
KRISLAI
Paskutinės Dienos.
J Draugijos Patrijotus. 
Puikus Pasirinkimas.
Nors Laužo Nesigailėkite.
Atminčiai Juozo

Baltrušaičio.
Rašo A. Bimba

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.00 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.50

Metams

Dar noriu'tarti žodį į Lietu
vių Literatūros Draugijos na
rius. Spalių mėnuo jau čia pat. 
Iki spalių 1 dienos visi nariai

--------------------- - - - - - - -- ■ - —-—-------------------------'-------------------------------------------------- - ------------------------------------------------------- - ----------------------------------------------- ---------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------—■—--■■■ ' * ■------------------------------------------------------- ■ . ......... .... ......................................................................................... "■

No. 224 LAISVĖS ANTRTckphon” sT)aRLM2-3878TUEEI Brooklyn, N. Y., Ketvirtadienis, Rugsėjo (Sept.) 24, 1942 Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXXII. Dienraščio XXIV

privalo pasimokėti duokles į 
Draugiją.

O dar yra šimtai tokių, ku
rie nėra mokėję. Kurie skaity
site šiuos žodžius, pasimokėki- 
te duokles be jokio atidėlioji
mo.

O jūs, kuopų viršininkai ir 
veikėjai, dar šias kelias die
nas sušilę pasidarbuokite pa
matyti visus narius ir paragin
ti tuojau pasimokėti duokles.

Mūsų Draugija turi daug 
gerų, ištikimų patrijotų, tūks
tančius jų. Jie visi savo or
ganizaciją myli ir trokšta, kad 
jinai bujotų.

Centralinė Draugijos valdy
ba dėjo ir deda visas pastan
gas, kad nei vienas narys ne- 
išsibrauktų. Visus draugus 
kviečiam talkon šį tikslą pa
siekti !

Mūsų Draugijoje randasi 
nemažai narių, kurie moka tik 
angliškai skaityti ir skaito tik 
angliškas knygas. Tokių lie
tuvių yra daug ir juos reikia 
stengtis įrašyti į Literatūros 
Draugiją.

Centras yra taip patvarkęs, 
jog tokie nariai esti aprūpina
mi angliškomis knygomis — ir 
labai puikiomis knygomis.

Ypatingai šiemet kiekvienas 
toks narys gali pasirinkti ir 
gauti net po kelias knygas.

Knygų surašą matėte sekre
toriaus šolomsko pranešime. 
Kuopų valdybos tą surašą tu
rėkite su savim ir angliškai 
skaitantiems nariams parody
kite. Lai pasirenka, kuęio 
knygų seto jie nori.

Mūsų šalies vyriausybė la
bai susirūpinusi plieno gamy
ba. Plieno gamybai labai rei
kalingas geležies laužas. Viso
je šalyje dabar eina vajus už 
to laužo rinkimą.

Kiekvienam prie to vajaus 
reikia prisidėti. Ypatingai na
mų savininkai savo skiepuose 
turėtų pajieškoti laužo. Jo 
pilna visur. Reikia tuojau ati
duoti laužo rinkėjams arba 
džionkmenams.

Plieno reikia karo pabūklų 
gamybai. Karo įrankiai rei
kalingi karo laimėjimui.

Mes siunčiame savo jaunus 
sūnus, brolius ir draugus į ka
rą. Jie ten kovos ir ne vienas 
gal žus, arba neteks sveikatos. 
Juo geriau jie bus apgink
luoti, tuo sėkmingiau galės 
priešą nugalėti ir sunaikinti.

Tad nors su tuo mums ne
reikalingu laužu prisidėkime 
prie apginklavimo mūsų ar
mijos, mūsų jaunų kovotojų, 
mūsų didvyrių.

Antradienio popietį gavome 
liūdną telegramą iš Pittsbur- 
gho. Iš gyvųjų tarpo mirtis 
išbraukė Juozą Baltrušaitį. .

Juozą asmeniškai pažinau 
per daugelį metų. Daug metų 
prisiėjo kartu darbuotis. Anais 
mūsų judėjimo audringais lai
kais laikėme vieną frontą ir 
darėme tas pačias kraštutinio 
kairumo klaidas. Paskui te
ko atsiskirti ir politiniai susi
pykti. Bet keliais paskutiniais 
metais Juozas sugrįžo į revo
liucinio judėjimo eiles ir ja
me nuoširdžiai darbavosi.

Dar tik prieš kelias dienas 
gavome nuo jo laišką. Jis laiš
ke žadėjo daugiau rašinėti ir 
prašė mus daugiau jo raštų 
talpinti dienraštyje.

Vadinasi, Juozas dar buvo 
pilnas energijos ir ruošėsi 
smarkiau ir daugiau darbuo
tis.

Bet, štai, jo jau nebeturime 
gyvųjų tarpe.

VIENAME STALINGRADO SEKTORIUJE 
LAIMĖJO SOVIETAI; KITAME NACIAI 

UŽĖMĖ KELIAS GATVES
-- ------------------------------------------------------------------------------------------------—   — ■ - , ■ Į

Ištaškyta 3.,000 Nacių Tik Vienoj Vietoj
Maskva, rugs. 23. — So- 

I vietiniai kovotojai permetė 
i vokiečius per vieną upę į 
šiaurių vakarus nuo Stalin
grado, užmušė bei sunkiai 
sužeidė bent tris tūkstan
čius priešų, o likusius nuvi
jo pusantros mylios atgal.

Daugiau kaip šimtas vo
kiečių tankų, dideli būriai 
nacių automatiškų šaulių ir 
pėstininkų, šturmingai ata
kuodami, užėmė kelias pa
kraštines Stalingrado gat
ves. Bet kitur šioje srityje 
r a u (J o narmiečiai atmušė 
hitlerininkus, padarydami 
jiem skaudžių nuostolių.

Tebešėlsta ž i a u riausios 
kautynės miesto gatvėse, 
kur mūšiai dažnai vedami 
durtuvais ir kitais šalto 
plieno įrankiais, taipgi gra
natomis iš arti, ne tiktai 
gatvėse, bet pačiuose na
muose.

(Berlyno radijas be jokio 
patvirtinimo iš kitur paša-.

Sovietų Laikraštis Ragina Amerikos ir 
Anglų Armijas Nebūt Tik Žiūrovais

siu prijautimu ir yra pasi-Maskva. — Anglų kalba 
leidžiamas, sovietinis sa
vaitraštis Moscow News 
redakciniame str aipsnyje 
rugs. 22 d. įspėjo talkininkų 
“politikierius,” kad jie taip 
iš tolo nežiūrėtų į milžiniš
ką kovą, vedamą Sovietų 
fronte. Moscow News skun
dėsi, kad anglų ir amerikie
čių armijos vis dar nieko 
neveikia. Tas laikraštis sa
kė:

“Kaip toliau vyks karas, 
tatai yra dabar sprendžia
ma Stalingrado vartuose. 
Hitleris sviedė visas savo 
jėgas ir atsarginius karius į 
šią fronto dalį. Tai būtent 
todėl yra ištraukta iš vaka
rų visos vokiečių jėgos, tai 
todėl Rommelio ofensyvis 
žygis (prieš anglus) Egipte 
nepavyko. Tai todėl ir Hit
lerio spaudimas (prieš Sta
lingradą) yra toks stiprus. 
Jis naudojasi tuom faktu, 
jog kuomet jis metė į veiks
mus ne tik visas atsargines 
savo jėgas, bet ir savo sėb
rų ir vergų jėgas (prieš So
vietui), tai didžiulės anglų 
ir Jungtinių Valstijų armi
jos vis dar tebėra papras
tais pašaliniais žiūrovais, 
kas liečia milžinišką kovą 
dabar vedamą Sovietų fron
te.

“Mes žinome, jog Angli
jos ir Amerikos žmonės tė- 
mija mūsų kovą su didžiau-

šiuo žodžius rašant jo stai
gios mirties priežastis mums 
dar nežinoma. Tikimės, kad 
p i 11 s b u r ghiečiai pasistengs 
mūsų skaitytojus apie tai in
formuoti.

Nuo savęs reiškiu giliausią 
užuojautą Dr. Baltrušaitienei 
ir. visai Juozo šeimai šioje 
liūdnoje valandoje.

koja, kad vokiečiai užėmę 
dar kai kurias aptvirtintas 
vietas, girdi, Stalingrado 
centre.)

Perkūnuoja k a n u o 1 i ų 
griausmai iš abiejų pusių ne 
tik priemiesčiuose, bet ir 
pačiame mieste. Mūšių lini
jos lankstomos tai pirmyn, 
tai atgal. Tūli punktai po 
kelis kartus perėjo iš vienų 
ranku i kitas, c ±

Hitleris nuolat ir vis dau
giau meta į mūšius savo at
sarginių — vokiečių, rumu
nų, vengrų, italų ir kitų. Jie 
kenčia baisius nuostolius.

Du pulkai vokiečių pėsti
ninkų su tankais darė smar
kią ataką prieš pietinius 
Stalingrado p r i emiesčius ; 
stengėsi jsibriaut į miestą iš 
to šono. Bet sovietiniai ko
votojai nušlavė batalioną 
priešų ir niekais pavertė jų 
ataką.

Miesto gatvėse sunaikin
ta dar tuzinai vokiečių tan

ruošę suteikt mums veiklios 
paramos. Mes tikimės, kad 
tokia parama ateis. Bet mes 
taipgi žinome, jog yra poli
tikierių, kurie žiūri į karą 
iš tolimo atžvilgio.”

Bet laikas neatleis tiems, 
kurie praleidžia progas, 
įspėja Moscow News:

“Pakęsti tokią padėtį, ku
rioj priešas gali išlaikyt ini
ciatyvą savo rankose, tai 
yra didelis pavojus.”

Tik jeigu talkininkai stos 
į naują kelią dabar, tegali
ma bus laimėt vertingą per

AMERIKOS LAIVININKAI REIKALAUJA 
TALKININKU UNIJŲ VIENYBES

New York. — Suvažiavi
mas Indūstrinės Marininkų 
ir Laivastačių Unijos, CIO, 
priėmė rezoliuciją, kurioj 
atsišaukia į CIO unijų cent
rą, kad pakviestų Amerikos 
Darbo Federaciją, Geležin- 
kęliečių Brolijos ir Anglijos, 
Sovietų ir visų talkininkų 
kraštų(uriijas į bendrą tarp
tautinį suvažiavimą.

Angly Lakūnai Naikino. Prie
šų Fabrikus Francijoj

London. — Anglų lakū
nai, naudodami amerikinius 
bombanešius, s e k m i ngai 
bombardavo elektros dir- 
byklas ir kitus fabrikus už
imtoj šiaurinėj Francijoj; 
jie mėtė bombas, taip že
mai skrisdami, jog turėjo 
saugotis, kad neužkliūtų už 
fabrikų kaminų. Kiti Ang
lijos lakūnai atakavo nacių 
naudojamus fabrikus Ho- 
landijoj.

kų ir šarvuotų automobilių 
ir užmušta šimtai hitleri
ninkų.

(Nacių radijas skelbė, 
jog mieste verda įtužusios 
kautynės, kur dažnai vyras 
prieš vyrą tiesioginiai ker
tasi. Vokiečiai sako, kad ru
sai įnirtusiai priešinasi.)

(Iš Švedijos neoficialiai 
pranešama, kad nacių feld
maršalas von Bock tapo at
šauktas iš komandos Sta
lingrado fronte ir, girdi, jis 
buvo matytas Berlyne civi
liais drabužiais apsirengęs.)

Mozdoko srityje, Kauka
ze, tebeina įveržtos kauty
nės, bet Sovietų oficialis 
pranešimas nerodo, kad 
raudonarmiečiai; būtų bent 
kiek pasitraukę atgal, ne
žiūrint naciu skelbimu, kad 
vokiečiai ten užėmė kokius 
miestus ar miestelius.

(Plačiau apie mūšius so
vietiniame fronte yra 5-me 
puslapyje, oficialiuose pra
nešimuose.) 

galę; o kitaip, tai per
galė vis brangiau ir bran
giau kaštuos, sako Moscow 
News, kritikuodamas politi
kierius, kurie “tebeglamo- 
nėja senąsias viltis.”

Moscow News teigia, jog 
blokada negali paklupdyt 
vokiečių, nors jinai ir turi 
kiek reikšmės. Moscow 
News nurodo dar štai ką: 
Jeigu žiemos laiku ir suma
žėtų karo veiksmai Sovietų- 
vokiečių fronte, jie užsi
liepsnos kituose frontuose, 
gal su iniciatyva priešų ran
kose.

Rezoliucija sako, jog ta
me suvažiavime turėtų būti 
suderintos “viso pasaulio 
laisvųjų darbininkų organi
zacijų jėgos, kad sėkmin
giau galėtume vesti karą ir 
laimėti taiką.”

Ši rezoliucija bus pasiųs
ta visoms CIO ir Darbo Fe
deracijos unijoms ir Gele
žinkeliečių Brolijoms.

Naciai Tiria ir Francijos
Piliečių “Ariškiimą”

London. — Hitlerininkai 
suėmė natūralizuotą Fran
ci jos pilietį žydų tautos, 
Samuelį Eliaševskį, ištyrė 
jo kraują ir paskelbė, kad 
jis nėra “ariškas.” Dabar 
jie teis Eliaševskį už tai, 
kad jis neužsiregistravo 
kaipo žydas.

Cairo. — Anglų lakūnai 
pleškino fašistų bazes Libi
joj ir Egipte.

EXTRA
Sovietai Atėmė 
Iš Nacių Stra
teginę Kalvą
Maskva, rūgs. 23. — Rau

donoji Armija šturmavo ap
tvirtintas nacių linijas į 
šiaurių vakarus nuo Stalin
grado, prakirto priešų eiles 
ir atėmė iš jų kariniai svar
bią kalvą toje srityje. Nuo 
šios kalvos sovietinė artile
rija gali bombarduot vokie
čių kelius ir įvairias pozici
jas priemiesčiuose.

Raudonoji žvaigždė, So
vietų kariuomenės laikraš
tis, rašydamas apie pasėkas 
mūšių Stalingrado gatvėse, 
sako:

“Stalingradas gali būti 
atlaikytas ir bus atlaiky
tas.”

Pulkai vokiečių orlaivių 
smigikų net po du tūkstan
čiu sykių per dieną ir naktį 
bombarduoja Stalingradą; 
matyt, nori visiškai sunai
kint tą naujovišką pramo
nės miestą.

AMERIKIEČIAI PASI
RUOŠĘ ATMUŠT BŪSI
MĄ JAPONŲ ATAKĄ
Washington. — Laivyno 

sekretorius'' Knox įžiūri, 
kad japonai rengiasi naujai 
didelei atakai prieš ameri
kiečius Saliamono salose; 
bet amerikiečiai yra gerai 
pasiruošę priešus atremti.

Nacių Propagandos 
Pranešimai

Vokiečių komanda per ra
diją skelbė, kad jie, girdi, 
užėmę kelis aptvirtintus 
punktus viduryje Stalingra
do, ir pasakojo, būk jie at- 
mušę raudonarmiečių ata
kas į šiaurius nuo to miesto.

Naciai giriasi, kad Kau
kazo fronte jie atėmę iš So
vietų Dietskoje miestelį, ir 
garsinasi, kad atmušę rusų 
atakas arti Rževo, kur, gir
di, sunaikinę 28 sovietinius 
tankus.

Berlyno radijas tebešne- 
ka, būk Voronežas esąs vo
kiečių rankose.

(Tai nepatikimi priešų pa- 
.gyrai ir pasigarsinimai, ku
rių niekas kitas nepare
mia.)

Amerikinių Orlaivių Ne
laimėse Žuvo 19

Presque Isle, Maine. — 
Nukritus kariniam orlai
viui, su juom žuvo du Ame
rikos oficieriai ir penki ka
reiviai.

Perham, Me. — Sudužus 
kariniam Amerikos orlai
viui, tapo užmušta du ofi
cieriai ir penki kareiviai.

Miami, Fla. — Susidūrus 
ore bombanešiui su keleivi
niu lėktuvu, žuvo trys kari
niai ir du civiliai lakūnai.

Maskva. — Iš rytinės pu
sės Volgos upės atplaukė 
daugiau pastiprinimų Sta
lingrado gynėjams.

AMERIKOS BOMBANEŠIAI
SUŽALOJO JAPONU 

ŠARVUOTLAIVĮ
Oficialiai Amerikos Pranešimai

Washington, rugs. 22. — Jungtinių Valstijų laivyno 
departmentas išleido sekamą pranešimą:

Pietinis Ramusis Vandenynas:
Mūsų armijos didieji bombanešiai rugs. 19 d. bom

bardavo japonus Gizo saloj (Saliamono salų grupėj) 
ir bombomis atakavo ir apšaudė pakrantinius įrengi
mus prie Rekata Įlankos.

Rugs. 20 d. mūsų laivyno ir marininkų korpuso or
laiviai smigikai bombomis atakavo ir sužalojo japonų 
šarvuotlaivį į šiaurių vakarus nuo Guadalcanal salos 
ir bombardavo priešų pajūrinius įrengimus prie Re
kata Įlankos.

Rugs. 18 ir 19 d. tik mažai teveikė žvalgai, bet jų 
veiksmai šiek tiek padidėjo rugs. 20 d. Mūsų pozici
jos tebėra nepaliestos.

Hitlerininkai Statė Sau Stalingrade per Dieną 
Užmušama pa 2,000 

Hitlerininkų
Pryšakyn Ruses, Kaipo 

Priedangą Jiem
Maskva. — Patys didieji 

mūšiai dar tebeina ne Sta
lingrade, bet už jo ribų, 
kaip rašo Ralph Parker, 
maskviškis N. Y. Times ko
respondentas.

Jis teigia, jog per kelias 
dienas naciai nė kiek nebu
vo pasivarę pirmyn prieš 
Stalingradą. Tuomet vokie
čiai automatiniai šauliai su
statė savo pryšakyn sehas 
ruses kaimietes ir valstie
čius rusus, varė juos pir
myn, o patys, prisidengda
mi tais rusais nuo sovieti
nių šūvių, sekė iš užnuga
ris.

Sovietiniai kovotojai ne
galėjo šaudyt saviškių; tad 
jie paleido smarkią ugnį iš
ilgai iš vieno ir kito galo 
vokiečių linijos ir išžudė 
daug nacių? Tuo būdu rau
donarmiečiai ištaškė nacių 
gudrybę, nekliudydami savų 
žmonių.

Viename Punkte Sudau
žyta 42 Naciu Tankai
Maskva, rugs. 23. — Tik 

viename Stalingrado punk
te raudonarmiečiai sudaužė 
bei sudegino 42 vokiečių 
tankus, 13 baterijų kanuolių 
ir mortirų ir sunaikino vo
kiečių pėstininkų pulką per 
kelias dienas.

Visas miestas išraižytas 
apkasais ir nustatytas ply
tų ir smėlio maišų barika
domis ir užtvarais prieš vo
kiečių tankus.

Talkininkai Įnirtusiai 
Bombardavo Japsnus
New Guinea. — Ameri

kos ir Australijos orlaiviai 
triuškinančiai bombardavo 
japonus 60 mylių ilgio lini
joj tarp Kokodos ir Bunos, 
Naujojoj Guinejoj.

Maskva. — Sovietinė ka
riuomenė, atakuodama na
cius šonan į šiaurių vaka
rus nuo Stalingrado, vis pa
sivaro pirmyn, pors po ne
daug.

Maskva, rugs. 23. — Sta
lingrade per paskutines 
tris dienas sovietiniai kovo
tojai užmušė šešis tūkstan
čius vokiečių; vidutiniai jų 
krinta po du tūkstančius 
per dieną.

ATĖMĖ Iš NACIŲ AP- 
L GYVENTĄ VIETĄ 
Raudonarmiečiai, kontr - 

atakuodami vokiečius, j pie
tų vakarus nuo Stalingrado, 
atėmė iš priešų vieną apgy
ventą vietą (kaimą ar mies
telį).

Tūkstančiai nacių orlai
vių įnirtusiai bombarduoja 
Stalingradą. Vokiečiai grū
da mūšin dar šimtus savo 
tankų.

Didžiuliai Vokiečių Or
laivių Nuostoliai

Maskva, rugs. 23. — Ne
žiūrint, kad vokiečiai varto
ja daugiau orlaivių, bet so
vietiniai lakūnai sunaikina 
kur kas didesnį skaičių na
cių orlaivių, negu Sovietai 
praranda savo lėktuvų.

Oficialiai vokiečių prane
šimai apie nuostolius ore aš
tuonis kartus suma žiną 
skaičių sunaikintų savų or
laivių.

Per paskutines dvi savai
tes Sovietai nušovė žemyn 
700 nacių orlaivių.

Vokiečiai Vis Skundžia
si Lietum

Berlyno radijas vėl aiški
no perlėtus vokiečių “pasi- > 
sekimus” Stalingrade ' tuo- 
mi, kad, girdi, lietūs trukdo 
nacių karo veiksmus; o 
“antra,” tai rusai karčiai 
priešinasi vokiečiams.

Anglai Arti Madagas
karo Sostinės

London. — Anglų kariuo
menė pasiekė punktą tik už 
15 mylių nuo Tananarive, 
francūzų salos Madagaska
ro sostinės, pramušdami su
stiprintas francūzų linijas.
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Stalingradas ir Antras Frontas
Dabar ir draugai ir priešai pripažįsta 

Sovietų Sąjungos, Raudonosios Armijos 
ir liaudies didvyriškumą kovose prie 
Stalingrado. Tos kovos, kurias veda 
Raudonoji Armija, tai nėra vien už So
vietų Sąjungos laisvę, už Lietuvos ir 
Latvijos laisvę, už visų Europoj paverg
tų šalių laisvę, bet kartu yra ir už Ang
lijos ir Jungtinių Valstijų laisvę. Kiek
vienam aišku, kad Hitleris metė miliono 
armiją, kasdien netenka tūkstančiais už
muštų fašistų, sutraukė tūkstančius tan
kų, lėktuvų, suvežė sunkiausias kanuo- 
les, tai ne vien todėl, kad Stalingradas 
jam svarbu, bet kad nuo jo paėmimo gali 
priklausyti kaip ilgas karas bus, ir galų 
gale, kas tą karą laimės.

Stalingradą gina visi Sovietų Sąjungos 
žmonės, ne vien armija, bet darbininkai, 
moterys ir vaikai. Kada jie tūkstančiais 
miršta, tai žiūri į vakarus ir klausia: 
“Kodėl Anglija ir Amerika neateina į 
pagalbą?”“Kodel neatidaro antro fronto, 
kada visos Hitlerio ir jo talkininkų jėgos 
yra prieš mus?” “Kodėl nepravedama gy- 
veniman padarytos tarpe Anglijos, So
vietų Sąjungos ir Jungtinių Valstijų su
tartys?”

Kodėl? Ir ką mes darome, kad padėti 
Stalingradą apginti? Gražiai kalbame, 
giriam rusus, bet nuo to juk jų kovos nė- 

■ ra lengvesnės, tas neduoda jiems pagal- 
♦ bos prieš barbariškas hitlerizmo jėgas.

Ir jeigu mes neateisime Stalingradui 
dabar į pagalbą su antru frontu, kuris 
taip pat yra reikalingas mūsų karo lai
mėjimui, tai ateityje mes užmokėsime 
savo gyvastimis ir krauju, ašaromis ir 
milijonais gyvasčių! *

Stalingrado kovotojams reikalinga pa
galba ir toji pagalba, tai antras frontas! 
Prezidentas pasisakė už antrą frontą. 
Rooseveltas sakė, kad tik Europos 
kontinente galėsime sumušti hitlerizmą. 
Ir tam jau išmušė valanda. Kas kenkia 
prezidento pastangoms, kas kliudo jo 
darbams, tie turi būti prašalinti iš ke
lio! Kas kenkia Jungtinių Tautų vieny
bei, kas kenkia pravesti gyveniman su
tartis, tas turi būti prašalintas iš-kelio, 
kitaip mes karo negalėsime laimėti. Kas 

- priešingas kirsti smūgį naciams dabar, 
kada jų jėgos sutrauktos prieš Sovietų 
Sąjungą, tas ateityje atsakys už mūsų 
sūnų ir brolių gyvastis!

Antras frontas turi būti atidarytas 
tuojau! Antras frontas reikalingas mūsų 
karo laimėjimui!

Amen/cos Kariai Už Antrą Frontą
Amerikos generolas-majoras R. P. 

Hartle,kuris yra komandierius Amerikos 
armijos šiaurinėj Airijoj, pasikalbėjime 
su korespondentu del antro fronto ati
darymo pareiškė: “Jeigu būtų leista ka
reiviams nubalsuoti tas klausimas, tai 
jau rytoj mes padarytume užpuolimą ant 
kontinento.”

Taip Amerikos kareiviai nusistatę už 
antrą frontą, už tuojautinį veikimą prieš 
Hitlerį, išvien su Raudonąja Armija.

Anglai Iš Lėktuvų Pastatė 
100,000 Minų

Anglijos orlaivyno ministerija paskel
bė, kad jos lėktuvai per pastaruosius 15- 
ką mėnesių išskrajojo 3,000,000 mylių ir 
pastatė 100,000 minų priešo vandenyse.

Šie Anglijos lėktuvai dažniausia statė 
minas Vokietijos pakraščiais ir prieš 
jos prieplaukas. Dažnai minų pastaty
mas atliekamas kartu su oro užpuolimu, 
kada vieni lėktuvai meta bombas ant 
prieplaukų, tai kiti skraido žemai virš 
jūros ir meta minas į priešo laivų ke
lius.

“Stalingrado Kovos Yra Mūsų 
Kovos” - Sako Willkie

Tai Roosevelto pasiuntinys Mr. Wen
dell Willkie jau Maskvoj. Jis stebisi So
vietų Sąjungos žmonių kovingumu ir su- 
gabumu gamyboj. Jis sako, matydamas 
juos dirbant, jeigu nebūtų žinojęs, kad 
jis yra Sovietų Sąjungoj, tai būtų ma
nęs, kad jis randasi Detroite ar Hart
forde tarpe Amerikos darbininkų.

Willkie sako, kad antrojo fronto rei
kalas taip giliai įstrigęs į Sovietų Są
jungos liaudį, kad ji dieną ir naktį lau
kia tos pagalbos iš savo talkininkų Jung
tinių Valstijų ir Anglijos. Jis sako, kad 
Sovietų liaudis skaito, jog Anglija ir 
Amerika neužtektinai aktyviai dalyvauja 
kare ir neužtektinai Sovietų Sąjungai pa
deda kovoj prieš hitlerizmą.

Wendell Willkie sako, kad žiauriausios 
kovos prie Stalingrado kartu yra Sovie
tų Sąjungos, Amerikos ir Anglijos kovos. 
Jeigu Sovietų Sąjunga ten bus priversta 
pasitraukti, tai karas bus ilgas ir sun
kus.

Willkie daug dalykų matė ir jis patsai 
vienas stengiasi vaikštinėti ir apžiūrinėti 
viską. Gal pas jį įstrigus ta pasaka, kad 
kada Sovietų Sąjungos žmonės vedžioja, 
tai “rodo tik kas gero.” Lai mato pat
sai.

Nežino Karą Istorijos
Antrojo fronto ir Jungtinių Tautų ka

ro laimėjimo priešai labai garsiai šau
kia: “Tai kas, kad bus atidarytas antras 
frontas, bet jeigu mes pralaimėsime, tai 
bus ir mums ir Rusijai užduotas smūgis.” 
Jie save nori parodyti labai “gudriais” ir 
iš kalno turėti garantiją, kad laimės, kad 
nebus pralaimėjimo. Panašiai pareiškė ir 
Anglijos Pirmas Lordas Laivyno Mr. 
A. V. Alexander.

Matyti, kad Mr. Alexander, nors yra 
laivyno galva, bet ir to nežino, kad kare 
nėra garantijų, kad viskas reikia atlikti 
rizikoj. Kada laivas išplaukia į jūras, jis 
siekimui imasi rizikos. Kada 1914 metais 
kaizerio armija puolė Franci ją, ėjo mū
šiai ant Mamos, tai Rusija nepilnai pa
ruoštas armijas metė ant Rytų Prūsi
jos, kad Anglijai ir Francijai padėti. Ru
sai neteko 60,000 užmuštų ir 90,000 ne
laisvėn patekusių, bet jie išgelbėjo.,Fran
cų ą ir Angliją. Matyti, kad Mr. Alexan
der labai trumpą atmintį turi iš karo 
istorijos.

Pralaimėjimų “Strategas”
“N. Y. Timese” labai švaistėsi “karo 

strategas” Mr. Hanson W. Baldwin. Jis 
nešėsi išdidžiu, bet visos jo pranašystės 
jau seniai vėjais nuėjo. Kada Hitleris 
užpuolė Sovietų Sąjungą, tai Mr. Bald
win buvo vienas iš tų, kurie Hitlerio per
gales tik ir skelbė, kurie matė greitą 
Hitlerio pergalę ir Sovietų susmukimą.

Tatai įvyko todėl, kad Mr. Baldwin ne
sistengė suprasti Sovietų Sąjungą, jis 
nuo padangės aukštybių nenorėjo nusi
leisti, į ją su panieka, kaip lietuvių Gri
gaitis, tik ir žiūrėjo, todėl jo visos pra
našystės ir buvo vėju paremtos.

Dabar jis rečiau pasirodo, bet jis nie
ko neužmiršo, nieko neišmoko. Rugsėjo 
22 d. rašo, kaip daug Hitleriui duos 
grudų Sovietų “duonos aruodas”—Ukrai 
na ir Priekaukazija. Veikiausiai jis nei 
tiek nepsirūpino sužinoti, kad net na
ciai staugia, jog iš Ukrainos jie duonos 
negaus, kad ten laukai liko dirvonais, 
kad nei 30% nuošimtis laukų šiaip - taip 
nebuvo apsėtas.

Kas liečia Raudonąją Armiją, tai dą- 
bar Mr. Baldwin daro savo išvadas: at
eina lietai, sniegai, žiema, tai Raudonoji 
Armija turi kariauti, ir kariauti viena, 
už tai, kad Mr. Baldwin nenori antro 
fronto. e

Politikai Pastoja Kelią 
Antrajam Frontui

Komunistų Partijos sekretorius Earl 
Browder sakė kalbą Webster svetainėje, 
New Yorke, kur jis smulkmeniškai ana
lizavo, kaip Anglijos “karo specialistai” 
visur klydo ii’ kaip negalima jiems paves
ti ir dabar visus karo klausimus spręs
ti.

Jis sakė, kad nereikia būti karo spe
cialistu, kad suprasti, jog Amerikos ka
riams, mūsų sūnams, dabar yra lengviau 
kirsti Hitleriui smūgį, kada nacių ir jų 
talkininkų 300 divizijų yra Rytų fronte, 
negu sekamais metais, kada Hitleris bent 
pusę tų jėgų mes prieš Anglijos ir Ame
rikos armijas. Jis sakė, kad tam tikri 
politikai neleidžia antrojo fronto atida
ryti prieš Hitlerį dabar, kada tas Hitle
riui labai pavojinga.

Kviečiame į Talką
Dienraščio “Laisvės” vajus gavimui naujų skaitytojų 

prasideda su 1 d. spalių-October ir baigsis su 1 d. gruo- 
džio-December, 1942.

Per tuos du mėnesiu turime rūpintis gauti kuo dau
giausia naujų skaitytojų savo dienraščiui.

Kviečiame į talką visus “Laisvės” patriotus, visus ap- 
švietą branginančius žmones, skersai ir išilgai Ameriką, 
gauti “Laisvei” kuo daugiausia naujų skaitytojų šiuom 
vajum. Turime aplankyti kiekvieną lietuvių šeimą ir kal
binti žmones užsisakyti dienraštį “Laisvę.”

“Laisvė” yra Amerikos lietuvių generolas kovoje 
prieš fašistinį barbarizmą. “Laisvė” šaukia visus lietu
vius parodyti savo lojališkumą ir pilniausią ištikimybę 
savo naujajai tėvynei Amerikai gynimu ją nuo Ašies 
užpuolikų. “Laisvė” šaukia visus lietuvius ginti Wa- 
shingtono - Jeffersono - Lincolno iškovotas laisves šios 
šalies žmonėms. Todėl yra labai svarbu, kad “Laisvę” 
skaitytų kuo plačiausios masės žmonių.

Prašome talkos visų seniau buvusių vajininkų ir nori
me kuo daugiausia naujų vajininkų. Prašome stoti į va
jų iš pat pradžios ir darbuotis, kad gauti pagarbą už 
pasižymėjimą apšvietos platinimo darbe — gauti vieną 
iš kontestantams paskirtų dovanų. Yra paskirtos seka
mos dovanos:

1—$50 U. S. War Bond; 2—$30 cash; 3—$25 cash; 
4—$25 U. S. War Bond; 5—$20 cash; 6—$18 cash; 
7—$15 cash; 8—$10 cash; 9—$7 cash ir 10—$5 cash.

Pirmą dovaną vajaus kontestantams $50.00 U. S. War 
Bond aukojo Juozas ir Lucy žemaičiai iš Hartford, Conn. 
Ketvirtą, $25.00 U. S. War Bond aukojo Petras Taras iš 
Elizabeth, N. J. Būtų gražu, kad atsirastų “Laisvės5' 
prietelių, kurie padėtų savo dienraščiui atmokėti vaji- 
ninkams kitas iš sužymėtų dovanų.

Po vieną skaitytoją tikrai gali gauti kiekvienas žmo
gus, kuris susieina su lietuviais. Jei visi “Laisvei” gero 
velijanti žmonės pasirūpintų gauti nors po vieną naują 
skaitytoją, tai būtų graži armija naujų skaitytojų. Šie
met kiekvienas turėtų užsidėti sau tą pareigą.

“Laisvės” vajus yra reikalas kiekvienos lietuvių kolo
nijos. Jei kuriame mieste vajus neis gerai, už tai bus 
sarmata tos kolonijos veikėjams. Organizacijos iš anks
to turi pasirūpinti, kad į laiką pradėti “Laisvės” platini
mą. Negana įrašyti į protokolą, kad tas ir tas apsiėmė 
darbuotis vajuje, o jei nesidarbuoja tai niekam nei šilta 
nei šalta. Tokie metodai ne tik, kad nepadeda^ dienraštį 
platinti, bet jie kenkia platinimui. Reikia rūpintis ne 
tuom, kad platintojo vardas būtų protokole įrašytas, bet, 
kad būtų veikiama gavimui naujų skaitytojų.

Gauti vieną-kitą naują skaitytoją nereikia kažinkiek 
laiko, tik reikia noro. Susieinant su žmonėmis, yra leng
va prikalbinti užsisakyti “Laisvę.” Šiemet dirbkime nau
jais mėtodais, nauja energija, nes gyvenąme naujose są
lygose. Karžš turi išjudinti į darbą visus.A.. A •

P. Buknys.

Abeko Prakalbų Maršrutas ,
____  * i

F. Abekas, “Vilnies” redaktorius, vyksta į rytus su ilgu 
prakalbų maršrutu. Prakalbos visur labai yra reikalingos, 
nes daug yra svarbių reikalų aptarimui, kad kuo greičiau ir 
su mažiau žmonių ir turto aukų galėtume karą laimėti prieš 
barbarišką hitlerizmą ir jo talkininkus.

Draugas Abekas yra vienas iš nuosekliausių kalbėtojų ir jis 
išaiškins kaip karo frontų reikalus, taip mūsų civilių žmonių 
pareigas karo laimėjimui. Jis lankysis sekamose vietose:

Clevelande ir kitose Ohio kolonijose pradės su šeštadieniu, 
lapkričio 7 diena ir baigs su 14 diena.

Pittsburghe ir apylinkėj pradės prakalbas sekmadienį, lap
kričio 15 d. ir baigs su 20 diena.

Clevelando apylinkėj kolonijoms dienas paskirs Literatū
ros Draugijos 15-tas apskritys, o Pittsburghe ir apylinkėj Li
teratūros Draugijos 4-tas apskritys. Iš Pittsburgho Abekas va
žiuoja į sekamas kolonijas:

Sekmadienį ir pirmadienį, lapkričio 22 ir 23 dd. Baltimore, 
Md.

Antradienį, lapkričio 24 dieną, Chester, Pa.
Trečiadienį ir ketvirtadienį, lapkričio 25-26 dienomis, Phi

ladelphia, Pa.
Lapkričio 27-30 dienomis kalbės Brooklyne ir apylinkėj.
Su gruodžio 2 diena Abekas prakalbų maršrutą pradės 

Massachusetts valstijoj. Kolonijoms dienas paskirs Literatūros 
Draugijos 7-tas apskritys. Iš Mass, valstijos per Rocheter grįš 
atgal į Chicagą.

Draugės ir draugai, pamatę šį pranešimą, paimkite svetai
nes, padarykite plakatus ir gerai prakalbas garsinkite. Kal
bėtoja gaunate gerą, tai stengkitės sušaukti publiką. Apie 
prakalbas praneškite ir į Literatūros Draugijos Centrą.

D. M. Šolomskas,
ALDLD C. K. Sekretorius.

AMERIKOS ŽMONIĮJ BALSAI
New Haven, Conn. — Sek

madienį, rugsėjo 20 d., Inter
national Workers Order su
ruošė mitingą antro fronto ati
darymo klausimu, žmonių pri
sigrūdo pilna svetainė. Vy
riausiu kalbėtojumi buvo Con
necticut valstijos gubernato
rius Robert A. Hurley. Ir jis 
pasakė nepaprastai gerą ir 
svarbią prakalbą. Jis reikala
vo atidarymo antro fronto be 
atidėliojimo. Pasakė Hurley: 
“Hitleris padarė klaidą, kai 
jis užpuolė Rusiją. Tasai epiš
kas Rusijos apsigynimas, ku
ris kuria istoriją, išgelbėjo 
mums situaciją, o dabar la
bai laikas mums pabusti ir 
mestis karau ■ visomis spėko
mis.”

jos priklauso daug traktori 
ir farmų darbų mašinerijos 
darbininkų, tai jiems labai ir 
atitiko pasveikinti Stalingra
do darbininkus, kurie daugu
moje taipgi yra traktorių iš- 
d i rbystės d arb i n i n k a i.

“Mes labai gerai supranta
me,” sako unijistų sveikini
mas, “kad Stalingrado mūšio 
rezultatai nuspręs likimą ir 
mūsų šalies ir laisvųjų žmonių 
visam pasaulyje. Todėl mū
sų konvencija vienbalsiai už
gynė rezoliuciją, kurioje ragi
namas mūsų prezidentas be 
delsimo atidaryti antrą fron
tą.”

“TIK HITLERĮ BAUGINO”
Antro fronto priešai, ele

mentai, kurie visomis pa
stangomis kenkia Jungtinių 
Tautų vienybei ir karo lai
mėjimui, kurie kenkia 
Roosevelto žygiams, dabar 
įsikando, buk “Molotovas ir 
Stalinas nesuprato Sovietų 
Sąjungos, Anglijos ir Jung
tinių Valstijų sutarčių,” ku
rios buvo pasirašytos laike 
Molotovo lankymosi Londo
ne ir Washingtone. Ir tie 
Jungtinių Tautų karo lai
mėjimo priešai tauškia, kad 
“skelbimas,kad antras fron
tas bus 1942 metais, buvo 
tik Hitlerio bauginimui.” 
Taip rašo ir antro fronto 
priešas Mr. Arthur Krock 
“N. Y. Timese.”

Juokingesnio dalyko nė
ra, kaip pasakos apie baugi-

p a s k e 1 bt a s jo turinys. 
Ir del to Washingtone 
buvo, didelio susirūpini
mo. Kada C h u r ch i 11 
“slaptai” važiavo į Maskvą, 
tai jis dar buvo kelyj linkui 
Maskvos, buvo Egipte, o jau 
nacių spauda skelbė, kad 
Churchillas vyksta pas Sta
liną.

Turint mintyj šiuos fak
tus, kievienam aišku, kad 
su pasakomis Hitlerį ir jo 
šaiką įbauginti negalima, 
kad jam galima užduoti 
mirtiną smūgį tik visoms 
Jungtinėms Tautoms vei
kiant nuoširdžiai, solidariai 
ir pravedant susitarimus, 
atidarant antrą frontą tuo- 
jaus, — veikiant visiems, 
nes to reikalauja mūsų ka
ro laimėjimas.

nimą Hitlerio. Bent kiek
sąmoningesnio žmogus ma
to, kaip tas tvirtinimas yra 
paikas! Juk kada Sovietų 
Sąjungoj, Anglijoj, Ameri
koj vasaros pradžioj buvo 
plačiai kalbama apie ati

darymą antro fronto prieš 
Hitlerį, tai Vokietijoj Hit
leris ir Goebbelsas viešai
pareiškė, kad antro fronto 
prieš nacių Vokietiją 1942 
metais nebus! Ir tas buvo 
kartojama diena iš dienos 
nacių spaudoj ir per radio.

Tas parodo, kad Hitleris 
ir Goebbelsas visai nesibau- 
gino, kad jie dalykus žino
jo, kad jie nesiremia ant to, 
kas skelbiama spaudoj, bet 
žino, kas demokratinėse ša
lyse ir jų atsakominguose 
rateliuose darosi. Kada 
Rooseveltas pasiuntė laišką 
Stalinui, tai pirm tas laiš
kas pasiekė Staliną, jau 
Hitlerio spaudoj buvo

Susirinkime taipgi kalbėjo 
valstijos senatoriai Rourke ir 
Geelan, abudu nariai Ameri
kos Darbo Federacijos; David

Los Angeles, Calif. — Čio
nai lankėsi didysis Amerikos 
dainininkas ir artistas Paul 
Robeson. Didžiulio North 
American Aviation Plant fa
briko darbininkai, organizuoti

Hedley, sekretorius Non-Par- 
tisan League of Connecticut, 
ir Sol Vail, 1WO nacionalis 
direktorius.

Susirinkimas priėmė rezo
liuciją ir pasiuntė preziden
tui Rooseveltui, reikalaujan
čią atidarymo antrojo fronto.

Chicago, 111. — Ingersol 
Steel dirbtuvėje buvo darbi
ninką balsavimas pasirinkime 
unijos/ Ten dirba apie 600 
darbininkų. Rinkimus laimė
jo didele dauguma CIO unija 
prieš Amerikos Darbo Fede
racijos uniją.

Chicago, Ill. — Stalingrado 
didvyriškiems d a r b ininkams 
pasiuntė nuoširdžiausius pa
sveikinimus CIO unijos United 
Farm Equipment and Metai 
Workers of America konven
cija. Kadangi prie šios uni-

į automobilistų uniją, pasi
kvietė jį svečiuosna tiesiai 
dirbtuvei! per pietus. Robeson 

I jiems pasakė prakalbą ir pa- 
dainavd. Jo balso klausėsi de
šimt tūkstančių darbininkų. 
Visi jie buvo tiesiog sužavėti 
jo galingu balsu ir nuošir
džiais žodžiais, raginančiais 
darbininkus daugiau ir smar
kiau dirbti, idant būtų ant vi
sados sunaikintas kruvinasis 
fašizmas.

Robeson taipgi pagyrė CIO 
judėjimą už dėjimą pastangų 
suoTganizuoti Amerikos juod- 
veidžius darbininkus ant ly
gios papėdės su baltveidžiais.

Milwaukee, Wis. — Rugsė
jo 19 dieną apie 10,000 šio 
miesto ir apylinkės žmomų 
pasirašė peticiją prezidentVii 
Rooseveltui. Peticijoje prezp 

(Tąsa 5-tam puslapyj)

Ponia Roosevpltienė kalbasi su jūrininkais, kurie ilsisi ir gydosi naujai įsteigtame 
jūrininkų centre Oyster Bay, N. Y. Jie buvo sužeisti kovose su japonais, šitas 
centras tapo įsteigtas namuose Rooseveltienės sūnaus Kermit Roosevelt.



Kam Tas Sidabras Naudingas?
Jeigu valdžia laikytų pa

laidojus rūsiuose didžius 
daugius gumos (robo), ci
nos, magnio ar kokių kitų 
medžiagų, būtinai reikalin
gų karui, mes visi sakytu
me, jog tai beprotystė.

Amerikos valdžia turi sa
vo sandėliuose bei rūsiuose 
187 milionus 500 tūkstan
čių svarų sidabro. Tą sidab
rą galima būtų vartoti vie
toj cino ir vario, kurių sto- 
kuoja šiai šaliai. Ir Jungti
nių Valstijų valdžia nori pa
naudot sidabrą kaipo pava
duotoją vario, cinos, švino 
ir cinko, kurių stokuoja. 
Kai kurios karinės pramo
nės yra priverstos užsida
ryt todėl, kad negauna tų 
metalų nei sidabro, kuris 
galima būtų vartot jų vie
toje. Kodėl taip darosi? Kas 
valdžiai neleidžia pajudinti 
didžiuosius, veltui riogsan
čius sidabro sandėlius?

Taip darosi todėl, kad 
būrys kongresmanų iš va
karinių valstijų stoja piestu 
prieš sidabro vartojimą gin
klams vietoj kitų, minimų 
metalų. Tose valstijose iš
kasama ir pagaminama 
daug sidabro. Jo kasyklų ir 
fabrikų savininkai bijo, kad 
neatpigtų sidabras, jeigu 
jis būtų naudojamas karo 
pabūklam vietoj vario, ci
nos, švino ir kitų strategi
nių metalų. Tie ponai liepė 
savo valstijų kongresma- 
nam “gint” sidabrą, tai jų 
kongresmanai ir gina “jį”, 
pamodami ranka ant šalies

Kitoks kongresmanas, Cel
ler pavadino “asilišku ir 
skandališku” dalyku laikyti

Sąnariy Užšaldymas, 
Operacijas Darant

Yorko

Croos-

Kai reikia nupjaut sužeis
tą bei gendančią ranką ar 
koją, tai sveikiau yra ją už- 
šaldyt pirm operacijos, ne
gu apmarint migdomaisiais 
vaistais. Tokį užšaldymą 
vietoj etherio ar chlorofor
mo išvystė New 
Miesto ir Polyclinic 
nių daktarai L. W. 
man ir Fr. M. Allen.

Sąnarys, kuriam bus da
roma operacija, yra užšal
domas tam tikrame kilnoja
mame šaldytuve.

Dr. Crossman, raportuo
damas chirurgų suvažiavi
me Pittsburghe, dėl to sakė:

“Užšaldyti nervai negali 
perleist skausmo jausmų; 
užšaldyti kūno audiniai nė
ra jų sukrečiami. Žaizdos 
po taip padarytos operaci
jos geriau gyja, negu po ki
taip daromų operacijų.”

Kai po užšaldymo daro
ma operacija, mažiau būna 
kraujo užnuodijimo pavo
jaus, mažiau kraujo praran
dama ir žymiai sumažėja 
skaičius mirimų nuo gang
renos. Užšaldant koją, gali
ma kur kas žemiau ją nu
pjauti, negu vaistais apma
rinant, kaip kad patirta to
se New Yorko ligoninėse.

N. M.

palaidojus tokią daugybę 
sidabro, kuris verktinai rei
kalingas karo pramonei. Dėl 
tos jo pastabos vakariečiai 
kongresmanai šoko, “kaip 
meška ant dūmo,” visaip jį 
išplūdo ir sukėlė baisų ler- 
ma. c

Sidabro kapitalistai iki 
šiol melžė valdžios iždą. Per 
savo kongresmanus jie yra 
pervarę tokį įstatymą:

Jungtinių Valstijų iždinė 
turi supirkinėti sidabrą, kol 
prisikraus jo tiek, kad jis 
sudarytų trečdalį vertės vi
so valdžios turimo aukso. 
Tas įstatymas priverčia iždo 
departmentą mokėt 71 cen
tą ir 11 šimtadalių už unci
ją Amerikoje iškasamo ir 
apdirbamo sidabro, bet už
draudžia valdžios pirktąjį 
sidabrą pardavinėti pigiau, 
kaip po dolerį ir 29 centus 
unciją. Šis įstatymas pri- 
spiria valdžią dveja tiek 
jiems brangiau mokėti už 
naminį sidabrą, negu už iš 
svetur perkamą.

Kongresmanas Celler, to
dėl, įteikė kongresui suma
nymą atšaukt tą vienpusiš
ką įstatymą, skriaudžiantį 
šalies iždą naudai sidabro 
kapitalistų, o pavartot sida
brą tam, kam jis būtinai 
reikalingas — karui prieš 
ruduosius fašistų Ašies be
stijas.

Sidabriniai pelnininkai 
per savo kongresmanus pa
sakoja, būk valdžia turinti 
laikyt dideles sidabro atsar
gas kaipo užtikrinimą po
pieriniams Amerikos pini
gams. Bet tai tik tuščia pa
saka. Nes tam sidabras ne
reikalingas.

Juk Amerikos ižde yra 
22 bilionąi 750 milionų do
lerių aukso užtikrint popie
riniams pinigams, ir dabar 
sandėliuose laikomas sidab
ras nėra net pažadėtas kaip 
užtikrinimas bumaškoms, 

neigi jis yra vartojamas ki
tiems piniginiams tikslams.

Bet vadinamas “sidabro 
blokas” plaukus sau nuo 
galvos raunasi, bažydama- 
sis, būk sidabras esąs tik 
piniginis metalas, ir smer
kia visus sumanymus, ku
rie siūlo pavartot sidabrą 
kaipo paprastą medžiagą, 
reikalingą karinei gamy
bai.

Tas sidabrinis blokas kon
grese niekada nebuvo logi
škas ir niekuomet jis nesi
rūpino bendraisiais šalies 
reikalais, o tik sidabro fa
brikantų pelnais. Dabar jis 
yra pasinešęs visomis ketu
riomis spirtis ir toliau iš- 
naudot šalies iždą dides
niems pelnams tų fabrikan
tų. Tuo savanaudišku sume
timu sidabrinis blokas pa
skelbė ir savotiška suvieny
tą frontą prieš bile bandy
mus pavartot šaliai priklau
santį sidabrą tos šalies gy
nimo reikalams, karinėms 
jos priemonėms.

Reikia tikėtis, kad orga
nizuoti darbininkai ir pla
čiosios amerikiečių minios 
darys spaudimą kongresui 
ir valdžiai atidaryt tuos si
dabro aruodus, kad jie tar
nautų kam privalo tarnauti 
—Amerikos saugumui, jos 
nepriklausomybei ir visos 
žmonijos apsaugai nuo tų 
bjaurybių — Hitleriu, Mus- 
solinių ir Hirohitų.

ŽYMUS AMERIKIETIS NURODO RUSŲ Nauja “Mirtis” Vabzdžiam 
NUOPELNUS CIVILIZACIJAI

20

Žymus Amerikos visuo
menės veikėjas, politikas ir 
direktorius kelių mokslo į- 
staigų, Thomas W. La
mont, narys Morgano ir 
Kompanijos bankininkų ko
miteto, stebisi, kad vis dar 
randasi amerikiečių, kurie 
užsipuldinėja Sovietų Rusi
ją. Bet Lamont pastebi, kad 
tokių skaičius jau eina ma
žyn. Rašydamas ilgą laišką 
N. Y. Times’ui (rugs,
d.), jis primena pareiškimą 
prezidento Roosevelto as
meninio atstovo Av. Harri- 
mano, kuris lankėsi Mask
voj, ir paskui sakė: “Lai
mė mums, kad mes turime 
tokius talkininkus, kaip Ru
sija ir Anglija.”

Amerikiečių visuomeni
ninkas Lamont nurodo į se
nąjį draugingumą tarp Ru
sijos ir Amerikos ir sten
giasi supažindinti skaityto
jus su stambiais rusų nuo
pelnais moksle ir kultūroj. 
Jis sako:

Rusija paskiausiai iš visų 
didžiųjų Europos šalių nusi
kratė feodalinės (baudžiavi
nės) santvarkos ir per 
trumpą laikotarpį po to ste
bėtinai daug prisidėjo prie 
vakariniu kraštu civilizaci
jos. Rusų nuopelnai civili
zacijai įrodė, kad jie yra

viena iš gabiausių tautų, 
kokios tik kada buvo ar yra 
pasaulyje. Literatūrai jie 
davė Tolstojų, Turgenevą, 
Gogolį, Dostojevskį ir Če
chovą, taip pat didžius po
etus Puškiną ir Lermonto
va.

Rusai dramų rašytojai 
pagamino kai kuriuos iš ge
riausių teatrinių veikalų, 
kokius tik mes turime, o 
puikus rusų vaidinimas sce
noje daug ko pamokino viso 
Vakarų Pasaulio teatrus.

Rusija suteikė mums ga
lingą eilę aukščiausios rū
šies muzikos kompozitorių, 
muzikų ir dainininkų. Rusų 
baletui nėra lygaus pasau
lyje. Mokslo srityje užtenka 
tik pažvelgti į profesorių są
rašus vakarų (Europos ir 
Amerikos) universitetų, kad 
pamatytume, kaip aukštai 
juose gerbiamas rusų moks
las. Tarp rusų istorikų mes 
turime Vinogradova Angli
joj, Sorokiną ir Karpovięių 
Harvardo Universitete, 
Vernadskį Yale Universite
te, Vasiljevą Columbijos U- 
niversitete ir daugelį kitų. 
(Pastarieji trys universite
tai yra garsiausi Jungtinėse

van-
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Kurie tėmijame Amerikos 
pramonės eigą, žinome, kaip 
didžiai čia patarnavo rusai 
tyrimų laboratorijose mūsų 
universitetų ir didžiųjų kor
poracijų: Svorikin televizi
joj, Sikorski orlaivių inži
nerijoj, Bachmetjev 
dens jėgos inžinerijoj, 
mošenko ir Karelitz
chaniškoj inžinerijoj, Ipa- 
jev chemijoj, Avinov zoolo
gijoj. Minėdamas tik tūlų 
jų vardus, žmogus jautiesi, 
kad neteisingai praleidi ki
tų rusų nuopelnus, nes gali
ma būtų surašyt kad ir il
giausią žymiųjų rusų moks
lininkų eilę.

Kuomet mes, amerikiečiai, 
šiandieną veikiame santar
vėje su Rusija prieš žvėriš
kas atakas iš Hitlerio pu-

moksle pasaulis niekuomet 
neužimrš rusų Mendelejevo 
ir Pavlovo.

sės, aš noriu primint dar 
tokį dalyką, kad mes tuo 
pačiu laiku dalyvaujame iš
laikyme tos didžios tautos, 
kurios nuopelnai vakarinei 
civilizacijai žada juo gause
snių nuopelnų atėičiai.

Rusija yra didis mūsų 
draugas ir talkininkas.

Šiandien mirtis beldžiasi 
į Rusijos duris. Mūsų pa
reiga'yra stot išvien su ja ir 
padėt jai nuvyt šalin tą 
baisiąją šmėklą.

Visokie cheminiai skys
čiai ir milteliai naikint mu
ses, uodus, bombatierius, 
blakes ir kt. yra garsinami 
kaipo “mirtis” vabzdžiams.

Anglijos mokslininkai da
bar praneša, kad suradę 
naujų “mirčių” vabzdžiams, 
kurie ypač vargina kariuo
menę karštuose plotuose In
dijos ir Egipto. Sakoma, 
kad jie kenkia net karo lai
mėjimui. Tie vabzdžiai yra 
ne tik tiesioginiai skaudūs 
bei įkyrūs, bet ir pa
vojingi ligų perų išnešioto
jai, maisto apkrėtė jai ir ga
dintojai.

Anglų mokslo vyrai, to
dėl, padarė daug bandymų 
Indijoj ir Anglijoj, jieškoda- 
mi naujų priemonių tiem 
vabzdžiam naikinti. Kai ku
rie jų atradimai dabar pa- 

; skelbti moksliniame anglų 
_____ j “Nature”. Vieną 
vabzdžių “giltinę” jie paga
mino iš pyrethrum 
gėlių ir vadinamo 
aliejaus. — Tokių 
apsčiai yra Indijoj.

Syvai iš tų gėlių, 
šyti su baltuoju aliejumi, 
buvo purkščiami ant visokiu 
vabzdžių, ir pasirodė, kad 
jie sėkmingai marina tą 
brudą. Mokslininkai sužy
mėjo, per kiek laiko kuris i

dėl to nu-

aptraukia 
plėvele iš

“KENU” RINKLIAVOS SVARBA SAVO KRAŠTUI
Visose Jungtinėse Valsti

jose dabar yra vedamas va
jus rinkti blekines dėžes— 
“kenus” kaipo karui reika
lingą medžiagą.

Jau buvo šiame skyriuje 
rašyta apie didžią svarbą 
senų plieno laužų karinėms 
mūsų šalies pastangoms. 
Bet juk ir tie “kenai” yra 
plieniniai, tik apdengti 
sluoksneliais cinos.

O kiek iš kenų galima 
gaut karinio materijolo, nu
rodė New Yorko majoras 
La Guardia, kalbėdamas tik 
apie šį vieną miestą. Jis 
sakė:

Kiek Amerikoj Seniij?
Apskaičiuota, kad Jung

tinėse Valstijose dabar tėra 
tik 900 tūkstančių žmonių 
turinčių 65 metus amž. ar 
daugiau, taigi nėra nė vieno 
pilno miliono iš daugiau 
kaip 130 milionų gyventojų.

Bet abelnai šiais laikais 
amerikiečiai ilgiau gyvena, 
negu seniau, nors atskiruo
se atsitikimuose tada pasi
taikydavo ir labai senų 
žmonių.

Vario Nuėmimas įmo 
Geležies

Laboratorijos duPontų 
kompanijos surado būdą, 
kaip sėkmingai nuimt vario 
“pleitinirrią” nuo senų plie
no ir geležies laužų. Sako, 
tuo būdu galima beveik 
100 procentų atliuosuoti va
rį nuo geležinių ar plieninių 
daiktų. Iki šiol tokio vario 
atgriebimas perdaug kašta
vo ir buvo labai keblus. Va
ris gi reikalingas įvairiems 
kariniams dirbiniams.

“New Yorkas gali parem
ti mūsų karą, suteikdamas 
po kelis tūkstančius tonų 
plieno per mėnesi, jei visi 
kenai bus atskirti nuo kitų 
atmatų, atskirai sudedami 
po kelis tūkstančius tonų 
galima gaut beveik tonas 
plieno ir dar 15 iki 20 sva
rų cinos.”

Gina gi ypač reikalinga, 
kurios ši šalis kol kas per- 
mažai teturi. Daugeliui ka
rinių pabūklų eina yra be
veik nepavaduojama.

New Yorke yra tam ty
čia išleistas ir miestinis į- 
sakymas — sudėt kenus į 
atskiras dėžes, nemaišyt jų 
su kitais išmetamais šlamš
tais. Suprantama, jog ir ki
ti miestai turi tokius vieti
nius įstatymus.

Iš pradžios miestinė vy
riausybė per spaudą, radiją 
ir per tam tikrus darbuoto
jus švelniai praneša šeimi-
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Plūduru«jančios Orlai
vių Stovyklos

Buvęs Amerikos karinis 
lakūnas, majoras Al Wil
liams siūlo statyt didžiules, 
plaukiančias apskritas plie
no platformas, ant kurių 
galėtų po daug orlaivių su
tūpti ir nuo kurių jie galė
tų į mūšius skristi. Tokias 
platformas galėtų per jūras 
nutempti, kur reikia, nedi
deli, bet stiprūs motoriniai 
laivukai. Jas galima būtų ir 
gerai apginkluoti, bet jos 
kur kas mažiau kaštuotų ir 
būtų parankesnės, negu da
bartiniai lėktuvlaiviai (arba 
orlaivių išvežiotojai), sako 
Al Williams.

London. — Anglų lakū
nai nušovė žemyn du fašis
tų orlaivius mūšyje virš Si
cilijos, Italijos salos.

ninkėms ir šeimininkams a- 
pie tokią jų pareigą savo 
kraštui; duoda progą laips
niškai priprast prie to rei
kalo atlikimo. Bet jeigu at
siras nerangių, nepaisančių 
žmonių, tai, noroms-neno- 
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roms, jie turės būt areštuo
jami ir baudžiami, kaip la
bai rimtai įspėjo New Yor
ko miesto majoras.

Nereikėtų tingėt ir tokį 
lengvą dalyką padaryt — 
atmirkyt kenų popierą, nu
lupt ją, o patį keną suplot, 
priminant jį koja ar panau
dojant kokį įrankį.

Auksas Kaip Gyduolė
Michigano U n i versiteto 

profesoriai R. H. Freyberg, 
Preston ir Block bandymais 
ant žiurkių patyrė, jog auk
so molekulos, neįmatomai 
mažytės dalelytės, stabdo 
sąnarių uždegimo (arthri
tis) ligą ir abelnai taiso jų 
sveikatą.

Sovietų mokslininkai jau 
pirm desėtko metų patyrė, 
kad greičiau gyja tie ligo
niai, kurie maitinami val
giais virtais auksuotuose 
induose, negu geležiniuose, 
variniuose, aliuminiuose ar 
palivotuose. Valgiai virti 
sidabruotuose induose taip 
pat geriau atsiliepia ligonių 
gijimui, negu gaminti pa
prastuose induose. J.

________ $_______

X-SPINDULIAI ATLIUO- 
SUOJĄ ASTHMA-DUSULĮ

Daktarai Ira L Kaplan ir 
Sidney Rubenfėld, newyor- 
kiečiai, išbandė X-spindu- 
lius gydymui asthmos-dusu- 
lio ir atrado, kad šie spin
duliai suteikia palengvini
mą septyniasdešimt pen
kiems iš šimto dusulingų 
žmonių.

augalo 
baltojo 
augalų

sumai-

vabzdys padvesia nuo to mi- . 
šinio. Jie aprašė ir kokiu 
būdu vabzdžiai 
gaišta; sako:

“Tas mišinys 
vabzdį plonute
viršaus, o mišinio garai pa
tenka vidun į vabzdžo kū
ną; dėl to vabzdys ir stim
pa.”

Anglų mokslininkai, be 
to, gamina kitas sudėtines 
chemines medžiagas, gu
rios greitai padaro vabz
džiams galą. O kas dar svar
biau, sako anglų profeso
rius E. A. Parkin, tai kad 
tie chemikalai nekenkią 
žmogui.

Neseniai duPontų labora
torijos Amerikoje paskelb“ 
jog po kelių metų tyri 
ir bandymų jos taip pat i 
rado skysčius, kurie, ne 
kenkdami žmonėms, naikina 
vabzdžius greičiau ir daug- 
meniškiau, negu visi kiti 
cheminiai skiediniai bei mil
teliai, kurie iki šiol vartoja
mi kovai prieš vabzdžius. 
Bet duPontų išradimui rei
kia kai kurių medžiagų, 
vartojamų dabar kariniams 
tikslams. Todėl šio naujo. 
cheminio įrankio prieš vab
zdžius negalima būsią ga- 
mint pardavinėjimui, kol 
pasibaigs karas. N. M.

Majoras-generolas Gregory ir paprastas kareivis Par
rish studij’uoja metalo veldinimo problemą armijos 
amatų mokykloje Camp Lee, Virginia.

Skirtumas Sveikatai tarp Virto 
Ir Žalio Kiaušinio

nenaudėlį avidiną, atima iš 
jo gabumą naikint naudin
gąjį biotiną.

* • ’ A
Taigi visas žalias kiauši

nis gerti nėra sveikiausias 
dalykas, kaip daugelis įsi
vaizduoja. Tikrumoj būtų 
sveikiausia atskirt trynį ir 
jį žalią valgyt, o baltimį iš
virt bei išsikept. Nes trynio 
virimas sunaikina dalį jo 
vitaminų, ypač, jeigu jis 
kietai verdamas.

Bet mažai atsiras tokių, 
kurie skirstytų trynį nuo 
baltimio; nenorės “terlio
tis.” Todėl, neinant į kraš- 
tutinybes, galima apvirint! 
kiaušinį taip, kad baltimys 
būtų kietokas, o trynys api- 
skystis arba skystas. Tada

Jau seniai pastebėta, jog 
gyvuliai, kuriem duodama 
ėst daug žalių kiaušinių 
baltimių, suserga aštriu o- 
dos įdegimu, o dažnai ir pa
ralyžium. Nuo kiaušinių 
džiovintų baltimių taip pat 
sugenda gyvuliam oda ir 
prisimeta paralyžius. Su
prantama, jog panašiai atsi
tiktų ir žmogui, jeigu jis 
perdaug valgytų nevirtų bei 
nekeptų kiaušinių, baltimių.

Pernai tyrinėjimai dvie
juose Amerikos universite
tuose, Texas ir Western 
Reserve, parodė, jog odos 
įdegimas ir paralyžius at
siranda dėl to, kad žaliame 
kiaušinio baltimyj yra žalin
gos medžiagos. Jinai ken
kia tuom, kad sunaikina ar 
“suryja” biotiną, vieną iš 
būtinųjų B vitaminų. Ta 
kenksminga medžiaga yra 
vadinama avidinu.

Bet išvirimas ar iškepi- nis bus įvalias sveika valgy
mas, taip sakant, užmuša

gal liks baltimyje kokia da
lelė avidino ir bus sugadinta 
biskelis trynio vitaminų, bet 
taip pusiau išvirtas kiauši-

ti. N.M.
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dais ūsais vokietis — oberleutnantas, bet 
žmones, savo tarpe jį vadino tiesiog lei
tenantu. Kareiviams jis buvo įsakęs ne- 
paikint moterų, žiūrėti, kad nesidairytų, 
kur paukščiai lekia, o dirbtų. Bet pats 
atėjęs mėgo pristoti prie kurios gražes
nės ir mokytis bulvių sodinti...

Kai leitenanto nebuvo, jo valdiniai 
taip pat paprato su mergomis ir jaunes
nėmis moterimis štukavoti. Ima kuriai 
paberia bulves. Toji sustoja rinkti, susto
ja ir vyras su arkliu, o vokietis kvatoja
si, žiodamasis ligi ausų, kad uždavė daug 
darbo, ir liepia greičiau rinkti. Dar pra
simanė sekti paskui pasilenkusias mote
ris ir juoktis. Jos turėjo arba skersai va
ga eiti arba sijonus tempti aplink kojas.

Leitenantas prie vyrų darbo buvo labai 
žiaurus: papykęs kerta kuriam bizūnu 
per galvą, bet su moterimis, ypačiai su 
jam patinkančiomis, buvo žymiai švel
nesnis, net lipšnus. Vieną dieną, kai pri
stojo nuo pietų prie Burneikos marčios 
Veronikos, tai neatsitraukė ligi vakaro. 
Visaip šnekino, erzino, bet toji nemokėjo 
jam atsakyti. Kai jis ką pasako, ji tik 
juokiasi. Leitenantui patiko: jis manė, 
kad ji supranta jo šposus. Pasivaide per 
šalį Mendelkė; jis pasišaukė jį, kad jam 
patarpininkautų, padėtų Veroniką kal
binti. Kai Mendelkė išverčia vokiečio 
žodžius, Veronika jam susiraukus atsa
ko,

Einant namo, Vabalių mergos ir mote
rys juokėsi ir erzino Veroniką, kad ji 
paviliojusi patį leitenantą.

— Kažin, ką vokietukas jai čiulbėjo? 
— klausė moterys.

— Nagi sakė, kad pasidabojo, — pa
čios ir atsakinėjo.

— Bet kad jos vesti negali.
— Vokiečiams galima ...
— Jie lieps kunigui duoti kitą šliūbą, 

ir duos...
Veronika ėjo užsimąsčius ir, nei erzi

nama, nei rimtai klausiama, nieko nekal
bėjo.

— Matyt, ir ji leitenantą pasidabojo... 
Na, kaip toks vyras kaip' ąžuolas.

— Išbalęs kaip avižinis ...
— Nieko išbalimas. Jie turi raudonos 

pudros, nusipudruos.
Darbas moterims dvare taip pat ilgai 

nesibaigė. Vieną dieną Gylys pranešė 
Veronikai, kad ji gali neiti. Tuomet mo
terims dar daugiau kalbų: jau, dabar vi
sai aišku...

F. M. Balsio Laiškas iš Dėdės 
Šamo Tarnybos

Ketvirtadienis, Rug's. 24, 1942

Clevelando Kronika

(Tąsa)
Stasys, sudėliojęs kiaušinius lentynon 

ir kamputy paslėpęs popieriuką su da
žais, išbėgo laukan.

— Vaikai, ar norit greičiau Velykų 
Sulaukti? — klausė tėvas.

Nepratę matyti tėvo juokaujančio, 
vaikai nieko neatsakė.

— Velykos jau už kalno, eikite pasi
tikti.... Ir aš einu.

Tėvas pasiėmė kastuvą ir ėjo paba
liu.

— Einam Velykų pasitikti...
Kai nuėjo už kalno, vaikus pristatė ak

menų rankioti.
— Ot, pamatysit, kai Velykos greit at

eis... — juokėsi tėvas.
Pririnko daug krūvų akmenų.
— Aš eisiu šventinto vandens parneš

ti
— Gerai, nueisi, va tik pabaikim šitą 

pakrantę, — dar neleido tėvas.
Kai nurinko ir ėjo per kalną namo, 

Velykos tikrai buvo netoli. Užėjus ant 
kalno, namie trankiai lojo šuva. Čia pat 
keliu pasirodė ir mėlynos varnos —vo
kiečiai, išėję iš jų namų!

— Jau po kiaušinių! — apsiašarojo 
Stasys, jausdamas kaltę, kam jis atnešė 
pirkion.

Tikrai taip ir buvo. Vokiečiai, kaip 
žinodami, tik įėję pirkion, dirst lentynon, 
apsidžiaugę, šaipėsi:

— Gut, gut...
Motina norėjo išprašyti, kad visų ne

imtų, kad paliktų vaikams, bet jie — 
visus pintinėn.

Šeštadienio popietį perėję per sodžių, 
vokiečiai gražių kiaušinių prisirinko. 
Niekas netikėjo, kad tokią dieną jie 
trankysis. Kur buvo išvirti, neėmė.

Taip ir atėjo
Atšilus žemei, 

nia, kad reikia, 
žemės arti. Tuo 
grūdų, bulvių ir skubiai vežti dvaran. 
Mat, vokiečiai užsimanė ūkininkauti. Y- 
pačiai spaudė Vabalius, nes jiems buvo 
arčiausia.

— Mes sau neturėsime sėklos; taip vi
są žiemą lupo, dabar paskutinį grūdą at
ims, — atsikalbinėjo žmonės Gyliui.

— Ką aš padarysiu? Man liepta vi
siems įsakyti; ne mano galva sumanyta, 
ne manai atmainyti, — teisinosi Gylys 
įprastiniu būdu: — Tam karas.

Įsakė, žmonės turėjo klausyti, turėjo 
vykti dvaro žemės arti, savąją dirbti 
naktimis arba laukti, kada vokiečiai at
leis. Bet atleido negreitai. Radosi tenai 
vis naujų darbų: akmenis nuo laukų 
rinkti, tvoras taisyti, balų kupstus ka
poti. Prisiminė senesni Vabalių žmonės 
baudžiavos laikus ir dūsavo, kad vaikai 
vėl to susilaukė, ko jų tėvai nelinkėjo nė 
savo nedraugams.

Ariant visas laikas jodinėjo raiti ka
reiviai prižiūrėdami. Gerų arklių nebuvo, 
nes vokiečiai visus spėjo išstvarstyti. 
Turimieji arkliai, vienu priplėkusiu šienu 
šerti, nebuvo spartūs darbe: kaip tik 
plūgą tempė. O vokiečiams atrodė, jog 
žmonės iš tinginio neskuba.

— Šneler, šneler, — ragino kareiviai, 
mojuodami rykštėmis.

— Kad negalima greičiau, ponai, že
mė sunki, — graibydami vokiškus žo
džius teisinosi artojai.

— Ferfliuter donerveter! — keikėsi 
pykdami vokiečiai ir grasino šausią, jei 
netylės.

Jei ko norėjo vokiečiams pasakyti, rei
kėjo šauktis Mendelkės pagalbos.

Pirma, prieš karą, Vabaliai, būdami 
netoli dvaro, turėjo kai kurių patogumų. 
Kuriais metais ponui įtikdavo, galėdavo 
rudenį arklius naktigonėn vestis, kas 
arčiau ir karves ganyti. Buvo tokių ma
žažemių, kurie, arčiau gyvendami, tie
siog iš dvaro maitinosi. Kieno žemės ne
daug, savo greitai viską nuėmę, galėjo 
ir skatiko užsidirbti. Dabar turėjo, tiek 
artimesnieji, tiek tolimesnieji, eiti dirbti 
dykai, prievarta varomi.

Bulvių sodinti suvarė dviejų sodžių 
moteris. Vabalių nė vienos namie nepa
liko. Dėl to kaltino Gylį, nes jis rodėsi 
vokiečiams per uolus; kitų sodžių šalty- 
šiai dažnai savus žmones užstodinėja, kai 
ką nusuka, o jis — jei liepta, gatavas iš 
kailio išsinerti, kad išpildytų liepimą su 
kaupu.

• Moterų darbo prižiūrėti mėgo pats 
dvaro valdytojas: aukštas, mažais juo-

priminė Juozas.

Velykos be kiaušinių.
atėjo iš Paliepio ži- 

metus savo, eiti dvare 
pačiu žygiu įsakė pilti

IX
Buvo tyli gegužės naktis. Nešiureno 

nė mažiausias vėjelis. Lauke sklaidėsi 
žydinčio sodo kvapas ir neseniai mėžto 
tvarto atodavis. Karkvabaliai dūzgė ap
link medžius, kartkartėmis užkliūdami 
tvorą ar namo sieną. Baloje varlės ne
kvarkė, tik įvairūs turkliai laidė savo 
gerkles ilgai tęsiančiomis meliodijomis. 
Dar tylą ardė kada-ne-kada sulodami re
ti sodžiaus šunes, bet ir tie, lyg susigėdę, 
kad sutrikdė nakties rimtį, laisvai amp- 
sėdami, lindo savo būdelėsna. •

Pirkioj, kur rytą kūrentas pečius, bu
vo sunku miegoti. Ir atsiklojus nelindo 
miegas. Bijant atidaryti langus, reikėjo 
bent duris į priemenę praverti. Bet ma
ža vėsiau buvo ir svirne.

Visaip taikstydamasi, galvą paklodėn 
supdama, ausis užsikimšdama — vis tiek 
Veronika negalėjo užmigti. Nelipo akys, 
ir gana. Čia prisiminė vakarykščiai sap
nai, čia dienos kalbos ir mintys, kurios 
nedavė galvai ramumo, čia dar netolima 
praeitis. Nei iš šio nei iš to, prisiminė 
mergystės dienos, vestuvės...

Ar verta žmonių kalbų paisyti? Šitas 
klausimas svarbiausias jos miego truk
dytojas. Ar yra, kažin, žmogus, kuris 
visiems gali įtikti? Tur būt, ne. O gal 
seniau kada yra buvęs? Ji istorijos neiš
manė, težinojo, kad buvę tokie žmonės, 
kurie mirę šventais tapę, bet ar jie, gyvi 
būdami, visiems įtiko?

Ją motina mokė kantrumo ir atsargu
mo. Liepė būti atsargiai kalbant su kai
mynais, turėti liežuvį už dantų, jei kas 
teiraujasi apie šeimyninius reikalus, čia 
atėjus ji buvo labai atsargi, rodos, tekal
bėjo apie moteriškus darbus, apie linų 
derlių ir pluošto tvirtumą, tačiau ar ne
reikėjo jai ašaroti, kai tokia Pivariūnie- 
nė paleido per sodžių gazietas, esą Bur- 
neikos marti skundžiasi, kad jų draugėj 
menkai valgoma, kad nuo jos gardumy
nai slepiami, visos spintos rakinamos.

(Daugiau bus)

Rugs. 20, 1942. 
Drg. V. Taurui.
Mielas Drauge!

Su rugs. 14 d. aš įstojau į 
United States Maritime Ser
vice. Tenka atsiprašyti, kad 
Tau nė “sudiev” nepasakiau. 
Mat, apleisdamas Brooklyną, 
dar nebuvau “šiur,” ar busiu 
priimtas.

Rugs. 14 d. United States 
Maritime Service raštinėje, 
New Yorke (45 Broadway), 
buvo atlikti visi įstojimo for
malumai (rekordo perkratinė- 
jimai, kūno ekzaminai, prisie- 
ka), ir vakare (7:30) apleido
me New Yorką. Tai buvo pa
skutinė tos dienos grupė. Mūs 
buvo 10 newyorkiečių ir visi 
nuskirti į X. Buvo 8 jaunuo
liai ir du (aš ir vienas airis) 
peržengę penktąjį kryželį.

X. stotin pribuvom 10 :20 P. 
M. Buvom sutikti kariškių ir 
nugabenti automobiliu į for
tą — į kareivines. Kareivinė
se buvo jau tamsu, nes kaip 
10 vai. šviesos užgesinamos ir 
visi turi būt savo lovose (ku
rie liuosi nuo pareigų).

Tą naktį, suprantama, ma
žai miegojau, nors kareivinės 
kompartmentas erdvus, oro 
užtenkamai, lova minkšta ir 
švariai paklota.

Ryte 6:15 kareivinės liko 
apšviestos — ženklas, kad rei
kia keltis. Visi ritas iš lovų ir 
eina prausyklom 6:45 išduo
dami pusryčiai. Valgyklos la
bai erdvios, kaip kokios
džiulės salės. Aptarnavimo si
stema, praktiška ir greita: į- 
ėjęs pasikabini kepurę, eini į 
eilę ir pasiimi tacą ir servet- 
kutę ir eidamas pro gatavai 
išdėtus patiekalus, susikrauni 
juos ant taco ir nueini prie ar
timiausio stalo. Pavalgęs, grą
žini tacą su indais į plovimo 
skyrių. Taip viskas sutaisyta, 
kad niekur nesukliuvi ir į 15 
m. esi pavalgęs (jei nori, gali 
valgyti, kad ir 45 m.). Po 
pusryčių grįžtam į kareivines 
ir pasitaisome savo lovas. Tai 
3-5 minučių darbas. Likusį lai
ką iki 8 vai. gali daryt ką 
nori: gulėt, skaityt ir p. 8 
vai. ryte būna vardošaukis. 
Dideliam forto laikrodžiui mu
šant 8-tą valandą, aukštu stie
bu kylant mūsų žvaigždėtai 
vėliavai, mes mūsų kareivinės 
kieme išsirikiuojam ir laukiam 
vardošaukio. Po vardošaukio, 
mes paskirstomi į dalinius ir 
pasiunčiami prie savo užsiėmi
mų.

Pietauti einam 11:45. Pie
tavimui 
15 min. 
ne tik 
siui.

1-ma
paskirstymas į darbus bei pa
reigas. Popietinės pareigos tę
siasi iki 4:45. Po to vakarie
nė. Po vakarienei, jeigu nesi 
nuskirtas kokioms specialėms 
pareigoms, esi liuosas iki se
kančio ryto. O jeigu tavo var
das yra kareivinės prieangėj 
ant lakšto išdėtas, kad turi 
naktį, tą ar tą valandą, būti 
ant posto, — turi būti. Pav., 
pereito ketvergo naktį aš bu
vau gaišro sargyboj (Fire 
Watch) nuo 12 iki 4-rių ryto. 
Ryte 6:30 vai. vėl turėjau 
keltis ir eiti dienos pareigas. 
Bet taip būna nedažnai ir už 
tokius naktinius postus duoda
ma vėliau tam tikrų lengvatų 
bei kreditų.

Sunkaus ir alsinančio darbo 
čionai nėra, nes jūreiviai ne
dirba konstrukcijos darbų. 
Tam yra kontraktoriai su sa
vo darbininkais ir mašinomis. 
O paties forto tvarkymosi dar
bai, jei kurie sunkesni, yra 
daug vyrų ir, kur persunku 
vienam — dirba 2-3 vyrai.

Mūsų kareivinės tik ką pa
statytos ir įrengtos. Tai 3-jų 
aukštų (decks) pastatai su 
moderniškais įrengimais (erd
vūs, šviesūs, puošnios prausyk
los ir maudynės).

Uniformos mūsų kaip ir ki
tų jūreivių. Valgys taip geras,

Tikslui
190 kuo- 

kortavimo 
Petrausko

di-

aiskrimo. Dar-

kokio aš civiliniam gyvenime 
neturėjau. Sykį kitą į savaitę 
gauname net vištienos porciją, 
o desertui
žovių bei fruktų visuomet bū
na pakankamai ir proporcin
gai. Viskas pagaminama čys- 
tai ir skoningai. Apie mais
tą kalbant, girdėjau jaunuo
lius juokaujant: “Kai parva
žiuosiu namo, tai motinai pa
sakysiu : mom, you are fired!” 
Reiškia, valgis nė pas mamę 
geresnis nebuvo.

Aš dabar tarnauju kaip 2- 
tros klasės jūreivis (pakraš
čių). Algos gaunu $75.60 į 
mėnesį.

Taigi, drauge, aš dabar gy
venu geriau negu kada nors 
gyvenau.

New Yorko laikraščius į 
fortą atveža kas rytas ir mes 
pasiperkame. Aš dažniausiai 
pasiimu “P. M.”

Už kokio mėnesio, manau, 
atvyksiu į Brooklyną apsilan
kyti.

Ant laisvės išleidžia daž
nokai; pereitą savaitę man 
buvo duota teisė išvažiuoti iš 
forto net 3 sykius (vakare iš
važiavęs gali būti iki ryto 6 :- 
45). žinoma, aš niekur neva
žiavau, nes dar ne visą uni
formą esu gavęs. O už trijų 
savaičių, manau, gausiu ilges
nį pasiliuosavimą (liberty), 
tai pasimatysim.

Duok visiem mano frentam 
geriausius linkėjimus.

Kas pas jus naujo?
Perdaug priplepėjau, drau

ge, — baigsiu.
Gavęs progą, parašyk man 

keletą eilučių. Būsiu dėkingas.
Viso labo tau, senas mano 

drauge!
F. M. Balsys.

Vakarelis Geram
Collinwoodo LDD 

pa nusitarė rengti 
vakarėlį' Dominiko
namuose. Nuo vakarėlio visas 
pelnas yra skiriamas Sovietų 
karo pagalbai. Tai yra labai 
geram tikslui. Sovietų Sąjun
gos liaudis su savo herojiška 
Raudonąja Armija yra užsi
pelnius visokeriopos mūsų visų 
paramos.

Tikietai jau platinami, ku
riuos galima įsigyti pas LLD 
190 kuopos narius iš anksto. 
Vakarėlis įvyks šeštadienio va
kare, lapkričio 14 d.

Pasiklausykime Johnsono
Arnoldas Johnsonas, Ohio 

valstijos Komunistų Partijos 
sekretorius, kandidatuoja ant 
kongresmano nuo 21 distrikto. 
Jo platforma yra: “Viskas 
karo laimėjimui.” Johnsonas 
yra labai geras žinovas pasau
linių bei ekonominių įvykių ir 
yra geras kalbėtojas.

Johnsonas kalbės per radio 
iš WCLE stoties, ketvirtadie
nio vakare, rugsėjo 24 d., 15 
minučių po septintos vai. Per 
visą spalio mėnesį Johnspnas 
kalbės iš tos pačios stoties kas 
ketvirtadienio vakarą . kaip 
6:30 vai., tai yra: 1, 8, 15, 22 
ir 29 spalio dienomis. Pasižy
mėkime tas dienas ir valan
das, kuriose Johnsonas kalbės 
ir pasidėkime palei savo radio 
aparatą, kad nepraleisti neiš
girdus jo prakalbos.

Browderis Bus Clevelande
Komunistų Partijos Nacijo- 

nalis Sekretorius Earl Brow- 
dei’ atvažiuos į Clevelandą, 
kad pasakyti prakalbą šių die
nų svarbiais klausimais, šešta
dienio 
kalbės 
Music 
mutinė 
Yorką,
jimo. Tikietus, kaip generalės, 
taip ir rezervuotos įžangos į 
prakalbas 
anksto.

Mažanskų 
Ginti

Penktadienį, rugsėjo 25 d., 
Mažanskų sūnus jau išvažiuo
ja į Dėdės Šamo Armiją, kad

kartu su milijonais Jungtinių 
Tautų jaunuomenės apginti 
demokratiją sutriuškinant fa
šistinės Ašies barbarizmą.

Geriausios kloties ir ištver
mės jaunam Mažanskui.

. Darbo Žmogus.

Pittsburgh® Žinios

vakare, spalio 24 d., 
Clevelando Auditorijos 
Hali. Tai bus jo pir- 
prak'alba, išėmus New 
kaip jis išėjo iš kalė-

Įvairios Žinios
Rugsėjo 13 dieną įvyko Lie

tuvių Literatūros Draugijos 87 
kuopos susirinkimas, po num. 
1320 Medley St. Susirinko tik 
mažas būrelis narių. Reikia 
pasakyti, kad kuopa neturėjo 
susirinkimų nuo gegužės mė
nesio. Pradėta veikti, kiek ga
lima. Iškolektuota duoklės iš 
penkių narių, atiduota knygos, 
išsiuntinėta tolimesniems na
riams pakvietimai, kad pasįi- 
mokėtų duokles. Dabar ti 
randasi dar du nariai nepasi- 
mokėję. Gal ir jie tuojau pa 
simokės.

Nusitarta organizuoti syl^iu 
su Moterų Kliubo narėmis 
mezgimo ir siuvimo ratėįį, 
įtraukti į veikimą daugia 
žmonių. Pernai keletas Mote
rų Kliubo narių pasiuvo 15 
dresių, numezgė keletą svede- 
rių ir kojinių, šiemet, sako
ma, jos norėjusios gauti nuo 
Raudonojo Kryžiaus darbų, 
bet negaunančios medžiagos.

Rugsėjo 20 dieną laikytas 
mažas K. P. lietuvių skyriaus 
susirinkimas. Pribuvo atsto
vas iš miesto komiteto ir ra
portavo apie būsimus lapkri
čio mėnesio rinkimus. Nurodi
nėjo, kaip svarbu dalyvauti 
rinkime metalo laužo, reikia 
atlankyti gyventojus ir dar
buotis partijos vardu. Toliau 
diskusuota apie “Sunday Woi- 
kerio” platinimą. Vietoj gau
ti bunduliais ir platinti, reikia 
laikraštį užprenumeruoti į na
mus.

Po tam atstovas pranešė, 
kad įvyks prakalbos lapkri
čio 15 dieną. Kalbės Earl 
Browderis. Susirinkimas įvyks 
Pittsburgho gražiam teatre, 
Mixson, pačiam viduryje mies
to.

(Tąsa ant 5-to pusi.)

1 I

I

i

iį]’i

Baltimore, Md
galima įsigyti iš

vai. vėl vardošaukis ir
vaizdžiais

laiko duoda 1 vai. ir 
Taigi, laiko yra gana 

pavalgyt, bet ir poil- buvo re- 
leidžiamo

Sūnus Išvažiuoja 
Demokratijos

su aukom. F. 
aukojo vištą dėl 

už kurią surinkta 
Deltuvienė aukojo 
už kurį surinkta 5

Mezgėjų Darbuote
Mūsų mezgėjos vėl sukėlė 

pinigų vilnų fondui. Iždas jau 
buvo tuščias, tai sumanyta bu
vo surengti krebsų parę pas 
Kasparus, Sparrows Point, kur 
vėl padaryta gražaus pelno, 
nors ir nedaug svečių tebuvo.

Kaip visuomet, taip ir šį sy
kį mūsų ūkininkės Deltuvienės 
vėl prisidėjo 
Deltuvienė 
laimėjimo, 
7 dol.; O. 
didelį sūrį,
dol. Su viskuo pasidarė $42.

Didelį ačiū reiškiame drg. 
Kasparam už suteikimą vie
tos veltui.

Šitai parei dirbo draugės: 
F. Deltuvienė ir J. Pivariūnie- 
nė, pagelbstint drg. Kasparie- 
nei. Ačiū draugėm už tai.

Gauta dar ir aukų; T. Kri
vickas aukavo $6. Po dol.: J. 
Smolianckas, K. Mikolaitis, M. 
Urnevičius, J. Buda.

Nupirkta daugiau vilnų. Da
bar jau megsime su rankovė- 

• .mis. Drg. Pivariūnienė pirmu
tinė pasiėmė tokį mėgsti, pas
kui ir mes nuo jos mokinsimės.

Dabar vėl rerigiame Bingo 
Party, kuri įvyks ateinantį šeš
tadienį, 26 d. rugsėjo, pradžia 
5 vai. po pietų, pas Deltųvus, 
4811 Benson Ave., Arbutus, 
Md. Prašome draugus ir prita
rėjus atsilankyti ir tuomi mu
mis paremti tame darbe, kad 
greičiau priartinti galą Hitle
riui. Taipgi prašome, gal kas 
turite kokių daiktukų dėl Bin
go paaukoti,1 tad malonėkite 
ateidami atnešti.

S. Bartašiene.

Administracijos Pranešimas
Dienraštis “Laisvė” išleido naują svarbią 

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

Korsakas trumpais ir labai
bruožais atpiešia vokiečių užpuldinėjimus 

• ant Lietuvos net nuo 853 metų. Tai virš 
tūkstančio metų vokiškųjų grobikų bandisti- 
nė istorija užgrobti Lietuvą ir sunaikinti lie
tuvių tautą ir jos kultūrą.

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

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

Norėdami, kad brošįjj 
bliką išsiuntinėjoųfė 
užsakymo. Prašome 
tojų, kurie aplaikč\te 
GROBIKAI—-MIRT 
TŪROS PRIEŠAS, tuoj 
dar negavote brošiūros, prašome greit užsi
sakyti.

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

reit pasiektų pu- 
į daugbįį kolonijų be 
visų literatūros platin- 
brošiūrą VOKIŠKIEJI 

 

AS LIETUVIŲ KUL- 
ją< platinti. Kurie

“LAISVĖS” ANTRAŠAS
427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.
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NACIAI VĖL PRARADO TŪKSTANČIUS KARIU, 
NORS ĮSIVERŽĖ DAR Į PORĄ GATVIŲ

Sovietų Oficialiai Pranešimai
Maskva, rugs. 23. — Sovietų pranešimas praeitą vi

dunaktį sakė:
Mūsų kariuomenė rugs. 22 d. įtūžusiai kovėsi su 

priešais srityse Stalingrado ir Mozdoko. Kituose fron
tuose nebuvo svarbių atmainų.

Stalingrado srityje tebesiaučia įnirtę mūšiai. Pieti
niuose miesto pakraščiuose du priešų pėstininkų pul
kai puolėsi į ataką. Sovietiniai gvardiečiai ir mortiri- 
ninkai paleido kelis papliūpos šūvius į einančius pir
myn hitlerininkus ir nušlavė apie batalioną vokiečių 
pėstininkų. Priešų ataka buvo niekais paversta.

Kitame sektoriuje, po įnirtusių kautynių, priešai už
ėmė dvi gatves. Vienas mūsų dalinys užmušė daugiau 
kaip 300 vokiečių kareivių ir oficierių, sužalojo 10 tan
kų ir sunaikino devynis trokus bei šarvuotus automobi
lius, tris kanuoles ir septynis kulkasvaidžius.

Į šiaurių vakarus nuo Stalingrado mūsų kariuomenė 
darė veiklius žygius ir padarė priešams didelių nuos
tolių. Pagal dar nepilnus apskaičiavimus, buvo užmuš
ta bei sužeista apie 3,000 hitlerininkų per dvi dienas 
ir sunaikinta 20 priešų tankų, keturios baterijos 
nuolių ir dvylika baterijų mortirų, 21-na kanuolė, 
tuonios mortiros, 27 kulkasvaidžiai ir 45 trokai bei 
tomobiliai, vežusieji kariuomenę.

Per vieną dieną buvo nušauta žemyn 12 vokiečių 
laivių. Vienas raudonarmiečių dalinys atmušė tankų 
ataką ir sunaikino 12 vokiečių tankų. Vienas sovietinis 
artilerijos batalionas sunaikino šešis priešų tankus ir 
bateriją priešų kanumių.

Mozdoko srityje mūsų kariuomenė vedė mūšius su 
priešų tankais ir motorizuotais pėstininkais. Koman- 
dieriaus Koronenko baterija atmušė hitlerininkų ata
ką ir sunaikino penkis vokiečių tankus. Kautynėse dėl 
vienos aukštumos mūsų kariai nušlavė apie vieną kuo
pą vokiečių automatiškų šaulių.

Į pietų rytus nuo Novorossiisko sovietiniai kariai at
mušė priešų atakas. Viename sektoriuje buvo sunai
kinta keturios priešų kanuolės ir nutildyta trys morti
rų ir keturios kanuolių baterijos ugnim iš mūsų kanuo- 
lių.

Grupė sovietinių žvalgų-marininkų naktį iš motori
nių valčių išsikėlė' krantan į vakarus nuo Novorossiis
ko? Nukirtę priešų sargus, jie apsupo vieną namą ir už
mušė apie 60 rumunų kareivių ir du oficierius. Ta So
vietų marininkų grupė be jokių nuostolių sugrįžo į sa
vo stovyklą. O beplaukdami per jūrą, jie nuskandino 
vieną priešų motorinę valtį.

Siniavino srityje hitlerininkai su didelėmis jėgomis 
padarė ataką, stengdamiesi atgriebt prarastas pozici
jas. Vakarop mūsiškiai kovotojai atmušė vokiečių ata
ką, padarydami priešams nuostolių. Šiame sektoriuje 
sovietiniai prieš-lėktuviniai šauliai nušovė žemyn 10 
vokiečių orlaivių.

AMERIKOS ŽMONIŲ BALSAI

ke
lt a- 
Be-

(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 
dentas raginamas atidaryti 
antrą frontą vakarų Europoje 
prieš Hitlerį, idant užtikrinus 
jo sunaikinimą.

Peticiją paskleidė CIO Wis- 
consino valstijos unijų taryba. 
Pereitą mėnesį taryba panašių 
parašų surinko 30,000 ir pa
siuntė prezidentui.

ka- 
aš-
au-

or-

AMERIKIEČIU LAKŪNAI BOMBARDAVO 
JAPONUS BURMOJ IR CHINIJOJ

Oficialiai Amerikos Pranešimai
New Delhi, Indija, rugs. 22. — Čionaitinis Jungtinių 

Valstijų štabas praneša, kas seka:
Rugs. 17 d. vidutinis mūsų bombanešis kulkasvai- 

džiais apšaudė japonų užimtą miestą Bhamo (Bur- 
moj). Kitas vidutinis mūsų bombanešis bombardavo ir 
kulkasvaidžiais apšaudė priešų žibalo valtį į šiaurius 
nuo Kathos.

Amerikos orlaiviai bombardavo ir sunaikino geležin
kelio stotį ir dalį bėgių į vakarus nuo Kathos.

Rūgs. 18 d. mūsų bombanešiai atakavo priešų or
laivių stovyklą Tinkoj ir buvusius chinų orlaivių fab
riko pastatus Loiwinge. Sprogdinančios bombos nukri
to į lėktuvų aikštę, ir buvo sunaikinta du triobesiai, 
vienas ir kitas po 300 pėdų ilgio.

Žemai skrisdami, amerikiniai orlaiviai bombardavo 
japonų trokus su kareiviais tarp Tinkos ir Loiwingo. 
Buvo bohibarduota ir priešų kareivinės Namkhane.

LIETUVIAI ŪKININKAI IR KARAS
Scottville, Mich., ir Apylinkės 
Lietuviai Ūkininkai Vieningai 
Nusistatę už Karo Laimėjimą 

Michigan valstijoj yra dik- 
čiai lietuvių ūkininkų. Kas 
metai jų skaičius didėja, nes 
vis atvyksta iš miestų ir nusi
perka savo ūkius. Scottville, 
Custer, Freesoil, Fountain, 
Bigbass Lake, Iron ir Hart 
apylinkėse priskaitoma per 
tūkstantį lietuvių ūkininkų.

Nekurie mūsiškiai lietuviai 
ūkininkai turi gyvulių ir grū
dų ūkius, o kiti vaisiniais me- 
džiais-sodininkyste verčiasi. 
Daugelis Čia išaugino gražias 
ir skaitlingas šeimas. Daug 
jaunų lietuvių amerikiečių yra 
Dėdės Šamo kariniuose rūbuo
se, veikia hitlerizmo sutriuški
nimui ir demokratijos apgyni
mui.

Jaunuolis Laiškonis Išvyko 
Armijon

Rugsėjo 7-tą surengė gra
žias išleistuves armijon jau
nuoliui Laiškoniui. Dalyvavo 
per šimtą publikos. Jo tėve
liai pačiam Custer miestelyje 
turi didelį ūkį.

Išleistuvėse dalyvavo daug 
jaunimo ir daug senesnių ūki
ninkų. Visi paspaudė jam ran
ką ir linkėjo geriausio pasise
kimo.

Naujokai
Nuo birželio mėnesio Stasys 

Klastauskas su žmona persi
kėlė gyventi ant savo farmos, 
kurią pirko daug metų atgal. 
Klastauskų sūnus yra armijoj. 
Rašo, kad jam gerai sekasi. 
Jis tarnauja submarinų- sky
riuje.

Japonija, Mandžūrija ir 
Sovietai

Ant jų gula

S. Klastauskas, kaipo nau
jokas, tai dar nedaug ką dir
ba ant žemės, šiuo laiku jis 
dirba prie dirbtuvės statymo 
Ludingtone.
Ūkininkai Vieningai Nusistatę 

Prieš Nacizmą
Apsilankius į Michigan vals

tiją pas lietuvius ūkininkus, su 
daugeliu jų teko išsikalbėti 
apie kai^ą ir apie mūsų šalies 
karo laimėjimo pastangas, 
si jie pritaria, išskyrus tik 
lis, prezidento Roosevelto 
ro laimėjimo pastangoms,
veik visi šiemet užaugino dau
giau javų ir gyvulių. O tas la
bai svarbu, nes reikia šaliai 
daug grūdų ir daug gyvulių 
mėsai.

Vienu dalyku ūkininkai nu
siskundžia, tai stoka darbi
ninkų. Kiek tvirtesni vyrai 
vyksta dirbti į fabrikus. Daug 
jaunimo iššaukė karinėn tar
nybon. Pasiliko senesnio am
žiaus ūkininkai.
visa darbo našta. Daug mote
rį] imasi vairuoti traktorius, 
padėti vyrams apdirbti laukus.

Šioj visoj plačioj apylinkėj, 
kur priskaitoma arti 1,000 lie
tuvių ūkininkų, visai mažai 
yra hitlerinės propagandos 
laikraščių. Keletas “Keleivio” 
numerių pareina. Visi, kurie 
skaito, ima gerą dienraštį 
“Vilnį,” kuris uoliai remia ka
ro laimėjimo pastangas.
Auto Nelaimėj Žuvo J. Stankus

Rugsėjo 11 dieną važiavo 
iš darbo Juozas Stankus — 
jis statė trobesius Lazdauskui. 
Apie keturias mylias nuo 
Scottville ties kryžkelių į jo 
automobilį sudavė kitas auto
mobilius ir ant vietos Juozą 
Stankų užmušė. Priešingoj 
mašinoj buvo keli žmonės ir 
ten buvusią moterį labai sun
kiai sužeidė.

Japonų imperialistai triukš
mingai minėjo 11-kos metų 
Mandžūrijos pavergimą, kaip 
jie vadina “išlaisvinimą.” Jie 
gyrėsi, būk Mandžūrijoj jiems 
pasipriešinimas išnykęs, tik 
“1,000 banditų likę.” Kiek yra 
žinia, Mandžūrijoj dešimtys 
tūkstančių partizanų veikia 
prieš Japoniją.

New Yorke Associated Press 
radio priimtuvai užrekordavo 
Japonijos generolų ir politikų 
kalbas. Visi jie didžiavosi 
Mandžūrijos pavergimu. Dau
gelis iš ji] sakė, kad “Anglija, 
Chinija ir Jungtinės Valstijos 
kursto Sovietų Sąjungą užpul
ti Japoniją.” Kiti sakė, kad 
paskalai, būk tarpe Japonijos 
ir Sovietų Sąjungos “reikalai 
pablogėję,” būk “Japonija 
ruošiasi užpulti Sovietus,” yra 
išmislas. Jie sakė, kad Japo
nijos imperialistai 
kos sutarties su 
junga.

žinoma, šios jų
būti tik pridengimas jų prisi
rengimui užpulti ant So
vietų Sąjungos ir jų; pateisini
mui, būk Anglijos, Chinijos ir 
Amerikos kurstoma Sovietų 
Sąjunga “juos užpuolė.”Bet iš 
antros puses Japonijos impe
rialistai rimtai turės pagalvo
ti, pirm darys tokį užpuolimą, 
nes Raudonoji Armija jau ke
lis kartus jiems dantis išdau
žė.

Terre Haute, Ind. — Rug
sėjo 20 dieną čionai pabaigė 
savo konvenciją Indiana vals
tijos’CIO unijos. Tai buvo la
bai entuziastiška ir kovinga 
konvencija. Jinai pasiuntė 
pasveikinimą Stalingrado dar
bininkams ir priėmė rezoliu
ciją už atidarymą antro fron
to be tolimesnio atidėliojimo.

Konvencija užgynė Roose- 
velto politiką ir pasižadėjo ją 
visais būdais remti. Konven
cija taipgi pasmerkė John L. 
Lewis politiką ir užgynė Phi
lip Munnay vadovybę CIO ju
dėjime.

Boston, Mass. — Pereitos 
savaitės pabaigoje Komunistų 
Partija buvo sušaukus atvi
ram ore susirinkimą miesto 
aikštėje Common. Susirinki
mas buvo didelis ir sėkmin
gas. Kalbėjo ir karo bonus 
pardavinėjo komunistų vadai 
Otis Hood, Anne Burlak, Jack 
Green ir Alice Green. Tik vie
name šiame susirinkime par
duota karo bonų už $15,000.

Albany, N. Y. — Guberna
torius Lehman atžymi, kad 
šiandien Jungtinių Valstijų ar-

laikysis tai-
Sovietų Są-

kalbos gali

12-tą Scottville 
ūkininkai surengė 
“Vilnies” redak-

Prakalbos Apie Karą
Rugsėjo 

apylinkėj 
F. Abekui,
cijos nariui, prakalbas, žmo
nių prisirinko dikčiai. Jis aiš
kino karo eigą, niirodė į svar
biausias karo vietas ir tuos 
pavojus, kurie kyla iš delsimo 
smarkiai užatakuoti priešą iš 
vakarų—atidaryti antrą fron
tą, v

Daug svarbių klausimų kal
bėtojas visapusiai nušvietė. Po 
prakalbos vienbalsiai priėmė 
rezoliuciją, kurioje lietuviai 
ūkininkai pasižadėjo visom jė
gom darbuotis karo laimėji
mui ir išreiškė prezidentui 
Rooseveltui pageidavimą, kad 
nedelsiant rūpintųsi 
fronto atidarymu.

Lėšų padengimui ir spau
dos paramai sumetė aukų apie 
$20. Ta proga Bložienė iš 
Hart, Mich., aukojo $20 So
vietų Sąjungos paramai, Vyš
niauskas aukojo $5.
Lapenų Sūnus Padarė Svarbų 

Išradimą
T. A. Lapenas, Lapenų sū

nus, padarė labai svarbų išra
dimą. Jis išrado naują stiklą, 
kad būtų galima matyti pil
nai visas spalvas. Taip nute
kina stiklą, kad jis kur kas 
daugiau pritraukia — geriau 
per jį matosi, negu per iki šiol 
gamintus stiklus.

Šis jaunas išradėjas nuo vai
kystės dienų praktikavosi su 
stiklais. Jis dabar savo išra
dimą jau vykina gyveniman. 
Orlaivyno viršylos pripažino, 
kad karo orlaiviams šisai iš
radimas labai svarbus. Jis ir 
kiti du asmenys įsteigė tų stik
lų gaminimo įmonę Dayton, 
Ohio.

Prie pabaigos tenka pažy
mėti, kad šiemet ūkininkai ge
rėliau gyvena, nes už savo ga
minius gauna aukštesnes kai
nas. Jie pritaria Roosevelto 7- 
nių punktų programai, kad iš
vengti pinigų atpiginimo, tik 
susirūpinę, kad kai bus nu
statyta gyvulių ir grūdų kai
nos, tai kad būtų nustatyta 
mašinų, trąšų ir kitokių ūki
ninkams reikmenų kainos. 
Ūkininkai turi organizuotis ir 
apginti savo reikalus, taipgi 
darbuotis už karo laimėjimą.

Svečias.

* LIETUVIŠKAS ★

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINĖ) 
Rheingold Extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokių
Vynų ir Degtinės
Importuotų ir Vietinių

Kasdien Turime 
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ 
JUOZAS ZEIDAT

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

antro

mijoje tarnauja apie 5,000 in- 
dijonų jaunuolių. Jis ragina 
New York o valstijos žmones 
paminėti šį šeštadienį kaipo 
specialę indijonų dieną.

New York. — Rugsėjo 17 
dieną čionai laikė susirinkimą 
viršininkai Komunistų Partijos 
kuopų šiame mieste. Jie suor
ganizavo “Daily Workerio” 
Patarimo Tarybą, kuri rūpin
sis dienraščio palaikymu ir 
platinimu. Susirinkime daly
vavo 400 veikėjų ir delegatų.

t

Pittsburgho Žinios
(Tąsa nuo 4-to pusi.)

Kurie susirinkime dalyvavo, 
pasimokė jo duokles. Tiktai 
peiktina, kad iš McKees Rocks 
niekas nelanko susirinkimų, 
kuomet susirinkimai įvyksta 
North Sidėje.

Rugsėjo 17 dieną Pittsbur
gho lietuvės moterys atidarė 
lietuvių skyrių (Booth ) dėl 
pardavinėjimo karo bonų ir

štampų. Parduota bonų už 
$38,100 ir už kelis Šimtus— 
štampų. Nors tą dieną buvo 
smarkus lietus, bet pasekmės 
buvo geros. Pirmininkės yra 
B. Pivariūnienė ir M. Šimkie
nė. Vieta: Liberty ir Seventh 
Ave.

Praeitą savaitę nfūsų LDS 
160 kuoops namo direktorius 
su žmona nupirko iš P. Karso- 
kų saliūną ant East Northern 
Avė. Jau daro biznį. Velinam 
pasisekimo.

Rugsėjo 14 apsivedė Ant. 
Ubartas iš New Kensingtono 
su K. Ivanauskiene iš North 
Sides. Abudu našliai, šliūbą 
ėmė lietuvių bažnyčioj.

Praeitą savaitę išėjo į ka
riuomenę lietuviai: Jos. Maks- 
tutis, Jos. Adomaitis, J. Pavi- 
lonis. Savanoriai įstojo Paukš
čio sūnus, taip pat advokatas 
Schultz (šaltis) įstojo kaipo 
1-mo laipsnio leitenantas.

D. P. Lekavičius.

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS :
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga •

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

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

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

Lietuvių Rakandų Krautuve

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

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

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

WORCESTER, MASS.
“Laisves” 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 atstoyas. 
Kazlauskas, Sekr.

M.
(-223-225)

PITTSBURGH, PA.
LDS 160 kp. vakarienė įvyks sek

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

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

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue
NEWARK, N. J.

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

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių
VELTUI ŠERMENINĖ

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

ir kitkam
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

;.i

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

[š senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais.
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavojt 
įvairiom spalvom.

STOKES
St., Brooklyn

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei-

JONAS
512 Marion

Kamp. Broadway ir Stono Avė. 
prie Chauncey St., Broadway Line

Tel. GLenmore 5-6191

Clement Vokietaitis
Lietuvis Advokatas 

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tol. TRiangle 5-3622

168 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.

Tol. EVergrecn 8-7179

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

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

UNDERTAKER

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Tcl. STagg 2-0783
NIGHT—HAvcmcycr 8-1158

409 ir 417 Grand St., Brooklyn, N. Y.
Tcl. EVergrecn 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

F. W. Shalins 
(Shalinskas) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica ,Ave. 
Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

LAIDOTUVIŲ

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

būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St
Philadelphia, Pa
Telefonas Poplar 4110
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NowVrto^ifefeferafiioi
Už Antrą Frontą ir Greitą Pergalę ant Fa
šizmo Dalyvaukite Demonstracijoj Rugs. 24
Ketvirtadienio vakarą, rug

sėjo 24-tą dieną, 5 valandą, 
minios New Yorko darbo žmo
nių ir kitų pergalės ant fašiz
mo ir greitos karo užbaigos 
šalininkų tiesiai iš darbo pa
trauks į Union Square, New 
Yorke, kur įvyks viena iš di
džiausių miesto istorijoj de
monstracijų, šaukiama parem
ti karo pastangas, paremti 
prezidento Roosevelto karui 
laimėti programą.

žinodami savo narių nusi
statymą antro fronto ir perga
lės ant fašizmo klausimu, 87 
stambiųjų unijų vadai pasisa
kė už pilniausią paramą šiai 
demonstracijai ir jos progra
mai.

Tarpe užgyrusių demonstra
ciją yra Albertas Stonkus, biz
nio agentas U. E. didžiojo lo- 
kalo 475, turinčio tūkstančius 
narių karo darbuose.

Desėtkai tūkstančių darbi
ninkų dalyvaus demonstraci
joj, daugelis organizuotai, su 
savo vėliavomis ir iškabomis.

Jūrininkai, kurie kiekvieną 
karo dieną rizikuoja savo gy
vastis veždami karo reikmenis 
mūsų armijoms ir talkinin
kams, kurių unija jau neteko 
virš tūkstančio naVių, masinia
me narių mitinge pereitą pir
madienį nutarė atsišaukti į 
prezidentą Rooseveltą atidary
ti Antrą Frontą Dabar ir nu
sitarė uždaryti savo centrą ir 
visi atmaršuoti į demonstraci
ją.

Eilė žymių unijų vadų kal
bės demonstracijoj, tarpe tų 
bus Ben Gold, Kailiasiuvių

H-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Daugelio Organizacijų Vadai New Yorko Malioriai Aukos
Ir Veikėjai Pagerbs 
Ilgametę Kovotoją

Visos Dienos Uždarbį 
Karo Paramai

kalbės kongresma- 
Marcantonio, Darbo 
republikonų ir de- 
kandidatas iš naujo

Unijos internacionalis prezi
dentas; Ferdinand C. Smith, 
Nacionalės Jūrininkų Unijos 
sekretorius; William Alberton, 
Maisto Darbininkų Unijos Lo- 
kalo 16-to sekretorius.

Taipgi 
nas Vito 
Partijos, 
mok ratų
išrinkimui į kongresą iš 20-to 
kongresinio distrikto, New 
Yorke. Kalbės ir Civilinių Ap
sigynimo atstovas.

Tarpe komunistų kalbėtojų 
bus Israel Amter, kandidatas 
į gubernatorius; Elizabeth 
Gurley Flynn ir Ben Davis, Jr., 
kandidatai į, kongresmanus 
nuo visos valstijos (at-large); 
Robert Minor, Peter V. Cac- 
chione, Miesto Tarybos narys, 
ir kiti.

Dainuos paskubusieji Alma
nac Singers.

Masės lietuvių darbo žmo
nių ii' abelnai demokratijos 
mylėtojų taipgi širdingai sto
ja už antrą frontą kaipo už
tikrinimą pergalės ant fašiz
mo ir saugumo demokratijos 
mūsų šaliai ir pasauliui. Jie 
tą pareiškia šapose, susirin
kimuose, namie. Dabar pro
ga tą sentimentą pareikšti vie
šai, savo dalyvavimu šioje de
monstracijoje pridėti savo bal
są prie bendro visos Amerikos 
žmonių šauksmo už antrą 
frontą ir sumušimą Hitlerio Tr 
jo Ašies dabar, kol dar no per 
vėlu.

Visi dalyvaukime Union 
Aikštėj, 16th St. ir Broadway, 
New Yorke!

Ella Reeve Bloor, kurią dar
bininkai meiliai ir saviškai va
dina Močiute, bus pagerbta 
masiniame bankiete šį sekma
dienį, rugsėjo 27-tą, 7 vai. va
karo, Riverside Plaza, 253 W. 
73rd St., New Yorke.

Bankietas svarbus ne vien 
tuomi, kad Močiutei Bloor šią 
vasarą suėjo 80 metų amžiaus. 
Ji pagerbiama dėl to, kad virš 
50 iš tų 80 metų pašventė ko
vodama už gerbūvį darbo 
žmonėms ir kad šiandien, ne
žiūrint senatvės, ji tebekovo
ja.

Kada daugelis jaunesnių pa
jūryje sėdėdami braukė pra
kaitą ir dejavo, kad karšta, ši 
senutė per visą vasarą, apie 
tris mėnesius, važinėjo su pra
kalbomis po visą didelę mūsų 
šalį, apvažiuodama tūkstan
čius mylių, pasakydama virš 
70 prakalbų mobilizavimui 
Amerikos žmonių, ypatingai 
moterų, užimti vietą kovose už 
pergalę ant fašizmo, štai dėl 
ko tas bankietas svarbus, ta 
jos sukaktis brangi darbo 
žmonėms.

Šis šeštadienis, rugsėjo 26- 
ta, bus maliorių specialė dar
bo diena paramai karo, kaip 
skelbia Louis Weinstock, Ma
liorių 9-to Distrikto Tarybos, 
AFL, finansų sekretorius.

Jeigu tik samdytojai koope
ruos su malioriais tą dieną 
duoti darbo, tos dienos darbo 
aukos sieksiančios per šimtą 
tūkstančių dolerių. Maliorių 
pilnos dienos uždarbis 
$11.20. Viename tik 9-me 
trikte yra 10,000 unijistų 
liorių. Prie bendro darbo 
yra nusitarę
unijistų iš 18-to 
Brooklyne, ir 1,500 iš 48-to 
distrikto, Queens.

Tarimas buvo pravestas vi
suotinu narių referendumu.

Tarpe gausiančių paramos 
yra sekamos įstaigos: ŪSO, 
Am. Raudonasis Kryžius, ar
mijos ir laivyno nukentėju- 
siems ir jų šeimoms šelpti fon
dai, Rusijai, Chinijai, Angli
jai gelbėti įstaigos, Didžiojo 
New Yorko Fondas ir pačių 
maliorių kariuomenėje esan
tiems nariams apdovanoti ir 
pašeipti fondas.

yra 
dis-
ma- 
dar

prisidėti 3,500 
distrikto,

ir pradėjo spardyti. Tuo lai
ku ėjęs pro šalį 
pat apstumdytas, 
Abu turėjo būti 
Lincoln ligoninėj.

zonos wardenu 
skundėsi, kad 

wardenu dežu- 
pakaitoj, ka- 

sumušimo. Lai-

Riener taip 
apdaužytas, 
apžiūrėtais

Bert Green, 
komandierius, 
sunku gauti 
ruoti naktinėj 
dangi jie bijosi
ke miesto užtemdymų toj apy
linkėj wardenai apmėtomi nuo 
stogų su buteliais ir vandens 
pripiltais maišeliais.

Apylinkė nuo seno žinoma 
Krikščionių Fronterių ir Mobi- 
lizatorių siautimu iki japonų 
atakos ant Perlų Uosto. Ten 
mitingaudavo ir antisemitizmą 
skleisdavo Joe McWilliams, 
Krikščionių Fronto šulas. Ten 
buvo jau išsivystę ir praeivių 
apmušinėjimai per pro-naciš- 
kus gengsterius, bet teisėjai 
Anna Kross keturis stipriai 
nubaudus, likusieji buvo apri
mę.

• Brooklyne ne geriau. Dar
bo šventės savaitę frontonai 
tikrai hitleriškai buvo pasiel
gę, išdaužydami Flatbush 
Congress House, skyrių Ame
rikos žydų Kongreso, kuris 
labai daug darbuojasi rinkime 
karui medžiagų. Vien gurno 
buvo surinkta, apie 800 sva
rų. Veikli įstaiga buvo rakšti
mi pro-naciams. Atakoje, na
ciški valkatos nuo sienų buvo 
nulupinėję Amerikos vėliavas, 
o jų vietoje užtepę svastikas, 
rakandai ir rašomoji mašinėlė 
nepataisomai sudaužyta.

Pro-naciškas vandalizmas ir 
gengsterizmas turėtų būti

BROOKLYN) LIETUVIU DRAUGIJŲ
AMBULANSO KONFERENCIJA ‘

Jau yra visiems žinoma, 
kad ambulansas nupirktas ir 
Amerikos Raudonajam Kry
žiui perduotas. Bet yra šau
kiama draugijų/ atstovų kon
ferencija rugsėjo 25 d., 8 vai.

liečiu Kliubo svetainėje, 280
Union Ave., Brooklyn, N. Y.

Prašome visų draugijų at
stovus dalyvauti laiku ir iš-

girsti pilną raportą ir sąskai
tą pirkimo ambulanso komite
to.

Draugijų atstovams bus duo
dama raštiškos atskaitos par
nešti draugijoms. Taigi, drau
gijų atstovai dalyvaukite šioje 
konferencijoje, prie užbaigi
mo Brookly.no ir apylinkės lie
tuvių prakilnaus darbo.

KOMITETAS

Bet darbininkų Močiutei 
pagerbti bankiete dalyvaus ne 
vien tik eiliniai sunkaus dar
bo žmonės. Jai bankieto ren
gėjų komitete randasi žmonių 
iš viso amerikinio gyvenimo 
sričių, tarpe tų eilė žymių li
beralų, aktorių, autorių, uni
jų, pilietinių ir kultūros or
ganizacijų vadų.

Lietuviai irgi susidomėjo tos 
kovotojos sukaktimi. Geroka 
grupė norinčių dalyvauti susi
rašė, užsimokėjo po $2 ir ban
kiete 
stalas, 
pinosi 
vietos
kyti tik iš anksto, tad dauge
lis apgailestaus, kad dėl ati
dėliojimo paskutinei minutei 
pavėluos, neteks dalyvauti ta
me puikiame bankiete, suruoš
tame tokiam garbingam tiks
lui.

Antisemitiški Valkatos Vėl 
Užpuldinėja Gyventojus 

Bronxo Gatvėse

Great Neck, N. Y
GEORGE KAZAKEVIČIUI Iš- 

. LE1STUVIŲ VAKARIENĖ

Pirmyn Choras ruošia Geo.

rienę, sekmadienį, rugsėjo 27 
d. Kasmočių salėje, 91 Steam
boat Rd., pradžia 6 vai. vak. 
Įžanga $1.25 asmeniui. Bus 
šokiai ir puiki dailės progra
ma. Choras, netekdamas savo 
mylimo ir taip didžiai gerbti-j 
no mokytojaus, rengia ant 
greitųjų atsisveikinimo ir sy
kiu jubilėjinį penkių metų 
sukakties Geo. Kazakevičiaus 
su Choru Pirmyn pažmonį. 
Jurgis išeina Dėdei Šamui tar
nauti, mušti fašistus. Mes nors 
liūdime netekdami gabaus 
mokytojo, bet sukaupę jėgas 
stengsimės palaikyti chorą to
kioj aukštumoj, kaip iki šiol. 
Kviečiame vietinius ir brook- 
lyniečius Jurgio ir choro drau
gus skaitlingai dalyvauti. Sy
kiu pareikšime atatinkamą ir 
užsitarnavusią pagarbą Jur- 
giui ne tik kaipo gabiams mo-

neišsemiamos energijos jau
nuoliui, dirbančiam visuome
ninėje dailės ir meno dirvoje. 
Iki pasimatymo sekmadienį. 
(224-226) Kom.

• ' Iš vieno atlikusio metalinio 
kibiro galima padaryti trys 
durtuvai.

jau užsakyta lietuvių 
Grupės sudarymu rū- 
A. Bimba. Kadangi 

prie stalo galima užsa-

Atakos ant wardenu ir šiaip 
gyventojų žydų Bronxe daė- 
jo iki to, kad pereitą antra
dienį atsidūrė teisme pas tei
sėją Raphael Koenig, 
man buvo pašauktas 
Fesselmeyer, 19 metų 
zas, 357 E. 135th St.,
namas su sėbrais užpuolus ir 
sumušus du žydus tos apylin
kės gyventojus, Joseph 
20 metų, 699 E. 139th 
Manny Riener, 
St.

Kaip liudyta 
stovėjęs prie
lempa ir skaitęs laikraštį. Fes- 
selmeyeriui atėjus prie jo ir 
šūktelėjus “žydas,” atsiradus 
ir grupė mušeikų, parmušė jį

Akiniai už $7,50
Per sekančias 30 dienų, mes 

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

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

'griežtai suvaldytas. Demokra
tiškoj Amerikoj negalima to
leruoti storm-trūperiško siau
timo prieš žydus ar prieš bile 
kurią kitą žmonių grupę.

Kandidatas į Gubernatorius
Aiškina, Kas Tie Antro 

Fronto Priešai
Israel Ameter, Komunistų 

Partijos kandidatas į guber
natorius New Yorko valstijoj, 
savo du kart savaitinėj pra
kalboj per radio (antradienių 
ir ketvirtadienių vakarais 10 
vai.), iš stoties WQXilt, perei
to antradienio vakarą nagri
nėjo, kas ir kaip priešinasi an
tram frontui.

Amteris sakė, kad nežiū
rint pavojaus rusams būti su
muštiems prie Stalingrado, 
Hitleriui pergalės vėtytojai 
antro fronto sabotažuotojai, 
kad pridengti savo simpatijas 
hitlerininkams, kelia savo “iš
davikiškus balsus ir pasakoja 
mums, būk mes, komunistai, 1 
nesuprantame Roosevelto-Mo- i 
lotovo pareiškimo.“ .

Kandidatas vyriausia ataka- j 
vo laikraščio “World-Tele
gram” pereitą pirmadienį įdė- i 
tą rašėjo Wm. Philip Simms 
kolumną, kurioje jis rašė, būk 
komunistų gUbernatorinio kan
didato Amterio ir generalio se
kretoriaus Browderio paskiau
sios prakalbos antro fronto 
klausimu esančios padiktuotos 
pagal Maskvos reikalus. Apie 
tą Simms raštą Amteris sakė:

“Paegzaminuokite jo minti 
ir jūs tame (Simms) rašte ra
site nacių ligos perus ‘skaldyk 
ir užkariauk.’ Naciai visuo
met bandė padalinti demokra
tines valstybes — padalinus 
visus, geriau užkariauti po

vieną. Kada mes komunistai, 
kartu su milionais kitų žmo
nių, kovojome už kolektyvį 
saugumą, naciai ir jų draugai 
tai vadino Maskvos triksu. . .”

Pažymėtina, jog komunis
tai nėra vieni nusistatyme, 
kad antras frontas dabar yra 
reikalingas Amerikos saugu
mui, kaip lygiai ir viso pasau
lio demokratijos išgelbėjimui, 
o ne vien tik Sovietų Sąjun
gai, kaip hitlerininkai bando 
perstatyti. Už antrą frontą 
tuojau yra pasisakiusios šimtai 
darbo unijų ir kitų masinių 
organizacijų. Už tai stoja dau
gelis Šalies gerovės žiūrinčių 
kongresmanų, kaip kad Marc- 
antonio, kuris pareiškė, kad 
geriau Hitlerį smogti dabar, 
kol jo rankos pilnos bėdų So
vietų Sąjungoj, negu bus ta
da, kai jis atgrįš visą pekliš
ką karo mašiną į pietus ir į 
vakarus.

Dienraščio
“LAISVES”

Koncertas
įvyks

Lapkr.-Nov. 8
Bus

LABOR LYCEUM
BROOKLYN, N. Y.

Teis- 
Peter 

vaikė- 
kalti-

LORIMER RESTAURACIJA
ANTANAS BARZDA, Savininkas 

417 LORIMER ST. “Laisvės” Name BROOKLYN

Kas Daryti Surinkus 
Metalą?

lenty-Surankiojus iš šėpų, 
nų, aukštinių ir skiepų viso
kius atliekamus metalinius 
daiktus, kas nori, gali parduo
ti sendaikčių supirkėjams, gali 
atiduoti 
goms 
neštą 
tokių 
duoti 
valo
specialės metalui išvešti die
nos ir tą rytą išnešus padėti 
prie namų.

Brooklyne miestas surinks 
metalą 8-tą spalių, Queens — 
2-rą, Bronxe — 13-tą, Man- 
hattane — 15-tą.

įvairioms labdarin- 
įstaigoms, kurios už su- 
metalą pasidaro šiokių 

įplaukų. O kas nori ati- 
tiesiog miestui, tas pri- 
surinkus palaikyti iki

Šioje rinkliavoje katui me
džiagų rinks tik metalą. Pra
šo nemaišyti su metaliniais 
daiktais gurno ir kitų medžia
gų, bet jas palaikyti atskirai 
rinkliavai.

Visų susipratusiu Darbininkų 
pareiga skaityti “Laisvę”

RANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJIMAI

Pasirandavoja 3 kambarių mo
demiškai ištaisytas apartmentas, 
$25.00 renda. Taipgi reikalingas ir 
prižiūrėtojas (Superintendent), ku
riam bus nuleidžiama $15.00 į 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)

626 E.

Poris, 
St., ir 
141st

Boristeisme, 
šaligatvio po

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

Geriausios rūšies

VALGIAI
Gaminami Europlško 

ir Amerikoniško 
Stiliaus

Puikūs lietuviško na
mų darbo kilbasal b* 

kepta paršlena

Gaspadoriškai nuvirti 
kopūstai ir barščiai

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

Visada yra pasirinkimas pieniškų valgių ir daržovių—virtų ir žalių

Bankiete bus įspūdinga me
no ir kalbų programa. Kalbė- 
tuojuose bus William. Z. Fos
ter, Komunistų Partijos nacio- 
nalis pirmininkas, James W. 
Ford, Elizabeth Gurley Flynn, 
kandidatė į kongresmanus, ir 
pati Močiutė Bloor.

L. K. N.

$7.50.

STENGER & STENGER 
OPTOMETRISTS 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y.

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

anglių pristatymas į miestus

PERSPĖJA NUO SUKČIŲ

S v e i k a t os komisionierius 
Stebbins perspėja restauran- 
čikus apsisaugoti sukčių, kurie 
persistatydami maisto inspek
toriais bando išgauti kyšių 
grąsindami šaukti teisman, jei 
neatsinaujins jų leidimų.

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 7-1661
^Įt^Į^M^Į^IĮ^I^Įt^^ĮĮ^ĮĮ^Įt^Į^Į^ĮĮ^Įt^Įt^ĮĮ^Į^ĮĮ^Į^^ĮĮ^M

Civilinių Apsigynimo rašti
nė pajieško moterų liuosnorių 
padėt surinkime kenų ir pri
žiūrėti, kad bildinguose nebū
tų kenai išmetami j šiukšles.

459 GRAND ST
Skersai nuo Republic Teatro 

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

Įgaliotos rinkti valdžiai pie- 
talą įstaigos turės raudonos, 
baltos ir mėlynos spalvos iška
bas su užrašu “Salvage De
pot.

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

OS

(c

C

A

TI1IT LEMS lOTUUG IJKID

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

Krautuvėje yra 
didelis pasirin
kimas 1 a i kro- 
džių, 1 a ikrodė- 
lių, deimantinių 
žiedų, auksinių 
ir s i d a brinių 
daiktų ir daik
telių, kokių tik 
jums reikalin
ga.

DAIKTAIS IK 

KAINOMIS

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 Pare Kiekvieną Šeštadienį!
TURIME GERŲ VYNŲ IR DEGTINIŲ

Ateikite pasimatyti su Giviais
®tai Geriausias Alus Brooklyne 

“dresa,. --------------------------------------------------

1

o

VIRI-THIN RYTHM ...
Yellow gold filled cats, 
l7-|bwel Precltlon move
ment .... $33.78 

. A

MERCEDES ... 14 Id. 
•olid yellow gold eats, 
l7-|ewel Precltlon move
ment •. . . . S42J50

YERI-THIN AIRWAY . . . Ptai BOSITE 

ee yellow gold ffled eeie •**» PATENKINTI 

Guildite beck. 1t jeweli . $29 Jf

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

Brookly.no
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