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Suraminantį pareiškimą pa
darė Raudonosios Armijos or
ganas, “Raudonoji žvaigždė.” 
Dienraštis pareiškė, kad Sta
lingradas galima apginti ir tu
rės būti apgintas.

Jeigu taip bus, tai galima 
Įsivaizduoti, kokios didelės 
reikšmės tas turės visam lais
vę mylinčiajam pasauliui!

Stalingrado apgynimas būtų 
pilnai užtikrintas, jei vakarų 
Europoje būtų atidarytas ant
rasis frontas. Ir ne tik Sta
lingradas būtų apgintas, bet 
Hitleris būtų sumuštas dar 
šiemet. Vadinasi, karas būtų 
labai sutrumpintas, mažiau 
žmonių reikėtų paaukoti faši
stiniam bestijai sunaikinti.

Dėlto laisvę mylintieji žmo
nės privalo nuolat ir nuolat 
reikalauti, kad antrasis fron
tas būtų atidarytas greičiau
siai galimu laiku.

“ • ”* “•
Wendell Willkie, pasirodo, 

yra labai susidomėjęs Tarybų 
Sąjungos žmonių gyvenimu. 
Tai vienas retų amerikiečių, 
kuris taip apdairiai studijuoja 
tarybinę padėtį. Jis lankėsi 
fabrikuose, jis lankėsi kolek
tyviuos ūkiuos. Ir jis eina ten, 
kur tik nori, be jokių nuro
dymų, be iš anksto kieno nors 
.nustatyto tvarkoraščio.

Yra Amerikoje žmonių, — 
pav. Čikagos lietuviškų men
ševikų tūzas — kurie nuolat 
tauškia, kad nuvykęs žmogus 
į Tarybų Sąjungą, mato tik 
tą, ką jam vyriausybės orga
nai parodo, na, o jam rodomi 
tik patys pavyzdingiausieji 
dalykai. Bet štai ponas Will
kie, republikonų partijos va
das, pareiškia, kad jis eina 
ten, kur nori, kalbasi su kuo 
tik nori. Ir podraug jis parei
škia, kad jį stebina Tarybų 
Sąjungos fabrikai, — stebina 
savo įruošimais ir darbo orga
nizuotumu. 

• • •
Žinios iŠ Lonodono skelbia, 

kad per šį karą vokiškieji 
banditai pavergtuose kraštuos 
yra nužudę virš 200,000 civi
linių žmonių.

Tai baisi skaitlinė.
Ir nekaltų žmonių žudymui 

galo nėra. Kasdien ir kasdien 
žmonės šaudomi Francijoj, 
Lenkijoj, Čechoslovakijoj ir 
kituose kraštuos.

Tačiau joki žudymai žmo
nių nesulaiko nuo kovos už 
laisvę, žmonės prieš vokiečius 
visur kovoja ir kovos. Jie ne
kantriai laukia antrojo fron
to atidarymo. Kai jis bus ati
darytas, tuomet matysime to
kį žmonių sukilimą, kokio dar 
nesame matę.

šaudydamas nekaltus žmo
nes, Hitleris skelbia pasauliui, 
kad jie esą “Maskvos agen
tai.” Kas tik kovoja prieš fa
šizmą, tas šiandien “Maskvos 
agentas.” Jeigu kada nors 
toks žmogaus pavadinimas ga
lėjo jį užgauti, tai šiandien jis 
jį tik pastato garbingųjų žmo
nių eilėse.

• • •
Iš Maskvos šiandien pasau

lis semiasi įkvėpimo ir pamo
kų, kaip kovoti prieš žmonijos 
neprietelių. Maskva, Leningra
das, Sevastopolis, Stalingradas 
rodo, kaip ginti savo kraštą, 
savo tėvynę nuo žmonijos pa
baisos, fašizmo.

Leonas Pruseika išvyko į va
karines valstijas su prakalbų 
maršrutu. Jis apsilankys sau
lėtoje Kalifornijoje, apsilan
kys Oregone, bus ir Washing- 
tono valstijoj.

Reikia tikėtis, kad d. Pru
seika padės draugams ir drau
gėms sustiprinti ne tik mūsų 
spaudą, bet ir organizacijų 

kuopas,—LDS, ALDLD,— kur
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Kaina $G.OO Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.50

Metams

No. 225 LAISVES

SOVIETAI TRIUŠKINA NACIUS STALINGRADE IR KITUR
WILLKIE KALBĖJOSI 

SU STALINU PER 
DVI VALANDAS

I 
■

Jis Parveš Rooseveltui Raportą, kaip Sovietai Nusivylę, 
Nepasitenkinę, kad Talkininkai Neatidaro Antro Fronto

Maskva. — Wendell L. 
Willkie, asmeninis preziden
to Roosevelto atstovas, ta
rėsi dvi valandas su Sovie
tų premjeru Stalinu ir už
sienių reikalų komisaru Mo
lotovu. Pasitarimų turinys 
(šiuos žodžius berašant) 
dar nepaskelbtas.

Bet rugs. 24 d. radijas 
pranešė, kokį raportą Will
kie parveš prez. Roosevel
tui; sako:

“Aš raportuosiu preziden
tui, kaip vis labiau ir la
biau didėja rusų nusivyli
mas ir nepasitenkinimas dėl 
to, kad talkininkai neatida
ro antro fronto prieš Vo
kietiją.”
WILLKIE NUSTEBINTAS 

MASKVOS APSIGY
NIMAIS

Pirm pasimatant su Sta
linu, Willkie per tris valan
das stebėjo darbą viename

Stalingradas Gali Būti Daug Talkininky Laivu 
Antra Maskva, Sako Pro Nacių Ugnį Įgabeno 

Karininkai Londone Sovietam Reikmenių
London, rugs. 24. — Ka

riniai talkininkų tėmytojai 
Londone išreiškia viltį, kad 
Stalingradas galės atsilai- 
kyt prieš vokiečius. Kari
ninkai pripažįsta, jog Sta
lingrado padėtis aiškiai pa
gerėjo. Jie tikisi, kad Sta
lingradas bus antroji na
ciams Maskva.

Tie karininkai primena, 
jog pernai gruodžio mėnesį 
vokiečiai buvo tik už 13 my
lių nuo Maskvos, bet Rau- 
donoji Armija per audrin
gas kontr-atakas nugrūdo 
juos gana toli atgal.

Anglai Užėmė Prancūzų 
Madagaskaro Sostinę

L ondon. — Anglų kariuo
menė rugs. 23 d. užėmė Ta
nanarive, sostinę didžios 
francūzų salos Madagaska
ro, į rytus nuo Afrikos. 
Anglų oficierius pertraukė 
francūzų radijo programą, 
pranešdamas per jį, jog 
miestas užimtas ir viskas 
ramu.

(Talkininkai turėjo paro
dymu, kad Vichy Francijos 
valdžia leido fašistu subma- 
rinams naudotis Madagas
karo prieplaukomis ir kad 
japonų ir vokiečių agentai 
plačiai veikė toje saloje.)

jos gyvuoja. O kur jų dar nė
ra, padės įkurti.

Laimingiausios jam kelio
nės!
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didžiame kariniame Mas
kvos fabrike; per vertėją 
jis statė darbininkam viso
kius klausimus ir kalbėjosi 
su jais; be kitko, patyrė, 
jog visi tie darbininkai tu
ri artimų giminių fronte.

Kartu su Amerikos amba
sadorium admirolu Stand- 
ley, Willkie automobiliu ap
važinėjo Maskvos apylinkes, 
tėmydamas jos apsigynimus 
prieš vokiečių atakas iš oro 
ir ant žemės. Jis sakė, jog 
yra matęs svetur įvairių ap
sigynimo į r e n g imu, bet 
Maskvos apsigynimai yra 
sėkmingiausi iš visų, ku
riuos jis bet kada matė.

Jungtinių Valstijų amba
sadorius Standley suruošė 
pietus, kuriuose su Willkie 
dalyvavo ir įvairių kitų 
Jungtinių Tautų diplomatai. 
Laike pietų jis kalbėjosi su 
keliais aukštais Sovietų val
dininkais.

London. — Anglų laivyno 
ministerija pranešė, jog at
plaukė į šiaurinius Sovietų 
uostus didžioji dauguma 
Amerikos, Anglijos ir sovie
tinių laivų, atgabendami la- 
b'i didelius krovinius kari
nių r e i k m enų Sovietam, 
nors tuos laivus per šešias 
dienas ir naktis atakavo vo
kiečių submarinai ir orlai
viai. Šie laivai plaukė vienu 
ilgu būriu, lydimi talkinin
kų karinių laivų.

Priešai padarė nuostolių 
kai kuriem iš tų laivų, bet 
toli gražu ne tiek, kaip na
ciai gyrėsi; ale nė vienas 
karinis talkininkų laivas 
nebuvo nuskandintas.

NACIŲ BLOFAI
Berlyno radijas praeitą 

sekmadienį su didžiausiu 
triukšmu ir krykštavimais 
paskelbė, būk jie nuskandi
nę 38-nis iš 45-kių Anglijos 
ir Amerikos prekinių laivų, 
plaukusių į Sovietus, ir būk 
jie taip pat sunaikinę šešis 
karinius talkininkų laivus - 
palydovus.

Bet praeitą antradienį 
Berlyno radijas jau taisė tą 
hitlerininkų blofą, sakyda
mas, kad vokiečiai tuo žy
giu nuskandinę 17-ką talki
ninkų prekinių laivų.

Anglų laivyno ministerija 
dėl to pastebi: “šiuo atveju 
vokiečiai girdamiesi perdė
jo savo laimėjimus net la
biau, negu paprastai jie 
perdeda.”

Cairo. — Vienas talkinin
kų orlaivis torpeda sužalojo 
didelį fašistų laivą arti 
Graikijos.

Anglija Įspėja Prancūzus, 
Kad Jungt. Tautos Darys 
Įsiveržimą prieš Nacius

SOVIETŲ KARIAI AT
GRIEBĖ EILĘ POZICIJŲ 
STALINGRADO FRONTE

Brooklyn, N. Y., Penktadienis, Rugsėjo (Sept.) 25, 1942 Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXXII. Dienraščio XXIV

London. — Anglijos ra
dijas vėl atsišaukė į Fran
cijos žmones, kad išsikraus
tytų iš pajūrinių sričių, nes, 
sako, “Jungtinės Tautos 
ruošiasi įsiveržimui” prieš 
nacius:

“Dabar labiau, negu bet 
kada, francūzai turi numa-

' I

tyt galimybę anglų ir talki
ninkų kariuomenės išsikėli- 
mo į Franci ją,” sako anglų 
radijas:

“Mes pradėsime šią ofen- 
syvą tą dieną, kada mes bū

Per 10 Dieną Pastate Stambų 
Laivą Jungt. Valstijom

Portland, Oregon. — čio- 
naitinė Henrio Kaiserio lai- 
vastatykla per 10 dienų iš 
viso pastatė ir vandenin nu
leido “Liberty” rūšies pre
kinį laivą vardu “Joseph N. 
Teal,” 10,500 tonų įtalpos. 
Užbaigimui kai kurių įren
gimų reikią dar penketo 
dienų, bet ateinantį sekma
dienį tas laivas, jau visiškai 
bus gatavas ir pervestas 
Amerikos valdžiai.

Tuomi sumušama visi pa
sauliniai laivų statymo grei
tumo rekordai. Praeitame 
pasauliniame kare toks lai
vas buvo pastatomas ne 
greičiau kaip per 212 dienų.

“Joseph N. Teal” yra 76- 
tas Kaiserio laivastatykloj

NACIAI IŠRANDA, KAD IR QUISL1NGAI 
ESĄ “MAIŠYTI, NECYSTI ARIJAI”

Maskva. — Sovietų spau
da paskelbė slaptą hitleri
ninkų aplinkraštį, išsiunti
nėtą vokiečiams valdinin
kams Belgijoj, Holandijoj, 
Danijoj ir Norvegijoj su 
patvarkymais, kaip jie turi 
elgtis su tų kraštų gyvento
jais, kurie esą ne tikri, bet 
“maišyti, suteršti arijai.” 
Po aplinkraščiu pasirašo 
Hitlerio pavaduotojas Mar
tin Bohrmann ir vyriausias 
nacių partijos “filosofas” 
Alfred Rosenberg. Apie tą 
dokumentą iš Švedijos pra
nešė Tass, oficialė Sovietų 
žinių agentūra. Jis be kitko 
sako: *

“Tiktai tie vokiečiai, ku
rie gyvena vidurinėje Vo
kietijoje, yra vieninteliai at
stovai sveiko arijų branduo
lio.”

Reiškia, ir daugelis kitų 
vokiečių jau “ne košer.”

O kas liečia pakraštines 
Vokietijos sritis ir tautinius 
vokiečių giminaičius — ho- 
landus, danus ir norvegus, 
tai tas nacių aplinkraštis 
štai ką gieda:

“Tų pakraštinių vietų vo
kiškos tautos prarado savo 
Carišką’) grynumą; jas pa
lietė krikdančioji įtaka fi

sime tikri, jog pasieksime 
savo tikslą, kuris yra visiš
kas sunaikinimas hitlerinės 
Vokietijos.”

Kada tas žygis bus daro
mas, negalima esą iš anksto 
pranešti, nes tai būtų įspėji
mas naciams; bet kuomet 
ateis laikas, tai anglai duos 
francūzam žinią ir atsi
šauks, kad Francijos žmo
nės eitų talkon anglam, 
amerikiečiam ir kitom 
Jungtinėm Tautom prieš, 
vokiečius, kaip pareiškė 
anglų radijas.

pabudavotas “Liberty” lai
vas.
STATYS DIDŽIAUSIUS 
PASAULYJE TRANS

PORTINIUS ORLAIVIUS
Jungtinių Valstijų vyriau

sybė paskutiniu laiku užsa
kė Kaiserio kompanijai pa
statyt tris didžiausius pa
saulyje karinio' transporto 
orlaivius. Smulkmenos tų 
orlaivių planų yra slepia
mos, bet girdėt, jog toks or
laivis galėsiąs gabent apie 
600 kareivių vienu kartu!

Jeigu tie trys pirmieji oro 
milžinai pavyktų, tai val
džia daugiau tokių orinių 
transportų užsakytų, o jie, 
esą, galėtų pavaduot dauge
lį prekinių laivų.

nų, mongolų, slavų, keltų ir 
anglo-saksų, kurie yra tau
tinė maišalienė, vyraujanti 
palei rubežius vokiško pa
saulio.

1940 ir 1942 metų įvykiai, 
todėl, užtvirtino vadovybę 
aukštesniajam taut iniam 
elementui (Tikriesiems vo
kiečiams’), o norvegai, šve
dai, danai, holandai ir ho- 
landiški Valūnai pasirodė 
ypatingai negabiais sulai
kyt savo tautinį smukimą.”

Taip apipiešdami šias tau
tas, hitlerininkai paskelbia 
“suterštais mišančiais” ir 
norvegų pardaviką Quislin
gs ir kitus nacių gizelius 
minimose tautose.

Hitlerininkai Jau 
Ruošiasi Žiemai

M a s k v a. — Vokiečiai 
centraliniame fronte, o ypač 
šiaurvakariniame iki Lenin
grado, , daro pasiruošimus 
žiemai. Oras jau dabar žy
miai pasaite jo. Dažna j pu
čia šiaurūs vėjai.

Maskviečiai dedasi dvigu
bus langus.

Raudonarmiečiai Užmušė 7,200 Vokiečių; Vienam Punkte
Sunaikino 42 Priešę Tankus;

Maskva, rugs. 24. — So
vietą kariuomenė per galin
gą ofensyvą į šiaurią vaka
rus nuo Stalingrado išmušė 
vokiečius iš kelią aptvirtin- 
tą poziciją ir atgriebė vieną 
apgyventą vietą. Raudonar
miečiai užmušė daugiau 
kaip 7,200 hitlerininką.

(Vichy Francijos radijas 
pranešė, jog sovietiniai ko
votojai atkariavo eilę gat
vių nuo vokiečią Stalingra
de pakraštinėse jo dalyse.)

(Berlyno radijas taipgi 
pripažįsta, jog Raudonoji 
Armija stipriai kontr-ata- 
kuoja vokiečius.)

Visai niekur Stalingrado 
srityje naciai nė mažo bis- 
kelio nepasivarė pirmyn. 
Hitlerininkai skubi naujais 
atsarginiais savo kariais at- 
pildyt iškapotas savo eiles.

Kariniai Sovietą laivai iš 
Volgos upės taipgi pliekė 
vokiečius ir padėjo raudo
niesiems artileristams, kul
kosvaidininkams ir šauliam 
tūkstančiais naikinti prie
šus.

200 nacią tanką bandė 
šturmu prasiveržt linkui 
Stalingrado vidurio, pada
rydami dvyliką ataką vieną 
po kitos. Sovietiniai kovoto-

POVANDENINIAI SO
VIETU TILTAI PER 

VOLGOS UPf
Roma. — Italų radijas 

pranešė, kad Sovietai yra 
pasistatę kelis tuzinus po
vandeninių tiltų per Volgos 
upę. Tiltai esą apie pusant
ros pėdos po vandeniu. To
kiais tiltais naktį pereida
ma, sovietinė kariuomenė, 
girdi, iš pradžios labai nu
stebino italus.

Anglą Lakūnai Ardė Na
cių Submariny Centrą

London, rugsėjo 24. — 
Stambus būrys Anglijos or
laivių pleškino Flensburgą, 
didelę Vokietijos submarinų 
statyklą, geležies ir plieno 
liejyklas ir kitus pastatus 
tame mieste.

Anglų orlaiviai taip pat 
bombardavo įvairius kari
nės pramonės centrus vaka
rinėje ir šiaurvakarinėje 
Vokietijoje.

Dešimt Anglijos orlaivių 
negrįžo iš tų žygių.

Maskva. — Willkie iš So
vietų Sąjungos keliaus į 
Chiniją.

Maskvoj Willkie įteikė 
Stalinui asmeninį laišką nuo 
prez. Roosevelto.

b

Žygiuoja Rževo Srityj ir Kt 
jai atmušė visas tas atakas, 
sunaikino 42 priešą tankus, 
o kitus nuvijo atgal.

Raudonarmiečiai suplie
kė automatiškus vokiečią 
šaulius, kurie, nevykstant 
atakai iš priešakio, mėgino 
atakuot Stalingrado gynė
jus iš šoną.

Hitlerininką lavonais už
verstos gatvės, kiemai ir už
sikimšę namų laiptai už
muštais naciais.
VEJA VOKIEČIUS NUO 

RŽEVO
Londone girdėtas vokie

čių komandos radijo prane
šimas šiandien dar pirmą 
kartą pripažino, kad rusai 
jau praėjo pro Rževo mies
tą linkui vakarų; reiškia, 
naciai ir ten atmesti atgal 
Ržev stovi už 110 mylią į 
šiaurių vakarus nuo Mas
kvos.

- -Tūkstantis priešų orlai
vių per dieną nuolat boip- 
bardavo Stalingradą. Sovie
tiniai lakūnai atakavo tuos 
užpuolikus ir padarė jiem 
daug nuostolių.

Raudonarmiečiai taip pat 
atmetė atgal hitlerininkus 
Leningrado, Voronežo ir 
Kaukazo frontuose.

DAUG VOKIEČIŲ 
PALAIDOTA VIE

NAME NAME
Maskva. — Penki savano

riai raudonarmiečiai kiek
vienas atnešė po 50 svarų 
dinamito į vieną didelį vo* 
kiečių užimtą triobesį Sta
lingrade. Sprogus 250 svarų 
dinamito, subyrėjo tas pa
statas, palaidodamas gana 
daug buvusių jame nacių.

Finą Pulkai su Naciais 
Ties Stalingradu

Maskva. — Einant gan
dams, būk Finliandija gal
vojanti apie atskiros taikos 
darymą su Sovietais, sovie- < 
tinė spauda nurodė, jog 
Stalingrado fronte pulkai 
finų armijos išvien su na
ciais kariauja prieš Sovie
tus, o ne tik “gina” savo 
rubežius, kaip kad finų val
džia pasakoja.

Washington. — Finliandi- 
jos atstovas Procope, už
klaustas apie finus Stalin
grado fronte, nušnekėjo, 
kad galį ten būti “savano
rių” finų karių.

'ArJ
Washington. — Priešai 

nuskandino amerikinį nai
kintuvą “Javas” Ramiajai 
me Vandenyne.
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Juozas Baltrušaitis
Juozo Baltrušaičio mirtis — nuostolis 

Amerikos lietuviams. Tai senas veikėjas 
ir literatas.

Juozas Baltrušaitis gimė 1875 metų 
rugpjūčio 16 dieną Butkiškių kaime, 
Griškabūdžio valsčiuje, tais laikais Su
valkų gubernijoje. Savo jaunystėje velio
nis mėgo rašyti eilėraščius, — revoliuci
nius eilėraščius. Jis bendradarbiavo 
“Darbininkų Balse,” “Ūkininke,” “Var
pe.” Dėl savo revoliucinės veiklos, Juo
zas Baltrušaitis buvo priverstas apleisti 
Lietuvą — 20-tojo amžiaus pradžioje jis 
atvyko į Ameriką. Per tūlą laiką reda
gavo “Vienybę Lietuvininkų,” paskui 
“Kovą,” o vėliau, apsigyvenęs Pitts- 
burghe, pats pradėjo leisti mėnesinį sa
tyrinį laikraštį “Dilgėles.” Be to, išleido 
visą eilę knygelių, populiarizuojančių 
mokslą ir meną.

Įsikūrus Lietuvių Socijalistų Sąjungai, 
Baltrušaitis-buvo josios narys ir veikėjas. 
Kai Socijalistų Sąjunga patapo Komuni
stų Sąjunga, velionis buvo komunistas, 
iki pasireiškusio skylimo 1922 metais. 
Per tūlą laiką jis redagavo “Darbininkų 
Tiesą”, vėliau “Aidą”. Pagaliau, po tū
lo laiko, jis sugrįžo į komunistinį judė
jimą ir nuolatos bendradarbiavo “Lais
vėje” ir “Vilnyje.” Pittsburghe velionis 
turėjo savo spaustuvėlę, kur šiek tiek 
galėdavo užsidirbti darydamas spaudos 
darbus,—plakatus, etc.

Velionis buvo ilgametis SLA narys.
Mes pasitikime, kad velionio našlė, 

daktarė Baltrušaitienė, parašys plačiau 
apie mirusįjį, gražiai pasižymėjusį pub
licistą ir veikėją.

Šia proga reiškiame nuoširdžią dakta
rei užuojautą josios liūdesio valandoje, o 
velioniui mūsų bendradarbiui — ilsėtis 
Dėdės Šamo žemėje.

Kas Skaldo Amerikos Lietuvius?
Skaitome “Tėvynėje”, “Drauge” ir pa

našioj spaudoj, kuri dar taip neseniai 
talpino Hitlerio agento Prano Ancevi- 
čiaus bjauriausią nacių propagandą prieš 
Sovietų Sąjungą, Tarybų Lietuvą, kur
stė Amerikoj vienus lietuvius prieš ki
tus, kad būk “komunistų spauda skaldo 
lietuvius.”

Didesnės begėdystės ir negali būti! 
Kasgi, jeigu ne “Draugas”, “Naujienos,” 
“Keleivis”, “Tėvynė” ir kita panaši spau
da, nuolatos spausdino Hitlerio agento 
Prano Ancevičiaus fašistų telegramas? 
Kas gi, jei ne jūs, ponai, nuolatos talpino
te nacišką propagandą savo spaudoj, 
kurstydami Amerikos lietuvius prieš 
Lietuvos lietuvius ir tuo iššaukėte Ameri
koj tarpe lietuvių pasidalinimą? Kas gi 
kitas talpino iš nacių pavergtos Lietu
vos hitleriškus laiškus, giriančius nacių 
režimą, niekinančius Amerikos talkinin
kę Sovietų Sąjungą ir Lietuvos Tarybų 
valdžią? Kas gi, jei ne tie laikraščiai, 
Amerikoj lietuvius, ištikimus mūsų kra
štui, nuoširdžius Roosevelto karo politi
kos rėmėjus, apšaukė “pro-naciais,” ko- 
liojo visokiais “bestijomis” ir kitais var
dais? Kas, jeigu ne “Naujienos”, “Drau
gas,” “Keleivis” ir panaši spauda, talpi
na visokius melus prieš Sovietų Sąjun
gą, Amerikos kovingą talkininkę, slepia 
Hitlerio budelišką barbarizmą Lietuvoj?

Pažangioji Amerikos lietuvių spauda, 
“Laisvė”, “Vilnis”, “Tiesa,”—jau seniai 
sako, kad reikia padėti į šalį ginčijamus 
klausimus, kurie bus galima išrišti po 
karo, o visomis jėgomis dabar dirbti, 
kad apvienytomis pastangomis padėti 
mūsų vyriausybei ir jos talkininkėms ka
rą išlaimėti, sumušti hitlerizmą ir fašiz
mą, Japonijos imperializmą ir jų talki
ninkus, nes tik tada bus galima paverg
toms tautoms, jų tarpe ir Lietuvos liau
džiai, vėl tvarkyti savo gyvenimą ir lais
vai gyventi.

Neišsisuks Naciškos “Naujienos”
Hitlerio agento Prano Ancevičiaus or

ganas “Naujienos” baisiai įdūko už pa
teiktą kritiką joms apie “Stalingrado, su
degintus tiltus.” Jos dabar jau nekaltos 
ir rašo: “Naujienos tiktai paskelbė tą, 
ką pati Maskva pranešė spaudai...” Ma
tote, kokios “Naujienos” yra “nekaltos”, 
jos paskelbė, kad iš Maskvos pranešė 
Mr. Leland Stowe, o Grigaitis mano, 
kad visos žinios iš Maskvos griežtai yra 
cenzūruojamos.

Taip dalykai nėra. Maskvoj griežtai 
žinias cenzūruoja tik tiek, kad tos ži
nios nepasitarnautų informacija Hitle
riui ir jo gaujai. Bet išvadas amerikinių 
korespondentų palieka jų pačių valiai.

Ir Mr. Leland Stowe apie susprogdin
tus tiltus ir sudegintus laivus rašo figu- 
ratyvej formoj, kad jau nėra kur Rau
donajai Armijai pasitraukti, kad visi til
tai ir laivai sudeginti, tuo jis pakartoja 
tą, ką sako jos komanda, kad ji turi 
muštis iki mirties ar pergalės. Gi Gri
gaitis iš tokios išvados tuojau padarė fi
zinį tiltų ir laivų sunaikinimą. Jo prote- 

| lis tiek atbuko, kad net laivai reikalingi 
deginti, būk jiem nėra vietos Volgoj pa
sitraukti.

Ir tai nenuostabu. Ar seniai Mr. Gri
gaitis skelbė, kad Sovietų Sąjungoj vieš
patauja “chaosas,” kad vieni traukiniai 
veža senas mašinas toliau nuo fronto— 
į rytus, o kiti Amerikos naujas mašinas 
veža arčiau fronto, kad jos greičiau pa
tektų į nacių rankas, o kitos vėl šalimai 
kelio rūdyja ir pūva. Jeigu taip galėjo 
“atsitikti” su mašinomis Mr. Grigaičio 
galvoj ir “Naujienose”, jeigu jis per mė
nesių mėnesius šėrė savo skaitytojus 
Hitlerio apmokamo agento Prano An
cevičiaus propaganda, nacius gyrė, Ta
rybų Lietuvą niekino, tai ką jam reiš
kia “sudeginti tiltus ir laivus”!

Sovietų Sąjungos Komunistų 
Partija Auga

Sovietų Sąjungos komunistai yra pir
mose eilėse kovoj už savo šalies ir visos 
žmonijos laisvę. To pasekmėj Sovietų Są
jungos liaudis labai įvertina partiją ir 
jos rolę. Masių stojimas į partijos eiles 
labai paaugo, jei 1940 fnetais nuo 1 d. 
liepos iki 11941 metų 1 d: liepos į partiją 
įstojo 233,000 naujų narių, tai nuo lie
pos 1 dienos 1941 m. iki liepos 1 dienos, 
1942 metų į partiją įstojo net 752,000 
naujų narių, daugiau, kaip tris kartus 
tičk.

Apdovanojo Latvijos Liaudies 
Vadų

Iš Maskvos praneša, kad proga 70-ties 
metų sukakties Sovietų Sąjungos vyriau
sybė apdovanojo Lenino ordenu profe
sorių Kirchensteiną, pirmininką Sovietų 
Latvijos vyriausybės, kuris dabar su ki
tais vyriausybės nariais randasi Sovietų 
Sąjungoj ir vedą kovą už išvijimą bude
liškų nacių iš Latvijos.

Kirchenstein gimęs valstiečių šeimoj 
rugsėjo 18, 1872 metais. Jis užbaigė Dor
pato Institutą ir gavo veterinaro dakta
ro laipsnį. Aktyviai dalyvavo 1905 metų 
revoliucijoj prieš carizmą. Pirmo Pasau
linio Karo laiku dirbo serbų armijoj. Po 
caro nuvertimo grįžo į savo gimtinę.

Ir kada 1940 metais Latvijos liaudis 
nusikratė fašistinį režimą, įsteigė tary
binę tvarką Latvijoj, tai Kirchensteiną 
išrinko į atsakomingiausią vietą.

Ar Jau “Susirgo” Von Bock?
Ateina pranešimų, kad Hitleris ir vėl 

generolą von Vock pavarė iš komandos. 
Pereitais metais Hitleris jį išvijo iš ko
mandos, kada jis pralaimėjo prie Mask
vos, kur naciai neteko apie pusę mili
jono armijos. Dabar gal būti tas pats pa
tiko po einančios prie žlugimo nacių o- 
fensyvos Stalingrado ir Pietų Sovietų 
Sąjungos dalyj. Veikiausiai jis greitai 
“susirgs širdies liga” ir gal mirs.

Sovietai Pasigamina Daugiau
Lėktuvų

Iš Maskvos praneša, kad Sovietų Są
jungos lėktuvų gaminimo fabrikai rugsė
jo mėn. daugiau pasigamino karinių lėk
tuvų. žibalo gamybos pramonė pagamino 
orlaivinio kuro ant 30% daugiau, kaip 
pirmesnį mėnesį.

Tatai padės didvyringiems kovotojams 
karo fronte, bet vienai Sovietų Sąjungai 
kariauti už visų Jungtinių Tautų reika
lus jau yra labai sunku. Antrojo fronto 
atidarymas yra būtiniausias reikalas 
mūsų karo laimėjimui.

Amerikos liaudies kovo
tojas William Z. Foster pa
teikė straipsnį apie dabarti
nę padėtį “Daily Wor- 
keryj.” Tatai buvo 13 rug
sėjo, pirmiau, negu iš Lon
dono pradėjo skelbti, kad 
šiemet antrojo fronto ne
bus. Ir verta kiekvienam 
susipažinti su jo turiniu. 
Todėl čia ir perduodame 
Fosterio mintį:

Kada Amerikos ir Ang
lijos liaudis pažvelgia į ry
tus linkui Stalingrado, tai 
ji gėdijasi ir gailisi. Sovie
tų liaudis didvyriškai kau
nasi už mūsų visų reikalus, 
o mes dar neveikiame, — 
rašo Foster. — Nacių Vo
kietijai gelbėja jų pastum
dėliai (Rumunija, Italija, 
Vengrija, Slovakija ir Fin- 
liandija), gi tuo pat laiku 
Anglija ir Jungtinės Valsti
jos dar neveikia, kad padė
jus savo talkininkei Sovie
tų Sąjungai mūsų bendroj 
kovoj.

Rusai savo kovoj gina 
pačius pamatinius reikalus 
Anglijos ir Jungtinių Vals
tijų liaudies ir jie tūkstan
čiais miršta žiūrėdami į va
karus, kada mes ateisime į 
kovos lauką mūsų visų la
bui. Bet mes paliekame juos 
vienus kautis. Pagal Angli
jos ir Jungtinių Valstijų va
dus ir militarius komandie- 
rius mes jau turime kelių 
milijonų išlavintą armiją, 
kurios metimas į kovos lau
ką atneštų tuojautinę mums 
pergalę, bet m’es vis neturi
me užtektinai drąsos mesti 
ją per siaurą Anglų Kanalą 
į Europą.

Ir tai yra labai rimta pa
dėtis. Tuo kartu, kada Ang
lijos ir Jungtinių Valstijų 
didelė didžiuma gyventojų 
jau nuo seniai reikalauja 
atidaryti antrą frontą, tat 
mes girdime tik pasiaiškini
mus, kad tą klausimą spren
džia militaristai abiejų ša
lių. Gi militaristai jau se
niai yra pareiškę, kad būk 
dar nepribrendę sąlygos ati
darymui antrojo fronto, ir 
ta jų nuomonė labai garsi
nama spaudoj ir per radijo 
bangas, kaipo “ekspertų 
nuomonė.” Ir pagal tų “eks
pertų” nuomonę viena So
vietų Sąjungos armija pa
liekama kovoti prieš Hitlerį 
ir jo talkininkus.

Bet ar tai yra nuostabu, 
kad Anglijos ir Amerikos 
liaudis neklauso tos “eks
pertų” nuomonės, kurie pa
stoja kelią antrajam fron
tui, kurie turi tikslą mėne
sių mėnesius užvilkinti ant
rąjį frontą, kurie nenori 
mestis į kovą išvien su So
vietų Sąjungos didvyriška 

Vaizdas iš kovų Egipto smiltynuose. Priešakyje matosi 
deganti nacių sunkvežimiai, j kuriuos pataikė anglai 
kariai jr uždegė.

armija prieš mūsų bendrą 
priešą?

Priežasčių masių nepasi
tikėjimo tiems “karo spe
cialistams” yra daug ir 
daugelio iš jų nuomonės jau 
seniai pasirodė esą bever
tės. Argi galima pamiršti, 
kaip jie p e r k a i nuodavo 
Franci jos jėgas, kurios ar
miją skelbė galingiausią pa
saulyj, geriausiai išlavintą 
ir apginkluotą, o praktikoj 
pasirodė ji taip silpna? Ar
gi galima užmiršti tų pačių 
“ekspertų” n e p ermatymą 
nacių jėgų, kurie pranaša
vo, kad Vokietijos armija 
bus sumušta susikirtime su 
Francijos armija, kurie pra
našavo nacių Vokietijos fi
nansinį bankrūtą, stoką 
maisto ir kitų reikmenų po 
kelių karo mėnesių, kas pri
vers Hitlerį pasiduoti?

Arba prisiminkime tą, 
kaip jie perkainuodami 
Anglijos ir mūsų karo pa
jėgas visai nelaukė iš Ja
ponijos užpuolimo, kaip jie 
pranašavo, kad Japonija 
niekados nedrįs užpulti 
Jungtines Valstijas, o ką gi 
mums parodė Perlų Uos
tas? Ir kaip pasirodė jie vi
sai nesuprato Japonijos pa
siruošimo užimti labai 
daug strateginių salų Ra
miajame Vandenyne.

Arba atsiminkime, kaip 
tie “karo specialistai” žiū
rėjo į Soviet. Sąjungą; dau
gelis iš jų Sovietų Sąjungoj 
matė tik “vergus” ir “ne
tvarką,” Sovietų industrijos 
“silpnybę” ir gelžkelių “su
irutę,” kaip tik karas prasi
dės; Raudonosios Armijos ir 
Laivyno “silpnybę” ir So
vietų orlaivyno “senumą” ir 
“netinkamumą” ir pagaliau 
Hitlerio armijos visišką 
“pirmenybę ir pergalę” ant 
Raudonosios Armijos. Da
bar visas pasaulis žino, kaip 
tie “specialistai” labai apsi
riko !

Taigi tik suminėjus kele
tą tokių milžiniškų klaidų, 
kurias darė Anglijos ir 
Amerikos karo vadai argi 
negalima suprasti, kad jie 
nepajėgė suprasti Sovietų 
Sąjungos jėgas tik todėl, 
kad jie reakciniai buvo 
prieš ją nusistatę. Ir kada 
ta reakcinė prieš-Sovietinė 
politika ima viršų, tai argi 
neaišku, kodėl nėra pas 
juos noro atidaryti antrąjį 
frontą? '

Ir mes matome, kad, vie
ton to, kad jungti Sovietų 
Sąjungos, Anglijos ir Jung
tinių Valstijų jėgas kovai 
už mūsų visų laisvę, mestis 
mums į kovą, kada taip did
vyriškai Raudonoji Armija 
kovoja, atidaryti antrą 

frontą prieš Hitlerį Euro
poj, tai tie elementai tik sė
ja antagonizmą, didina pa
sidalinimą iš vienos pusės 
tarpe Anglijos ir Amerikos, 
o iš kitos tarpe Sovietų Są
jungos, kuri taip didvyriš
kai kaunasi už mūsų visų 
reikalus!

Elementai, kurie dirba 
mūsų karo pralaimėjimui 
yra labai stiprūs valdžioj, 
industrijoj, politinėse par
tijose, spaudoj ir kitur. Jie 
yra tiek stiprūs, kad gali 
paralyžiuot Roosevelto val
džios žygius daromus mūsų 
karo laimėjimui.

Taip vadinami “karo spe
cialistai” vyriausiai daro iš
vadas, kad antras frontas 
negalimas, nes Anglija ir 
Jungtinės Valstijos “nėra 
prisirengę” tam žygiui, kad 
neturį “užtektinai transpor
to laivų” aprūpinti antrąjį 
frontą. Bet ar jie mano,' kad 
sekamais metais, kada Hit
leris turės daugiau pasista
tęs fortų ir armijos, tai 
antras frontas bus galima 
lengviau atidaryti? Var
giai!

Betgi ne visi ir militaris-

Penktakolumnistai
Lietuviai Argentinoje
Žurnalas “Tierra Rusa” 

Nr. 12 rašo, kad rusų baž
nyčios pastogėj ant Brazil 
315, popo K. Izrastzovo ini
ciatyva tapo sutvertas ko
mitetas rėmimui rusų bu
vusiose Sovietų Sąjungos 
teritorijose ir rusų belais
vių Vokietijoje. Minėtas 
žurnalas išaiškina, kad tai 
yra rusų 5-tosios kolumnos 
komitetas vado vaujamas 
baltagvardiečių trokštančių 
Rusijoj atsteigti carizmą.

Panašūs rusų komitetai 
yra organizuojami visoj 
Amerikoj. Nuo rusų neatsi
lieka ir 5-tosios kolumnos 
lietuviai.

Franci jo j yra šelpiami ru
sai belaisviai ir agituojami 
stoti į vokiečių kariuomenės 
eiles ir kariauti prieš tikrus 
savo brolius ir tėvus — 
Raudonąją Armiją.

Kaip matome rusai penk
tos kolumnos patalpai pasi
rinko bažnyčią ir pirminin
ku paskyrė jos kunigą. O 
lietuvių 5-toji kolumna pa
sirinko savo vietovę “A. L. 
Balso” patalpas.

Ar bereikia aiškesnio 
fakto, kad ten tveriamos 
grupės, kaip jos nesivadin- 
tų: “Lietuvaį Šelpti,” “Lie
tuviams Šelpti” ar kitaip, 
jos visos yra ir bus penktos 
kolumnos vaisiai. Užtenka 
pažiūrėti aukščiau minėtos 
rusų grupės užsibrėžtus vei
kimo tikslus ir “A. L. Bal
so” “demokratų” minėtų 
komitetų skelbiamus siekius 
ir pamatysime, kad jų abie
jų yra vienas ir tas pats 
tikslas.

Kaip rusų penktakolum
nistai sakosi remsią rusus 
vokiečių nelaisvėj, taip ir 
lietuviai penktakolumnistai 
sako šelpią lietuvius vokie
čių kariuomenės okupuotose 
šalyse, renka pinigus tiems 
tikslams ir nori sutverti lie
tuvių valdžią užsienyje.

Čia yra aiškiai matoma 
fašistų manevras. Jų visų 
tikslas yra atstatyti Lietu
voj ir Rusijoj fašizmą. Juk 
Lietuvos valdžia su prezi
dentu Paleckiu yra Maskvo
je ir arčiau prie Lietuvos 
negu ji būtų čia Amerikoj, 
ir dar dirbtinė, ne Lietuvos 
gyventojų rinkta. Teisėta 
Paleckio valdžia kurią rin
ko nuolatiniai, Lietuvos gy
ventojai, mūsų broliai, ie
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I tai su tomis defitistų išva
domis sutinka. Jungt. Vals
tijų vyriausias komandie- 
rius gen. Marshall jau se
niai ueikalauja i n v azijos 
prieš Hitlerį. Kanadiečiai ir 
amerikiečiai generolai Stil
well, Clark ir MacNaughton 
visai neseniai paskelbė rei
kalavimą invazijos Europoj, 
kad sumušti Hitlerį. Ameri
kos armijos karių organas 
“The Yank” reikalauja ap- 
vienyto Jungtinių Tautų 
veikimo prieš Hitlerį.

Ir jeigu dabartiniu laiku, 
kada Hitlerio ir jo talkinin
kų jėgos yra sukaustytos 
Raudonosios Armijos fron
te, Amerika ir Anglija ati
dalytų antrą frontą prieš 
Hitlerį, tai karas būtų su
trumpintas keliais metais, 
mūsų pergalė užtikrinta ir 
mes, kaipo garbingi žmonės, 
atliktume savo pareigą, iš- 
pildytume padarytą sutartį 
su Sovietų Sąjunga — mū
sų talkininke. Amerikos ir 
Anglijos liaudis, visos dar
bo unijos, masinės organi
zacijos jau seniai reikalau
ja, kad antras frontas bū
tų tuojau atidarytas.

D. M. š.

vai ir sesutės, kai mūsų tė
viškė Lietuva bus išliuosuo- 
ta nuo žiaurios nacių prie
spaudos, vėl sugrįš į ją ir, 
reikalui esant, (jeigu Lietu
vos liaudis to norėtų), ji 
bus iš naujo perrinkta.

Bet “demokratai” fašis
tai žino, kad rinkimo keliu 
Lietuvoje jie niekuomet ne
begalės sugrįžti valdžion, 
Lietuvos liaudį smaugti. Už 
tai čia samdo visokio plau
ko agentus, kad tik kaip 
nors pasisektų bent kaip 
Lietuvos piliečius apgauti.

Jau anksčiau esame fak
tais įrodę, kad siunčiamos 
aukos į vokiečių užimtas ša
lis patenka ne tos šalies gy
ventojams, bet patiems jų 
(mūsų) priešams vokie
čiams. Bet mūsų “demokra
tai” neperstoja rinkti au
kas “Lietuvai,” kaip jie sa
ko, bet yra aišku, kad jie 
renka ne lietuviams, bet 
naciams...

Lietuviai, neapsigaukime! 
Nebūkime savo brangios tė
vynės judošiai, išdavikai! 
Nešelpkime tų, kurie bade 
ir kraujuose pas kandino 
mūsų tėvų žemę, išniekino 
jaunutes mergaites, bizū
nais užkapojo mūsų senelius 
tėvus ir šaudo mūsų bro
lius ...

Saugokimės priešų iš mū
sų pačių tarpo, kurie nori 
judošiškai išduoti mūsų 
kraštą ir mus visus. Bjau- 
riausis priešas yra tas, ku
ris apsimaskavęs draugo 
kauke daro bjaurų išdavi
kišką darbą. — Kova prieš 
juos yra neatskiriama nuo 
bendros kovos už mūsų tė
viškės išliuosavimą.

Jogailos Sūnus.
(Iš “Momento”)

NACIAI ŠAUDO VOKIE
ČIUS Už RADIJO ŽINIAS 

Iš UŽSIENIŲ
Berne, Šveic. — Gauta ži

nia, kad naciai sušaudė sep
tynis vokiečius Frankfurte, 
Vokietijoj, už radijo prane
šimų klausymąsi iš užsienių. 
Karlsruhe hitlerininkai su
šaudė 14 vokiečių, sako, už 
komunistinį veikimą.

Nacių radijas skelbia, 
kad jie, girdi, nušovę žemyn 
4 anglų orlaivius ir sėkmin
gai bombardavę karinius 
punktus Anglijoj.
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Dr. A. PETRIKĄ

Mirties Bausme
(žemiau telpąs dr. A. Pet- 

rikos straipsnis buvo parašy
tas 1939 metais ir tilpo tų 
pačių metų žurnalo “Kultū
ros” num. 8-9 ir 10-tam.— 
“Laisvės” Red.)

Nežinau kodėl visuomet 
norėjau pamatyti vykdant 
mirties bausmę žmogui. Va
dinkite tai paprastu smal
sumu ar sadistiniu bruožu, 
man vis tiek. Tačiau tą no
rą jaučiau per daugelį me
tų, ypačiai skaitydamas 
laikraščiuose žinias apie 
kriminalistų legalų žudy
mą. Šį savo norą patenkin
ti gavau progą 193)9- m. sau
sio m. 26 d., kai Sing Sing* 
kalėjime buvo mirtimi nu
bausti trys žmogžudžiai. 
Pavyko gauti valstybės liu
dininko pasą, tad ir išsisku
binau į Ossining miestelį,ku
riame yra tas garsus kalė
jimas. Ossining miestelis y- 
ra apie 33 mylios į šiaurę 
nuo New Yorko miesto, ant 
pat Hudsono upės kranto. 
Seniau visas miestelis vadi
nosi Sing Sing. Tačiau gy
ventojai nenorėjo to vardo, 
nes kai kas, ironijos dėliai, 
pavadindavo juos “kalėjimo 
gyventojais.”Užtat jie lega
liai pakeitė savo miestelio 
vardą.

Mirties bausmė Sing Sing 
kalėjime vykdoma ketvirta
dieniais vakare, 11 vai. Se
niau tos “ceremonijos” buvo 
atliekamos 5 vai. ryto. Bet 
tai buvo nepraktiška: nei 
liudininkai, nei kalėjimo ad
ministracija negalėdavo tą 
naktį miegoti.

Per valandą paprastu 
traukiniu pasiekiau Ossin
ing, o iš stoties su taksi— 
kalėjimo vartus. Sargas at
rakino sunkiai apkaustytas 
duris ir įleido į administra
cijos rūmą. Patikrino doku
mentus ir paklausė, ar netu
riu prie savęs šaujamo gink
lo. Gavęs neigiamą atsaky
mą, liepė eiti į viršininko ka
binetą.

Pagal įstatymus, vykdant 
mirties bausmę privalo da- 
lyvaut kalėjimo viršininkas, 
du gydytojai, reikiamas 
skaičius sargų (paprastai 
6), trys teismo atstovai, 
dvylika liudininkų ir bude
lis. Tačiau liudininkų skai
čius beveik visuomet būna 
didesnis, nes norinčių toje 
“puotoje” dalyvauti netrūk
sta. Be to, laikraščių repor
teriai taip pat žymiai papil
do šį “žiopsotojų” skaičių.

Viršininko laukiamajame 
jau radau porą tuzinų vy-

*) Pavadinimas indėnų 
kalba.

Tai grupė Detroito Packard Lokalo 190, automobilistų unijos narių. Jie yra gavę 
pagyrimo ženklus už pasižymėjimą darbe. Iš kairės j dešinę pirmutinėje eilėje: 
William H. Sv/itzer, Max B. Harris, John Hook ir Harry Gielniak. Antroje eilėje 
iš kairės j dešinę: Peter Cojis, George Smolarak, L S. Clark, Fred Ospedale.

rų: tai spaudos atstovai ii 
liudininkai. Sekretorius pa
ėmė mano dokumentus ir 
paprašė sėstis, nors pora 

esamų suolų jau buvo už
imti pirmiau atvykusių sve
čių. Stovime susigrūdę ir 
stebime didelį sieninį laik
rodį: dešimta valanda, o 
“spektaklis” prasidės tik 
vienuolikta; taigi dar visą 
valandą teks laukti. Daly
viai susijaudinę, be paliovos 
rūko cigaretes, nesikalba, 
nervai įtempti, visi kažko 
laukia ir bailiai dairosi; į 
savo kaimynų klausimus at
sakinėja nenoriai. Juk už 
valandos bus nužudyti trys 
jaunį vyrai, nors ir krimi
nalistai - žmogžudžiai, bet 
vis dėlto žmonės, skausmuo
se gimdyti ir varge auginti 
motinų, kurios jų neatiduo
tų nei už didžiausius turtus. 
Visi jie yra skurdžių darbi
ninkų vaikai, mažamoksliai, 
o dažnai ir bemoksliai, švie
sesnės dienos savo gyveni
me nematę. Duomenys rodo, 
kad vidutinis žmogžudžių 
protinis lygis neprašoka 6 
ar 7 metų vaiko išsilavini
mo, o neretas žmogžudžių 
būna ir neabejotinas silpna
protis.

Jau tik 10 minučių iki 11, 
kiekvienas laukia paskirtos 
valandos. Viršininkas (war
den) pasišaukia į savo pri
vatų kabinetą spaudos at
stovus, papasakoja jiems a- 
pie paskutines pasmerktųjų 
valandas, atsakinėja į klau
simus. Po šio trumpo “in
terview” pakviečia ir liudi
ninkus. Iššaukia visus pa
vardėmis ir įsako sargui 
išvesti visą “govedą” į kie
mą, kur mūsų jau laukia du 
kalėjimo autovežimiai. Su
grūda visus į tuodu veži
mu, kaip silkes į bačką, ir 
veža į pasmerktųjų namą 
(death house), kuris yra 
už pusės mylios nuo admi
nistracijos rūmo, prie pat 
Hudsono upės*.

Naujasis pasmerktųjų na
mas, kalinių vadinamas 
“skerdykla”, yra atskiras 
vieno aukšto kalėjimas, pa
statytas 1922 m., kainavęs 
300,000 dol. Čia yra sava 
virtuvė, ligoninė ir rekrea
cijos (mankštos) kiemas. Be 
to, yra 39 kameros nuteis
tiesiems, su atskiru sky
rium moterims. Viename 
namo gale įruoštas žudymo 
kambarys (execution cham
ber), atskirtas nuo kalinių

*) Sing Sing kalėjimo 
“dvaras” turi 50 akrų že
mės.

kamerų ilgu koridoriumi, 
uždaromu trejomis sunkio
mis durimis, kad joks gar
sas iš žudymo kambario ne
pasiektų kalinių. Kaliniai, 
nelaukia mirties, laikomi 
arčiau šito koridoriaus, ku
riuo jie atlieka “paskutinę 
kelionę”, šį koridorių kali
niai ironiškai vadina “šokių 
sale.” Kurių kalinių bylos 
dar tebėra apeliaciniame 
teisme, tie laikomi toliau 
nuo koridoriaus.

Senasis pasmerktųjų na
mas buvo prie pat centrali
nio kalėjimo, o mirties kam
barys tik už sienos nuo ka
linių kamerų. Pastarieji to
dėl girdėdavo, kas vykdavo 
mirties ir skrodimo kamba
riuose. Tai labai jaudinda
vo mirties belaukiančius ka
linius, ir jie kartais pareikš
davo dėl to griežtų protes
tų. Naujasis pasmerktųjų 
namas pastatytas daug pla
ningiau.

Mūsų autovežimai susto
jo prie pat pasmerktųjų na
mo; išlipant mus visus sar
gai gana stropiai iškratė: 
išspaudė ne tik kišenes, bet 
taip pat kelnes ir rankoves. 
Ieškoma ne tiek ginklų, kiek 
foto aparatų. Mat, 1928 m. 
sausio m. 12 d., kai buvo 
nužudyta Ruth Snyder už 
savo vyro užmušimą, vienas 
reporteris nepastebėtas įsi
nešė foto aparatą, paslėpęs 
jį kelnių “kiškoje” ir nufo
tografavo visą ekzekucijos 
sceną. Kalėjimo vyriausybė 
labai nustebo, pamačiusi 
savo atvaizdą rytiniame 
laikraštyje! Nuo to sykio 
visi dalyviai atydžiai iškra
tomi.

Buvau girdėjęs, kad šių 
legalių ekzekucijų lankyto
jai esą visi girti, nes blai
vūs būdami negalėtų žiūrė
ti į tokią nemalonią sceną. 
Atsargos dėliai ir aš pasi
ėmiau mažytę bonkelę deg
tinės, bet kadangi visi šie 
pasiruošimai buvo labai 
greitai atlikti, tai aš nė ne- 
s u s p ė jau “pasistiprinti”: 
parsivežiau visą tą “stipry
bę” namo nė neparagavęs.

(Bus daugiau)

KIEK KARTAIS BŪNA 
PLIENO “SKRIAPŲ”

Washington. — Tik iš tri
jų valdiškų rūmų čia su
brinkta 235 tonai senų, nerei
kalingų plieno ir geležies 
daiktų. Jie bus vartojami 
kaip medžiaga ginklam ir 
amunicijai.

Washington. — Amerikos 
valstybės .sekretorius Cor
dell Hull pareiškė, kad 
Jungtinės Valstijos, veikiau
siai turės pakeist savo san- 
tikius su Finliandija.

LAIŠ W

Chi.nijos partizanų karo ginklų pramonė. Priešo vžfron- 
tyje tie didvyriški kovotojai slaptai turi patys ir amu
niciją pasigaminti.

Apie Tuos, Kurie “Nieko” 
Negeria

Neseniai “Keleivis” mane 
išvadino didžiausiu pijoku ir 
ant galo pasakė, kad jie nie
ko negerią ir niekas jų girtų 
nematę. Keleivinių supratimu, 
kas išsigeria, tai to negalima 
vadinti žmogumi. Daleiskime, 
So. Bostone yra penkiolika lie
tuviškų karčiamų, o aš vienas 
negalėčiau jų visų išlaikyti; 
jas palaikyti reikia apie dau
giau tūkstančio žmonių. Jie 
visi pijokai ir niekam netikę!

Gerai, pažiūrėsime.
Anų dieną stoviu ant Broad

way ir žiopsau, tarsi laukda
mas, kad Įvyktų kokis nuoti- 
kis, apie kuri galėčiau parašy
ti Į laikrašti. Ogi žiūrau, iš 
toli, sukibę du girti vyrai at- 
keverzoja linkui manęs. Mos
telėjau ranka: “ne naujiena 
girtus matyti” — pamaniau 
sau. Kuomet šie du pijokai 
prisiartino prie manęs, tuoj 
pažinau, kad tai “Keleivio” 
leidėjas Jurgis ir “Naujosios

Metalurgijos Darbininkų 
Streikas Argentinoje

Argentinoje, metalurgijos 
industrijoj dirba daugiau 
kaip 100,000 darbininkų, 
50,000 dirba Buenos Aires 
mieste, 25,000 jo apylinkėse 
ir likusieji kitose respubli
kos dalyse. Tokiu būdu 
75% darbininkų sukoncen
truota apie Buenos Aires 
miestą. Tas nepaprastas 
reiškinys yra ir kitose Ar
gentinos industrijos šakose 
todėl, kad valstybės ekono
minis aparatas daugiaus 
priklauso nuo užsienio ka
pitalo, negu nuo pačios Ar
gentinos.

Šiaurinėj respublikos da- 
lyj randasi neišsemiami že
mės turtai, kuriuos tinka
mai išnaudojus galima būtų 
pakelti šalies industriją, 
ypač metalurgijos. Tuomet 
savaimi pagerėtų šalies dar
bininkų gyvenimas. Bet vi
daus, ir užsienio prekybos 
sutvarkymas neduoda tin
kamai tais turtais naudotis. 
Štai ir yra pasekmės, kurios 
sudaro darbo klasei nepane- 
šamus vargus, verčia reika
lauti didesnio duonos kąs
nio.

Svarbiausiuose metalo iš- 
dirbystės fabrikuose kaip, 
S. J. A. M., G. A. T. J. T. A., 
San Martin, Serna, Thyssen 
ir Klokner darbininkams 
atlyginimas labai menkas. 
Bendrai imant darbininkų 
uždarbis lygus nuo $4.50 — 
$4.80, bet dauguma iš jų 
gauna ne daugiau 4 pesus 
dienai. Tas aiškiai rodo, ko
kiose sąlygose prisieina gy
venti metalurgikos darbi
ninkams, ypač šiandien dar
bininko padėtis dar daugiau 
pablogėjo, kuomet fašistų 
išprovokuotas paša ulinis 
karas smarkiai atsiliepė ir į 
Argentinos darbininkus, ku
rio pasekmėmis pakelta bu
tų nuoma, drabužių ir mais
to kainos, kur paskutiniu 
laiku visi reikalingi pragy
venimui produktai pakelti 
iki 40%.

Aišku, kad tokiose sąlygo
se darbininkai negalėjo il
gai kęsti. Buvo imtasi prie
monių organizuotis prie 
bendro reikalavimo, kasdie
ninio gyvenimo pagerinimui 
ir šių metų vasario mėnesy 
buvo patiekti darbdaviams 
šie reikalavimai (pedito- 
rio): Moterims ir mažame
čiams, kurie gauna iki ketu
rių pesų,pakelti dienos atly
ginimas 25%. nuo 4 — 6 pa
kelti 15% ir kas gauna dau
giau šešių pesų 10% su me
tinėmis atostogomis atlygi
nant sulig uždarbio valdžios 
pripažintu įstatymu 11729. 
Sulyginus su šios dienos 
darbininko kas dieninėmis 
išlaidomis, reikalavimai la
bai maži.

Metalurgikos darbininkai 
dėjo visas pastangas išven
gimui šio konflikto, ruošda
miesi atsargiai ir apgalvo
tai prie streiko, nenorėdami 
pakenkti demokratijų gink
luotai kovai prieš nacių fa
šizmą. V I

Į šiuos reikalavimus buvo 
laukta atsakymo penkius 
mėnesius, buvo sudaryta 
tam tikra komisija, kuri 
kreipėsi į Valstybės Darbo 
Departmentą ir į Vidaus 
Reikalų ministerį, bet visos 
pastangos, kurios buvo de
damos iš darbininkų pusės 
susitarti taikiu būdu nuėjo 
veltui. Nematydami pritari
mo iš valdžios pusės ir ne
matydami reikalo gaišinti 
laiko, nutarė siekti, kas 
jiems priklauso kovos keliu. 
Birželio 26 dieną metalurgi
jos darbininkai visuotiname 
savo susirinkime, išdiskusa- 
vę savo padėtį priėjo prie 
išvados, skelbti visuotiną 
tos šakos streiką jausdami, 
kad gaus pilną pritarimą 
visuomenėje ir sindikalėse 
organizacijose a p 1 eisdami 
Luna Parką su didžiausiu 
pasitikėjimu ir pasiryžimu 
už didesnį duosnos kąsnį.

Šis metalurgijos darbinin
kų streikas yra vienas iš žy
miausių, nes jie daugiaus 
yra išnaudojami už kitų ša
kų darbininkus. Gal būt už 
tai, kad metalo darbininkai 
iki šiolei buvo labai mažai 
organizuoti ir atskirų fabri
kų streikai buvo ‘lengvai nu
slopinami policijos.

Dabartinis metalo darbi
ninkų streikas yra pirmas 
Argentinos istorijoj, nes 
tos šakos industrija yra vi
sai paralyžiuota ir visos 
darbdavių pastangos su po
licijos pagelba organizuoti 
streiklaužių gaujas ir žiau
rūs policijos persekiojimai 
streikuojančių darbininkų 
nuslopinimui jų kovingumo 
yra bejėgės. Nes 75,000 dar
bininkų vieningai laikosi re
miami darbo liaudies.

K. V.
(“Momentas”)

Redakcijos Atsakymai
Vienam iš Komiteto, Water

bury, Conn. — Apie Lietuvių 
Komiteto Amerikai Ginti su
sirinkimą buvome gavę pir
miau nuo kito koresponden- 
dento, todėl jūsų korespon
dencijos negalėsime sunaudo
ti. Atleisite.

Maskva. — Žiauriausiose 
kautynėse pavieniai Stalin
grado namai pereina po ka
lis kartus iš vienų rankų į 
kitas.

Bostono ir Apylinkes Žinios

Gadynės” leidėjas Stilsonas. 
Aa! Tai tos žuvys, ką he van
denio gyvena! O tai jau nau
jiena ir užsimoka Į laikraštį 
rašyti. Kuomet jie praėjo pro 
mane visai nepastebėję, kad 
stovi kor.espondentas, suma
niau pasekti juos. Jiem šaly- 
gatviu einant, žmonės skyrėsi, 
tarsi Faraonų marios, kuomet 
žydus vedė iš Egipto. Priėjus 
kampą D. stryčio, Jurgis tik 
strakt ir nei iš vietos, tarsi 
dasikasęs iki elektrikos.

—Ar girdėsi, aš niekuomet 
nėjau pas lietuvius Į karčiamą 
ir neisiu. Jie manęs nematė ir 
nematys girto. Jeigu kada no
riu išsigerti, tai nueinu kur 
tik vieni juoveidžiai gyvena, 
ten nieks manęs nepažįsta.

Pagaliau Jurgis Stilsoną įsi
tempė į kampinę karčiamą, o 
aš paskui juos. Vos tik įėjus 
į vidų, kaip pradėjo vienas ki
tą sveikintis, tarsi “grinoriai” 
ant stoties. Jiems besisveiki
nant, prieina prie jų So. Bos
tono biznierius ir pasveikina 
juos abudu. Tuoj Stilsonas 
puola biznierių.

—Tu man skolingas.
—Kada? Už ką?
—Tu neskaitai mano “Nau

josios Gadynės.” Dabar turi 
užsiprenumeruoti.

—Pakūtavosiu, ponuli, pai 
kūtavosiu.

Nežinau, ar Stilsonas supra
to, kad biznierius iš jo juokus 
daro, jo laikraštį skaitydamas 
pakūtavos; veikiausia, girtas 
būdamas, nesuprato. Staigiai 
Jurgis išsitraukė pluoštą pini
gų ir sako:

—Jei tas sana-ab. . . nemo
kės, tai aš užmokėsiu. Lai ko
munistai žino, kad mūsų ga- 
zietas visi skaito.

Vienok biznierius nemokė
jęs išėjo pro duris, o aš su 
faktais paskui jį.

Jaunutis.

Dorothy Thompson ir Lietuvos 
. “Konsulatas” Shallna

Rugsėjo 9 d. “Boston Globe” 
tilpo Dorothy Thompson pa
rašytas straipsnis, pavadintas: 
“Fate of Russia will determine 
length of war.” Rašytoja sa
vo straipsnyje kamantinėja 
karą ir šių dienų politiką. Ga
na vykusiai perstato karo ei
gą ir kokiame pavojuje mes 
esame. Rašytoja numato, kad 
prieš mumis stovi dar daug 
juodų dienų, o tarpe mūsų 
randasi skerspainių, kurios 
tarpsta ir pastoja kelią laimė
ti pergalę. Ji nedvejojančiai, 
drąsiai ir teisingai sako:

“Anti-Russian activities are 
thriving in this country, spon
sored by Lithuanians, Latvi
ans, White Ukrainians, and 
even some Poles, and nothing 
decisive has been done to dis
courage them.”

Kuomet įmeti žiupsnį taba
ko į gyvačių narštą, jos pa
meta naršėję, cypia nesvietiš
kai ir sulenda į olas. Šie keli 
rašytojos žodžiai, tai tas 
žiupsnis tabako į fašistų gūš- 
tą, iš kurios jie cypdami laks-

treŽias Puslapis

to Į visas puses, bet neturi to
kių olų, kuriose galėtų pasi
slėpti. Todėl jie, prispirti prie 
sienos, iškiša liežuvius ir veb
lena, manydami, kad tabakas 
pavirs Į cukrų.

šiuos Dorothy Thompson ke
lis žodžius stvėrėsi sukritikuo
ti Antanas šalna, Smetonos 
“konsulas,” bet jam nesiseka. 
Jis pastatė save ant juoko, ne
turėdamas nei mažiausio su
pratimo apie kritiką ir laik
raštinę kalbą. Jis pradėjo kri
tikuoti rašytoją pradedant su 
1776 metais, parodydamas, 
kaip generolai KosciuŠko ir 
Pulaskis buvo ištikimi revoliu
cijai. Paskui “konsulas” nusi- 
baladojo iki pasaulinio karo 
laikų. Tame kare ir jis pats 
buvo. Tuom sykiu rašytoja 
nei pusiau lūpų apie tai ne
pravėrė. Netgi ji dabar kalba 
ne apie visą lietuvių tautą, o 
tik apie Smetonos klikos liku
čius. šalna, baigdamas litera- 
tinį jovalą, atsiklaupęs baži- 
nas:

“. . . These people are not 
sponsoring anti-Russian activi
ties. They are unjustly ac
cused.”

Na, ar matote, kad Ameri
koj nesiranda nei “vieno” lie
tuviško fašisto ir rašytoja ne
teisingai “apšmeižė” lietuvių 
tautą. Jeigu taip, tai ar šalna 
galėtų įrodyti nors vieną So
vietų simpatiką, kurį Hitleris 
būtų globojęs, orlaiviais vežio
jęs ir davęs lėšų, kad atva
žiuotų į Ameriką, kaip atva
žiavo Smetona, Zosė, Jadvy
ga, Prunskis ir kiti? Na, o 
kas gi tas Smetona, ar ne Šal
nos bosas? Net ir dabar p. 
Šalna nesidrovi laikyti užrašęs 
ant savo durų : “Lietuvos Kon
sulatas,” o po jovalu pasira
šyti “Honorary Consul of Lith
uania.” Pagaliau, ar šalna pa
kėlė nors vieną pirštą prieš 
Hitlerį? Ar davė nors vieną 
dolerį Sovietų medikalams? 
Tai ko dar skerečiotis ir kibti 
prie rašytojų, kurie mato jūsų 
darbus, kam dirbate. Juk ra
šytojai tik stebisi, kad valdžia 
taip ilgai jumis toleruoja.

Jaunutis.

Hartford, Conn.
Kas Dedasi Laisvės Chore
Dabartiniais laikais Laisvės 

Choras turėjo truputį sukrėti
mo. Priežastis buvo tame: mū
sų buvusi mokytoja B. Lucas 
(Rasimavičiūtė) turėjo mumis 
apleisti dėl to, kad ji gyvena 
Waterbury ir reikia važinėti 
su automobiliumi, o gaso yra 
trūkumas, tai buvo priversta 
mumis apleisti.

Labai apgailestaujame nete
kę mylimos mokytojos. Vargu 
po galu gavome atgal mūsų 
buvusį mokytoją V. Visockį. 
Draugas Visockis dabar pasil
sėjo, tai ir vėl pradės mus ge
rai mokinti, nes kada jis pir
miau mokino, tai- mes visur 
pasižymėdavom. Tai jis ir da
bar atliks savo užduotį.

Pirmas pamokas pradėsime 
su rugsėjo (Sept.) 30 diena, 
vakare, 8-tą valandą. Visi tu
rime būti.

Daugiau, tai Laisvės Choras 
rengia metinį draugišką pasi
linksminimą su visokiais val
giais ir gėrimais. Kaip žinote, 
Laisvės Choras visuomet pu
bliką patenkina.

Tas parengimas įvyks nedė
lioję, spalių (October) 4 die
ną, 3-čią valandą po pietų, sa-' 
voje svetainėje, 57 Hunger
ford St.

Narys.

FAŠISTAI NUSKANDINO 
DU AMERIKOS LAIVU 

VUDURž. JŪROJ
Washington. — Oficialiai 

pranešta, jog praeitą mene
sį fašistai nuskandino du 
prekinius Amerikos laivus, 
kurie sykiu su anglų laivais 
gabeno reikmenis bei pa
stiprinimus anglam į Mal
tos salą. Su amerikiniais 
laivais žuvo keturi asmenys.
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Mėlyni Kareiviai
Apysaka iš Lietuvos Žmonių Gyvenimo per Pirmąjį Pasaulinį Karą

- --------- - 1 Paraše JULIUS BUTĖNAS .............  -■
(Tąsa)

Ištekėjo aštuoniolika metų turėdama, 
ir motina jai įsakė nedraugauti su mer
gomis, verčiau su jaunomis moterimis:
— jau tu ne to pulko esi. Bet kas ją sie
jo su tomis moterimis? Ar amžius, ar 
patyrimas, ar bendri rūpesčiai? Jos gy
venimas buvo visiškai skirtingas. Vaba
liuose nebuvo nė vienos tokios. Buvo jau
namarčių, bet jos turėjo ir vyrus. Užėjo 
karas, vyrus pašaukė, tai kitos liko su 
keliais vaikais. Jų kitos bėdos, kita kal
ba. Iš pradžių, nieko nepaisydama, Ve
ronika ėjo jauniman, kartu su visais 
linksminosi, šoko. Neklausė motinos, ne
kreipė dėmesio į žmonių kalbas. Bet ka
rui prasidėjus išretėjo jaunimas, liko tik
tai vaikogaliai arba dėl ko nors netin
kantieji karo tarnybai. Vienas Lapins
kienės Kostas buvo likęs Roko viename
tis, jo draugas. Jo motina buvo našlė, ki
ti vaikai maži, tai paliko. Net Rokas iš
vykdamas juokėsi:

— Aš tau, Kostai, palieku savo pačią 
globoti...

“Globėjų” būtų radęsi, nes tik atėjusi 
Veronika buvo apšaukta, pripažinta 
šauniausia ne tik iš visų Vabalių jauna
marčių, bet ir iš mergų. Mokėjo gražių 
dainų, mergos ėjo pas ją mokytis. Ją ir 
šokėja geriausia pripažino. Neapleido jos 
bernai jaunime; pavydėjo jai ir jaunos 
mergos.

Tasai Kostas kolei kas buvo jai lyg 
artimesnis, dažnai ateidinėjo į namus 
kortuoti. Buvo sugalvota talkos: vilnai 
kedenti, plunksnom plėšyti; tuomet pri
sirinkdavo daug jaunimo, ir būdavo 
linksmiau. Bet tokie vakarai tai tik pro
švaistės lietingą metą. Kostas ateiti atei
dinėjo, bet jis turėjo išsirinkęs Dervinio 
Eleną, kalbėjo, kad ją ir vesiąs, tik na
muose marti nereikalinga, nes turėjo se
serį, tad skubintis nebuvo ko.

Ypačiai neramino Veroniką vakarykš
tis sapnas, kuriame ji sapnavo rusų vo
kiečių karą. Rodos, čia jų laukupse kovo
jo ir jos Rokas. Ji, kulkoms zvimbiant, 
išėjusi per laukus į apkasus pažiūrėti, 
kur jis yra. Tik prisiartino prie apka
sų, pamatė Roką su atkištu į ją šautu
vu... “Palauk, nešauk, aš čia!” sušuko 
Veronika, ir Rokas nuleido šautuvą, bet 
jos artyn’neprisileido: kaltino ją, kad ji 
rusus vokiečiams išdavus, todėl jiems ne
siseka kariauti.. . Paskui jis pasidarė 
toks šaltas šaltas ir kažkur rūkuose din
go, o ji, rusams atsitraukus, pateko vo
kiečių nelaisvėn, kur ją kareiviai mušė, 
spardė. Būtų gal ir visai sumušę, jei ne
būtų laiku atsiradęs tasai Paliepio lei
tenantas. Jis į ją pasižiūrėjo ir pasigai
lėjo. Nusivedęs dvaro rūmuosna, įleido 
šaltan kambarin ... Ir ties ta vieta ji pa
budo, nes, kaip pasirodė, toji naktis buvo 
šalta, o ji užmigo gerai neužsiklojusi, ir 
tik ryte atėjusi Jonienė ją užklojo.

Tačiau, kodėl toks nepaprastas sap
nas? Veronikos pereitos nakties sapnas 
buvo keistas ir šią naktį nedavė jai ra
mumo. Bandė ji kalbėti poterius, kad 
užmigtų, mėgino skaičiuoti didelius skai
čius, kad mintis kitur nukreiptų—veltui.

Užmigo Veronika tik auštant, bet tas 
miegas buvo labai trumpas, nes tuoj rei
kėjo keltis.

Apie pietus atėjęs Gylys pranešė, kad 
Veronikai peikia eiti dvaran.

— Kam? t
— Man nesakė, kam. Matyt, reikia, 

kad šaukia, — nusišypsojo Gylys. — Sa
kė, aš klausiau, kad reikės lapai iš sodo 
greboti, tai pasiimk grėblį.

Dabar vėl buvo mįslė: nejaugi vaka
rykštis sapnas pranašingas? Bet ji netu
rėjo, su kuo pasitarti. Jonienei nedrįso 
apie savo paslaptis kalbėti. Liepta, reikės 
eiti.

Nuėjo Paliepin. Tiesiai ėjo sodan. Te
nai rado sodininką, tą patį Motiejų, taip 
pat su grėbliu vaikštinėjantį. Daugiau 
nieko nebuvo.

— Mūs sodžiaus šaltyšius liepė man ei
ti lapų greboti, — pasakė priėjusi.

— Lapų greboti? Kiek čia tų lapų 
yra? Jau spėjo supūti. Na, ot, čia nuo 
takelių tai reikia nugreboti, bet aš ir vie
nas tai galiu padaryti. Na> jei atsiuntė 
darbininkę, gerai, darbo galiu duoti.

Sodininkas Motiejus, su žila barzdele 
senis, buvo šnekus ir Veronikai daug pa
pasakojo apie vokiečius, apie tą leitenan
tą. Esą, jo pavardė Bekeris.

— Tokio žmogaus aš nesitikėjau gy

venime užtikti, — stebėjosi Motiejus. — 
Aną dieną parvarė iš kažkur tris vyrus. 
Žandarai parvarė ir pristatė jam. Jisai, 
be jokio teismo, veda prie tvoros šaudy
ti ... Nežinau, ar jis įgirtas buvo ar sius
ti pradėjo, šaukia rėkia, kad net visas 
dvaras skamba, leidžia tuos savo par- 
fliuktus. Žmonės, nežinau, ar jie kuo kal
ti ar ne, puola po kojų prašyti, kad do
vanotų. Puola jam po kojų, puola ir Men- 
delkei (ir tas jau išmoko ant žmonių šū
kauti), prašo, kad dovanotų gyvybę. Ta
da Mendelkė sako: “Jei peršoksit per ši
tą tvorą, tai ponas dovanos gyvybę, o jei 
ne — sušaudys.” Į ką tai panašu. Žmo
nės nejauni, bet iš baimės atsirado mik
lumo — aš pats mačiau pro langą — 
kaip šoko, tai ir peršoko. Paskui per 
laukus kad bėgo, tai bėgo — neatsigrįž- 
dami. Jiems taip liepė: peršokit ir bėkit, 
kiek galit. Matyt, kad buvo niekuo ne
kalti, jei taip paleido. Tai tikras pasi
tyčiojimas iš žmonių.

Veronika norėjo paklausti, ar leitenan
tas dabar namie ar ne, bet vis neprisi
rengė, nes Motiejus vis pasakojo ir pa
sakojo. Pasakojo apie Mendelkės tėvą, 
kad jis dabar pasidaręs tarpininku tarp 
sūnaus ir žmonių, kurie prašo jo pagal- 
bos. i ■ ! 1"

Begrebojant prisiartino ir vakaras.
— Gal aš galėsiu tuoj eiti namo? — 

klausė Veronika.:
—Ot, pabaigsim šitą aikštelę tvarkyti, 

galėsi eiti. Būčiau ir aš vienas sutvarkęs 
na, bet kad atsiuntė, tai reikia duoti dar
bo, — juokavo sodininkas. — O-o, vokie
čiai, jiems reikia du šiaudus pakelti, tai 
suvaro penkioliką žmonių.... Ar jiems 
svarbu, kad kieno darbai stovi?

— Darbai stovi, o kai ateis ruduo, žie
ma, tai vėl viską graibstys. Kažin, ar jie 
čia kur nenugirs? — dairėsi Veronika ir, 
atgalio atsigrįžusi, pamatė besišypsantį 
leitenantą.

— Guten tak. Vy gets? — klausė pri
ėjęs. ; i b

— Gut, gut, — jau buvo išmokęs so
dininkas atsakyti. — Jis, mat, klausia, 
kaip einasi, o aš sakau: gerai.

Pamojo ranka, kad baigtų darbą. Ve
ronikai liepė eiti paskui jį.

Grėblį palikusi sode, Veronika bailiai 
ėjo į rūmus. Dvaro trobesiai jai atrodė 
baisūs, nes juose nė karto nebuvo buvu
si. Prisiminė pasakų rūmai, kuriuosna 
įėjus griebia dvasios ir nusigabena rū- 
siuosna, iš kur negalima išeiti. Eidama 
pro tuos du liūtus, ji krūptelėjo: jai pa
sirodė, kad jie išsižioję jos kąsti...

Įsivedė vokietis Veroniką pirmiausia 
tokian didelian kambarin, kur liepė pa
laukti, o pats lipo laiptais aukščiau. Čia 
likusi ji dairėsi į visas puses, nekreipda
ma galvos. Sienos buvo gražiai išmargin
tos, stalas, kuris stovėjo vidury šito kam
bario, aptiestas gražiais kilimais. Kėdės 
minkštos^

Ėmė temti, ir jai darėsi nejauku. Vo
kietis nuo aukšto greit nenuėjo, kažko 
užtruko. Laukus laukus, buvo begalvo
janti bėgti iš čia, bet paskui vėl susime
tė: kas bus tada? Vis tiek ją suras ir įsa
kys Gyliui pristatyti dvaran; paskui ga
li smarkiai bausti.

Grįžęs leitenantas liepė eiti paskui , jį 
laiptais aukštyn. Ji buvo basa, tai nei 
šiaip nei taip buvo eiti tais audeklais nu
tiestais laiptais, bijojo, kad neišpurvin
tų, nes jos kojos buvo žemėtos.

Antrame aukšte ji pamatė daugiau 
mažesnių kambarių. Jų sienos buvo žals
vai dažytos su įvairiais pagražinimais. 
Negalėjo tik suprasti, kam ją ten veda. 
Vienam kambary sėdėjo Mendelkė ir 
kažką rašė. Pamatęs leitenantą, jisai at
sistojo ir priėjo prie jo. Matyt, šis liepė 
šnekinti Veroniką, nes jis tuojau paklau
sė: i /

— Na, kaip patinka Daugelevičiaus 
palociai? Čia gerai gyventi. Dabar ponas 
Rusijoj tokių gerų neturi...

Paminėjus Rusiją, leitenantas atsigrį
žo ir klausiamai žvilgterėjo į Mendelkę. 
Šitas kažką trumpai vokiškai jam atsa
kė. Vokietis tik nusikvatojo.

— Tamsta būk šičia,. kaip namie, — 
kalbėjo Mendelkė. — Nebijok, ponas 
oberleutnantas nieko bloga nedarys. Jis 
yra geras žmogus, tik jūs apie jį klai
dingai manote,

— Bet kam mane čia šaukė? — klau
sė Veronika.-

(Daugiau bus)

Abeko Prakalbų Maršrutas
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
bėtoją gauname gerą, tai stengkitės sušaukti publiką. Apie 
prakalbas praneškite ir į Literatūros Draugijos Centrą.

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

Newark, N, J.
Mūsų Lietuviai Kovotojai
Neseniai “Laisvėje” tilpo 

aprašymas apie išleistuves jau
nuolio B'ob Žukausko, mūsų 
gerų veikėjų Žukauskų sū
naus, į Dėdės Šamo armiją. 
Turėjo tilpti ir sekami pa
veikslai, bet per klaidą netil
po. Todėl dabar įdedame.

Į Ir šį sumanymą buvo padaręs 
Lokalas 320. Abu sumanymus 
buvo užgyrę Lokalai Ameri
can Brass ir Scoville, tik Cha
se Brass Lokalas buvo atme
tęs.

Unijistas.

Springfield, Illinois

kūrent ir dulkintis su. anglim 
ir pelenais. Vanduo visados 
yra šiltas, darbininkas parėjęs 
iš darbo gali praustis.

• • •
Jau daug jaunuolių mūsų 

miestų apleido 'ir išvyko pas 
Dėdę Šamą tarnauti ir fašis
tams tą jų galingą sprandą 
nusukti. Nemažai išvyko ir 
lietuvių jaunuolių.

A. Čekanauskas.

Japonai pasakoja., būk jie 
“nepataisomai” s u ž a 1 oję 
Amerikos šarvuotlaivį ties 
Aleutų salomis.

SCRANTON, PA.
šiuomi pranešu scrantonie- 

čiam didelę naujieną. Į Scran- 
toną pribūna “čepajevas,” 
sovietinė filmą. Rengia kietų
jų anglių 1WO distriktas. Per
statymas atsibus sekmadienį, 
rugsėjo 27 d., 7 vai. vakare, 
French Roof Hall, 1610 Wash
burn St. Įžangos tikietas tik 
40 centų su taksomis.

Kviečiame visus lietuvius 
dalyvauti.

Nuo parengimo pelnas bus 
skiriamas kovai prieš fašizmą.

Perstatymo Pritarėjas.

SVARBIOS KNYGOS

RAISTAS
Apysaka iš Chicagos lietuviu gyvenimo, dirbančių 

gyvulių skerdyklose 
PARAS® UPTON SINCLAIR

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

Mortos Vilkienes Divorsas

7

Bob Žukauskas
K

Leitenantas Walter Skeistaitis

Waterbury, Conn.
Šis Bei Tas Apie Unijas

Rugsėjo 19 pranešta Loka- 
lui 251 American Drass iš 
Denver, Colo., kur yra suva
žiavimas (Convention) Mi
ne, Mill and Smelter Workers 
Unijos, CIO, kad likosi atmes
ta rezoliucija, kurią buvo pri
ėmęs Lokalas 320 iš Bridge
port, Conn., kad komunistai 
nebūtų prileidžiami užimti 
vietas kaip internacionaliam 
centre, taip ir lokaliniuose 
ofisuose. Konstitucijos komi
sija rekomendavo, kad būtų 
atmesta, nes jinai netinkama 
šio valandoj, kada reikalinga 
yra tautos vienybė. Buvo pa
darytas įnešimas ir balsuota 
viešai. Nubalsuota be diskusi
jų palikti ant stalo (to table).

Antras buvo reikalavimas, 
kad būtų konstitucijos patai
symas, kad iš tarptautiškos 
valdybos būtų atimta galia ir 
pavesta lokalams. Tas likos 
irgi atmestas didžiuma balsų.

Mūsų Naujienos
Mes turėjome pusėtinai 

karštą orą iki rugsėjo 18 d.— 
nuo 90 laipsnių net kartais 
pasiekdavo iki 98. Ale mes 
šią vasarą džiaugėmės, kad 
neturėjome didelių karščių, 
kaip kad nekatrose vasaroše 
siekdavo 105 ir iki 107 laips
nių. Lietaus iš pavasario tu
rėjome gana tankiai ir augo 
viskas gerai. Bet dabar per 
kokias 45 dienas tęsėsi be lie
taus, ar tik keli lašai nukris
davo. Tai žemė gerokai įdžiū- 
davo ir suplaišiojo į gilius 
plyšius. Visokio gyvio daug 
priviso. Kas dar yra žaliuo
jantis daržuose, tai tas bru- 
das viską nuėda.

Puikus vaizdas Amerikos lietuvių gyvenimo.
PARAS® MIKAS RASODA

Apysaka, kur autorius labai gyvai vaizduoja ekono
minį, politinį ir kultūrinį lietuvių gyvenimą Amerikoje.

Puslapių 320. Kaina $1.00.
Nurodoma kaip paprasti darbininkai išsilavina ir patampa 

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

English - Lithuanian 
Self - Instructor

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

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

• • • • • •

Lietuvių Kalbos Gramatika
Pritaikyta Amerikos Lietuviams su 

Angliškais Paaiškinimais
SUTAIS® DR. D. PILKA

Kaina $1.00 už egzempliorių. Vasaros sezonu 75c.

Darbai veik visokie šiuom 
kartu gerai eina. Anglies ka
syklos dirba gerai po penkias 
dienas į savaitę. Nekatras už
darė dėl taisymo. Kaip greit 
sutaiso, tuojau atidaro dirbti. 
Nežinia, dėl ko, tai anglį iš 
fliatų “štim-ševėliai” kabina 
ir pila į didelius kalnus (krū
vas) šalę geležinkelio.

Melnyčia Pillsbury kompa
nijos dirba dieną ir naktį, ma
la grūdus į visokius miltus, 
300 bei daugiau darbo žmonių 
turi darbų.. Mūsų tautiečių lie- 
tuvių irgi dirba.

Nuo Springfieldo keliolika 
mailių toliau ! stato didelius 
amunicijos išdirbimo fabrikus 
mūsų valdžia. Kas turi gerą 
sveikatą ir gali dirbti, gauna , 
darbą ir gerą mokestį. Papras
tas darbininkas į valandą gau
na 1 dol. Dirba 8 valandas*. 
Mokestis gera, ale kožnas sa
kosi, kad dirbti sunkiai rei
kia, o dar karštam ore. Kas 
eina dirbti, tūri į uniją įsira
šyti už 25 dol. į Amerikos 
Darbo Federaciją. Nekatrie 
seniai su menka sveikata ne
gali dirbti ilgai. O kas neat
lieka to darbo gerai, tai to
kius ir paleidžia nuo darbo.

Dabar daug darbininkų pri
važiavo į mūsų miestą ir gy
vena traperiuose. Nėra tiek 
dėl visų gyvenbučių, Tai da
bar valstijos seimelis nutarė 
statyti daug gyvennamių dvie- . 
jų aukštų viename krašte 
miesto, kad galėtų kelis tūks
tančius darbo žmonių sutal
pinti. O ką jau pirmiaus bu
vo pristatę dviejų aukštų na
mų, visus pripildė. žmonės 
veržiasi gyventi į tokius na
mus, nes esti visi parankumai 
įtaisyti; nereikia nei pečių

“Gyvenimo Saulėleidis”
Pirma Knyga Lietuvių Kalboje apie 

Numirusių Laidojimą
Parašė ir Išleido Graborius

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

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

Bešvintantis Rytas
STASIO JASILIONIO EILIŲ RINKINYS

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

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

Vokiškieji Grobikai — Mirtini 
Lietuvių Kultūros Priešai 

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

Puslapių 32. Kaina 10c.

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

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

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

Kaina $1.00; vasaros sezonu tik 75c.

New Yorko Pasaulinės Parodos 
Paveikslų Albumas

•
Būtinai įsigykite ši papuošalą savo namų knygynui. Tai pui

kiausia padaryta knyga lietuvių kalboje. Trijų spalvų viršeliai; 
daugybė gražių paveikslų iš Pasaulinės Parodos 1939 ir 1940 mm. 
Taipgi telpa paveikslai pasauliniai garsių pastatų New Yorko 
mieste. Yra daug mokslinių informacijų apie naujovinę techniką 
ir yra skambių bruožų iš Amerikos istorijos.

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

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

■i*
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* Talkininku Lakūnai be Jokių Sau Nuosto
lių Bombardavo Daugelį Japonų Pozicijų
Jung. T autų Oficialiai Pranešimai

Nauji Nacių Pagyrai 
Žygiais Jūroje

DETROITO ŽINIOS Great Neck, N. Y

Australija, rugs. 23. — Jungtinių Tautų štabas išlei
do tokį pranešimą:

New Britain:
Rabaul. — Didieji talkininkų bombanešiai, pro smar

kią japonų priešlėktuvinių kanuolių ugnį, atakavo prie
šų laivus uoste ir pataikė dviem bombomis į vidurį di
delio japonų laivo. Taip pat buvo bombarduojama 
priešų orlaivių stovykla, bet pasėkos nepatėmytos. Vi
si mūsų orlaiviai sugrįžo.

Saliamono Salos:
Buka. — Vidutiniai talkininkų bombanešiai naktį, 

vartodami žibintus, atakavo čionaitinę japonų orlai
vių stovyklą, padarydami dideles eksplozijas ir užkur
dami gaisrus, kurie buvo matomi per 50 mylių.

New Guinea:
Buna. Du stiprūs būriai mūsų lėktuvų kovotojų, 

skraidydami palei geležinkelio bėgius, pataikė bombo
mis į tiltą ties Wairope ir sugadino jį. Šaudymais mū
siškiai lakūnai padegė sandėlius priešų gazolino, amu
nicijos ir šiaip reikmenų ir daugelį japonų būdelių. 
Mūsų lėktuvai iššovė daugiau kaip 34 tūkstančius kul
kų. Jie taipgi iš kulkasvaidžių apšaudė ir liepsnose pa
liko vieną didelę japonų valtį, nutildė vieną priešlėktu
vinę poziciją ir padarė nuostolių priešams, kurie bu
vo netikėtai užklupti. Nakties laiku grupė vidutinių 
bombanešių atakavo japonų orlaivių stovyklos įrengi
mus, bet pasėkos nežinomos. Japonų lėktuvai nedarė 
pasipriešinimų, ir visi mūsų bombanešiai sugrįžo.

Kokoda. —'Talkininkų daliniai atakavo japonų pozi
cijas šioje srityje, šaudydami iš kanuolių; nutildė 
priešlėktuvinę priešų poziciją ir užkūrė gaisrus.

Sovietai Jau Rugsėjo 23 d. Atmušė Nacių 
Atakas Visur, Apart Tik Vieno Punkto

Berlin, rugs. 24. — čio- 
naitinis nacių radijas skel
bė, būk jų submarinai nu
skandinę tris talkininkų 
naikintuvus, vieną pagalbi
nį šarvuotlaivį ir penkis 
prekinius - transporto lai
vus tarp Špicbergeno ir Is
landijos salų. Hitlerininkai 
gyrėsi, būk užklupę tuos 
laivus, begrįžtant jiems iš 
Sovietų šiaurinių uostų 
(kur didelis būrys Ameri-i 
kos ir Anglijos, laivų nu
gabeno daugius karinių 
reikmenų).

(Tai yra priešų propa
gandos blofas be jokio pa
tvirtinimo iš patikimų šalti- 
nių.)

Palaidota Berta Ligmalienė
Rugsėjo 17 d. važiuojant su 

savo automobiliu Livernois ir 
W. Chicago Blvd., kariuome- 
niškas trokas smogė į draugų 
Ligmalių automobilį ir atsida
rė dešinės pusės durys ir iš
trenkė draugę Bertą Ligma- 
lienę ant gatvės. Nelaimingo
ji veik ant vietos liko užmuš
ta. Nuvežta ligoninėn, bet 
pagalbos jau nebuvo galima 
suteikti, tuoj po keleto minu
čių mirė. Pirmadienį liko pa
laidota, dalyvaujant daugeliui 
palydovų; patarnavo grabo- 
rius D. B. Brazis.

Ši nelaimė draugo Jono Lig- 
malio šeimynoj atnešė didelį 
nuliūdimą. Paliko dukrelę 
Izabelą ir sūnų, kuris dabar 
randasi Amerikos laivyno tar
nystėj. Detroito lietuviams 
yra labai gerai žinomi draugai
Ligmaliai. Jie yra daug pasi
žymėję dul mūsų organizaci
jų ir savo draugiškumu, nes 
kada jų namuose turėjome 
Draugijų svetainę, 3900 West 
Vernor Highway, mes jiems 
pridarydavome daug nesma
gumo. Bet jie visuomet su vi
sais draugiškai sugyveno ir 
nebuvo jokių kliūčių. Dabarti
niu laiku jie užlaiko aludę, 
ir visa jų šeimyna, ypač Ber
ta ir Jonas Ligmaliai, 
taikoj gyveno ir darė 
gerą sau pragyvenimą.

Velionė Berta Ligmalienė 
buvo nare LDS 21 kp. ir kitų 
artimų mūsų organizacijų rė
mėja. Mes, lietuviai, neteko
me geros draugės ir narės 
LDS org. Labai apgailestauda
mi geros
me gilią užuojautą 
Jonui Ligmaliui, jo dukrelei 
sūnui.

Vokiečiai Įkalino 200 
Neklusniu Norvegą
Stockholm, Šved. — Pra

nešama, kad naciai suvarė 
dar 200 norvegų darbininkų 
į koncentracijos stovyklą už 
tai, kad norvegai atsisakė 
statyt vokiečiam aptvirtini- 
mus Tromsoe, šiaurinėje 
Norvegijoje.

Hitleris Jau Abejoja
Apie Sumušimą Sovietą

Sovietų Oficialiai Pranešimai
Maskva, rugs. 23. — Sovietų pranešimas šiandien 

sakė:
Naktį rugs. 22—23 mūsų kariuomenė vedė mūšius su 

priešais srityse Stalingrado ir Mozdoko. Kitose fron
to dalyse nebuvo jokių reikšmingų atmainų.

Stalingrado srityje vis dar tęsiasi įnirtę mūšiai. Kai 
kurios gatvės ir namai kelis kartus ėjo iš vienų rankų 
į kitas.

Viename sektoriuje priešų pėstininkai su parama 
daugiau kaip šimto tankų pastūmėjo mūsų kariuomenę 
šiek tiek atgal ir užėmė kelias gatves. Kituose sekto
riuose visos priešų atakos buvo atmuštos.

Šiaurinėje miesto dalyje sovietinė kariuomenė su
naikino šešis priešų tankus ir 14 trokų ir užmušė virš 
400 vokiečių.

Sovietiniai tankistai sunaikino bei padegė 11 vo
kiečių tankų ir sudaužė septynias prieštankines jų ka- 
nuoles ir 12 trokų ir nušlavė apie dvi kuopas vokie
čių pėstininkų.

Į šiaurių vakarus nuo Stalingrado viename sektoriu
je vokiečiai pradėjo eilę Įtūžusių kontr-atakų, kurios 
visos buvo atmuštos. Daugiau kaip 1,000 vokiečių liko 
užmušta.

Kitame sektoriuje mūsų kariuomenė pastūmė prie
šus atgal ir atgriebė svarbų kelią.

Mozdoko srityje (Kaukaze) buvo tęsiami mūšiai 
prieš hitlerininkų tankus ir automatiškus šaulius. At
mušta ataka 40 vokiečių tankų, kurie vežė grupes au
tomatiškų šaulių. Buvo sunaikinta astuoni vokiečių 
tankai ir užmušta virš šimto automatiškų šaulių.

Leningrado fronte Sovietų artilerija per tris pasku
tines dienas sunaikino 19 priešų fortukų, 10 pavienių 
apkasų ir dvi kanuoles.

Slapti sovietiniai šauliai šiame fronte užmušė 200 
vokiečių. Leningrado apylinkėje tapo nušauta trys 
vokiečių orlaiviai per mūšius ore ir ugnim iš priešlėk
tuvinių kanuolių.

Stockholm, Šved. — Čio- 
naitiniai žinovai teigia, kad 
Hitleris jau abejoja, ar pa
jėgs “sutriuškinti” Sovie
tus, kaip kad jis ne kartą 
žadėjo. Jis dabar svajojąs, 
kaip čia vokiečiai galėtų 
prikalbint Sovietus prie at- 
sikros taikos . ..

Tuo tarpu naciai budavo- 
jasi naują galingą tvirtumų 
liniją rytiniais Vokietijos 
pakraščiais; ruošiasi gintis 
savoj žemėj, jeigu jie būtų 
išvyti iš sovietinių kraštų.

Nacių propaganda dabar 
retai kada skelbia obalsius 
prieš bolševikus. Hitlerio 
laikraštis “Voelkischer Beo- 
bachter” neseniai rašė, kad 
anglai, o ne rusai esą di
džiausi Vokietijos priešai.

labai 
gana

draugės išreiškia- 
draugui 

ir

J. ir M. Alvinai

Detroito Kalendorius
Penktadienį rugs. 25 

įvyks Draugijų svetainės at
stovų susirinkimas 4097 Por
ter St., 
draugai 
ku.

d.

7 valv vakare. Visi 
ir draugės būkite lai-

27 d. nuo 12 vai. vi-Rugs.
dudienio įvyks Lietuvių Mote
rų Pažangos Kliubo piknikas, 
Beechnut Grove, ant Middle
belt Rd. Pažangietės visus 
kviečia dalyvauti, nes turės 
gerų vaišių svečius pamylėti ir 
pamaitinti su skaniais blynais.

Sovietai Daro Netikėtus 
Naciam Žygius

Nacių radijas “aiškina,” 
kodėl taip sunku jiem prieš 
rusus kariaut. Sako, kad 
Sovietų komanda visuomet 
padaro tokių dalykų, kokių 
vokiečiai negalį tikėtis; to
dėl labai esą keblu vokiečių 
komandieriams ir karei
viams kovoti prieš rusus.

Rugs. 27 d., 10 vai. ryte, 
Detroito Lietuvių (vyrų) Kliu- 
bo susirinkimas, savo name, 
4114 W. Vernor Highway. Vi
si nariai privalo dalyvauti ir 
žinoti, kas veikiama.

Aido Choro pamokos įvyks
ta kas sekmadienį nuo 10:30 
ryte, 4097 Porter St.

Alvinas,

Cairo. — Anglų ir ameri
kiečių orlaiviai bombardavo 
fašistų bazes Libijoj net už 
500 mylių nuo Egipto sie
nos .

Kongresmany Balsavi
mas, Reiškia Rainy 

Kėlimą

tų kainų iki lygio yra būti
nai reikalingas, jei norime 
sustabdyt smarkų pragyve
nimo brangimą. Jis žadėjo 
po to apribot ir darbininkų 
algas.

Washington. — Kongreso 
atstovų rūme paėmė viršų 
vadinamas “farmų blokas,” 
ir 284 balsais prieš 196 tapo 
atmestas prezidento Roose- 
velto pasiūlymas taip apri
bot visų lauko ūkio produk
tų kainas, kad jos atitiktų 
kainoms fabrikinių reikme
nų, kurie perkami farmoms. 
Prez. Rooseveltas nurodė, 
jog jau dabar farmų pro
duktų kainos “stovi keliolika 
procentų aukščiau lygybės, 
o dar vis kyla.

Prezidentas sakė, jog ap- 
režimas lauka ūkio produk-

Bet farmų blokas kongre
se reikalauja dar pakelt sa
vo kainas. O su tais pakėli
mais, kuriuos perša to blo
ko kongresmanai, tai val
giai dar pabrangtų bent 
penkiais procentais.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR 

BOSTON, MASS.
Liet. Progresyvių Tarybos Bosto

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

M.
(223-225)

PITTSBURGH, PA.
LDS 160 kp. vakarienė įvyks sek

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

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS

EVERYBODY!!!

SHOOT STRAIGHT 
, With Our Boys! , 
BUY WAR BONDS

Telefonas: HUmboldt 2-7964

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

VALANDOS: 2-4 ir 6-8 
N5ra valandų sekmadieniais.

★ LIETUVIŠKAS ★

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINĖ) 
Rheingold Extra Dry Alus

Didelis pasirinkimas visokių
Vyną ir Degtinės
Importuotų ir Vietinių

Kasdien Turime
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ
JUOZAS ZEIDAT

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

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

Pas mus, kaip ir visur, karo 
dėlei eina gyvenimas rūpes
tingoj dvasioj. Daug užbrėž
tų troškimų norima pravesti, 
kad tik kaip prisidėjus prie 
išlaimėjimo greičiausia šį ka
rą.

Daug jaunuolių išeina į ar
miją. Daug yra veikiama ir 
nuveikta nemažai dėl gavimo 
aukų dėl Sovietų Sąjungos ka
ro pagalbos ir t.t. Tačiau lie
tuvių draugijų veikla galėtų 
būti spartesnė. Tiesa, neku- 
rios organizacijos darbuojasi 
gerai. Ton veiklon įeina ir 
Pirmyn Choras. Iki šiol Pir
myn Choras, vadovaujant 
Geo. Kazakevičiui, buvo paži
ba ir praturtinimas mūsų mies
telio veiklos. Bet, deja, jau 
Pirmyn Choras netenkame mo
kytoj o-vadovo ir organizato
riaus, Geo. Kazakevičiaus, nes 
jis yra šaukiamas į Dėdės Ša
mo kariuomenę, išvyksta 30 d. 
šio mėnesio.

Pirmyn Choras jį labai my
lėjo už jo tokias dėtas pastan
gas dėl pakėlimo aukščiau me
no dainose ir solidarume Pir
myn Chore. Todėl, su juo at
sisveikinant, Pirmyn Choras 
suruošia bankietą. Bankietas 
įvyks sekmadienį, 27 d. rug
sėjo, Kasmočių svetainėj, 91 
Steamboat Road. Prasidės 
5:30 vai. vakare. Įžanga tik 
$1.25 ypatai.Bus duodama va
karienė su gėrimais, taipgi ir 
šokiai su programa.

Kaip būtų puiku, kad me- 
no-dailės mylėtojai visi galė
tų dalyvauti ir padaryti šį

bankietą vertą tos garbės, ko
kios užsitarnavo mūsų jaunas 
P. Choro mokytojas, Geo. Ka
zakevičius. Kad palinkėti jam 
geros kloties, kad kuo grei
čiausiai sumušus fašizmo žvė

ris ir vėl sugrįžtų pas mus ir 
vėl vadovautų P. Chorą ir 
dirbtų meno srityje. Tad visi 
užprašomi. Pasimatysime ant 
bankieto.

Pirmyn Chora*.

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

g

BUT?

NAMM

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus i’amilijų, ves
tuvių, kitokių grupitį ir pavienių. 

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

pogi atmaliavoji 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn 

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

Tel. GLenmore 5-6191

Clement Vokietaitis
Lietuvis Advokatas

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. TRiangle 5-3622

168 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7179

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

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

UNDERTAKER

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

kad visados bus patenkinti.

Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį!
TURIME GERŲ VYNŲ IR DEGTINIŲ

Ateikite pasimatyti su Giviais
Staf Geriausias Alus Brooklyne 

ndfesąs; --------------------------------------------------

459 GRAND ST.
Skersai nuo Republic Teatro

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

••••••••••••••••••••••••••••••••••••
: MATEVŠAS SIMONAV1Č1VS :
• Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga rtlsk •

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

sipažinti.

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

; 426 SOUTH 5th ST. BROOKLYN, N. Y. J ’
• Blokas nuo Hewes St. elevelterio stoties. Tel. EVergreen 4-9508 •• • į ••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Lietuvių Rakandų Krautuve

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

IŠDIRBĖJAI IR PARDAVĖJAI

Geriausios Rūšies Rakandui
Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių 

JOS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENE ir SŪNAI

TELEPHONE
STAGG 2-5043

NOTARY
PUBLIC

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.

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

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

F. W. Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Ave.
Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150.
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Liūdėsio valandoj kreipi 
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

DIREKTORIUS 
LAIDOTUVIŲ
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Shablauskas Pašauktas 
Dėdės Šamo Tarnybon

Šimtas UnijŲ Užgyrė Newyorkieciai Važmos 
Demonstraciją Į Oregon Darbams

Advokatai Kviečia 
Visus Pasitarti

Jurgiui Kazakevičiui Suruoš 
ta Masinės Išleistuves

Močiutės Bloor Bankie 
to Dalyviams

Advokatų Gildija šaukia 
konferenciją šį šeštadienį tiks
lu gerai išaiškinti šaliai pavo
jų infliacijos, kuri tikrai ateis, 
jeigu nebus greit ir griežtai 
sutvarkyta kainų ant produk
tų ir taksų problemos, ir nu
tarti būdus veikimui.

Į konferenciją kviečiamos 
visos organizacijos atsiusti at
stovus.

Lietuvių organizacijoms rei
kėtų pasiųsti atstovus, kad 
būti informuotomis, kad ap
saugoti savo narius ir per juos 
lietuvių visuomenę nuo katas
trofos, 
giamai 
kiama, 
rems
pastangas nuo 
mūsų šalį.

Advokatų šaukiamoj konfe
rencijoj, aišku, rasis galinčių 
gerai ir įstatymiškai nušviesti 

sun-

O katastrofa neišven- 
ištiks, jeigu nebus vei- 
jeigu visuomenė nepa- 
prezidento Roosevelto 

jos apsaugoti

tą paprastam piliečiui 
kiau įžiūrimą klausimą.

Konferencija įvyks šį 
tadienį, rugsėjo 26-tą, po
viešbutyje Commodore, netoli 
Grand Central stoties, New 
Yorke.

ses- 
piet,

Griežčiau Saugos Miestą
Kalbėdamas policijos virši

ninkų konferencijoj 
LaGuardia ragino 
griežčiau prižiūrėti
kad neleisti plisti blogdary- 
bėms ir ligoms dėl girtavimo 
ir prostitucijos.

majoras 
policiją 
miestą,

Great Neck, N. Y
GEORGE KAZAKEVIČIUI IŠ

LEISTUVIŲ VAKARIENĖ

Pirmyn Choras ruošia Geo. 
Kazakevičiui išleistuvių vaka
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
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- 

ir choro drau- 
dalyvauti. Sy- 
atatinkamą ir 
pagarbą Jur-

gus skaitlingai 
kiu pareikšime 
užsitarnavusią
giui ne tik kaipo gabiams mo
kytojui, bet pasišventusiam ir 
neišsemiamos energijos jau
nuoliui, dirbančiam visuome
ninėje dailės ir meno dirvoje. 
Iki pasimatymo sekmadienį.
(224-226) Kom.

“LAISVĖS”

Koncertas
Lapkr.-Nov. 8

Bus

LABOR LYCEUM
BROOKLYN, N. Y.

<v;?;

Brooklyn© lietuviai dar kar
tą parodė, kad jie aukštai 
įvertina visuomenei tarnaujan
tį jaunimą. Užteko Meno Są
jungos C. K. poros pranešimų 
“Laisvėje” apie skubotai ren
giamas Jurgiui Kazakevičiui 
išleistuves pereito trečiadienio 
vakarą, kad sutraukti skaitlin- 

i gą publiką.
Svečiams kiek pabuvojus, 

vakaro vedėjas V. Bovinas, 
Lietuvių Meno Sąjungos Cen
tro sekretorius, pakvietė Aido 
Chorą, vadovybėj Aldonos Ži
linskaitės-Andrews, atidaryti 
programa, kuri pradėta su 
“Star Spangled Banner” ir 
paskiau su pora išleistuvėms 
pritaikytų dainų, viena liau
dies, kita iš operetės “Kova 
Už Idėjas.” Garbės svečias, il
gametis aidietis Jurgis Kaza
kevičius, taipgi šį kartą dar 
mums dainavo su choru.

Po dainų, ant estrados pa
statyta gėlėmis padabintas 
stalas ir prie jo pakviestas 
garbės svečias Jurgis, jo tėve
liai Jurgis ir Ona Kazakevi
čiai ir sesutė Florence, jo 
krikšto motina Tęsė Ankuda- 
vičienė, dėdė ir teta A. Navi
kai.

Kalbų-linkėjimų Jurgiui ei
goje buvo iškviestas P. Gra
bauskas, Aido Choro pirminin
kas, Aldona Žilinskaitė, Aido 
Choro vedėja, dėdė A. Navi
kas, Klastauskas, Great Nec- 
ko lietuvių Choro Pirmyn, ku
rį Jurgis vadovauja, veikėjas^ 
Jurgio draugas Antanas Na
vikas, jaunasis; krikšto mo
tina T. Ankudavičienė, gimi
naitis Jonas Mažeika, draugas 
Edwardas Shablauskas, kuris 
pate išvyksta kariuomenėn 
rugsėjo 29-tą; K. Petrikienė, 
A. Bimba, J. Bernotą, R. 
žara.

Visi draugai ir veikėjai 
kėjo Jurgiui Kazakevičiui
mingos. kloties tarnyboje, grei
tos pergalės ant fašizmo ir 
sveikam, greitai sugrįžti į mū
sų eiles ir veikimą. Veikėjai 
atžymėjo Jurgio pavyzdingą 
darbą meno srityje. K. Petri
kienė ir A. Bimba, apart lin
kėjimų išeinančiam, stipriai 
pabrėžė, jog šis yra mūsų ka
ras, visų karas, kurie išeina 
ir kurie pasiliekame. Kad iš
leidžiant mūsų tokius veikėju^ 
kaip Kazakevičių, 
privalom pasiryžti
darbuotis rėmimui karo, 
padėjimui greičiau laimėti 
pergalę ir greičiau sugrįžti, 
taipgi privalome dirbti išlaiky
mui namų fronto, savo orga
nizacijų, savo viso judėjimo, 
kurį išeinantieji palieka mums 
su pasitikėjimu, kad mes iš
laikysime ir auklėsime toliau.

Paskiausiu pakviesta pats 
garbės svečias Jurgis Kazake
vičius. Stipriai susikaupęs tam 
jautriam momentui, Jurgis pa
sakė gražią ir labai atatinka
mą momentui kalbą. Pirm vis
ko, Jurgis pareiškė padėką sa
vo tėvams, kurie jį atvedė, į šį 
judėjimą, prisimindamas, kaip 
kartą tėvas, vedinas juomi ir 
broliu Vincu (jis taipgi jau 
kariuomenėj), dar mažais vai
kiščiais, eidamas pro “] 
vės” salę, išgirdus mandolinų 
orkestrą skambinant, užsikvie- 
tė vaikus pažiūrėti ir, jiems 
pamylėjus, juos įrašė, vesdavo 
mokintis, kur ir prasidėjo Jur
gio, kaipo menininko, pirmi 
žingsniai. Kaip paskiau jis 
lankė Ateities žiedo vaikų mo
kyklėlę mokintis lietuvių kal
bos ir rašybos, o paskiau, pa
augėjęs, perėjo į Aido Chorą, 
į LDS jaunimą, į Meno Są
jungos chorvedžiams paruošti 
mokyklėlę, kuri padėjo jam 
pasiekti sėkmingo chorvedžio 
laipsnio, į vadovybę Great 
Necko lietuvių Choro Pirmyn, 
į LMS apskričio ir C. K. pa
reigas.

Mi-

lin- 
lai-

—Jūs visi man padėjote pa
siekti to, kuomi aš buvau, — 
kukliai savo nuopelnus kredi
tuodamas visam lietuvių judė
jimui, pareiškė jaunuolis, pa
sižadėdamas stengtis taip pat 
sėkmingai atlikti pareigas sa
vo kraštui, atkeršyti pabaisai 
Hitleriui, “kuris sugriovė mū
sų tokį gražų, ramų gyvenimą, 
kokiu mes prieš karą gyveno
me, kurį mes visi mylime.”

“Dabar,” sakė Jurgis, “atė
jęs į LDS jaunimo susirinkimą 
randi veik vienas merginas, 
vaikinai išvykę į hitlerizmo 
užkurtą baisų karą, kurį mes, 
ne kas kitas, turime užbaigti* 
ir užbaigsime taip, kad tas 
baisusis Hitleris niekada ne
pamirš.”

Jurgis pasižadėjo kovoti ir 
kartu laukti tos dienos, kada 
vėl galės dirbti mūsų eilėse, 
kaip dirbo iki šiol.

Ilga, širdinga ovacija paly
dėjo jauną veikėją, būsimą 
kovotoją.

Kadangi įžanga buvo nemo
kama, baigiantis programai 
pirmininkas paprašė dalyvių 
paaukoti lėšų padengimui, nuo 
ko likusi suma bus panaudo
ta išleidžiamojo dovana. Gir
dėta, kad įteikta graži dovana. 
Taipgi atskirai įteikė Jurgiui 
dovaną jo krikšto tėvai Anku- 
davičiai.

Po programos dar tęsėsi šo
kiai prie Jurgio jaunų draugų 
orkestros ir draugiškas pa- 
žmonys, svečiams užkandžiau
jant prie bufeto, kurį paruo
šė M. Bovinienė su talka kai 
kurių kitų draugių.

Šios išleistuvės Jurgiui bu
vo ne vienintelės. Matulio ir 
Vaiginio šapoj, kur Jurgis dir
bo, išleisdami, sudėjo $30 ant 
cigaretų, o greatneckiečiai sa
vo choro mokytojui jau turėjo 
neoficialį, po pamokų pažmo
nį, kadangi dar nežinojo, ar 
turės progą oficialėm išleistu
vėm. Progą gavus, šio sekma
dienio vakaro 6-tą valandą 
rengia išleistuvių vakarienę, į 
kurią kviečia ir brooklynie- 
čius Jurgio ir Choro Pirmyn 
draugus. Įvyks Kasmočių sa
lėj,

Užsirašiusieji dalyvauti dar
bininkų Močiutei Ella Reeve 
Bloor pagerbti bankiete pra
šomi išsikirpti antrašą, nes jis 
daugiau nebus kartojamas.

Bankietas įvyks Šio sekma
dienio vakaro 7 vai., rugsėjo 
27-tą, Riverside Plaza valgy
kloj (dining room), 253 West 
73rd St., New Yorke. R. Pla
za randasi netoli 7th Ave. sub
way ir biski kiek toliau, bet ne 
pertoliausia nuo 6th ir 9th 
Ave. elevated, taipgi nuo 8th 
Ave. subway, 72nd St. stoties.

Nuėjus, pas komisiją klaus
ti lietuvių stalo, kurio atsako
mybėj yra A. Bimba.

Edwardas Shablauskas, 65 
Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y., 
“Laisvės” kaimynas, išeina į 
armiją rugsėjo 29-tą, į Fort 
Dix, N. J. Jo tėveliai, Stanley 
ir Frances Shablauskai, linki 
jam laimingos tarnybos ir 
greito sugrįžimo laimėjus per
galę ant fašizmo.

To paties linkime ir mes sa
vo geram kaimynui.

Edwardas yra 
Shablauskų sūnus, 
dar liekasi dukrelė

vienintelis 
Pas tėvus 
Frances.

Išvakarėše didžiulės New 
York o darbininkų demonstra
cijos už antrą frontą, suruoš
tos rugsėjo 24-tos popiečio 5 
valandą, Union Square, New 
Yorke, jos rengėjų komitetas 
turėjo oficialį užgyrimą iš 
virš šimto vietos unijų ir jų 
žymių vadų, taipgi daugelio 
kitų stambių organizacijų.

Iš daugelio šapų rengėjai 
turėjo darbininkų pažadus at- 
maršuoti grupėmis tiesiai iš 
šapų.

likusieji 
daugiau

91 Steamboat Road.
Rep.

Naujas Teisėjas
Buvęs valstijos senatorius 

Jacob J. Schwartzwald pri
siekdintas miesto teisėju vie
ton Edward J. Kelly, kuris ne
seniai mirė.

John Costa, 27 m., tapo pa
vojingai pašautas einant 2nd 
Ave., New Yorke, netoli savo 
namų, 303 E. 104th St.

REIKALAVIMAI
Reikalingas kambarys vyrui, Wil- 

liamsburgh apylinkėje. Turi būt šil
tas ir su gera lova. Kurie turite to
kį kambarį, praneškite sekamu an
trašu: K. T., 427 Lorimer Street, 
Brooklyn, N. Y. (225-226)

Reikalinga patyrusi patarnautoja 
prie stalų, lietuvių valgykloj. Prašo
me kreiptis: Lituanica Restaurant, 
282 Union Ave., Brooklyn, N. Y.

(225-226)

uis ' RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja 3 kambariai, garu 

šildomi. Taipgi pasirandavoja po 4 
ir 5 kambarius. Rendos nuo $15.00 
ir daugiau. Kreipkitės sekamais 
trašais: 32 Havemeyer 
Moore Street, Brooklyn, 

(225-227)

st.
N.

ir
an-
212

5 kamba-Pasirandavoja po 4 ir 
rius (be garo). Dėl daugiau infor
macijų, prašome kreiptis po sekamu 
antrašu: 321 Chauncey St., Brook
lyn, N. Y., arba telefonuokite: Fox
croft 9-6901. (225-227)

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

Nuversti Laužus, Kad 
Gauti Metalą Karui

Sergėjus Martinson, Kero-

Didžiųjų politinių partijų 
rinkimų kampanijos vedėjai 
sutikę šiemet nekabinti didžių
jų kampanijos garsinimų sker
sai gatves, kaip būdavo ra
mių laikų kampanijose.

Long Island Parkways ko
misija patvarkė ir ant ekspre
sinių kelių važiuoti automobi
liais ne daugiau 35 mylių per 
valandą.

Henry J. Kaiser, laivų sta
tybos firma iš Oregon, per sa
vo samdymo ofisą, 381 Fourth 
Ave., New Yorke, pereitą an
tradienį pasamdė New Yorke 
1,200 darbininkų važiuoti į 
Portland, Ore., laivų statybos 
darbams.

Aplikantų tiek daug prisi
rinko, kad firmos atstovai ne
spėja persijoti. Tolimesnis 
samdymas susitarta vesti pęr 
U. S. Employment Service 
įstaigas. Brook lyne tos įstai
gos raštinė yra 8-me aukšte 
bildingo 205 Schermerhorn 
St.

Sa veri o Bentivegna, 34 m., 
1556 78th St., sulaikytas kvo
timui po $500 kaucijos už 
bandymą pirktis gazolinus su 
R kuponu, kuriam jis neturi 
teisės.

VISI ŠIO KRAŠTO PATR1JO- 
TAI PIRKIM APSIGYNIMO 

BONUS

Tokį pasiūlymą padarė par
kų komisijonierius Moses, in
dustrinėje srityje atlikusio me
talo rinkimo koordinatorius, 
pereitą antradienį.

Moses sakė, kad 9,000 tuš
čių, negyvenamų bildingų tu
ri būti nugriauta tuojau ir juo
se esamas metalas panaudoti 
karo reikalams. Jis perspėjo, 
kad “skrepo” rinkliava nepa
vyks, jeigu “trukdytojams,” 
kuriais jis suminėjo “bankus, 
apdraudų kompanijas, trustis- 
tus ir klerkus,” bus leista likti 
nepaliestais.

Moses sakė, kad toje srityje 
reikia veikti greitai, nes ki
taip mūsų fabrikams gali pri
trūkti metalo. Jis nurodė, kad 
mieste galima gauti mažiausia 
250,000 tonų industrinio meta
lo, jeigu bus griežtai ir greit 
veikiama.

sario Daina,” dabar rodo
mame Stanley Teatre, 7th 
Avė. ir 42nd St., New Yor
ke. Role pašiepia norinčius 
pasirodyti dideliais muzi- 
kais-kūrėjais, bet tingin- 
čius dėl to pastudijuoti,

Militariška Klasė
Viena klasė vyrų nuo 18 

iki 45 metų amžiaus pabaigė 
15-kos savaičių pamatinio mi- 
litariško lavinimosi kursą 
Queensboro Elks patalpose, 
kita klasė pradeda lavintis.

Irving Teatre
“Tai Yra Priešas” ir “Bal

let Russe De Monte Carlo” 
palikti rodymui dar antrą sa
vaitę Irving Teatre, Irving 
Place ir 15th St., N'ew Yorke.

Baletas nufilmuota natura
lise jo spalvose, atrodo, kad 
matai gyvąjį baletą, o ne jo 
filmą. “Tai Yra Priešas” per
stoto kovą prieš fašizmą už- 
frontyje.

BROOKLYN
LABOR LYCEUM

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

rios bolių alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 2-8842

CHARLES
UP-TO-DATE .

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 
306 UNION AVENUE 

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

GREITAS MAISTINGUMAS

Made only by Pepsl-ColaCo^^L

RtG US MT.OH.

Long Island City, N. Y. (

: ..-'.-‘T U?: Į;;.
DIOZIŲUAME BUTELYJE

Authorized Bottler: Pepsl-Cola New York Bottling Company

LORIMER RESTAURACIJA
ANTANAS BARZDA, Savininkas

417 LORIMER ST. “Laisvės” Name BROOKLYN
DR. A. PETRIKĄ

DANTŲ GYDYTOJAS

221 So. 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tcl. EVergreen 7-6868
• •

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta

Akiniai už $7.50
Per sekančias 30 dienų, mes 

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

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

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

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

STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y.

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

anglių pristatymas j miestus

Vies taipgi aprūpiname aliejum tuos, kurie savo namuose 
OU Burners. Kuro reikalu prašome kreiptis:

turlte

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

Telefonas EVergreen 7-1661

Geriausios rūšies

VALGIAI
Gaminami Europiško 

ir Amerikoniško 
• Stiliaus

Puikūs lietuviško na
mų darbo kilbasal tr 

kepta parSien*

Gaspadoriškai nuvirti 
kopūstai Ir barščiai

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

Visada yra pasirinkimas pieniškų valgių Ir daržovių—virtų tr žalių

WTII1T LEMES MTBIM M'SIID

į L1
1

f-A.

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

9 ‘

VERI-THIN RYTHM ... 
Yellow gold filled cate, 
I7-Jbwal Precision move- 
meat ... . $33.75

MERCEDES ... 14 b. 
•olid yellow gold cate, 
l7-|«w«l Prechloa move- 

.... $42.50

VIRI-THIN AIRWAY . . . PW 
er yellow gold filled ce*e wM 

Guildite back, 15 (•wait . $29.71

Krautuvėje yra 
didelis paeirin- 
kimae I a i k ro
džių, 1 a ikrodė- 
lių, deimantinių 
žiedų, auksinių 
ir e i d a brinių 
daiktų ir daik
telių, kokių tik 
jum* reikalin-

DAIKTAIS IR
KAINOMIS 

BOSITE 
PATENKINTI

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