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♦ Išsigimėlių Likučiai.

Gandai Padengimui
Veidmainystės.

Turėtų Būti Galas.
Dviveidė Politika.
Vienas Karas, Vienas

Priešas.
Rašo A. Bimba

Workers
Max

taip 
M a i-

Pateko į rankas du nume
riai anglų kalboje leidžiamo 
šlamšto “Labor Action.” Tai 
organas tūlos trockistinės sek
tos, pasivadinusios
Party.” Jai vadovauja 
Shackthman.

Kaip tam laikraščiui, 
tai partijai Trockis yra 
žiešius.

Tai visiškai išsigimusių fa
šistinių gaivalų grupė. Visos 
jų didžiosios kanuolės atkreip
tos prieš Staliną ir komunis
tus. Iš to taškaregio, “Labor 
Action” nesiskiria nuo “Kelei
vio,” “Naujienų” ir “Naujo-j

Apart savo tų neprietelių, 
šitie trockistiniai gaivalai dar 
savo mirtinais priešais skaito 
Rooseveltą ir Churchillą. Dar
bininkus ragina streikuoti, ne
paisant karo.

Abiejuose “Labor Action” 
numeriuose beveik nei žodžio 
už karo laimėjimą, prieš Hit
lerį ir fašizmą.

Ketvirtadienio “Timese” So
vietų rašytojas Erenburg iš
velka aikštėn labai svarbų 
faktą. Jis kalba apie Wash
ingtone leidžiamus gandus, 
būk Suomija galvojanti apie 
taiką.

Tuos gandus leidžia patys 
Suomijos fašistai ir Hitlerio 
agentai. Jie reikalingi paslė
pimui Suomijos vaidmenio šia
me kare.

Kai šitie gandai eina, sako 
Erenburg, tai Suomija suši
lus ruošiasi padėti Hitleriui 
daryti užpuolimą ant Lenin
grado spalių mėnesį. Be to, 
Suomijos armijos dalis šian
dien dalyvauja Hitlerio armi
joje prie Stalingrado.

Sunku ir besuprasti, kaip 
mūsų šalis toleruoja dabarti
nius santikius su Suomija. Dar 
vis palaikomi draugiški, diplo
matiški ryšiai su Suomija. Dar 
vis Suomijos atstovas, Hitlerio 
agentas Procope tebesėdi Wa
shingtone, draugauja su val
džios vyrais ir šnipinėja Hit
lerio naudai.

Teisinamasi, kad Amerika 
ir Anglija nepasiruošusios ati
daryti antrą frontą prieš Vo
kietiją. Reikią gerai pasiruoš
ti.

Tas tiesa, reikia gerai pasi
ruošti. Betgi jau virš metai 
ruošiamasi. Tai kaip ilgai dar 
reikės ruoštis?

Pasiruošimas yra reliatyvus 
dalykas. Laukimas nebetar
nauja Jungtinėms Tautoms.

Daleiskime, kad už kelių 
mėnesių bus geriau pasiruoš
ta. Betgi gal už kelių mėne
sių vietoje šimto divizijų, Hit
leris galės pastatyti prieš an
trą frontą du šimtu divizijų. 
O tai jis lengvai galėtų pada
ryti, jeigu jam pavyktų .par
blokšti arba baisiai nualinti 
Raudonąją Armiją.

Tokiam atsitikime tasai ge
resnis pasiruošimas pasidary- 
;ų daug prastesnis, daug ma
žiau progų būtų laimėti.

Dabar laikas kirsti Hitle
riui, kai 80 nuošimčių jo ar
mijos randasi rytų fronte.

kongresas pain/a 
bilių už pa- 
tax” sistemos

turėjo seniai 
žmogus turi 

specialius taksus už

Pagaliau 
svarstyti Geyer 
naikinimą “poli 
pietuose.

Ta begėdystė 
būti nušluota, 
mokėti
privilegiją balsuoti.

Biedni žmonės neturi iš ko 
pasimokėti tų taksų ir nebal
suoja. Tiktai maža dalelė pie
tinių valstijų piliečių dalyvau
ja viršininkų rinkimuose.

Lietuvių pro-naciškoji spau- 
(Tąsa 5-tam pusi.)

Darbo žmonių
Dienraštis

Kaina $6.00 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.50

Metams

Japoną Karo Laivai 
Veikią Atlante

Tokio. — Japonai skelbia, 
■ kad jų karo laivai veikią 
Atlanto Vandenyne išvien 
su vokiečiais.

London. — Anglų kari
ninkai sako, gal japonai ir 
atsiuntė kokį savo submari- 

Iną į Atlantą.

Gal Aukščiausias Teis
mas Turės Spręst 

Kainų Klausimą

Aukš-

rūmas 
vadina-

Washington. — Jeigu 
kongresas, galų gale, at
mes prezidento Roosevelto 
reikalavimą į s t a tymiškai 
apribot farmų produktų 
kainas, tai galimas daiktas, 
jog tą klausimą turės spręst 
Jungtinių Valstijų 
čiausias Teismas.

Kongreso atstovų 
per pasidarbavimą 
mo farmų bloko jau atmetė 
prezidento pasiūlymą. Neži
nia, ką padalys senatas. 
Farmerių blokas dabar va
rosi už pakėlimą farmų 
produktų kainų net iki 12 
procentų aukščiau, negu da
bar.

Prez. Rooseveltas Darbo 
Dienoj įspėjo kongresą, kad 
jeigu jis neišleis įstatymo 
iki spalių 1 d. apribot far
mų produktų kainas — 
daugiausiai maisto dalykų 
— tai pats prezidentas apri
bos jas. Rooseveltas sakė, 
jog karo laiku jis turi galią 
taip padaryt pagal Jungti
nių Valstijų konstituciją.

Kataliką Vadas Svei
kina Staliną

South Bend, Indiana. — 
Kunigas Francis E. McMa
hon, profesorius Katalikų 
Notre Dame Universiteto, 
pasiuntė Stalinui kablegra- 
mą, kurioj sako:

“Miliūnai airių kilmės 
amerikiečių su gilia pagar
ba stebi rusų kovą dėl gy
vybės ir sielos prieš nacius 
užpuolikus.

“Neužilgo mes, amerikie
čiai, būsime jau gatavai pa
siruošę, ir greitu laiku Ru
sijos kančios tik atmintyje 
liksis. Pasakykite Rusijos 
žmonėms, kad jie neužilgo 
^aus milžiniškos paramos. 
Visa Jungtinių ValstijiĮ ga
lybė dalyvauja šioje istori
nėje pastangoje užtikrint 
pagarbą gamtinėms teisėms 
visų tautų ir visų žmonių.”

Byla prieš Bridgeso 
Deportavimą

Sacramento, Calif. — 
Harry Bridges, CIO Laiva- 
krovių Unijos vadas, pradė
jo bylą federaliame apskri
čio teisme, reikalaudamas 
panaikint ereneralio proku
roro Fr. Biddle’io patvarky
mą, kuris įsakė deportuot 
Bridgesą Australijon, kaip 
asmenį, kuris, nebūdamas 
Amerikos piliečiu, o kadai
se, girdi, priklausęs Ameri
kos Komunistų Partijai.

Amerika Vis Nelai
mi, Įspėja Laivyno 

Vice-Sekretorius 
i

“Tik Panaudodami Visas Jėgas, Kiek Tik Turime, Tegalėsim 
Suinušt Priešus,” Sako Laivyno Valdin’nkas R. A. Bard

Filipinuose Esą 6,000 Sovietai Atkariavo
Amerikiečių Belaisviu
Washington. — Praneša

ma, kad japonai laiko gene
rolą Wainwrightą ir apie 
6,000 kitų Amerikos karių 
belaisvių stovykloj ties Ma
nila, Filipinuose.

Dar Kelis Punktus 
Stalingrado Srity

Stalingrado Gynėjai Užmušė dar 12,000 Nacių; Sovietai 
Laimėjo ties Novorossiisku; Atakuoja Priešus ir Kitur

New York. — Jungtinių 
Valstijų laivyno vice-sekre- 
torius Ralph A. Bard, kal
bėdamas suvažiavime In
dustrinės Marininkų ir Lai- 
vastačių Unijos, įspėjo, kad 
Amerika iki šiol vis dar ne
laimi, o pralaimi karą, ir 
“mes turėtume tatai labai 
gerai suprasti,” jeigu nori
me apsaugot savo šalį nuo 
didžios nelaimės.

“Jeigu norime šį karą lai
mėti, tai turime pavartoti 
visas savo jėgas ir viską, 
ka tiktai turime,” sakė 
Bard.

Amerikiečiai vis dar ne
supranta pavojaus, didžiuo
damiesi savo pramonės ga
lingumu ir šalies turtingu
mu ; bet pati medžiaginė ga
lybė nelaimės karo, jeigu 
mes jos tikrai nepanaudosi
me kovai.

SMERKIA SAVANAU
DŽIUS, PELNININKUS
Vice - sekretorius Bard 

smerkė tuos, kurie pirmoj 
vietoj siekia tik pasipelnyt 
iš karo, kurie labiausiai 
žiūri savo ekonominių rei
kalų. O tarp tokių yra tie, 
kurie per saviškius kongres- 
manus stengiasi patys iš
vengt taksų, sukraunant 
juos ant kitų.

Viena norinčiųjų pasipel
nyt grupė stengiasi prispirt 
valdžią gamint dirbtinę gu
mą (robą) tiktai iš žibalo, 
o kita daro spaudimą, kad 
guma būtij dirbama dau-

Valdžia Prašo Ameri
kiečius Mažiaus Mė

sos Valgyti
Chicago. — Jungtinių 

Valstijų žemdirbystės sek
retorius, Claude R. Wickard 
atsišaukė į amerikiečius su
mažini mėsos vartojimą iki 
pustrečio svaro per savaitę 
iš viso per tris sekamus mė
nesius.

Valdžios įsakymu, tapo 
21-nu procentu aprėžtas 
mėsos pristatymas iš sker
dyklų į krautuves.

Po dviejų ar trijų mėne
sių bus įvesta kortelės, pa
gal kurias kiekvienas gy
ventojas galės pirkt tik ap
ribotą kiekį mėsos kas sa
vaitė.

Dabar amerikiečiai, vidu
tiniai skaičiuojant, suvarto
ja po beveik tris svarus mė
sos per savaitę.

Traukinių Nelaimėje 
Užmušta 20 Žmonių

bė- 
už- 
su-

Dickerson, Md. — Susi
kūlus dviem traukiniam 
vienas į kitą ir griūvant ant 
trečio, kitomis relėmis 
gančio traukinio, tapo 
mušta 20 žmonių: daug 
žeista.

giausiai iš grūdų. Įvairūs 
fabrikantai varžosi tik už 
pelnus sau iš karinių užsa
kymų.

SABOTAžNINKAI IR 
BAILIAI

“Priešunijiniai fabrikan
tai sabatažuoja (unijinius) 
gamybos komitetus, bijoda
mi, kad pramonė nebūtų 
‘susovietinta? Nesupranta 
tikrojo reikalo ir tie unijų 
vadai, kurie niaujasi už pir
menybę kiekvienas savai 
mažai grupei, nors ir pri
klausančiai prie tos pat uni
jinės organizacijos,” sakė 
Bard:
“VISA GARBĖ RUSAMS!”

“Jeigu mes suprastume 
tikrąjį reikalą ir pavojų, tai 
gal mes pasiliuosuotumei 
nuo to ramumo, su kuriuo | 
mes skaitome apie Rusų Ar
mijos kančias ir vargus. Vi
sa garbė jiems!... O mes 
tikimės, kad rusai suplieks 
nacius; kartu tikimės, kad 
jie tada nesieks perdaug ir 
neskleis užsieniuose savo 
mokymų, kurie mums nepa
tinka.

“Mes nepakenčiamai ir 
materialistiniai didžiuoja
mės ir tas mūsų pasididžia
vimas atima iš mūsų gabu
mą pilnai suprasti, prieš ko
kį baisūnišką dalyką mes 
kovojame kare prieš vokie
čių nacizmą.”

Joseph Curran, pirminin
kas Nacionalės Marininkų 
Unijos, CIO, pareiškė, jog 
darbininkai turi visais gali
mais būdais pasiaukoti, kad 
mes laimėtume pergalę.

W. Willkie Susirūpinęs Sovietų Žmonių 
Atšalimu Linkui Talkininkų del 

Antro Fronto Neatidarymo
Maskva. — Wendell L. 

Willkie parveš prezidentui 
Rooseveltui žinias ir savo 
įspūdžius, kaip giliai Sovie
tų žmonės yra nepatenkinti 
savo talkininkais, vis dar 
neatidarančiais antro fron
to prieš Hitlerį Europoj. 
Toks rusų ūpas sukėlęs 
Willkie’ui neramumą ir rū
pesnį, sako A s s o c i ated 
Press.

Po pasimatymo su Stali
nu, Willkie trumpai kalbė
josi su spaudos atstovais ir 
sakė, kad jis visur pastebė
jo Sovietų žmonių atšalimą 
linkui Anglijos ir Amerikos. 
“Tatai aš pats jaučiu,” pa
reiškė Willkie, “ir jūs turi-

Willkie įteikė Stalinui as
meninį prez. Roosevelto 
laišką ir por^ valandų kal
bėjosi su Stalinu. Supran
tama, jog jis atrado ir Sta
liną nusivylusiu, kad talki
ninkai vis vengia antro 
fronto.

25,000 Hitlerininką Už
mušta per Savaitę Ties 

Stalingradu
Maskva, rugs. 25. — So

vietų pulkininkas Sergejev 
apskaičiavo, jog praeitą sa
vaitę buvo užmušta 25 tūks
tančiai vokiečių kautynėse 
del Stalingrado, o per dvi 
paskutines dienas vien į 
šiaurvakarius nuo to miesto 
liko užmušta 3,000 hitleri-

Sudėjus krūvon sunkiai 
sužeistus ir nelaisvėn paim
tus nacius, tai per tą vieną 
savaitę jie Stalingrado fron
te neteko 100 tūkstančių 
savo kariautojų.

Sovietą Kovotojai Pra
kirto Nacią Linijas

Maskva, rugs. 25. — Šioj 
32-roj dienoj mūšių dėl Sta
lingrado sovietiniai tankai 
įvairiuose sektoriuose pra
laužė apkasines vokiečių 
linijas.

Raudonarmiečiai, ginkluo
ti darbininkai, orlaiviai ir 
artilerija atmetė atgal visas 
naujas fašistų atakas.

Sovietai pažygiavo dar 
pirmyn prieš nacius Rževo 
fronte.

Januoles komunistės vei
kia ne tik kaip sužeistų 
raudonarmiečiu slaugės, bet 
globoja ir kūdikius, kurių 
tėvus užmušė nacių bombos 
ir kanuolių šoviniai.

žmones jaučia, : 
ANGLIJA IR AMERIKA 

NEVYKDO PRIŽADO
Kaip Sovietų valdininkai, 

taip ir eiliniai piliečiai šal
čiau ir šalčiau žiūri į tuos 
amerikiečius,' kurie darbuo
jasi Maskvoj nuo to laiko, 
kai Amerika ir Anglija su
sitarė su Sovietais kas lie
čia “opųjį reikalą” atidaryt 
antrą frontą Europoj 1942 
metais.
“KODĖL vis dar nėra 

ANTRO FRONTO”?
Vienas mokytas rusas per 

kelis paskutinius metus da
vė daug paskaitų žmonėms 
apie Jungtines Valstijas ir 
Angliją. Dabar jis sakė:

“Paskutiniu laiku aš nu
stojau kalbėjęs apie šias 
dvi šalis. Mano klausovai 
stato perdaug klausimų, ku
rių aš negaliu atsakyt. Vie
nas pirmučiausių klausimų 
tai — kodėl Jungtinės Vals
tijos ir Anglija negali atida
ryt antro fronto?”

Willkie kalbėjosi su įvai-

Maskva, rugs. 25. — So
vietų kariuomenė ne tik at
laikė atkariautas nuo nacių 
pozicijas į šiaurių vakarus 
nuo Stalingrado, bet atėmė 
iš priešų dar dvi strategines 
kalvas ir vienos gatvės da
lį miesto pakraštyje. Sovie
tinis vidudienio pranešimas 
sako, kad raudonarmiečiai 
atmušė visas hitlerininkų 
atakas.

Sovietų artilerija, orlai
viai, tankai ir pėstininkai 
tęsia kontr-atakas prieš vo
kiečius, mušdami priešus 
šonan į šiaurių vakarus nuo 
Stalingrado.

(Vokiečių radijas pripaži
no, jog Raudonoji Armija 
tebeveda stiprias kontr-ata
kas prieš nacius iš šiaurių 
pusės Stalingrado srityje. 
Nacių komandieriai aiškino, 
kad jie imsią Stalingradą 
palaipsniui, gatvė po gat
vės, o ne šturmu; tokiu bū
du, sako, bus taupoma vo
kiečių kariuomenė.)
SUNAIKINTA 12 TŪKS
TANČIŲ PRIEŠŲ IR 150 

JŲ TANKŲ
Stalingrado gynėjai per 

penkias paskutines dienas 
užmušė apie 12 tūkstančių 
vokiečių ir per dvi dienas 
sunaikino daugiau kaip 150 
jų tankų.

Bebandydami atgriebt iš 
Sovietu viena kalva, hitleri- v C c-i

ninkai per dieną padarė 
septynias kontr-atakas, ku
rios visos buvo atmuštos; ir 
vien šiame punkte raudon
armiečiai sunaikino 35 vo
kiečių tankus ir užmušė 
apie batalioną priešų ka

KADI riais žmonėmis Sovietuose. 
LIKA pradedant a u k š č i ausiais

valdininkais ir baigiant pa
prasčiausiais darbininkais. 
Visi įvertino medžiaginę 
Amerikos ir Anglijos pagal
bą, bet ko jie tikrai norėjo, 
tai antro fronto, ir jeigu jis 
nebus atidarytas, tai jie 
jausis baisiai apleisti, kaip 
pastebėjo Willkie.
MASKVIEČIAI KRITIŠKI

Maskvoj girdėt vis dau
giau atviros kritikos prieš 
Jungtines Valstijas ir Ang
liją, kad jos atidėlioja ant
rą frontą. Sovietų žmonės 
jaučiasi, kad jie beveik vie
ni turi atlaikyt visą karo 
sunkenybę prieš Hitlerį.

Sovietų laikraščiai išspaus-, 
dino didelius Willkie ir Sta- 

I lino paveikslus kartu. Bus 
paskelbtas ir oficialis pa
reiškimas apie Willkie pa
sitarimus su Stalinu. Neofi
cialiai gi žmonės įvertina Maskva. — Sovietai už- 
Willkie’o draugiškumą ir jo ginčija nacių gandus, būk

• i r'l • i •«••• i • • • « . «pastangas stiprint Sovietų sovietiniai orlaiviai bet ka 
ryšius su Amerika. da bombardavę Bulgariją.

riuomenės. Kitame sekto
riuje tapo sunaikinta du ba
talionai (1,000) hitlerinin
kų.

Sovietiniai laivai, iš Vol
gos upės atakuodami na
cius, sudaužė dar aštuonias 
vokiečių kanuolės ir sunai
kino didelį būrį priešų. Lai
vai per Volgą atgabena pa
stiprinimų Stalingrado gy
nėjams ir išgabena sužeis
tuosius.
KAUKAZO FRONTE SO
VIETAI VIENUR LAIMĖ
JO, KITUR PASITRAUKĖ

Kaukazo fronte, į pietų 
rytus nuo Novorossiisko, 
raudonarmiečiai atmušė hit
lerininkų ataką, nukovė 
virš 300 priešų, o likusius 
pastūmėjo kiek atgal.

Viename Mozdoko sekto
riuje sovietiniai kovotojai 
atmušė vokiečius, padaryda
mi jiem didelių nuostolių, 
kitame gi sektoriuje, po 
įnirtusių kautynių, raudon
armiečiai pasitraukė iš vie
nos apgyventos vietos, esa
mos už 50 mylių į vakarus 
nuo Grozny žibalo versmių.

Sovietai atakuoja vokie
čius į šiaurių vakarus nuo 
Voronežo, ir skaudžiai at
mušė nacių atakas Siniavi- 
no srityje (Volchovo-Ijenin- 
grado fronte).

(Platesnių žinių iš Sovifc- 
tų-vokiečių fronto yra 5-me 
puslapyje.)

Hitleris Neteko 500,000 
Savo Kariuomenės Ko

voj dėl Stalingrado
New York. — Karinis N. 

Y. Daily News rašytojas 
Lowell Limpus padavė žino
vų skaitmenis, kad vokie
čiai per savo šturmavimus 
Stalingrado fronte ir jo 
priemiesčiuose iki šiol pra
rado jau pusę miliono ka
riuomenės, skaitant užmuš
tus, sunkiai sužeistus ir ne
laisvėn paimtus. Sovietai 
tuo tarpu galėję netekt apie 
250,000 karių, tai yra pu
siau mažiau, negu naciai.

Tokius skaitmenis, duoda
mi, karininkai atsižvelgia į 
tai, kad atakuojant abelnai 
yra daugiau nuostolių, negu 
ginantis. Jie taip pat ima 
dėmesin baisius hitlerininkų 
nuostolius pačiose Stalin
grado gatvėse, kur nepaly
ginamai daugiau žūva už
puolikų, negu besiginančių 
raudonarmiečių.

London. — Anglų Canter- 
burio katedros klebonas 
kun.'Hewlett Johnson atsi
šaukė per spaudą, kad talki
ninkai negaišuodami atida
rytų antrą frontą.

■
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Rusai Jau Sukėlė $145,000 
Sovietų Pagalbai

Jungtinėse Valstijose rusų liaudis vie
ningai stojo medikalei ir kitokiai pagal
bai Sovietų Sąjungos kovose. Rusų tarpe 
išvien veikia kunigai, popai, net tūli bu
vę caro giminės. Yra keletas hitlerinin
kų, nacių agento Vonsiackio pasekėjų, 
bet jie jokios reikšmės nesudaro.

Ir taip vieningai veikdama, rusų kolo
nija. Amerikoj, kaip skelbia jų Komite
tas Medikalei Pagalbai Sovietų Sąjun
gos, iki rugsėjo 1 dienos jau buvo sukė
lęs $144,696.75. Ir tai, žinoma, nėra visos 
aukos, nes dalis ir rusų organizacijų su
rinktas aukas ant vietos perdavė į tarp
tautinius Russian War Relief Komiteto 
skyrius.

Mes, Amerikos lietuviai, jau nemažai 
sukėlėme finansinės pagalbos Sovietų Są
jungai, tačiau mes toli nuo rusų liau
dies. Mums reikėtų daugiau pasidarbuo
ji, nes toji pagalba eina visai SSSR liau
džiai, kartu ir dešimtims tūkstančių lie
tuvių, kurie pasitraukė j Sovietų Sąjun
gą, kurių lietuviški daliniai kovoja iš
vien su Raudonąja Armija už hitlerizmo 
sumušimą, už žmonijos laisvę, kartu ir 
už mūsų senos tėvynės Lietuvos laisvę.

bus didelė Finliandiją, jeigu ji ir Hitle* 
riš pralaimės, tai Sovietų Sąjunga turėtų 
būti tiek “protinga”, kad vis vien fašistų 
Finliandiją turėtų apdovanoti žemės plo
tais! Taip finų fašistus globoja “Times”.

Washingtone sėdėdamas, Mr. Procope 
dumia amerikiečiams akis sakydamas, 
būk Finliandija nori taikos. Helsinkiu 
užsienio ministeris Without sako, kad ji 
kariaus “iki galo”, o kraugerys baronas 
Mannerheim sako, kad jis tol kariaus, 
kol Kareliją pasiims.

Neseniai mūsų vyriausybė iškraustė iš 
desėtkų miestų ir svarbiausių mūsų prie
plaukų Finliandijos konsulatus, kurie bu
vo Ašies šnipų lizdai. Ir kaip tik tie kon
sulatai liko uždaryti, taip greitai suma
žėjo Amerikos pakraščiuose skandinimas 
laivų. Reiškia, buvo išnaikinta nacių sub- 
marinų informacijų lizdai. Ir kuo grei
čiau iš Washington© bus iškraustytas 
Mr. Procope, tuo bus sveikiau visoms 
Jungtinėms Tautoms.

ANTRAS FRONTAS, MUNICHIERIAI IR 
HITLERIO TAIKOS BALIONAI

žūoja Amerikos žmonės ka
ro laimėjimui, industrijoj 
gamybai, greitesniam tan- * 
kų, orlaivių, kanuolių pri-. 
statymui Sovietų Sąjungai?

Kito Kelio Nebėra
New Yorko dienraštis “Post”, pereito 

ketvirtadienio laidoje ' parašė įvedamąjį 
svarbiaisiais klausimais',kurie labai lie
čia mūsų kraštą ir greitesnį karo laimė- 
jimą.

Šis dienraštis be kitko siūlo:
. 1. Kad Amerika juo greičiau nu trauk

tų visokius ryšius su fašistine Vichy (ne
okupuotos Francijos) valdžia.

2. Kad Jungtines Tautos juo greičiau 
įsteigtų Apvienytą Komandą, — bendrą 
karinę komandą, kuri vestų visus karo 
reikalus pagal vieną planą, — panašiai, 
kaip daro fašistinės Ašies karo vadovy
bė.

3. Kad būtų atidarytas antrasis fron
tas. “Mes norime antrojo fronto, nes mes 
norime matyti karą laimėtą”, rašo 
“Post.”

Nereikia nei aiškinti, kad mes nuošir
džiai užgiriame šitą “Posto” programą, 
nes manome, kad ji yra būtina, — būti
na tiek mūsų kraštui, tiek visoms Jungti
nėms Tautoms karo laimėjimui. Mes nuo 
savęs dar galime tiek pridėti, kad mūsų 
kraštas turėtų nutraukti diplomatinius 
ryšius ne tik su Vichy valdžia, bet ir su 
•fašistinės Suomijos valdžia ir su fašisti
nės Ispanijos valdžia. Kodėl taip turėtų 
būti padaryta, šitoje vietoje jau daug 
kartų buvo aiškinta.

Dėl antrojo fronto atidarymo greičiau
siai galimu laiku negalėtų ir neturėtų bū
ti jokių dvejojimų, nes tai yra būtinas 
reikalas, jei mes iš tikrųjų norime maty
ti karą laimėtą greičiau ir su mažiau 
iškaščių.

Finliandija Muilina Akis
Finliandijos fašistinė valdžia pavertė 

tą šalį į Hitlerio karo bazę prieš Sovie
tų Sąjungą, o kartu ir prieš Angliją, 
Jungtines Valstijas ir kitas Jungtinių 
Tautų šalis.

Bet Washingtone sėdi Finliandijos 
atstovas H. J. Procope ir skleidžia mūsų 
šalyj nacių propagandą. Ta propaganda 
suranda vietos tūloj spaudoj. New York 
“Times” rašo apie tai, kaip jis džiaugėsi 

* Finliandijos karu 1939-1940 metais prieš 
“tą patį priešą” — reiškia, Sovietų Są
jungą. Toliaus net siūlo, kad Sovietų Są
junga Finliandijai ir po to, kai ji su 
Hitleriu karą pralaimės, grąžintų 1939 
metų rubežius. Reiškia, Finliandijai vis 
Vien turi būti gerai. Jeigu Hitleris lai
mės, tai ji paims Leningradą, Kareliją ir

“Keleivio” Spirga Padai
Kada Amerikos kolumnistė Dorothy 

Thompson kietai pareiškė, kad Amerikoj 
kol kas laisvai veikia pronaciški elemen
tai, kad jie išvystė kenkimo kampaniją 
prieš Amerikos talkininkę Sovietų Są
jungą ir tai kampanijai tarpe kitų vado
vauja lietuviai, tai pronuciškas “Kelei
vis” pasijuto, kad spirga jo padai.

“Keleivis” savo paprastoj demagogijoj 
apsiverčia “durnium” ir klausia: bet jei
gu visi yra vadai, tai kam jie vadovau
ja? Mat, nori nukreipti atydą, būk 
Thompson visus lietuvius paskelbė užsi
imančiais nacių propaganda prieš Ame
rikos talkininkę. Kam miške medžių j ieš
koti? Juk ponai iš “Keleivio” žinote, kad 
jūs kiekvienoj savo laidoj talpinate Hit
lerio propagandą, kad jūs dar taip nese
niai talpinote apmokamo Hitlerio agen
to Prano Ancevičiaus nacių propagandą, 
kad jūs net po kelis straipsnius persi
spausdinote iš Hitlerio gazietų. Tik jūs 
ir kiti jūsų plauko ponai “Naujienose,” 
“Drauge,” “Dirvoj” talpinate Hitlerio 
propagandą ir prieš Amerikos talkininkę 
SSSR šmeižtus.

Iš praeities j ieškoti faktų nereikia. 
Štai tame pačiame “Keleivio” numeryj 
(No. 39), kalbant apie tai, ar atvyks 
Amerikon Stalinas, jau neiškentėte nepa
rodę goebbelsiško liežuvio, kur rašote: 
“Mes... galim apytikriai pasakyti, jog 
Stalinas niekados Amerikon neatvyks, 
nes jis bijosi už Kremliaus sienų koją 
iškelti.”

Kas gi čia yra, jeigu ne Hitlerio nacių 
bjauriausia neapykanta prieš Staliną, va
dą Sovietų Sąjungos? Kas gi tokius me
lus gali skleisti, jeigu ne nacių agentai? 
Parodykite jūs nors vieną Amerikos pa
doresnį laikraštį, kuris stoja prieš Hitle
rį, už Jungtinių Tautų karo laimėjimą, 
kuris taip rašytų, kaip goebbelsiškas 
“Keleivis” ?

Toliau Mr. Michelsonas, “Keleivio” re
daktorius ir bosas, pasiverčia pupų bai
dykle ir pasakoja, būk jis “Keleivyj” ra
šo tik prieš komunistus, bet ne prieš Ru
siją, ne prieš rusus. Hitleris, Goebbelsas, 
Goeringas ir kiti nacių šulai irgi sako, 
kad jie eina į Sovietų Sąjungą, tik komu
nizmą ir komunistus išnaikinti. Jūsų vi- 
sę giesmė ta pati.

Naujas Sovietų Kanalas
Uzbekistano ir Tadžikistano gyvento

jai už Kaspijos Jūros, su pagalba nuo 
karo pabėgėlių, prakasė naują kanalą 
virš 30 mylių ilgio, kuris atvedė Bush- 
amboo upės vandenį į sausas lygumas ir 
tuoj aus pražydo gėlės, susidarė geriausia 
dirva sodams, medvilnei ir daržovėms 
auginti. Apdrėkinti laukai jau dabar 
sudaro 1,200 ketvirtainiškių mylių, o ne
užilgo tas plotas bus praplėstas.

Prie kanalo prakasimo dirbo gan ilgai 
apie 30,000 žmonių. Kartu su vietiniais 
gyventojais dirbo ir karo pabėgėliai iš tų 
plotų, kuriuos nusiaubė Hitlerio razbai- 
ninkų gaujos.

Kaip matome, Tarybų Sąjungos tvar
ka yra taip lanksti, kad ir sunkiausiose 
karo sąlygose ji gali surasti naujus bū
dus palengvinimui ir pagerinimui pilie
čių gyvenimo ir sunaudojimui darbo e- 
nergijos. Tatai ir suteikia Sovietų Są
jungai progą sėkmingai mušti užpuoli
kus.

Per visą pefeitą žiemą tū
loj spaudoj kunkuliavo w 
ciškas degutas, kuriuo buvo 
siekiama apjuodinti Raudo
nosios Armijos didvyrišku
mas,. buvo skelbiama, kad 
Raudonoji Armija nesumu- 
šė Hitlerio armijų prie 
Maskvos, Klino, Tūlos, Mo
žaisko, Leningrado, bet būk 
žiema Hitlerio armijas pri
vertė pasitraukti. Ir tie hit
leriškos veislės “pranašai” 
sakė, kai tik ateis pavasa
ris, tai Hitlerio armija nu
šluos Sovietų Sąjungą iki 
Uralo Kalnų arba ir toliau.

Pavasaris atėjo ir visas 
praėjo baisiausiose kovose 
prie Sevastopolio, kur jokio 
sniego ir žiemos nebuvo. Vi
sos žmonijos istorijoj pasi
liks garbėj Sevastopolio gy
nėjai, kurie atsilaikė virš 
septynis mėnesius, kurie su
naikino per 300,000 Hitlerio 
ir jo sėbrų armijos, kurio 
visa apylinkė pavirto kapi
nynais. Ir taip išgarsinto 
Hitlerio “pavasario ofensy- 
vo” ir nebuvo.

Stalingradas — Nacių 
Kapinynas

Jo ofensyvas prasidėjo va
sarą. Ir visa vasara praėjo 
Hitlerio maršavime linkui 
Kaukazo ir Stalingrado ir 
kovoj. “Karo strategai” — 
amžini Raudonosios Armi
jos nelaimių pranašai, kurie 
matė, kad Hitlerio “armijos 
greitai užims Kaukazą, per
eis Volgą, užims Uralo Kal
nus,” pranašavo Japonijos 
tuojautinį užpuolimą iš ry
tų — ant Sibiro, vėl susmu
ko.

Dabar ir jie, kaip koki 
amžini latrai, atsikėlę iš 
miego, akis'‘krapšto ir stato 
klausimus: “Ar Hitleris ne
pavėlavo”? “Ar suspės iki 
žiemai”? O kai kurie jau 
drįsta pripažinti, kad Hitle
ris šiemet vėl negalės užim
ti nei Kaukazo, nei Uralu 
Kalnų, riei Maskvos, nei Le
ningrado dr “Stalingrado 
tik griuvėsius” gausią. Jie 
dar niekaip negali prieiti 
prie išvados, kad Stalingra
do griuvėsiai gali būti Hit
lerio armijai kapinynas, 
kaip pereitais metais Mas
kvos priemiesčiai; kad nuo 
tų griuvėsių gali Hitlerio 
armija ristis atgal, kaip ji 
ritosi nuo Maskvos. O tą 
jau galime numatyti.

Pereitais metais pasklido 
girdai, kad Hitleris atstatė 
mirties paveikslą, generolą 
von Bocką nuo komandos 
Maskvos srityj ir patsai 
pradėjo komanduoti. Iš pra
džios buvo tik girdai, kad 
von Bockas jau pasitraukė 
—atstatytas, vėliau tas pa
sitvirtino. Dabar jau vėl 
yra girdų, kad tas pats mir
ties paveikslas—von Bockas 
atstatytas. Mano suprati
mu, jis jau pasitraukė nuo 
Stalingrado, o jo armija ne
suspėjo, nes ji užsikasė, ar
ba ją užkasė po mediniais 
“garbės kryžiais,” gi nauji 
pulkai, naujos divizijos grū
damos į mūšius, bet pasek
mės tos pačios.

Mums atrodo, kad Stalin
gradas atsilaikys, kad Hit
lerio gaujos risis atgal nuo 
jo. Pagaliau, jis jau savo 
svarbiausią rolę atliko. Jis 
jau parodė, kaip reikia ka-| 
riauti. Stalingradas buvo 
gražus miestas, veik naujas 
miestas, prie Sovietų galios 
perbudavotas h’ išbudavo- 
tas. Jo fabrikai — milžinai* 
Aplinkui parkai, sodai, 
kvietkos. Jo purkai, tikras 
pasigrožėjimas. Jo gatvės 
plačios ir tiesios. Tokis at

rodė dabartinis Stalingra
das, išaugęs vietoj senoviš
ko piWincinio Caricino 
miešto.

Stalingradas nebuvo tvir
tuma. Jis toli nuo sienų ir 
Sovietai nemanė, kad kada 
nors jį reikės ginti. Bet 
Stalingradas n e p a s iselbė 
“atviras miestas,” bet jis 
apsiginklavo, apsikasė, jo 
darbininkai darbo įrankius 
pakeitė kovos ginklais, jo 
moterys ir net paaugę vai
kai kasė apkasus, pylė že
mes į maišus ir vilko į lini
jas; jis dieną naktį dirbo ir 
virto tvirtuma. Ir dar tokia 
tvirtuma, kuri parbloškė 
Hitlerio galybę! Jeigu pir
miau “nesulaikomos,”’ “ne
įveikiamos” Hitlerio armi
jos galėjo į vieną dieną už
imti visą Daniją, į keturias 
dienas veik 10 milijonų ap
gyventą Holandiją, į pen- 
kioliką dienų — stiprią Bel
giją, į devynioliką dienų ak
tyvaus karo suimti “neįvei
kiamą” ir “geriausią pasau
ly” Francijos armiją, per
eiti Graikiją ir Jugoslaviją, 
daryti po dešimtis ir net 
šimtą mylių į parą, tai Sta
lingrado priemiesčiuose Hit
lerio armija užima tik pėdo
mis, tik per kalnus savo la
vonų, mieruoja mastais. Tai 
jau Hitlerio pralaimėjimas! 
Tai jau jam didelis smūgis!

Munichieriai Prieš 
Antrą Frontą

Taip, Hitleris dar nepar- 
blokštas ir tas tik todėl at
sitiko, kad Anglijoj ir Ame
rikoj yra neskaitlinga, bet 
labai agresyvė grupė, kuri 
geriau sutiktų matyti Ame
riką ir Angliją karą pralai
mėjusias, negu greta su So
vietų Sąjunga išlaimėjusias, 
kurie viską padarė, kad 
antrasis frontas dar nėra 
prieš Hitlerį atidarytas, ku
rie bando įnešti nesutiki
mus, pasiskaldymus tarpe 
Anglijos, Amerikos, Sovie
tų Sąjungos; kurie išmisli- 
na, kad “Stalinas ir Moloto
vas nesuprato sutarčių”! 
kurie pasakoja, kad antras 
frontas nebuvo žadėtas 
1942 metais ir negalimas. 
Kurie sako, kad Stalingra
do moterys ir vaikai yra 
pilnai prisirengę kariauti 
prieš Hitlerio panzerines 
tankų divizijas, bet Angli
jos 4,000,000 armija ir mū
sų šalies armija dar “nepa
sirengusios”; kurie išpučia 
burbulą, būk Vokietijos ne
galima ant žemės sumušti, 
bet “ją būk galima iš orlai
vių sunaikinti,”' o paskui 
teisina anglų orlaivių nevei
kimą, kad “oras blogas”; 
kurie veik gatavi pasakyti, 
kad net kalbos už antrą 
frontą yra “prasikaltimas“; 
kurie, net abejojančiai kal
ba, ar bus galimas antras 
frontas dar ir 1943 metais.

Štai kodėl Hitlerio panze- 
rinės divizijos dar gali pė
domis ir mastais mieruoti 
vieną dieną savo “pergales” 
Stalingrado fronte, o kitą 
dieną bėgti atgal iš tų po
zicijų. Jeigu ne toji muni- 
chierių veikla Amerikoj ir 
Anglijoj, jeigu liaudis kie
čiau būtų parėmusi prezi
dento Roosevelto pareiški
mus, kad Hitlerį galėsime 
sumušti tik išlipę Europoj, 
jeigu mūsų liaudis būtų 
karščiau parėmusi atsako- 
mingų generolų pareiški
mus už antrą frontą, tai 
Hitlerio gaujų nebūtų Sta
lingrado srityj ir mūsų ka
ro laimėjimas jau būtų nu
matomas. Ir mes karą lai
mėtume su mažiau žmonių 
gyvasčių, su mažiau išeik

voto turto, su mažesniais 
ateityj taksais. .

Bei jeigu taip yra, tai 
mes — liaudis, — už tai kal
ti, kad leidžiame mūsų šalyj 
veikti munichierių grupėm, 
kad leidžiame mūsų šalyj 
veikti atviriems pro - na
ciams, kaip lietuvių tarpe 
“Keleivi o,” “Naujienų,” 
“Draugo,” “Dirvos” redak
cijos, kurios nuolatos nieki
na Sovietų Sąjungą, mūsų 
talkininkę, jos didvyrius; 
kurie teisina Hitlerio talki
ninkus, Finliandiją. Štai ko-
dėl mes turėsime ilgą ka
rą, kuris daug atsieis gy
vasčių, daug prarys turto ir 
kurį mes galime dar pralai
mėti, jeigu tie munichieriai 
nebus laiku suvaldyti. Šis 
karas yra visos liaudies ka
ras ir turėtų būti sutvarky
ti dalykai taip, kad kiekvie
nas dirbtų jo laimėjimui, ar 
tai fronte, ar gamyboj, ar 
organizacijose, ar bonų par
davime, ar t v i r t i n imui 
Jungtinių Tautų vieningu-
mo ir solidarumo.

Hitlerio Taikos Baliūnai
Nuo pat Hitlerio,užpuoli

mo ant kitų šalių, jis su pa- 
gelba munichierių pasauliui 
akis muilina, siūlydamas 
taiką. Mat, ir Muniche iš
davystė buvo atlikta “gelbs
tint Europos taiką.”

Hitleris užpuolė Lenkiją 
ir jis sakė, kad jis nekaltas, 
bet Lenkija yra kalta. Ją 
pavergė ir pasiūlė diktato
rišką taiką. Jis pavergė 
Norvegiją, Holandiją, Bel
giją ir tUojaus paleido “tai
kos baliūną,” kad siūlo 
Francijai taiką. Kol ponai 
Daladierai bovinosi su tuo 
“taikos baliumi,” tai Hitle
rio gaujos Užpuolė ir Fran
ci ją pavergė.

Po to jis kelis kartus lei
do “taikos baliūnus” Angli
jai, bet tokioj formoj, kad 
Anglija būtų jo koloniją. 
Kada Hitlerio gaujos už
puolė Sovietų Sąjungą, tai 
tuojau pašaukė visą pasau
lį kryžiaus karan prieš So
vietus, o Anglijai paleido 
“taikos bąli ūną.” Kada 
Anglijoj nerado pritarimo, 
bet munichieriai, žinoma, tą 
išnaudojo ir bjauriai Sovie
tų Sąjungą koliojo, tai pra
keikė anglus, kaipo “bolše
vizmo gelbėtojus.”

Neseniai iš Washingtono 
rašė Mr. Wm. P. Simms 
apie “Hitlerio Planus.” Ir 
ką jis pasakė, jeigu tatai 
nėra Hitlerio “taikos baliū- 
nas” ir propaganda, tai aš 
nežinau, kas yra nacių pro
paganda. Mr. Simms rašo, 
kad šis karas yra Sovietų ii* 
Vokietijos karas. Toliau jis 
sako, kad jeigu Hitleris 
1942 metais negalės įveikti 
Sovietų Sąjungos, tai jis 
siūlys Anglijai ir Amerikai 
taiką* Girdi, Anglijai jis 
jau seniai užtikrino čielybę 
jos imperijos ir kodėl ji tu-1 
retų kariauti. O kas liečia 
mūsų šalį, Jungtines Valsti
jas, tai Mr. Simms rašo, 
kad Hitleris nei nemano 
Amerikoj kada nors išlipti! 
jeigu Amerika priims jo 
taiką, tai jis ne tik į mūsų 
reikalus nesikiš, bet dar pa
siūlys pagelbą sumušti Ja
poniją. Matote, kokis “ge
ras” Hitleris!

Ar galima norėti, 
žmogus

kad 
kolumnistas Mr. 

Simms, kuris taip rašo, ku
ris Finliandijos karą prieš 
Sovietų Sąjungą teisina, ku
ris niekina Sovietus, kad jis 
norėtų antro fronto prieš 
Hitlerį? žinoma, ne!

Ar tokios pasakos apie 
“Hitlerio Planus” mobili-

žinoma, ne!
Ar tokios Mr. Simms pa

sakos gelbsti moralui mūsų 
šalyj už karo laimėjimą? 
žinoma, ne!

Ar toki raštai stiprina 
Jungtinių Tautų vieningu
mą, solidarumą karo laimė
jimui? žinoma, ne!
Arba Antras Frontas, Arba 

žus Milijonai
Paskui tie ponai apsisuka 

iš kitos pusės ir niekina So
vietų Sąjungą, kodėl ji 1939 
metais nėjo karan prieš 
Hitlerį. Tai begėdiškiausias
apkaltinimas. Jie patys Mu- 
niche išdavė Čechoslovakiją, 
jie ignoravo Sovietų Sąjun
gą — didžiulę valstybę, ku
ri turėjo su Čechoslovaki- 
ja sutartį, ginti pastarąją, , 
jeigu Francija ją gins. Jie 
nepriėmė Sovietų siūlomos 
pagelbos net Lenkijai. Jie 
Maskvos derybas, 1939 me
tais, pavertė į čigonišką jo- 
marką, kur siūlė sutartį, 
pagal kurią Sovietų Sąjun
ga turėjo ateiti Francijai ir
Anglijai į pagelbą karo me-
tu, bet atsisakė duot bent 
kokią Francijos ir Anglijos 
pagelbą Sovietų Sąjungai, 
kada ji bent kokio priešo 
bus užpulta.

Nuo Šio apkaltinimo mu
nichieriai eina prie kito, 
būk Sovietų Sąjunga gali 
padaryti atskirą taiką su 
nacių Vokietija. Antro fron
to prieš Hitlerį jie nenori. 
Bet nori, kad ant žūt-būt 
Sovietų Sąjunga, jos armi
ja, vyrai, moterys ir vaikai 
kariautų! Kariautų, kaip 
kurie sako tol, “kol Vokieti
ja ir Sovietų Sąjunga viena 
kitą sunaikins.” Tokis nusi
statymas ne tik nėra talki
ninko,*: bet ir nėra nuošir
daus stebėtojo.

Rugs. 22 iš Stockhohno, 
Švedijos, rašo tūlas Hubert 
Uzkull, kad Stalingrado 
mūšiai sumaišė Hitlerio pla
nus ir nacių radijo pradeda 
jau daugiau atakuoti Angli
ją; numatoma, kad, žiemai 
atėjus, vėl vokiečiai trauk
sis ir trauksis ant paruoštų 
tvirtų pozicijų, kur jie ga
lės tik apie trečdalį dabarti
nės armijos palikti prieš 
Raudonąją Armiją, o kitas 
dalis permes į Franci ją ir 
imsis ruoštis pasitikti Ang
lijos ir Amerikos armijas 
sekamais metais.

Žinoma, kad tatai gali 
pilnai įvykti. Ir tada atida
ryti antrą frontą jau bus 
daug sunkiau. Vietoj 20-ties 
Hitlerio antrarankių divizi
jų Francijoj, tada jau gali 
būti 200 divizijų! If kas už 
tai bus kaltas? Kalti muni
chieriai, kalti visi tie, kurie 
dabar neleidžia atidaryti 
antrą frontą, kada Hitlerio 
ir jo talkininkų armijos yra 
sukaustytos Sovietų fronte. 
Ir jeigu dabar neatidarysi
me mes antro fronto, tai vė
liau už jį mes brangiai už
mokėsime.

D. M. šolomskas.

PLRVINASDARBAS, 
BET ŠVARUS BIZNIS 
—Aš tikiuosi daug nešva

raus darbo, kuomet atida
rysiu savo naują biznį.

— Ar tai apgavystėmis 
manai bizniavoti?

— Ne. Aš atidarysiu skal
byklą.

TAIKOS" ĮRANKIS
Teisėjas: — Kuomet jie

du mušėsi krėslais, kodėl 
pats nebandei juos sutai
kinti.

Liudininkas: — Negalė
jau ; nes nebuvo trečio krės
lo.

Sufiksino Prof. Krienas



šeštadienis, JtugsSjo 26, 1942 LAIŠVft Trečias Puslapis

11111 i H IA; r M IE N AS
“Mušt Kryžiokų, Smaugt Prūsokų, 

Žalčių Nelabųjų...”
Lietuvos TSR švietimo Liaudies Komisaro Pavaduotojo, J. Žiugždos, Kalba, Sakyta 
Lietuvių Tautos Atstovų Konferencijoje, Įvykusioje š. m. Balandžio mėn. Maskvoje.

Padėkime Naikint 
Fašizmą!

ra-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dr. A. PETRIKĄ

Mirties Bausmė

žemiau talpiname J. Žiugždos kalbą, 
sakytą Lietuvių Tautos atstovų Konferen
cijoje, įvykusioje š. m. balandžio mėnesį 
Maskvoje. Mes ją gavome prieš porą sa
vaičių per paštą. Nors kalba sakyta ba
landžio mėnesį, tačiau ji savo vertės ne
nustoja ir dabar.—“Laisvės” Red.

Broliai ir sesės! Draugai!
Jau dešimt mėnesių, kaip hitleriniai 

plėšikai, klastingu būdu užpuolę Tary
bų Sąjungą, griauna ir naikina Lietu
vą, kankina ir žudo Lietuvos gyvento
jus, įveda Lietuvoje, kaip ir visuose fa
šistų okupuotuose kraštuose, naują, bai
siausią iš visų kada nors buvusių, ver
govę.

Jau vokiškieji grobikai kryžiuočiai ir 
kalavininkai XIII ir XIV amžiais per 
ištisus du šimtus metų plėšė, naikino, 
degino Lietuvą, nedavė lietuviams. ug
dyti savo kultūros.

Kaizeriniai okupantai 1915-1918 m. 
mėgino paversti Lietuvą savo kolonija. 
Jie tuomet jau uždarė lietuviškus laikra
ščius, lietuviškas draugijas, mokyklas. 
Jie įsteigė savo mokyklų, kur kaizerinių 
žandarų priežiūroje parengti, kaizerinių 
feldfebeliškų inspektorių vadovaujami 
“mokytojai” turėjo suvokietinti lietuvių 
vaikučius. Pagaliau, kada imperialisti
nės Vokietijos galybė buvo palaužta, 
okupantai vis dar nenorėjo nuo Lietuvos 
atsisakyti. Dar didesniam pasityčioji
mui iš lietuvių tautos ir jos garbingos 
praeities jie norėjo pasodinti Lietuvos 
karaliumi savo išperą Urachą, kuris 
turėjo pasivadinti Mindaugu II, vardu 
Lietuvos karaliaus Mindaugo, kuris dar 
XIII a. gynė Lietuvą nuo vokiškųjų šu- 
nų-riterių — kryžiuočių ir kalavininkų.

Dar toli prieš karą hitlerininkai su
griovė ir išniekino vokiečių tautos kul
tūrą. Dar prieš karą jie sudegino Lie
tuvos Pedagoginio Instituto Klaipėdoje 
biblioteką, išdaužė ir sunaikino Lietu
vių Kultūros Namus Tilžėje.

Šitą savo vandalizmą karo metu oku
puotuose kraštuose hitlerininkai išvys
tė iki biauriausio laipsnio. Jie biauriai 
išniekino ir sunaikino didžiausio rusų ir 
pasaulinio rašytojo Levo Tolstojaus ne
įvertinamą palikimą — jo vardo muzie
jų Jasnoje Polianoje; išniekino, išgrio
vė rašytojo Puškino namą-muziejų mies
te Polotnianyj Zavod, Maskvos srityje; 
Ukrainos respublikoje išniekino Taraso 
Ševčenkos kapą ir muziejų,— ir iš viso 
įvykdė nesuskaitomą daugybę pasaulio 
istorijoje negirdėtų nematytų biauriau
sio vandalizmo veiksmų. »

Per tarybinės santvarkos metus Lietu
voje visam jaunimui buvo plačiai atida
rytos durys į mokslą. Pradžios, vidurinių 
ir spėcialinių mokyklų tinklas plačiai ap
ėmė visą Lietuvą. Aukštosios mokyklos 
buvo atviros visai Lietuvos moksleivi
jai. Visa mokslo jaunuomenė turėjo aiš
kias perspektyvas Tarybų Lietuvoje ne 
tik mokytis, bet, mokslus baigus, ir nau
dingai kūrybiškai dirbti. Lietuvos mok
slui ugdyti ir gilinti buvo įsteigta Lietu
vos Tarybų Socialistinės Respublikos 
Mokslų Akademija. Lygiai taip pat Ta
rybų Lietuvoje jau per vienerius metus 
buvo sudarytos nepaparstai palankios 
sąlygos menui ir literatūrai augti.

Hitleriniai vandalai ir Lietuvoje iš
griovė ir tebegriauna visus tuos mokslo, 
meno ir literatūros pasiekimus. Mokyk
los jau'dabar paverčiamos hitlerinės muš
truotos vieta, visiško nutautinimo ir fa- 
šistinimo įrankiu. Teatro ir muzikos 
meno estrada, lygiai kaip ir radijas, da
bar darosi vieta, kur teskamba budeliš
kojo fašizmo garbinimas ir šlykštūs vo
kiečių biurgerių šlageriai, žodžiu, jau 
dabar hitlerinis fašizmas intensyviai ren
gia Lietuvai, visai lietuvių tautai nutau
tinimą, pavergimą ir sunaikinimą.

Broliai ir sesės Lietuviai! Suįžūlėję 
hitleriniai plėšikai turi aiškiai ir įsak

miai patirti, kad to nebus! Lietuvių tau
ta nesileis pavergiama! Tegul iš kiekvie
no lietuvio lūpų ir darbų skamba ryž
tingi V. Krėvės Margirio žodžiai: “Dar 
niekuomet nėra buvę, vokieti, kad lietu
vis laisvu noru vergu taptų.”

Amžiais vokiškųjų grobikų-budelių pa
darytas kruvinas žaizdas ir reikalą ko
vos bei keršto šiems lietuvių tautos žu
dytojams nuolat ir įsakmiai primena lie
tuvių tautos žodžio kūrėjai — Donelai
tis, Daukantas, Valančius, Maironis, Vai
čaitis, Vincas Krėvė ir kiti. Kerštą už 
tas žaizdas lietuvių liaudis dainuoja sa
vo pamėgtoje dainoje apie Lietuvos ber
nelius, jojančius:

“Mušt kryžiokų, smaugt prūsokų, 
žalčių nelabųjų,

Kurie kaimus išdegino žmonių 
nekaltųjų.”

Poetas Maironis davė vaizdingą niū
rios praeities paveikslą—vokiečių grobi
kų okupaciją 1915-1918 m.

“...likę čia po vokiečiais, 
Belaisviais tapsime stačiais, 
Nepasijudinsim iš vietos!
Tuščia lietuvis beraudos, 
Nieks nežinos nei jo skriaudos, 
Nei ašaros, slapta išlietos.” 
“O Lietuvoj tai iš tiesų
Germanai taip . šeimininkavo, 
Kad karvės, šunys... net višta! 
Turėjo duoklę nešt ir ta. 
Visus šnipai suregistravo. 
Kratydami svirnus, gurbus, 
Net šiaudus, malkinius žabus, 
Žandarai cypdė, mušė žmones.”

Visi šie lietuvių tautos balsai, visi 
mūsų didžios praeities kovotojų su vo
kiškaisiais grobikais paveikslai šaukte 
šaukia lietuvių tautą į griežtą žūtbūtinę 
kovą su hitleriniais okupantais.

Lietuvos mokytojai ir moksleiviai! 
Kovokite už lietuvišką mokyklą ir mok
slą. Ne vieta Lietuvos mokykloje hitleri
niam suklastuotam mokslui! Varykit 
tuos nuodus iš mokyklos! Į kovą ir mo
kykloje, ir už jos sienų, ir narsiųjų par
tizanų eilėse! Kraujas Lietuvos moks
leivių, žuvusių nuo vokiškųjų grobikų 
rankos Klaipėdos krašte, šaukia jus!

Lietuvos rašytojai! Menininkai! Bū
kite ištikimi Donelaičio ir kitų mūsų kū
rėjų balsui — šaukimui kovoti su vo
kiškaisiais okupantais: Nė vieno kūry
binio žodžio, nė vieno pieštuko bruožo, 
nė vieno muzikos tono tenenupirks hit
leriniai okupantai! Te nė vieno nesuvi
lios okupantų kur-ne-kur lyg nepastebė
ti paliekami jiems nekenksmingi kultūros 
ir mokslo trupiniai — jais okupantai no
ri klastingai kvailinti žmones.

Lietuvos mokslo žmonės, visi Lietuvos 
inteligentai! Kruvinas hitlerinis batas 
mindžioja Lietuvos mokslo šventoves, 
klastoja mokslą, griauna lietuvių tautos 
kultūrą — tenebus nė vieno jūsų jo tal
koje! Mes žinom, visas pasaulis žino apie 
dorųjų Lietuvos inteligentų varomą ko
vą su okupantais. Visi tai žino ir džiau
giasi tuo! Ir toliau dar atkakliau ko
vokite su kruvinaisiais grobikais! Globo
kite ir remkite partizanus!

Tik tokia negailestinga, žūtbūtine ko
va, išvien su narsiąja Raudonąja Armi
ja, išvien su visomis laisvę mylinčiomis 
tautomis, tik visišku vokiškų fašistinių 
gyvačių ir jų žmogėdriško režimo su
naikinimu bus išvaduota Lietuva, bus 
užgydytos jai okupantų hitlerininkų pa
darytos žaizdos, bus sudarytos sąlygos 
lietuvių kultūrai augti, Lietuvos liaudies 
gerovei ir švietimui plisti.

Visi į kovą už Lietuvos laisvę! Už lie
tuviškas mokyklas, už lietuvišką kultū
rą!

Tegyvuoja Tarybų Lietuva! Tegy
vuoja Tarybų Sąjunga, vadovaujanti ko
vai už kultūrą ir civilizaciją prieš hitle
rinį vandalizmą!

Tuoj prakalbos. Salė pilna-piinutėlė. 
Štai jau pirmininkas plaktuką pakėlė, 
Rimtai atsistojęs, pažvelgė aplinkui 
(Mat, publika ūžia, kaip tik kam patinka) 
Ir tarė balsu iškilmingai pakeltu: 
“Draugučiai, susėskit, ir laiko mes veltui 
“Neleiskim! Kalbėtojas, matot, jau čionai. 
“Ką jis pasakys, tai nebus kokie monai, 
“Bet bus tai dalkai svarbos dideliausios: 
“Tebūna atvertos jūs’ širdys ir ausys! 
“Tai perstatau draugą žinovą dalykų,— 
“Paaiškins jis jums, kas ir kaip atsitiko.”
Pakilo kalbėtojas. Skardžios katutės 
Prapliupo, suplojo, kaip paukštės linksmutės. 
Oratorius žvalgos, kol salė aptilo, 
Vandens atsigėręs, garsiai jis prabilo: 
“DraugaĮ, užklupta tolima mūs’ tėvynė 
“Kraujais apkrašėta. Pagieža krūtinėj 
“Mūs’ broliai prieš nacišką žvėrį kariauja. 
“Žiauri, kraugeringa ta bestijų gauja! 
“Išdaužė, išdraskė daug žydinčių kaimų, 
“Kur buvo piliečiai sukūrę sau laimę.
“Daug miestų didingų, kultūros žibėsiu 
“Susprogdė,—ir stūkso ten kalnai griuvėsių.... 
“Mūs’ seseris, brolius—pačius žiedus gėlių 
“Sutrypė, suniovė fašistai pašėlę...
“Bet kerta smūgius sakalai raudonieji: 
“Ir triuškina tankais ir orlaiviais skrieja. 
“Narsiai, atkakliai savo tėviškę gina 
“Kariai, veteranai, jaunuoliai vaikinai.
“Sustabdė įgudusį Hitlerio blicą— 
“Ir tūkstančiai kloja ir Fredą ir Fricą.... 
“Pasaulinę laįsvę ir savo tėvynę 
“Narsieji didvyriai vis gina, kaip gynę. 
“Tvirtai atlaiko slėgimą vis naują— 
“Ir laisto ir gožia tą brangųjį kraują.... 
“Draugai, tie vyriausi pasąulio gynėjai 
“Ilgai ant sargybos bendros išstovėjo. 
“Milionus galvų užu mus jau paklojo 
“Didvyriška armija ta raudonoji!

“Liepsnon pragarinėn pasaulinio gaisro 
“Ir meilę padėjo ir jaunąją aistrą...
“Ir rūbo jiems stoka ir vaisto ir daug ko 
“Seniai jau pristigo ant kariško lauko... 
“Draugai, aš žinau, jog kiekvienas iš jūsų 
“Aukojome kartą ir daug savo triūso 
“Dėl kariškų pastangų dėjo ir dėjo— 
“Ir rėmė kovingą pasaulio gynėją....
“Bet dar negana. Da labiau mes privalom 
“Ir remt ir aukot iki didžiojo galo, 
“Kol pergalės laisvas pasaulis ištroškęs, 
“Tą gaižųjį slibiną nacį parbloškęs, 
“Lengviau atsikvėps—ir gyvenimą naują 
“Bendrai visi tvers kaina žydinčiž—kraujo! 
“Aukokit, draugai, ir aukokit širdingai: 
“Jūs dirbat visi, ir jums nieko nestinga.
“O jiems visko trūksta—ir vaisto ir maisto, 
“Ir rūbo darnesnio ten niekas nešvaisto....
“Jūs’ aukos sutaiso žaizdas ir sveikatą 

“Ir sužeistą karį ant kojų pastato— 
“Atgal į eiles didvyringų herojų, 
“Kur naciškam bestijai kelią pastoja. 
“Aukokit, draugai, ir aukokite gausiai—

“Ir pliekite doleriais naciui per ausį!”
Nutilo. Ir tuoj su kepurėm merginos 
Jau renka aukas, prie kiekvieno kabinas... 
Ir krenta kepurėn margi popieriniai, 
Ir krenta skambučiai balti sidabriniai... 
Status pirmininkas tik šypsos prie stalo, 
Ir tuoj, kaip rinkimai priėjo prie galo, 
Jis tarė linksmai: “O tai taip, tai kas kita! 
“Aukų jūs sudėjot, draugai... suskaityta.... 
“Aštuoni šimtai penkiasdešimt devyni: 
“Graži parama mūs’ didvyrių tėvynei! t 
“Tai dėkui, draugai! Šitą prievolę didžią 
“Atlikot širdingai dabar — ir tolydžio 
“Vis remkit didvyrius šio didžiojo karo, 
“Kur laisvės pasaulin duris atidaro.
“Tai prakalbos baigtos, draugai ir piliečiai— 
“Į sekamą didelį mitingą kviečiu.” 
Ir salė sujudo, suūžė triukšmingai, 
Ir džiaugsmą pajuto visi ypatingą, 
Kad pergalei greitint dar kuo prisidėjo, 
Kad parėmė didį pasaulio gynėją.

JONAS KAŠKAITIS
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(Tąsa)
Mirties kambary

Suėjome į mirties kamba
rį. Gana erdvi keturkampė 
patalpa. Sienos gražiai nu
dažytos, geras elektros ap-(! 
švietimas. Kambarys visai 
neprimena to niūraus tiks
lo, kuriam jis įruoštas. 
Kampe prie durų stovi keli 
suolai, lyg kad Lietuvos 
bažnyčiose “kantarų lom- 
kos”, — tai liudininkams ir 
reporteriams susėsti. Ant
rame kampe durys į skro
dimo (autopsy) kambarį, 
trečiame — į mašinų kam
barį, kur stovi milžiniškas 
generatorius (dynamo), ga
lįs pagaminti 2,200 voltų 
kintamosios (alternating) 
srovės. Ten esti ir budelis. 
Ketvirtame kampe durys 
veda į pasmerktųjų kame
ras ar, tiksliau sakant, į ko
ridorių, vadinamąją “šokių 
salę”; viršuje jų didelėmis 
raidėmis užrašyta: “Si
lence” (tyliai). Vidury kam
bario stovi prie betono grin
dų pritvirtinta stipri ąžuo
linė kėdė, prie kurios pri
taisyti aštuoni tvirti dir
žai, kuriais pririšamas kali
nys: vienu per vidurius, ki
tu par krūtinę, dviem per 
kojas, dviem per rankas 
aukščiaus alkūnių ir dviem 
per rankas ties riešais. Ša
lia kėdės —baltas metalinis 
guminiais ratais stalas, ku
riuo išveža lavoną į skrodi
mo kambarį. Tai ir visas į- 
ruošimas.

Kadangi suolai jau buvo 
užimti anksčiau atėjusių, 
tai man, kartu su keletą ki
tų dalyvių, teko stovėti. 
Atsistojau kiek galima ar
čiau kėdės, kurią kaliniai 
vadina “sostu”, kad galėčiau 
geriau visa, kas vyks, ste
bėti — juk tik tam čia ir 
atvažiavau! Apsidairiau. 
Matau, kad reporteris, su 
kuriuo ką tik buvau susipa
žinęs ir kuris buvo labiau
siai susijaudinęs, nes nuo 
dešimtos valandos ryto mi
to vien tik degtine, sėdi da
bar kamputy susirietęs, iš
balęs, lyg drobė, tartum 
jam pačiam reikėtų sėstis į 
elektrinę kėdę! O jis juk at
važiavo aprašyti šį įvykį, 
kad jo laikraščio smalsūs 
skaitytojai rytinėj laidoj 
galėtų apie tai pasiskaityti. 
Ant rytojaus, skaitydamas 
tuos “aprašymus”, pama
niau, kad nemaža dalis ger
biamųjų spaudos atstovų 
turėjo sėdėti užsimerkę mir
ties kambary — tiek netik
slumų buvo jų aprašymuo
se! Jie “matė” ir lempas 
nrifrestant žudymo metu, ir 
kalinių galvas nuskustas, 
“girdėjo” žudomųjų kaulus 
tratant ir balsiai jų vidu
rius valantis. Nieko pana
šaus ten' nebuvo. Atrodo, 
kad jeigu tie “lakios vaiz
duotės” reporteriai nebuvo 
girti, tai buvo užsimerkę.

Tik spėju apsidairyti, žiū
riu, jau įveda vieną kalinį, 
21 metų žyduką. Atrodo jis 
labai prastai: išbalęs, lyg 
popieris, užsimerkęs, kojos 
per kelius linksta, be sargų 
pagalbos, veikiausiai, jis vi
sai nepaeitų. Sargai laiko jį

stipriai už alkūnių, priešais 
eina rabinas ir kalba mal- ’ 
das. Pusantrų metų kalėji
mo, teismas ir mirties lau
kimas, matyt, visiškai su
griovė šio jauno žmogaus 
fizinį ir dvasinį atsparumą. 
Sargai “atvilkę” pasodino jį 
į kėdę ir per pusę minutes 
pritvirtino prie jos. Veido 
neuždengė, tik smakrą per
rišo. Tuo pačiu metu budelis 
pritaikė elektrodus: anodą, 
lyg kepuraitę, prie galvos, o 
katodą prie dešiniosios ko
jos, žemiau kelio. Tik įėjus 
kaliniui į kambarį, jau pa
stebėjau, kad jo dešinioji 
kelnių “kiška” iki kelio per
pjauta. Kalinys tik spėja 
vos girdimai ištarti: “Good
bye” (Sudie). Sargai pasi
traukia į šalį, ir budelis pa
leidžia perkūnišką elektros 
srovę per kalinio galvą: 2,- 
000 voltų žaibo greičiu šau- 
ja per jį; jis išsitempia, pa
kyla kėdėje, rankų pirštai 
susigniaužia į kumščius, 
kurie lėtai sukasi delnais į 
viršų. Kambaryje karsto 
tyla, girdėti tik generato
riaus dūzgimas ir monoto
niškas kalinio urzgimas. Jis 
jau nebegyvas, tik jo besi
tempia raumenys dar varo 
laukan iš plaučių orą, o 
oras, besiverždamas per su
trauktas balso stygas, suke
lia tą lavono urzgimą, ir 
atrodo, lyg žmogus būtų dar 
gyvas. Pora minučių — ir 
gyvybės jau nebėra. Budelis 
nuleidžia reostato (varžos) 
rankeną, elektra , išjungia
ma. Lavonas susmunka kė
dėje. Sargas rankšluosčiu 
nušluosto prakaitą nuo la
vono krūtinės, ir du gydy
tojai iš eilės pasiklauso, ar 
negirdėti kalinio širdies 
plakimo. Krūtinėj jokio gar
so, todėl vyriausias kalėji
mo gydytojas oficialiai pa
skelbia kalinio mirtį: “This 
man is dead” (Šis žmogus 
jau miręs). Tada sargai at
sega diržus, lavoną uždeda 
ant įsalia stovinčio stalo ir 
išveža į skrodimo kambarį. 
Ten atliekamas lavono skro
dimas: išimama jo smage- 
nys ir širdis. Kitą dieną la
vonas atiduodamas gimi
nėms, o jeigu jo niekas ne- 
atsiima — administracija 
palaidoja kalėjimo kapinėse.

Ekzekucijos laiku stebiu 
čia žudomą kalinį, čia kam
baryje esančiuosius. Prie 
sienos stovi gydytojai: gal
vas nuleidę, rankas rimtai 
ant krūtinės sunėrę, bežiū- 
rį į grindinį. Kalėjimo vir
šininkas stovi šalia manęs 
galvą nuleidęs, užsimerkęs. 
Jis niekada nestebi ekzeku
cijos proceso, nors pagal į- 
statymus oficialus jo daly
vavimas privalomas. Jis iŠ 
principo yra mirties baus
mės j priešas — tai aiškiai 
pabrėžia savo referatuose, 
debatuose, straipsniuose ir 
knygose; laiko tai betiksliu 
žudymu.

(Bus daugiau)

KODĖL NAMAI DEGA
— Labai liūdna girdėti, 

kad sudegė tavo dirbtuvė. O 
ką tavo dirbtuvė gamino?

— Ugnies gesintuvus.
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namie. Per Mendelkę vokietis pasakė, 
kad ji čia visados pasiliksianti, kad jis 
neįeisiąs. Ji dabar jau sutiko, sakė, kad 
jai čia labai gera ir linksma. Leitenantas 
ėmė bučiuotis, ji taip pat įsidrąsino ...

— Du gė heraus! — sušuko ant Men
delkes, ir tas klusniai nucibeno laiptais 
žemyn.

(Tąsa)
— Ponas oberleutnantas mandagus 

žmogus: pas jį dirbai, tai ir valgyt duos... 
Matyt, gera darbininkė esi, kad ponui 
patikai... — sukosi miklus Mendelkes 
liežuvis.

Nuvedė trečian kambarin, kur buvo 
prinešta daug vandens, matyt, vonių 
kambarys, bet voniose vandens nebuvo, 
tik šiaip statinėse. Leitenantas pasakė 
Mendelkei, kad jis paaiškintų Veronikai.

— Ponas sako, kad tamista turi nusi
prausti, rankas nusimazgoti, o paskui 
eisim visi vakarienės ...

Dabar Veronika buvo lyg užburtoj pi
ly ir darė, ką jai liepė. Įsipilus didelin 
bliūdan vandens, ji nusiprausė, apsišluos
tė. Tada atbėko Mendelke ir* liepė eiti ki
tan kambarin, kur galėsianti apsivilkti 
poniškais rūbais, nes esą pas ponus taip 
įprasta, kad svečiai valgo vakarienę su 
tam tikrais rūbais. Tame kambary stovė
jo dvi didelės spintos, kurių viena buvo 
pilna moteriškų rūbų, matyt, ponios 
Daugelevičienės paliktų. Matyt, buvo už
rakinta ir raktas išsivežta, nes durys su 
kimu atluptos.

— Čia gali pasirinkti, kokius tik nori 
'rūbus. Čia veidrodis, išsirink, kurie la
biau pritinka, — rodė Mendelkė.

— Bet kad man reikia eiti namo. Te
nai lauks, nieko nežino, kas su manim 
atsitiko.

— Nieko, dėl namų nesirūpink, bus 
pranešta per šaltyšių.

Dabai' vėl ji graudinosi, kam tai sakė: 
jeigu iš tikrųjų viską praneš per šalty
šių?

Ilgai ji svyravo: klausyti ar neklau
syti? Mendelkė po keliskart ateidinėjo 
pažiūrėt, ar jau apsirengus, o ji vis te
besėdėjo kaip pirma.

— Renkis, renkis greičiau, nes kai 
ponas užpyks, tada bus blogai, — pa
muštomis pasakė Mendelkė ir išėjo.

Ėmė žiūrinėti spintoje. Ji ten rado vi
sokių suknelių, įvairių spalvų ir įvai
raus pasiuvimo. Manė, kad jai tie rūbai 
netiks, kad ji nemokės jais apsirengti. 
Visaip taikstės, žiūrinėjo* prieš ‘veidrodį. 
Baskui išsirinko, jos manymu, papras- 
čiausį apsirengimą, kur nereikia tukti 
galvos: buvo tai tamsiai mėlyna šilkinė 
suknelė. Apsiavė neaukštais bateliais, 
nes kiti jai buvo visi maži. Apsirengusi 
žiūrėjo į veidrodį ir nėjo iš kambario, 
kol vėl atėjo Mendelkė. Kai pamatė ją 
jau apsirengusią, jis pašaukė patį leite
nantą. Tas atėjęs šypsojosi ir liepė Men
delkei pasakyti, kad šitie rūbai jai labai 
tinka ir kad juos galįs jai padovanoti.

Nedideliam kambary buvo taip pat 
nedidelis.stalas, pilnas valgių ir gėrimų. 
Veronikai liepė sėstis prie to stalo ir val
gyti kaip namie. Pirmiausia pripylė stik
liuką raudonos spalvos gėrimo ir liepė iš
gerti. Gėrė tą patį gėrimą ir leitenantas 
su Mendelke. Kai ji nurijo, viduriuose 
pasidarė karšta karšta.

— Noch ein! — sušuko linksmai vokie
tis.

— Dar po vieną, — pakartojo jo žo
džius Mendelkė.

Veronika išgėrė antrą ir trečią, pas
kui užkando. Beregint galvoj pasidarė 
svaigu, apėmė keistas linksmumas, pasi
darė ji drąsesnė ir pradėjo, pati nejus
dama, juoktis, judėti.

— Bravo, bravo! — plojo rankomis 
Vokietis.

— Ar patinka gėrimai — klausė Men
delkė.

— Patinka, labai patinka ... ka-ka-ka... 
kvatojosi Veronika.

— Gut, gut, — kartojo vokietis. — Du 
bist zer šen, — prisėdęs ant minkštasuo
lio meilinosi vokietis.

— Ponas sako, kad tu esi labai gra
ži, — išvertė Mendelkė.

— Na, genug, — pamojo vokietis Men
delkei ir dar ką pasakė.

— Ponas oberleutnantas sako, kad jo 
vardas Oskar, ir tu turi jį tuo vardu va
dinti.

— Oskar? O kaip bus lietuviškai?
— Taip ir lietuviškai: Oskaras, toks 

vardas, — aiškino Mendelkė. — Oskaras 
Bekeris — tai pono oberleutnanto var
das ir pavardė. Ponas oberleutnantas 
liepia pakartoti.

— Oskar Beker...
į?-— O-o! — džiaugėsi vokietis.,— Gut, 

Zer gut.
Veronikos galva ko toliau vis labiau 

svaigo. Netrukus ji tikrai pasijuto kaip

Burneikos namuose kitų rytą buvo ne
ramu. Kur dabar Veronika yra, nujautė, 
tik niekas nesugalvojo, kas dabar daryti, 
kaip kalima jai padėti. Apie leitenanto 
smarkumą visi buvo girdėję, tad ne labai 
kas būtų įsidrąsinęs eiti dvaran teirau
tis. Be to, visą norėjo kaip nors baigti 
savo tarpe, kad žinia apie Veronikos pa
tekimą Paliepio dvaran neišeitų plačiau. 
Pirmiausia buvo atsiklausta Gylio. Jisai 
sake, kad galima, jei ne iš pačių vokie
čių, tai bent iš dvaro sužinoti: mažum 
galės šį tą pasakyti kalvis ar sodininkas, 
kurie buvo laikomi savais žmonėmis.

Jonas Burneika po pusryčių išėjo pa
siteirauti dvaran, bet tik išėjęs iš namų 
sutiko savo sodžiaus žmones, kurie, pa
sirodė, apie visa jau žino. Šakė, mote
rys, kurios dirbusios dvare, mačiusios 
Veroniką sode su Motiejum ir paskui su 
leitenantu nuėjus dvaro rūmuosna. Jo
nas su šitomis žiniomis grįžo namo dar 
pasitarti su saviškiais.

Tik grįžus atgal, atbėga atbėga Piva- 
riūnienė. Įeina pirkion tarytum niekur 
nieko, bet tuoj ir klausia:

— Kur gi jūsų martelė, kad nėra na
mie?

Visi sumišo, nežinojo, ką atsakyti.
— Galite neslėpti, dėl manęs kas, tik 

kad kiti nesužinotų, nes mūsų žmonės 
tuoj ir laukia, kaip savo artimui šlovę 
nuplėšti. A a, šii/ laikų moterys... Vy
ras kažin, gal kur vaitoja sopuliuose ar 
jau pas poną Dievą, o pati, čia likus, 
užmiršta visas priesaikas, prie'altoriaus 
duotas...

— Na, bet ką dabar darysi? — klausė 
Jonienė. — Savu noru niekas ten į juos 
neina ir nesisiūlo, bet jei ateina ir liepia 
eiti darban...

— Tegu, sako, nereikia mums patiems 
kitų teisti, bet... Matė moterys, ką ji 
darinėjo bulves sodinant, kam tai kas 
kalbėti. Aš kalbėjau anuomet Rokui, kad 
imk tu Žvirbliūtę, kad geresnės per ją 
negausi, bet ar manęs klausė, ar klausė 
žmonių. Ten, aš sakau, mergaitė kaip lė
lė: ir nešpetna, ir rami, — kam kas ir 
kalbėti. Aš sakau, kad reikia klausyti, 
ką geri žmonės pataria.

— Kažin, kad pamėginus per kunigą 
daryti kokią rodą, — atsišaukė senis 
Burneika, norėdamas pertraukti įsitarš- 
kusios Pivariūnienės kalbą.

— Nieko nepadarys tokiai ir kunigas, 
— vėl savo tęsė Pivariūniene. — Geros, 
ištikimos moteriškės niekas nenugabens 
ten, kur ji nenori...

. — Gana jau tų pletkų, — atsišaukė 
neiškęsdamas Jonas. — Reikėtų jau bent 
gėda turėti: pliauškia vis tą patį.

— Ką, aš netiesą kalbu, ką aš apkalbė
jau? Ar netiesa, kad visa Saulelių gimi
nė tokia, ar ne tą patį aš anuomet kal
bėjau? Aš negaliu tylėti ir netylėsiu, jei 
mano sodžiuj, kur aš gimiau ir augtau, 
bus tokios paleistuvės... Gal netiesa ir
gi? O ko gi čia Kostas lakstė kas vaka
ras?

Burneika atsistojo nuo suolo, priėjo 
prie durų, atidarė ir parodė Pivariūnie- 
nei.

— Aš atėjau neprašyta ir išeisiu ne
varyta ; gali man durų nerodyti... aš 
neakla. Ką aš žinau, tai aš kalbu ir kal
bėsiu, niekas man neuždraus!

— Užteks! Mes patys viską geriau ži
nom be tokių advokatų, o kalės mums ne
reikia. Išeik greičiau!...

Jonas Burneika pirmąkart buvo taip 
supykęs: visas pabalo, dantis sugriežė, 
atrodė, kažin kam pasirengęs. Piyariū- 
niene matė, kad čia ne juokai, ir nelau
kė, kol paims jai šluotą — išėjo, bet išei
dama, jau už durų, dar pasakė:

— Kad nenorėjote manęs vienos klau
syti, tai galėsit paklausyti viso sodžiaus. 
Visa parapija sužinos...

Jonienė barė vyrą:
— Kam tau dabar reikėjo ją erzinti? 

Ar mes jos nežinom, nepažįstam? Būtų 
pašnekėjus, pašnekėjus ir išėjus pati, o 
dabar eis ir skambins kaip varpu.

.{Daugiau bus)

skaitytojai su ja susipažintų. 
Su pagarba, 
William j. Drake.

KONGRESINIO KANDIDATO 
PROGRAMA

Drake-Dragūhd žodis 
Rinkėjams.

Daugelis mano apygardos 
balsuotojų,—“taipgi ir rėmėjai 
lietuviai iš kitur,—teiraujasi: 
kokia bus mano programa, jei 
aš laimėsiu Kongrese vietą, 
kaipo 9-sios New York’o Kon
gresinės Apygardos atstovas, 
žinoma, mano veikla ir pažiū
ros žymia dalimi bus veikia
mi mano konstituentų, nes tas 
yra atstovybinės valdymosi 
formos dėsnis, betgi man yra 
malonu šiuo metu pareikšti 
savo asmenines pažiūras įdo
maujamais klausimais.

Visų pirma, aš esu nusista
tęs pilnai remti mūsų vyriau
siąjį vadą, Prezidentą Frank
lin D. Roosevelta. Ir

Rooseveltas išgelbėjo darbi
ninką, namų savininką, ūki
ninką, pramonininką — taip, 
netgi bankininką — nuo ban- 
krūtavimo ir suirutės.
1932 m. Amerika atsidūrė ant 
pražūties slenksčio, jis sutei
kė mums drąsos, išsklaidė bai
mę ir atgaivino pramonę. Jis 
sustabdė žmogaus darbo iš
naudojimą, suteikė darbinin
kui socialį saugumą, patikri
no kolektyvių derybų teisę ir 
išsaugojo piliečių gyvenimo 
demokratiškas funkcijas. ' Jo 
nuosprendis užsienių politiko
je išsilaikė be priekaištų. Iš 
skaudžiai nepasiruošusios vals
tybės 1940 metais 
šiandien išsi vystėme 
pasiruošusią valstybę 
dien stiprėjame.

Turėdami tokį gabų
vadovą, kaip atsiliepė daugelis 
kongresmanų ? Deja, ne tik
tai republikonai kongresma- 
nai, bet ir daugelis demokra
tų, kurie Už savo išrinkimą 
buvo Prezidentui skolingi, — 
netgi tie, kurie tik jo skver
nų laikydamies pateko į Kon
gresą, — 
Prezidento
kraštui reikalingą. Jie 
vo, skelbė netiesą ir 
Prezidentui ramybės.

Imkime, pav., New 
9-šios Kongresinės Apygardos
demokratą kongresmaną, prieš 
kurį aš šiemet rungiuosi, kai
po republikonų partijos kan
didatas. Kai kilo reikalas at
šaukti Neutralumo Įstatymą, 
kad mes galėtume ginklus ir 
amuniciją pasiųsti savo sąjun
gininkei Anglijai, —- kaip jis 
balsavo? Kai Prezidentas pa
prašė Kongreso atšaukti įsta
tymą, kuris draudė Anglijon 
siųsti karo reikmenis mūsų lai
vais, — dabartinis kongres- 
manas iš N. Y. 9-sios Apygar
dos, mano oponentas, balsavo 
prieš Prezidentą Rooseveltą. 
Tas viskas yra rekorduota. I 
Laimei, tas įstatymas buvo at
šauktas — 
didžiuma.
kas būtų buvę, jei šis Prezi
dento prašymas būtų buvęs 
atmestas Kongrese? Mes ne-

Mr. Roy M i z it r a, 
Editor “LAISVE,“ 
427 Lorimer St., 
Brooklyn, N. Y.

į Gerbiamas Rojus Mizara,
Rugsėjo 19 dienos “Laisvė

je” pastebėjau mane šmei
žiantį straipsnį. Tarp kitko, 
straipsnio autorius apkaltino 
mane fašistu ir antisemitu.

Šis kaltinimas visai neteisin
gas. Aš nesu nei fašistas, nei 
anti-šemitas.

Perskaitęs straipsnį, aš tuo
jau kreipiausi į “Laisvės” re
dakciją norėdamas pasimatyti 
su straipsnio autorium ir pa
sakyti jam tiesiai į akis, kad 
tie šmeižtai, nukreipti prieš 
mane, neturi jokio pagrindo. 
Mano nelaimei, “Laisvės” įstai
ga buvo uždaryta. Todėl pri
verstas buvau laukti iki pir
madienio. Tuo laiku, kaip 
spėju, sekmadienį išleistam 
pirmadieniui “Laisvės” nume
ryje randu pakartotus vėl tuos 
pačius šmeižtus.

Man tiesiog sunku įsivaiz
duoti, kodėl “Laisvė” apie 
mane turėtų taip biauriai at
siliepti. Aš negaliu leisti to
kius melagingus apkaltinimus 
man daryti, kadangi jie pa
skelbti spaudoje labai žemina 
mano vardą, kenkia mano pro
fesionališkai padėčiai ir mane 
laiko biaurins pajuokos objek
tu.

Straipsnio autorius vadin
damas mane fašistu rašo: 
“. . .pats p. Drake yra susidė
jęs su aršiausiais lietuviškais 
pro-naciais,”. ..

Gal straipsnio autorius ga
lės man nurodyti su kokiais 
aršiausiais lietuviškais pro-na
ciais aš esu susidėjęs? Aš ma
tau, kad straipsnio autoriui 
tatai bus negalima padaryti 
dėl to, kad aš niekados nė su 
vienu, ar tai lietuvišku, ar pa
galiau kokiu kitokiu pro-naciu 
nesu nieko bendro turėjęs ir 
neturėsiu.

Toliau jis rašo: “Be to, jis 
tuojau pasirodo anti-semitu, 
išstoja prieš žydus.”

Čia taip pat aš esu giliai 
įsitikinęs, kad kaip straipsnio 
autoriui .yra negalima įrodyti 
mane esant fašistu, ar pro- 
naciu, tuo labiau nebus galima 
įrodyti, kad aš esu anti-semi
tas ir išstoju prieš žydus.

Jeigu aš duodamas spaudai 
sąvo pareiškimą pažymėjau, 
kad italai daugumoje vienin
gai palaiko savo tautiečius, 
kad lenkai visomis išgalėmis ; 
remia savuosius, žydai stoja 
už žydus (čia turiu omenyje , 
gubernatorių Lehman’ą) ir ; 
straipsnio pabaigoje kviečiau ] 
visus lietuvius vieningai stoti. 
Už. lietuvį, tai iš to jokiu būdu 
^negalima padaryti išvada, kad 
as esu anti-semitas. Jei rem
tis tokia straipsnio autoriaus 
logika, reiktų mane vadinti ir 
anti-italu, ir anti-lenku, ir 
anti-airišium ir pagaliau anti
lietuviu.

Iš to, nė tik aš Vienas, bet 
aš manau, kad ir kiekvienas 
“Laisvės” skaitytojas pasida
rė sau išvadą, kad autorius 
rašydamas /mane šmeižiantį 
straipsnį nesivadovavo jokiais būtume galėję suteikti Angli

jai tos brangios paramos, ko
kią suteikėme, ir galbūt An
glija būtų buvusi jau par
blokšta. šiandien mes patys 
vieni stovėtume prieš priešus 
abiejuose vandenynuose. Mū
sų miestai būtų bombarduoja
mi, mūsų žmonės žudomi tūks
tančiais, gal netgi mūsų žemė 
būtų priešo puolama. To vis- 
kos akivaizdoje, kur mes bū
tume galėję ieškoti sąjungi
ninkų? Ačiū mūsų Prezidento 
tolregei politikai, šiandien 
mes turime su savim Suvieny
tas Tautas —- Angliją, Rusiją, 
Kynus,, Kovojančius Prancū
zus ir kitus.

Todėl, aš teiksiu Preziden
tui Riooseveltui visišką savo 
paramą karo Vedimo progra
moje ir, karą laimėjus, laimė
ti teisingą ir pastovią taiką; 
paremtą Atlanto čarterio dės
nių vykdymu plačiajame pa
saulyje. , . ; ■

faktais, bet turėdamas papras
tą norą mane iškoneveikti, ra
šė visai pramanytus dalykus, 
kad tik mahe visuomenės aky
se pažeminti.

Aš visados manau, kad 
“Laisvė” yra rimtas ir garbin
gas dienraštis. Ir dabar, kai 
aš Čia atsakydamas į tuos 
šmeižtus, kurie dviejų “Lais
vės” numerių editorialuoše 
buvo patalpinti, nurodau tik* 
rus faktus, paneigdamas, kad 
visa tai yra netiesa, aš noriu 
tikėti, kad “Laisvė” daugiau 
tokių nešvarių mane liečiančių 
prasimanymų nebetalpins, kad 
“Laisves” skaitytojai ' mano 
Užsibriėžtojo tikslo pasiekti 
man nekliudys ir kad jiem bus 
ląbai įdėmu susilaukti mane 
pasirodant pilnoje savo plat
formoje-.

čia siųsdamas mažą dalį sa
vo, kaip kandidato, progra
mos,. aš noriu,: kad ' “Laisvės”/

Kai

— mes 
į gerai 
ir kas-

politinį

trukdė ir vilkino 
programą, taip 

kriti k a- 
nedavė

York’o

vos astuonių balsų
Bet pagalvokime

Kiek liečia “naminį fron
tą” : darbininkijos laimėjimai 
k. a. socialis saugumas, aukš
tas pragyvenimo standartas, 
pragyvenamas uždarbis, ko
lektyvių derybų teisė ir de
mokratijos pilnos laisvės dar
bininkams turės mano 100% 
paramą ir bendradarbiavimą. 
Prieš kėlias savaites aš išdės
čiau Piliečių Unijai savo pa
ramą unijų saugumo dėsniui. 
Darbininkų uždarbis turi keis
tis pagal besikeičiančias gyve
nimo sąlygas — turi kilti, kai 
pragyvenimo indeksas kyla, 
pagal Darbo Departmento in
deksą. Kaipo siuvėjo sūnus ir 
pats kurį laiką dirbęs siuvyk
lų pramonėje, aš žinau pavo
jus, kokie 
kams, jei 
sugrįžtų,
pragyvenimo 
kius siuvyklų darbininkai lai
mėjo per Amalgameitų siu
vyklų darbininkų uniją.

William J. Drake.

gręsia darbinin- 
“sweat shops” vėl 
išstumtų aukštus 

standartus, ko-

“LAISVĖS” REDAKCIJOS 
PRIERAŠAS

Talpindami šiuos du adv. 
Dragūno rašinėlius, mes tik 
dar kartą parodome, kad mes 
prieš jį, kaipo asmenį nei kai
po advokatą nieko priešingo 
neturime. Jeigu mes darėme 
jam pastabas, tai jas darėme 
tik kaipo asmeniui, kandida
tuojančiam į Jungt. Valstijų 
Kongresą, kaipo politikieriui.

Kiekvienas asmuo, kandida
tuojąs į tokią įstaigą, kaip 
Jungt. Valstijų kongresas, pri
valo tikėtis, kad į jo padary
tus pareiškimus bus atydžiai 
žiūrima ir atatinkamai rea
guojama.

Visųpirmiausiai, dėl p. Dra
gūno susidėjimo su lietuviš
kais pro-naciais. Jeigu 
susidėjimas su tokiais, kaip p. 
Jurgėla, nėra susidėjimas su 
pro-naciais, tai tuomet mes 
nežinome, kas pro-naciai yra.

Jeigu nuėjimas į fašistinę 
“Dirvą” ir “Vienybę” su savo 
propaganda nėra susidėjimas 
su nacių propagandos skleidė
jais, tai mes nežinome, kas yra 
nacių propagandos skleidėjai.

Tai viena!
Antra, — dėl p. Dragūno 

pasireiškimų, 
anti-semitas.
tuomet jis rašo taip, kaip anti
semitas? Ar tai buvo paklaida 
(“slip of the tongue”) ? Mums 
rodosi, kad iš viso p. Dragū
nas, kaipo asmuo, kandidatuo
jąs į šalies kongresą, turėtų 
geriau apsižiūrėti, ką jis sako 
ir rašo. Į Amerikos įstatym- 
davystes, į šalies kongresą, į 
valstijų seimelius, į miestų ta
rybas ir į kitokias atsakomin- 
gas įstaigas žmonės nerenka
mi pagal jų tautybes, kaip no
ri įpasakoti p. Dragūnas. Jie 
renkami pagal partijas, kaipo 
amerikiečiai, kaipo vienos tau
tos, vienos šalies žmonės; jie 
renkami ne tam, kad įėjus į 
kongresą, galėtų ginti Lenki
jos, Palestinos, Italijos, Vokie
tijos ar Anglijos interesus, bet 
renkami tam, kad gintų Ame
rikos interesus, Amerikos žmo
nių interesus.

Ponas Dragūnas 
kad jis, išrinktas į 
kai karas 
metu”

— tebus išspręsti. Kiek vėliau 
Office of War Information 
ragino visus Amerikos žmones 
nekelti tų dalykų, kurie kliu
do tautinei vienybei, bet rū
pintis tais klausimais, kurie 
vienija mus visus vienam ir 
bendram tikslui, —- fašistinei 
Ašiai ^sumušti. Na, ir kai p. 
Dragūnas, kandidatas į J. V. 
kongresą, tuos patarimus nu
moja į šalį, kai jis daro to
kius pareiškimus, kurie skaldo 
Amerikos žmones, o ne vienija 
juos, tai argi jis nori, kad į jį 
žiūrėtų palankiai tie žmonės, 
kurie neapkenčia fašizmo, ku
rie daro viską, kad mūsų kraš
tas būtų apvienytas, kad jis 
galėtų juo greičiau sunaikinti 
fašistinius barbarus, užpuolu
sius ant mūsų krašto?

Šių metų kongresiniai rinki
mai yra vieni svarbiausiųjų 
mūsų krašto istorijoje, nes jie 
įvyks didelio krizio laiku. To
dėl piliečiai privalo į juos žiū
rėti labai rūpestingai, šių me
tų kongresiniuose rinkimuose 
partijinės sienos mažai reiš
kia, kandidatų tautinė kilmė 
mažai reiškia. Viskas, kas 
vyriausiai reiškia, tai, kaip, 
kandidatas yra nusistatęs į 
karo klausimą, kaip jis remia 
prezidento Roosevelto adminis
traciją, kaip jis žiūri į mūsų 
krašto ir visos žmonijos prie
šo, fašizmo, sumušimą. Jeigu 
kandidatas yra agresyvus ko
votojas prieš fašizmą, jeigu jis 
stoja už antrojo fronto Euro
poje atidarymą, jeigu jis yra 
pasiryžęs remti visais galimais 
būdais mūsų krašto vyriausy- t 
bę jos pastangose agresorių 
sunaikinti greičiausiu laiku, 
tai mes tokį kandidatą remsi
me, nepaisant jo tautinės kil
mės bei partijinio nusistatymo.

Elizabeth N .1

Jis sakosi nesąs 
Gerai. Bet kam

Antanas Stripeika
Kaip matom, artinas “Lais

vės” vajus. Draugai ir drau
gės elizabethiečiai ir iš apy
linkės, prašau jūsų pasidar
buoti ir dėl šito vajaus. Jeigu 
mes visai mažai darbuosimės, 
o kiti dar mažiau, tai “Laisvė” 
paliks nuskriausta. Nes pri
žadėtą dovaną reikės atiduo
ti.

Draugai ir draugės, prislža- 
dėkit nors po vieną “Laisvei” 
skaitytoją gauti. Ir.tūs yra 
labai lengva tik vieną gauti, 
tik reikia nepamiršti tame va-Į 
jaus laike. Aš po vajaus ir li
gi vasaros laiko pridaviau 6 

skaitytojus.
O dabar tai turiu 2 naujus 
skaitytojus.

Mūsų draugai dirba po daug

pareiškė, 
kongresą, 

pasibaigs, “taikos 
tenai ginsiąs Lietuvą.

Bet savo pareiškimuose ponas naujus “Laisves
Dragūnas nei žodeliu niekur 
nepasakė, kad jis dabar, ka
da amžinieji lietuvių tautos 
priešai, vokiškieji 1 
smaugia Lietuvą, stoja už tai, 
kad jie turi būti sumušti, kad 
Lietuva būtų išlaisvint*. O kai 
ji bus išlaisvinta, tuomet ne
įtikės Jungtinių Valstijų kon
grese ji ginti, nes Lietuvos 
žmonės įsikurs tokią santvar
ką, kokios jie norės, kokia 
jiems geriausiai patiks.

Santikyj su tuo, reikia štai 
kas pasakyti: prieš tūlą laiką 
Amerikos valstybės depart- 
mentas išleido pareiškimą, 
draudžiantį Amerikos pilie
čiams kištis į tokius pokari-Įciūnas. 
nius klausimus, kurie dabar 
kelik * nesantaiką Amerikos 
žmonėse, — į tuos dalykus, 
kurie tik po karo, —■ po to, 
kai fašistinė Ašis bus sumušta,

banditai valandų, dar kiti ir naktimis.
Taipgi ir aš dirbu 6 dienas 
po 10 valandų. Vajui labai 
mažai laiko turėsime lankytis 
pas žmones. Aš girdėjau nuo 
dviejų draugų, sako, kad aš 
tame vajuje negalėsiu pagel
bėti nieko, nes naktimis dir
bu. Antras draugas i£ tą patį 
atsakė. Tai jie sutarė dėl va
jaus “Laisvei” nupirkti Boną 
50 dolerių vertės. Dėl “Lais
vės” vajaus paskyrė to
kią dovaną. Tai padarė 
Petras Taras ir Karulis 
____  Tai, kaip matot, 
zabethas dar gyvuoja, 
ir biskį esam susirūpinę 
vajaus. Vienas dalykas, 
esam labai užimti su darbais,

(Tąsa 5-tam puslapy j)
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RAUDONARMIEČIAI DAR PAŽYGIAVO TIES
STALINGRADU IR NOVOROSSIISKU, 0 TIES 

MOZDOKU PASITRAUKĖ KIEK ATGAL
Sovietų Oficialiai Pranešimai
Maskva, rugs. 25. — Vidurnaktinis Sovietų prane

šimas sakė:
Mūsų kariuomenė nigs. 24 d. įnirtusiai kovojo su 

priešais Stalingrado, Mozdoko ir Siniavino srityse.
Stalingrado srityje mūsų kariuomenė atmušė prie

šo atakas.
Mūsų gvardiečiai ugnim iš mortirų nušlavė du ba

talionus priešų pėstininkų. (Batalionas yra 500.)
Vienas raudonarmiečių dalinys sunaikino 250 hitle

rininkų ir tris vokiečių tankus, penkias kanuoles, ketu
rias mortiras, septynis kulkasvaidžius ir susprogdino 
amunicijos sandėlį.

Sovietiniai laivai, veikdami iš Volgos upės, sunaiki
no aštuonias vokiečių kanuoles ir didelę grupę priešų 
kariuomenės.

jfsiaurių vakarus nuo Stalingrado mūsų kariuomenė 
darė veiklius žygius ir kai kuriuose sektoriuose šiek 
tiek pasivarė pirmyn.

Priešai kartotinai bandė atgriebt kalvas, kurias so
vietinė kariuomenė vakar užėmė. Hitlerininkai per die
nų padarė septynias kontr-atakas, kurias atmušė so
vietiniai kariai. Priešai nukentėjo sunkių nuostolių.

Buvo sunaikinta 35 vokiečių tankai ir nušluota apie 
batalionas priešų pėstininkų. y

Mozdoko srityje sovietiniai kovotojai ugnim iš ka- 
nuolių ir mortirų daro didelius nuostolius priešų tan
kams ir pėstininkams. Viena grupė sovietinių artile
ristų leido priešams arti prieiti, tada atidarė į juos ug
nį, sužalojo 12 tankų ir nušlavė beveik visą kuopą vo
kiečių raitelių. Vienas iš mūsų kanuolininkų sunaiki
no penkis vokiečių tankus.

Kitame sektoriuje, po įveržtų kautynių, mūsų da
liniai pasitraukė iš vienos apgyventos vietos.

Siniavino (Volchovo) srityje buvo atkaklių susikir
timų su priešais, kurie stengiasi įvaryt kylį į mūsų 
apsigynimo pozicijas. Vienas iš mūsų puskarininkių 
sunaikino devynis lengvuosius vokiečių tankus ir ketu
rias prieštankines kanuoles su jų kariais ir nušlavė 
grupę hitlerininkų.

Maskva, rugs. 24. — Stalingrado srityje vokiečiai 
kenčia didelius nuostolius ir skubotai gabena sau pa
stiprinimus orlaiviais.

Vienas sovietinių tankų dalinys išmušė vokiečius iš 
aptvirtintų pozicijų ir sunaikino šešis priešų tankus ir 
kelis trokus, taipgi užmušė j600 vokiečių.

Į šiaurius nuo Stalingrado sovietinė kariuomenė kir
to vokiečiams smūgį iš savo pusės. Vienas raudonar
miečių dalinys per smarkią ataką išmušė vokiečius iš 
vienos apgyventos vietos-. Vokiečiai paliko mūšio lau
ke daugiau kaip 250 saviškių lavonų. Mes pagrobėme 
tris jų kanuoles, dvi mortiras ir keturis kulkasvaidžius.

Kitame sektoriuje buvo atmušta kelios priešų ata
kos ir nukauta apie 700 vokiečių.

Į pietų rytus nuo Novorossiisko tapo atmušta priešų 
ataka. Nušluota virš 300 vokiečių. Mūsų kariuomenė 
kontr-atakavo ir pastūmė priešus šiek tiek atgal.

Siniavino srityje buvo atmuštos visos vokiečių kontr
atakos ir sunaikinta aštuoni jų tankai; nušauta žemyn 
16 vokiečiu orlaiviu.

V v*

Washington, rugs. 24. — Laivyno pranešimas seka:
Pietinis Ramusis Vandenynas:
Japonai, darydami atakas iš oro ties Guadalcanal 

sala, sužalojo Jungtinių Valstijų naikintuvą “Jarvis’ą”, 
ir reikia spręst, kad jis žuvo jūroje kelionėje iš Tula- 
gi į vieną pietinę laivų taisyklą. Jau kelios savaitės, 
kai jis nepasirodė; mūsų laivai ir orlaiviai veikliai jo 
j ieškojo, bet nesurado jokių pėdsakų nei jo paties nei 
jo jūreivių. Suprantama, kad jį nuskandino priešų sub- 
marinai ar orlaiviai.

Neseniai veiksmuose Saliamono salų srityje priešai 
nuskandino Jungtinių Valstijų laivą “Little” (mažą 
pagalbinį transportą). Apie pusė “Little” jūreivių tapo 
išgelbėta.

Duota pranešimai artimiausiems dingusiųjų gimi
nėms.

DINGO DU KARINIAI AMERIKOS LAIVAI

Ardytojas Dies Vis 
Riečia Pasakas

i Washington. z— Kongrese 
manas Martin Dies, neva 
tyrinėtojas priešamerikinių 
judėjimų, tikrumoj ardyto* 
jas Jungtinių Tautų karinių 
pastangų prieš fašistų Ašį, 
dabar paskelbė, būk devy
niolika komunistų rėmėjų 
turį vietas valdžioje.

Dies taipgi nušnekėjo, 
būk milionierius Robert 
Marshall paskyręs pusantro 
miliono dolerių “fondą remt 
komunizmą J u n g t i n ėse 
Valstijose.”

l^eseniai Dies pagarsino,

Žuvę 250 Amerikos Jūreivių 
Su Dviem Laivais

-■■b ■ 1 „

Washington. —- Skaičiuo
jama, kad žuvo apie 250 jū
reivių su dviem nedideliais 
kariniais Amerikos laivais 
“Jarvis” ir “Little,” kuriuos 
nuskandino japonų orlaiviai 
ir submarinai ties Saliamo
no salomis*

-------- •; .... . ...

būk 1,121-nas komūnistinis 
asmuo esą federalės vab 
džios tarnybose.

Generalis prokuroras Fr* 
Biddle atsakė, kad Dies iš- 
mislioja ir kad jo neva tyi*i- 
nėjimai abelnai yra tuščias 
ir bergždžias dalykas.

Talkininkų Orlaiviai 
Atakuoja Japonus

New Guinea, rugs. 25 — 
Australijos ir Amerikos or
laiviai plačiai ir sėkmingai 
atakavo japonų laivus ir ki
tus strateginius taikinius 
plačiu frontu nuo New Bri
tain ir Saliamono salų iki 
Timor salos. Talkininkų ka
riai atrėmė japonus Owen 
Stanley kalnuose saloje 
New Guinea.

Maskva. — Patirta, kad 
vokiečių amunicijos fabri
kuose dauguma darbininkų 
yra suvaryti kitataučiai, o 
Vokiečių ten jau tik mažu
ma.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1 puslapio) 

da (“Naujienos,” “Keleivis,” 
“Draugas” ir kiti panašūs laik
raščiai) bando išsirangyti dvi
veidiškos politikos pagalba.

Jie neva guldo galvą už šią 
šalį, už Jungtines Tautas, už 
karą. Betgi pasirenka Sovie
tų Sąjungą už objektą savo 
plūdimui ir niekinimui.

Tokia dviveide politika, aiš
ku, gali apgauti politinius kū
dikius, bet ne suaugusius žmo
nes. Ji yra vanduo ant Hitle
rio malūno.

Objektyviai tie laikraščiai 
daug daugiau ir daug pasek- 
mingiau patarnauja Hitleriui, 
negu tie, kurie j j atvirai gina.

Kai “Naujiem^” globojamas 
“Jaunimas” sušuko “three 
cheers for Hitler and his le
gions*” tai išreiškė visos pro- 
naciškos spaudos troškimus. 
Paskui taip viešai kalbėti už 
nacius nebegalėjo, bet visa vė
lesnė politika buvo ir tebėra 
paremta tuo “three cheers” 
obalsiu.

šis karas yra vienas karas, 
pasaulinis karas. Visi sykiu 
laimėsime, arba pralaimėsime. 
Kas nūnai pasirenka savo spe- 
cialėm atakom Sovietų Sąjun
gą, tas padeda fašistinei Ašiai.

So. Boston, Mass.
Visi Naujosios Anglijos Lietu
viai Dalyvaukime Didžiausia
me, SpaliiuOctober 4 d., 1942, 
Masiniam Mitinge, 3-čią Vai. 
Po Piety, South Boston Muni

cipal Auditorium,“ ant East 
Broadway

Ketvirta diena spalių (Oc
tober) bus įžymėta mūsų lie
tuvių istorijoje, kaipo viena iš

DR. J. J. KAŠKIAUČJUS
Telefonas: HUmboldt 2-7064

530 Summer Avenue 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N* J. 

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

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS.

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūšy 
duonoj nėra jokią dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgyda 
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui. 
Pristatome j visas dalis—Brooklyno ir apielinkes, į krautuves 

ir j pavienius Batonus; taipgi siunčiam ir į kitus miestus.
Tek EVergreeu 4-8802. Sav. V. LUKOŠEVIČIUS

svarbiausių dienų, nes tą die
ną įvyksta didžiausias masinis 
mitingas, kuriame dalyvaus 
mūsų valstijos sekretorius gei
biam. Frederick W. Cook, ger
biamu mūsų miesto (Bostono) 
majoras arba jo artimas atsto
vas,. Dr. Hugh Cabot, pirmi
ninkas Russian War Relief; 
Sovietų Sąjungos konsulato at
stovas gerb. P. Rotomskis (lie
tuvis), “Laisvės” redakt. An
tanas Bimba ir kiti kalbėtojai. 
Nei vienas lietuvis negali ap
leisti šio didžiausio masinio 
mitingo, nes šiame mitinge 
mes išgirsime žymiausių žmo
nių nuomones kas liečia da
bartinį pasaulinį karą, taipgi 
ir ateitį.

Turbūt, kiekvienam žmogui 
pasaulyje yra žinoma, kaip 
narsiai Sovietų Sąjungos Rau
donoji Armija kovoja su di
džiausiu dvidešimto amžiaus 
žmonijos priešu, kuris nori su
naikinti visą civilizaciją. Na
ciai, su savo talkininkais, užsi
mojo sunaikinti tą viską, ką 
žmonija būdavo j o per šimt
mečius ir tuomi deda pasku
tines pastangas, kad įgyven
dinti vėl visokias baudžiavas, 
kurias žmonija pradėjo nuo 
savęs nusikratyti, bei sunaikin
ti. To dar neužtenka, jie turi 
ir dar daugiau pagamintų 
baudžiavų, tokių, kokių žmo
nija dar nėra savo rekorduo
se užregistravusi. Pasaulio 
istorijoje dar nėra girdėta tiek 
daug įvairių žmogžudysčių, 
kokių naciai yra pridarę ir dai; 
vis daugiau žada padaryti.

Brangūs lietuviai, ką jūs, 
geros širdies žmonės, atsakysi
te į tuos nacių užsimojimus? 
Prisidėkime visi ir visos, kuo
mi tik išgalėdami pastoti ke
lią tiems bjauriems nacių ir 
jų talkininkų užsimojimams. 
Dalyvaukite patys ir raginki
te visus savo draugus ir drau
ges, kuriuos galite pamatyti, 
kad visi būt spalių 4 d. masi
niame mitinge.

Dar vieną dalyką noriu pri
minti mūsų visoms brangioms 
organizacijoms bei pavieniam, 
kad priduotų .nuo savęs šiame

* LIETUVIŠKAS ★
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Didelis pasirinkimas visokių 
Vyną ir Degtinės 
Importuotų ir Vietinių 

Kasdien Turime
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ
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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: ĖVcrgreert 8-9770 

susirinkime kokią nors pinigi
nę dovaną. Už taš sudėtas do
vanas bus nupirkta ir pasiųs
ta Sovietų Sąjungos Raudona
jai Armijai medikamentai. 
Man tikrai yra žinoma, kad 
tie pinigai bus suvartota pil
nai supirkimui vaistų.

Mes tikimės, kad spalių 4 
d. bus užrekorduota mūsų lie
tuvių istorijoje, kaipo diena, 
kuri turi daug svarbumo dėl 
visos žmonijos ir mes manome, 
kad visi geri žmonės bus su 
mumis, kaipo, gynėjai to, kas 
yra brangu dėl žmonijos ge
rovės. Tėvas.

Elizabeth, N. J-
(Tąsa nuo 4-to pusi.) 

o kitas — tai geso mažai, vot 
ir bėda.

Aš “Laisvės” vajaus vainiką 
užlaikiau gražiai per 6 metus. 
Bet aš girdėjau nuo draugų, 
kad draugas Bakšys tikrai sa
kęs, kad šitame “Laisvės” va
juje bus laimėtoju. Tai aš jam 
ir linkiu nuo širdies. Ale aš 
manau, pakol draugas Bakšys 
išlaimės pirmą dovaną, tai ne 
vieną dieną jo ki nkutės sudre
bės. Bo praeitą metą man tą 
pati sakė.

Vajihinkės ir vajininkai, 
darbuokitės, kaip jūs išgalite, 
ir iš jūsų būsite katras laimė
toju. Bo man pirmoj vietoj 
jau ir nubodo bebūti.

Antanas Stripeika.

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
278 Harvard Street 

kampas Inman St. 
Arti Central Skvero 

CAMBRIDGE, MASS. 
Tel. TRObridge 6330

OFISO VALANDOS.
10-12 ryte, 2-4 ir 6-8 vakare
Nedaliomis ir šventadieniais:

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

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

pogi atmaliavojt 
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. TRianglo 5-3622

168 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y, 

Tel. EVergreen 8-7179

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

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

UNDERTAKER

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

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

*■**■»■■ i > į in .!■—

F. W. Skalius 
(Shalinskas) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Ave.
Opposite Forest Parkway

Woodhaven, n. y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai Visose dalyse miesto. 
Tel. Virginia 7-4499

LICENSES
NOTICE is hereby given that License Ko. 
6769 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail, under Section 107 
of thfe Alcoholic Beverage Control at
6302 . Clarendon Rd., Borough' of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MICHAEL SLONIMSKY
6302 Clarendon Rd., Brooklyn, N. Y.

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

459 GRAND ST
Skersai nuo Republic Teatro 

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

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

kad visadoš bus patenkinti.

Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį!
TURIME GERŲ VYNŲ IR DEGTINIŲ

Ateikite pasimatyti su Giviais
Geriausias Alus Brooklyne

MATEVŠAS SIMONAVIČIVS
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

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

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

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.

Lietuvių Rakandų Krautuve

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

IŠDIRBĖJAI IR PARDAVĖJAI

Geriausios Rūšies Rakandų
Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių 

JOS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENE ir SŪNAI

TELEPHONE
STAGG 2-5048

Penkta* Puslapi*

LICENSES
NOTICE Is hereby glvėh that License No. 
EB 2073 ha« been issued to the undersigned 
to sell beer, at rfetail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
505 DeKalb Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kinus, to be consumed On the 
premises.

LOUIS CALLEGARI
505 DeKalb Ave.. Brooklyn, N. Y. (T)

Kiekvieną subatą • 
karšta vakarienė. * 
Atskiras kambarys • 
užėjimui su mote- J 
rimis. Nedaliomis * 
atdaras nuo 1 vai. • 
dieną iki vėlai. *
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NewYorto^g^fellnlos Lankėsi Draugas 
Baranikas

Maspethas Kviečia
Maspethiečiai lietuviai, kar

tu su kitataučių organizacijo
mis, ruošia savo išvažiavimą 
rugsėjo 27-tą j Alley Pond gi
raitę, priešais Alley Pond Par-
ką, 25th lioad (Springfield 
Blvd.), kuris privažiuojama 
Queens busais, Q-27, Hillside 
1 ir 43.

Jeigu diena būtų lietinga, 
išvažiavimo į girią nebūtų, bet 
visi prašomi susirinkti į Rus
sian Club, 56-58 61st St., 
Maspethe. N. K.

LANKĖSI “LAISVĖJE”
Ketvirtadienį “Laisvės” raš

tinėj lankėsi dainininkė Biru- 
ta Ramoškaitė ir jos motina.

Ramoškaitė vasaros metu 
buvo sugrįžus pas tėvus, į, 
Hartford, Conn, ir ten per tą 
laiką dirbo karui įrankių dirb
tuvėje. Dabar, kai prasidėjo 
muzikos sezonas, ji vėl grįžo į 
New Yorką tęsti balso lavini
mą ir abelnai muzikos mokin
tis.

M. Ramoškienė paaukojo 
“L.” Popieros Fondui $1. Vieš
nios, po trumpo pasikalbė
jimo,* išvyko savo reikalais.

Su Biruta pasimatysime 
“Laisvės” koncerte, lapkričio 
8 dieną. L. K.

Pasipirko Bony ir 
Parėmė “Laisvę”

Ketvirtadienį atsilankė į 
“Laisvės” ofisą skaitytojas ir 
geras rėmėjas Vincas Karto
nas iš Maspeth, N. Y., su savo 
gimine Mrs. Vincenta Hillard, 
taipgi iš Maspetho. Jie per 
“Laisvę” pasipirko gerokai U. 
S. War Bonds ir paaukavo po 
$1. “Laisvės” popieros fondui.

Vėl Kelnių Maustymo 
Gadynė Užėjo

Du ginkluoti plėšikai, nuda- 
vę kostum'eriais, atėjo į batų 
krautuvę, 421 Fulton St., išsi
rinko batus ir juos jau suvy
niojus — apsižiūrėję patogų 
laiką — krautuvės vedėją ir 
jo pagelbininką nuvarė į už
pakalinį kambarį ir nuvilktas 
jų kelnes numetė į priešakinį 
krautuvės galą. Tuo tarpu įė
jo krautuvėn du karpetų valy
tojai, paskiau kostumeris, bet 
ir tie, be kelnių, suvaryti į 
kambarį. Plėšikai išsinešė 
$190. \

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-

us skaitlingai dalyvauti. Sy- 
iu pareikšime atatinkamą ir 
užsitarnavusią pagarbą Jur- 
iui ne tik kaipo gabiams mo- 
ytojui, bet pasišventusiam ir 
eišsemiamos energijos jau
nuoliui, dirbančiam visuome
ninėje dailės ir meno dirvoje, 
ki pasimatymo sekmadienį. 
(224-226)

Minios Newyorkieciy Šaukė
Už Antrų f rontą Dabar

Pereito ketvirtadienio popie- ninku Unijos, CIO, sekreto- 
tį įvykusioj milžiniškoj de- rius; kunigas Thomas Uarten,
monstracijoj istoriškoj o j 
Uniop Aikštėj, New Yorke, 
40,000 newyorkieciu griaus
mingai sveikino komunistus, 
unijų vadus ir kitus visuome
nininkus, kalbėtojus, kurie, be 
išimties, šaukė už atidarymą 
antro fronto dabar.

Earl Browder, Komunistų 
Partijos generalis sekretorius, 
pareiškė:

“Klausimas antro fronto Eu
ropoje DABAR yra klausimu, 
ar mes kariausime karą da
bar ar mes atidėsime karą iki 
mes manysime esą geriau pri
sirengusiais kariauti. Kariavi
mas karo, vienok, nėra toks 
dalykas, kurį būtų galima ati
dėti, kaip kad vizitą į teatrą. 
Likimas Francijos yra likimu 
visų tautų, kurios, būdamos 
kare, bando jį atidėti.”

Browderis pareiškė, kad de- 
fytistų įtakos, ypatingai Ame
rikos spauda, sulaikinėja an
trą frontą, sakydamas, kad tie 
laikraščiai:

“Sudarė įspūdį, kad šalis 
esanti nepasiruošus remti vi
suotiną dalyvumą kare, kokio 
reikalauja antrasis frontas. 
Tai yra politinė opozicija prieš 
prezidentą, kuri sulaikinėja jo 
ranką, ir sulaiko antrąjį fron
tą.”

Browderio ištisą prakalbą 
angliškas darbininkų dienraš
tis “Daily Worker” žada iš- 
spausdint rugsėjo 27-tos lai
doj.

Browderis buvo sutiktas ir 
pertraukinėjamas audringomis 
ovacijomis, kaip kad buvo ir 
kongresmanas V. Marcantonio, 
republikonų, demokratų ir 
Amerikos Darbo Partijos kan
didatas iš naujo išrinkimui į 
kongresą iš 20-to kongresinio 
distrikto, New Yorke.

Marcantonio, kaip pareiškė 
mitingo pirmininkas Gilbert 
Green, laimėjo visų trijų par
tijų nominacijas vyriausia dėl
to, kad “balsuotojai jame ma
tė antro fronto čampioną.” 

“Atatinkamai tam manda
tui,” sakė Marcantonio, “aš 
kalbu čionai, tenai ir visiir 
reikalaudamas atidarymo an
tro fronto.” Ir jis pareiškė 
viltį, kad antras frontas bū
siąs atidarytas neužilgo, sa
kydamas :

“Jis bus atidarytas ir bus 
atidarytas neužilgo, kadangi 
šis yra žmo.nių karas. Žmonės 
jame kariauja, žmonės deda 
savo gyvastis. Žmonės duos 
paramą vyriausiam komandiė- 
riui ir mūsų nacionalei politi
kai už atidarymą antrojo fron
to.”

Patikrinimui, ar jo kalba 
atatinka žmonių mintims, jis 
klausė: “Ar mes lauksime, 
kad Hitleris atidarytų antrą 
frontą?” Griausmingas “No!” 
buvo momenfališku jam atsa
kymu.

Marcantonio pasmerkė Ste-

Šv. Trejybės baptistų bažny
čios, Brooklyne, pastorius; 
Ben Gold, prezidentas Kailia- 
siuvių Unijos; William Albert
son iš Viešbučių ir Rėstauranų 
Darbininkų Unijos Lokalo 16- 
to, AFL; William Grogan, iš 
Transporto Darbininkų Unijos, 
CIO; Arthur Osman, prezi
dentas Sandėlių Darbininkų 
Unijos Lokalo 65-to, CIO.

Apart Browderio, dar kal
bėjo šie komunistų vadai: Wil
liam Z. Foster, nacionalis K. 
P. pirmininkas; Robert Minor, 
Centro Komiteto narys; Sadie 
Van Veen, Max Weiss, Jaunų 
Komunistų Lygos prezidentas; 
Peter V. Cacchione, Miesto 
Tarybos narys; Israel Amter, 
kandidatas į gubernatorius; 
Elizabeth Gurley Flynn ir Ben 
Davis, Jr., kandidatai į kon- 
gresmanus nuo visos valstijos 
(at-large).

Skaitlingoje publikoje dau
gelis matėsi darbiniais drabu
žiais, pribuvę tiesiog iš darbo 
šapose, kai kurie organizuotai, 
su savo iškabomis. Mitingas 
buvo skelbta prasidėsiant 5-tą, 
bet jau nuo 4-tos daugtūks- 
tantiniai būriai lūkuriavo. 
Prieš estradą buvo sugrupuo
ta visų Jungtinių Tautų vėlia
vos.

šeštą valandą, neužilgo po 
prasidėjimo programos, vy
riausio policijos inspektoriaus 
padėjėjas John J. DiMartino 
aprokavo esant publikos 25,- 
000 ir taip buvo paskelbta 
spaudoj, bet tai buvo pačiu 
rinkimosi laiku. Ką tik buvo 
pradėję rinktis sukniasiuviai 
ir kiti, kurie dirba iki 5 ir 
dar vėliau pradėjo masiniai 
atvykti darbininkai iš krautu
vių, kurios užsidaro 6-tą. Pa
čiame skaitlingume mitingo 
aprokuojama buvus 40,000 
aikštėj ir apie 20,000 užpaka
lyje aikštės, parke, taipgi ant 
gretimų šaligatvių. Mitingas 
tęsėsi iki 7 :45.

Miniose darbavosi šimtai 
rinkėjų parašų po peticijomis 
ir trumpomis telegramomis, 
kurios pasiųsta prezidentui su 
prašymu atidaryti antrą fron
tą.

Rep.

Paskelbus pajieškojimą kon- 
traktoriaus nugriovimui Aqua- 
riumo, radosi tik vienas no
rintis imti tą darbą.

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)

Kraujo Davėjams
Amerikos Raudonojo Kry

žiaus Brooklyno Skyriaus ga
lutinai nustatyta lietuvių gru
pes kraujo priėmimas ’seka
mai:

Rugsėjo 30-tą, ateinantį tre
čiadienį, nuo 4:30 po piet iki 
7:30 vai. vakare, vyrams, o 
moterims — sulyg susitarimo. 
Priims R. K. centre, 57 Wil
loughby St., Brooklyne.

Visi, norinti, kad mūsų iš
leisti kariuomenėn vyrai būtų 
išgelbėti nuo mirties atsitiki
me sužeidimų, prisidėkite su 
pante kraujo, tuojau užsire
gistruokite (kurie dar nesire- 
gistravę) pas K.. Petrikienę ar 
pas Sinkevičiūtę ir Kavaliaus
kaitę, “Laisvės” raštinėj.

Pereitą ketvirtadienį New 
Yorke lankėsi P. Baranikas, 
“Vilnies” redakcijos darbinin
kas. Jis čia lankėsi savo as
meniniais reikalais. Ta pro
ga d. Baranikas užėjo į “Lais
vę” ir LDS centro raštinę. 
Pirmu kartu jam “Laisvėje” 
tenka būti.

Svečio nuomone, Bridgepor- 
tas (Čikagos dalis) yra gra
žesnis už Williamsburgha 
(Brooklyno dalį, kur išeidinė- 
ja “Laisvė”). Čikagoje, kaip 
ir pas mus, Brooklyne, daug 
lietuvių jaunuolių stoja į ka
riuomenę: žmonių ūpas už 
tuojautinį antrojo fronto ati
darymą.

Penktadienį anksti d. Bara
nikas grįžo į Čikagą.

gazolinos, vairavimas tik pil
nų mašinų, susidėjus, prare
tins mašinas ant kelių ir pa
greitins susisiekimą.

Bundistai Pildė 
Naciy Norus

Dvidešimt penkių bundistų 
teisme, New Yorke, , pereitą 
antradienį buvo cituojama 
Bundo konstitucija, kuria pa
rodoma, kad visi bundistai tu
ri klausyti Kunzės komandos. 
Apie konstituciją liudijo Lued
tke, buvęs Bundo sekretorius.

Kunzė ir 24 kiti yra kalti
nami suokalbyje kenkti Pa
renkamosios Tarnybos Aktui 
patardinėjimu Bundo nariams 
vengti militariškos tarnybos.

Po Centą Pienas 
Mokyklose

Išduota kontraktai pristaty
ti po centą stiklinę pieno 39 
miesto liaudies ir parapijinėms 
mokykloms, kur buvo susirašę 
ganėtinas skaičius vaikų tos 
miesto paramos reikaling-ų. 
Vaikai užsimoka po centą, 
miestas damoka skirtumą.

šie vėliausi kontraktai pa
liečia 41,644 mokyklos am
žiaus vaikų. Su pirmiau turė
jusiomis šį patarnavimą, po 
centą pieno gauna 557 moky
klos, su 636,744 mokiniais.

Mieste dar randasi 245 mo
kyklos su 260,000 mokinių, 
kurios pripažintos turinčiomis 
teisę gauti nupiginto pieno.

agall kainų kėlimo bilių kai
po “aršiausio defytizmo aktą,” 
kurį prezidentas turėtų atmes
ti. Jis atsišaukė į Amerikos 
žmones stovėti su prezidentu 
šioje kovoje ir ragino pradėti 
populiarį judėjimą už vetavi- 
mą pelnagrobystės biliaus. Jis 
pareiškė, kad Amerikos žmo
nės džiaugtųsi, jeigu preziden
tas pravestų savo Darbo šven
tės prakalboj duotą pažadą ir 
su spalių 1-ma diena paimtų 
vesti šalies ekonomiją,

Nors mitingą rengė komu
nistai, tačiau jis galima vadin
ti bendro fronto mitingu atsi
žvelgiant į skaičių įvairių or
ganizacijų ir įstaigų atstovų, 
kalbėjusių tame mitinge, taip
gi į mišrią publiką.

Apart kongresmano 
antonio, kuris yra trijų 
jų kandidatu, kalbėjo

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja didelis, šviesus 

kambarys, garu šildomas. Visi pa- 
rankumai. Dėl daugiau informacijų, 
prašome kreiptis pas: A. Jurevičius, 
15 Myrtle Ave., Newark, N. J., ar
ba telefonuokite: Humboldt 2-2709.

(226-228)

Pasirandavoja 3 kambariai, garu 
šildomi. Taipgi pasirandavoja po 4 
ir 5 kambarius. Rendos nuo $15.00 
ir daugiau. Kreipkitės sekamais an
trašais: 32 Havemeyer St. ir 212 
Moore Street, Brooklyn, N. Y.

(225-227)

Marc- 
pąrti- 
Ferdi-

Kom. nand Smith, Nacionalės Jūri-

Pasirandavoja po 4 ir 5 kamba
rius (be garo). Del 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
derniškai ištaisytas apartmentas, 
$25.00 renda. Taipgi reikalingas ir 
prižiūrėtojas (Superintendent), ku
riam bus nuleidžiama $15.00 į mė
nesi nuo rendos. Prašome kreiptis 
po antrašu: 578 Wythe Ave., Brook
lyn, N. Y., arba telefonuokite Delisi 
—Buckminster 4-9165 nuo 6 iki 7 
V. V. (223-228)

Cacchione Talkins Ir 
Metalo Rinkliavoj

Miesto majorui paskelbus 
mieste rinkliavą atliekamo me
talo karo reikalams, komunis
tas Miesto Tarybos narys Pe
ter V. Cacchione pasiuntė' ma
jorui LaGuardijai laišką su 
pažadu talkinti ir sykiu pasiū
lė, kad Brooklyne būtų iškel
tas obalsis surinkti gana lau
žo atbudavojimui orlaiviams 
vežti laivo vietoj žuvusio 
“Yorktown.”

Cacchione sako, kad iškėli
mas to obalsio būtų brookly- 
niečiams dideliu akstinu. Jis 
nurodo, kad “Yorktown” kapi
tonas pasielgė didvyriškai ri
zikuodamas savo gyvastį išgel
bėjimui negro stalavo tarnau
tojo gyvasties, pasielgė “pa
gal geriausias mūsų šalies tra
dicijas.”

“Yorktown” kapitonas EI-Į 
liott Buckmaster yra kilęs iš 
Brooklyno.

■ i.—i.. ..

Prašo Automobiliumi 
Važiuoti Susidėjus

Karo Transportacijos Komi
tetas New Yorko valstijoj iš
leido prie mašinos prisilipdo- 
mus lapelius su obalsiais už 
taupymą ratam padangų ir ga- 
zolinos. Tarpe kitų, bus na- 
cionalių varsų lapelis su ant
rašte “Double Up,” raginant 
važiuoti po kelis susidėjus, ir 
su žodžiais “Aš Nevažiuoju 
Darban Vienas!” Tuos lape
lius prašys įsilipdyti ventilia
toriaus stiklo dešiniajame 
kampe.

Apart taupinimo padangų ir

TREČIA DIDŽIOJI SAVAITĖ

Nauja Sovietinė Muzikalė Drama

'SPRING SONG'
Diriguojama A. Ivanovskio, kuris paruošė “Musical Story.’’ 
Pačią dramą parašė velionis Eugenijus Petrov ir G. Munblit.
Muzika didžiausių pasaulio kompozitorių, lame skaičiuje 
Randelio, Gounodo, Bacho.

Taip pat: “Front-Line Hospital” — vaizdelis didvyriškos 
tikrenybės sovietinių daktarų ir slaugių.

Ir: “100 MILIONŲ MOTERŲ”

Nuolat nuo 9 A. M. — 25c iki 1 P. M. šiokiom dienom.

STANLEY THEATRE “■ “S’,Siv ’

IRVING PLACE arti 14 St. & Union Sq.
GRamercy—5-9879

Vėlai Rodoma 
Kas fieštadien)

Pereitą trečiadienį biotinių 
kenų rinkliavą- pagerėjo kele
riopai, surinkta 750 tonų po 
visa miestą. Miesto majoras 
pareiškė pasitenkinimą.

Rinkliavai dabar pagelbsti 
įsteigimas bildinguose specia
lių dėžių vien tik kenams su
mesti. Kol jų nebuvo, gyven
tojai kenus išmesdavo į są
šlavų bačkas ir taip kenai žū
davo. Kenai miesto švaros 
Departmento vežimais suren
kami /kas trečiadienis. Kito 
metalo rinkliava eina atskirai.

Visi] Daugiausia žvaigždžių! 
Tai Dar Pirmas Toks Judis!
"Jis paima jus iš lūšnos j apartmentą 
virš hotelio . . . nuo Park Avenue j 
Hell’s Kitehen’i)! Šiame veikale susijun-j 
iria drama, komedija, muzika, romansas 
j vienų puikiausių regyklų!" sak

Walter Winchell

* CHARLES BOYER !
■' RITA HAYWORTH *
* GINGER ROGERS *
* HENRY FONDA *
» (HAS. LAUGHTON *
* EDW. G. ROBINSON *!
* PAUL ROBESON «
* ETHEL WATERS «
* ‘ROCHESTER’ *
* kūrinyje *

TALES OF 
MANHATTAN

RADIO CITY
MUSIC HALL

ROCKEFELLER CENTER

IŠKILMINGA JUDŽIŲ PROGRAMA!

“THIS IS THE ENEMY!”
“Sujaudina... užvirins jūsų kraują!”—Walter Winchell
ir: “BALLET RUSSE DE MONTE CARLO.”

LORIMER RESTAURACIJA
ANTANAS BARZDA, Savininkas

417 LORIMER ST. “Laisvės” Name BROOKLYN

Gaspadoriškal nuvirti 
kopūstai Ir barščiai

Puikūs lietuviško na
mų darbo kilbasal ir 

kepta paršlena

Geriausios rūšies

VALGIAI
Gaminami Europiško 

ir Amerikoniško 
Stiliaus

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

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

Akiniai už $7.50
Per sekančias 30 dienų, mes 

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

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

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.

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

Krautuvėje yra 
dideli* pasirin
kime* 1 a i kro- 
džių, 1 a ikrodė- 
lių, deimantinių, 
žiedų, aukeinių, 
ir s i d a briniy 
daiktų ir daik
telių, kokių tik 
luina relkalin-

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

j anglių pristatymas į miestus

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

MERCEDES ... 14 K 
tolid yellow gold cate, 
l7-|ewel Precision move
ment ... . M2J50

VIRI-THIN RYTHM ...
Yellow gold filled cate, 
17-fbwel Precltion move
ment .... $33.75 

N

O

ROBERT LIPTON
BROOKLYN

D2IULERIAI yra gražiausios ir ilgiausia atmintinos dovanot >

DAIKTAIS IR 

KAINOMIS 
VERI-THIN AIRWAY . . . BOSITE ' 

e< yellow ųold filled cate wM PATENKINTI 

Guild!}* beck. 11 jewel*. *2YJt

701 GRAND ST.,
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