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vietų Sąjungoje ir giria Sovie
tų žmones. Jie drąsūs, jie ko
vingi! Garbė jiems! Visa žmo
nija jiems dėkinga!

Anglijos Darbo Unijų vadas 
Walter Citrine taip pat svei-
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STALINGRADO KOVOJ NACIAI ATMUŠTI BEI ATMESTI
kiną Sovietų žmones, jų armi
ją ir vadus.

Pagyrimų ir pagerbimų 
daug.

Deja, tas šio karo dar ne
laimės.

Sovietų žmonės atlieka savo 
pareigas su dideliu kaupu. Bet 
ką darome mes, amerikiečiai? 
Ką daro anglai? Tai daug 
svarbesni klausimai.

Reikia antro fronto, kad 
Hitlerį sumušti ir sunaikinti. 
Bet antro fronto nėra.

Antrą frontą gali atidaryti 
tiktai anglai ir amerikiečiai.

WILLKIE STOJA UŽ ANT
RO FRONTO ATIDARYMĄ 

PRIEŠ VOKIEČIUS

Vokiečiai Išžudė apie Ket
virtį Miliono Civilių 

Žmonių Užimtose Srityse

TŪLUOSE STALINGRADO
SEKTORIUOSE SOVIETAI

PAŽYGIAVO PIRMYN

Pikta pasidaro paėmus į 
rankas mainierių unijos orga
ną “United Mine Workers 
Journal.’’ Už karo laimėjimą 
agitacijos nėra. Mainieriai ne
mobilizuojami karo laimėji
mui.

žurnalas visu svietu nepa
sitenkinęs, surūgęs, net pa
švinkęs.

Tai John Lewiso politika 
kenkti karo reikalui.

Komunistų Partijos vadovy
bė sako, kad prokuroras Bid
dle įžeidė ir apžmeižė tą par
tiją. Jis jai primetė prievar
tos ir-spėkos vartojimo skel
bimą, o Komunistų Partija, 
pasak tos vadovybės, tokios 
agitacijos nei propagandos ne
veda.

Todėl partijos pirmininkas 
Foster ir sekretorius Browder 
kreipiasi .į teismą. Savo apelia
cijoje bei skunde jie išdėsto 
partijos istoriją ir jos tikslus. 
Jie nurodo, kad Amerikos Ko
munistų Partija yra vieša, le- 
gališka politinė partija.

Kunigų “Drauge” (rugs. 19 
d.) skaitome:

“Naciai su katalikais Lux- 
emburge žiauriau elgiasi, ne
gu su žydais. Taip sako patys 
žydai, matydami piktuosius 
nacių darbus.”

Abejoti netenka. Kaleina 
ateina visiems žmonėms, ku
riuos pavergia rudieji barba
rai.

Iš tos kruvinos tiesos turė
tų pasimokinti “Draugas” ir 
visa katalikiška spauda. O ji 
uoliai padeda tiems barba
rams, kai ji skelbia bjaurius 
melus ir išmislus apie Sovietų 
žmones.

War Labor Boardui teko iš
spręsti labai svarbus klausi
mas, kai iškilo darbininkų gin
čas su General Motors korpo
racija. Tai buvo klausimas 
moterų algos.

Moterys atlieka tuos pačius 
darbus, bet mokėt gauna daug 
mažiau, negu vyrai. War La
bor Board kirto mirtiną smū
gį šitai nelygybei. Boardas 
patvarkė, kad moterims turi 
būti mokamos lygios algos už 
lygų darbą.

Tai didžiulės svarbos laimė
jimas.

‘"Naujienos” (rugs. 19 d.) 
pripažįsta, kad jų globojamas 
“Jaunimas” pernai metų lie
pos 15 dieną šaukė: “three 
cheers for Hitler and his 
unbelievably efficient legions.” 
Tai buvo laikai, kuomet rudie
ji barbarai vergė ir teriojo 
Lietuvą.

Kuomi dabar Grigaitis pa
teisina šitą sveikinimą Hitle
riui ir jo legijonams?

Ogi tuomi, kad, girdi, tam 
pačiam straipsnyje “hitleriz-

Maskva. — Wendell Will
kie, specialis prez. Roose- 
velto pasiuntinys, pareiškė, 
kad jis asmeniniai pritaria 
antro fronto atidarymui 
prieš nacius vakarinėje Eu
ropoje.

Jis, aplankęs eilę karinių 
fabrikų Sovietuose, sako, 
jog tie fabrikai gerai pri
lygsta amerikiniams Detroi
to fabrikams kas liečia 
spartumą ir dirbinių koky- 
bę.

Willkie atvežė asmeninį 
prezidento Roosevelto laiš
ką premjerui Stalinui. Jis 
jau turėjo pasikalbėjimą su 
Molotovu, Sovietų užsieni
nių reikalų komisaru, ir 
matysis su Stalinu.

Willkie savo pasikalbėji
me su spaudos atstovais at
žymėjo rusų pasiryžimą ko
vot iki laimėjimo. Jis pa
reiškė, kad sovietiniu kovo- 
tojų ūpas yra puikus, bet jis 
dar aukščiau pakiltų, jei 
Anglija ir Amerika atidary
tų antrą frontą. Sovietų 
žmonės įvertina pagalbą,

Naciai Areštavo Dar 5,000 
Francūzų; Revoliucine Banga 

Kyla prieš Hitlerininkus
Franci jos Pasienis. — 

Praeitos savaitės pabaigoj 
hitlerininkai Paryžiuje 
areštavo dar 5,000 francū- 
zų. Tai dėl to, jog paryžie
čių užtaisyta bomba judžių 
teatre užmušė vieną nacių 
karį ir sužeidė 30.

BOMBOS VOKIEČIAM IR 
JŲ SĖBRAM

Vichy, Franci ja. — Pran
cūzų patriotai Nice mieste 
arde bombomis raštinę Jo- 
sepho Darando, komandie- 
riaus naciško francūzų le
giono.

Šimtai jaunuolių iš Al
sace - Lorraine perbėgo į 
neužimtą Francijos dalį, 
vengdami mobilizavimo į 
vokiečių kariuomenę.

London. — Pranešimai iš 
Francijos pasienių teigia, 
kad francūzų patriotai me
tė dvi bombas j vokiečių ofi- 
cierių 'centrą Montmartre, 
Paryžiuje, po to,, kai naciai 
pradėjo šimtais ir tūkstan
čiais areštuot paryžiečius 
praeitos savaitės gale.

mas yra griežtai kritikuoja
mas ir pasmerkiamas.”

Ar kas nors esate girdėję 
didesnę veidmainystę: Kri
tikuoja hitlerizmą, bet Hitlerį 
ir jo kruvinuosius legijonus 
sveikina — džiaugiasi, kad jie 
kraujuose paskandino Lietuvą 
ir kitus krąštus!

Tokia veidmainyste dar at
virai didžiuotis gali tiktai Gri
gaitis.

gaunamą iš Amerikos, bet 
jie laiko tą paramą dar ne
užtenkama, patėmijo Will
kie.

Willkie v a i k štinėjo po 
Maskvą ir stebėjosi, kad nė
ra vokiečių oro bombų ženk
lų. Willkie sakė, jog Raudo
noji Aikštė ir Kremliaus 
siena yra puikūs ir kad Le
nino kapas - mauzolėjus pa
darė jam gilų įspūdį.

Rugs. 21 d. vakare Will
kie atsilankė į Maskvos 
Konservatorijos koncertą, 
kur buvo grojama Šostako- 
vičiaus Septintoji Simfoni
ja.

Willkie pareiškė laikraš
čių atstovams, kad jis be jo
kio apribojimo ir su savu 
vertėju lankė sovietinius 
fabrikus ir ūkius, kur tik 
norėjo.

Jis tikisi pamatyti ir ka
ro frontą į pietus nuo Mas
kvos.

Nuėjęs į knygų krautuvę, 
Willkie pastebėjo, jog dau
giau žmonių sustojo prie 
naujai išleistos knygelės, 
negu į jį žiūrėjo.

SUBRUZDO NET SENIAI 
PRIEŠ FRANCIJOS 

IŠDAVIKUS
Berne, Šveic. — Šveicarų 

socialistų laikraštis “Vol- 
kesrecht” išspausdino savo 
korespondento pranešimą iš 
Vichy Francijos, jog “paki
lo revoliucinių pasipriešini
mų banga” prieš Petaino 
Lavalio valdžią, ypač dėl to, 
kad ta valdžia verstinai 
siunčia darbininkus į Vokie
tiją. Net tie seniai, kurie 
pirm keleto mėnesių rėmė 
Petainą, dabar metasi į re
voliucinį judėjimą prieš jį.

Prancūzai kalbasi: “Ka
ras jau neilgai tęsis, vokie
čiai bus sumušti; tada mes 
apsidirbsime su išdavikais.”

Vis smarkėja partizanų 
mūšiai prieš fašistų Ašies 
jėgas Rumunijoj, Jugosla- 
vijoj, Albanijoj, Bulgarijoj 
ir Graikijoj*

EXTRA
MIRĖ J. BALTRUŠAITIS

Vakar, rugsėjo 22 dieną, ei
nant “Laisvei” spaudo.n, gavo
me iš Pittsburgho nuo Dr. 
Johanna Baltrušaitienės seka
mą liūdną telegramą:

“Šį rytą mirė Juozas Bal
trušaitis.”

Visas “Laisvės” štabas reiš
kiame giliausią užuojautą ve- 
lionies šeimai. Netekome la
bai seno veikėjo ir gausaus 
mūsų dienraščio bendradarbio.

London. — Skaičius civi
lių žmonių, kuriuos hitleri
ninkai nužudė užimtuose 
Europos kraštuose, jau sie
kia arti ketvirties miliono, 
kaip rodo žinios, kurias su
rinko Jungtinių Tautų val
džios, esančios t r ė m ime 
Anglijoj. Tų valdžių komi
tetas atrado, jog naciai, 
kiek gana gerai žinoma, su
šaudė, pakorė ir visokiais 
būdais užkankino bent 207,- 
373 civilius, nors tikrumoje 
jie slapta nugalabino daug 
daugiau žmonių.

Per tris rpetus vokiečiai 
nužudė 200 tūkstančių Len
kijos gyventojų, tame skai
čiuje 70,000 įkaitų - imtinių 
ir 30,000 kitu lenku, kurie 
buvo suvaryti į koncentra
cijos stovyklas.

Nuo šių metų gegužės 
mėn. hitlerininkai sušaudė 
bei pakorė 1,765 žmones 
Čechoslovakijoj. Jie nužudė 
525 čechoslovakus vien už 
tai, jog kokie tai kiti neži
nomi asmenys užmušė kori
ką Reinhardą Heydrichą, 
slaptosios nacių policijos 
galvą Čechoslovakijoj. Be 
to, hitlerininkai koncentra
cijos stovyklose užkankino 
tūkstančius čechoslovakų.

Pagal savo karinių teis
mų sprendimus, vokiečiai 
sušaudė 1,500 francūzų ir 
dar nužudė 250 įkaitų už vi
sai kitų žmonių veiksmus 
prieš nacius.

Belgijoj hitlerininkai nu
žudė 130 įkaitų ir tų belgių, 
kurie sabotažavo vokiečius.

Graikijos saloj Kretoj na
ciai nužudė 3,000 civilių, 
graikų sostinėje Athenuose
— 40, saloj Mytilene 40 ir 
kt.

Bulgarijos fašistai, Hitle
rio įrankiai, sušaudė kelis 
tūkstančius makedonų.

Holandijoj naciai nužudė- . - r - - -- - - ... . f 
Sovietai Atmetė Nacius 
Atgal Dar Keliuose Sta

lingrado Punktuose
Maskva, rugs. 22. — In

ternational News Service, 
amerikiečių žinių agentūra, 
praneša, jog sovietinė ka
riuomenė, dažnai kovodama 
durtuvais, atmetė vokiečius 
atgal dar keliuose punktuo
se j šiaurius nuo Stalin
grado. Tik vienas raudon
armiečių dalinys užmušė 
400 priešų.

Verda baisūs mūšiai ir 
Kaukazo frdįite, kur hitle
rininkai 6’ -paskutiniųjų 
stengiasi prasiveržt pirmyn 
linkui Grozny žibalo vers
mių. Skaitlingesnėms priešų 
jėgoms pavyko užimt vieną 
apgyventą vietą arti Moz- 
doko, 60 mylių į šiaurių va
karus nuo Grozny.

Visos nacių atakos prieš 
Stalingradą atmuštos.

200 žmonių už leidimą slap
tų laikraščių, už ženklų da
vimą Anglijos orlaiviams ir 
už bandymus pabėgt į Ang
liją.

Norvegijoj vokiečiai su
šaudė 106 civilius, o koncen
tracijos stovyklose numari
no kelis tūkstančius.

Jugoslavijoj vien- vokie
čiai, neskaitant italų, tik 
pernai rugsėjo mėnesį su
šaudė penkis tūkstančius 
įkaitų.

(Čia, kaip matome, nėra 
minima tūkstančiai civilių 
žmonių, kuriuos nužudė na- 
ciai laikinai užimtuose so
vietiniuose plotuose, Lietu
voj ir kitur.)

Verkšlena Hitlerininkai, 
Kad Sovietai Taip 
Skaudžiai Kovoja

Nacių radijas, skundėsi, 
kad raudonarmiečiai švirkš- 
čia ir pila verdantį aliejų 
ant vokiečių.

Oficialė vokiečių žinilj 
agentūra D.N.B. dejuoja, 
kad “mūsų pėstininkai jau 
prarado daug buvusio savo 
smarkumo. Ištisi pulkai su
vyto ir beveik negalima įsi
vaizduot, kad tie kareiviai, 
kovoję per dienas ir savai
tes, dabar galėtų pramušt 
sau kelią į tą ugningąjį pra
garą” (Stalingradą), sako 
D.N.B.

Berlyno radijas sielojosi, 
kad “rusai kai kur, rodos, 
nekaltai pasitraukia iš tūlų 
savo pozicijų, kada mes da
rome didelį spaudimą. Bet 
kai mūsų kariuomenė įeina 
į naują miesto sektorių, tai 
vokiečiai pasijunta apsupti 
tų pragaro sutvėrimų (ru
sų), kurie neprašo pasigai
lėjimo ir patys begailestin- 
gai kovoja. Rusų pasiprieši
nimai darosi vis atkakles
ni, ir negalima tikėtis, kad 
Stalingradas būtų paimtas 
per kelias sekančias minu
tes.”

Francijos Partizanai 
Užmušė Jau Kelis 
Tuzinus Vokiečių

Maskva, rugs. 22. — Su
sidarė būriai francūzų par
tizanų kovotojų keliuose ap- 
skričiuose vokiečių užimtos 
Francijos dalies, ir tik vie
name Oise apskrityje jie 
užmušė iau 57 naciu karei
vius ir keturis oficierius 
kaio rodo pranešimai, pa
siekę Maskvą.

Dabar francūzai partiza
nai sunaikino eile vokiečių 
ginklų ir amunicijos sandė
lių ir užmušė dar kelis vo
kiečius.

Maskva, rugs. 22. — So
vietų kariuomenė atmušė 
dar kelias smarkias vokie
čių atakas prieš Stalingra
dą ir pažygiavo pirmyn kai 
kuriose šio fronto dalyse. 
Raudonarmiečiai durtuvais 
atrėmė hitlerininkus dauge
lyje kautynių gatvėse.

Nacių orlaiviai visais ga
rais gabena daugiau pastip
rinimų vokiečiams, kurie 
jau 29-ta diena desperatiš
kai stengiasi pralaužt Sta
lingrado gynėjų linijas.

(Berlyno radijas pasako
jo, be patvirtinimo iš kitur,, 
būk vokiečiai užėmę dar ke
lis blokus namų Stalingra
de.)

Už kiekvieną jardą, kur 
hitlerininkai buvo pasivarę 
pirmyn, jie užmokėjo tūks
tančiais saviškių užmuštų.

Tebešėlsta mūšiai gatvė
se. Miesto gynėjai taip ne- 
atlaidžiai kontr - atakuoja 
priešus, kad vokiečiai netu
ri laiko surinkt savus su
žeistus bei užmuštus nuo 
gatvių. Nacių tankai va
žiuoja stačiai per vokiečių 
lavonus.

Praeitą naktį dar šimtai 
hitlerininkų buvo nukauta

Švedų Komunistai Laimėjo 
39 Atstovus Rinkimuose, 

O Naciai Jau nė Vieno
Stockholm, Švedija. — 

Rinkimuose į miestų ir ap
skričių tarybas Švedijoj ko
munistai laimėjo 39-nias 
vietas, tai 17 daugiau, negu 
jie iki šiol turėjo, švedai 
naciai turėjo penkis atsto
vus tose tarybose, bet da
bartiniuose rinkimuose jau 
nepravestas nė vienas nacis 
į apskričių ir miestų tary
bas.

Social demokratai per 
šiuos rinkimus prarado 34 
vietas, nors jie dar turi 829 
atstovus, visose tarybose 
abelnai.

New Yorko Times kores
pondentas telefonavo iš Šve
dijos, jog daugiau švedų 
balsavo už komunistus, pro-

Brudas, Alkis ir Ligos 
Vokietijoj Plinta

Associated Press gavo ži
nių, kad Vokietijoj labai 
skleidžiasi tifas, kraujali- 
gė, džiova, skarlatina ir ki
tos ligos. Visur pastebima, 
stoka maisto ir pasklidimas 
utėlių iv kito gyvojo brudo.

Maskva. — Bepusiški sve
timšaliai kariniai tėmytojai 
Maskvoj spėja, kad naciai 
gali suklupt prie Stalingra
do.

gatvėse ir sunaikinta tuzi
nai jų tankų.

Vokiečiai iš didžiųjų ka- 
nuolių bombarduoja Stalin
gradą; bet Sovietų kanuo- 
lės, sustatytos ant žemės ir 
šaudančios iš traukinių, 
daužo priešo pozicijas ir 
triuškina pačias nacių ka- 
nuoles.

Mozdoko ir Novorossiisko 
srityse Sovietai vedė sėk
mingus apsigynimo mūšius, 
padarydami hitlerininkams 
skaudžių nuostolių (kurie 
plačiau aprašyti oficialiuo
se pranešimuose, 5-me pus- 
lapyje).

Ankstyvesni pranešimai 
sako, jog sovietiniai kovoto
jai išmušė vokiečius dar iš 
kelių Stalingrado gatvių ir 
atgriebė miesto blokus.

Jokios žinios nerodo, kad 
naciai per dvi paskutines 
dienas būtų bent kiek lai-, 
mėję Stalingrade.

h Sovietų orlaiviai ir arti
lerija vis triuškina nacių 
apsitvirtinimus.

Voronežo srityje .Sovietai 
atmušė keturioliką vokiečių 
ir vengrų atakų ir tik vie
name sektoriuje ištaškė du 
batalionus nacių pėstininkų * 
ir sunaikino 10 tankų.

testui prieš valdžią, kad ji
nai peršvelniai elgiasi su 
penktąja nacių kolona ir 
perdaug nuolaidauja Hitle
riui.

Švedų farmerių partija 
pravedė 36 savo atstovus 
daugiau ir liberalai 7 dau
giau, negu jie iki šiol turė
jo miestų ir apskričių tary
bose.

Socialdemokratai prarado 
visišką daugumą, kurią jie 
turėjo taryboje Stockholmo, 
Švedijos sostinės.

Berlyno radijas, grūmo
damas Švedijai, pasakojo, 
kad šie rinkimai dar aiškiau 
parodę, kad Švedija “virs* 
tanti į komunistų centrą 
Europoj.”

Naciai Sušaudė dar 70
Francūzy Įkaity

Vichy, Franci j a, rugs. 22.
— Naciai nužudė 70 nekal
tų francūzų įkaitų Bor
deaux mieste, tai jau 186- 
šis per savaitę iš viso už 
tai, jog kiti francūzai veikė 
prieš vokiečius bei priešino
si jiems.

London. — Anglija pada
rė planus statyt dar keturis 
karo didlaivius po 40,000 to
nų.



Antras Puslapis L A I S V 0 Trečiadienis, Rugsėjo 23, 1'942

JAISV®
LITHUANIAN DAILY, PUBLISHED BY 
The Laisve, Inc.

Every day except Sunday
Established April 5, 1911

427 LORIMER STREET, BROOKLYN, NEW YORK
Tel. STagg 2-3878

President Jos. Weiss
Secretary Treasurer J. Gasiunas
Editor Roy Mizara

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year _............... $6.00
United States, six months -J............- $3.25
Brooklyn, N. Y., per year ..................  $6.50
Brooklyn, N. Y.» six months ______ $3.50
Foreign countries, per year_______ $8.00
Foreign countries, six months_______ $4.00
Canada and Brazil, per year _______  $6.00
Canada and Brazil, six months ___ __  $3.25

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

Act of March 3, 1879

Katalikų Kardinolai už Pagalbą 
Sovietams

Amerikos katalikų arkivyskupas Ar
thur Hinsley ir Anglijos arkivyskupas 
Reynolds, iš Westminster, žurnale 
“Colliers” išstojo už šimtanuošimtinę pa
galbą Sovietų Sąjungai.

Arkivyskupas Hinsley rašo: “Katali
kai Amerikoj, kurie neteiks pilnos pa
galbos Rusijai, nebus ištikimi savo atei
čiai.”

Anglų arksivyskūpas Q. Reynolds ra
šo: “Oh, tie puikūs rusų žmones! Jie yra 
pasirįžę muštis iki mirties už savo šalį 
gindami ją nuo užpuolikų. Ar mes netu
rime parodyti tokią pat drąsą? Aš nesu
tinku su tais katalikais, kurie nepaisan
čiai atsineša į mūsų rusus brolius. Mes 
turime imti iš jų pavyzdį. Mes turime 
greta jų kautis prieš mūsų visų bendrą 
priešą.”

Amerikietis arkivyskupas Hinsley sa
vo atsišaukimą baigia: “Tik pamąstyki
me, kokis žiaurus lošis yra šiame kare. 
Jis bus išlaimetas tik sutartinai veikiant 
visiems mūsų talkininkams, turint vie
nas kitame pasitikėjimą ir nuoširdžiai 
teikiant vieni kitiems pagalbą, štai kaip 
aš suprantu mūsų didžiuosius rusus tal-

V Jdninkus.”
V Daug eilinių lietuvių katalikų turėtų 

rimtai apie tai pagalvoti ir atsipalaiduo
ti nuo savo kunigų ir tos katalikų spau
dos, kuri skleidė ir skleidžia hitlerišką 

j propagandą ir niekina S6 vietų Sąjungą.

I Rusijoj Yra 37,000,000 Karo 
Pabėgėlių

Associated Press žinių agentūros nuo
mone, Hitlerio okupuotoj Sovietų Sąjun
gos dalyj — Lietuvoj, Latvijoj, Estijoj, 
Karelijoj, Baltrusijoj, Ukrainoj ir kitose 
dalyse gyveno apie 77,000,000 žmonių, 
tai daugiau, kaip vienas trečdalis visos 
Sovietų Sąjungos gyventojų.

Iš tos teritorijos bus pasitraukusių 
apie 37,000,000 Sovietų žmonių. Vieni 
pasitraukė su fabrikais, žemės ūkio ma
šinomis ir gilumoj Sovietų Sąjungos jie 
vėl visi dirba karo laimėjimo naudai. Bet 
daug pasitraukė, kaip suspėjo. Aišku, 
kad ir prie geriausių norų šalies valdžia, 
vesdama taip didelį karą, negali visus 
tuos pabėgėlius aprūpinti. Tik Hitlerio 
agentai gali- niekinti Sovietus, kad kur 
kokis pabėgėlis nėra pilnai aprūpintas.

Karo Generolai už Antrąjį 
Frontą

Tūli politikai, kurie priešingi sąžinin
gam ir solidariam Jungtinių Tautų vei
kimui prieš Hitlerį, kurie padeda Hitle
riui sudarydami sąlygas, kad Hitleris ga
lėtų karą vesti tik viename fronte, savo 
žalingą politiką teisina sakydami: “Pa
likime karo klausimus karo specialis
tams.”

Jau daug karo specialistų daug kar
tų pasisakė už tuojautinį veikimą, už ati
darymą antro fronto, bet jų pastangas 
sulaikė civiliai, būdami tam tikrose stra
teginėse valdžios vietose arba turėdami 
įtaką į valdonus.

Leit. generolas Joseph W. Stilwell, ko- 
mandierius Amerikos jėgų Tolimuose 
Rytuose pareiškė rugsėjo 2 d., 1942: 
“Daug jau prikalbėta, bet nieko nenu
spręsta. O viskas priklauso nuo antrojo 
fronto Europoj.”

Leit. generolas Andrew G. L. McNaugh
ton, viršininkas komandierius Kanados 
karo jėgų Anglijoj, rugp. 15 dieną pa
reiškė: “Suvienytų Tautų armijos turės 
pereiti per Anglijos Kanalą išlaimėjimui 
šio karo.”

Majoras generolas Mark Wayne Clark, 
Amerikos armijos komandierius Angli
joj, rugp. 13 dieną pareiškė:

“Mes čia neatvykome, kad sėdėti apsi* 
gynimo pozicijose. Mes esame čia, kad 
pereiti į ofenzyvą ir jeigu jūs manote, 
kad Amerikos kariai nSra už tai, tai jūs 
turėtumėte pamatyt jų veidus ir džiaugs
mo išrašką už tai ... Visų mūsų nusitei
kimas už tai, kad greičiau pradėti — 
kuo greičiau tas bus pradėta — tuo bus 
geriau.”

Leit. generolas Dwight W. Eisenhower, 
vyriausias Amerikos karo jėgų viršinin
kas Anglijoj, tuo reikalu pasakė: “Lai
kas jau trumpas.”

Amerikos karių laikraštis “The Yank” 
rašo:

“Kada mes kovosime? Mes, kareiviai, 
čia sėdime ištisus mėnesius ir laukiame, 
kada tas klausimas bus atsakytas. Bet 
jis vis dar neatsakytas.

“Didžiausias sunkumas gula ant ka
reivių ir armija dar neturėjo progos 
ofensyve veikti, žinoma, kad nebus leng
va pradėti antrasis frontas ir kovos. Bet 
met, kaipo kareiviai, atvykome čia muš
tis. Kada prasidės kovos?”

Tai šitaip kalba generolai, užimantieji 
svarbiausias vietas ir taip nusistatę ka
reiviai. Jeigu Amerikos ir Anglijos ar
mijos negali mestis bendrai su Raudoną
ja Armija ir priešą sunaikinti, tai kas 
nors tam pastoja kelią.

Reakcinės Teorijos ir Antrasis 
Frontas

W. Z. Fosteris smarkiai iškritikavo 
tuos karo “žinovus,” kurie laikosi reak
cinės teorijos, stulpu stoja prieš antrąjį 
frontą ir pasakoja, būk “Hitlerį bus ga
lima sumušti tik iš oro atakomis.”

Žinoma, kad tai bailių ir reakcionierių 
prasimanymai. Orlaivynas yra labai 
svarbi armijos dalis, bet nėra tokia, ku
ri viena galėtų užkariauti miestus ir net 
šalis. Hitlerio orlaiviai nuo 1,000 iki 1,500 
kasdien bombardavo Sevastopolį per 27- 
nias dienas, o ar jie galėjo Sevastopolio 
gynėjus įveikti? Nieko panašaus!

Bendrai 1942 metais visos Anglijos 
oro atakos prieš Vokietiją numetė ma
žiau sprogstančios medžiagos, kaip Hit
leris vien ant Sevastopolio. Todėl, labai 
aišku, kad pasakos apie 10,000 ir 20,000 
vienu kartu lėktuvų atakų prieš Vokie
tiją yra klajoklių sapnas, jeigu ne tiks
lus Hitlerio agentų prasimanymas, kad 
sulaikyti Angliją ir Jungtines Valsti
jas nuo antrojo fronto.

Finliandijos Fašistų Propaganda
Hitlerio submarinai ir Finliandijos 

lėktuvai veikia iš Finliandijos prieplaukų 
ir aerodromų ir skandina Jungtinių Tau
tų laivus, jų tarpe Amerikos laivus, žu
do mūsų žmones, siunčia į jūrų dugną 
Sovietų Sąjungos pirktas reikmenis.

Bet Washingtone vis sėdi Finliandijos 
atstovas, kuris yra Hitlerio propagandos 
skleidėjas. Jis kartas nuo karto leidžia 
pareiškimus, kuriuos amerikinė ir lietu
vių pronaciška spauda talpina ir nieki
na Sovietus.

Mr. Procope vėl išleido pareiškimą, 
kurį išspausdino “N. Y. Times”. Ten jis 
niekina Sovietų Sąjungą, blogoj šviesoj 
perstato Sumner Welles, pasakoja, kad 
“finai veda tik apsigynimo karą,” užtyli 
apie jų ir nacių atakas prieš Leningra
dą, Murmanską. Pasakoja, būk finai per 
10 mėnesių yra tose pat pozicijose. Taip, 
bet tai ne iš jų loskos, tai todėl, kad 
Raudonoji Armija išmušė jiems fašisti
nius dantis ir jie daugiau negali įkąsti 
nei Leningradą, nei Murmanską.

Kodėl Finliandijos fašistų atstovas sė
di mūsų šalyj ir skleidžia nacių propa
gandą? Kodėl jis siuntinėja įsakymus fi
nų spaudai, ką ji turi spausdinti prieš 
Jungtines Tautas? Ar tai taip mes nu- 
sistatome linkui didvyringų Stalingrado 
ir Leningrado kovotojų, kurie šimtais 
tūkstančių miršta už mūsų laisvę?

“Anglijos Geriausi Tankai”
Cardiff mieste, Anglijoj, Sir James 

Grigg, Anglijos karo ministeris, apžiūrė
jo naujus tankus ir jis sakė, kad “jie yra 
geriausi visame pasaulyj”. Ir jis toliau 
kalbėjo, jog, kada “ateis laikas” ir ang
lai stos į mūšį su tais tankais, tai “prie
šas nieko panašaus prieš anglus netu
rės.”

Mes labai norėtume, kad mūsų talki
ninkė Anglija pasigamintų geriausius 
tankus, lėktuvus, kanuoles ir kitus gink
lus ir stotų kovon. Bet žinome, kad Sir 
Grigg yra nustojęs Anglijos liaudies pa
sitikėjimo, nes jis yra atkaklus priešas 
antrojo fronto atidarymo prieš Hitlerį. 
Gal ir apie “geriausius tankus” kalba tik 
tam, kad antrojo fronto klausimą nu
stūmus — laukite gerų tankų.

Tik Suprasdami Daly
ką Galime J j Įvertinti
Juozas ir Lucy žemaičiai, 

gyvendami Water bury, 
Conn., per keletą metų dar
bavosi “Laisvės” vajuose ir 
yra laimėję dovanas. Dabar 
jiedu užimti darbu ir perei
tame vajuje jau nedalyvavo. 
Artinantis šiam vajui drau
gai Žemaičiai prisiuntė se
kančio turinio laiškelį:

“Drauge Bukny! čia rasi
te money-orderį nupirkimui 
bono vertes $50.00 kaipo do
vaną ‘Laisves’ vajininkams. 
Tegu bus kulka į galvą pa
siutėliams naciams ir jų tal
kininkams. Viso gero vi
siems laisviečiams, J. ir L. 
žemaičiai, Hartford, Conn.”

Anksčiau esame minėję, 
kad d. P. Taras iš Eliza
beth, N. J. nupirko vajinin
kams dovaną už $25.00. Da
bar apdovanojo savo dien
raštį dd. Žemaičiai, nupirk
dami “Laisvės” vajaus kon- 
testantams pirmą dovaną už 
$50.00.

Žemaičiai daug energijos 
yra įdėję ir panešę finansi
nių iškaščių platindami 
dienraštį “Laisvę”. Jie yra 
apšvietos platinimo pionie
riai.Taigi jie žino, kaip sun
kus yra vajininkų darbas ir 
kad jiems reikia dovanų. Vi
si, kurie dalyvauja vajuose 
yra pionieriai, nes daug pa
siaukoja apšvietos darbui.

Mes prašome visų “Lais
vės” skaitytojų, visų “Lais
vę” remiančių žmonių pasi
rūpinti gauti nors po 1 nau
ją skaitytoją savo dienraš
čiui šiuom vajum. Taipgi 
kviečiame skaitlingai daly
vauti konteste gavimui 
“Laisvei” naujų skaitytojų. 
Kontestantams yra paskirta 
10 dovanų grynais pinigais 
ir karo bonais. Greitu laiku 
paskelbsime dovanas. Va
jus prasidės su pirma die
na spalių-Oct., š. m.
Vajininkams dovanos “Lai

svei” kainuoja apie $200.00. 
Draugai Žemaičiai ir Ta
ras puikiai supranta, kad 
šiais metais mūsų dienraš
tis materialiai yra spaudžia
mas. Todėl jie paaukojo 
stambias sumas pinigų kai
po dovanas vajininkams ir 
tuomi palengvina savo dien
raščiui apdovanoti kontes- 
tantus. Būtų gražu, kad kiti 
gerai uždirbantieji “Lais
vės” patriotai prisidėtų pa
dengimui dar kitų 8 dova
nų kontestantams.

Kitas gražus laiškelis nuo 
“Laisvės” platintojo, kuris, 
regiasi, per 6 metus iš ei
lės gavo pirmą dovaną va
juose:

“Gerbiama ‘Laisvės’ Adm.! 
Kol dar esu gyvas, darbuo
juosi dėl ‘Laisves.’ čia ran
date čekį vertės $71.00. $46.-

00 ‘L.’ į Popieros Fondą, o 
likusieji yra už ‘L.’ prenu
meratas. Užsimokėjusieji 
yra pažymėti ant atskirų 
kortelių. Kada laiko priga
vęs parašysiu apie vajaus 
reikalus. Šiuom kartu viso 
labo Jums, A. Stripeika, E- 
lizabeth, N. J.”

Draugas Stripeika šiuom 
kartu prisiuntė ir vieną 
naują prenumeratą. Jis per 
ištisus metus darbuojasi, 
dažnai gauna naujų skaity
tojų. O vajaus laiku tai jis 
dirba prakaituodamas ir bū
na pačioje viršūnėje kontes- 
tantų.

Su finansine parama savo 
dienraščiui šiuom kartu pa
sirodė šie asmenys: Po $2 
aukojo C. Gradauskas, Me
thuen, Mass.; Fr. Račkus, 
New York City, N. Y.; M. 
Norbudienė, Wilkes-Barre, 
Pa.; T. Markei, Niagara 
Falls, N. Y. '

Po $1.00: A. Dulsky, Li
vingston, N. J.; Jonas Bra
zis ir jo draugai, Woodville, 
Pa.; D. G. Jussius, Brain
tree, Mass.; Anton L. Bor
den, Kenosha, Wis..; J. Ja- 
siunas, Milford, Conn, ir 
Alekas Velička, Brooklyn, 
N. Y.

Širdingai dėkojame vi
siems rėmėjams už taip gra
žias aukas!

P. Buknys

Willkie Jau Maskvoj
Amerikos politinis žmogus 

Wendell Willkie jau Maskvoj. 
Jis studijuoja kolchozninkų, 
darbininkų gyvenimą,, stengia
si kuo plačiausiai susipažinti 
su Sovietų Sąjungos karo ga
myba ir pajėgomis, tariasi net 
su kunigais, kad galutinai per
sitikrinus religijos padėčia So
vietų šalyje, randa laiko lan
kytis į teatrus ir balerinų šo
kius.

Willkie yra energingas 
žmogus. Galimas daiktas, jis 
nemažai pasakys grįžęs iš So
vietų Sąjungos. Bet dabar 
gražių atsiliepimų apie Raudo
nosios Armijos ir Sovietų Są
jungos liaudies didvyriškumą, 
kultūriškumą, p a s i š ventimą 
kovoti, kol bus hitlerizmas su
naikintas—netrūksta. Tik, ži
noma, nuo tų kalbų ir pagyrų 
nėra Raudonajai Armijai len
gviau kovoti, neįgi tas priar
tina Jungtinių Tautų karo iš- 
laimėjimą. Reikia aktyvaus 
veikimo, reikia antro fronto 
llrieš Hitlerį, o ne gražių žo
džių.

Parapijos Mokykloj
Kunigas (į g n y b damas 

mažam vaikučiui pliką ko
ją):— O, kas turi gražias, 
apvalias, riebias kojeles?

Mažytis: — Mano mama.

Šį paveikslą yra svietui paskelbę naciai. Jie sako, kad 
jis pąrodąs anglų belaisvius, kurie buvo pairuti laike 
komandų užpuolimo ant frąncūzų uosto Dieppe.

Michael Davidson, Screen, Office and Professional Em
ployes Gildijos (CIO unijos) organizatorius savanoriai 
įstojo Amerikos armijon, o žmona užėmė jo vietą uni
joje kaipo organizatorė. Abudu jauni kovotojai.

Krizis Dėl Antrojo 
Fronto

New Yorko dienraštis 
“Post,” rugsėjo 18 dieną iš
spausdino sekamą redakci
nį straipsnį:

Krizis
“The Post” gal bus pir

mas Amerikos laikraštis 
pripažinęs nesutikimą tarpe 
Rusijos ir jos vakarinių tal
kininkų ... Ir mums ne
lengva tas pareiškimas pa
daryti. Bet toliau taip ne
gali praeiti. Mes sakome, 
kad vystosi krizis iš vienos 
pusės tarpe Rusijos, o iš 
kitos tarpe Anglijos ir 
Jungtinių Valstijų, kuris 
turėtų būti tuojau praša
lintas mūsų gerovei. Mes 
dar nerašėme nei vieno re
dakcinio su tokia atsakomy
be, kaip šis mūsų straipsnis, 
ir mes niekados nejautėme 
tiek atsakomybės, kaip da
bar už savo žodžius.

Šis karas negali būti ve
damas toliau, kada iš Mas
kvos ateina žinios, kad jos 
vakarų talkininkės palieka 
ją vieną žūti neatidaryda
mos antro fronto, o iš Lon
dono žinios, tvirtinančios, 
kad Anglija ir Jungtinės 
Valstijos pasimatę akis į 
akį ir sutikę atidėti antro 
fronto atidarymą ir, kad 
antras frontas nebuvo nei 
prižadėtas, kad jį Moloto
vas ir Stalinas klaidingai 
suprato.

Militaris ir politinis kri
zis susijungė. Militaris ta
me, kad jeigu laike šių de
batų Hitleris parblokš Rusi
ją ir tada atsisuks į vaka
rus, su krauju pasiuvusio
mis akimis, su apie 150 nau
jų divizijų ir užguls ant 
Anglijos. Politinis todėl, 
kad mes žinome, jog Rusi
ja niekados pilnai mums ne
pasitikėjo ir gali padaryti 
labai klaidingas išvadas dėl 
nebuvimo antrojo fronto. Ir 
gretimai dar politinis krizis 
galį išsivystyti Anglijoj, ku
rios žmonės taip karštai 
sveikina Rusiją, kuri ant 
savęs priėmė nacių atakų 
sunkiausius smūgius, gali 
apkaltinti savo valdžią iš 
priežasties neatidarymo an
tro fronto.

Numatydami tokias gali
mybes, negalime mes tylėti. 
Mes nesame tiek durni, kad 
mums apsuktų galvas, kol 
po mūsų kojų bus tik griu
vėsiai. Mes pabrėžiame, kad 
Stalingrado apgynimas, nuo 
pat jo pradžios, turėjo ma
žiau pasisekimo vilties, ne
gu atidarymas antro fronto, 
jis buvo daugiau kruvinas 
ir daugiau atsiėjo gyvasčių, 
bet vis tiek buvo rusų pra
vestas; kad tokis atsargu

mas, kokis matosi militaris- 
tų vakaruose, tai būtų atve
dęs rusus prie atidavimo 
Leningrado metai laiko at
gal; kad tos didžiulės per
galės, kokias rusai ir'ehinai 
išlaimėjo šiame kare, kurias 
jie atliko nereikalaudami 
užtikrinimo kad jas laimės, 
nebūtų atsiektos.

Jeigu antro fronto atida
rymas yra desperatiškas žy
gis, tai tas yra todėl, kad 
mes dalyvaujame despera
tiškame kare, karas nėra 
lengvas dalykas, i r jeigu Ru
sija bus sumušta, tai šim
tą kartų jis bus sunkesnis; 
ir tik vienas išėjimas suma
žinti aukas, tai dabar grieb
tis iniciatyvos. Rusija nerei
kalauja iš mūs nieko sun
kesnio atlikti Europoj, kaip 
ji atlieka Kaukazijoj.

Tik du keliai priešakyj. 
Mes sakome, vienas — tai 
ginklų pagelba užbaigti 
tuos ilgus debatus. Mes rei
kalaujame, todėl, kad tuo
jau būtų sudaryta Aukš
čiausia Karo Taryba iš visų 
Jungtinių Tautų, su pilna 
atstovybe nuo Anglijos, 
Amerikos, Rusijos ir Chini- 
jos. Mes sakome, kad tokia 
Aukščiausia Karo Taryba 
turėtų pakeisti esamą Ang
lijos - Amerikos komandos 
vadovybės komitetą Wa
shingtone. Mes sakome, kad 
to darbo reikia imtis tuojau 
jieškant generolo Foch šiam 
karui, kuris apvienytų visas 
mūsų jėgas visos žemės 
skritulio karo strategijoj.

Antras, ir čia negali būti 
kito kelio, mes turime pra
dėti spausti prieš Europos 
kontinentą. Sovietų Sąjun
ga prašo mus atlikti specia
li tikslą: “Paimkite!”, kaip 
jie sako, nuo 30 iki 40 nacių 
divizijų nuo mūsų pečių. 
Tai nedaug reikalauja. 
Prieš ją yra 200 vokiečių 
divizijų ir dar priedas nuo 
40 iki 50 Vokietijos talki
ninkų divizijų. Rusai nerei
kalauja nuo mūs, kad mes 
užkariautume Europą, jie 
reikalauja tik, kad mes ati
trauktume 450,000 ar 600,- 
000 nacių kareivių iš jų 
fronto. Mūsų pasirinkimas 
turi būti: arba atitraukti 
dabar 40 nacių divizijų, ar
ba turėsime prieš save 140 
divizijų nacių, kaip jie už
kariaus Rusiją...

Dar vis yra laiko, čia nė
ra klausimas ar mes tą pa
žadėjome Rusijai, ar Stali
nas" klaidingai mus suprato. 
Čia yra klausimas: ar mes 
išlaimėsime karą, ar mes jį 
pralaimėsime?



Trečias PuslapisLAISVA

Kiekvienas darbas, kožnas doleris ar 
centas Amerikos karo pastangų ir jos did
vyriškų talkininkų paramai reiškia smūgį 
fašizmui ir artėjimą pergalės ir taikos. Ar 
jūs prisidėjot darbu ir aukom?

i'; ■

Trečiadienis, Rugsėjo 23, 1942

Jūs, be abejo, jau perskaitėt knygelę 
Kovotojų Balsas Dėl Lietuvos Laisvės.” 

Nepadėkite jos. Patarkite savo draugam j 
ją perskaityti, parduokite kopiją. Lai kož- 
nas lietuvis sužino tėvynės padėtį!

Močiute Didžiuojasi 
Dukterimis

Šiandieną gyvename ga
dynę didžių kovų, kuriose, 
jeigu ne tiesioginiai, tai jų 
rėmime vis didesnis skaičius

fieldo, III., lietuves moteris, 
mainierių žmonas, kurios 
“suorganizavo puikų masi
nį mitingą parke, netoli tos

moterų dalyvauja ir atlieka vietos, kur palaidotas Abra-
stebėtinų darbų. Jie visi iš
šaukia moterimis susidomė
jimą ir joms pagarbą. Bet 
kada 80 metų senutė apke
liauja desėtkus tūkstančių 
mylių su agitacija už perga
lę ant fašizmo karo ir namų 
frontuose, tai jau daugiau 
nei nuostabu.

Atatinkamai sentimentui, 
sugrįžimas New Yorkan ko
munistų veikėjos močiutės 
Ella Reeve Bloor iš po ilgo 
prakalbų maršruto sutrau
kė būrį spaudos reporterių 
jos sutikti, išgirsti apie jos 
patyrimus kelyje.

Močiutės vyriausia pasta
ba spaudos konferencijai 
buvo, kad žmonės visur sti
priai pasiryžę viskam už 
greitą pergalę ant fašizmo. 
Ji pareiškė:

“Jeigu nepasitikėčiau žmo
nėmis, ar jūs manote, kad 
aš, būdama 80 metų am
žiaus, palikčiau savo farmą 
ir važiuočiau tenai, per visą 
Ameriką, kalbėti už antrą 
frontą dabar?”

ham Lincoln’as.” Ji gražiai 
prisiminė ir apie daugelio 
kitų vietų lietuvių moterų 
pavyzdingą darbuotę. Gar
bė toms, kurios užsipelnė tos 
didvyriškos senutės atydos.

Su apgaila Močiute Bloor! 
prisiminė tas vietas, kur dar1 
vis diskriminuojama negrai, 
neįsileidimu negrų į karo 
darbus kenkiama pergalei 
ant fašizmo. Detroitas, sakė 
ji, yra vienu iš tų mūsų ša
liai gėdos centrų.

Ji dadėjo, kad ji šioje ke
lionėje išmoko daugiau, ne
gu išmokino, tuomi pasaky
dama, kad ji dabar pirma- 
rankiai, tiesioginiai pažįsta 
žmonių sentimentą - atsi- 
nešimą į šį karą.

Jos maršrutas turėjęs du 
mierius — akstinti atidary
ti antrąjį frontą dabar ir 
mobilizuoti nacionalį vienin
gumą. “O nacionalis vienin
gumas,” sakė ji, “reiškia vi
sų žmonių bendrą didelį 
smūgį Hitleriui, kuris smū
gis užbaigs karą.”

Močiutė ypatingai su pa
garba atsiliepė apie moteris, 
sakydama, kad jos laikosi 
tikrai drąsiai. Motinos di
džiuojasi kariuomenėj tar
naujančiais sūnumis. Ir vi
sur stoja už antrą frontą, 
kaipo priemonę užtikrintai 
ir greit sunaikinti hitleriz- 
mą ir baigti karą. Trijų mė
nesių kelionėj sutikus tik 
vieną moterį, kuri priešinga 
antram frontui.

Apie dirbančiąsias karo 
industrijoj moteris Močiutė 
Bloor pasakė: “Jos yra mū
sų šalies skaisčiosiomis švie
somis.” Vakarų Pajūryje, 
sakė ji, vietomis moterys su
daro 60 nuošimtį karo in
dustrijos darbininkų. Vien 
Seattlėj, jai išvažiuojant iš 
miesto, buvo pajieškoma 
50,000 daugiau moterų.

Močiutė linksmai pasako
jo, kaip tos “inteligentiškos 
moterys darbininkes” Boe
ing orlaivių fabrikų Seattle, 
Wash., kovojo ir išgavo ma
žiems kūdikiams auklėtuves 
ir vyresniems darželius ir 
žaismavietes, kuriose jos ga
li palikti vaikus išeidamos 
darban. Tai tie patys darže
liai, apie kurių atidarymą 
ir veiklą gražiai aprašė 
Lai s v ė s korespondentas 
dienraščio laidoje už rugsė
jo 2-rą. Darželiai—dirban
čiųjų motinų palaima. Tai 
apsauga kūdikiams ir pa-
liuosavimas nuo rūpesties 
motinoms.

Ella Reeve Bloor
Močiutė Bloor negalėjo 

tikrai atsiminti, kiek vietų 
ir mylių ji apkeliavo, bet tik 
paminėjo didmiesčius tarp 
Atlantiko ir Pacifiko, tarp 
kurių susidarytų gerokai 
virš 10,000 mylių prirokuo- 
jant daugelį miestų ir kai
mų, kuriuos ji apvažinėjo 
tame maršrute. Žinia tiek, 
kad ji pasakė virš 70 pra
kalbų.

Sugrįžus, močiutė dar ne
mano ilsėtis. New Yorke ir 
po apylinkes dar pasakys 
daug prakalbų, iš tų bent 
trejas įvairiose Brooklyno 
dalyse, o 27-tą įvyks jai pa
gerbti šaunus tarptautinis 
gimtadienio bankietas, New 
Yorke, kuriame ir lietuviai 
mobilizuojasi turėti sava 
stalą. Mes irgi norime pa
gerbti tą kovotoją, kuri pa- 
šventus virš 50 metų Ame
rikos liaudies judėjimui dar 
neranda laiko pasilsiui, kol 
jos mylimos šalies ir viso 
pasaulio žmonių laisvės 
priešas fašizmas nebus su
naikintas.

Amerika negali pralaimė
ti, turėdama tokias moterų 
vadoves,kaip Močiutė Bloor, 
kuri šviečia darbingumo ir 
organizuotumo pavyzdžiu 
milijonams Amerikos mote
rų. M-te.

Šapy Darbininkėms 
Kreditas

Brooklyno Civilinių Apsi
gynimo raštinė nusiskun
džia, kad visokioms civilinių 
apsigynimo pareigoms, ku
rios atliekama vakarais, 
gaunama pakankamai dar
bininkių moterų. Bet toms 
pareigoms, kurios atliekama 
dienomis, trūksta liuosno- 
rių.

Tai geras kreditas darbi
ninkėms, bet kas atsitiko su

Ji taip pat su pasididžia
vimu atsiliepė apie Spring-

šeimininkėmis? Ar jų per- 
mažai beliko, ar taip atsilr-
ko, kad seserims šapose už 
leido visas pareigas?

Irving Himmel nuima pirštų nuospaudas moterų mechanikių. Moterys pirmu kar
tu New Yorko Navy Yard 141 metų istorijoj peržengia tos įstaigos slenkstį kaipo 
įstaigos darbininkės, lig šiol tie darbai skaitėsi tik vyrų darbais. Jos yra AFL me
talistų unijų narės.

Iš Brooklyno Mezgėjų 
Veiklos

Montello, Mass.
Gerai Pasisekė Piknikai

Moterų Apšvietos Kliubas 
turėjo pikniką rugpjūčio 16-tą 
ant pusės su Norwooclo Mote
rų Apšvietos Kliubu. Kur vie
nybė, tai ir pasekmės geros— 
vienos nebūtum galėjusios su
rengti tokį puikų valgių sta
lą : viskas namie pagaminta, 
tik kvepia. Kai žmonės para- 
gauna, tai ir stovi prie stalo, 
kol viską suvalgė.

O jau nešimas, aukavimas 
tų valgių, stalo komisija ne
spėja priimdinėti ir užrašyti. 
Kadangi visų aukavusių var
dai buvo skaityti kliubo susi
rinkime, tai, draugės, nematau 
reikalo užimti brangią vietą 
mūsų laikraštyje atkartoti var
dus aukavusių, tik vardan 
kliubo, tariu visom aukavu- 
siom širdingai ačiū.

Alni kliubai pasidalino li
kusį pelną po su virš keturias 
dešimtis dolerių. Kai girdėjau, 
norvvoodietės sunaudos tuos 
pinigus dėl vilnų fondo, 
jos irgi turi mezgėjų grupę, 
kuri ketina pasivyti brookly- 
nietes. Bravo, draugės!

Dabar kiek apie Naujosios 
Anglijos Moterų pikniką, ku
ris įvyko 23 rugpjūčio. Pavy
ko ko puikiausia. Nors žmo
nių buvo ne per daugiausia, 
bet viskas ėjo gražiai. Turė
jom išplatinusios daugelį į- 
žangos tikietų iš anksto, už 
kuriuos žmonės laimėjo dova
nas.

Priklauso didelis ačiū drau
gams Wilkauskams iš Nashua, 
N. II. Draugė Wilkauskienė 
aukojo gražų ir šiltą blanke- 
t.ą ir kvortą degtinės, o jų 
dukterys Margaret ir Adelė 
išleido piknike, surinkdamos 

$10.40, taipgi aukų atvežė 
$10.50, viso pridavė $20.90.

Stoughtono draugės atsive
žė ir išleido beskę, taipgi nor- 
woodietes. Iš visų miestelių 
buvo suvesta visokių dovanų 
ar tai dėl išleidimo arba ant 
valgių stalo. Visos draugės 
dirbo nuoširdžiai, už ką labai 
ačiū visoms.

Valgių stalas atrodė labai 
gražiai papuoštas valgiais ir 
publika taip greitai jį nuvalė, 
kad į kelias valandas mūsų 
gaspadinės tik džiaugėsi bai
gusios darbą. Pridavė pelno 
nuo stalo $33.08. Viso pikni
kas davė pelno $175.

Sąryšio valdyba tuoj turėjo 
posėdį ir išaukavo sekantiems 
tikslams:

Rusijos medikal'ei pagal
bai $50.

Vietiniams apšvietos reika
lams $50.

Brooklyno vilnų fondui $25.
Laisvei $10.
Draugės labai sunkiai dir

bo, kad surengti metinį pik
niką, taipgi tos pačios drau
gės permato didelį reikalą ir 
aukoti svarbiausiems reika
lam.

Dar noriu pasakyti, kad šią 
vasarą Montello moterims te
ko pusėtinai padirbėti prie 
rengimo piknikų, nes visų ap
skričių piknikai buvo rengiami 
Montelloj. Bet nesijaučiame 
nuvargusios, nes vis turėjome 
gerus pasisekimus, vasara la
bai prielanki piknikams.

Mes, Moterų Sąryšio pikni
ko rengimo komisija tariame 
širdingai ačiū visiems dirbu
siems piknike.

Rengimo Komisija:
E. Benulienė,

A. Kukaitiene,
K. Valangevičienč.

Naujam, šone užsagstomam 
džiumperiui ir su juo einan
čiai bliuzei formos gauna
ma nuo 11 iki 19 dydžio. 
Jis tinka dėvėt ir su bile 
kokia kita bliuze.

Norint įsigyti formą, reikia 
pažymėt numerį, dydį, įdėt 15 
centų ir pasiųst užsakymą į 
Federated Press Pattern Serv
ice, 106 Seventh Ave., New 
York. N. Y.

Gaudami pėdę neužmirškite ir 
savo šalies reikalus — pir

kite bonus ir štampas.

Worcester, Mass.
LLD Moterų Kuopa Veikliai 

Pasitinka Žiemos Sezoną

Liepos ir rugpjūčio susirin
kimai buvo kiek lėtesni, ma
žesni. Bet rugsėjo mėnesio su
sirinkimas — tikrai yra kuom 
pasidžiaugti:

Graži mezgėjų grupė skubi, 
mezga Sovietų armijai įvai
rius drabužius. Jau pilnai įsi
traukusios į mezgimą yra: 
M. Deksnienė, M. Stankūnie
nė, A.’ Dvareckienė, M. Lu- 
kienė, B. Valančauskienė, A. 
Virbašienė, H. Gurskienė, M. 
Kalakauskienė ir kitos pasi
žadėjo greitai prisidėti.

Su aukom irgi pasirodė gra
žiai, draugės D. Jelskienė, A. 
Balčiūnienė, M. žukienė, M. 
K. Sukackienė sudėjo $20 vil
nų fondui. Kuopa paaukavo 
$30 Sovietų medikalei pagal
bai, ir nupirko Jungtinių Val
stijų karo Honą vertės $100. 
Pasiuntė 150 svaru vilnoniu 
drabužių Russian War Relief 
įstaigai į New Yorką.

Vienbalsiai nutarta surengti 
Rummage Sale greitoje atei
tyje. Palaikyti ir plėsti mez
gėjų grupę ir rengti kitą siun
tinį šiltų, tinkamų drabužių 
Sovietų kovotojams ir civili
niams.

Mes prašome drauges skait
lingai lankyti susirinkimus ir 
prisidėti prie mūsų plataus, į- 
vairaus darbo. Pereita žiema 
mes turėjom parengimų Ame
rikos Raudonajam Kryžiui. O- 
fui atvėsus, vėl imsimės už 
darbo šiam reikalui. Todėl 
draugės, kurios ilsėjotės, šau
kiam į veiklą, kurios reikalau
ja iš mūsų visų svarbus gyve
nimo momentas. Kiek mažiau 
sunaudokim savo liuoso laiko 
saviem papuošalam šiuo bai
sių kovų laiku, o visais gali
mais budais prisidėkim, kad 
nors kiek pagelbėti kovoto
jams šios šalies ir užjūryje. 
Sekančiame LLD moterų susi
rinkime, spalių antrą pirma
dienį, būtų smagu matyti vi
sas drauges ir tas, kurių jau 
ilgokai nesimatė susirinkimuo
se. Narė.

Rugsėjo 17 d., Moterų Ap
švietos Kliubo susirinkimas 
buvo gan skaitlingas ir įdo
mus. Pasirodo, kad dabarti
niu karo metu rūpestingos mo
terys laiko veltui neleidžia: 
vienos mezga raudonarmie
čiams, kitos narės darbuojasi 
Raudonojo Kryžiaus eilėse, o 
dar kitos veikia įvairiose ko
misijose, bet visos rūpinasi kė
limu vilnų fondo. Maspetho 
draugės S. Kleizienė ir A. Kal- 
vaitienė savo raporte pabrėžė, 
jog bendromis pastangomis lie
tuvių su rusų-lenkų-vokiečių 
talka suruoštas išvažiavimas 
mūs vilnų fondui davė virš 
šimtą dolerių. Taip pat tų 
draugių pastangomis gauta 
nuo Maspetho Namų Savinin
kų Draugijos 85. 
vilnų sukelti kiek kapitalo.

Pakelta sumanymas suorga
nizuoti Raudonojo Kryžiaus 
skyrių. Plačiau apkalbėjus, 
paaiškėjo, jog daugelis Kliu
bo narių darbuojasi Raudono
jo Kryžiaus eilėse, tad atskiro 
skyriaus nėra prasmės tverti, 
o tik, kurioms laikas leidžia, 
darbuotis toj linkmėje.

Ambulanso nupirkimui ko
misija pranešė, jog Kliubo var
du, pasidarbavus S. Kleizienei, 
K. Petrikienei ir kitoms, pini
gų sukelta virš $50.

Kraujo davėjų grupė suor
ganizuota iš 49 asmenų, bet 
dėlei susidėjusių įvairių kliū
čių iš Raudonojo Kryžiaus pu
sės, kraujo ėmimas buvo net 
porą kartų atidėtas. Tikimasi, 
jog sekamą savaitę reikalas 
bus galutinai sutvarkytas.

Skaityta padėkos laiškas 
nuo Mr. ir Mrs. Andrews, už 
jiems suteiktą vestuvėms (do
vanėlę: mat, kliubietės, giliai 
įvertindamos drg. Andrews- 
žilinskaitės, kaipo Choro ve
dėjos, rūpestingą kooperaciją 
—nes jinai dar niekuomet nė
ra atsisakiusi bendradarbiau
ti bent kokiame Kliubo pa
rengime išpildyme programos, 
—pareikšdamos savo sandar- 
bininkei pagarbą, susitarusios, 
pasiuntė dovanėlę.

Nutarta greitu laiku suruoš
ti populiariškos žaismės lošį, 
nuo kurio visą pelną skirt ka
riams. Atsikreipta į nares, i- 
dant stengtųsi surasti kiek ga
lint daugiau antrašų, vietos 
lietuvių kariškių, ypač tų, 
kurie priklausė lietuvių orga
nizacijose.

Megstiniai
Orui atvėsus, vilnos vėl gan 

sparčiai eina į darbą. Great 
Necko draugėms vėl pasiųsta 
dešimtis svarų vilnų. Iš pir
miau pasiųstų, jos pridavė 
septynis gražius, su ilgomis 
rankovėmis svederius ir da ke
lis baigia mėgsti. Greatnekie- 
tės apsidarbavo sekamai: N. 
Lipskienė — 2 svederius; Mrs. 
William Keever — 1 svederį; 
Mrs Wm. Maher — 1 svederį; 
Mrs. Paul Beches — 2 svede
rius; Mrs. Harry Bloxsom — 
1 svederį.

Brooklynietės: A. Kalvaitie- 
nė — 3 su rankovėmis; O. 
Čepulienė — 1 su rankovėmis;

$103.20. Vilnos išdalinta se
kamai : Great Necko mezgė
joms 10 svarų, maspethie- 
tėms — 20 svarų ir vietos 
mezgėjoms 10 svarų. Susirin
kime išsidalinta visos vilnos. 
Skolos už vilnas turėta $38.- 
40, bet maspethietėms bendra
me išvažiavime gerai pasidar
bavus, netik kad įsigyta geras 
kiekis vilnų, bet ir skola apsi
mokėta.

Vilnoms gauta nuo sekamų:
Nuo bendro išvažiavimo per

S. Kleizienę $100.
Nuo Maspetho Namų Savi

ninkų per S. Kleizienę $5.
Nuo Great Necko mezgėjų 

per A. Bečienę $18.40.
Eva žvingilas, Jewett City, 

Conn. $10.
Cibulskiai $2. Po $1 auko

jo : Cedronienė, Kaulinienė, 
Eliz. Baranauskienė, Mrs. 
Kunz, A. Bimba, Stakov, Ka
lakauskienė, Zablackienė, Je- 
sevičienė. Po 50c. Kasmočie- 
nė ir Grubis. Viso $147.40. 
Apsimokėjus visas sąskaitas, 
likosi $41.60 už kuriuos grei
tai bus nupirkta daugiau vil
nų.

Po sudarymo šios atskaitos 
dar gauta aukų:

Nuo Naujosios Anglijos Mo
terų Sąryšio per J. Stigienę, . 
Montello, Mass., $25 ir A. 
Kangiserienės ir K. Zlotkie- 
nės po $1, nuo brooklyniečio 
M. žiedelio $1.

Kaip Brooklynietės Vilnų 
Fondą Kelia?

Bėgyje metų laikotarpio li
kosi sukelta gera krūva pini
gų ir nupirkta daug vilnų. Vil
nos kol kas da gaunama, tar
pininkaujant Russian War Re
lief Komitetui, pirmkarine 
kaina. Pinigus del vilnų pa
čios mezgėjas aukoja, ruošia 
parengimus ir pasinaudoja ki
tų ruošiamais parengimais.

Bile didesniam parengime, 
mezgėjos sudaro savo stalą, 
ant kurio sudeda baigtų meg- 
stinių, vilnų ir žingeiduoliams 
paaiškina mezgimo tikslą. Ne 
visus geros valios žmonės ga
lima asmeniniai sutikti ir pa
prašyt pas juos pinigų dėl vil
nų, gi didesniuose parengi
muose, pamatę mezgėjų gerą 
tikslą, žmonės noriai aukoja 
ir taip visų bendrom pastan
gom mezgimas buvo galima 
tęsti ir jau šimtai gražių meg- 
stinių yra pasiųsta žmonijos 
laisvės gynėjams.

Ko Mezgėjos Tikisi Už 
Savo Triūsą?

Nekartą tenka nugirsti: “Ir 
ką tu gausi už savo darbą?” Į 
tokį paklausimą galima pa
kartoti vienos mezgėjos žo
džius, kuriuos jinai parašiusi 
ant plono audinio, įsiuvo į sa
vo gražiai numegstą su ilgo
mis rankovėmis šiltą svederį. 
Štai jos žodžiai:

“Draugai Raudonosios Ar
mijos Kovotojai: — šis meg- 
stinis yra numegstas narės A- 
merikos Lietuvių Moterų Ap- * 
švietos Kliubo. Jau vienuolik
tas iš eilės yra mano nūmeg- 
stas, nuo darbo atliekamu lai-

REIKIA NAUJO VARDO

Tūlas biznierius Green
ville, N. C., pakrikštijo sa- 
VO' pirmagimį sūnų partne
rio vardu. Po kiek laiko jie
du susipyko ir išsiskyrė, 
tad tėvas nuėjo Miesto Sa- 
lėn ir permainė sūnaus var
dą. To neužteko, jo partne
ris naujai atvestą asiliuką 
pavadino partnerio vardu. 
Kaip jūs už tai pavadintu- 
mėt juos abu?

F. Kazokienė — 1 be ranko
vių ; Petkevičienė — 1 be ran
kovių ; K. Rėklienė — 5 p. ko
jinių ; K. Petlickienė — 10 p. 
kojinių ir 3 p. pirštinių; S. 
Petrowski — 2 svederius be 
rankovių ir 1 šaliką. Mrs. Jean 
Clark — 2 svederius be ran
kovių ir 3 šalikus;

Jaunuolės iš LDS BuilDerS 
grupės: Mary Sincus — šali
ką; Lilian Kavaliauskaitė — 
šaliką. Jaunuolės mezga ir 
daugiau, bet kitų da nebaig
ta.

Mezgėjų komisija raporta
vo, jog bėgyje mėnesio lai
kotarpio už vilnas sumokėta

ku. Mes Amerikos lietuvės mo-. 
ierys neatsiliekame nuo kitų 
tautų moterų ir visos kartu, 
pagal savo išgalę dirbame, 
kad ,tik kaip pagelbėjus jum, 
draugai, kovos lauke su Hit
lerio razbaininkais.”

Panašių minčių ir kitos pri
sega prie įdėtų daugelio dar- j 
bo valandų megstinių. Mez- ji 
gėjos stengiasi kaip išgalint 
greičiau priartinti galą toms t; 
baisioms piktadarystėms, o tai 
bus atsiekta tiktai visiškai su
triuškinus fašizmą, idant jis 
neturėtų daugiau progos pa
kilt ir vėl ruoštis prie niek- į 
šysčių. Žmona.
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Apysaka iš Lietuvos Žmonių Gyvenimo per Pirmąjį Pasaulinį Karą

•...... ........................ Parašė JULIUS BUTĖNAS —.. "
(Tąsa)

Dvaras tuštėjo. Jame tarėsi likti tik 
pora žmonių: sodininkas Motiejus ir kal
vis. Jiedu buvo seni ir nenorėjo toliau 
trauktis.

Ypačiai sodininkui buvo skaudu žiūrė
ti, kaip visa griaunama, naikinama. Jis 
čionai praleido savo amžių. Kiek medžių 
dabar dideli užaugę, o vis tai jo ranka 
pasėtos mažytės sėklelės. Buvo užvestas 
gražus medelynas, iš kurio skiepus par
davinėjo ir aplinkiniams. Bet atsirado 
toksai puslaukinis žmogus, kuris gailė
josi vokiečiams palikti ir jaunų medelių. 
Po vienos nakties sodininkas rado kone 
visus medukus išlaužytus, išvartytus iš 
šaknų.

Ryte ordinarininkai, pasikinkę geriau
sius arklius, išvažiavo.

Motiejus atsikėlęs išėjo liūdnas sodan 
ir, kai pamatė, kas padaryta medelyne, 
apalpo. Parpuolė senis ant smėliu išbars
tyto tako ir ilgai gulėjo, tol gulėjo, kol, 
eidamas pro šalį, kalvis užsižiūrėjo ir 
parvedė jį namo.

— Kas atsitiko? Apsirgai?
— Man bloga. Negaliu... Kas tai ma

te, kur tai girdėta: ką kaltas jaunas 
medelis ?

Suprato ir kalvis, dėl ko sodininkas 
apalpo.

— Dievas nubaus tokį nedorėlį. Nepa
dės Dievas tokiam ... Ką vokietis darys 
iš jauno medelio, jo negrauš.

Tiedu seniai sergėjo dvarą, ligi atėjo 
vokiečiai. Nedarė jiems nieko ir šieji.' 
Kiekvienas dirbo ^avo darbą ir niekam 
neužkliuvo. Tiktai kalvis pačioj pradžioj 
gavo iš vieno kareivio kupron, kai silp
nai arklį pakaustė. O šiaip kas galėjo 
juos skriausti: jie žmonės darbininkai, 
ne veltėdžiai.

Užėję vokiečiai Paliepio dvare maža 
ką gero rado. Ordinarininkų butai sto
vėjo kaip daržinės. Pajutę, kad viskas 
’daryti galima, langus, duris išsinešiojo 
aplinkinių sodžių gyventojai. Iš pradžių 
sodininkas su kalviu kai ką lyg ir su
draudė, kad taip negalima, kad vis dėlto 
svetimas turtas, bet greit turėjo su
čiaupti lūpas, kad nebūtų įskųsti kazo
kams. Tiktai paties Daugelevičiaus rū
mai liko apginti, nes juose nakvojo so
dininkas su kalviu ir laikė porą dide
lių šunų.

Naujiems valdovams dvaro rūmai pa
tiko. Daugelevičius buvo didelis grožio 
mėgėjas, tad ir sau rūmus prieš patį ka
rą puikius pasistatė. Visur blizgėjo, vi
sur stiklas — gražiau nei Paliepio baž
nyčioj, kurią statė to paties Daugelevi
čiaus senelis. Bažnyčia buvo nedidelė, o 
'dvaro rūmai mūriniai, su daugeliu lan
gų ir durų, dviem aukštais. Priešaky 
prie didžiųjų durų buvo nulipinti du di
džiuliai liūtai, kurių nežinantieji net bi
jojo: atrodė kaip gyvi, pasiruošę pulti... 
Iš aplinkui dvarininkai važiavo žiūrėti.

Užplūdusiai vokiečių kariuomenei la
bai pravertė dvaro tvartai, kurie greit 
buvo pilni kariškų arklių. Kol dar buvo 
ne taip vėsu, ordinarininkų butuose ka
reiviai gyveno be langų. Pradėjus šalti, 
užėjo nauja kariuomenė, kuri labai bi
jojo šalčio ir susirūpino tvarkyti ka
reivines. Lakstė po sodžius ir iš negyve
namų, o kai prireikė — ir iš gyvenamų 
pirkių išimdinėjo langus. Parsigabenę, 
savo kareivines sutvarkė, langus įsista
tė, nors didumu labai netiko.

Kai valgio bei saro dvare pritrūko, 
vokiečiai sumanė pildyti tuščius svirnus 
bei kluonus. Ėjo važiavo per sodžius ir 
gabenosi, ką tik rasdami. Prisimedžiojo 
tuo būdu paukščių, galvijų, avių, prisi
vežė tiek kiaušinių, kad dienomis ir nak
timis valgė kiaušinienę. Trūko indų, tai 
iš žmonių atiminėjo puodus, bliūdus, 
šaukštus. Sujutę sodiečiai išslapstė vir
dulius. Negalėdami jų gauti, vokiečiai 
užpuolė Paliepio žydus ir iš vieno kito 
atėmė. )

Per žiemą rusai buvo nuvyti kažin 
kur. Stebėjosi žmonės, kaip tat galėjo 
atsitikti: šitiek rusų ciesorius turi ka
riuomenės ir negali vokiečių nugalėti.

— Sako, vokiečiui del to taip sekasi, 
kad turi tuos didžiulius paukščius, kur 
oru lekioja ir bombas mėto. O ką tu jam 
padarysi? Kol tu jį nutaikysi, jis gali 
kažin kiek bombų primėtyti,—Paliepy 
sekmadienį prie bažnyčios aiškino Se
niūnų Buikus. — Nebois, kaizeris tai 
ne Nikalojus, tai ne baikos.

— Bet gi rusų kariuomenės, man ro
dos, daugiau nei vokiečių, — nesutiko 
Vabalių Alimas.

— Kas iš tos kariuomenės, jei ji. par
duota. Kur neparduota, jei šitaip vo
kiečiai juos suraitojo. Pats Mendelkė 
man kartų išsitarė, kad didžiausi rusų 
generolai — vokiečiai.. Taigi matot, ko
kios baikoš.

— Na, bet kam tada rusai buvo Prū
siją užėmę? — reiškė abejojimo Jonas 
Burneika.

— Mat, reikia parodyti, kad gerai ka
riauji, kad ištikimas. O ar jiems, tiems 
velniams generolams, gaila kareivių, gai
la prastų žmonių kraujo — kiša kaip ba
lom Sukišo šitiek, paskui bėga kaip avys. 
Čia ir durnas gali suprasti.

— Ar negali kas ciesoriui apie tai 
papasakoti? Tokius vadus galėtų atsta
tyti ir vokiečius išvyti. Dar gali viso bū
ti, — laikėsi savo nuomonės Alimas.

— Ką tas ciesorius žino? — vis aiš
kino Buikus. — Jam praneša, kad viskas 
tvarkoj, viskas gerai, jis ir tiki, nes pats 
negali Sužinot; laikraščiai rašo, kaip tie 
generolai liepia. Ciesorius tiek žino, kiek, 
o t, mes čia susirinkę ...

— Kam tada ministerial? — priešino 
Alimas, nusimanąs apie valdymą.

— Ministerial kam? Ogi tam, kad nu
neštų carui raštus pasirašinėti... Viską 
valdo grapai, visoki kneziai; ką čia mū
sų durnoms galvoms suvaikyti.

Išeiną lietuviški laikraščiai taip pat 
skelbė apie vokiečių nuolatinius pasise
kimus fronte, apie visišką rusų nugalėji
mą.

VIII
Velykos — labiausiai mažų ir didelių 

laukiama metų šventė. Burneikos Sta
siukas kiekvieną rytą atsikėlęs pirmiau
sia bėgo motinos paklausti, ar yra vištų 
su kiaušiniais. Prieš Verbą kaip tyčia 
atlėkė iš Paliepio vokiečiai ir surinko 
visus kiaušinius. Buvo paslėpta, rodos, 
gerai: aruode, miltuose, bet tarytum kas 
jiems pasakė — ir tenai atrado. Motina 
sakė, kad jei ligi Velykų vištos nesu
dės, tai šventės bus be kiaušinių.

— Tegu neateina taip greit tos Vely
kos .... — apgailestavo vaikai. — Tegu 
ateina tada, kada bus kiaušinių.

Vištos lyg susitarusios — nededa, ir 
gana. Jau ir trečiadienis, o jos korkina, 
grūdus lesa, purtosi, kiaušinių kaip nėr, 
taip nėr.

— Mama, reikia joms neduot lesti, 
tada gal sudės, — protavo tas pats Sta
siukas. — Dabar, kai sočiai prilesa, tik
tai guli popečiuj ir negalvoja, kad artina
si Velykos. Reikia, kad ir joms būtų ga
vėnia....

Nežinia, ar Stasio patarimas padėjo 
ar pačios vištos susiprato ir atsiminė, 
kad artinasi šventės: didįjį penktadienį 
visos trys buvo su kiaušiniais; šeštadienį 
taip pat.

Džiaugsmo vaikams buvo kiek gana. 
Nenorėjo jau nė pyragų, apie kuriuos 
pirma taip dažnai kalbėjo ir žinojo, kad 
nebus, nes vokiečiai visus kviečius at
ėmė. Motina mėgino rugių supikliavoti 
ir pakepti ruginių pyragų, bet nieko ne
išėjo: girnos buvo giliai paslėptos (nes 
vokiečiai ir malti savo girnomis drau
dė), negalima buvo greitai prieiti. Bet 
kai kiaušinių atsirado, pyragai ne taip 
svarbu.

Pavasaris buvo ankstyvas. Jau prieš 
Velykas kai kas bulves sodino. Burnei
kos neįsidrąsino: gali kartais imti ir 
pašalti. Bet jau laukai pradėjo žaliuoti, 
atsikėlė želmenys, o balose varlės, kur 
tarp kupstų slypėdamos, kunksėjo, žiū
rėdamos į besiskleidžiančius lapukų žie
dus. Tai ankstyviausios pavasarį balų 
gėlės. Vaikai, braidžiodami po balą, jų 
priskynė pirkiai papuošti.

— Bus gražu kaip bažnyčioj, — džiau
gėsi patys ir rodė motinai, kad pritar
tų.

— Dabar jau reikia kiaušiniai dažyti, 
—spyriavosi tas pats Stasys; jis nese
niai parsinešė iš Alimo žiupsnelį lelija
vų dažų.

— Nešk greičiau atgal kiaušinius! —- 
liepė motina. — Kam atnešei pirkion; 
dar gali vėl kokie neprieteliai užeiti.

— Neužeis. Mes saugosimi jei pama
tysime per lauką mėlynas varnas atkry
puojant, tuoj paslėpsim vėl. Reikia laikyt 
reginčiai, nes mama gali pamiršti.

(Daugiau bus)

Iš* aptingusio Pittsburgho 
Veikimo

Pradedant orui atvėsti, ža
dame pradėti šiek tiek dar
buotis. . Pittsburgho Lietuvių 
Moterų Apšvietos Kliubas nu
sitarė surengti puikią vakarie
nę ant spalių 25 dienos, 7 vai. 
vakare, 1320 Medley St., 
North Sid ėję. Moterų Kliubo 
vakarienės Pittsburgho lietu
viam jau žinomos. Kiekvienas 
visuomet gražiai laiką pralei
džia ir paremia prakilnų dar
bą. Svarbu, kad šitos vakarie
nės pelnas skiriamas medika
lei pagelbai mūsų šalies gynė
jams ir talkininkų kovoto
jams. #

Moterys khubietės savo su
sirinkime plačiai kalbėjo apie 
pagelbėjimą mūsų šaliai, sa
vanoriai suteikiant kraujo 
Raudonajam Kryžiui. Bet su
sirinkime neprieita prie išva
dos, kaip būtų geriausia tatai 
atlikti.' Apie keletas draugių 
randasi, kurios jau yra sutei
kusios kraujo, bet tik kelios, o 
mūsų kliube marių randasi a- 
pie keturi 
lėtume t 
atlikti.

Mano ____ , ____
nusitarti organizuotai tą pada
ryti.

Dar vienas labai svarbus 
darbas stovi prieš Pittsburgho 
Lietuvių Moterų Apšvietos 
Kliubą, tai reikalas pagelbėti 
Raudonajam Kryžiui arba 
kitoms šalies įstaigoms su 
mezgimais ir siuvimais. At
minkime, draugės, kad ateina 
žiauri žiema, mūsų kareiviams 
priseis kęsti šaltį ir blogą o- 
rą. Mūsų padirbėjimas su
teiks mūsų kovotojams dau
giau energijos ir pagelbės at
silaikyti prieš taip žiaurų prie
šą.

Man teko nugirsti, kad mū
sų draugai vyrai nusitarė irgi 
rūpintis tuom darbu, tai yra, 
mezgimu ir rinkimu geležies 
ir gurno. Tai svarbus darbas 
šiuo laiku. Būdami laisvi, mes 
turime darbuotis, kad padėti 
mūsų kovotojams.

Lietuvių Darbininkų 
vienijimo 160 • kuopa ruošia 
labai svarbų parengimą rug
sėjo 27 dieną savame name, 
1320 Medley St. Prasidės 7 
vai. vakare. Man teko kalbėtis 
su parengimo komisijos na
riais, tai jie man sakė, kad 
tai bus vakarienė, kokios 
Pittsburghas dar nebuvo turė
jęs. Aš tam vierinu. Komisj- 
jon yra įėję naujų narių, tai 
jie sumanys ką nors naują.

LDS 8-tas Apskritys rengia 
vakarienę lapkričio 15 dieną. 
Prasidės 7 vai. vakare ir į- 
vyks South Sidėj, po num. 105 
So. 18th St. Kaip teko girdėti, 
tai šio parengimo pelnas irgi 
yra skiriamas karo reikalams. 
Turiu priminti, kad šis paren
gimas bus jau trečias aštunto 
apskričio šiais metais. Tai kre
ditas apskričio komitetui ir 
visiems, kurie lankosi į tuos 
parengimus.

sdešimts ir visos ga- 
taip svarbų darbą

•atimu, reikėtųsu

Susi-

Mes turime ir Lietuvių Li
teratūros Draugijos 4-tą ap
skritį. Bet jis negali pasigir
ti ne tik su parengimais, bet, 
kaip teko nugirsti, tai net sa
vo posėdžių nelaiko regulia- 
riškai. Kyla klausimas, kame 
dalykas ?

LLD apskričio komitetas tu
rėtų rimtai susirūpinti savo 
pareigomis.

H. K.

Worcester, Mass.
Mūsų Naujienos

Literatūros Draugijos susi
rinkime buvo girdėta gražių 
raportų. Drg. Jančius, finansų 
sek., sakė turi pilnai užsimo
kėjusių 56 narius. Raportas 
geras, čia pridėta daug darbo. 
Draugas sakė kalbinęs daug, 
kurie prižadėjo vėliau užsimo
kėti. Ir vis tas “vėliau” ir to
kių “vėliau” yra arti 40. Ra
portas per dienraštį išduoti 
nesinori, nes visi geri drau-

gai ir nebiedni žmonės.
Aš tik tiek noriu pabrėžti 

— jeigu ne darbininkiškoji— 
laisvoji spauda, knygos ir Li
teratūros Draugija, tai mes 
visi nebūtumėm laisvi. Tuomet 
kunigai luptų ir mums po de- 
vynius kailius kartu su kitais, 
dar tikinčiais mūsų broliais 
parapijonais. Tai kodėl, drau
gai, neužsimokate tik $1.50 
ant metų į Literatūros Drau
giją? Vien tik savęs pagerbi
mui turėtumėt tą padaryti. O 
dabar nei susirinkimų nelan- 
kot.

Meskit tą nepaisymą ir ap
sileidimą kartą ant visados.

D. Bakšys sakė atnaujinęs 
4 “Laisvei” skaitytojus ir ga
vęs $2 aukų Medikalei Sovie
tų pagelbai. Likosi nutarta 
paaukoti $5 į medikalės pa- 
gelbos fondą, nes čia draugai 
pranešė, kad spalių (Octo
ber) 11 d. 2 vai. po pietų į- 
vyks masinis mitingas, 29 En
dicott St., svetainėj, kuriame 
sakys kalbas šie žymūs vyrai: 
USSR konsulato atstov. P. Ro- 
tomskis ir “Laisvės” redakto
rius R. Mizara.

Kadangi “Laisvės” vajus 
jau čia pat, tai ir šis klausi
mas buvo apkalbėtas. Perei
tame vajuje d. Bakšys labai 
gražų darbą mūsų kolonijoj 
padarė, kaipo mūsų “Laisvės” 
vajininkas. Taigi dabar Drau
gės ir draugai, 25 d. rugsėjo 
(Sept.), pentkadienio vakare, 
8 vai. tuo klausimu įvyksta ’ 
susirinkimas. Todėl visi “Lai
svės” patrijotai ir kurie įver
tinat d. Bakšio nuoširdų dar
bą, pasirodykit, būkit šiame 
susirinkime.

Sakalauskienė, J. Zizės, D. 
Krūtis; po 25 centus: F. Ma
ceika, K. Augustinas, J. Ur
bonienė, Yuknis, A. Dunaus- 
kas, J. Gradis, A. Gudaitis, 
M. Gasparaitienė, C. Andriu- 
nas ir F. Gudaitienė. Visiem 
ačiū.

mas dalykas, kad ne, Ed- 
varduk.

Mokinys: — Na, tai aš 
nepadariau savo naminės 
lekcijos.

J. M. L.

Lowell, Mass

uz 
Lowel- 
garbin-

lankėsi 
žvaigž-

Rugpjūčio 31 dieną pas 
mus atidarė vajų už pardavi
mą karo bonų per visą mė
nesį. Koncertą davė naktinių 
kliubų vaidylos. Įžanga buvo 
veltui. Svieto buvo j pilna sve
tainė, daugelis ture j d stovėti, 
susirinko virš 5 tūkstančių. 
Per vieną vakarą buvo par
duota už 20,000 dolerių bonų. 
Į dvi savaites parduota 
$2,465,900. Tai garbė 
lio piliečiams už tokį 
gą darbą.

Rugsėjo 15 dieną 
garsiosios Hollywoodo
ždės tarpe kurių buvo Doro
thy Lamour. žmonių ūpas bu
vo taip pakilęs, kad laike čia 
jos buvimo išparduota už apie 
du milijonu dolerių vertės bo
nų. Jinai kalbėjo ir ragino vi
sus pirktis karo bonus. Ji 
sakė, jeigu pralaimėsime ka
rą, tai pralaimėsime viską, pi
nigus ir namus. Turime daryti 
viską, kad laimėti karą. Do
rothy yra smarki mergina.

Atrodo, kad Lowe Uis sukir
to visus miestus!

Griaustinis.

Elizabeth. N. J

nenorėjot važiuoti 
pikniką Philadel- 
paaukokite Popie- 

Tai draugės H.

Rugsėjo 5 d. 408 Court St. 
LDP Kliubas buvo surengęs 
vakarėlį naudai Laisvės Po- 
pieros Fondo. Buvo numatyta, 
kad nuo vakarėlio nedaug at
liks pinigų, tai svečių papra
šyta, kurie 
į “Laisvės” 
phijon, tai 
ros Fondui.
Kudirkienė ir B. Makutenienė 
parinko aukų ir kas atliko nuo 
vakarėlio, tai viso pasidarė 
$46. Aš manau, kad Eliza- 
bethas pasirodė nelabai pras
tai. Aš taipgi mačiau Phila- 
delphijos piknike iš Elizabe- 
tho 5 mašinas.

Aukotojų vardai: J. Wizba- 
ras aukojo $5, P. šiaulis $1.- 
50; po $1.00: P. Poškus, V. 
Sheralis, H. Kudirkienė, A. 
Skairus, B. Makutenienė, P. 
Vaičionis, N. Tikaniukas, S. 
Liutkus, V. Paulauskas, K. 
Majauskas, A. Saulenienė, K. 
.Yanuzis, A. Yankauskienė, J. 
Kentrus, S.1 Baltutis, M. Ru- 
dzionis, K. Pociūnas, Ig. Be
eis ir P. Savičius. Po 50 cen
tų : A. Pociūnas, Jimmis, H.

A. Stripeika.

Šypsenos
Bausmė ir Prasižengimas

Mokinys: — Ar teisinga 
yra bausti ką nors už tai, 
jtfgu jis nieko nepadarė?

Mokytoja: — Supranta-

Be Reikalo Užsipuolimas
Griežtas mokytojas: — 

Todėl dabar, jaunas vyreli, 
kaip tu gali man įrodyti, 
kad žemė yra apvali?

Lėtas studentas: — Atsi
prašau, tamsta, ar aš gi sa
kiau, kad žemė yra apvali?

Surinko Prof. Krienas.

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 skandalų.

English - Lithuanian 
Self - Instructor

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

PARAS® DR. J. J. KAŠKIAUCIUS
Puslapių 252, stipriais audimp 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—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, mausolėjai, deginimai,- mirusio 
tu 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.

Pirmoji Pagalba Ligoje ir Nelaimėje
PARAS® DR. J. J. KASKIAUČIUS

Kiekvienas žmogus privalo šią knygą turėti savo namuose. La
bai svarbūs patarimai ką daryti susižeidus, stalgiai kam apslobus 
arba apsirgus kada sunku gauti gydytojaus pagalba.

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

Kaina $1.00; vasaros sezonu tik 75c.

New Yorko Pasaulinės Parodos 
Paveikslų Albumas

Būtinai įsigykite šį papuošalą savo 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.

“Laisvės” Administracija
427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y.
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NACIAI ATREMTI STALINGRADO MŪŠIUOSE 
SU DIDELIAIS JIEMS NUOSTOLIAIS

Sovietų Oficialiai Pranešimai
Maskva, rūgs. 22. — Vidunaktinis Sovietų praneši

mas sako:
Mūsų kariuomenė rugs. 21 d. vedė įnirtusius mūšius 

su priešais Stalingrado ir Mozdoko srityse. Kitose 
fronto dalyse nebuvo žymių atmainų.

Stalingrado srityje tęsiasi įtūžę mūšiai. Vokiečių 
pėstininkų pulkas su tankais pradėjo atakas viename 
sektoriuje, bet jie buvo atmušti ir nukentėjo žiaurius 
nuostolius.

230 hitlerininkų buvo nušluota ir sunaikinta 24 jų 
šarvuoti automobiliai bei tankai, sunaikinta ir trys ba
terijos mortirų per kautynes gatvėse tik su vienu so
vietiniu daliniu.

Kitame sektoriuje mūsų jėgos atstūmė priešus at
gal ir sunaikino 12 jų tankų ir apie dvi kuopas vokie
čių.

Mozdoko srityje priešai sutelkė dideles jėgas savo 
automatiškų šaulių ir tankų ir atakavo vieną apgyven
tą vietą. Mūsų kariuomenė išstojo mūšin prieš skait- 
lingesnius hitlerininkus. Viena grupė mūsų prieštanki
nių kovotojų sunaikino tris vokiečių tankus ir užmušė 
tam tikrą skaičių priešų. Keli prieštankiniai mūsų šau
liai apšlubino keturis priešų tankus. Vokiečiai prarado 
virš 250 kareivių ir oficierių.

Į pietų rytus nuo Novorossiisko mes vedėme apsigy
nimo mūšius.

Vienas pryšakinis Sovietų karių būrelis sunaikino 
keturis priešų šarvuotus automobilius bei tankus, nu
kovė 60 vokiečių ir susprogdino amunicijoj sandėlį per 
trijų dienų veiksmus.

Mūsų kariuomenė Siniavino srityje atmušė kelias 
priešų atakas. Vienas sovietinių kovotojų dalinys išmu
šė vokiečius iš vienos aptvirtintos pozicijos.

Maskva, rugs. 21. — Sovietų Žinių Biuras pranešė, 
kas seka:

Stalingrado srityje per žiaurias kautynes mūsų ka
riuomenė sunaikino apie du pulkus vokiečių pėstininkų, 
vienuoliką tankų ir 89 trokus ir nutildė dvi baterijas 
artilerijos kanuolių ir astuonias baterijas mortirų.

Mozdoko srityje raudonarmiečiai atmušė kelias prie
šų atakas ir sunaikino tris vokiečių tankus. Mūsų ko
votojai nušlavė beveik visą kuopą hitlerininkų, pagro
bė vieną kanuolę ir kiekį kitų ginklų ir taip pat suė
mė tam Tikrą skaičių priešų.

Į pietų rytus nuo Novorossiisko motorizuotas mūsų 
būrys atmušė kelias priešų atakas ir užmušė apie 150 
vokiečių.

Vienoje dalyje Karelijos fronto sovietiniai kariai ke
lios dienos atgal atėmė iš priešų vieną poziciją; tad 
priešai padarė kelias kontr-atakas, stengdamiesi at
griebt ją, bet jie liko atmušti su dideliais jiem nuosto
liais. Per tris dienas sovietiniai daliniai nušlavė apie 
batalioną priešų, sunaikino 25 jų kulkasvaidžius ir nu
tildė septynias baterijas kanuolių ir šešias baterijas 
mortirų. * •

JUGOSLAVŲ ŽYGIAI PRIEŠ ITALUS
Jugoslavijos patriotai tebeveda atkaklų karą prieš 

įsiveržėlius arti Banja Luka. Jugoslavų partizanai per 
kelias paskutines dienas nukovė bei sužeidė 300 italų 
karių. Partizanai pagrobė nuo įsiveržėlių amunicijos 
traukinį, vežusį 250 tūkstančių kulkų ir daug ranki
nių granatų ir kanuolinių šovinių. Jugoslavų partiza
nai ugnim iš šautuvų ii' kulkasvaidžių nušovė žemyn 
šešis priešų orlaivius per dvi savaites.

Kovos Stalingrado 
Gatvėse

Kapitonas S. Kurnakovas 
rašo, kad miesto gatvėse ko
voti labai sunku. Kovos virs
ta daugiau panašios į partiza
niškas. Vienoj gatvėj mušasi 
vienas armijos dalinys, bet jis 
ne visada žino, kas darosi gre
timoj gatvėj. Sprogimų trenks
mas gatvėse yra daug baises
nis, galingesnis, kaip taip lau
ke. Sviediniai ir granatos sė
ja mirtį aplinkui ne vien savo 
skeveldromis, bet ir plytas ir 
akmenis išnešiodami. Kulkos, 
atsimušę į sienas, atšoka ir pa
daro baisias žaizdas, nes į 
mūrą atsimušdamos jos susi- 
ploja.

Priešo lėktuvai, kanuolės 
dažnai negali veikti, nes me
tamos bombos gali pataikin
ti į saviškius. Tankams mieste 
yra pavojinga veikti, nes juos 
puola iš visų pusių.

Priešas, kuris atakuoja 
miestą, tai turi gerai jo gat
ves ir centrus žinoti. žemla- 
piai daug negali pagelbėti, 
nes nuo gatvių parašai nuplė
šyti, tūli kvartalai visai išnai
kinti, kitos gatvės užverstos ar 
pertvertos barikadų.

Iš visų pranešimų matome, 
kad Stalingrado priemiesčiuo
se ir jo tūlose gatvėse mūšiai 
eina. Šios kovos yra taip žiau
rios, kokių gal dar niekur ki
tur nebuvo.

Hitleris prieš Stalingradą 
sutraukė miliono vyrų armiją, 
tūkstančius lėktuvų ir tankų. 
Jis dės visas pastangas paimti 
jj, nes kitaip jo ne vien 1942 
metų karo kampanija pralai
mėta, bet ir karas. Jeigu jis 
nepaims Stalingradą, tai visi 
jo planai sumaišyti ir nacių 
propagandistai negalės Vokie
tijos žmones ilgiau apgavinėti. 
Ir jeigu Hitlerio lėktuvai ir 
tankai masiniai * negali veikti 
Stalingrado kovose, tai jie 
veiks iš šonų, kad kenkus Rau
donajai Armijai pristatyti pa- 
drūtinimų, maisto, ginklų ir 
amunicijos.

Iš antros pusės Raudonoji 
Armija ir Stalingrado gyven
tojai mušasi ir mušis už kiek
vieną pėdą žemės, nes už Sta
lingrado guli Volgos upė, tas 
galingiausias Sovietų Sąjungos 
vandens kelias. Niekados So
vietų Sąjunga, jos liaudis, ko
votojai’ netroško atidarymo 
antrojo fronto prieš Hitlerį 
taip, kaip jie dabar trokšta. 
Ir nuo mūsų žygių prigulės 
santikiai ir Jungtinių Tautų 
bendradarbiavimas.

Iš Argentinos Lietuvių 
Gyvenimo

Argentinoje susidarė Sovie
tų Sąjungos Draugų Lietuvių 
Grupė, kuri išleido į lietuvius 
sekamą atsišaukimą:

Už Demokratijų Pergalę
Šio mėnesio birželio 22 d. 

sukanka lygiai metai, kaip 
kruvinasis fašizmas užpuolė 
taiką mylinčią mūsų tėvynę. 
Lygiai metai, kaip mūsų bro
liai ir seserys yra kankinami 
ir žudomi hitlerinių gaujų.

Puolus sužvėrėjtįsioms faši
stinių govėdų gaujoms Sovie
tų žemę, garbingoji Raudonoji

“čia karas tik Hitlerio ir Ru
sijos?”

Antrą frontą tie ponai vis 
perstato, kaipo tik reikalingą, 
kad pagelbėti Rusijai. Tai yra 
visiškas bankrutas arba me
las! Antras frontas lygiai yra 
reikalingas Sovietų Sąjungai, 
kaip Anglijai, Amerikai ir 
kiekvienai Jungtinių Tautų 
tautai. Be antro fronto, be 
.atakų prieš Hitlerį Europoj 
nebus galima karas laimėti. 
Prezidentas Rooseveltas ir ve- 
lesnėj savo kalboj sakė, kad 
Europoj 
Hitleris, 
sime.

turės būti sumuštas 
Be to kara nelaimė- v

“New rašo, kad 
be nuoširdumo ir nusistatymo, 
kaip po karo sugyvensime, ne
gali būti nuoširdžios ir karo 
sąlygose pagalbos. Ir sako, 
kad mes visada atminsime ru
sus, kaipo gerus ir ištikimus 
savo talkininkus. Tas taip, kas 
liečia rusus, bet kaip jie at
mins mus? Ir jeigu mes nuo
širdžiai nusistatę už Sovietų 
Sąjungą, tai kam laikome 
Amerikoj hitlerininkus Smeto
nas,Prunskius, Žadeikius, Bud
rius ir jiems leidžiame Hitle
rio propagandą šinkuoti prieš 
Sovietų Sąjungą ir kenkti mū
sų geriems santykiams?

Armija stojo ginti savo 
nes rubežius ir kerta

tėvy- 
smūgį 

po smūgio žiauriam priešui, ir 
užbaigs su juo galutinai. Be
širdžių užpuolikų planai jau 
žlunga ir tuo jis kas kart da
rosi žiauresnis ir, jausdamas 
savo netolimą mirtį, nori pra
lieti daugiau kraujo, padaryti 
daugiau aukų.

Kiekvienas sąžiningas žmo
gus, kiekvienas savo tėvynę 
mylintis tautietis, visos kultū
ringos organizacijos, turi sto
ti darban, privalo pasiryžusiai 
veikti, kad kuo daugiau padė
jus herojiškai Sovietų Sąjun
gos liaudžiai jos žūtbūtinoj 
kovoje prieš žiaurų priešą. 
Kiekvieno sąžiningo žmogaus 
neatidėliojamas reikalas dirb
ti sulig visų savo išgalių rė
mime narsiosios Raudonosios 
Armijos ir visų demokratinių 
karo jėgų, nes tik tokiu būdu 
yra galima padėti greitesniam 
nacių pavergtos mūsų tėvynės 
išlaisvinimui.

Fašizmo kankinami mūsų 
tėvai, motinos, seserys ir bro
liai, tūkstančiai nekaltai nu
žudytų fašizmo aukų* skatina

visus prie garbingo demokra
tijų rėmimo darbo. Išgirskime 
ųiūsų brolių vaitojimus ir at
siliepkime. Eikime jiems į pa
galbą.

Jeigu mes negalime būti 
fronto karių eilėse, tai būkime 
užfrontės kariai; o tuo mes 
galime būti visi, ir mūsų visų 
prievolė yra aprūpinti karius 
reikalingais reikmenimis, dra
bužiais, maistu, sužeistiems 
pagalba ir visokeriopa parama 
garbingajai Raudonajai Armi
jai ir jos sąjungininkėms.

Tik visų bendru darbu. Tik 
per liaudies vienybę ir rėmi
mą priešfašistinių kariuome
nių. Tik per herojišką Raudo
nąją Armiją bus sutrėkštas 
kruvinasis fašizmas, paliuo- 
suotos pavergtos tautos ir bus 
galima eiti į naują geresnį gy
venimą. ’>♦<?*'

Tad turime visi smarkiau į- 
sitraukti į darbą, kad greičiau 
atsiekus laimėjimus, kad dar 
1942 m. jau būtų sutriuškintas 
fašizmas.

Kad įvykdžius Stalino iškel

tą obalsį: “1942 metai — ga
lutino laimėjimo ‘metai.” Kad 
šis obalsis virstu realybe daug 
greičiau, be atidėliojimų im
kimės darbo:

Už visapusišką paramą ko
vojančioms d e m o kratinėnyj 
valstybėms, kurių priešakyj 
stovi Sovietų Sąjunga!

Už visų tautų laisvę ir ga
lutiną sunaikinimą kruvinojo 
hitlerizmo!

Už aktyvų prisidėjimą 
priešfašistiniame darbe! Skir
kime dienos uždarbį ruošia
mam ketvirtam transportui 
paramos herojiškiems karžy
giams!

Lai gyvuoja prieš fašizmą 
kovojančios demokratinės val
stybės !

Lai gyvuoja laisvė, progre
sas ir tautų solidarumas!

Lai gyvuoja Sovietų Sąjun
ga, jos herojiška liaudis, jos 
narsioji Raudonoji Armija ir 
didis darbo liaudies mokinto
jas ir vadas draugas Stalinas!

Sovietų Sąjungos Draugų
Lietuvių Grupe.

: MATEUŠAS SIMONAVIČIUS :
• Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga rt’rtk •

TALKININKU ORLAIVIAI NAIKINA JAPONU 
ĮRENGIMUS NAUJOJOJ GU1NEJ0J

Jung. Tautų Oficialiai Pranešimai
Australija, rugs. 21. — Jungtinių Tautų Štabas išlei

do tokį pranešimą:
Šiaurrytinis Sektorius:
Lae. — Talkininkų kovos lėktuvai atakavo čia kari

nius japonų taikinius pajūriuose, priešorlaivines jų po
zicijas ir pastatus, kuriuos apšaudė iš kulkasvaidžių ir 
lėktuvinių kanuolių; sudegino penkias dideles valtis ir 
vieną garlaivuką prieplaukoje.

Kokoda. — Talkininkų lėktuvai kovotojai labai ap
šaudė japonų būdas ir tiltus ir sunaikino tam tikrą 
skaičių reikmenų sandėlių.

Owen Stanley kalnų sritis. — Smarkiai veikia žval
gai: nėra jokios atmainos bendrojoj padėtyj.

ANGLŲ LAKŪNAI DEGI
NO TOBRUKĄ

Cairo, Egiptas. — Anglų 
bombanešiai sukėlė didelius 
gaišiais italų - vokiečių uos
te Tobruke, Libijoj, Anglai 
nušovė vieną priešų orlaivį.

Ant žemės Egipte tik ar
tilerija ir žvalgai iš abiejų 
pusių šiek tiek veikia.

Maskva, — Iškraustyta iš 
Stalingrado vaikai ir netu
rinčios būtinų pareigų 
terys.

Stockholm, Sved. — 
dijoj s u m o b ilizuota 
500,000 kariuomenės.

mo-

Šve- 
jau

šeši

Boise, Idaho. — Sudužus 
amerikiniam bombanešiui, 
žuvo 5 lakūnai.

Brazilijoj areštuota 
italai kaip juodmarškinių 
šnipų vadai.
VISI ŠIO KRAŠTO P ATRIJO- 
TAI PIRKIM APSIGYNIMO 

BONUS

“Times” Dvejopa 
Politika

“New York Times,” kuris 
turi tokius “karo specialistus,” 
kaip Mr. W. Baldwin, kurie 
numatė, kad Sovietų Sąjunga 
prieš Hitlerį negalės atsilaiky
ti nei “kelias savaites,” stulpu 
stoja prieš atidarymą antro 
fronto.

Jis suranda šimtus “pasitei
sinimų,” tai Molotovas ir Sta
linas būk “sutarčių nesupra
to,” tai Amerika “neturi, ar
mijos,” tai “neturi laivų,” tai 
“ne laikas,” tai tą klausimą 
reikią “pavesti karo specialis
tams.” Bet už visų tų “argu
mentų” taip ir kyšo jo troš
kimas : lai mušasi viena Sovie
tu Sąjunga, gal ji pati žuda
nčia sunaikins ir Hitlerio jėgas.

Tokis yra vyriausias visų 
antrojo fronto priešų nusista
tymas. Ir tuos straipsnius ra
šo ne koki .generolai, bet Mr. 
Baldwin, Mr. James ir kiti, 
kurie nėra nei eiliniai kariaj.

'“Times” redakciniame iš 19 
rugs, rašo, kad kada ateis 
laikas, tai Anglija ir Amerika 
“duos smūgį Rusijos priešui” 
(Hitleriui). Kodėl tik Rusijos, 
o ne Rusijos ir mūsų? Ar tai 
Hitleris yra tik Rusijos prie
šas? Ar jis nėra Anglijos, A- 
merikos ir viso pasaulio prie
šas? Kokią čia turi “Times” 
redaktoriai rezervaciją? Ar 

nebus antra jų išvada, kad

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

SO. BOSTON, MASS.
ALDLD 2 kp. svarbus susirinki

mas įvyks rugsėjo 24 d., 8 v. v., 376 
Broadway. Kurie neužsimokėjote 
duokles, prašome užsimokėti. Taipgi 
reikės išrinkti darbininkus ateinan
čiam bankietui ir prakalbom. — 
G. L. (223-224)

WORCESTER, MASS.
“Laisvės” vajaus klausimu įvyks 

susirinkimas, 25 d. rugsėjo, 8 v. v., 
29 Endicott St. Visi laisviečiai ir 
abiejų ALDLD kuopų nariai daly
vaukite. — J. M. L. (223-224)

BOSTON, MASS.
Liet. Progresyvių Tarybos Bosto

no Skyriaus susirinkimas įvyks šeš
tadienį, rugsėjo 26 d., 8 v. v., 376 
Broadway. Draugai, būkite susirin
kime. Tarp visų svarbių reikalų, 
svarbiausias, tai mūsų privalumas 
pagelbėti Liet. Komitetui Sovietų 
Sąjungai Gelbėti, kuris ruošia ma
sinį susirinkimą 4 d. spalių. Kalbės 
Povilas Rotomskis, lietuvis, Sovietų 
Sąjungos Konsulo atstovas. 
Kazlauskas, Sekr, (223-225)

PITTSBURGH, PA.
LDS 160 kp. vakarienė įvyks sek

madienį, 27 d. rugsėjo, 7 v. v., 1320 
Medley St. Įžanga 75c. Prašome vi
sų dalyvauti. (223-225)

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

530 Summer Avenue 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

J. GARŠVA
Graborius-Updertaker

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių
VELTUI ŠERMENINĖ

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

* LIETUVIŠKAS ★

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR 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

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks- 
lūs krajavus 
sudarau su ame- 
rikon i škai s. 1 le i - 

e s a n t ir 
SOTKHiHl^flBpadidinu tokio 

dydžio, kokio pa- 
geidaujama. Tai- 

pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 

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

Tel. GLenmore 5-6191

Clement Vokietaitis
Lietuvis Advokatas 

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. TRiangle 5-3622

168 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergrcen 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

(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

• Vietos irimportuo- 
e tos degtinės ir vy- 
o hai, geriausių bra-
• vorų alus ir ėlius. 
e Kada būsit Brook-
• lyne, užeikite su- 
® sipažinti.

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

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

Lietuvių Rakandų Krautuve

409 ir 417 Grand St., Brooklyn, N. Y, 
Tel. EVergrcen 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

NOTARY
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

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

660 Grand Street Brooklyn, N. Y.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

DIREKTORIUS
LAIDOTUVIŲ

Telefonas Poplar 4110

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

būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St
Philadelphia, Pa
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NewYorko^AferZiiiiot Dabar Pamatykite Judi 
“Pavasario Daina”

Lietuviai Pridės Savo Balsą 
Antro Fronto Klausimu

Išleiskime Kovon Jauną 
Menininką

Kiekvienas Amerikos ir pa
saulio demokratinių jėgų per
galės ant fašizmo šalininkas 
šiandieną yra gyvai susidomė
jęs karo klausimu. Amerikos 
lietuviai taip pat. Lietuviai 
turi tam rūpesčiui dar dau
giau pamato. Dėl ko ?

Kožna karo diena, kuria 
hitlerizmas ir jo Ašis nėra su
mušta, kuria Hitleris nors pė
dą leidžiamas pasistumti pir
myn, reiškia leidimą jam įsi
tvirtinti daugiau. Kiekvienas 
atidėjimas kitai dienai, kitai 
savaitei, kitiem metam to, kas 
galima padaryti šiandien, šie
met, apsunkina rytojaus ko
vas. Kožna pratęsto karo die
na reikalauja daugiau aukų ir 
toliau reikalaus daugiau.

Pastaraisiais laikais, kaip 
praneša Associated Press ži
nių agentūra, Vokietijai ir vi
sai Europai gręsia pratęsto 
karo, alkio, skurdo ir nešva
ros, stokos med ikariškų įran
kių ir vaistų pagimdytos ligos. 
O kada jos iškils, kada paplis 
epidemijos, neskirs jos nei 
amerikiečio ar kurio kito as
mens. Epidemijos nepripažįs

ta rubežių, neskiria tautų. 
Mūsų dar gyvenantiems Lietu
voje tėvams ir broliams-sese- 
rims gręsia sunaikinimas nuo 
nacių persekiojimo, taipgi nuo 
bado ir karo pagimdytų ligų, 
jeigu karas bus tęsiama ilgai, 
sumušimas hitlerižmo ir atstei- 
gimas normalaus gyvenimo 
atidėliojamas dar ilgiems me
tams.

Dėl savo šalies Amerikos ir 
jos kovotojų gerovės, o taip 
pat ir išgelbėjimui savo bro- 
lių-seserų nuo pražūties Lie
tuvoje, lietuviai, su labai ma
žomis išimtimis, trokšta grei
tos pergalės ant fašizmo, ku
ri, jie žino, neateis pati, bet 
turės būti iškovota — grei
čiau, geriau. Tai dėl to lietu
viai su visais Amerikos žmo
nėmis pageidauja antro fron
to atidarymo.

Savo pageidavimą antro 
fronto dabar lietuviai turėtu
me garsiai pareikšti skaitlingu 
d a 1 y v a vimu demonstracijoj 
rugsėjo 24-tos popiečio 5 vai., 
Union Square, New Yorke.

L. P. Kom.

Išėjo Kariuomenėn Susituokė

Jurgis Kazakevičius yra 
LMS Centro Komiteto narys, 
jis yra orkestros organizato
rius ir vadovas, jis yra Pir
myn Choro mokytojas, orga
nizatorius ir vadas. Jurgis yra 
taip pat LMS Muzikos Komisi
jos narys.

♦

Jules D. Lazunas

Albertas Sherry, Tesės Še
rienės sūnus, 100 Hale Avė., 
karys, rugsėjo 19-tą susituokė 
su Marion Spilgis, lietuvių Ka
rai. Angelų bažnyčioj. Sutuok
tuvių šeimyniška sueiga įvyko 
482 Warwick St.

Albertas turi nemažai pa
žinčių lietuvių jaunime ir se
nime, kadangi per tūlą lai
ką yra dainavęs Aido Chore.

Laimingos kloties jaunave
džiams! D-ė.

GEO. KAZAKEVIČIUS
Su juo dar galime pasima

tyti rugsėjo 23-čios vakarą, 
menininkų suruoštose jo išleis
tuvėse.

Šį jaunuolį geltonplaukį 
dabar pašaukė Dėdė Samas 
stoti į armijos eiles. Jis išei
na šio mėnesio 30 d. Jis sto
ja į eiles aktualių kovotojų 
prieš žvėriškiausią, nuožmiau
sią meno, kultūros ir civiliza
cijos naikintoją — hitlerinį 
fašizmą.

Jurgis Kazakevičius yra vie
nas iš tų menininkų, kuris tu-

ri vaizduotę. Jis savo suma
numu, kruopštumu, savo cho
rą, kurį jis vadovavo iki šiol, 
padarė pavyzdžiu visiems. 
Jurgio sumanumu, Pirmyn 
Choras paliko tuo, kokiu mes 
jį matome parengimuose.

Iškilus karui, ypaę Ameri
kai įėjus kovon, dėka Jurgio 
Kazakevičiaus darbo, Pirmyn 
Chorąs paliko organizacine ir 
morale jėga karo laimėjimui. 
Jurgis, ko-operuojant great- 
nekiečiams, perorganizavo vi
są choro muzikalu programą 
momento reikalui. Jie pada
rė savo muzikalę programą 
tikslia, atsakančia į karo rei
kalavimo klausimą, — padarė 
įvairią, spalvuotą.

Mes visi gerai žinome Pir
myn Choro “V...—” progra
mas. “Victory” programose 
Pirmyn Choras, vadovaujant 
Jurgiui Kazakevičiui, sujungė 
į tinkamą formą kovą, pasi
linksminimą, šokius. Jie davė 
tai, kas vadinama propaganda 
ir tą progrmą mokėjo meniš
kai vaizduoti tokiomis spalvo
mis, kad pasidarė tikrai gra
žus ir tikslus meno kūrinys.

Dabar šis jaunuolis eina ak
tu ai ėn kovon. LMS Centras 
jam ruošia išleistuvių vakarą, 
pagerbimo vakarą šį trečiadie
nį, rugsėjo 23 d., 7:30 vai. 
vakare, “Laisvės” svetainėje. 
Vakaras prisiėjo ruošti ūmai. 
Tad nelaukite kitokių pakvie
timų. šiuo pranešimu mes 
kviečiame visus ir visas daly
vauti ir atsisveikinti su šiuo 
jaunu menininku.

LMS C. Komitetas.

kultūra-menas. Net baisaus 
karo ir kančių laikotarpiu tai 
didvyrių šaliai neprįtrūksta 
meno kūrėjų nei teatro lanky
tojų, nei gailimasi lėšų—žmo
nių kultūrinis auklėjimasis ne
padedamas laukti iki po ka
rui.

Greta “Pavasario Dainos,”

CIO Atsišaukė į Narius 
Su Prašymu Padėt Rink

ti Karui Medžiagas
New Yorko CIO atsišauki

me, išsiuntinėtame savo sky-

LANKĖSI “LAISVĖJE”

Nikalojus Konovalovas, So
vietų Sąjungos garbes artis
tas, profesoriaus Voronovo 
rolėje naujausioje Sovietų 
filmoje “Pavasario Daina,” 
muzikališkoj komedijoj, da
bar rodomoj Stanley Tea
tre, 7th Avė. ir 42nd St., 
New Yorke.

Stanley Teatre dabar antra 
savaitė rodomoji muzikališka 
komedija “Pavasario Daina” 
turi muzikos iš trijų klasiškų 
kompozitorių Handel, Goun
od ir Bach, taipgi originališ
kos muzikos Sovietų Sąjungos 
kombozitoriaus Dmitri Kabu
le vsk i o.

Judis buvo pagamintas jau 
šio karo laiku ii- yra geriau
siu liudytoju, kaip Sovietų Są
jungoj aukštai yra statoma

rodoma “100,000,000 Moterų,” 
parodantis didvyriškų Sovietų 
Sąjungos moterų darbą talki
nime Raudonajai Armijai 
fronte ir užfrontyje, taipgi pa
rodoma “Fronto Linijos Ligo
ninė,” kaip gelbstimi sužeis
tieji.

Norintiems pamatyti šias fil
mas reikėtų pasiskubinti, nes 
jau rodomos antra savaitė ir 
neužilgo gal bus pakeistos ki
tomis. 

-------- j

Norite Būti Mady Ekspertu?
Jei taip, yra proga pasimo

kinti toje srityje Miesto Ko
legijos įsteigtame specialiame 
kurse, Lexington Ave. ir 23rd 
St., New Yorke. Registracija 
tarp 7—9 vakarais iki rugsė
jo 23-čios. Klasės prasidės 
28-tą, o sekamos pamokos bus 
trečiadienių vakarais nuo 
6:45 iki 8:25, per 15 savaičių. 
Mokestis už kursą $10.

Kadangi po žlugimo Pary
žiaus New Yorko miestas da
bar skaitoma pasauliniu madų 
centru, tad noHma paruošti ir 
tos srities specialistų pardavi
nėtojų, užsakymų padavėjų ir 
abelnai pralavintų madų ži
novų.

riams po visą miestą, apart ki
tų svarbių darbų, pažymėjo 
svarbą kooperuoti rinkime me
talo ir kitų karui reikalingų 
medžiagų. Unijistai prašomi 
kooperuoti rinkime metalo į- 
monėse per bendrus savininkų 
ir darbininkų komitetus, taip
gi darbuotis rinkime karui me
džiagų savo susiedijose.

CIO prašo narius raportuoti 
savo centrui tokius industria- 
listus, kurie atsisakytų veikti 
karui medžiagų rinkimo vaju
je'.

Dienraščio
“LAISVES”

Akiniai už $7.50
Per sekančias 30 dienų, mes 

darome šį specialį pasiūlymą 
savo seniems ir naujiems pa
či j autams.

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

Dešimtis svarų metalo 
(scrap) buvo užtenkama įžan
gai į Ebbetts Field pamatyti 
Dodgers su Phils žaismę per
eitą pirmadienį ir 4,658 asme
nys pasinaudojo ta proga, su- 
nešdamį krūvą metalo.

Koncertas
Įvyks

Lapkr.-Nov. 8
Bus

LABOR LYCEUM
BROOKLYN, N. Y.

Julės D. Lazunas, maspe- 
thiečių K. ir A. Lazunų sūnus, 
Mikolo ir Amilės Liepų žen
tas, išvyko armijos kempėn 
pereitą antradienį. Jo jauna 
žmona Lillian, su kuria susi
tuokė pereito rugpjūčio 30-tą, 
likosi dar universiteto suole.

• • o -

Taipgi buvo pasiruošę šio
mis dienomis išvykti kariuo
menėn maspethiečiai D. Vo
lungevičius, jau antras iš tos 
šeimos; Z. Brusokas, P. Jaz- 
nis.

Rep.

NEGALIMA RINKTIS IŠ
MESTO METALO

Kaip valdžia žiūri į rinki
mą metalo karui, geru pavyz
džiu gali būti nuotikis Newar- 
ke, kur Arnold Kull, žuvies 
pardavinėtojas, buvo nubaus
tas užsimokėti $100 už sau 
pasirinkimą žolei pjauti maši
nos ir stalo iš sumestų sen
daikčių krūvos.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Siuvėjų unijos 54 skyriaus mėne
sinis susirinkimas įvyks trečiadie
ni, rugsėjo 23 d., 7:30 v. v., Liet. 
Am. Piliečių Kiubo salėj, 280 Union 
Avė. Nariai dalyvaukite, nes yra 
svarbių reikalų apsvarstymui.—Ch. 
Nečiunskas, Sekr.

Rugsėjo 22-rą “Laisvės” į- 
staigoj lankėsi M. Preikšienė, 
atvykus New Yorkan atlanky
ti savo sūnų Joseph Edward 
Prusky, tarnaujantį kariuome
nėj, su kuriuo, tačiau, maty
tis neteko, nes tarp paskiau- 
sio susirašymo su juomi ir jos 
pribuvimo čionai, sūnus jau 
buvo išvažiavęs kitur su savo 
daliniu.

Viešnios žaketuko atlape 
matėsi sagutė su trimis žvaigž
dutėmis, liudijančiomis, kad iš 
jos šeimos trys tarnauja ka
riuomenėje, tad paklausėme:

—O ką daugiau išleidot 
kariuomenėn ?

—Tris sūnus. George ir 
John randasi Australijoj. Jie 
tarnauja jau dveji metai, kar
tu su Juozu buvo įstoję liuos- 
noriai, o Aleksą pašaukė rug
sėjo trečią. Albertas dar mo
kinasi kolegijoj Wisconsin 
valstijoj.

Pasiteiravus apie Chicagos 
lietuvių veikimą, sakėsi daug 
kame negalinti padėti, nes pa
ti viena turi rūpintis savo ir 
šeimos reikalais, tačiau, sulyg 
išgalę, dalyvaujanti su lietu
viais, ypatingai laisviečiais, 
turinti savo artimų naujienie- 
čiuose, taipgi turinti gerų 
draugių bei pažįstamų ir vil
niečiuose. Jos vaikai irgi da
lyvavę lietuvių chore.

Automobilius Sužeidė 
Lietuvį

Jonas Žilinskas tapo skau
džiai užgautas taksiko pirma
dienį, 9:40 vai. vakaro, So. 
5th ir H ewes Sts. Už dešimts 
minučių policijos ambulansas 
nuvežė jį į ligoninę.

Nelaimė J. Žilinskui atsiti
ko einant skersai So. 5th gat
vę. Neatsargus taksi draive- 
ris, matomai, smarkiai važia
vo, nes sužeistasis buvo nuvilk
tas apie 40 pėdų nuo kampo 
šaligatvio. Pats mačiau svei
ką pas M. Simanavičių, o už 
kelių minučių mačiau sužalotą 
ant gatvės: sulaužyta kairioji 
koja ir gal bus įlaužti šon
kauliai. Kraujas veržėsi pro 
nosį ir burną.

Jonas Žilinskas iš amato yra 
kriaučius ir žinomas brookly- 
niečiams kaipo “Jack Demp
sey,” pavienis, gyvena So 4th 
gatvėj, pas kitus randuoja 
kambarį.

“L.” Reporteris.

Šokių Mokykla Skelbia 
Kontestą

Amerikinė Baleto Mokykla, 
637 Madison Ave., N. Y., skel-

APRIBOTA METALUI RINK
TI VALANDOS 

--------X---------
Majoras LaGuardia sakė, 

kad labdaringų įstaigų, ren
kančių metalą karui, taipgi 
sendaikčių supirkėjų vežimam 
bus uždrausta važinėti po su- 
siedijas tarp 7 vai. vakaro ir 
8 ryto. Sako, toki vežimai iš
šaukia nuožiūrą kaipo “įtarti
ni” ir sudaro policijai proble
ma, i.

“Laisvės” redakciją pasiekė 
Sovietų Sąjungoj einantis’-an
gliškas laikraštis “Moscow 
News,” vasario 3-čios laidos, 
išbuvęs kelyje 7 mėnesius ir 
dvi savaites.

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.

O

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

anglių pristatymas į miestus

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

turite

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

Telefonas EVergreen 7-166)
E

rf .............--------- . =

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 paršiena

Gaspadoriškai nuvirti 
kopūstai ir barščiai

RANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJIMAI

Pasirandavoja 3 kambarių mo
derniškai ištaisytas apartmentas, 
$25.00 renda. Taipgi reikalingas ir 
prižiūrėtojas (Superintendent), ku
riam bus nuleidžiama $15.00 i mė
nesi nuo rendos. Prašome kreiptis 
po antrašu: 578 Wythe Ave., Brook
lyn, N. Y., arba telefonuokite Delisi 
—Buckminster 4-9165 nuo 6 iki 7 
v. v. (223-228)

Darbininkų Laikraščio 
Taryba

Rugsėjo 17-tos vakarą, 
Webster Hali, 119 E. 11th St., 
New Yorke, šaukiama Komu
nistų Partijos kuopų delegatų 
susirinkimas, kuris svarstys ir 
patars angliško darbininkų 
dienraščio “Daily Workerio” 
spaudos ir platinimo klausi
mais. Toki mitingai ir delega
tai būsią pastovūs, veiksią kai
po Patarėjų Taryba.

bia kontestą vaikams scenos 
šokių studentams nuo 8 iki 15 
metų. Vyresnieji studentai ga
li būti ir nesimokinę pirmiau 
toj mokykloj, bet pradiniai ir 
vaikai turės pasimokinti pirm 
sprendimo. Trys vyriausi kon- 
testo laimėtojai gaus nemoka
mą mokinimą metams laiko. 
Registracija iki 20-tos, kontes- 
tas spalių 3-čią.

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

pu

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

Visada yra pasirinkimas pieniškų valgių ir daržovių—-virtų Ir Žalių

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

Krautuvėje yra 
dideliu pasirin
kimas I a i kro- 
džiy, 1 a ikrodė- 
lig, deimantinių 
žiedų, auksinių 
ir b i d a brinių 
daiktų ir daik
telių. kokių tik 
juras reikalin-

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
Ataj Geriausias Alus Brooklyne 

adresa8. ---------------------------------------------------

459 GRAND ST.
Skersai nuo Republic Teatro

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

S

VIRI-THIN RYTHM ... 
Yellow gold filled caie, 
17-lkwel Precision move- 
___ i • «« in

MERCEDES ... 14 H. 
solid yellow gold cate, 
17-fowel PrecWon move- 

meM . . . ‘. $33.75 monf . . . . $42-50

VfilU*THIN AIRWAY . . . PW 

or yellow gold filled case wMi 

GufldBe ba<4 IS jowoh . JI

ROBERT LIPTON
BROOKLYN, N. Y.701 GRAND ST

DžIULERIAI yra gražiausios ir ilgiausia atmintinos dovanos

DAIKTAIS IB
KAINOMIS 

BOSITE 
PATENKINTI
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