Jo auto
rius kalba apie tai, kaip 
prasiveržusias Hitlerio tan
kų ir mechanizuotas divizi
jas atkerta užnugary j pali
kę Raudonosios Armijos da
liniai, kuriuos jis vadina 
“mažomis armijomis” ir 
naikina. Ir kiekvienas užnu- 
garyj priešo palikęs būrelis 
ar tai kuopa, ar batalionas 
veikia savistoviai, pagal sa
vo komandieriaus įsakymą, 
nes iš aukštosios komandos 
jis įsakymų negali gauti. Ir 
veikia taip pasekmingai, 
kad pas straipsnio autorių 
susidaro įspūdis, būk tokių 
armijų yra miglynas. Ir tie 
sėkmingi Raudonosios Ar
mijos veiksmai privertė 
Hitlerį ir jo komandą atsi
sakyti nuo ^“blitzkriego” 
taktikos, kuri tiko Lenkijoj, 
Belgijoj, Franci j o j, Balka
nuose, bet netinka kovoj 
prieš Raudonąją Armiją.

Raudonoji Armija atliko 
ir atliks viską, ką gali pa
daryti žmogus, ką gali at
likti mažesnė jėga prieš di
desnę. Bet iš Anglijos ir 
Amerikos pusės būtų savi- 
žudystė neveikti dabar, ka
da Raudonoji Armija taip 
kovingai mušasi, bet laukti, 
kad ji viena mums išlaimė- 
tų karą.

D. M. šolomskas.

Bayonne, N. J.
Sekmadienį, 20 d. rugsėjo 

mirė Juozas Rutkauskas, pla
čiai žinomas bayonniečiams 
biznierius. Pašarvotas" savo 
namuose, 22 E. 19th Str., Lai
dotuvės įvyks trečiadienio ry
te, rugsėjo 23 d., Holy Cross 
kapinėse, No. Arlington, N. 
J. Velionis buvo LDS 26 kp. 
narys. Paliko nuliūdime dvi 
seserys.

Daugiau informacijų, vei
kiausia, suteiks giminės ar 
draugai.

Vokiečiai Sušaudė dar 
51-ną Cechu Oficieriy

London. — Vien šį mėne
sį vokiečiai nužudė 51-ną 
čecho-slovakų oficierių, kaip 
patys naciai paskelbė. Bet 
jie anaiptol ne visus nužudo
mus paskelbia, kaip teigia 
Čechoslovakijos valdžia 
Londone.

London. — Tik keli nacių 
orlaiviai bombardavo Ang
liją; menkai nuostolių tepa
darė.

Roma. — Italų radijas 
sakė, kad Sovietų orlaiviai 
naktį bombardavo Helsinkį, 
Finliandijos sostinę.

LDS 24 kp. susirinkimas 
buvo skaitlingesnis kaip pa
prastai, ir veiklesnis, ypatin
gai mezgimo komisijos rapor
tas puikus. Komisijos narė A. 
Bėčienė raportavo, kad ir vėl 
numegsta 7 svederiai. A. Lips- 
kienė numezgė 2, A. Bėčienė 2, 
Mrs. Bla*om 1, Mrs. Keever 1, 
ir Mrs. Maher 1. Draugė A. 
Bėčienė rūpestingai ir daugiau
sia darbuojasi komisijoj. Per 
jos pasidarbavimą gauta trys 
katalikės moterys mezgėjos, 
.kurtos širdingai pritaria Sovie
tų kovoms, tai ir mezga nar
siems raudonarmiečiams. Gar
bė joms už jų prakilnų darbą!

Vilnų fondui pinigų sukėli
mui taipgi Bėčienė surinko ant 
blankos $18.40 ir pridavė broo- 
klynietėms. Aukavo sekamai: 
I. Urbonas $2.25; po $1.00: T. 
Vezdžiūnienė, A. Lideikienė, P. 
Bėčis, F. Lideikis, V. Pilvinienė, 
O. Adomonienė, D. Kasmaus- 
kas; po 50c: E. Vanagienė, A. 
Lipskienė, A. Skridulienė, Gri
galiūnienė, A. Klimienė, U. 
Baranauskienė ir A. Talandze- 
vičia. Po 25c: Pozarienė, Arba- 

aukavusiųjų vardai: po $1 — 
E. Blažioniehė ir Elenora Lau- 
ciūtė. Korespondento ir laik
raščio įvykus klaida, aukavu
siųjų po $1—Baranauskai, Ur- 
činas, Karaziejus ir Zakarka. 
Aukos skaitlingos draugijų ko
misijos atydžiai suskaitytos ir 
priduota Raudonajam Kryžiui, 
viso $126.24. Tiktai aukotojų 
surašė įvyko klaidų. Tas neiš
vengiama didesniuose susibūri
muose. Koresp.

Waterbury, Conn.

tavičienė, Lukauskienė, Smai- 
džiunienė, Kutkus, Barčius, 
Laužaitienė, Bistrą j ienė, Šid
lauskienė, M. Tsaryk, Šidlaus
kas, Simokaitis, Kutkienė, Pet
rauskas, Karaziejus, Velykie- 
nė, Valeckas, Marė; E. Gru- 
zinskienė 20c, Kupčinskienė 
30c.

Gauta ir vėl pundas vilnų iš 
Brooklyno, kurias reikalinga 
pasidalinti mezgimui. Nekurios 
mezgėjos per vasarą apsilpo, 
mažai veikė, gal oras pakenkė? 
Bet mūsų čampijonė A. Lips
kienė nenusilpo ir nepavargo, 
nors ji pergyvena šiuo laiku 
liūdniausią širdgėlą savo gyve
nime. Rugsėjo 9 gavo praneši
mą nuo karo departmento 
Washingtone, kad jos sūnus 
Clarence Lipsky dingęs mū
šiuose, bombarduojant Vokieti
jos miestus. Clarence motinos 
pagalba ir rūpesčių baigė Ver
mont Universitetą ir stojo Dė
dės Šamo oriai vyne tarnauti. 
Buvo pakilęs iki Flight Com
mander ant didžių bombanesiUj 
skrajojančių tvirtovių. Daly
vavo keliuose oro mūšiuose iš 
Anglijos į Vokietiją ir beko
vodamas su ruduoju fašistiniu 
žvėrimi dingo kovose. Mes šir
dingiausiai užjaučiame motiną 
A. Lipskienę liūdesio valando
je, bet sykiu reiškiame pagar
bą ir susiraminimą jos darbe, 
prigelbstint naikinimui fašiz
mo !

Susirinkimui pranešta, kad 
sunkiai serga Ch. Kasparas, 
kuopos narys, port-washingto- 
nietis; ligonis randasi savo na
muose, 17 Charles St., Port 
Washington, N. Y. Galintieji ir 
turintieji laiko, malonėkite ap
lankyti sergantį draugą. Kores
pondentas linki drg. Kasparui 
veikiai pasveikti ir vėl sykiu su 
visais darbuotis mūsų gyveni
me. Seimo referendumas kari
niam laikotarpiui balsuota se
kamai : už pakėlimą 10c mokes
čių 10 balsų, • prieš 12, susilai
kė 3. 

* * *
Įvykusiam piknike 16 rug

pjūčio naudai Raudonojo Kry
žiaus, kurį rengė bendrai visos 
lietuviškos draugijos (išskyrus 
A. L. R. K. Federacijos sky
rių), buvo renkamos aukos 
tam pačiam tikslui. Per aukų 
rinkimo komisijos neapsižiūrė
jimą ir nerūpestingą sutvarky
mą aukotojų vardų, liko neuž
rašyta ir nepaskelbta laikraš
tyj tūlų vardai. Tas pasitaiko 
ne retai ir būna atitaisyta, bet 
šiame įvykyj per federacininką 
(kuris atstovavo pašelpinę 
draugiją), aukų komisijos na
rio apsileidimą, tas vardų ne- 
užrašymas įvyko, o kitas fede
racijos narys jų parengime 
drįso neteisingai ir viešai pub
likai pranešti, kad laisviečiai 
(tikrenybėj, tai ne) surinko 
pinigus ir aukotojų nepaskel
bė. Tokis nepamatuotas nieki
nimas per federacijos lyderius 
sau • nepatinkamų žmonių už
traukia gėdą visiems likusiems 
jos nariams. ; ,

Aukų komisijos neužrašyta 

pirkti kalėdinių dovanų. Tikie- 
tų atspausdinta 700 ir jau par
davinėjami. Vieną subatą drau
gės M. Meisonienė ir O. Svin- 
kūnienė išėjo kelias valandas 
pardavinėti minėtus tikietus. 
Pardavė net 75 ir gavo “Lais
vei” tris naujus skaitytojus.

Į komisiją surengimui šio 
pikniko įeina: J. Strižauskas, 
M. Strižaukienė, S. Meisonas, 
O. Svinkūnienė ir Mrs. Culney. 
Piknikas įvyks Lietuvių Parke 
už Lakewood ežero. įžanga tik
tai 25 centai. Bus gera orkes
trą šokiams. Bus visokių už
kandžių ir gėrimų. Kviečiame 
visus lietuvius dalyvauti. Pa
remkite šitą svarbų ir gražų 
reikalą. Waterlrurietis.

NUO RED. Atleiskite,' kad 
korespondenciją gerokai su
trumpinome. Neapsimoka eiti 
spaudon su tais nesusiprati
mais arba apie tuos kelius 
žmones, kurie nenori nuošir
džiai darbuotis šio karę laimė
jimui. Užtenka ant vietos juos 
pakritikuoti ir pabarti.

Rugsėjo 16 dieną atsibuvo 
susirinkimas delegatų iš 16 
draugijų, iš kurių yra suorga
nizuotas komitetas dėl gynimo 
Amerikos. Labai mažai delega
tų atsilankė.

Išduotas raportas iš pikniko, 
kuris įvyko rugpjūčio 22 dieną 
dėl Sovietų Sąjungos ir Chini- 
jos medi.kalės pagelbos. Pikni
kas davė pelno $319.

Susirinkimas nutarė dar su
rengti vieną pikniką spalių 4 
dieną naudai tų kareivių, kurie 
tarnauja Amerikos kariuome
nėje, tai yra, minėtų draugijų 
narių sūnams ir broliams nu

Vichy, Francija. —Naciai 
deportuoja daugiau francū- 
zų iš užimtos Francijos da
lies.

, “STRICTLY PRIVATE”
Trademark Rettetered U. S. Patent Oflka

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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Antradienis, Rugsėjo 22, 1942

* * i

Mėlyni Kareiviai
Apysaka iš Lietuvos Žmonių Gyvenimo per Pirmąjį Pasaulinį Karą

Parašė JULIUS BUTĖNAS ............

Chicagos Žinios

(Tąsa)
— Ką gali žinoti. Bet kam tūda Ame

rikoj žmones taip mėgsta fotografuotis? 
— kai kurie abejojo.

— Manai, tenai ilgai gyvena.
— 0 kaip tamsta manai: kas bus, jei 

mūs žmonės neis tų pasų imti? — klausė 
Gylio patarimo.

— Žandaras ir amporštas sakė, kad 
bus didelis štrapas.

— Štrapas galima užmokėti, bet...
— O paskui išvarys Vokietijon ...
— Kas neims pasų?
— Žinoma. Jie nori visus surašyti, kas 

kur gyvena. Kas nenorės prisirašyti, tai 
išeina, kad ne vietinis, na, tai tokį, kur 
dėsi? Reikės varyti iš čia. Rusijon neva
rys, varys Vokietijon sunkiems darbams.

— Sunkiems darbams, — kartojo žmo
nės.

— Kaip kas norit, bet man taip sakė. 
Aš kiekvienam nepasakosiu, kokia val
džios bausmė skirta už įsakymų neklau
symą. Mano dalykas visiems pranešti, 
kad tada ir tada, ten ir ten susirinkti. 
Neklausote — sau žinote. O kas man? 
Man taipgi gyvenimas kolei kas brangus.

Trečiadienį šiokie ir tokie gandai apie 
pasų davimą apėjo visą sodžių. Į pabai
gą žmonės taip įsibaugino, jog priešintis 
nebuvo kam — namie liko tik vienas 
Miglinas, o kiti nuėjo Paliepin, tarydarni 
pažiūrėti, kaip kiti sodžiai elgsis. Nuėję 
dvaran, nė nepajuto, kai atsidūrė eilėj. 
Ten žandarai neprašinėjo, neklausinėjo: 
nori nenori, — eik, ir viskas.

Viena diena nespėjo visų nufotogra
fuoti, reikėjo eiti dar ketvirtadienį, 
penktadienį ir net šeštadienį.

Išvydusios tas fotografijas, kitos mo
terys vedė savo dukteris, daT neturin- 
čiąs septyniolikos metų, imtis pasų, kad 
turėtų atvaizdą.

Išrašinėjant pasus, vokiečiai liepė pa
dažyti pirštą jųpdąm tepale ir atspaude 
vienam paso puslapy j. Kas greit nėnusi- 
šlųostė, paskui nosis, žąndus išsijuodino, 
irtnivo juoko.

Nėjusių imti pasų atsirado ne vienas 
Mįglinąs, bet vokiečiai iš pradžių dar ne
baudė, nes patys pesųsupėjo visiems iš
duoti. Praėjus daugiau kaip dviem savai
tėm, jįe, betikrįndami keliuose ir na
muose, kitokią giesmę užgiedojo: krovė 
dideles pabaudas, ir vis tiek turėjo išsi
imti. Miglinas gavo net dvidešimt pen
kias markes mokėti. Tos markės — nese
niai pasirodžiusieji vokiškieji pinigai — 
žmonėse buvo retos, tad ir pabaudos ne 
taip lengva buvo mokėti. Sumokėjus pa
baudą, kitą dieną būtinai turėjo turėti 
pasą.

Gylys negalėjo namie nė kiek pasėdė
ti — raitas ir raitas. Vieną dieną prane
šė sodžiui, kad įsakyta vesti Alytun ark
lius. Dėl ko — nesakė. Buvo justi, kad 
ne dėl pasų. Reikėjo suktis. Iš toliau atei- 
dinėjo žinių, kad- vokiečiai arklius imą. 
Gylys namie nieko nepaliko: pats jodi
nėjo po sodžių ir žiūrinėjo tvartuose, kad 
būtų arkliai išvesti.

Kas turėjo menkesnius, vedė Alytun, o 
daugumas iš namų išvesti išvedė, bet ne 
įur reikia atsidūrė, o miškuose, rais
tuose. Patys pėsti ėjo miestan pažiūrėti, 
ką daro vokiečiai su arkliais. Paaiškėjo, 
kad štampuoja: deda tokius štampus: 
geresniems H, o menkesniems O. Žmonės 
prisižiūrėjo, kaip štampuoja. Pasirodė, 
kad tat padaryti ir patiems galima. Par- 
ąivedę arklius namo, susijieškojo apvalią 
geležėlę, įkaitino ir prie šlaunies pri
spaudė O. Visus arklius su H vokiečiai 
paėmė, o kuriems prispaudė O, tuos pa
liko. Vis dėlto, sekmadieniui atėjus, baž
nyčion su netikrais O žmonės bijojo va
liuoti, nes vokiečiai ėmė tikrinti.

Rusai į šunis nekreipė dėmesio: kas 
pore j o, laikė palaidus, kas ne — rišo, o 
Vokiečiai įsakė ne tik pririšti, bet ir už
registruoti. Sumokėjus porą markių, bu
vo duodamas tam tikras skardinis ženk
lelis, kuris reikėjo parišti šuniui po kaklu.

— Kur tai girdėtas dalykas, kad ir už 
šunį reikėjo mokesčiai mokėti? — ste
bėjosi žmonės ir vargšus šunelius ver
piau karstė, nekaip pirko jiems medalius.

Burneikos buvo didelis margas šuva, 
plonas nenorėjo mokėti ir vedė miškan 
pakarti. Vaikai labai prašė, kad nekartų 
— buvo gaila šunies: toks protingas, jog 
Vasarą vaikams padėdavo ganyti gyvu
lius. Buvo taip išmokytas, kad, pamatęs

karvę einant javąn, šokdavo ir neleisda
vo.

— Iš kur čia imsi pinigų už visus žvė
ris mokėti? — pasakė Jonas ir nusivedė 
už raikštės prisirišęs. Nusivedė miškan, 
užrišo raikštę ant šakos, ir reikėjo tik 
patraukti. Bet dirsterėjo į šunį — ogi 
vargšas taip gailiai žiūri: ašaros akyse, 
unkščia, tarytum supranta, kas jam da
roma. Pagailo Jonui Burneikai šunies, 
neko re jo, parsivedė namo ir verčiau dvi 
markes sumokėjo. Vaikai apsidžiaugė, 
kad paliko jiems gerą draugą, nors ir vi
sada pasvirnėj pririštą.

Žiemai atėjus, miestely pritrūko žiba
lo. Burneika vieną sekmadienį nuvažiavo 

• — nėr. Žydai pasakė, kad nežinia, ar bus 
galima iš viso gauti. Esą, iš Vokietijos 
neleidžia parvežti. Kas daryti? Išsigal
vojo žmonės balanomis žibinti. Pirma jas 
vartodavo retais atvejais: kai netikėtai 
pritrūkdavo žibalo arba prireikdavo 
trumpam laikui šviesos kamaroj ar rū
sy. Dabar pasidarė tam tikrus žibinčius, 
prisiskaldė daug balanų, prisidžiovino — 
ir rūkino pirkią.

Greitai tas pat atsitiko ir su druska, 
su cukrum. Laimė, kad Burneika buvo
nusipirkęs iš vieno ruso didelį gabalą 
arklinės druskos. Rusas aiškino, kad la
bai gera duoti arkliams — ėdresni pa
sidaro. Tikrai, pamėgino duoti — arkliai 
greit išmoko druską laižyti, daugiau ger
ti ir ėsti. Bet kai pritrūko gerosios drus
kos, Burneika graudinos, kam aną davė 
arkliams. Toji arklinė druska viralui ne 
labai tiko, bet mėsai sūdyti buvo gera. 
Miltinio cukraus taip pat greit nebuvo. 
Žydai pradėjo po sodžius nešioti kitokį 
cukrų — sachariną, dėžutes mažų baltų 
apvalių lęšiukų. Vienu tuo lęšiuku buvo 
galima stiklinę užsaldinti. Be druskos 
verstis taip pat ne po ilgo laiko žmonės 
išmoko. Daugiausia bulves kepė — kep
tos gardžios ir nesūdytos. Valgė su rūgš- 
tum pienu, kuriam druskos nereikia. Vi
ralui pasūdyti su laiku iš žydų už gerus 
pinigus buvo galima po truputį nugauti.

VII
Pradėjus vokiečiams artėti, Paliepio 

dvaro savininkas iš anksto rengėsi bėgti 
Rusijon. Tik suvežus javus, dvare dieną 
ir naktį ūžė garinės mašinos. Buvo pa
leistos visos savininko turimos mašinos, 
be to, dar iš kažkur atsirado valdiškos. 
Kai tik iškūlė, tuoj pylė maišuosna ir ve
žė į stotį. Žmonės, kurie pasamdyti dir
bo, taip pat samstė grūdus iš krūvos ir 
per akis nešėsi namo, niekas jiems ne
draudė.

Ponas Daųgelevičius pirma buvo labai 
kietas žmogus, o dabar pasidarė meilus 
kaip lapė. Naikindamas turtą, jisai arti
mesnių sodžių gyventojams davė dovanų 
ir javų, ir rūbų, ir gyvulių. Ko nespėjo 
parduoti, pagaliau ir dovanai atidavinė
jo.

— Imkit, nors geru žodžiu paminėsit, 
— sakė ponas Daugelevičius. — Nereikia 
palikti tiems.

— Nejaugi rusai nusileis? — kaip ži
novo klausė žųionės.

— Jei nepusileis, tai vėl turėsim. Ti
kiu, kad, reikalui atėjus, ir jūs manęs 
neužmiršit... — toks sukalbamas pasi
darė tas ponas Daugelevičius, kad mūs 
žmonėms buvo labai keista: jie jau tada 
spėjo, kad ne prieš gera. Pirma buvo 
toks puikuolis, kad iš tolo kišdavo ran
ką bučiuoti, o dabar, pro šalį eidamas, 
pats šnekino darbininkus, klausė, kas 
girdėti.

— Nemanykit, gudri lapė: paskui de
vynis kailius nulups už savo dovsmas, — 
netikėjo žmonės pono nuoširdumu.

Ordinarinįnkai, ponui išvažiavus, pali
kus didžiausią netvarką, kiekvienas rūpi
nosi savimi. Nors ir buvo paliktas aka- 
manas, aprinktas žmogus iš tų pačių or
dinarininkų, bet ir jis negalėjo sutvarky
ti.

—- Važiuęsim ir mes Rusijon, — sakė 
ordinarininkai. — Tenai valdžia viskuo 
aprūpins.

Po kelių dienų Paliepis panešėjo ne į 
dvarą, greičįąu į tyrus. Tarytum po ko
kios didelės audros: gyvenamųjų namų 
stogai pašiušo, tvoros išvirto. Sodžiaus 
žmonės į tokį ordinarininkų elgesį žiū
rėjo kaip į piažų vaikų darbą: kas iš to, 
kad jūs nūųai baliavojate, bet ką rytoj 
dėsite puodan?

(Dąųgiąu bus)

Keistučio Kliubas Iki Naujų 
Metų Nupirks už $5,000 Bonų

Lietuvių Keistučio Kliubo 
susirinkime, rugsėjo 6 d., 1942 
m., Hollywood Svetainėj, 2419 
W. 43rd St., kiuvo reguliariai 
svarstomi reikalai.

Pirmininkas N. Klimas ati
darė susirinkimą. Dalis Keis
tučio Choro narių atsilankė, 
sugiedojo “Thę Star Spangled 
Banner.”

Valdybą pašaukus, pasiro
dė, kad maršalka J. Dimša ne
sirado susirinkime. Tai Frank 
Wepckus užėmė jo vietą.

Parengimo komisija prane
šė, kad turi paėmus Chicągos 
Lietuvių Auditoriją dėl kliubo 
metinio parengimo lapkričio 8 
d., ir kad komisija stengsis 
prirengti ko geriausia pro
gramą dėl šio parengimo.

Investmentų komisija pra
nešė, kad Chicagos Lietuvių 
Auditorija dabar yra gerame 
stovyje. Morgičių tik beliko 
$14,000. Viskas dabar tvar
kingai vedama. Kliubas turi 
savo investuotų pinigų ten.

Valdyba pranešė, kad mirė 
kliubo penki nariai. Reikalai, 
kurie buvo palikti valdybai, 
buvo sutvarkyti ir užbaigti.

Pirmininkas toliau pranešė 
nariams, kad užmetinėjimai, 
kurie buvo padaryti per spau
dą, liečiant kliubo iždą, buvo 
neteisėtai užmetinėti, ir prašė, 
kad daugiau tokių nešvarumų 
neįvyktų per narius, kurie nie
ko nežino apie tai. Pirminin
kas perskaitė finansinį stovį ir 
prirodė, kad iždas yra tvar
kingam stovyj.

Toliau buvo pranešta, kad 
kliubas nupirko dar už $1,000 
bonų ir kad iki naujų metų 
kliubas nutarė pirkti iki $5,- 
000 vertės Defense Bondsų.

Kontrolės komisija raporta
vo, kad darbas, kuris buvo 
jiem pavestas dar nėra ga
lutinai užbaigtas. Darbas pa
liktas ant toliau.

Buvo nutaria/ kad visi na
riai, kliubiečiai, ateitų į susi
rinkimus su mokesčių knygu
tėmis. Kitaip nebus leidžiami 
į svetainę.

Ligonių raporte pasirodė 
labai mažai ligonių. Po bilų 
išmokėjimo susirinkimas liko 
uždarytas.

Korespondentė.

Andrųšienė Užmušta Aųtomo- 
biliaus; Dvi Šeimos Verkė 

Veltui
Mrs. Mary Andrushes, 81 

metų moteriškė, suvažinėta 
ant Polk ir Dearborn gatvių. 
Ją smogė James Kegg auto
mobilius.

Pas užmuštąją rasta korte
lė Mrs. Bojanowski ir josios 
giminės jau ruošėsi prie laido
tuvių ir ąpverkė ją, bet pas
kui ji rasta gyva ir sveika.

Tik vėliau paaiškėjo, kad 
Andrųšienė turėjo josios kor
čiukę. K.

Teis už tyĮąištįpgps Litęrątūrps 
Skleidimą; Nori Atlipti Pilie

tybės Popieras Pro-Nacįui 
Daugelis žrnonių liudijo 

grand džiūrei, kad jie gavo 
brošiūraičių, kurias skleidė 
Hartzell, Williams, Soller ir 
Macartney. Federalės valdžios 
agentai tas brošiūraites skaito 
maištingumo kurstymo litera
tūra.

Kaltinamieji asmenys, kaip 
rodos, bus atiduoti teismui.

Tąipgi norima atimti pilie
tybės popieras buvusiam 
Northwestern Universitęto pro
fesoriaus pagelbininkui, Al
bert W. Krauše, kuris atvirai 
sakąs, kad Amerikai būtų ge
riau, jei Hitleris čiaj atsikraus
tytų. Keli asmenys liudija 
prieš jį.

Jis gali netekti pilietybės.
, V.

• • •
Majoras Pakvietė Soviętų 
Karžygius Chicagon; SSSR 

Studentų Atstovai Bus Chi- 
cagiečių Svečiai

Sovietų Sąjungos Karžygiš- 
kq jąunįmo atstoyąį šįųo Įaikų 
lankosi'Jungt. Valstijose. Jįe

čia dalyvavo Tarptautiniame 
Studentų Suvažiavime.

Ta proga Chicagos majoras 
Kelly pakvietė Sovietą Sąjun
gos jaunuolių atstovus, kurie 
pasižymėjo nepaprastų karžy- 
giškumu kovoje prieš nacius: 
Įjįųdmįlą Pavličęnko, kuri nu
dėjo pati viena 309 nacius, ir 
Vladimip Pčelincev, kuris pat 
vienas nudėjo 152 nacius, su
vartodamas tik 154 šovinius. 
Jie bus svečiai tiek majoro 
Kelly, tiek Rusų Karo Pagal
bos komiteto. K.

GUB. GRĘEN ATMETĖ KO
MUNISTU PARTIJOS NOMI

NACIJOS PETICIJA
Chicagos Civilių Laisvių Ko
mitetas Pasiuntę Protestą Gu
bernatoriui; Komunistų Parti
jos Illinois Organizacija Išleido

Pareiškimą Tuo Klausimu
Illinois Komunistų Partijos 

delegacija šios savaitės pra
džioj Springfielde įteikė nomi
nacijos peticiją. Gubernatorius 
— jo pastatyti pareigūnai — 
peticiją atmetė. Vadinasi, ma
žesnėm partijom neleidžiama 
išeiti į rinkimų vajų. Nugniau- 
žta piliečiam teisė naudotis 
šios šalies ir šios valstijos įs
tatymais, kurie leidžia laisvai 
nominuoti ir laisvai balsuoti 
patinkamus, žmones į valdvie- 
tes.

Chicagos Civilių Laisvių Ko
mitetas prieš gubernatoriaus 
tokį žygį užprotestavo.

Komunistų Partija, kuomet 
atmetė jos nominacijos petici
ją, išleido pareiškimą. Tarp 
kitko ten sakoma:

“Gubernatoriaus Green elgę
sis, atmetimas Komunistų Par
tijos nominacijos peticijos, kai
po mažesnės politinės partijos, 
tai padiktuotas žygis ‘Tribune/ 
Brooks ir Day, kad neleisti ma
žesnių partijų į rinkimų lauką 
ir bandyti pravaryti į kongre
są paminėtus izoliacininkus ir 
Hitlerio užgerinimo šalinin
kus.”

Pareiškime sako, kad tuojaus 
bus daroma teismiškas žygis, 
kad numesti tą gėdą į šalį, ku
ri uždedama reakciniais žy
giais ant mūsų šalies konstitu
cijos ir ant valstijos konstitu
cijos.

Po pareiškimu pasirašo Al
fred Wagenknecht, partijos 
pirmininkas ir Morris Childs, 
partijos raštininkas.

šia proga tenka pažymėti, 
kad reąkcininkai repųblikopai 
ir demokratai per Illinois vals
tijos seimelį pervarė bijių, ku
riuo uždraudžiama Komunistą 
Partijai būti ant rinkimų ba
loto.

Panašus įstatymas buvo pra
vestas ir Californijos valstijoj. 
Tačiau tos valstijos aukščiau
sias teismas panaikino tą įsta
tymą kaipo nekonstitucinį.

Komunistų Partija už ves by
lą šioj valstijoj prieš tą nelem
tą įstatymą. Rep.

Chicagos Kliaučiai ir Jų 
Reikalai

šiuo laiku drapanų siuvimo 
įmonėse cįarbp labai mažai, 
drapaną gaminama nedaug, o 
dėl kareivių uniformų siuvi
mas jau sumažėjo.

Įmonių savininkai sako, kad 
naujo budo siuvamos ^pąpanos, 
ypač kelinės be ątląnką ppisi- 
dėjo prie sutaųpymo šimtą 
tūkstančių aršinų materijos.

šiuo laiku mažai parduoda
ma drapanų krąutuvėse. Gali
ma sakyti, kad kriąučią indus
trijoj bus didelp bedarbė.

Jeigu gautų Chicagos įmonės 
gaminti uniformų, tai čia dar
bai pagerėtų. Kaip jau visiem 
žinoma, kriaučių algos žęmos, 
palyginant su kitų industrijų 
darbininkų algomis. ' Nors 
kriaučiai turi uniją per 30 me
tų, bet jų algos pasilieka ma
žos.

• Kriaučių unijos 90 nuoš. na
riai neveiklūs. Taigi mažas 
skaičius narių unijos viršinin
kų kontroliuoja uniją. Ir žino-, 
ma, tokia padėtis nepataiso 
unijos ir nepataiso pačių apsi
leidusių narių.

Dabartiniu laiku unija vei
kia ir politikoj. Yra griežtas 
nusistatymas remti Raymond 
McKeough į senatoriaus vietą 
ir Benjamin Adamowskj į kon- 
gresmano vietą. Šie kandidatai 
yra nacių priešai ir stoja už 
Roosevelto programą karo lai
mėjimui.

Į lietuvių įokalo susirinkimus 
vos ateina 20 narių. Dalis ir 
pažangiųjų narių neina į susi
rinkimus. O tai yra didelė klai
da, pavesti savo reikalus tvar
kyti mažai grupelei, kuri lan
kosi į susirinkimus.

Amalgameitas.

Daug Jauny Lietuvių Iš 
Bridgeporto Išėjo 

Kariuomenėn
Iš Bridgeporto apylinkės iš

ėjo daug jaunų lietuvių kariuo
menėn. Jų tarpe išėjo: Stasys 
Kaminskas, Jonas Andruška, 
Franas Rogalis, Stasys Žilins
kas, Fr. Dambrauskas, B. Mar
kovas, Juozas Žilinskas, Fra
nas Jasas, Juozas Avelis, Jo
nas Baltrušaitis, Teodoras Sut
kus, Alfredas Rutkus ir kele
tas kitų.

Kariuomenėn ėmimo vyriau
sybė sako, kad dar daugiau vy
rų ir didesniu skubumu šauks 

(Tąsa 5-tam puslapy j)

SVARBIOS KNYGOS

RAISTAS
Apysaka iš Chicagos lietuvių gyvenimo, dirbančių 

gyvulių skerdyklose
PARAS® UPTON SINCLAIR

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

• • ' • • • •'

Mortos Vilkienes Divorsas
Puikus vaizdas Amerikos lietuvių gyvenimo.

PARAS® MIKAS RASODA
Apysaka, kur autorius labai gyvai vaizduoja ekono

minį, politinį ir kultūrinį lietuvių gyvenimą Amerikoje.
Puslapių 320. Kaina $1.00.

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

• • • • • • >

English - Lithuanian 
Self - Instructor

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

PARAS® DR. J. J. KASKIAUČIUS
Puslapių 252, stipriais audimo apdarais, kaina $1.50.

• • • • • •

Lietuvių Kalbos Gramatika
Pritaikyta Amerikos Lietuviams su 

Angliškais Paaiškinimais
SUTAIS® DR. D. PILKA

Kaina $1.00 už egzempliorių. Vasaros sezonu 75c.

• • • • • •

‘‘Gyvenimo Saulėleidis”
Pirma Knyga Lietuvių Kalboje apie 

Numirusių Laidojimą
Parašė ir Išleido Graborius

JOSEPH LeVANDA—LEVANDAUSKASI • , • » » ■ ■
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. Tąipgi balzamavimas, plastika, kaukės, chemikalai, 
taxidermija, koplyčios, kapinės, mausolėjai, deginimai, mirusio 
tli to pervedimai ir tt.

• • • • • •

Bešvintantis Rytas
STASIO JASILIONIO EILIŲ RINKINYS

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

288 puslapių. Kaina 50c.
• • • • < • •

Vokiškieji Grobikai — Mirtini 
Lietuvių Kultūros Priešai

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

Puslapių 32. Kaina 10c.
• • i • • i • •

Pirmoji Pagalba Ligoje ir Nelaimėje
PARAS® DR. J. J. KA^KIAUCIUS

Kiekvienas žmogus privalo šią knygą turėti savo namuose. La
bai'svarbus patarimai ką daryti susižeidus, staigiai kam apslobus 
ąrbą apsirgus kada sunku gauti gydytojaus pagalba.

Ši knyga duoda daug receptų, sūlyg kuriais gausite vaistų gydy
tis pągąl nurodymus knygoje.

Kaina $1.00; vąsaros sezonu tik 75c.

f • • • f f
New Yorko Pasaulinės Parodos 

Paveikslų Albumas
Būtinai Įsigykite ši papuošalą savo namų knygynui. Tai pui

kiausią padarytą 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 naųjovinę techniką 
ir yra skambių bruožų iš Amerikos istorijos.

56 puslapių; kaina 25c; Vasaros sezonu 200.

“Laisvės" Administracija
427 Loripier St. Brooklyn, N. Y.
IW|, „ ..... I I. H. I. ■■ni.i ..........    i A
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VOKIEČIAI IŠMUŠTI IŠ KAI KURIŲ STALINGRA
DO GATVIŲ; SOVIETAI ATKARIAVO 

PUNKTĄ BR1ANSKO SRITYJ
Sovietų Oficialiai Pranešimai
Maskva, rugs. 21. — Vidunaktinis Sovietų praneši

mas:
Sovietinės jėgos rugs. 20 d. vedė įnirtusius mūšius 

prieš priešus Stalingrado ir Mozdoko srityse. Kitose 
fronto dalyse nebuvo reikšmingų atmainų.

Per savaitę pasibaigusią su rugs. 19 d. buvo sunai
kinta 310 vokiečių orlaivių per kautynes ore, ugnim iš 
priešlėktuvinių kanuolių ir pačiose jų stovyklose. Tuo 
pačiu laiku Sovietai neteko 205 orlaivių. Kariniai So
vietų laivai Juodojoj Jūroj nuskandino priešų naikintu
vą.

Stalingrado srityje mūsų kariuomenė iš savo pusės 
kirto eilę smūgių vokiečiams, atmušė priešus atgal kai 
kuriuose sektoriuose ir atgriebė kelias gatves. Vienas 
dalinys sovietinės kariuomenės per sunkias kautynes 
sunaikino šešis vokiečių tankus, 14 trokų ir automo
bilių, dvi kanuoles ir septynis kulkasvaidžius ir nu- 
šalvė apie 300 hitlerininkų.

Mozdoko srityje tęsėsi žiaurūs mūšiai. Mūsų raiteliai 
išvaikė apie visą kuopą priešų pėstininkų ir 12 trokų 
ir automobilių.

Sovietinė kariuomenė kitame sektoriuje sėkmingai 
atmušė ataką apie šimto vokiečių tankų, kurią jie darė 
prieš mūsų pozicijas. 18 priešų tankų buvo sunaikinta 
arba išdeginta ir daugiau kaip 200 vokiečių kulkasvai- 
dininkų užmušta.

Į pietų rytus nuo Novorossiisko sovietiniai marinin- 
kai per atkaklų mūšį sunaikino dvi kuopas vokiečių ka
riuomenės. Jie taip pat sunaikino keturis priešų tan
kus, dvi baterijas kanuolių, 22 kulkasvaidžius, septy
nias baterijas mortirų ir 24 trokus bei automobilius.

Voronežo srityje mūsų kariuomenė atmušė kelias 
priešų kontr-atakas ir padarė jiem labai skaudžių nuo
stolių. Daugiau kaip 3,000 priešų kareivių ir oficierių 
buvo užmušta viename sektoriuje per tris dienas. Tuo 
pačiu laiku tapo sunaikinta penkios baterijos priešų 
mortirų, trys baterijos artilerijos kanuolių, 26 kitos 
kanuolės ir aštuoni tankai ir šarvuoti automobiliai.

Tolimojoj šiaurėj sovietiniai marininkai išlipo kran- 
tan užnugarėj priešų linijų ir užmušė virš 150 vokie
čių. Jie taipgi sunaikino 10 priešų fortukų, vieną amu
nicijos sandėlį ir penkis pavienius apkasus.

Maskva, rugs. 20. — Šiandieninis Sovietų praneši
mas, tarp kitko, sakė:

Stalingrado srityje tęsiasi įnirtę mūšiai, kurie daž
nai baigiasi tiesioginėmis kautynėmis durtuvais. Mūsų 
kariuomenė apvalė kelias gatves nuo priešų. Raudon
armiečiai iš dalinio “N”, pagal dar nepilnas žinias, nu
šlavė apie du batalionus priešų pėstininkų.

Siniavino srityje (Volchovo-Stalingrado fronte) so
vietinė artilerija tik viename sektoriuje per dvi dienas 
sunaikino 60 priešų atskirų apkasų, 10 tankų ir 13 įvai
rių kanuolių ir užmušė 800 hitlerininkų. Priešai metė 
savo atsarginius į mūšius ir įnirtusiai ginasi.

Vienoje dalyje Briansko fronto mūsų kariuomenė iš
mušė priešus iš vienos apgyventos vietos. Kautynėse 
dėl šios vietos buvo sunaikinta beveik visa kuopa prie
šų kareivių ir oficierių. Mūsų kariai pagrobė ir ginklų 
bei amunicijos.

NAUJAS LAIVAS BUS PAVA
DINTAS NEGRO VARDU

Washington. — Vienas iš 
naujai statomų prekinių 
Amerikos ‘‘Liberty” laivų, 
10,000 tonų, bus pakrikšty
tas vardu Bookerio T. Wa- 
shingtono, garsaus negro 
švietėjo ir Tuskegee Insti
tuto įkūrėjo negrams.

Tą laivą C a 1 i f o rnijoj 
krikštys Marian Anderson, 
paskilbusį negrė kontralto 
dainininkė.

Anglai Pasistatė Daugiau Ka
ro Laivy, Negu Prarado

London. — Anglija jau 
pasistatė keturis naujus ka
ro didlaivius, keturis lėk- 
tuvlaivius ir 22 šarvuotlai
vius vieton tų, kuriuos prie
šai nuskandino, o naikintu
vų tai anglai pasibudavojo 
daugiau, negu naciai ir kiti 
priešai nugramzdino.

Australija. — Australų ir 
amerikiečių lakūnai vėl sėk
mingai bombardavo kari
nius japonų punktus salose 
netoli Australijos.

Washington. — Praeitą 
savaitę priešai nuskandino 
tik septynis talkininkų lai
vus Atlanto Vandenyne.

SUMANYMAS MOBILIZUOT 
VISUS DARBININKUS

Washington. — Senato
rius Lister Hill pirmadienį 
įnešė kongresui sumanymą 
išleist įstatymą, kuris įsa
kytų surašyt visus Jungti
nėse Valstijose darbininkus 
ir darbininkes taip, kad ga
lima būtų juos sumobilizuot 
kariniams darbams. Tada, 
girdi, valdžia galėtų iš ne
būtinai reikalingų pramo
nių persiųst darbininkus į 
būtinąsias karines pramo
nes.

“Tirpitz” Medžiosiąs Tal
kininkų Laivus

London. — Sužinota, kad 
vokiečių karo didlaivis “Tir
pi tz” išplaukė iš Norvegi
jos Trondheim uosto į veiks
mus prieš Anglijos ir Ame
rikos laivus, gabenančius 
Sovietam karo reikmenis.

Sovietų submarinas lie
pos mėnesį buvo dviem tor
pedom sužeidęs “Tirpitzą.”

Vichy Francijoj surašinė
jami visi darbininkai, kad 
Lavalio valdžia galėtų kuo 
greičiausiai jų varu per
siųst į karinius nacių fabri
kus.

Anglijos Lakūnai Bombarda
vo ir Italiją

Roma. — Italai pripažįs
ta, jog anglų lakūnai bom
bardavo Italijos salą Sicili
ją, kuri tarnauja kaip di
džioji fašistų Ašies orlaivių 
stovykla Viduržemio Jūroj. 
Tie lakūnai taikė bombas į 
orlaivių stovyklas, sieros 
kasyklas ir kitus svarbes
nius karui įrengimus.

Vokiečių Pasigarsinimas iš 
Kaukazo Fronto

Hitlerininkų radijas pa
skelbė, kad, girdi, jie užėmę 
du miestus ar miestelius 
Kaukazijos fronte 25 ir 90 
mylių į šiaurių vakarus nuo 
Grozny žibalo versmių.

(Tai dar vienas nacių pa
sigarsinimas be jokio pa
tvirtinimo iš niekur kitur.)

“Kiečiausi Priešai”
Syracuse, N. Y. — Jo

seph C. Grew, buvęs Ameri
kos ambasadorius Japonijai, 
sakė, kad japonai esą “kie
čiausi priešai” ir kad jie, 
girdi, tol laikysis, kol bus vi
siškai ir galutinai sumušti. 
Pasak Grew, tai Vokietija 
galėsianti pakrikt per nami
nę suirutę ir savo gyvento
jų riaušes prieš hitlerinin
kus, bet, esą, “japonai ne
pakriksią nei dvasiniai nei 
ekonominiai.”

(Gal p. Grew, taip kalbė
damas, veda propagandą 
prieš antro fronto atidary
mą Europoj ir stengiasi 
įpasakot amerikiečiam, būk 
Japonija esanti pavojinges
nis priešas, negu Vokieti
ja.)

Kai Ką ir Japonai Supranta

Tokio. — Oficialis Japo
nijos radijas įspėjo gyven
tojus nesitikėt, kad greitai 
pagerėtų japonam padėtis 
Pietiniame Ramiajame Van
denyne. Japonijos valdžios 
atstovas per radiją sakė:

“Japonai ten turės didelių 
nuostolių, ypač daug laivų 
jie praras.”

New Yorke Biotines Tinka 
Ir Nesuplotos

Sąryšyje su rinkimu blėtinių 
(tin cans) skelbiama, kad da
bar New Yorke surenkamie
siem kenam nėra būtino reika
lo abu galus prapjauti ir ke- 
nus suploti, nes ją perdirbi
mas atliekamas čia pat netoli, 
Carteret, N. J., kur privesti 
netoli ir kur turi kenam pjaus
tyti mašinas. Kitur, veik po 
visą Ameriką, prašo šeiminin
kių kenus atiduoti suplotus.

WluU 'IfwRiuf With
WAR BONDS
The 50-caliber Browning machine 

gun is one of the most efficient short 
range weapons used by U. S. Fight
ing forces. It is effective at ranges 
up to 2,000 yards and fires about 
600 forty-five caliber bullets per 
minute.

Orte of these guns costs about 
$1,500, while a thirtyrcaliber ma
chine gun costs approximately $600. 
Our fighting forces need thousands 
of these rapid-fire guns. Even a 
small town or community can buy 
many of them by uniting in the pur
chase of War Bonds. At least ten 
percent of your income in War 
Bonds every pay day will do the 
trick. '■> £/. y. treasury Department

Kanadiečiai Dieppe Tu
rėjo 67 Proc. Nuostoliu

Ottawa, Canada. — Nu
kentėjo 3,350 iš 5 tūkstan
čių Kanados karių, dalyva
vusių įsiveržime talkininkų 
prieš vokiečius Dieppe, 
šiaurinėj Francijoj. 170 jų 
buvo užmušta, 633 sužeista 
ir 2,547 dingo be žinios. Tuo 
būdu prarasta ten 67 pro
centai įsiveržusių kanadie
čių, kaip skelbia Kanados 
valdžia.

Dauguma vadinamų din
gusių buvo paimti nelais
vėn.

Bet tas laikinas kanadie
čių, anglų ir amerikiečių įsi
veržimas davė jiem naudin
gų patyrimų ateičiai, kada 
talkininkai darys didįjį žygį 
prieš hitlerininkus Europos 
žemyne, sako Kanados vy
riausybė.

KORTELĖS DRABUŽIŲ 
PIRKIMUI AMERIKOJ

Washington. — Valdiška 
kainų administracija ketina 
po keleto mėnesių įvest kor
teles pirkimui drabužių, mė
sos ir penkių kitų reikme
nų, nors dar nepasako, ko
kių.

Kanados Laivas Perskrodė 
Vokiečių Submariną

L‘ —* 4

Ottawa, Canada. — Na
cių submarinas nuskandino 
mažiuką karinį Kanados 
laivuką, o didesnis karinis 
kanadiečių laivas - naikin
tuvas “Assiniboine” dūrė 
savo “nosia” į vokiečių sub
mariną, perkirto jį ir taip 
nugramzdino.

Chicagos Žinios
(Tąsa nuo 4-to pusi.) 

kariuomenėn, nes reikalinga iš- 
budavoti dideles jėgas priešo 
nugalėjimui.

Žuvo Jūreivis, Ch. Mernikas
Juozas Gegužis gavo laišką 

nuo savo sesers Mrs. Mernik iš 
East St. Louis. Ji žymi, .kad 
sūnus Ch. Mernikas žuvęs jūrų 
kovoje su japonais.
Jis apie metai savanoriai įsi

rašė į laivyną. Buvo kilęs iš 
Springfield ir augęs Auburn, 
Ill.
b

» —a’

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

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

★ LIETUVIŠKAS ★

TRAKTYR1US
(VALGYKLA IR ALINĖ) 
Rheingold Extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtines 
Importuotų ir Vietinių 

Kasdien Turime
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ
JUOZAS ZEIDAT

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

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

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių
VELTUI ŠERMENINĖ

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius, ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

Baltimore, Md.
“Mėlynas Įstatymas,” — Karo 

Kenkėjas
Mūsų mieste gyvuoja taip 

vadinamas “Blue Law,” arba 
“Lord’s Day” įstatymas, pa
gal kurį niekam nevalia sek
madieniais dirbti, visi turi ei
ti melstis ir sekmadienius pa
švęsti Dievui ant garbės.

Tas “Mėlynas Įstatymas” la
bai senas. Jis išleistas 1888 
metais ir, aišku, kad dabarti
niam laikui visai netinka. Ir 
seniau tas įstatymas labai var
žė žmonių laisvę. Bet tas 
įstatymas dabartinio karo lai
ku, kada mes turime pagamin
ti daugiau reikalingų karo lai
mėjimui prieš Hitlerį ginklų, 
tai virto tikras trukdytojas 
mūsų pastangų.

Tiesa, daugelis fabriką ir 
dirbtuvią dirba ir sekmadie
niais būtinai reikalingus dar
bus. Bet tuo pat kartu dar 
daugiau, taip pat labai svar
bių karo laimėjimui fabrikų, 
stovi, nes negauna iš policijos 
leidimo dirbti. Ir taip daug 
patrijotinių moterų eitų rinkti 
metalą karo industrijai, bet 
policija neduoda leidimo. 
Valstijos gubernatorius T. E. 
O’Connor ir miesto majoras 
Jackson pareiškė, kad šis 
“Mėlynas Įstatymas” turi būti 
suspenduotas visam karo lai
kui, kuris kenkia mūsų laimė
jimo pastangoms.

Gubernatorius O’Connor ak
tyviai dalyvauja karo laimėji
mo žygiuose. Kada tik įvyks
ta kokis didesnis susirinkimas 
teikimui Sovietų Sąjungai me- 
dikalės pagalbos, tai. visada 
jis dalyvauja ir karštai kalba 
už šelpimą mūsų talkininkės.

Rugsėjo 8 dieną įvyko Ma- 
rylando valstijos nominacijos

FOTOGRAFAS

paveiks-

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

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

pogi atmaliavojt 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES 
512 Marlon St., Brooklyn 

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

Tel. GLcnmore 5-6191

Clement Vokietaitis
Lietuvis Advokatas 

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. TRiangle 5-3622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7179

LeVANDA
FUNERAL PARLORS 

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

UNDERTAKER

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

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

F. W. Shalins 
(Shalinskas) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Ave.

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves 

$150 
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499 

kandidatų į valdvietes. Giuber- 
nator. O’Connor kandidatavo 
ant Demokratų Partijos tikie- 
to ir laimėjo nominacijas į 
gubernatoriaus vietą. Patarti
na visiems balsuoti už guber
natorių O’Connor.

Maryland Dry Dock Co. 
stato mūsų šalies valdžiai rei
kalingus karui laivus. Kompa
nija pasamdė du negrus gele
žies virikus (“Welders”) į 
taip svarbų apsigynimo darbą. 
Bet balti darbininkai, sukurs
tyti prieš negrus ir degdami 
rasine neapykanta, atsisakė su 
jais dirbti. Kompanijos ir 
valdžios žmonės bandė juos 
pertikrinti, bet nieko negelbė
jo. Rasinė neapykanta paėmė 
viršų ir kompanija turėjo iš
traukti negrus iš taip labai 
svarbaus darbo. Kol tie klau
simai buvo rišama, tai buvo 
sugaišta net 400 darbo va
landų. Atrodo, kad baltųjų 
šovinizmas prieš negrus stovi 
aukščiau, negu mūsų šalies rei
kalai. Net baisu pamąstyti, 

MATEVŠAS SIMONAVIČIVS : 
gjįV Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga "v? Ji •

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. e 
Atskiras kambarys • 
užėjimui su mote- • 
rimis. Nedėliomis •, 
atdaras nuo 1 vai. • 
dieną iki vėlai. *

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

Lietuvių Rakandų Krautuvė

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

IŠDIRBĖJAI IR PARDAVĖJAI 

Geriausios Rūšies Rakandų 
Duodame ant lengvų išmokėjimą be jokią nuošimčią 

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičią Krautuvėse

M. PETRAITIENĖ ir SŪNAI

MATTHEW P. BALLAS

NOTARY
PUBLIC

Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 
bus užtikrintas ir už prieinamą kainą

PUIKIAI ĮRENGTOS DVI KOPLYČIOS DUO
DAMOS MYLIMIEMS PAŠARVOTI DOVANAI

660 Grand Street Brooklyn, N. Y.

TELEPHONE
STAGG 2-5043

(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

DIREKTORIUS
LAIDOTUVIŲ

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

būsite patenkinti.

1113 Mt Vernon St
Philadelphia, Pa 
Telefonas Poplar 4110

kada pasauliniai banditai —« 
hitlerininkai stovi prie demo
kratijos durų, Ko tie šovinistai 
seka Hitlerio ir Japonijos a- 
gentų kurstymo keliu!

Per daugelį metų K. Matu- 
lauckas buvo Lietuvių Svetai
nės gaspadorium, bet dabar 
rezignavo iš vietos. Jis yra 
reakcionierius. Pirmeiviškam 
žmogui sunku buvo su juo su
sikalbėti. Jo moteris kitaip 
nevadino pažangius žmones, 
kaip “purvini žmonės.”

Taigi, pusmetiniame direk
torių susirinkime ir liko iš
rinktas gaspadorium Aleksan
dras Zableckas, rimtas ir pa
stovus žmogus. Patartina vi
siems kooperuoti su naujai iš
rinktu gaspadorium.

Tas P»t«.

London. — Keturi Vokie
tijos orlaiviai bombardavo 
pakratinius Anglijos mies
tus, užmušė 12 civilių žmo
nių ir padarė daug medžia
ginių nuostolių.
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NeivYorko^A^Zlnloi Jurgiui Kazakevičiui Iš
leistuvių Vakaras

Išvyko Savaitei

Iš Lietuvių 3 Sriovių Mitingo 
Pardavimui Karo Bonų

Kongresmanas Gins Komu
nistų Pilietines Teises

Sekmadienį, rugsėjo 20 d., 
Apreiškimo parap. bažnytinėj 
svetainėj, buvo susirinkimas, 
kaip buvo skelbiama, trijų 
sriovių lietuvių: katalikų, so
cialistų ir tautininkų 
mui karo bonų.

Neteko sužinoti, už 
parduota bonų, bet jų 
ta buvo gerokas 
keli vardai paskelbti pirkusių 
už tūkstantį dolerių ir vienas 
už $2,500. Parduota, žinoma, 
didokas skaičius už mažesnes 
sumas.

Šio mitingo tvarka ir kalbos 
buvo maž daug tokios ir se- 
kančioj tvarkoj :

Mitingui pirmininkavo Juo
zas Bulevičius (Boley). Kal
bėtojai kalbėjo, ragindami 
pirkti karo bonus.

Apreiškimo Parap. Choras 
sudainavo: “Jaunimo Giesmę,” 
“Kur Bėga Šešupė,” “God 
Bless America” ir “Stamp, 
Stamp, Stamp.”

Pirmas kalbėtojas buvo kun. 
N. Pakalnis. Jis pasakė kalbą 
konservatyviškai, ragindamas 
pirkti karo bonus.

Iš eilės programoj sekė Tau
tiškų šokėjų grupė, kuriai 
kažin ko trūko,—ne visai ga
biai šoko.

Kalbėjo J. V. Iždo Depart- 
mento atstovė, rodos, Miss He
len Leedning (pavardės ne
teko gerai nugirsti). Ji kalbė
jo gražiai, patrijotiškai.

Ponas J. Stilsonas kalbėjo 
pats sau po nosim, nesinaudo
damas garsiakalbiu. Jis sakė, 
kad reikia duoti Hitleriui kre
ditą už jo atvirumą ir saky
mą teisybės. . . Stilsonas ma

pardavi-

kiek ten 
i parduo- 
pl uostas;

no, kad, nors mes šio karo ne- 
pradėjom, bet jį užbaigsim. . . 
Suminėjo kokias ten Afrikos 
gyvates, barbarus ir barbariz
mą, tūlus negerus žmones, bet 
nepasakė, kas tie gyvatės, tie 
barbarai ar negeri žmones 
yra.

“Amerikos” red. J. Laučka, 
apart raginimo pirkt bonus, 
pasakė, kad esą daug lietuvių 
Sibiro koncentracijos stovyklo
se. . .

kad mes, 
dar gerai 
to galime 

Balkūno

Rusija.
Drake (Dragū- 
angliškai ir be
būt norėdamas

kad gali vartoti

Kun. J. Balkūnas, raginda
mas pirkti bonus išsireiškė: 
“Mes turime sudaužyti Romą 
(fašizmą), kad apgynus Stalin
gradą!” Taip pat kalbėjo apie 
didelį Rusijos žmonių pasiau
kojimą ir priminė, 
palyginti su rusais, 
čia gyvename ir dėl 
pirkti bonus. Kun.
kalba buvo entuziastiška už 
Jungt. Tautas, kur labai svar
bią rolę lošia

Adv. Wm. 
nas) kalbėjo 
tuviškai, gal 
pasirodyti,
lietuvių kalbą. Jo kalba buvo 
tokia, kokios galima tikėtis iš 
politikieriaus ar advokato, 
kalbant kokiuo nors reikalu.

Nors buvo garsinta, kad 
bus judžių artistų atstovai, bet 
jų nesimatė ant programos, 
kaip nesimatė ir Karalienės 
Angelų beno, turėjusio irgi 
būti ant programos.

Publikos buvo pilna svetai
nė ir ne visiems užteko sėdy
nių, apie keli desėtkai buvo 
stovinčių.

Unijistai Masiniai Dalyvaus 
2-ro Fronto Demonstracijoj

tuo ma- 
broliai 

žūs mū- 
mažiau

Square, 16th St. ir 
New Yorke. Jis sa-

darbininkai eis į 
prezi-

Ben Gold, International 
Kailių ir Odų Darbininkų Uni
jos prezidentas skelbia, kad 
kailiasiuviai masiniai dalyvaus 
antro fronto demonstracijoj 
šio ketvirtadienio popietį, tuo
jau po darbo, visiems žinoma
me Union 
Broadway, 
kė:

“Kailių
Union Square parodyti 
dentui Rooseveltui, kaip stip
riai jie jaučia tą gyvenimo ar 
mirties klausima.”

Desėtkai kitų unijų pasiruo
šusios masiniai dalyvauti šioje 
komunistų šaukiamoje demon
stracijoje už antrą frontą ir 
greitą pergalę ant fašizmo ir 
užbaigą karo.

Lietuviai taipgi rengiasi da
lyvauti masiniai. Lietuvių tau
tai gręsia 
Hitlerio
Lietuviai žino, kad 
mas pats nepranyks, anksčiau 
ar vėliau jis turės būti sumuš-( 
tas, sumuštas ne kokiu stebūk-

lu, bet mūsų pačių ir mūsų 
talkininkų rankomis ir gink
lais. Jeigu taip, tai juo grei
čiau jis bus sumuštas, 
žiau nukentės mūsų 
Lietuvoje, tuo mažiau 
sų kariuomenės, tuo
bus pavojaus Hitleriui dar 
daugiau įsigalėti ir atnešti ka
rą ant mūsų pačių žemės.

Lietuviai turėtume dalyvau
ti masiniai demonstracijoj už 
antrą frontą dabar, įvyksian
čioj 
piet, 
ke.

rugsėjo 24-tą, 5 vai. po 
Union Square, New Yor-

Lietuvių Komitetas.

sunaikinimas po 
žmogžudinga letena, 

hitleriz-

Dienraščio
“LAISVES”

Specialiai Kursai Lavin
tiems Ateiviams

New Yorko Miesto Kolegija 
skelbia anglų kalbos ir Ame
rikos istorijos specialius kur
sus lavintiems ateiviams, kurie 
dėl stokos laiko arba anglų 
kalbos trūkumų negali lanky
ti reguliarių kolegijos klasių. 
Pamokos yra dieninės ir vaka
rinės. Gali lankyti piliečiai ir 
nepiliečiai. Prasidės rugsėjo 
26-tą.

Dėl pamokų laiko ir vietos, 
taipgi mokesties, susižinoti re
gistruojantis 22 ir 23-čią, nuo 
2 iki 3:30 po piet ir 7 iki 
vakaro, kambaryje 826, 
St. Bildingę, 23rd St. ir 
ington Ave., New Yorke.

8:30 
23rd 
Lex-

Koncertas Išbuvo Keltuve 12 
Valandų

Lapkr.-Nov. 8
Bus

LABOR LYCEUM
BROOKLYN, N. Y.

Keltuvui sukliuvus 
aukšte bildingo, 1 E. 42nd St., 
N. Y., Walter Snyder, sargas, 
šaukėsi pagalbos ,bet niekas 
jo neišgirdo. Pavargęs, jis su
stojo pasilsėti, o paskui vėl 
šaukėsi, kuomet jam 
žingsniai ar kalba 
Visgi turėjo palaukti 
landų, kol prisišaukė 
kė pagalbos.

15-me

girdėjosi 
bildingę. 
121/2 va- 
ir sulau-

Kongresmanas Vito Marc
antonio pasižadėjęs dalyvauti 
teisme, Albanėj, kaipo “teis
mo draugas” ir atstovas Tarp
tautinio Darbininkų Apsigyni
mo (kurio jis yra prezidentu), 
rugsėjo 22-rą įvyksiančiame 
svarstyme Komunistų Partijos 
teisės pasilikti ant baloto New 
Yorko valstijoj.-

su gręsmingais kamantinėji
mais ir bauginimais atšaukti 
duotus parašus tuose apskri- 
čiuose, kur mažiausia yra gy
ventojų, kad su tais atšauktais 
parašais įrodinėti, būk žmo
nės buvę apgauti, nežinoję, 
ką darą pasirašymu tų petici
jų ir dėlto komunistų kandi
datai neturį legalės teisės bū
ti ant baloto. Dėlto žmonių 
protestai prieš ataką ant Ko
munistų Partijos taikomi taip 
pat ir prieš trukdymą, kaman
tinėjimą ir persekiojimą peti
cijas pasirašiusių piliečių. Pa
gal įstatymus, niekas neturi 
teisės trukdyti, kamantinėti 
piliečio už parašą vienai ar ki
tai

Įvertindamas jaunuolio Jur
gio Kazakevičiaus nuo anksty
bos vaikystės iki pašaukimo 
Dėdės Šamo tarnybon neper
trauktą, nenuilstantį darbą 
meno srityje, Lietuvių Meno 
Sąjungos Centro Komitetas 
rengia jam draugiškas išleistu
ves šio trečiadienio vakarą, 
rugsėjo 23-čią, “Laisvės” sve
tainėje.

Išleistuvėsna kviečiami visi 
organizaciniai ir asmeniški 
Jurgio Kazakevičiaus draugai, 
kurie pažino jį ir jo gražų 
veikimą lietuvių visuomenei,

visi, kurie nori palinkėti jam 
laimingos tarnybos ir greito 
sugrįžimo laimėjus pergalę 
ant fašizmo.

Išleistuvėse bus ir muzikalė 
programa, taipgi užkandžių ir 
gėrimų. Įžanga nemokama. 
Skaičiusieji šį pranešimą meno 
ir menininkų draugai prašomi 
pakviesti • ir kitus, kurie šio 
pranešimo nebus matę, kadan
gi rengiant ant greitųjų komi
tetas vienas jokiu būdu nespės 
visus pasiekti su pranešimais.

LMS C. Kom.

Jieva Mizarienė išvyko sa
vaitei į vidurvakarius, susto
jant po dieną Pittsburgh e, Cle- 
velande, Detroite ir keletą 
dienų Chicago j. Ji išsiųsta 
tarnybos reikalais, peržiūrėti 
čionykštės firmos ten esančių 
skyrių raštinių vedimą.

Sugrįžo iš Ligoninės
Vincas žvirblis, Sutkaus 

bartcnderis, sugrįžo iš ligoni
nės. Ta proga lankėsi LDS 
Centro raštinėj, savo pašalpos- 
apdraudos reikalais.

legališkai partijai.

LANKĖSI “LAISVĖJE”

Kongresmanas Vito 
Marcantonio

tenGreta su Marcantonio 
dalyvaus garsusis advokatas 
Arthur Garfield Hays nuo A- 
merikos Civilių Laisvių Uni
jos; Emanuel H. Block nuo 
Nacionalės Advokatą Gildijos; 
Arthur A. Madison nuo Har
lemo Advokatų Sąjungos ir 
Abraham J. Isserman nuo Na
cionalės Konstitucinių Lais
vių Federacijos.

Tie paskilbę advokatai, žy
miausių teisininkų organizaci
jų atstovai, visi dalyvauja, kai
po “teismo draugai.” Tiesiogi
niu Komunistų Partijos advo
katu yra advokatas Joseph R. 
Brodsky.

Apart tų teisininkų organi
zacijų, už pilietines rinkimų 
teises komunistams yra pasisa
kę šimtai kitų žymių teisinin
kų, švietėjų, visuomenininkų, 
tame skaičiuje gubernatoriaus 
pavaduotojas Poletti; Ameri
kos Darbo Partijos kandidatas 
į New Yorko valstijos guber
natorius Dean Alfange, taipgi 
desėtkai darbo unijų ir kitų 
organizacijų.

Komunistų Partiją nustumti 
nuo baloto užsispyrė Ameri
kos Legijono reakciniai virši
ninkai. Jie užvedė teisme pro
testo bylą, tuo pat sykiu lan
dydami pas pasirašiusius ko
munistų nominacines peticijas

Pereitą šeštadienį lankėsi 
“Laisvės” įstaigoje Julia Ha- 
dack, Carl Kadlec, ir Matilda 
Sculley, binghamtoniečiai, at
vykę keletai dienų New Yor- 
kan, taipgi apsilankyti pas 
laisvietį Petrą šolomską, Juli
jos ir Matildos švogerį.

Viešnios taipgi lankėsi ir 
LDS Centro raštinėj. Julia 
Hadack yra LDS narė, pri
klauso 6-toj kuopoj, Bingham
ton e.

Miestas turės Speciales 
Metalui Surinkti iš Gy

ventojų Dienas
Miesto gyventojai, kurie ne

turi noro atiduoti savo atlieka
mus metalinius daiktus kokiai 
labdaringai įstaigai ar parduo
ti sendaikčių supirkėjams, 
prašomi surinkti ir palaikyti 
iki miestas patsai atsiųs veži
mą iš jūsų susiedijos paimti 
metalą.

Mieste vežimai rinks meta
lą sekamai:

Queens — penktadienį, spa
lių 2-rą; Richmonde — spalių 
6-tą; Brooklyne—8-tą ; Bronxe 
—13-tą ir pačiame New Yor- 
ke__15-tą.

Coney Island gyventojai blo
ke tarp Avenues K ir L. viena 
diena sudėjo metalo pusket
virto tono. Iš to lengva spręs
ti, kiek galima surinkti po vi
są miestą, jei kiekvienas pada
rys ablavą savo namuose ar 
įstaigoj.

Biznieriai, skelbkite savo biznį 
dienraštyje “Laisvėje”!

Nikis Pakalniškis, “Laisvės” 
spaustuvės darbininkas, sugrį
žo darban po išsirgimo apie 
savaitę. Jis ilsėjosi namie.

Pritrūkęs kantrybės kęsti 
skausmus, Samuel Katz 39 
m., 2061 73rd St., nusižudė 
iššokdamas nuo 6-to aukšto iš 
Mount Sinai ligoninės, kur 
buvo nuvežtas gydytis nuo 
krūtinės ligos.

TYRUMAIS DIDŽIULIAME‘BUTELYJE

Akiniai už $7.50
VISI ŠIO KRAŠTO PATRIJO- 
TAI PIRKIM APSIGYNIMO 

BONUS

OFICIALIS LDS OPTIKAS
UNION SQ.

OPTICAL CO. 
147 FOURTH AVE. 

Arti 14th St.
Akis Ištiria

GYDYTOJAI
100 nuoš. unija šapoj

Tclef.: G R. 7-7553
| 2539 Woodward Avenue 

DETROITE: [ fl02 Hofnuuln

N. SHAFFER, WM. VOGEL, Direktoriai

CHARLES 
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 
306 UNION AVENUE 

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Nemokamų Judžių 
Diena

Rugsėjo 22-rą tūkstančiuose 
teatrų suruošta nemokamų ju- 
džių diena, vieton įžangos par
duodant karo štampas ir 
nūs.

bo-

AFL Unijos Tarsis su 
J. V. Iždinės Viršinin
kais Dėl Bony Vajaus

New Yorko AFL unijų vir
šininkai ir atstovai apie 20,000 
Amerikos Darbo Federacijos 
narių ir su AFL unijomis tu
rinčių kontraktus industrijų 
savininkai sušaukti į bendrą 
pasitarimą rugsėjo 22-ros va
karą, viešbutyje Capitol, ap
svarstyti, išdirbti planus pra- 
vedimui karo bonų pardavimo 
vajaus tose industrijose.

Bus dedama pastangos, kad 
kiekvienas darbininkas dešim
tą nuošimtį savo uždarbio (do
lerį iš kiekvienų dešimts) į- 
vesdintų į karo bonus regulia
riai. ■

Per sekančias 30 dienų, mes 
darome šį specialį pasiūlymą 
savo seniems ir naujiems pa
či j an tams.

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.

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

anglių pristatymas į miestus
★

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

.1*5 f * ! • ’

, - . « , ■ -v.

Authorized Bottler: Pepsi-Cola New York Bottling Company

LORIMER RESTAURACIJA
ANTANAS BARZDA, Savininkas 

417 LORIMER ST. “Laisvės” Name BROOKLYN

VALGIAI
Gaminami Europiško 

ir Amerikoniško 
Stiliaus

Puikūs lietuviško na
mų darbo kilbasai ir 

kepta paršlena

Gaspadoriškai nuvirti 
kopūstai ir barščiai

Penktadieniais ir šeštadieniais atdara per naktį 
Visada yra pasirinkimas pieniškų valgių ir darftovių—-virtų ir žalių

THE WTIBT LEAVES ffOTniNG MID

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

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 Brooklyne

459 GRAND ST
Skersai nuo Republic Teatro 

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

VERI-THIN RYTHM ... 
Yellow gold filled cate, 
17-fewel Precision move
ment ... . 133.75

MERCEDES ... M H. 
•olid y»Uow gold C«l*. 
l7-|«wal Precbion mov»- 
•n.irf .... $42.50

701

K raut u vi! Je yra 
didelis pasirin
kimas I a i kro
džių, 1 a ikrodė- 
lig, deimantinių 
žiedų, auksinių 
ir s i d a brinių 
daiktų ir daik
telių. kokių tik 
jums reikalin-

,,aiktais ,HU—1 'n it KAINOMIS 

VERI-THIN AIRWAY ... Kai BOSITE 

- yaBow gold fiUad cat* PATENKINTI 
GuildBs back. IS (awals . $29.71

ROBERT LIPTON
GRAND ST BROOKLYN, N. Y

DŽIULERIAI yra gražiausios ir ilgiausia atmintinos dovano*
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