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savo pobūdžiu ir 
frontas priklauso
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KRISLAI
Wendell L. Willkie Apie 

Stalingradą.
Kodėl Tarybų Žmonės 

Nepasitenkinę ?
Sako, Vokiečiai Su Suomiais 

Ruošiasi.
Mūsų. Jurgis Kazakevičius.

Rašo R. Mizara
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“Mano nuomone, Stalingra
do frontas yra tiek pat britų, 
tiek pat amerikiečių frontas, 
kaip ir rusų. Nes šis karas yra 
pasaulinis 
kiekvienas
Jungtinėms Tautoms...”

Šitaip pasakė Wendell L. 
Willkie, prezidento Roosevel- 
to asmeninis pasiuntinys Ta
rybų Sąjungoj. Jis tai pasa
kė š. m. rugsėjo mėnesio 20 
<1. Maskvoje.

Na, o prezidentas Roosevel- 
tas, savo patiektame pareiški
me Jungt. Valstijų kongresui, 
š. m. rugsėjo mėnesio 14 die-j 
na pasakė, jog tik ačiū rau- Į 
donarmiečiams ir Tarybų Są
jungos liaudžiai, jų didvyriš
koms ir sunkioms kovoms, ka-

Toliau. Mr. Willkie, lanky
damasis Tarybų respublikose, 
kalbėjosi su daugeliu žmonių, 
—Stalinu, Molotovu ir kitais 
valstybės pareigūnais, ir su vi
sa eile darbininkų ir kolekty- 
viečių. Ir jis žymi, jog Tary
bų Sąjungos liaudyje vyrauja 
labai didelis nepasitenkinimas 
Amerika ir Didžiąja Britanija 
dėl to, kad antrasis frontas vis 
neatidaromas, nors buvo žadė
ta atidaryti.

Atrodo visai natūralu, kad 
Tarybų žmonės yra nepasiten
kinę. Juk ir jie, kaip Mr. 
Willkie, jaučia, kad Stalingra
do frontas yra tiek pat ameri
kiečių ir britų frontas. Juk ir 
jie, kaip prezidentas Roosevel- 
tas, jaučia ir žino, kad tik jų 
pasiaukojimui, jų pastangoms 
ačiū, Jungtinės Tautos nėra 
iki šiol karo pralaimėjusios.

Tad ar galima Tarybų žmo
nes kaltinti dėl to, kad jie rei
kalauja atidaryti antrąjį fron
tą?

Ar galima juos kaltinti dėl 
to, kad jie mano, jog bendra
sis priešas reikia mušti ben
drai, dabar, tuojau, kad jis 
būtų sunaikintas greičiausiai 
galimu laiku?

Ne, negalima!

Rašytojas ir Tarybų Sąjun
gos karo korespondentas, Uja 
Erenburgas rašo, kad Tarybų 
žmonės tikisi, jog spalių mė
nesį vokiečiai su suomiais pra
dės ofensyvą prieš Leningradą.

Nereikia nei aiškinti, kad 
vokiečiai per vasarą darė pa
siruošimus iš abiejų Leningra
do pusių ofensyvui. Leningra
das jiems būtų svarbus gro
bis.

Jei antrasis frontas būtų 
atidarytas, tuomet vokiečių 
pastangos nueitų veltui.

Mes išleidžiame į kariuo
menę kitą jauną ir talentingą 
mūsų veikėją, — brooklyniš- 
kį Jurgį Kazakevičių.

Tai jaunas amžiumi vyras, 
bet jau spėjęs gražiai pasižy
mėti savo darbštumu mūsų 
meniškame fronte. Jo vado
vaujamas Great Necke “Pir
myn” Choras pastaruoju metu 
darė didelį progresą ir rodė, 
kad choro mokytojas išaugs į 
tikrai didelį ir sugabų chorve
dį.

Bet gerų vyrų visur reikia. 
Mes gyvename karo gadynę. 
Jurgis Kazakevičius turi vilk
tis kario uniforma ir eiti muš
ti žmonijos priešo, bestijiško 
fašisto. Mes tikimės, kad po 
to, kai karas bus mūsų lai
mėtas, Jurgis sugrįš su dau
giau patyrimų ir jis tuomet tęs 
jau pradėtąjį gražų mūsų kul
tūros srityj darbą.

Pasekmingai kovok su nela
buoju žmonijos priešu, 
George! Mes tavęs lauksime!

O “Pirmyn” Choro nariams 
linkime, kad jie choro nepa- 
krikdytų, kad jie jį išlaikytų, 
iki sugrįš jų jaunas mokyto
jas!

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.00 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.50

Metams

HITLERININKAI VIS ŽIAURIAU TRESKIA LIETUVIUS-V.

BRANGIAI KAŠTAVO HITLERININKAM 
UŽPUOLIMAS TALKININKU LAIVU,

GABENUSIU REIKMENIS: SOVIETAM

NACIAI IMA NUŽUDYT 
DAR DU TŪKSTANČIUS 

LIETUVIU ĮKAITU London. — Vokiečių sub-

Vokiečiai Jau Sušaudę Daugumą iš 4,000 Lietuvių Įkaity; 
Hitlerininkai Tūkstančiais Atiminėja Lietuvių Ūkius 

Ir Šiurpiai Baudžia Kitus Lietuvos Valstiečius
Rašo JONAS ŠIMKUS

MASKVA, RUGS. 21, INCONTNEWS
Rugpjūčio pradžioje nacių komisaras Renteln išstatė 

sekamus kaltinimus prieš lietuvius. Jis sakė, kad Lietu
voje palikta neapdirbti 300 tūkstančių hektarų žemės; 
blogai suvalytas derlius nuo 70 tūkstančių hektarų; 80 
tūkstančių valstiečių nepristatė vokiečiams nusakytų 
kiekių pieno, sviesto, kiaušinių ir mėsos arba tik mažą 
dalelę šių valgių tepristatė; daugelis valstiečių pjauna 
jaunus gyvulius; lietuviai valstiečiai boikotuoja vokie
čius ir Rolandus kolonistus.

Renteln užreiškė, kad jau laikas galutinai sustabdyt 
sabotažą iš lietuvių pusės. Jis reikalavo laikyt Lietuvos 
valstiečius kolektyviai (bendrai) atsakingais už neap
dirbtą žemę ar už nesuimtą derlių, ir baust visą ap
skritį, kur tatai atsitinka.

RENTELNAS PASKYRĖ SEKAMAS BAUSMES
50 markių už kiekvieną neapdirbtą hektarą žemės; 

14 dienų sunkiųjų darbų kalėjimo už kiekvieną hekta
rą, nuo kurio derlius nesuvalytas. Jeigu nepristatyta 
vokiečiams paskirtas kiekis pieno, tai užgrobt visas 
valstiečio karves, o jeigu neatiduota jiem nustatytas 
daugis kiaušinių, tai atimt iš valstiečio visas vištas. 
Kas nepristatys vokiečiam mėsos, bus uždarytas kon
centracijos stovykloje. Be to, bus atimta ūkiai iš taip 
nusikalstančių ir jie patys bus ištremti į kurią kitą 
vokiečių užimtą sritį, šiem patvarkymam įeiti galion 
nustatyta rugsėjo 1 d.

VOKIEČIAI IR ROLANDAI TŪKSTANČIAIS 
UŽIMA LIETUVIŲ ŪKIUS

Rugpjūčio pradžioje atvažiavo Lietuvon trys tūkstan
čiai holandų ir du tūkstančiai vokiečių su pačiomis ir 
vaikais iš pietiniai-vakarinės Vokietijos. Visi jie dabar 
apgyvendinti lietuviij valstiečių ūkiuose.

DAR ŠIMTUS TŪKSTANČIŲ LIETUVIŲ 
VARO Į VERSTINUS DARBUS

Rentelnas pareikavo iš parsidavėlio Kubiliūno, gavu
sio nuo hitlerininkų titulą ‘patarėjo vidujiniais reika
lais/ kad pristatytų dar 100 tūkstančių vyrų ir mo
terų darbams Vokietijos fabrikuose ir aptvirtinimų sta
tymui karo fronte. Be to, jis pareikalavo 200 tūkstančių 
Lietuvos žmonių kaipo darbininkų kirsti miškus, apdir- 
binėti medžius ir statyti strateginius vieškelius ir gele
žinkelius. Rentelnas taip pat pareiškė, jog, atsižvelgiant 
į augančius Lietuvos žmonių pasipriešinimus vokie
čiams, tai bus suimta dar du tūkstančiai asmenų kaip 
įkaitų.
NACIAI JAU NUŽUDĖ TŪKSTANČIUS LIETUVIŲ 

ĮKAITŲ—IMTINIŲ
Reikia atsimint, kad šį pavasarį vokiečiai suėmė ke

turis tūkstančius lietuvių kaip įkaitus ir menama, kad 
jie jau sušaudė daugumą tų lietuvių.
. MOKINIAI GRŪDAMI Į PRIEVARTOS DARBUS

Nacių komisaras Rentelnas pranešė Meškauskui, ki
tam vadinamam ‘patarėjui švietimo reikalais/ kad nau
jai įstoję universiteto studentai ir gimnazijų mokiniai 
bus sumobilizuoti darbams.

Taigi ateinančią žiemąLietuvoje bus uždarytos žemo
sios gimnazijų klasės. Be to, ketvirtadalis mokinių iš 
kitų klausių bus persiųsta Vokietijon kaipo paprasti 
darbininkai, šis patvarkymas lygiai paliečia ir šeštą 
ir septintą gimnazijų klases.

Tie lietuvių išsigimėliai, vadinami ‘patarėjais’, pasi
žadėjo pilnai įvykdyt Rentelno įsakymus.

Lietuvos žmonės, atsiliepdami i naujuosius hitlerinin
kų reikalavimus, smarkiną partizanišką kovą prieš 
fašistinius plėšikus - galvažudžius ir prieš jų pašluos- 
tus, savo šalies išdavikus.

London. — Lenkai lakū
nai, veikdami Anglijos bom- 
banešiu, nušovė žemyn na
cių orlaivį į jūrų.

Ar visi mūsų skaitytojai su
sirūpino savo dienraščio va
jaus reikalais? Jis tuojau pra
sidės, spalių mėnesio 1 d.

NORVEGAI ĮNIRTĘ 
PRIEŠ QUISLINGĄ 

London. — Pranešama, 
kad norvegai patriotai iš
daužė sportų stadiumą, kur 
išdavikas Quislingas ruošėsi 
kalbėti, ir sudegino krūvas 
jo laikraščių.

&

marinai ir orlaiviai praeitą 
savaitę per keturias dienas 
ir naktis atakavo didelį bū- 

i rį Anglijos ir Amerikos pre- 
i kinių laivų, kurie vežė karo 
I reikmenis į šiaurines So- 
I vietų prieplaukas. Besigin
dami, anglų ir amerikiečių 
laivai ir lėktuvai nuskandi
no du iki šešių Hitlerio sub- 
marinų, nušovė žemyn J jū
rą bent 40 priešo orlaivių ir 
sužalojo dar daug kitų.

Naciai gavo tokį smūgį, 
kad jie jau nebandė kliudyt 
Amerikos ir Anglijos laivų, 
kuomet šie, palikę didžiu
lius savo krovinius sovieti
niuose uostuose, grįžo at
gal. Taip praneša Anglijos 
karo laivyno ministerija.

Anglų Orlaiviai Išvaikė 
Kvislingo Mitingą

London. — Anglijos bom- 
banešiai atakavo Oslo, na
cių užimtos Norvegijos so
stinę, tuo laiku, kai. Vidkun 
Quisling’as, Hitlerio pa
stumdėlis “valdovas,” kalbė
jo mitinge atvirame ore. 
Pradėjus bomboms kristi ir 
sprogti, Quislingas movė į 
skiepą, o jo publika, kaip 
žvirbliai nuo vanago, pa- 
kniupstomis išlakstė j visas 
puses.

Quislingas šnekėjo apie 
“naująją santvarką Norve
gijoj” ir pasakojo apie pla
nus įsteigti neva norvegų 
seimą, kuriam viešpatautų 
norvegai naciai (komanduo
jami iš Berlyno).

Anglų lakūnai užkūrė di
delius gaisrus ir sprogimus, 
padarė daug medžiaginių 
nuostolių ir, pagal praneši
mą iš Švedijos, užmušė ke
turis asmenis, sužeisdami 
dar aštuonis.

IV. Y. TEISMAS PA LAIKĖ KOMUNISTĘ 
TEISĘ DALYVAUTI RINKIMUOSE

Hudson, N. Y. — New 
Yorko valstijos*Aukščiausio 
Teismo teisėjas Francis 
Bergan be ceremonijų at
metė skundus saujelės A- 
merikiečių Legiono vadų, 
kurie reikalavo uždrausti 
komunistams statyt savo 
kandidatus ne tik šio ru
dens rinkimuose, bet visuose 
rinkimuose bendrai.

Teisėjas Bergan formaliai 
pareiškė, jog tų legionierių 
byla atmetama todėl, kad 
jie viena diena pavėlavo sa
vo skundus įteikti.
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Dar nežinia, ar 
nio Legiono vadai 
į dar aukštesnius 
prieš Komunistų 
kandidatus. ,

New Yorko valstijos gu
bernatorius Lehman, leite
nantas gubernatorius Char
les Poletti, valstijos genera- 
lis prokuroras Epstein,

valstiji- 
kreipsis 
teismus 
Partijos

Minimus prekinius talki
ninkų laivus lydėjo kariniai 
jų laivai, kurie vežėsi ir or- 
laivių. Nacių submarinai kariuomenę, kirsdama
nuskandino tik vienų anglų 
naikintuvų ir nedidelį lai- 
vą, minų graibytoją. Kiek vakarus nuo Stalingrado ir
nuostolių prekiniai anglų ir 
amerikiečių laivai turėjo, 
tatai neskelbiama. Bet ang
lų vyriausybė sakė, jog 
vokiečiai šį kartų dar labiau 
perdėdami gyrėsi laimėji
mais, negu jie paprastai gi
riasi.

(Iš pradžios naciai blofi- 
no, būk jie nuskandinę bei 
sunkiai sužaloję 41-nų iš 
45-kių talkininkų laivų, pa
skui hitlerininkai “nusilei
do” iki 17-kos, o galų gale 
iki 9-nių laivų iš viso, ku
riuos sakėsi nuskandinę.)’

Gazolinas Apribojamas 
Visoje Amerikoje

Washington. — Vyriau
sias dirbtinės gumos • (ro- 
bo) direktorius William M. 
Jeffers įsakė apribot gazo
liną automobiliams visose 
Jungtinėse Valstijose taip, 
kaip jis buvo pagal korte
les apribotas septyniolikoje 
rytinių valstijų jau nuo lie
pos 22 d. Gazolino pirkimo- 
pardavimo aprėžimas visoj 
šalyj bus įvestas lapkr. 22 d.

Jeffers, įsakydamas su- 
mažint gazolino kiekį auto
mobilistams visame krašte, 
tuomi pirmoj vietoj nori 
taupyt gumą.

Nebūtinas važinėjimas 
automobilium bus apribotas 
iki 2,880 mylių per metus. 
Gumos direktorius Jeffers 
taipgi reikalauja, kad nie
kas greičiau nevažiuotų, 
kaip 35 mylias per valandą. 
Taip bus tajeriai sutaupomi 
40 procentų.

Jungtinių Valstijų kongres- 
manas Vito Marcantonio, 
valstijos atstovų rūmo pir
mininkas Oswald Heck ir 
tuzinai darbo unijų vadų ir 
žymių visuomenininkų vie
šai gynė komunistų teisę 
dalyvauti rinkimuose su sa
vo kandidatais.

Nors teisėjas Bergan pa
rėmė savo sprendimų tech
nikiniu punktu, tačiaus jį 
sveikino komunistų kandi
datai, kaip nepartijinį lai
mėjimą demokratijai ir tau
tinei amerikiečių vienybei 
kare prieš fašistų Ašį.

Trys komunistų kandida
tai — Israel Amter į guber
natorius, Elizabeth Gurley 
Flynn ir Ben. J. Davis į val
stijos seimelio atstovų rū
mų išleido pareiškimų, ku
riame sako:

“Tai nėra koks siauras 
partijinis laimėjimas. Tai 
yra laimėjimas amerikinio

SOVIETAI ATBLOŠKĖ NA
CIUS: KERTA JIEM Į 

ŠONĄ TIES STALINGRADU
Maskva, rugs. 27. —• So-

j vokiečiam šonan, atmetė 
juos dar kiek tolyn į šiaurių

užėmė kariniai svarbią po
ziciją.

Naciai darė įtūžusias 
! kontr-atąkas. Raudonar
miečiai atmušė jas visas ir 
per dieną užmušė bei pavo
jingai sužeidė dar 2,000 hit
lerininkų.

Raudonoji žvaigždė, So
vietų kariuomenės laikraš-, kautynės gatvėse Stalingra- 
tis, sako: “Dabar yra proga do priemiesčių. Per dieną 
atlaikyt Stalingradą ir at- tapo sunaikinta dar apie 60 
remt fašistus.” i vokiečių tankų toje srityje.

Willkie Ragina Atidaryt 
Antrą Frontą Europoj, 

Kol Dar Nepervėlu
Maskva. — Wendell Will

kie, asmeninis prez. Roose- 
velto atstovas, išleido pa
reiškimą, ragindamas Ame
riką ir Angliją greitai ati
daryt antrą frontą prieš 
Hitlerį; sako, jog kitą vasa
rą gal būtų jau pervėlu.

Willkie aplankė karo 
frontą Rževo srityje; sakė, 
kad Sovietų kariuomenės ir 
komandierių narsa, gabu
mai ir pasiaukojimas pada
rė jam giliausią įspūdį.

Willkie pareiškė: “Aš be 
mažiausios kliūties visur 
ėjau ir be jokio apribojimo 
stačiau visiem klausimus 
taip laisvai, tartum būčiau 
Jungtinėse Valstijose.”

Willkie savo pareiškime, 
tarp kitko, sako:

“Aš esu įsitikinęs, kad 
mes geriausiai galėtume pa
dėt didvyriškiem mūsų, tal
kininkam (rusam), jeigu 

lais-
pa

teisingumo ir rinkimų 
vės. Nors sprendimas 
remtas technikiniais pama
tais, bet jis yra plačiai-de- 
mokratinis savo dvasioje. 
Jis sutinka su nuomone mi- 
lionų amerikiečių, kurie, ne
žiūrint įvairių politinių pa
žiūrų skirtumų, tiki, jog tu
ri būti išlaikyta laisvų rin
kimų teisė/’

Vyriausias komunistų ad 
vokatas, Joseph R. Brodskv 
išreiškė pasitenkinimą tei
sėjo Bergano sprendimu ir 
tuo pačiu laiku pažymėjo, 
jog komunistai nėra prie
šingi Amerikiečių Legionui 
ar jo nariams. Sako, da
bartinė byla turėjo reikalo 
tiktai su mažiuke grupe le
gionierių vadų, kurie nie
kados neatstovavo viso Le
giono. “Priešingai, tie va
dai blogam tikslui pavarto
jo Legiono vardą.”
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Siaučia žiaurūs mūšiai 
Mozdoko ir Novorossiisko 
srityse, Kaukaze. Sovietai 
praneša, kad jie atrėmė vi
sas priešų atakas ir sunai
kino didelį skaičių hitleri
ninkų. Ties Mozdoku sudau
žyta 25 nacių tankai.

Voronežo fronte Raudo
noji Armija užmušė 800 fa
šistų ir dar pažygiavo pir
myn.

Tebeverda kruviniausios 

-•1
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atidarytume tikrą antrąjį 
frontą Europoj kuo grei
čiausiai, kai tik mūsų kari- 
IflSI Vadai užgirs jį. Gal 
žmonės turėtų bakstelėti šo
nan kai kuriem iš tų vadų. 
Nes kitą vasarą gal jau bu
tų pervėlu” (atidaryt antrą 
frontą).

“Rusai yra pasiryžę su
naikint hitlerizmą pilniau
sioj to žodžio prasmėj. Kiek 
jie nukentėjo, tatai turėtų 
sujudint kiekvieną ameri
kietį. ‘

“Penki milionai rusų bu
vo užmušta, sužeista, nelai
svėn paimta bei dingo. Bent 
60 milionų rusų, arba apie 
trečdalis visų gyventojų, 
dabar yra paversti vergais 
Hitlerio užimtuose plotuose.

“Dauguma didžiųjų der
lingųjų pietiniai-vakarinės 
Rusijos laukų yra nacių 
rankose. Štokuos Rusijai 
maisto šią žiemą. Daugelis 
Rusijos angliakasyklų už
imta; labai pritruks kuro 
milionams rusų šią žiemą. 
Stoka drabužių.

“Bet Rusijos žmonės yra 
pasirinkę laimėti ar mirti. 
Jie kalba tik apie laimėji
mą.

“Mes (amerikiečiai) turi
me antra tiek smarkiau 
dirbti, kad pristatytume 
Rusijai tankų, orlaivių, tro- 
kų ir visų kitų karo reikme
nų.”

■ I

Amer.-SovietŲ Draugin
gumo Kongresas

Washington. — Lapkričio 
7-8 d. New Yorke įvyks 
Amerikos-Sovietų draugin
gumo Kongresas, kur daly
vaus ir aukšti Amerikos 
valdininkai.

Ryšy j su tuom Jungt. Val
stijų vice-prezidentas Wal
lace pareiškė: \ ,
“Stalingradas yra - pirmoji 
Chicagos gynimo linija.”
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Antras Puslapis Pirmadienis, Rugsėjo 28, 1942
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Parojus iš Vidaus
Kada mes kalbame apie mūsų kraštui 

pavojų iš vidaus arba apie vidujinį prie
šą, mes tą imame plačia prasme. Viduji
nis priešas yra tas, kuris viešai ar slap
tai kenkia mūsų krašto karinėms pa
stangoms. Vidujinis priešas yra tas, ku
ris eina išvien su mūsų krašto išlauki
niais priešais, su fašistiškais barbarais, 
su Hitleriu, su Japonijos imperijalistais, 
su jų lakiejais.

Vidujinis priešas gali dirbti savo dar
bą visokiais būdais ir metodais. Viduji
nis priešas nebūtinai turi eiti mūsų iš
laukinio priešo tieisoginėn tarnybon; jis 
^gali tarnauti jam netiesioginiai.

Paimkim tik vieną tam pavyzdį.
Prezidentas Rooseveltas kadaise pa

skelbė ekonominę programą sunormali- 
zavimui mūsų krašto ūkiškojo gyveni
mo, kad būtų galima vesti karas su di
džiausiomis pastangomis, — kad visos 
mūsų krašto pastangos būtų sukoncen
truotos vienam didžiajam tikslui, — ka
rui laimėti.

Prezidentas Rooseveltas ragino J. V. 
kongresą, be kitko, priimti įstatymą, ap- 
ribuojantį žemės ūkio produktų kainas, 
pagal kurias nusistatys ir pramonės pro
duktų kainos; pagal kurias, pagaliau, 
nusistatys ir darbininkų algos.

Kongresas, kuriame yra daugybė at- 
■a virų ir pasislėpusių vidujinių priešų, tą

jį prezidento raginimą vilkino, delsė. Pa
galiau, prezidentas, kaipo karinių jėgų 
vyriausias komanduotojas, pasiuntė kon
gresui griežtą reikalavimą, kad iki š. m. 
spalių mėn. 1 dienos gyvenimo produktų 
kainos privalo būti sustabilizuotos, o jei 
kongresas tą padaryti atsisakys, tai jis, 
prezidentas, pats turės j ieškoti būdų, 
kaip tą klausimą išrišti.

Na/ ir prasidėjo kongrese “žygiai.” 
Kongresas priėmė bilių, kuriuo einant 
gyvenamųjų produktų kainos nesusista- 
bilizuos, bet žymiai pakils. Kongresas 
žiūri tik to, kad darbininkų algos būtų 
aprėžtos, kad jom nevalia būtų pakilti!

Galima suprasti, ką tokis įstatymas 
reikštų. Jis reikštų smūgį visai mūsų ka
rinei mašinerijai. Jis reikštų tą, kad pra
gyvenimo kainos taip pakiltų, jog dar
bininkai negalėtų iš gaunamųjų algų 
pragyventi. Krašte kiltų suirutė, strei
kai, kovos, — kas labai pasitarnautų 
mūsų išlaukiniams priešams!

Šiuos žodžius rašant, menama, kad 
senatas sutiks su šiuo žemesniojo atstovų 
buto biliumi. O jeigu jis sutiks, — pre
zidentas bilių vetuos, atmes. Jei nesu
tiks, — vargiai iki spalių 1 dienos bus 
kitokis bilius pagamintas.

Ir štai, tuomet prezidentas Roosevel
tas bus priverstas irfltis griežtesnių prie
monių mūsų karinėms pastangoms ap
saugoti, mūsų karo laimėjimui garantuo
ti; jis pats turės išleisti dekretą ir pagal 
jį tvarkyti žmonių pragyvenimo kainas.

Galima įsivaizduoti, prie ko tas viskas 
gali kraštą privesti.

Mūsų kongresas atsisako veikti išvien 
su krašto prezidentu. Mūsų kongresas 
atsisako dirbti tam, kad karą laimėtume. 
Mūsų kongresas, šitaip darydamas, pasa
ko išlaukiniam priešui, kad pas mus te
beviešpatauja nesutikimas, tokis, kokio 
priešas nori!

Kai kuri spauda bando aiškinti, kad 
prieš prezidentą sukilo “farmerių blo
kas,” kad farmeriai, gindami savo pel
nus, esą, išstojo prieš prezidento karinę 
programą. Bet faktai parodo, jog Šalies 
Fabrikantų Susivienijimas (National 
Manufacturers Association) visomis ke
turiomis remia “farmerių bloką.” Sena
torius Taftas, pasižymėjęs apyseris, žmo
gus, kuris visuomet į krašto administra
cijos vežimo ratus kaišiojo kuolus, remia 
“farmerių bloką.” Taftas — republikonų 

f lyderis.

- Šitie daviniai aiškiai rodo, kokioje pa- 
dyje nūnai stovi mūsų krašto reikalai. 
Jiems pavojus iš vidaus didelis. Vidujinis 
priešas juos bando pažeisti, kiek tik jis 
gali. ''

Organizuoti darbo žmonės, visi pažan
gūs žmonės, kuriems rūpi karo laimėji
mas, negali prileisti tai padėčiai tęstis.

Konsoliduokime savo jėgas parėmimui 
Jungtinių Valstijų prezidento, jo kovoje 
prieš žalotojus ir pelnagrobius.

Reikia visur ruoštis, kad į busimąjį 
šalies kongresą lapkričio mėnesio rinki
muose būtų išrinkti tik toki žmonės, ku
riems rūpi ne turčių pelnai, bet visųpir- 
miausiai pasekmingas karo laimėjimas 
prieš fašistinę Ašį, prieš Hitlerį ir jo 
gengsterius!

Keistos “Vagystės”
Mūsų šalis karo sąlygose buvo priver

sta apriboti gazolino naudojimą rytų 
valstijose. Įvesta knygelės su kuponė- 
liais. Bet jau kelintu kartu įvyksta tų 
knygelių “vagystės”. Kiek laiko atgal 
Naujoj Anglijoj buvo pavogta apie 2,000 
knygelių. Vėliau Brooklyne dar daugiau. 
Dabar praneša iš Hillside, N. J., kad ten 
rugsėjo 24 dieną pavogė vėl 2,450 kny
gelių, su kurių kuponėliais galima nu
pirkti net 600,000 galionų gazolino!

Keistos vagystės! Kaip gi tie vagys ga
li žinoti, kur tos knygelės laikomos? Jei
gu ir toliau taip dažnai bus tų vagys
čių pasikartojimai, tai galų gale tas ga
zolino apribavimas kažin į ką pavirs.

Hitleris Turi 6,000,000 Vergų
Pagal nacių Berlyno radijo praneši

mus, Vokietijoj jau yra suvežta 6,000,- 
000 iš pavergtų šalių verstiniems dar
bams darbininkų ir darbininkių. Jie yra 
vergų padėtyj. Jie priversti sunkiai dirb
ti, prastai maitinami, daug serga ir 
miršta.

Tarpe verstinai išvežtų į Vokietiją 
sunkiems darbams yra ir dešimtys tūks
tančių lietuvių. Didelė dalis jų netekę 
sveikatos ten ir mirs, kiti grįš atgal tik 
paliegėliais, jeigu šis karas ilgai užsi
tęs, jeigu Anglija ir Amerika neatidarys 
antrojo fronto prieš Hitlerį Europoj.

Sako, Jis Ištrauksiąs Mainiėrią 
Uniją iš CIO.

Vienas niūjorkiškis dienraštis (“Post”) 
' paskelbė, kad jis gavęs iš patikimų šalti

nių žinių, jog John L. Lewis, mainierių 
unijos prezidentas, rengiasi ištraukti iš 
CIO tąją uniją. Tatai būsią padaryta dvi- 
mptiniame angliakasių unijos suvažiavi
me, įvyksiančiame spal. 6 dieną Cincin
nati (Ohio) mieste.

) Laikraščio bendradarbis, patiekęs tąją 
žinią, žymi, kad per kokius metus laiko, 
girdi, mainierių unija būsianti laikoma 
išlaukyj CIO ir ADF. Bet paskui ji bus 
bandoma įjungti į Amerikos Darbo Fe
deraciją.

Nereikia nei aiškinti, kad šis Mr. Le- 
wiso pasimojimas, jei jis jam pavyktų 
gyveniman pravesti, labai pakenktų pro- 
jektuojamajai vienybei tarp CIO ir ADF. 
Gal būt p. Lewisas to ir siekia.

Turime atsiminti, kad Mr. Lewis buvo 
pats pirmutinis, pradėjęs kovą prieš tū
lus ADF lyderius ir pradėjęs kovą už 
įkūrimą CIO. Viename ADF suvažiavi
me Mr. Lewisas net buvo susikumščia
vęs su reakcininku karpenterių (daily- 
džių) unijos prezidentu Hutchinsonu, — 
dideliu prezidento Roosevelto politikos 
priešu. Bet šiuo metu, sakoma, Mr. Le
wis jau ir vėl pradėjo bičiuliuotis su 
Hutchinsonu, nes politiniai abu pilniau
siai sutaria.

Skaldymas CIO, neprileidimas darbi
ninkų judėjimo prie vienybės šiuo me
tu, aišku, tegali pasitarnauti tik mūsų 
krašto priešams. Nes juo daugiau darbi
ninkų judėjime kils neramybės, tarpusa
vinių kovų, tuo labiau nukentės mūsų 
krašto gamyba, tuo mes būsime silpnes
ni kovoti prieš bendrąjį mūsų krašto 
priešą — fašistinę Ašį.

Todėl būtų gerai, kad Mr. Lewisui ne
pavyktų pravesti gyveniman savo pasi- 
mojimus. Būtų gerai, kad mainierių uni
ja (United Mine Workers of America) 
pasiliktų CIO eilėse ir paskui susivie
nytų su ADF. Ir ne tik tokia vienybė 
mums reikalinga, — mums būtinai reika
linga tarptautinė darbininkų vienybė, 
vienybė visųpirmiausiai tarp Amerikos, 
Anglijos ir Tarybų Sąjungos organizuotų 
darbininkų. Tas viskas dikčiąi padėtų 
Jungtinėms Tautoms laimėti karą ir lai
mėti jį juo greitesniu laiku.

Kalbant apie Mašinas ir Gin 
kilis Dėlei Karo Laimėjimo
Vokietija ruošėsi per še šautuvas nepasidaro vienu 

rankos mostelėjimu. Pavyz
džiui, iš surinktų gelžgalių 
pakol pavirsta su vėliau
siais patobulinimais vadina
mas “Garand” šautuvas, 
ant jo reikia padaryti maši
nomis 1,040 atskirų opera
cijų. Arba 40 milimetrų 
gerkle kanuolė,' kuri suside
da iš 1,500 atskirų dalių — 
padaroma tokia tolerancija, 
kaip garsusis šveicariškas 
(Swiss) laikrodėlis.

Todėl nestebėtina, kad 
praėjo arti pora metų, iki 
mūsų mašinerija pradėjo 
gaminti pilnu tempu karo 
reikmenis.

' Dirbtuvėse, kurios taikos 
metu pagamino 25,000 ma
šinų, dabar, prasidėjus ka
rui, gautas ūmus pareikala
vimas pagaminti 95,000 to
kių mašinų. Ir juo toliau tas 
pareikalavimas didėja ir di
dėja. O išlavinti tinkamu 
mašinistu ar “tool - ma- 
ker’iu” vidutinio gabumo 
žmogų ima metai ir dau
giau. Anksčiau mūsų šalyj 
nebuvo perteklius kvalifi
kuotų mechanikų, todėl juos 
prisieina lavinti šiuo “ru
giapjūtės” laiku.

Mašinų didelis reikalavi
mas ateina iš visur: reika
lauja mūsų laivynas, orlai- 
vynas ir įvairios ginklų bei 
pramonės dirbtuvės. Wa- 
shingtonas užplukdytas rei
kalavimais iš L o n d ono, 
Maskvos, Ottawos, Chung- 
kingo ir kitur. Mašinšapėse

šis metus dabartiniam ka
rui. Japonai ruošėsi dar il
giau šiam karui. Bet pradė
jus Amerikai ruoštis ka
riauti — į dvidešimt ketu
ris mėnesius mes pasivijo
me ir pralenkėme tas šalis 
karo reikmenų gaminime.

Kada birželio mėnesį, 
1940 metais, Hitleris pa
klupdė Franciją, tada mūsų 
šalyj buvo dirbama šaldytu
vai, karpetų valytuvai, au
tomobilių motorai ir kitkas, 
o Vokietijos Krupp ar Sko
da ginklų fabrikai pilnu ga
ru ruošė amuniciją. Tada 
Amerikos kariuomenei bu
vo išleidžiama vos milijonas 
doleriu mėnesiui. Ar mes 
užtai ką galime kaltinti?

Dabar mūsų dirbtuvių ra
tai sukasi be pertraukos. 
Pereitą birželio mėnesį jau 
buvo pagaminama amunici
jos arti tūkstantį kartų 
tiek, kiek buvo pagaminama 
taikos laiku. Mūsų karo 
strategai, kooperuojant su 
inžinieriais ir valdžios žmo
nėmis, bei prez. Rooseveltui, 
numato, kad šių metų gale 
mes turėsime 60,000 orlai
vių, 20,000 priešorlaivinių 
kanuolių, 45,000 tankų ir 
8,000,000 tonų laivyną. Se
kamais metais, numatoma, 
kad produkcija karo reik
menų dar labiau padidės.

Mūsų karo laimėjimas 
daugiausiai priklauso nuo 
mūsų technikų, mašinistų ir 
kariuomenės. Tankas ar1

Francijos žmonės pasitinka geležinkelio stotyj 21 karo belaisvį, kuriuos Hitleris 
išleido. Dabar, mat, Hitleris grąžina vieną francūzą karo belaisvį už 3 lavintus 
francūzus darbininkus, kuriuos Lavalo valdžia turi duoti Hitlerio kariniams dar
bams dirbti.

P. Baranauskas.

Tiesa ir Tame
Mokytojas užsispyrusiai 

kamantinėja mažyti Vinciu-

Švedijoj Gavo Smūgį Naciai ir Ją 
Talkininkai Socialistai

Švedijoj laike rinkimų atstovų į mies
tų ir apskričių tarybas Komunistų Par
tijos kandidatai gavo 39-nias vietas, tai 
yra, ant 17-kos vietų daugiau, kaip jie 
pirmiau turėjo.Tuo kartu socialistai pra
rado 34 vietas, o fašistai, kurie pirmiau 
turėjo 5. atstovus, dabar negavo nei vie
no. 1 :

Šie rinkimai parodo, kad liaudis nusi
suko nuo socialistų, nors pastarieji iš
vien su naciškais elementais žmones 
prieš rinkimus visaip baugino, bet liaudis 
išreiškė daugiau pasitikėjimo komunis
tams. Šie rinkimai baisiai nepatiko Hit
leriui, nepatiks jie ir socialistams Gri
gaičio rūšies. Bet jie aiškiai parodo, kur 
Europos liaudis krypsta.

Gražūs Žodžiai ir Žygiai
Šitie žodžiai rašomi pabaigoj pereitos 

savaitės, todėl sunku nuspėti, kas atsi
tiks prie Stalingrado, kai skaitytojas 
juos skaitys.

Bet mes tikimės, kad Stalingradas dar 
vis tebebus raudonarmiečių žinioje. Mes 
tikimės, kad miesto gynėjai dar vis su
gebės sunaikinti diviziją ar kitą priešo 
armijos. O tai vis reikš laimėjimą ne tik 
Tarybų Sąjungai, bet ir mums, Amerikos 
žmonėms.

Mums biskęlį atrodo, kad šiandien Sta
lingradas yra saugesnis, negu jis buvo 

dirbama trys 8-nių valandų 
pakaitos arba dvi dvylikos 
valandų. Mašinų ratai nesu
stoja sukęsi nei nedėlioj, nei 
subatoj; nei per mišias bei 
mišparus ...

Pradėjus mūsų šaliai ka
riauti, didžiosios mašinų ga
minimo dirbtuvės savo dar
bininku skaičių padidino 
nuo 40,000 iki 110,000. Ta
čiau į šias skaitlines neįei
na darbininkai - mašinistai 
iš privačių, arba taip sa
kant “sub-contracting” fir
mų, Surandama, kad ir šiuo 
laiku virš 15,000 asmenų 
lavinasi techniškose mokyk
lose kaipo mašinistai.

Šiuo tarpu daugelis dirb
tuvių, dirbusių įvairius ki
tus darbus, kaip tai: skalbi
mui mašinas, automobilių 
sienas bei dalis, karpetų va
lymo išdirbystės — dabar 
paverčiama mašinšapėmis. 
Ten sudedama geležies grę
žimo, obliavimo mašinos — 
radial drills, planers, boring 
mills ir lathes.

Pasak Robert P. Patter- 
sono (Under Secretary of 
War), svarbiausią rolę lošia 
mašinų pagaminime “ma
chine tools” (mašinų įran
kiai). Dabar tokių įrankių 
pagaminama apie už $1,- 
380,000,000 per metus. Pa
vyzdžiui, keletas metų at
gal’ mūsų dirbtuvės gaben
davosi “Carboloyed” (tai 
yra tam tikras metalas, iš 
kurio padaryti peiliai pjau
na ir gręžia kiečiausią plie
ną) iš Vokietijos ir jis buvo 
nepaprastai brangus, — be
veik lyginosi jo kaina su 
auksu. Dabar tą metalą 

(“Carboloyed”) pasigamina 
mūsų dirbtuvės.

Jeigu dabar paimti maši
nų našumą ir jų pro
dukciją, tad palyginti su 
pereito Pasaulinio Ka
ro mašinomis, dabar jos 
padaro 16 kartų tiek pro
dukcijos, kiek padarė tada. 
Taipgi, tos pačios mašinos 
padaro du kart tiek produk
cijos kiek padarė 1930 me
tais.

Ir todėl šiandien vienoje 
dirbtuvėje pagaminama 30 
didelių tankų per dieną. Ki
toje didelėje dirbtuvėje pa
gaminama 35 priešorlaivi- 
nės kanuolės per dieną. Tie
sa, diena skaitoma iš 24 va
landų. Viena dirbtuvė, kuri 
gamina tankams motorus— 
pagamina jų apie 1,500 per 
mėnesį. Sunkiųjų bombų, 
kurios bus kaipo “patrova” 
Berlynui ir Tokio, padaro
ma desėtkai tūkstančių 
kiekvieną mėnesį. Kulka- 
svaidžių pagaminama apie 
50,000 per mėnesį.

Tai tokios žinutės ir 
skaitlinės yra geros mums, 
bet labai liūdnos Ašies va
dams ir jų šalių patrio
tams!

Ir mūsų mašinos, paga- 
mindamos tokią gigantišką 
produkciją, dar nepasiekė 
pačio čiukuro karo reikme
nų gamyboje. Mūsų inžinie
riai dieną-naktį suka sma- 
genis, krapšto pakaušius ir 
vis patiekia mašinšapėms 
naujus planus, naujus ma
šinų patobulinimus. Mūsų 
mašinų dirbtuvės yra visa
pusiškai gerai apsaugotos 
nuo priešo, o Vokietijos, 
Japonijos ir Italijos dirbtu
vėms kiekvieną dieną pavo
jus didėja tiek iš viršaus, 
tiek iš vidaus! Todėl Ameri
kai ir jos alijantams karo 
laimėjimas yra neabejoti
nas !

rugpjūčio 29 dieną, vadinasi, lygiai prieš 
mėnesį laiko. Tai vis ačiū didvyriškiems 
miesto gynėjams!

Visoje mūsų krašto spaudoje skaitome 
daug žinių ir straipsnių apie Stalingrade 
ir jo gynėjus. Net tūli Tarybos Sąjungos 
priešai gražiai kredituoja juos už tokį 
karžygiškumą, kokio žmonijos istorija 
nėra mačiusi. Pagyrimas, ko nors eulio- 
gavimas — neblogas dalykas. Bet šiuo 
atveju, mums atrodo, spauda ir radijo 
komentatoriai geriau padarytų, jei ma
žiau stalingradiečius garbintų, o dau
giau pasisakytų už davimą jiems sku
bios pagalbos.

O geriausioji šiandien Tarybų Sąjun
gos didvyriams pagalba — antrasis fron
tas Vakarų Eūropoje. Jo labai bijosi 
Hitleris. Jo labai bijosi barbarai fašis
tai. Už jį turėtų stoti kiekvienas, ku
riam iš tikrųjų rūpi karo laimėjimas 
greičiausiu laiku ir su mažiausiai iškaš- 
čių!

Amerikos Finai Reikalauja 
Išvyti Mr. Procope

Amerikoj gyvenanti finai unijstai įtei
kė Washingtone mūsų šalies vyriausybei 
reikalavimą, kad kuogreičiausiai būtų 
išvytas Finliandijos atstovas Mr. Pro
cope, kuris, čia būdamas, skleidžia nacių 
propagandą, klaidina žmones ir organi
zuoja grupes prieš atidarymą antrojo 
fronto.
♦

— Dabar, Vinceli, pasa
kyk man, koks mėnesis turi 
28 dienas?

Vincukas buvo užmiršęs. 
Po valandėlės jis surado 
atsakymą: “Jie visi turi.”

Kada Pastatytas Rymas?
Mokytojas: — Kada buvo 

pastatytas Romos miestas?
Gilbertukas: —- Nakčia?
Mokytojas 

taip sakė?
Gilbertukas: — Tamsta 

pats. Juk sakei, kad Roma 
nebuvo pastatyta per dieną.

Nakčia.
Kas tau

BESKAUSMIS 
DENTISTAS

— Momsie, tas dentistas 
nėra beskausmis, kaip kad 
jis garsinasi.
—Kodėl, sūnelį? Ar gi tau 

skaudėjo, kuomet jis tavo 
dantuką taisė?

— Ne! Bet jis balsu su
riko, kaip ir kiti dentįstai, 
kuomet aš įkandau jo pirš-

KAD BŪTŲ PILNA 
MIERA

Kostumeris: — Aš noriu 
gauti toną anglių.

Pardavėjas: — Yes, sir. 
O kokios mieros?

Kostumeris:-— Jeigu tam
sta nepyksi, aš norėčiau 
gauti 2000 svarų toną.

Sufiksino Krienas.
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Mirties Bausmė
(Tąsa)

Tuo metu už manęs pa
sieny stovįs liudininkas net 
pasikuknodamas vemia į 
prausyklą. Kambaryje dėl 

to pasklysta biauri česnakų 
smarvė, tačiau niekas į tai 
nekreipia dėmesio. Gi šalia 
manęs bestovįs vyras, kurio 
tėvą (policininką) kadaise 
nušovė piktadariai, stovi už
simerkęs, konvulsiškai tam
posi, ašaros čiurkšle rieda 
per jo skruostus, ir jis pats 
sau kažką tyliai kalba ar 
meldžiasi. Matau, kad jis il
gai neišstovės, kad tai iste
rijos pradžia. Jis tuoj su
smunka ant grindų ir taip 
ištupi visą laiką, kol tenka 
visiems išeiti. Sprendžiant 
iš išblyškusių veidų, ma
nau, daugelis dalyvių būtų 
bėgę lankant iš čia, jeigu tik 
būtų juos išleidę.

Kai tik lavoną išima iš 
kėdės, į kambarį įeina bu
delis (executioner), septintą 
dešimtį metų einąs žilagal
vis senis, ir apžiūrėjęs elek
trodus, sumerkia juos į čia 
pat stovintį stipriai sūdyto 
vandens kibirą.

(Sing Sing kalėjimo bu
delis Robertas Elliott atsi
statydino iš savo pareigių 
Jis turi 64 metus, budeliu 
tarnavo nuo 1927 m. Per 12 
metų savo tarnybos jis nu
žudė elektrinėj kėdėj 383 
žmones. Iš profesijos jis 
yra elektros inžinierius. 
Oficialiu budeliu jis buvo 
šešiose valstybėse: New 
York, New Jersey, Pennsyl
vania, Massachusetts, Con
necticut ir Vermont. Jam 
atsistatydinus, į jo vietą pa
sisiūlė 600 kandidatų. Jis 
yra sąžiningas mirties baus
mės priešas. Kalinių baudi
mą mirtimi laiko labai že
mu darbu; sakosi labai ne
noriai atlikdavęs nemalo
nias visuomenės skiriamas 
pareigas. Dabar jis rašo 
knygą iš savo patyrimo, 
kaip oficialus budelis. Lais
vu nuo darbo laiku .jis 
mėgsta žaisti su savo anū
kais, kasinėti daržą ir žu
vauti. Yra pastovus protes- 
tonų parapijos narys, siste- 
matinis bažnyčios lankyto
jas ir pamaldus žmogus.)

Sargai įveda kitą kalinį, 
19-kos metų italą. Šis taip 
pat išbalęs, kaip ir pirmasis, 
tik eina drąsiau, tvirtais 
žingsniais. Jo akys žiba, lyg 
būtų iš stiklo. Priešais jį ei
na katalikų kunigas, balsiai 
kalba maldas ir neša didelį 
medinį kryžių. Kalinys lai
ko rankose maldaknygę, 
nors pats ir nesimeldžia.

' Apsidairęs, sėdasi į kėdę, 
atiduoda kunigui maldakny- 

i gę, pabučiuoja prie lūpų 
| prikištą kryžių, o tuo metu 
sargai prisega diržus ir bu
delis elektrodus. Kunigas 
daro ore, kalinio kryptim, 
didelį kryžių (žegnoja), ir 
visa ruoša baigta. Sustau
gia generatorius, kalinys 
pasitempia, pakyla aukštyn, 
o už dviejų minučių gydy
tojas jau prideda prie jo 
krūtinės stetoskopą ir pasi
klausęs sausai pareiškia: 
“Šis žmogus jau miręs.” Šis 
kalinys mirė nė žodžio neiš
taręs.

Išvežus antrą lavoną, pa
daroma maža pertrauka: 
kol budelis atvėsina įkaitu
sius elektrodus, paleidžia
mas stiprus ventiliatorius, 
ir kambarys gerai išvėdina
mas.

Įveda trečią kalinį, 24 me
tų airį, šis taip pat įeina 
kunigo lydimas, laikydamas 
rankose tą pačią maldakny-

I gę, kurią ką tik laikė jo 
i draugas italas. Pastarasis 
i yra visų tvirčiausias, tad 
ir paliktas paskutiniuoju. 
Jis, stovėdamas šalia kėdės, 
sako norįs kažką pasakyti. 
Viršininkas leidžia. Manė-

I me, kad jis išdroš ilgiausią 
' oraciją, juk tai jo paskuti
niai žodžiai, jo gulbės gies
mė. Bet jis vos porą sakinių 
pasakė, ir tuos pačius taip

I skubėdamas, lyg bijodamas, 
kad elektros srovė nenukirs
tų jo balso. Drebančiu balsu 
jis pareiškia: “Jeigu mano 
pavardė būtų Cohen, ar jei 
mano nosis būtų ilgesnė, tai 
gal ir aš būčiau susilaukęs 
gubernatoriaus malonės, 
kaip kad kiti du mano drau
gai... Eime, Bob.” Skubiai 
sėdasi į kėdę, bučiuoja kry
žių ir miršta. Už dviejų mi
nučių ir jo lavoną jau ve
ža į skrodimo kambarį.

Šitas paskutinis kalinys, 
matyt, buvo įpykęs ant žy
dų apskritai (nors jo paties 
žmona buvo žydė), o ant 
gubernatoriaus ypačiai.Mat, 
paskutinę dieną gubernato
rius pakeitė dviems kali
niams (žydukams) mirties 
bausmę kalėjimu ligi gyvoš 
galvos. Gubernatorius jų
dviejų byloje surado kaž
kokių bausmę lengvinančių 
aplinkybių. Airis kalinys 
palaikė tai rasine simpati
ja, žinoma, be.pagrindo, to
dėl, kad pats gubernatorius 
yra žydas. Paskutiniais žo
džiais: “Eime, Bob,” jis 
kreipėsi į budelį.

Tenka stebėtis, kaip buvę 
tokie “drąsus” vyrai dabar 
pasidarė tokie kinkadrebiai!

Kol jų rankoje yra revolve
ris, tai jie galėtų visus iš- ■ 

■ šaudyti, žinoma, ginklo ne
turinčius. Mirties kambaryj 

1— jų jaunuoliško “bravado” 
nematyti nė šešėlio! Šie ka-; 
liniai nužudyti todėl, kad1 

i prieš pusantrų metų jie i 
! New Yorko mieste nušovė I 
policininką. Atėjo jie pen

kiese ginkluoti vienos' vai-1 
į gyklos apiplėšti.Tačiau tarp 
1 valgytojų buvo ir du. poli- į 
cininkai - detektyvai. Įvyko j 
susišaudymas, kurio metu 

| vienas policininkas buvo 
j nušautas, o kai kurie užpuo-; 
likai pašauti. Visi penki vė- i 

j liau buvo suimti ir nuteisti i 
I mirti elektrinėj kėdėj.

j

Mirties kambario vaizdas I 
labai ryškiai parodo, kaip 
puikiai šiame legalaus žu
dymo darbe susiderina val
stybė su bažnyčia! Atrodo, 
kad viena be antros negalė
tų išsiversti: sargai iš šo
nų, o kunigas su kryžiumi 
priešaky... šeštas prisaky
mas: “Neužmušk” visai pa
mirštamas. Nuostabu, kad 
didelė žmogžudžių dauguma 
yra labai religingi žmones. 
Iš 138 nužudytų žmogžu
džių, d-ro A. O. Squire tar
nybos metu, tik penki ne
reikalavo sau kunigo! O 
kas dar labiau stebina, tai 
kad elektrinėj kėdėj dau
giausia nužudoma katalikų 
tikybos narių, nors gyven
tojų skaičiumi J. A. V. jie 
mažuma. (J. A. Valst. yra 
apie 21 milijonas katalikų, 
t. y., tik šešta gyventojų da
lis.) Tą k a ta 1 i k ų žmog
žudžių daugumą suda
ro karštagalviai italai, “po
piežiaus vaikais” vadinami, 
ir airiai. Šis faktas rodo, 
jog be pagrindo tvirtinama, 
kad tik religija sulaiko žmo
nes nuo blogų darbų, kad 
visokie piktadariai esą “be-1 
dieviai.” Laisvamaniai ne- 
sišaukia kunigo, jis jiems 
nereikalingas!

Budelis gauna 150 dolerių 
už kiekvieną nužudytą ka
linį. Taigi jis per vieną va
karą uždirbo 450 dol. O ka
dangi jis yra oficialus bu
delis keturiose rytinėse val
stybėse (New Yorke, New 
Jersey, Massachusetts ir 
Pennsylvanijoj), tai jis iš 
elektrokucijų turi neblogą 
pragyvenimą. Kartą kažkas 
metė bombą į jo namus. Ma
tyt, keršto sumetimais. Da
bar jo namus New Yorke 
dieną ir naktį saugoja poli
cija. Be policijos palydovo 
jis niekur iš savo namų ne
išeina.

Visa ši ekzekucijų proce
dūra užtruko apie 15 minu
čių. Išeidamas iš mirties 
kambario pats sau pusbal
siu pasakiau: “Requiescat 
in pace.. ir pritraukiau pil
nus plaučius tyro nakties o-

ro. Tais pačiais autoveži- 
miais mus vėl atvežė į ad
ministracijos namą, kur visi 
iš eilės pasirašėme reikia
mus dokumentus, paliudi
jančius, jog tikrai matėme 
šią ekzekuciją. Pasirašė 
tuos dokumentus ir tas, ku
ris beveik visą laiką apsvai
gęs ant grindų tupėjo ir 
nieko nematė. Sargas išlei
do mus laukan, palinkėjo 
labos nakties ir užrakino 
sunkias duris. Reporteriai 
nusiskubino į telefono kios
kus pranešti savo laikraš
čiams apie ekzekucijos ei-

Sužinojome, kad trauki
nys iš Ossining išeis tik už 
pusantros valandos, tad mes 
penkiese nusisamdėme taksi 
ir pasileidome New Yorko 
link: vienas gydytojas, trys 
reporteriai ir aš. Kelionė 
buvo tikrai smagi, nes kiek
vienas turėjome ką pasako
ti, dalinomės įspūdžiais, įgy
tais pirmą kartą gyvenime, 
o gal ir paskutinį. Jokio y- 
patingo’ susijaudinimo ne- 
jautėm, nes nužudyti kali
niai buvo mums nepažįsta
mi, o, be to, ir simpatijos 
jiems rodyti neturėjome rei
kalo: juk tai buvo žmogžu
džiai, kito gyvybės irgi ne
sigailėję.

Sugrįžę į New Yorką ma
tėme kioskuose laikraščius, 
kuriuose jau buvo išspaus
dinti reporterių telefonai^ 
pranešti straipsniai,“papuo
šti” nužudytųjų fotografi- 
jomis.Tai amerikoniško “ef
ficiency” pavyzdys!

nes buvo persilpna. Po kelių 
metų inžinierius George 
Westinghouse išrado trans
formatorių, kurio pagalba 
buvo galima nuolatinę srovę 
perdirbti į kintamąją ir 
siųsti ją daug plonesniais 
aukšto įtempimo laidais. 
Toksai elektros pristatymas 
buvo daug pigesnis ir efek
tingesnis. šiuo savo išradi
mu Westinghouse plačiai 
atidarė duris elektrai į mo
derniąją pramonę. Tačiau 
keli žmonės, netiksliai pa
lietę neapsaugotus aukšto 
įtempimo srovę nešančius 
laidus, buvo užmušti. Prasi
dėjo kova tarp Edisono ir 
Westinghouse sistemų. Edi
sono bendrovei gręsė bank
rotas, nes Westinghouse’o 
kompanija galėjo pristatyti 
plonesniais laidais daugiau 
energijos ir daug pigiau ją 
parduoti. Edisono bendrovė 
reikalavo įstatymo, drau
džiančio Westinghouse ben
drovei siuntinėti elektrą 
aukšto įtempimo laidais, 
kaip pavojingą žmonių gy
vybei. Toji bendrovė pasam
dė jauną inžinierių H. P. 
Brown’ą, kuris važinėjo po 
visus didesniuosius New 
Yorko valstybės miestus ir 
demonstravo kintamosios 
srovės pavojingumą. Savo 
demonstracijose Brown’as 
užmušinėjo kates, šunis, 
avis ir arklius, kad tuo įro
dytų savo konkurentų pro
dukto pavojingumą, sukeltų 
gyventojų bei įstatymleidė- 
jų sentimentą prieš ją ir 
gautų sau pageidaujamą 
įstatymą.

Waterbury, Conn

rašo
? .•

—

“Keleivis” (16 d. rugsėjo) 
i rašo, no ant gal vi u “D-ras De- 
' venis sugrįžo iš bolševikų ne- 
■ laisvės.“ Nieko nebūtų nuo- 
' stabaus, kad “Keleivis
apie Devenio sugrįžimą iš Ru- 

Į sijos. Mums yra gerai žinoma, 
i kad daktaras Devenis Lietuvoj 
turėjo dvarą ir šnapso fabri
ką ir kad buvo Lietuvos liau
dies išnaudotojas, fašistas, 

i Smetonos geras frentas. Tai
gi “Keleivio“ redaktoriui Mi-

1 chelsonui tokių, žinoma, gai? 
la, daug apie juos rašo ir vi
suomet bando apjuodinti So-

i vietų Rusiją, Amerikos ge
riausią talkininkę.

, Daugelį kartų teko p’astebė- 
įti “Laisvėj,“ kad “Keleivio” 
redaktorius Michelsonas ne
gražiai meluoja. Taigi ir šį

. . .. ,, . . ; karta negražiai apsimelavo.gyvybei pavojingą biznj., Daktaras Devenis išvažiavo iš 
1 aigi, teko israsyt Westing- Amerjkos apie 12 metų ar 
house’o transformatorių riet daugiau, ne 1940 m. Mes tik- 
į Pietų Ameriką, o iŠ ten rai sužinosime, kada dr. Deve-.

> a . a a A 1 1 * _  ••

-i

apie 12 metų ar

jį parvežti į Auburn kalėji
mą. Pagaliau ir pati Ediso
no bendrovė priėmė West
inghouse’o sistemą, nes įsi
tikino, kad kintamoji srovė 
yra praktiškesnė.

Brown’o įrengta kėdė bu
vo nelabai tobula: generato
rius galėjo pagaminti tik 
1,450 voltų, todėl tekdavo 
duoti kartais net 7 “smū
gius” (shocks) kaliniui, kol 
jį užmušdavo. Elektrodai ir
gi buvo prasti, nepritampą 
prie kūno. Anodas buvo de
dama prie galvos, kaip ir 
dabar, o katodas prie žemu
tinės strėnų dalies. Juos dė- i 
davo sausus, todėl reikėda- j 
vo kaliniui nuskusti galvą, 
ir jie labai apdegindavo ka- be melo nė biskį negali apsi 
linį: liudininkams tekdavo 
matyti rūkstant degantį žu
domo kalinio kūną ir uosty-;Ketv,rl^ Dieną Spalių (Octo 
. • 1 v* i — ka^»a\ \7«o« • Pilzn-iVa 1ti neskanų spirgančio kūno 
kvapą.

(Bus daugiau)
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nis yra apleidęs Ameriką.

Aš pamenu jo brolį, kuris 
apmovė SLA su morgičiu ant 
$50,000 ir daugelio žmonių 
pinigų nunešė ir prapuolė ir 
dabartės niekas nežino, kuri 
jisai randasi. “Keleivis“ rašo, . 
kad dr. Devenis tapo paleis
tas iš katorgos, jis atvyko į 
Amerikos ambasadą Kuibyše- 
ve vos gyvas. Bet kada tas dr. 
Devenis atvyko į Waterbury, 
9 d. rugsėjo, tai reporteriai 
jam pastebėjo, kad jisai labai 
gerai atrodo pagal savo am
žių, atrodo daug jaunesniu. 
Pasirodo, kad būdamas “ka
torgoj,“ gyveno gerai, o “Ke
leivis“ sako, kad vos gyvas at- 

Įvyko į Amerikos ambasadą 
Kuibyševe. Mat, Michelsonas

eiti.

ber) Visi i Pikniką!

Lietuviu Komitetas Ameri- c i
kai Gelbėti rengia pikniką dė
lei tų draugijų narių, kurios 
priklauso tame komitete —- 
tiems, kurie tarnauja kariuo
menėje, Kalėdom dovanų nu
pirkti, 
spalių, Lietuvių Parke. Pra
džia 12 vai. dieną iki 9 vai. 
vakare.

Reporteris.

Piknikas įvyks 4 d.

GELBĖKIME fašistų kankinamus 
KOVOTOJUS

šis paveikslas parodo vaizdą ant Amerikos orlaivanešio “Yorktown,” kuris buvo 
nuskandintas birželio mėnesį. Paveiksią s buvo nuimtas prieš pat antrą torpedą, 
nuo kurios, pagaliau, laivas turėjo nuskęsti. Didžiuma laivo įgulos įssigelbėjo.

Elektra žmogžudžių 
Baudimui

New Yorko valstybė yra 
pirmoji, įvedusi elektrinę 
kėdę mirties bausmės įvyk
dymui. Atitinkamas įstaty
mas įsigaliojo 1888 m. bir
želio mėn. 4 d. Pirmas kali
nys buvo elektra nužudytas 
Auburn kalėjime 1890 m. 
rugpjūčio mėn. 6 d. Beveik 
tuo pat laiku įsitaisė “kėdę” 
Clinton ir Sing Sing kalėji
mai. Pastarajame pirmas 
žudymas elektra įvyko 1891 
m. liepos mėn. 7 d. Tačiau 
nuo 1914 m. visi New Yorko 
valstybės nusikaltėliai žudo
mi tik Sing Sing kalėjime. 
Dabar elektra žudoma nusi
kaltėlius 22-se Amerikos 
valstybėse, 17-koje kariama, 
vienoj (Nevadoj) nuodija
ma dujomis, o 8-se visai nė
ra mirties bausmės—žmog
žudžiai čia kalinami visą 
amžių. Federalinė J.A.V. 
mirties bausmė — korimas.

Žudymas elektra turi kiek 
keistoką istoriją, kuri, ma
nau, skaitytojams bus įdo
mi.

Pirmoji elektros sistema, 
Edisono ištobulinta, turėjo 
žemo įtempimo nuolatinę 
srovę. Šviesai jos pakako, 
tačiau energijos pristaty
mas buvo labai brangus, 
reikėjo storų laidų, o indus
trijai ji beveik visai netiko,

Į tokią inžinieriaus Brow
n’o demonstraciją Albany 
mieste (N. Y. valstybės 
sostinėje) buvo pakviesti ir 
tos valstybės seimo nariai, 
kad jie savo akimis galėtų 
pamatyti kintamosios sro
vės pavojingumą. Seimo na
riai po tokios demonstraci
jos tikrai susidomėjo šiuo 
reikalu. Jie ėmė samprotau
ti: jeigu aukšto įtempimo 
kintamoji srovė gali užmuš
ti net arklius, tai kodėl ją 
nepritaikyti žmogžudžių žu
dymui? Korimas buvo labai 
neestetiškas žudymo būdas, 
todėl daugeliui seimo narių 
jis nepatiko. Inžinierius 
Brown’as sutiko įrengti 
valstybei tokią žudymo kė
dę, žinoma, kad tuo dar 
tvirčiau įrodytų kintamo
sios srovės pavojingumą ir 
labiau diskredituotų West
inghouse’o išradimą. Reikė
jo tiktai gauti Westing
house’o išrastą transforma
torių, kurio betgi jis N. Y. 
valstybei nesutiko parduoti, 
bijodamas, kad tokiam tiks
lui vartojimas kintamosios 
srovės — padarys galą jo 
bizniui. Jis buvo įsitikinęs, 
jog Edisono bendrovė tuoj 
p a s k e Ibs, kad Westing
house’o sistema tinka vien 
žmonių žudymui, o ne na
mų švietimui, ir kad valsty
bės seimas uždraus tokį

Francijoje randasi šimtai žymių kovotojų, pasi
traukusių iš Ispanijos, Vokietijos ir kai kurių nacių 
okupuotų kraštų. Tarp tų tremtinių yra dešimtys 
lietuvių, kurie kovojo lojalistų eilėse. Tie visi kovo
tojai dabar yra uždaryti koncentracijos kempėse. Jie 
ten kankinami ir badu marinami. Daugelis jų mirė.

Bendras Anti-Fašistinių Tremtinių Komitetas, su
sidedąs iš žymių amerikiečių ir svetimkalbinių gru
pių, energingai darbuojasi, kad tuos fašistų kanki
namus kovotojus išgelbėjus. Jam pavyko išgelbėti 
jau nemažas skaičius.

šiomis dienomis Meksikos vyriausybė vėl sutiko 
priimti 38 kovotojus, kuriems jau parūpinta iš Fran- 
cijos išvežimas. Tuo pačiu metu rengiamas išveži
mas kitų 60 kovotojų.

Tų kovotojų pervežimas i Meksiką ir kitiems sutei
kimas tam tikros paramos kaštuoja dešimtys tūks
tančių dolerių. Todėl Anti-Fašistinis Komitetas pa
skelbė vajų sukėlimui $88,000 iki lapkričio 15 d. Tie 
pinigai bus sunaudoti vyriausiai pervežimui tų ko
votojų, kuriems leidimas išgautas.

Reikalinga, taigi, greita pagalba. Komitetas atsi
šaukia i visus lietuvius, kuriems tik rūpi kaip nors 
pagelbėti tiems anti-fašistiniams kovotojams, tuo- 
jaus prisidėti su savo aukomis.

Laiškai ir aukų rinkimui blankos siuntinėjama įvai
rioms draugijoms ir pavieniams.

Jeigu jūs ir negautumėte ypatiško pakvietimo^ 
vistiek prisidėkite su savo gausia auka ir taipgi tarp 
savo draugų-pažįstamų pakolektuokite šiam svar
biam tikslui.

Visas aukas siųskite Anti-Fašistinio Komiteto lie
tuvių atstovui, J. GASIUNUI, 419 Lorimer Street, 
Brooklyn, N. Y.

BENDRAS ANTI - FAŠISTINIŲ 
TREMTINIŲ KOMITETAS, 
425 Fourth Ave., New York, N. Y..
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Mėlyni Kareiviai
Apysaka iš Lietuvos Žmonių Gyvenimo per Pirmąjį Pasaulinį Karą

--------- Paraše JULIUS BUTĖNAS ......... -........
(Tąsa?

— Tegu eina ir skambina, bet. mano 
namuose nereikia jokių varpų. Pasirody
tų dar ji man! Negaliu aš jos pakęsti. 
Seniai rengiaus taip padaryti, bet vis ne- 
prisirengiau-

Dėl ėjimo dvaran taip ir liko neiš
spręsta. Vis tiek šičia negali būti nei ko
kio teismo, nei ko, tad kuo tu juos pabai
dysi? Bėdą didesnę gali tik užsitraukti 
ant savo galvos. Išėjo, tai ir pareis, ka
žin kiek tenai nebus, taip nusprendė Jo
nas ir, kartą grįžęs, tarė daugiau neisiąs.

O Pivariūnienės varpas skambėjo po 
visą sodžių. Dabar žinios buvo jau kito
kios: esą Burneikai pritarę Veronikos 
susidėjimui su leitenantu, nes tikįsi iš to 

•naudos. Esą, Jonas užsimanęs iš Gylio 
duoną paveržti. Vieni per kitus daugiau 
pridėdami, visa taip išpūtė, kad nė vieno 
žiupsnelio tikrybės neliko.

Visos žinios rinkosi pas Alimą, nes į 
Burneiką eiti kas nedrįso, kadangi Piva- 
riūnienė paskelbė, kad jie dabar, susigi
miniavę su leitenantu, labai puikūs pasi
darė; protingesnieji vėl nekreipė daug 
dėmesio į jos tvirtinimus.

* * *
Veronika, pabudusi ištaikingoje lovo

je, greitai suvokė savo būtį. Per pusry
čius ji gavo to paties gardaus gėrimo at
sigaivinti. Atsiradęs Mendelkė jai paaiš
kino, kad ji dabar turinti čia liktis, nes 
jei neklausysianti pono Bekerio, būsią 
blogai ne tik jai, bet ir jos namams. Vo
kiečiui ji patinkanti, ir jis gera valia ar 
prievarta nusistatęs ją laikyti savo na
muose.

— Kiek mano akys yra mačiusios, — 
lingavo galva jis, — oi, oi! Jie daug ga
li. Kas jiems už tai bus, jei supykę nu
šaus? Nieko. Gyvybė kiekvienam žmo
gui brangiausias turtas.

Mendelkė gavo iš oberleutnanto įsaky
mą Veroniką mokyti vokiečių kalbos, 
kad galėtų susikalbėti. O darbininkams 
ir tarnams buvo įsakyta ją gerbti, kaip 
tikrą ponią.

Visa tai dėjosi lyg kokioje pasakoje. 
Veronika nedrįso eiti viešumon, kur ga
lėtų sutikti pažįstamų. Netgi jos pačios 
motina negalėjo jos ilgai pamatyti. Be- 
keris buvo draudęs su bet kuo kalbėtis 
lietuviškai, nes vokiškai negalėsianti taip 
greit išmokti.

Ji negirdėdama puikiai numanė, kas 
apie ją kalbama sodžiuj, namuose. Žino
jo, j°g dabar visos moterys ją smerkia 
už tokį pasielgimą, bet ji raminosi, kad 
dar niekas visiems neįtiko. Jeigu jai bū
tų buvęs laisvas pasiūlymas eiti dvaran 
šeimininke ir jei ji būtų atsisakiusi, tai 
ne viena tų pačių moterų būtų ją baru
sios, kad nepasinaudojo tokia proga. 
Tad ir dabar ji rado savo veiksmams ir 
elgsenai pateisinimą. Bekeris, be to, jai 
aiškino, jog čia būsianti Vokietija, ir 
jos vyras, kaip rusų kariuomenės karei
vis, negalėsiąs grįžti, taigi vis tiek jis tu
rėsiąs žūti. Taip pat Bekeris dar sakė, 
kad jis ją galėsiąs vesti, tik reikią, kad 
pasibaigtų karas, nes karo metu, esą, 
jiems draudžiama vesti.

Po kiek laiko Veronika buvo atvažia
vusi į Vabalius savo geresnių daiktų pa
siimti. Gražesnius, pirktinius, rūbus ji 
pasiėmė, o kitus liepė motinai vežtis sau, 
laikyti jaunesnėms seserims, kai užaugs.

Ir taip Veronika išsiskyrė. Dvare jai 
buvo linksma. Vokiečių viršininkai daž
nai kėlė puotas. Atvažiuodavo iš kitur 
Bekerio draugų. Veronika netruko prie 
jų priprasti, ji pasidarė drąsi, taip kaip 
kadaise su savo sodžiaus jaunimu. Kartą 
vokiečiai sugalvojo kelti rojaus vakarą. 
Dvare rūmų salėn buvo prinešta jaunų 
eglaičių, samanų, buvo padarytas savo
tiškas miškas. Kampuose buvo palikta 
visai tamsu. Ir visos šviesos buvo silp
nos: lempos apsuptos raudonu popierių. 
Ties viduriu pastatė stalą, ant kurio bu
vo prinešta įvairių valgių ir gėrimų. Ve
ronika dabar buvo kaip šeimininkė. Be 
jos buvo dar keturios moterys, iš kitų 
dvarų atvažiavusių vokiečių atsivežtos. 
Bet vokiečiai daugiausia apie ją šokinė
jo, dėl ko anos panos ėmė jai pavydėti.

XI
Gylio kreiva lazda nenustojo po so

džių kalėdojusi. Vieną dieną sušaukė vi
są sodžių, ir atėjęs iš Paliepio žandaras 
surašė, kas kiek turi karvių. Nepraėjo 
nė savaitė, pranešė, kad reiks nuo karvės

kas savaitė duoti po vieną svarą sviesto. 
Netrukus tą pranešimą pakeitė ir liepė 
vietoj sviesto kasdien nešti pieną, tik 
pamelžtą, su Smetona. Reikėjo nešti į Gy
lį, pas kurį stovėjo didelis pailgas bose
lis. Visiems sunešus, kas rytas reikėjo 
vežti dvaran. Tenai buvo įtaisytos maši
nos, kuriomis iš visos apylinkės suvež
to pieno mušė sviestą. Žmonės greit iš- 
gudrėjo — pienan* pradėjo pilti vandens. 
Mušant sviestą tat paaiškėjo, ir visi šal- 
tyšiai gavo smarkiai barti, kad nežiūri, 
kdkį pieną duoda. Gylys iš pradžių tikri
no tik iš paviršiaus: jei pienas sumėly- 
nas, tai reiškia, kad yra vandens. Paskui 
prasimanė ragauti, ar nenupilta Smeto
na.

— Kad jam apkarstų liežuvis... — 
keikė moterys, kurių atnešto pieno ne
priėmė ir grasino dideliu štrapu.

Labiau įsigalėjęs Gylys jau nesiaiški- 
no, kad tokie laikai, karas, kad jam vo
kiečių valdžios įsakyta. Jis pats netru
kus darėsi valdžia ir tarp sodžiaus žmo
nių jautėsi, tarytum koksai vokietis. Jo/ 
damas per sodžių, jis ne tik įsakinėja, 
kas reikia ir ko nereikia, bet taip pat 
pradėjo kabintis dėl ne jam priklausan
čių dalykų. Vokiečiai buvo įvedę tokią 
tvarką, kad prie kiekvieno vežimo turi 
būti prikabinta lentelė su parašu: savi
ninko vardas pavardė, iš kur, verslas. 
Žmonės tas lenteles prikalė prie tų veži
mų, kuriais važiuoja bažnyčion ar mies
tan, o Gylys pradėjo, nei iš šio nei iš to, 
reikalauti, kad lentelės būtų ir prie mė- 
žiamų ratų.

— Norite štrapo užsidirbti, kad ne
klausote įsakymų! — šūkavo pamatęs.

— Reikia ir šitas tepti? — svarstė 
žmonės.

— Gumbo tokiam ...
— Pakol jis sulauks gumbo, tai mums 

visiems įvarys.
— Tuščia jo, kad tokiam aš duočiau. 

Kad mano galva nesulauktų...
Buvo šiokių ir tokių. Buvo ir Gyliui 

pataikaujančių, nors dauguma spjaudės.
— Jei tepti, tai verčiau patį leitenantą.
— Bet kad tas ima tik auksą. .
— O šitas, manai, pasitenkins šiaudais.
— Tegu ir grūdais, bet ką tu padary

si, jeigu užsisės? Žiūrėk, kurie jį nulen
kia, važiuoja kada nori, o kitus bruka 
kas trečia diena: čia Alytun, čia Merki
nėn, čia dar kurian galan.

— Ar neužeis kokia kvaraba ant šitų . 
ponų. Šuva juos visus nulenks. Bet jau aš 
verčiau Mendelkei ką duosiu, kaip sa
vam šuniui: tegu kanda, rasis ir lazda...
— daugelis su Gyliu dar iš prieškarinių 
laikų nesuteikė.

Po pirmos žiemos vokiečiai ko toliau 
darėsi aršesni. Praėjo kelios dienos, žiū
rėk, naujas įsakymas: tiek ir tiek laši
nių, kiaušinių.

— Špek, aier, — eidami per sodžius pa
tys rankiojo ir per šaltyšius reikalavo.

Vieną dieną į Burneiką atėjo jau vi
dutinio amžiaus vokietis, su dideliais 
ūsais, ir, tik peržengęs slenkstį, pradėjo:

— Aušinių, aušinių ...
Nebuvo galima suprasti, ko jis nori. 

Jau buvo pripratę ir prie vokiško aier*
— Gal kiaušinių? — paklausė Jonas.
— Ja, ja, — nudžiugo vokietis, kad jau 

lietuviškai susikalba. — Aušinių, ją ...
— vėl kartojo.

— Sakyk kiaušinių, — mokė vokietį.
— Kiau-kiau kiau .. .šinių ...
— O taip.
— Kiau-kiau ...
— Kiau-šinių.
— O ja, kiaušinių, — eidamas pro du

ris, vienas sau kartojo vokietis.
Kai tiktai kiaušinių paprašė, pusiau 

bėdos: kas turėjo, davė. Bet jei paprašę 
n*egauna lašinių, tai eina patys j ieškoti ir 
griozdžia visas pakampes, ką randa, tai 
ima: ar dešrą, ar taukų, ar kumpio ga- 
.balą.

— Na to voina, — kartodavo kai kurie 
lenkiškai.

— Kryg, — sakė vokiškai.
Iš pradžių kiti už paimamus daiktus 

primokėjo, nors po kelis pfenigus. Pas
kui ir to nereikėjo.

Pradėjus vokiečiams įkyriai visko jieš- 
koti, dažnai krėsti namus, žmonės mokė
si slėpti. Reikėjo slėpti viską, mėsą, ja
vą, rūbus, audeklus, gyvulius, ypačiai pe
nimius.

(Dątigiau bus)

Kohgresmanai John M. Coffee (iš Washington© vals
tijoj) it Robert Ramspeck (iš Georgijos) laimėjo nomi
nacijas antram terminui. Abudu yra nuoširdūs darbi
ninkų interesų ir Roosevelto karinės politikos rėmėjai. 
Organizuoti darbininkai jų kandidatūras remia.

Chicagos Žinios
“Vilnies” Piknikas Vidutiniai 

j Nusisekė
Sekmadienį “Vilnies” rude- 

I ninin piknikai! Oak Grove 
privažiavo arti tūkstantis žmo
nių. Iš vakaro smarkiai lijo, 
o ant rytojaus buvo nepapras- 

| tai vesi diena, šaltas oras pa
kenkė piknikui. Nors atvažia
vo pusėtinai daug žmonių, bet 
kadangi šalta, tai pasibuvę, 
pasivaišinę greit važiavo na
mo.

Tačiau bendrai piknikas pu
sėtinai gerai nusisekė — liks 
dienraščio stiprinimui pelno.

Rudeni niuose piknikuose 
įžangos nebūna. Publika ne
mokamai susirenka pasivai
šinti.

įGaspadinės visą dieną sun
kiai darbavosi prie maisto. J. 
Misevičius kepė kauliukus ir 
silkes. Visiems patiko šisai 
skanėsis. Bulvinių blynų tiek 
daug publika reikalavo, kad 
dažnai tekdavo ilgokai pa
laukti.

Vakarop atvyko į pikniką 
ir F. Jakaitis. Jis parodė, 
kaip galima viena ranka pa
kelti 195 svarus, žadėjo $5 
tam, kas pakels tą vogą. Bu
vo norinčių laimėti penkinę, 
bet niekas negąlėjo kaip rei
kia iškelti. Vienas iškėlė, bet 
ne taip, kaip atletiškas pakė
limas reikalaujat

Leonas Prūseika prabilo į 
publiką svarbiausiais šių dienų

klausimais. Jis daugiausia 
kalbėjo apie karą ir apie tai, 
kad antro fronto delsimas nu- 
tęs karą ilgai ir jo užbaigimo 
jau šiemet negalima tikėtis. 
Dar jis nurodė, kad delsimas 
gali sudaryti daug sunkumų ir 
pareikalauti vėliau daug gy
vasčių iki priešas bus sumuš
tas.

Ragino visus veikti krašto 
vienybės stiprinimui ir uoliai 
remti karo laimėjimo pastan
gas.

Jau atėjo ruduo ir didesnių 
piknikų šį sezoną nebus. Da
bar lauksime “Vilnies” kon
certo, kuris įvyks ateinančio 
mėnesio pabaigoj.

Per Metus Užsidarė 400 
Gasolino Stočių

Kad mažiau automobiliais 
važinėjama ir kad mažiau ga
solino išvartojama, tai žymi ir 
šisai davinys — per metus 
Chicagos mieste užsidarė 400 
gasolino stočių.

Tačiau dar mieste yra apie 
2,200 gasolino stočių.

Savininkai skundžiasi, kad 
prekybos apyvarta mažėja ir 
sunkiau padaryti kiek geres
nį gyvenimą.

Eina kalbos, kad ir Vidur- 
vakariuose ateis gasolino por
cijų įvedimas. Rytinėse vals
tijose porcijų tvarka veikia 
nuo pereito pavasario.

Kor.

DETROITO ŽINIOS
Apie LLD 52 Kp. Susirinkimą

Visados kuopos valdybai 
darosi smagu ir linksma, ka
da nariai kooperuoja su val
dyba. Todėl man yra linksma 
ir daugiau rašyti apie mūsų 
kuopos veikimą. Pirmas daly
kas, tai labai gerai, kad LLD 
52 kp. valdyba gerai koope
ruoja ir lanko susirinkimus. 
Kitas dalykas, tai katrie na
riai yra pasižadėję kokį dar
bą atlikti, stengiasi kiek išga
li, kad darbas eitų pirmyn. 
Už tai man rodosi, kad orui 
atvėsus mes visi bendrai dau
giau dirbsime ir-visam veiki
me.

Rugsėjo 20 d. susirinkime 
daug klausimų aptarėme ir 
daug dalykų pasižadėjome 
dar įvykdinti gyveniman, kaip 
tai, literatūros platinime, laik
raščių užrašinėjime , ir aks- 
tinti kitus draugus ir drauges 
prie veikimo.

Kuopoj šiuo laiku turime 
gerą literatūros platintoją, d. 
J. Luobikį. Jis ne vien tik tą 
darbą gerai atlieka, bet praė
jusiam Susirinkime įrašė 6 
naujus narius, 16 narių iško- 
lektavo metines duokles, kad 
neliktų nariai suspenduoti. Tai 
bravo, drauge, už nuoširdų 
darbą ir pastangas dėl apšvie- 
tos ir kultūros organizacijos. 
Dabar kuopos narių skaičius 
siekią, apje Į7fy pU&ąi VŽSimo- 
kėjusių, «o dar padirbėjus įga
lima y n a U j ii , ,n ar i ų ? gauti, j? t i k 
reikia daUgiau tūb' rūpintis. 
Tuo laiku į Detroitą atvyksta 
naujų žmonių iš kitų kolonijų 
ir daugelis yra LLD nariai, 
štai praėjusiam Susirinkime 
persikėlė iš Toronto, Kanados, 
jaunas draugas Vincas Karve- 
la ir taipgi Stasys ir Veronika

Rusaičiai iš Springfield, 111. 
Mes tikimės, kad šie draugai 
bus geri mūsų organizacijos 
budavotojai ir veikėjai.

Kuopos nariai pakėlė klau
simą, kad mes mažai dirbome 
dėl rinkimų kampanijos prieš 
pirmuosius rinkimus, tai nors 
dabar daugiau pasidarbuotu
me dėl mūsų progresyvių kan- 

rinkimų 
aukauti 
Draugė 

iš anks-

didatų. Todėl dėl 
kampanijos nutarė 
$10 iš kuopos iždo. 
M. Smitrevičienė jau 
to pradėjo rūpintis dėl laik
raščių vajaus ir rūpestingai 
pakėlė tą klausimą, kad kuo
pos nariai bendrai kooperuotų 
būsimam vajuje. Keletas na
rių liuosai pasižadėjo pagelbė
ti draugei M. SmitreviČienei. 
Tūli draugai, kuriems rūpi 
platesnis veikimas, ragina mū
sų kuopos Valdybą, kad atsi
klaustų pas1 buvusį Lietuvos 
Kongreso skyrių, kad jie šauk
tų konferenciją ir ką nors 
veiktų. Apie LLD 10 Apskri
čio veikimą irgi nieko nesigir
di.

Nepamirškite, nariai, kad 
kitas kuopos susirinkimas bus 
laikomas nuo 1:30 vai. po pie
tų, ta patį sekmadienį.

M. Alvlnienė.
Apie Draugišką Pikniką

Rugsėjo 19 d. įvyko drau
giškas piknikas pas draugus 
Smalsčius ant Ūkės. Gamta, 
įyg : keršy,datna dikčiai

mo į tą pikniką, nes kurį lai
ką labai lijo* Draugai ir drau- 
kės, kurie atvyko, labai links
mai vakarą praleido. Draugai 
Smalsčiai davė vietą veltui ir 
daug reikmenų aukavo dėl 
rengėjų. Ačiū Smalsčiams ir 
dalyviams, kurie atvykote.

Alvinas.

Easton, Pa.
Hitlerininkas sudūmoja per 

“N. Gadynės” No. 37 paplet- 
kaut. Nepatinka jam “Lais
vės” korespondentas. Ir su
staugė : “Neteisybė “Laisvėj” 
rašoma apie darbus, visi čia 
dirba.” Bet jeigu kur darbai 
susilpnėja, tai, pagal jo siau
rą protelį, nevalia per “Lais
vę” rašyt. Tas eastonietis hit
lerinis raugas ant tiek buvo 
aklas ir glušas, kad nematė iš 
po savo panosės, kaip jo ša- 
poj plušinėj-audeklinėj atlei
do nuo darbo A. Bigą, F.

Vaištarą, J. Stankų, J. Gaude- f 
šių, du slavus, du vengrus ir ♦ 
kelis vokiečius ir amerikonus; 
viso dešimtis darbininkų. Vie
nus pašaukė prie darbo už tri
jų savaičių, kitus už keturių.

Bolševikų ėdikas per kelis 
metus miegojo, dabar pabudo 
ir rašo, o pro-nacių gazieta 
“N. Gadynė” visas srutas su- 
grumuliuos nenusispjaudama. 
Taip ir gerai, tokiem raštam 
ten gera vieta. Juo daugiau 
kas Sovietų Sąjungą šmeižia, 
tuo jiem gardžiau. Už tai dar
bininkai ir atsuko savo nuga
ras jų gazietėlei.

(Tąsa 5-tam pusi.)

SVARBIOS KNYGOS
------- - L - - --- - >—• ■ —   

RAISTAS
Apysaka iš Chicagos lietuvių gyvenimo, dirbančių 

gyvulių skerdyklose
PARAŠE UPTON SINCLAIR

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

• • > • • • •

Mortos Vilkienes Divorsas
Puikus vaizdas Amerikos lietuvių gyvenimo.

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

minį, politinį ir kultūrinį lietuvių gyvenimą Amerikoje.
Puslapių 820. Kaina $1.00.

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

• • • • • • ■

English - Lithuanian 
Self - Instructor

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

PARAŠE DR. J. J. KAŠKIAUCIUS
Puslapių 252, stipriais audinio apdarais, kaina $1.50.

• • • • • •

Lietuvių Kalbos Gramatika
Pritaikyta Amerikos Lietuviams su 

Angliškais Paaiškinimais
SUTAISĖ DR. D. PILKA

Kaina $1.00 už egzempliorių. Vasaros sezonu 75c.

• • • • • •

“Gyvenimo Saulėleidis”
Pirma Knyga Lietuvių Kalboje apie 

Numirusių Laidojimą
Parašė ir Išleido Graborius

JOSEPH LeVANDA-LEVANDAUSKAS
800 puslapių, kaina $1.25; vasaros sezonu $1.00.

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

• • • • • •

Bešvintantis Rytas
STASIO JASILIONIO EILIŲ RINKINYS

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

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

Vokiškieji Grobikai — Mirtini 
Lietuvių Kultūros Priešai

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

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

Pirmoji Pagalba Ligoje ir Nelaimėje
PARAŠ® DR. J. J. KAŠKIAUCIUS

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

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

Kaina $1.00; vasaros sezonu tik 75c.

New Yorko Pasaulinės Parodos 
Paveikslų Albumas

Būtinai įsigykite šį papuošalą savo namų knygynui. Tai pui
kiausia padaryta knyga lietuvių kalboje. Trijų s’palvų -viršeliai;

* daugybė gražių paveikslų iš Pasaulinės Parodos 1939 ir 1940 mm. 
Taipgi telpa paveikslai pasauliniai garsių pastatų New Yorko 
mieste. Yra daug mokslinių informacijų apie naujovinę techniką 
ir yra skambių bruožų iš Amerikos istorijos.

1 56 puslapių; kaina 25c; Vasaros sezonu 20c.

“Laisvės” Administracija
427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y.
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STALINGRADO FRONTE SOVIETAI ATKARIAVO 
SVARBIA POZICIJA; KAUKAZE 

UŽMUŠĖ VIRŠ 2,000 PRIEŠŲ
Sovietų Oficialiai Pranešimai
MASKVA, rugs. 26. — Vidunaktinis Sovietų prane

šimas:
Stalingrado srityje priešų kanuolės ir mortiros ne- 

atlaidžiai bombardavo mūsų kariuomenę. Sovietiniai ka
riai, nugalėdami atkaklius vokiečių pasipriešinimus, už
ėmė vieną svarbią poziciją.

Vokiečiai nuolat gabenasi daugiau atsarginės kariuo
menė į šiaurių vakarus nuo Stalingrado ir pradeda 
kontr-atakas.

Raudonarmiečiai per dieną atmušė tris vokiečių ata
kas ir sunaikino apie 1,500 priešų kariuomenes, 12 tan- . 
kų, 20 kanuolių ir kiekį kitų ginklų. Tam tikras skai
čius vokiečių buvo paimtas nelaisvėn.

Kitame sektoriuje tapo išmušti iš veikimo penki vo
kiečių tankai ir du šarvuoti automobiliai.
Siniavino srityje priešai darė kelias kontr-atakas. Kaš

tais didelių sau nuostolių vokiečiai buvo įvarę kylį į 
pozicijas vieno iš sovietinių dalinių. Mūsų kariuomenė 
sudavė jiem smūgį ir sustabdė priešus. Raudonarmie
čiai veda kautynes, kad visai nušlavus šią vokiečių 
grtipę.

Mozdoko srityje (Kaukaze) Sovietų kariuomenė at
muša vokiečių atakas. Per keturias dienas vienas mū
sų kariuomenės dalinys sunaikino batalioną vokiečių 
pėstininkų, 12 jų tankų, keturis šarvuotus automobi
lius, šešis trokus, septynis kulkasvaidžius ir kiekį kitų 
įrengimų.

Per trijų dienų kautynes į pietų rytus nuo Novorossii- 
sko sovietiniai kariai nušlavė apie 2,000 priešų karei
vių ir oficierių, tame skaičiuje du jų pulkininkus.

Buvo pagrobta nuo vokiečių 15 didžiųjų kulkasvai- 
džių, 12 mortirų, daugiau kaip 1,000 šautuvų ir didelis 
kiekis amunicijos.

MASKVA, rugs. 25. — Leningrado fronte sovietinė 
artilerija ir mortiros per dvi dienas sunaikino 26 prie
šų fortukus ir pavienius apkasus, 10 trokų ir kelis di
džiuosius kulkasvaidžius ir mortiras. Tuo tarpu slapti 
sovietiniai šauliai užmušė apie 200 priešų.

Per tris paskutines savaites Sovietų partizanai iš
vertė iš bėgių penkis traukinius su vokiečių kariuome
ne ir reikmenimis ant Briansko-Oriolo geležinkelio li
nijos. .

AMERIKOS ŽMONIŲ BALSAI
New York. — Rugsėjo 24 

dieną pavakaryje ant Union 
Square susirinko apie ketu
riasdešimt tūkstančių žmonių 
ir vienu balsu reikalavo ati
darymo antro fronto vakarų 
Europoje. Ypatingai svarbią 
prakalbą pasakė Earl Brow
der, Komunistų Partijos sekre
torius. Bet buvo daug kitų 
žymių kalbėtojų.

New Yorko visuomenė jau
čia padėties rimtumą ir ragi
na valdžią nebedelsiant pulti 
visų Jungtinių Tautų priešą.

Fortworth, Texas.
Workers International Union, 
CIO, konvencija priėmė rezo
liuciją už atidarymą antro 
fronto. Tiesiai iš konvencijos 
pasiųsta prezidentui Roosevel- 
tui telegrama tos rezoliucijos 
dvasioje.

Vėl pakė-Newark, N. J.
lė balsą suomiai unijistai. Jų 
nacionalis komitetas, kuris va
dinasi National Committee of 
Finnish-American Unionists, 
pasiuntė prezidentui Roosevel- 
tui raginimą, kad tuojau būtų 
nutraukti diplomatiniai ryšiai 
su fašistine Suomija, kad jos 
atstovas Procope būtų išvytas 
iš Amerikos ir mūsų Šalis tuo
jau paskelbtų karą Suomijai, 
šio komiteto pirmininku yra 
Ilmar Koivunen.

Pasaic, N. J. — Judamųjų 
paveikslų teatrų darbininkai 
paskelbė streiką Stanley kor
poracijai, kuri kontroliuoja 
kelis teatrus Passaic’e ir Pa- 
tersone. Streikas privertė už
daryti duris septyniuose teat
ruose. Streiko priežastis yra 
tame, kad korporacija atsisa
ko pasirašyti kontraktą su 
unija.

St. Paul, Minn. — Dorothy 
Murphy Hamilton Mahoney, 
26 metų amžiaus, antru sykiu 
tapo našle bėgyje šešių mė
nesių ačiū šiam karui. Prieš 
šešius mėnesius ji buvo ženo- 
ta su Frank Hamilton, kuris 
prieš kiek laiko žuvo karinio 
orlaivio nelaimėje. Paskui ji 

apsivedė su Hamiltono drau
gu Mahoney, kuris, kaipo or- 
laivininkystės i n s truktorius, 
tapo užmuštas prieš kelias die
nas orlaivio nelaimėje.

New York. — čionai Roose
velt viešbutyje laikė konfe
renciją moterų organizacijos. 
Konferencijoje kalbėjo pane
lė Margaret Hickey, pirminin
kė Woman’s Policy Committee 
of the War Manpower Com
mission. Jinai nurodė, kad vis 
dar kai kur darbdaviai nela
bai nori įsileisti moteris į ka
ro pramonės fabrikus. Ji rei
kalavo, kad šita politika iš 
darbdavių pusės tuojau būtų 
pakeista.

Peoria, 111. —.Illinois Vals
tijos Darbo Federacijos konfe
rencijoje kalbėjo Joseph D. 
Keenan. Jis ragino nedelsiant 
suvienyti Amerikos darbo uni
jų judėjimą. Jis teisingai nu- 
r 1ė, kad suvienytas unijų ju- 
dėj mas turėtų daug didesnį 
pripažinimą iš įvairių valdžios 
karinių departmentų, organi
zuoti darbininkai laimėtų di
desnę atstovybę įvairiuose val
džios organuose.

Keenan sako: Dažnai išky
la problema, kuriai organiza
cijai suteikti atstovybę, CIO, 
ar Darbo Federacijai. Suteik
si vienai, kita pyks ir kriti
kuos. Tada valdininkai geriau 
nepaskirta jokio unijų atstovo. 
Bet jeigu būtų vienas unijų 
judėjimas, tai jis turėtų atsto
vybę visose kapinėse įstaigose.

Baltimore, Md. —• Laivų 
statymo darbininkų unijos pa
stangos davė puikių pasekmių 
tarpe Bethlehem - Fairfield 
Shipyard darbininkų. Į trumpą 
laiką unijon tapo surašyti 10,- 
000 darbininkų.

Albany, N. Y. — Valstijos 
gubernatorius Lehmanas per
sergėjo visus automobilistus, 
kad jie nevažiuotų smarkiau, 
kaip 35 myl. per. valandą. 
Policijai įsakyta areštuoti vi
sus smarkiau važiuojančius.

V Mr - ’'i

Tai International Brother
hood of Teamsters unijos 
vice - prezidentas Dave 
Beck. Jis reikalauja, kad 
Teisingumo Departmentas 
ištirtų kaltinimą tūlo 
Fre’d Niendorffo, buvusio 
streiklaužio, kad vienam 
ginklų fabrike minėtos 
unijos nariai tinginiaują.

Berlyno radijas pasakojo, 
būk Artimuose Rytuose, į 
rytus nuo Suezo kanalo, esą 
daugiau Amerikos kariuo
menės negu anglų. Nieks to 
nepatvirtina.

Helsinki, rugs. 25. — 
Finliandijos valdžia užgin
čijo girdus, kad jinai j ieš
kanti atskiros taikos su So
vietais.

Bridgeport, Conn.
Rugs. 20 cl. buvo rodomi ne

paprastai gražūs judamieji 
paveikslai, iš Sovietų iRiusijos, 
užvardinti “Volga Volga.” Jie 
buvo rodomi puošnioj Klein 
Memorial Auditorijoj. Publi
kos prisirinko tiek, kad visi 
kampučiai buvo sausai prisi
kimšę žmonėmis. Tai galėjo 
būti apie 5,000. Ta publika 
buvo tikra liudytoja Sovietų 
šalies kilnumo. Buvo girdima 
publikoj tarp savęs kalbant: 
“Niekados netikėjau, kad bol
ševikai galėtų kultūriniame 
mene taip aukštai pakilti.” Ki
tas atsako: “You bet.” Sako, 
paimkime, kad ir iš mūsų gar
saus Hollywoodo judžius, tai 
tik daugiausia šilkų šlebės, 
frakai, ir be pertraukos buč
kiai. Arba detektyvai gengs- 
terius gaudo šaudydamiesi.

“Volga Volga” judis buvo 
muzikalė komedija, publika 
buvo tiesiog užžavėta tokiais 
gabiais artistais.

Buvo girdima širdį dilginan
čių dainų ir muzikos melodi
jų. Sykį publika išgirdus, nie
kada negalės jų užmiršti.

Taipgi buvo rodoma ir trum
pesnės, atskiros filmos, tautiš
kas ir klasiškas šokis, jųjų or
kestras ir kareivių manevrai— 
pratimai, ir nekurtos dalys iš 
karo lauko. Visur Rusijos Ar
mija ir civile liaudis stebino 
susirinkusią didelę minią žiū
rovų.

Tūlas laikas tam atgal, bu
vo rodoma kita Rusijos filmą. 
Ta filmą buvo užvardinta 
“Our Russian Front.” Čia bu
vo daugiausia rodyta iš tikro 
karo lauko veiksmų.

Čia irgi publikos kimšte bu
vo prisikimšę per visus tris 
kart, nes tris kart per dieną 
buvo rodoma, žmonės susirin
kę tėmijo stebėtiną Rusijos 
armijos narsą ir civilių gy
ventojų pasišventimą ginti sa
vo tėviškę nuo to baisaus vo
kiškojo rijūno. Buvo aiškiai 
matyt, kaip Rusijos kareiviai

Gaudami pėdę neužmirškite ir 
savo šalies reikalus —- pir-

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
! 5 I
Telefonas: HUmboIdt 2-7964

530 Summer Avenue 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

kovoja ir kaip jų namiškiai 
gelbsti jiems, kas tik gyvas,-— 
senukai, vyrai ir moterys ir 
net mažyčiai vaikučiai. Visi 
suvienytomis spėkomis kasa 
tranšėjas, dirba ilgiausias va
landas dirbtuvėse ir laukų 
darbuose. Ir aiškiai yra ma
toma, kad jie tai viską daro 
niekieno nevaromi, bet iš pil
no ir nuoširdaus savo noro. Sy
kį žmogus paragavo tikros 
laisvės, jis visuomet bus pasi
rengęs, kad ir dešimts kartų 
numirti bekovojant, bile išlai
kyti savo šalyj brangią laisvę.

Tad, sakau, darbo žmonės, 
didelėmis masėmis susirinkę 
pažiūrėti, kaip jų sandarbinin- 
kai brangina savo krauju iš
kovotą laisvę, kaip jie ją gina; 
tūkstantinės masės supranta, 
kad apgynimas Sovietų Sąjun
gos nuo baisaus žmogėdros,, 
Hitlerio, daug, daug gero ža
da ir visai pasaulio darbo liau
džiai.

M. Arison.

Newark, N. J.
Sėkmingas Rusų-Lietuvių 

Piknikas
Eina jau antra savaitė, kaip 

įvyko čia Sietyno ir rusų choro 
gražus paskutinis šio sezono 
piknikas. Kad tai būtų buvus 
kokia be vertės, privatinio po
būdžio -parinkę, tai nėra abe
jonės, kad jau būtų aprašyta 
su visais svotais, svočiomis, 
“jaunikiais,” ir t.p.

Tai jau antras iš eilės pikni
kas rusų ir lietuvių meno spė
kų bendrinimui. Ir, reikia pa
sakyti, kad labai girtinas da
lykas. Čia daugiau susipažįs
tama tarptautiniu pobūdžiu ir 
naudos būna abiem tautom ir 
meno ir moralo atžvilgiu.

Sietyno choras, vadovaujant 
Šalinaitei, atidarė programą 
su mūsų šalies himnu ir sudai
navo dar keturias lietuviškas 
dainas, kurios labai smagiai 
išėjo. Rusų Choras daug di
desnis ir jo dainos irgi gra
žiai skambios. Jų šokikų gru
pė užbaigė programą. Gražiai, 
smagiai viskas pasirodė.

Taipgi labai puikus darbas 
atliktas, tai surinkta aukų So
vietų kovotojam prieš bjaury
bę fašizmą, apie 250 dol.

Iš lietuvių stambių aukų da
vė drg. J. Griciunas, iš Sum
mit, N. J., $5. Kiti mažiau. 
Draugas Griciunas praeitam 
piknike (6 tautų) aukojo $10 
ir Geo. Stasiukaitis iš Cliffsi- 
dės — $5. Atleiskit, draugai, 
kad pirmiau nepažymėjau.

Albinas.

Easton. Pa.
(Tąsa nuo 4-to pusi.)

Strazdas Niekus Tauškia
“N. Gadynės” No. 37 nublu

kusių žarijų, viso labo auto
rius, nusiperėjęs Strazdas ra
šo :

“Reikia padėt Rusijai. Ne
kartą mes sakėme, kad rei
kia padėt. Tą patį mes sakom 
ir šia proga. Mes nepriešingi 
ir antram frontui. Bet Rusija

* LIETUVIŠKAS ★

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINE) 
Rheingold Extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokių
Vynų ir Degtinės
Importuotų ir Vietinių

Kasdien Turime 
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ
JUOZAS ZEIDAT

Savininkas
411 Grand St Brooklyn

J. G.IRSI .l
Graborius-Undertaker

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių
VELTUI ŠERMENINĖ

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN
Telephone: Evergreen 8-9770 

nuo mūsų gauna pagalbos, 
gaus jos ir daugiau.”

Juokis ir voliokis skaityda
mas tokią Strazdo girtą filozo- 
fiją. Pagal jo raštą, Sovietų 
Sąjungos nėra. Yra tiktai ca- 
ristinė-kerenskinė, o maloniau
sia, tai trockistinė Rusija. Ot, 
tai tokią jie iš “N. Gadynės” 
pastogės gali ir šelpti. Jie ga
li jai padėt, jie nepriešingi 
antram frontui.

Tas juokdarys dar vieną 
baiką pasako, kad trockistinė 
Rusijai gauna pagalbos ir gaus 
daugiau. Tą pagalbą duos “N. 
Gadynė.” Bet Trockis dabar 
su savo “visa” Rusija sėdi pas 
Abraomą ant loskavos duonos, 
tai Strazdas dabar turės la
bai daug vargo, pakol įsipins 
ir įkops pas jį už įnamį su sa
vo pagalba, su savo kiaurais 
kišeniais.

Ne, broliukai iš “N. Gady
nės” jūs veidmainiaujate. Jūs 
buvote ir tebesate Sovietų Są
jungos atkaklūs priešai. Prie 
kiekvienos progos, ją bjaurio- 
jate ir tuomi tarnaujate Hit
leriui.

Strazdas rašo: mes, ir mes, 
—mes duosime, mes pagelbė- 
sime. O aš žinau, kad jūs ne
davėte ir neduosite. Kam jau 
čia ir plepėt be reikalo apie 
davimus, džiaugkitės, kad pa
tys gaunate almužnos po do
lerį kitą nuo savo suklaidintų, 
dvasiniai sudemoralizuotų 
skaitytojų.

Mūsų dienraštis “Laisvė” 
gali tikrai pasigirti, kad re
mia Sovietų Sąjungą žodžiais, 
raštais, drabužiais ir aukom 
medikalei pagalbai ir dar aš 
nepastebėjau, kad mūsų re
daktoriai : Bimba, Mizara, 
Tauras, šolomskas pasigirtų. 
Tegul sau bliauna hitlerinės 
pro-naciškos ir trockistinės si
renos. Mes rankų nenuleidę 
varykime savo darbą pirmyn.

Eastonietis.

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 atmaliavojv 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn 

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

Tel. GLenmore 5-6191

LICENSES
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6769 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail, under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
5302 Clarendon Rd., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

• MICHAEL SLONIMSKY
5302 Clarendon Rd., Brooklyn, N. Y.

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

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

kad visados bus patenkinti.

Linksma Pare Kiekvieną Šeštadienį!
TURIME GERŲ VYNŲ IR DEGTINIŲ

Ateikite pasimatyti su Giviais
• ■ Stnt Geriausias Alus Brooklyne 

fcO J a^esas. --------------------------------------------------

459 GRAND ST
Skersai nuo Republic Teatro 

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

: MATEVŠAS SIMONAVIČIVS t
• Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga •

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

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

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 

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENĖ ir SŪNAI

Tėvas ir Sūnus Levandauskai
UNDERTAKER

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

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

F. W. Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home 
84-02 Jamaica Ave.

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

Clement Vokietaitis
Lietuvis Advokatas 

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. TRiangle 5-3622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7179

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated
J. LeVanda—L. LeVanda

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS

TELEPHONE
STAGG 2-5043

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

PUIKIAI ĮRENGTOS DVI KOPLYČIOS DUO
DAMOS MYLIMIEMS PAŠARVOTI DOVANAI

DIREKTORIUS

★ ★ ★

1113 Mt. Vernon St 
Philadelphia, Pa 
Telefonas Poplar 4110

NOTARY
PUBLIC

660 Grand Street Brooklyn, N. Y.

CHARLES J. ROMAN 
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ

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

būsite patenkinti.

LICENSES
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2073 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
505 DeKalb Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

Kiekvieną subatą • 
karšta vakarienė. 9 
Atskiras kambarys • 
užėjimui su mote- • 
rimis. Nedėliomis • 
atdaras nuo 1 vai. • 
dieną iki vėlai. “



Ambuhnso Pirkimo Darbas 
Pavyzdingai Užbaigtas

Rugsėjo 25-tos vakarą, Lie
tuvių Amerikos Piliečių Kliu- 
bo salėj, 280 Union Avė., įvy
ko paskutinė konferencija at
stovų tų lietuvių draugijų, ku
rios dalyvavo pirkime Ameri
kos Raudonajam Kryžiui am- 
bulanso.

Kas liečia darbą, jis buvo 
užbaigtas — aukos ambulan- 
sui surinkta, ambulansas nu
pirktas ir atiduotas, bilos iš
mokėta, raportas spaudoj pa
skelbta ir atspausdintos kopi
jos užadresuotos draugijoms. 
Bet komitetas norėjo, kad 
kiekviena organizacija turė
tų progą statyti klausimų, da
ryti pastabų, jeigu jų turėtų, 
išdiskusuoti, jei kam būtų ne
aiškumų, tad dėl to dar su
šaukta ir konferencija.

Susirinkus draugijų atsto
vams, komitetas trumpai atra
portavo darbo eigą. Kam nors 
paprašius, 
spausdintas

perskaityta 
raportas,

kiekvienas jau turėjo 
ją. Draugijų atstovai 
daugiau ko pareikšti, 
padėką komitetui už
bą, o komitetas dėkojo drau- žodžiu, mažai kalbėta, 
gijoms ir jų atstovams už tai-[nudirbta.

ir 
nors 

jo kopi-

Sveturgimiams Yra Progų Daug 
Pasimokinti WPA Klasėse

Tūkstančiai sveturgimių di
džiajame New Yorke susire- 
gistravo naujajam terminui 
New Yorko Miesto WPA kla
sių, kuriose veltui duodama 
pamokos anglų kalbos ir pasi
ruošimo pilietybei. Visame 
mieste yra įsteigta 135 cent
rai suaugusių švietimui. Pilie
tybei Lavinimo Programą pa
laiko bendrai Jungtinių Vals
tijų Teisdarybės Departmen- 
tas su švietimo Taryba.

Klasės yra daugelyje liau
dies mokyklų, susiedijos ben
drabučių, knygynų, bažnytinių 
ir organizacijų svetainių. Į su
augusių klases priima vyrus ir 
moteris nuo 17 meti] amžiaus.

Mokiniai yra suskirstomi 
pagal pirmesnį prasimokini- 
mą:

1. Visai nemokantieji rašy
ti ar skaityti jokioj kalboj.

2. Mokantieji skaityti ir ra
šyti kitoj kalboj, bet nemo
kanti angliškai.

3. Jau biskį mokantieji an
gliškai.

4. Mokantieji anglų kalbos 
ir rašybos.

5. Aukšto mokslo sveturgi- 
miai, baigę kolegijas, šioj pa
starojoj grupėj mokinami ka
ro pabėgėliai, pasiruošiantieji 
egzaminams gauti 
advokatų, slaugių 
profesinių darbų 
mui leidimus.

gydytojų, 
bei kitų 

praktikavi-

Amerikonizavimo klasės sie
kia praturtinti miesto svetur- 
gimių gyvenimą, padėti jiems 
tapti jame reikšmingais daly
viais. Klasėse taipgi mokina ir 
kitko apart paruošimo pilie
tybei. Jose sveturgimis gali iš
mokti gerų sveikatai ir saugu
mui papročių, tinkamų santi- 
kių šeimos reikaluose, namų 
vedimo ir veiklos susiedijoj.

Klasės jau prasidėjo pereitą 
savaitę, bet daugelin dar gali
ma įstoti. Pradėkite tuojau, 
kad neatsilikti nuo kitų.

Pilnas, smulkmeningas in
formacijas galima gauti WPA 
Education Service Center, 239 
E. 11th St., New Yorke, asme
niškai ar telefonu: GRamercy 
7-1966. Arba pasiteiraukite 
viename iš artimiausių jums 
sekamų centrų:

Manhattan: Educational Al
liance, 197 E. Broadway; Pub
lic School No. 87, 361 Amster
dam Ave.; Union Settlement

Seitas Puslapis
Pirmadienis, Rugsėjo 28, 194Ž

New Yorko^yfežflferZl nftn
JungGniy Tautų Didvyriai Kalbėjo

Hunter Kolegijoj
konfe-

$1,566.00. Iš tų už ambulansą sis Sovietų šaulys, kuris su 154 
išmokėta $1,555.00, o spaudai, kulkomis nudėjo 152

rė, ištrūko nuo Japonų belais
vės persirengus budistų kuni
gu. Ji yra daug pasitarnavus 
savo tautiečiams organizavi
mu propagandos dramos devy-

atsišaukė 1 niose karo nuteriotose Chini-

ką. Tuomi ir baigėsi 
rencija.

Komitete darbavosi šie vei
kėjai: J. LeVanda, pirminin
kas; K. Petrikienė, vice-pirm.; 
adv. S. Bredes, Jr., iždininku; 
J. A. Draugelis ir J. Kairys, 
sekretoriais.

Viso aukų buvo surinkta

stampoms ir kitam kampani
jos vedimo darbui tik $11. 
Taupiai ir pasišventusiai dirb
ta.

Komitetas tikrai sveikinti
nas už darbą ir už spartą. 
Patsai darbas atlikta per ma
žiau du mėnesiu laiko. Liepos 
1-mą klausimas pirmu kartu 
iškeltas šv. Jurgio Draugystės 
susirinkime per Am. Raudono
jo Kryžiaus atstovę Mrs. J. 
Harris (Zygelytę), o rugpj. 
30-tą ambulansas jau buvo 
atiduotas ir mažiau nei mėne
siu laiko galutinas raportas 
perduota draugijoms ir pa
skelbta visuomenei. Spartumu

neturėjo sutaupyta draugijose daug 
kaip tik brangaus laiko naujiems dar- 
jo dar- bams už pergalę ant fašizmo, 

daug 
Rep.

No.
House, 231 E. 104th St.

Bronx: Public School 
98, 1619 Boston Road. Public 
School No. 118, 577 E. 179th 
St., William Howard Taft 
High School, 230 E. 172nd St.

Brooklyn: Pradinėse moky
klose — No. 49, 223 Graham 
Ave.; No. 96, 95 Avenue P; 
No. 167, 1025 Eastern Park
way; No. 225, 1075 Ocean
view Ave.; Moterų Drabužių 
Amatų Aukštesnėj Mokykloj, 
362 Schermerhorn St.

Richmonde; Amatų Aukš
tesnėj Mokykloj, 14 Wall St., 
St. George, S. I.

Vyrui Mirus, Jai Gręsia 
Bausmė

21Mrs. Anna Harrington, 
metų, 4 kūdikių motina, per
eitą ketvirtadienį likosi oficia
liai įkaitinta buvus priežasti
mi vyro mirties. Jos vyras 
Aiman, 23 metų, mirė rugsėjo 
23-čią nuo pašovimo per žmo
ną barnyje dėl $3, kuriuos vy
ras norėjęs išleisti paveikslų 
traukimo medžiagoms, o žmo
na ginčijo, kad dėl jo išlaidu
mo šeima kenčia trūkumus.

Harringtonas buvo iš karto 
manyta pasveiksiant ir žmona 
paleista po $1,000 kaucijos. 
Grūmęsis per kelis mėnesius 
su liga, prieš keletą savaičių 
Harringtonas buvo pripažintas 
nepagydomu ir pas teisėją iš
reikalavo, kad vaikai būtų 
pas jį iki jo mirties. Jam mi
rus, žmona sulaikyta be kau
cijos.

Harringtonų vaikai yra 5, 
4, 2 ir 1 metų amžiaus. Har- 
ringtonienė ištekėjo būdama 
15-kos metų.

Palikęs prieplaukoj raštelį 
apie saužudystę, ir drabužius, 
karys Robert Cavanaugh ras
tas visai gyvas ir sveikas Ho- 
bokene 
lėn.

ir patalpintas dabok-

Karo bonų pardavimo mi
tinge ant Wall St., New 
ke, pereitą penktadienį 
duota vertės $5,200,000.

Yor- 
par-

New Yorko valstijoj 
rugsėjį iki 24-tos vakaro 
duota $86,549,796 vertės 
bonų.

per 
par- 
karo

Pereitą ketvirtadienį grupė 
Jungtinių Tautų jaunų didvy
rių, tarpe tų ir Sovietų Sąjun
gos didvyris šaulys Vladimir 
Pčelincevas, buvo atsilankę į 
Hunter Kolegiją ir
į kolegijos merginas su ragini
mu veikti sumušimui Hitlerio.

Pčelincevas yra tas taiklu-

mitingo įvy- 
konferenci- 
oficieriai iš 
didvyrįų iš-

studenčių 
spaudos 

Britanijos 
astuonių 

kad

: nacius, 
vienas iš trijų Sovietų jaunuo
lių, dalyvavusių tarptautinia
me jaunimo suvažiavime, 
Washingtone.

Varde savo krašto jaunimo, 
Pčelincevas priminė mūsų pa
žadą bendros veiklos prieš hit- 
lerizmą, sakydamas:

“Mes atsišaukiame į visus 
progresyvius studentus, visus 
jaunus žmones Jungtinių Val
stijų, Didžiosios Britanijos ir 
visų Jungtinių Tautų kelerio
pai padauginti karo pastan
gas šapose, fabrikuose ir lau
kuose, atsiekti militariško iš
silavinimo, pasiruošti save 
sprendžiamiems mūšiams, pa
dėti savo vyriausybėms išpil
dyti jų pažadus.“

Leitenantas Pčelincevas pa
žymėjo, kad jaunimas ir stu
dentija Sovietų Sąjungoj stovi 
pirmosiose šalies ginkluotų jė
gų eilėse, kad didžiuma parti
zanų yra jaunuoliai.

Pirm 
k u šioj e 
joj du 
grupės 
sireiškė, kad tarp kareivių 
yra nusistatymas už antrą 
frontą.

“Jie visi 
pareiškė 
Cochrane, 
nuolis, dar tebedėvįs drabu
žiais, kuriais jis vilkėjo Libi
joj ir Rytų Afrikoj, kur jis 
užsipelnė atsižymėjimo ordi
ną. O jo draugas lakūnų ko- 
mandierius Scott Malden sa
kė, jog kariškiai laukia antro 
fronto pirm sumušimo Rusi
jos. Scott gavo garbės požy
mius už kovas prie Dieppe ir 
nušovimą šešių nacių orlaivių.

Taipgi 
leitenantai 
ir Richard

Toj pat 
bėjęs Raden A. Kadir, jaunas 
Javos kovotojas, sakė, kad jo 
žmonės nekenčia fašistinių 
valstybių, kaip kad Vokieti
jos, Italijos ir Japonijos. Jis 
pasižymėjo sunaikinime daug 
reikmenų prie Batavia, kad 
nepatektų priešui, ir vos pats 
ištrūko nuo japonų.

Yung Wang, chinietė akto-

nori antro fronto,“ 
kapitonas Peter 
Edinborough jau-

kalbėjo Britanijos
Johannes Woltjer 

Miles.
konferencijoj kal-

REIKALAVIMAI
Reikalingas namų prižiūrėtojas 

prie 2-jų ir 6-šių šeimynų namų. 
Keturi kambariai. Renda veltui. 
Prie 18 šeimynų namo, keturi kam
bariai," $20,00 į mėnesį. Flatbush 
sekcijoj. Kreipkitės pas: Bristol 
Realty Corp., 488 Linden Blvd., 
Brooklyn, N. Y. (227-228)

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 
Moore Street, Brooklyn, 

(225-227)

St. ir 212 
N. Y.

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

Pasirandavoja 3 kambarių mo
demiškai ištaisytas apartmėntas, 
$25.00 renda. Taipgi reikalingas ir 
prižiūrėtojas (Superintendent), ku
riam bus nuleidžiama $15.00 į mė
nesi nuo rendos. Prašome kreiptis 
bo antrašu: 578 Wythe Ave., Brook
lyn, N. Y., arba telefonuokite Delisl 
—Buckminster 4-9165 nuo 6 1 
V. v. ■ ■ ■■ (223-228) 
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DZIULERIAI yra gražiausios ir ilgiausia atmintinos dovanos

jos provincijose.
“Mes, chiniečiai, priešinsi

mės, kol neliks Chinijoj nei 
vieno japono,“ pareiškė p-lė 
Wang.

Didvyriai studentai pasida- 
dalino į dvi grupes, kad ap
lankyti jaunimą visuose svar
besniuose Jungtinių Valstijų 
centruose.

Viena grupė: Sovietų Sąjun
gos didvyris leitenantas Pče
lincevas ir Nikalojus Krasav- 
čenko, Maskvos jaunimo orga
nizacijos viršininkas, su kapi
tonu Cochrane, Raden A. Ka- 
dir ir Miss Wang maršrutuos 
po rytines valstijas. O į vaka
rines patraukė orlaivių ko- 
mandierius Malden, leitenan
tas Miles, Woltjer ir Liudmila 
Pavličenko, Sovietų šaulė, ku- 

nušovė 309 nacius.r i

Rendauninkai Remia 
Moses Pašildymą

Didžiojo New Yorko Ren- 
dauninkų Lyga mielai sutiko 
parkų komisionieriaus Moses 
pasiūlymą, kAd reikia nedel
siant nugriauti visus negyve
namus bildingus ir juose esa
mą metalą perduoti karo rei
kalams.

savo pareiškime atsi- 
gyventojus, kad rei- 
Moses pasiūlymą pra-

Lyga 
šaukė į 
kai autų 
vesti gyveniman be atidėlioji
mo. Ji nurodo, -kad tuomi ne 
vien tik bus patarnauta ka
rui metalu, kuris yra nepava
duojamas sėkmingam karo ve
dimui, bet taip pat patarnaus 
ir gyventojų sveikatai.

Paskyrė 50 Laužo 
Inspektorių

Manhattan prezidentas Ed
gar J. Nathan, Jr., majoro La 
Guardijos paskirtas pirminin
ku metalo surinkimo kampa-

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų, 
Banketų, Vestuvių, Susirinki
mų ir tt. Puikus steičius su 
naujausiais įtaisymais.

keturios bolių alleys
Kainos Prieinamos

949-959 Willoughby Ave.
Tel. STagg 2-3842

B

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 
306 Union Avenue 

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

Gerai Patyrę Barberlaia H 
■K

Lietuvių Kuro Kompanija 
Įsigykite žiemai anglių, nes į rudenį bus 

sunkus anglių pristatymas į miestus

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

Tru-Ember Fuel Co., Inc.
496 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Telefonas EVergreen 7-1661

ROBERT LIPTON
GRAND ST., BROOKLYN, N. Y

Henry Fonda, Ginger Rogers, Edward G. Robinson, 
Paul Robeson, Rita Hayworth ir Charles Boyer 
naujausiam 20th Century-Fox judyje “Tales of 
Manhattan” dabar rodomame Radio City Music 
Hall, New Yorke.

a------------------------------------------ 1
I butuose — gyvenimo, su jo 
dramomis, komedijomis, muzi-i

I ka ir kitais prietikiais. Ir dar 
ypatingesnė tuomi, kad jos pa-; 
ruošimui panaudota dešimties 
autorių kūriniai, taipgi vaidi- [ 
narna daugelio žymiausių ak-. 
torių, tarpe tų : Charles Boyer, 
Rita Hayworth, Ginger Ro-: 
gers, Henry Fonda, Edward i 
G. Robinson, Paul Robeson, ir | 
kitų. Dirigavo Julian Duvi- 
vier.

Priedams prie filmos, kaip 
paprastai, yra puikus baletas 

i su kitomis scenos įdomybėmis, i 
pareis-! taipgi orkestrą, vadovaujama! 

Erno Rapee.

Radio City Rodoma 
Ypatinga Filmą

Didžiajame New Yorko te
atre, Radio City, dabar rodo
ma filmą “Tales of Manhat
tan.” Ji ypatinga tuomi, kad 
yra iš paties miesto — nuo 
Boweres iki puošniausiuose 

nijai pravesti savo mieste, pa
skyrė 50 inspektorių apjieško- 
ti, kur rasti laužo ir apie tai 
raportuoti.

Miesto prezidentas 
k ė viltį, kad gyventojai neskū- 
pės paaukoti nevartojamus 
daiktus, tame skaičiuje ir or- 

' namentines tvoreles, balkonė
lius, iškabas ir kitus ne būti
nus vartojimui daiktus. Kur 
reikalinga, savininkams duos 
talkos padėti nuimti, išnešti 
neparankius vieniem suriktuo- 
ti daiktus.

Brooklyne taipgi mobilizuo
jamas i.-

Civilinių Apsigynimas pa- 
jieško jaunuolių nuo 16 iki 
21 metų patarnauti Policijos 
Departmentui pasiuntiniais.

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. I

Šį
Atsilankę parodykite mums 
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.

Stanley Teatre Bus 
Kita Nauja Filmą

Stanley Teatro vedėjai skel
bia, kad užbaigus rodymą So
vietu muzikališkos komedijos 
“Pavasario Daina,“ dabar ro
domos trečia savaitė, spalių 
9-tą, pirmu kartu Amerikoje 
bus rodoma nauja Sovietų fil
mą “Užpakalyje Priešo Lini- 
ju.“

Filmą gaminta Maskvoje, 
bet jos angliškas dialogas įkal
bėtas Londone, kur filmą pir
mu kartu rodyta Tatler Te
atre per 16-ką savaič ų ir dar 

, teberodoma daugelyje Britą- 
; nijos salų. Iš to matome, kaip 
artimai bendradarbiauja ang
lai su rusais filmininkais.

Dramos tema labai arti su
puola su tikraisiais nuotikiais 

i centraliniame fronte, nors jie 
dėjosi po pagaminimo filmos.

Dienraščio
“LAISVĖS”

Koncertas
įvyks

Lapkr.-Nov. 8
Bus

LABOR LYCEUM
BROOKLYN, N. Y.

LORIMER RESTAURACIJA
ANTANAS BARZDA, Savininkas 

417 LORIMER ST. “Laisvės” Name BROOKLYN

Puikūs lietuvlSko na
mų darbo kilbasai ir 

kepta paršiena

Gaspadoriškal nuvirti 
kopūstai ir barščiai

Geriausios rūšies

VALGIAI
Gaminami Europiško 

ir Amerikoniško 
Stiliaus

Penktadieniais ir šeštadieniais atdara per naktį 
Visada yra pasirinkimas pieniškų valgiu ir daržovių—virtu ir žaliu

Oį

s/b7 $\7

TII1T MS iTOTHISB IMI

&

DAIKTAIS IR 
KAINOMIS 

BOSITE 
PATENKINTI

Krautuvėje yra 
didelis pasirin
kimas I a i kro- 
dlių, 1 a ik rodė- 
lių, deimantiniv 
žiedŲ, auksinių 
ir s i d a brinių 
daiktų ir daik
telių. kokių tik 
jums reikalin-

MERCEDES ... 14 H. VERI-THIN AIRWAY . . . **

nVAw.Xd — -»
.... $42-50 GuildlU bad. 11 . $24 JO

VIRI-THIN RYTHM ... 
Yellow gold filled case, 
17-fowal Prechion move
med ... . $33.75

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

11
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