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Kaipgi jis ten pateko?
Prisitaikė prie “laiko

dvasios.”
Teisybės žodis.
Demokratiškai patarnavo 

Hitleriui.
Bestijas skerdžia.

Rašo A. BIMBA

Tikrai “misteriškai” hitleri
ninko Dr. Geručio straipsnis 
“Lietuva ir Rusija” pateko 
“Naujienoms,” “Draugui” ir 
“Dirvai.” Visi su pamylėjimu 
jį patalpino: fašistų, socialistų 
ir klerikalų laikraščiai. Vi
siems straipsnis patiko ir pri
tiko !

O tas tik parodo, kad labai 
puikiai tebeveikia Goebbelso 
propagandos biuras, palaiko 
slaptus ryšius su lietuvių pro
naciška spauda ir aprūpina ją 
savo cirkulioriais.

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.00 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.50

Metams

Stalinas Sako: Talki 
ninkai Permažai 
Teremia Sovietus
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L." VAJININKŲ 
BŪRYS AUGA

Profesorius V. Bacevičius j 
nutūpė į fašistų lizdą (“Vie-j 
nybę”) ir iš jo spalių 2 dieną 
mokina kompozitorius - muzi
kus prisitaikyti prie “laiko 
dvasios.” šiuos žodžius jis pa
rašo didžiulėmis raidėmis.

O kurie neprisitaiko prie 
tos “dvasios,” girdi, tai “sten
giasi pamėgdžioti buvusių kla
sikų ir romantikų kūrybą.” 
Tačiau jų pastangos bergž
džios, nes, pasak profesoriaus, 
“vis tiek jie nesusilygins nei 
su klasiku Beethovenu, nei su 
romantiku Chopinu.”

Iš to reikia suprasti, 
profesorius jau prisitaikė 
“laiko dvasios” ir jaučiasi la
bai gerai. Betgi man atrodo, 
kad jis per daug pasiskubino 
prisitaikyti prie tokios dvasios, 
kuri yra pikta dvasia. Nes 
dvasia tos visos klikos, prie 
kurios profesorius prisitaikė, 
yra pronaciška.

O tai dvasiai lemta žūti ir ji 
žus, kai Jungtinės Tautos su
triuškins hitlerizmą.

Gaila, kad profesorius nesu
pranta arba nenori suprasti 
tos tiesos. -i,u

kad 
prie

bro-
Per-

visa

Argentiniečiai lietuviai susi
rūpinę kova su penkta kolona, 
kuri, matyt, plačiai darbuoja
si Argentinos lietuvių koloni
joje. Jie savo išleistoje 
žiūroje “Už Demokratų 
galę” sako:

“Darbininkų klasė ir
pažangioji liaudis, kovodama 
prieš fašizmą, kartu kovoja ir 
prieš penktąją koloną, nes ko
va vien prieš atvirus fašistus, 
neliečiant maskuotų jo agen
tų, neturėtų jokių pasekmių. 
Tik remiant visą demokratinį

voja.nt prieš fašizmą visur, ne
atsižvelgiant, kur ir kaip apsi- 
maskavęs jis pasireikštų, bus 
galima suduoti jam mirtinas 
smūgis ir paliuosuot pasau
lį nuo taip baisaus ir žiauraus 
barbarų režimo, . pasikėsinusio 
užviešpatauti visam pasauly
je.”

“New York Times” atspaus
dino visą Hitlerio prakalbą. 
Hitleris, matyt, tą žinojo iš 
anksto ir savo prakalbą taikė 
sėjimui savo propagandos 
Amerikoje ir demoralizavimui 
Amerikos žmonių.

Nėra abejonės, jog savo 
tikslą jis pilnai atsiekė. O 
“New York Times’.’ demokra
tijai pasitarnavo meškiškai.

Bet kitas gal pasakys, kad 
žmonės, kurie skaitė Hitlerio 
prakalbą, jai netikės ir naciz
mu neapsinuodys.

Deja, taip nėra ir nebus. 
Gudri hitlerinė propaganda 
paveikia silpnadvasius.

Iš viso “New York Times” 
paskutiniais laikais pradėjo 
pavojingai kliedėti. Jis staiga 
pradėjo plūsti visus, kurie sto
ja už atidarymą antro fronto 
prieš Hitlerį. Pradėjo bjauriai 
niekinti Sovietų Sąjungą, pri
mesdamas jai piktus tikslus, 
kuomet ji randasi sūkuryje 
desperatiškos kovos prieš

(Tąsa 5-tam puslapy j)

MASKVA. — Sovietų premjeras Stalinas savo laiške 
Henriui C. Cassidy, Associated Press’os atstovui, spal. 
4 d. pareiškė, jog talkininkų pagalba Sovietų Sąjungai 
iki šiol “mažai ką tenuveikė, lyginti su Sovietų kova 
prieš didžiausiąjį priešą.” Stalinas teigė, kad talkinin
kai galėtų padidinti ir pagerint savo paramą Sovietams 
tiktai tuomet, jeigu įvykdytų savo prižadus ir atidalytų 
antrąjį frontą.

STALINO LAIŠKAS 
“Gerbiamas p. Cassidy!

Aš perdaug turiu darbo ir todėl negaliu asmeniniai 
su tamsta pasikalbėti: taigi aš tik trumpai raštu atsa
kysiu į tamstos klausimus.

‘1. Kurion vieton Sovietai stato antro fronto galimy
bes, apsvarstydarni dabartinę padėtį?’

Atsakymas: Svarbiausiem vieton, galima sakyt, pir
mučiausios svarbos vieton.

‘2. Kiek sėkminga yra talkininkų pagalba Sovietų Są
jungai ir kas galima būtų padaryt, kad padidinus ir pa
gerinus tą pagalbą?’

Atsakymas: Lyginti su pagalba, kurią Sovietų Sąjun
ga duoda talkininkams, pati prieš save užsitraukdama 
didžiausias jėgas vokiečių fašistų, tai talkininkų pagal
ba Sovietų Sąjungai kol kas mažai ką tenuveikė, šiai 
pagalbai padidinti ir pagerint tereikia tik vieno dalyko: 
kad talkininkai pilnai ir laiku įvykdytų savo pasižadėji
mus.

‘3. Kiek Sovietai dar turi pajėgumo priešintis?’
Atsakymas: Aš manau, jog Sovietų pajėgumas prie

šintis vokiečiams banditams yra savo stiprumu ne ma
žesnis, jeigu ne didesnis, negu pajėgumas fašistinės 
Vokietijos ar bet kurios kitos užpuolikų valstybės 
užviešpataut pasaulį.

Su pagarba,
J. STALIN.”

A. J. Šmitas ir J. Lukoševičius iš Philadelphijos pa
sisakė dirbsią. Penkauskas iš Lawrence, Mass., parei
kalavo kvitų ir jis organizuoja vajininkų skvadą. A. že
maitis iš Baltimorės pranešė, kad Kučiauskaitė, Meš- 
kys, Jakevičius ir pats Žemaitis darbuosis gavimui nau
jų skaitytojų.

V. J. Valaitis, iš New Britain, Conn., irgi pasižadėjo 
darbuotis vajuje.

P. J. Martinas iš Pittsburgho pranešė, kad jis nega
lėsiąs tiek dirbti kaip kitais vajais, bet jis veiksiąs, kiek 
laikas leis, ir Pittsburghe įvyks vajaus reikalu susirin
kimas spalių 11 d.

Waterburietes Svinkūnienė ir Meisonienė pirmoje 
vietoje; jos žada laikytis viršūnėje iki vajaus pabaigos.

Nieko negirdime iš Bostono ir Worcesterio, Mass. 
Taipgi tylu ir Newarke, N. J. Laikas prabilti iš visur.

VAJAUS LENTELE

Sovietu Kariuomenė 
Pliekia Nacius Šo 

nan iš Kairės

Bulgarai Abejoja, ar 
Naciai Laimės Kara
Istanbul, Turkija. — Ne

kariaujančių kraštų pilie
čiai, atvykę iš Bulgarijos į 
Turkiją, praneša, kad ne tik 
paprasti bulgarai, bet ir jų 
ministerial pradėjo abejot, 
ar fašistų Ašis laimės ka
rą. Vokiečių karo planams 
nevykstant sovietiniame 
fronte, nupuolė ir hitlerinin
kų įtaka Bulgarijoj.

Bulgarija turi apie 400,- 
000 armijos, bet vokiečiai 
atėmė iš jos visus naujoviš- 
kesnius ginklus ir įrengi
mus.

Vis labiau stokuoja bul
garams maisto.

Koncentracijos stovyklos 
perpildytos politiniais kali
niais. Žydai vis žiauriau 
persekiojami ir marmami 
aptvaruose - ghettuose.

Skaudžiomis bausmėmis 
uždrausta žmonėjns kiaušy* 
tis radijo iš Sovietų, Angli
jos ir Amerikos; bet jie vis 
tiek klausosi ir gana gerai 
sužino tikrąją karinę padė
tį.

Fašistinė bulgarų valdžia 
uždarė Amerikiečių Kole
giją Sofijoj, Bulgarijos so
stinėj, ir įsakė išsikraustyti 
visiems Amerikos pilie
čiams.

Maskva. — Stalingradą 
gina ne tik Raudonoji Ar
mija, bet ir moterys ir vai
kai.

Bucharest. —- Fašistinė 
Rumunijos valdžia nuogą
stauja dėlei žmonių bruzdė
jimų prieš ją ir Hitlerį.

Naciai “Laimės Mirti/’ 
Sako Lenką Premjeras

London. — Generolas VI. 
Sikorskis, ministeris pirmi
ninkas tremtinės lenkų val
džios, pareiškė per radiją:

“Hitleris, girdamasis savo 
laimėjimais, pats apsigaudi- 
nėja ir apgaudinėja savo 
žmones. Jis nepasiekė di
džiųjų laimėjimų, nors,nu
kentėjo milžiniškus nuosto
lius. Hitleris nesunaikino 
Sovietų Rusijos... jis neuž
kariavo Maskvos nei Lenin
grado, neigi jis užėmė* Kau
kazą; jam nepavyko pereiti 
per Suezo Kanalą ar įsi
veržti į Iraqą..; Naciai, ei
dami dabartiniu keliu, lai
mės tiktai mirtį... Net savo 
propagandoj vokiečiai jau 
pereina į defensyvą (apsigy
nimą) visuose frontuose...”

Premjeras Sikorskis, tarp 
kitko, atžymėjo, jog 110 
tūkstančių lenkų karių ko
voja drauge su Jungtinių 
Tautų armijomis įvairiose 
pasaulio dalyse prieš fašistų 
Ašį.

Amerika Prarado 5-tą 
Submariną Šiame Kare

Washington, spal. 5. — 
Jungtinių Valstijų laivyno 
departmentas pranešė, jog 
negrįžo ir, matyt, žuvo, A- 
merikos submarinas “Gru- 
nion,” 1,526 tonų. Turbūt, 
japonai, nuskandino jį Ra
miajame Vandenyne. Tai 
būtų penktas šios šalies sub
marinas žuvęs dabartiniame 
kare.

Svinkūnienė ir Meisonie.nė, Waterbury, Conn. .....
A. Stripeika, Elizabeth, N. J....................................

V. J. Stankus, Easton, Pa. ....................................
W. Lasky, Brooktondale, N. Y................................

P. Žirgulis, Rochester, N. Y. .. . ....................... . . . .
Adelė Bakunienė, Cliffside, N. J............................

M. Poderis, Wilkes-Barre, Pa............................ . .
Geo. Kuraitis, B’klyn, N. Y. ..........................
J. Grybas, Norwood, Mass.......................................
Philadelphijos vajininkai ......................................

Punktų 
392 
320 
240

60
60
52

“L.” Administracija

NORS VISI KITI BADAUTU, GOERINGAS 
ŽADA IŠMAITINT VOKIEČIUS

Berne, šveic. — Vokietijos 
maršalas Hermann Goering 
kalbėjo per Berlyno radiją, 
kad ateinančią žiemą vokie
čiai bus aprūpinti maistu, 
nors kitataučiams užimtuo- 
se kraštuose tektų badauti. 
Jis sakė, kad nacių armija 
minta kaštais užkariautų 
karštų, o kas lieka nuo vo
kiečių kariuomenės, tai yra 
pergabenama Vokeitijon, a- 
part aprėžto valgių kiekio, 
(kartais) paliekamo vieti
niams gyventojams.

Goeringas pabrėžė, kad 
naciai turi savo rankose 
derlingiausius Europos kra
štus, tai, girdi, vokiečiams 
nepritrūksią maisto, nepai-

sant Jungtinių Tautų bloka
dos, prieš Vokietiją.

Jis1 nušnekėjo, kad Ame
rika menkai tegalėsianti 
prisidėt prie talkininkų ka
ro prieš nacius.

Goeringas teigė, kad da
bar didžioji dauguma Vo
kietijos orlaivių veikia prieš 
Sovietus, todėl šiuo tarpu 
jie mažai tebombarduoja 
Angliją; bet, girdi, toliau 
nacių oro laivynas skaudžiai 
ir daugeriopai atkeršy 
Anglijai už bombardavimą 
Vokietijos miestų.

Goeringas jau nedrįso per
daug smarkauti kas liečia 
karo laimėjimą ir tik tiek 
sakė, kad “priešai negalį 
laimėt” prieš Vokietiją.

Maskva, spal. 5. — Vokie
čiai grūda vis daugiau pa
stiprinimų saviškiams Sta
lingrado fronte. Bet galin
gos Sovietų jėgos giliau ir 
giliau įsikerta į kairųjį fa
šistų sparną į šiaurvakarius 
nuo Stalingrado ir stato pa- 
vojun hitlerininkus, atakuo
jančius miestą. Naciai įtū
žusiai ginasi, bet Raudon 
ji Armija palaipsniai stu 
mia juos atgal, atimdama 
iš priešų vis daugiau pozi
cijų, kaip praneša United 
Press. Tik viename siaura
me sektoriuje hitlerininkai 
pasivarė truputį pirmyn 
šiaurvakarinėje Stalingrado 
fabrikų srityje.

Bendrai imant, sovietiniai 
kovotojai pagerino savo po
zicijas Stalingrade ir apy
linkėje.
“Pravda,” komunistų laik

raštis, rašo, jog drąsus Sta
lingrado gynimas sutriuški
no Hitlerio karinius planus 
1942-ms metams.

Vokiečiai metė Stalingra
do frontan dar apie 45 tūlo-

pietus ir pietų vakarus nuo 
Stalingrado, kur jie taipgi • 
stumia hitlerininkus atgal.

Praeitą savaitę raudonar
miečiai užmušė 25,000 faši
stų Stalingrado srityje ir 
dar 31,250 kitose fronto da
lyse. Be to, hitlerininkai 
prarado 682 tankus ir 257 
orlaivius per tą savaitę.

Mozdoko apskrity), Kau
kaze, Sovietai atmušė visas 
fašistų atakas, kurias faši
stai dvigubai pasmarkino. 
Nesiliauja baubusios priešų 
kanuolės dieną ir anktį. Jau 
kelinta diena pleška dideli 
plotai Kaukazo miškų.

Raudonarmiečiai pralau
žė vokiečių linijas Vorone
žo srityje ir atgriebė eilę 
pozicijų, užmušdami 1.800 
nacių.
NACIAI IŠMUŠTI Iš DAU
GELIO PUNKTŲ NOVO- 

ROSSIISKO SRITYJ.
Sovietiniai matininkai at

kariavo nuo fašistų keturio- 
liką svarbių aukštinių ir 
kelias apgyventas vietąs,4 1 i 
pietų ry tus nuo Novorossiis- 

daugiau kaip tūkstantį nar
čių, o likusieji priešai sumi
šime pabėgo atgal.

(Daugiau žinių apie So- 
vietų-vokiečių karą yra o- 
ficialiuose pranešimuose 5- 
tame puslapyje.)

stančius savo kariuomenėsjjko* JKaukaze. Jie užmušė 
ir 100 tankų. Daugiau kaip 
tūkstantis Hitlerio orlaivių 
neatlaidžiai šturmuoja so
vietines pozicijas ir arde 
bei degina Stalingradą.

Sovietiniai kovotojai 
kontr-atakuoja priešus ir j

Vokiečiai Neatlaidžiai 
Stumiami Atgal

Už Plieną Stipresnės 
Stalingradiečiy Širdys

*

11

3

Skaudžiai Baus Prancū
zus Atsisakančius Va
žiuot Vokietijon Dirbt

Vichy, Franci ja, spal. ’ 5. 
— Valdžia “nepriklauso
mos” Franci jos dalies pra
dėjo varu gabent Vokieti
jon darbininkus. Kurie mė
gintų išvengt važiavimo Vo
kietijon, tuos Vichy valdo
vai grūmoja baust taip, kaip 
yra baudžiami pabėgėliai iš 
karo fronto.

Naciai reikalavo iš Vichy 
Franci jos 150,000 lavintų 
darbininkų, arba mechani
kų. “Savanoriai”, sakoma, 
sutikę važiuot 17,000 o 133 
tūkstančiai bus per prie
vartą deportuoti į darbus 
Vokietijoj. Su kiekvienais 
25-kiais darbininkais bus 
siunčiama darbvedis (for- 
manas), o su kiekvienais 
penkiais desėtkais dar ir 
francūzas inžinierius.

London. — Anglų kariuo
menė užėmė miestą Ąntsi- 
rabe, už 70 mylių į pietus 
nuo Tananarive, francūzų 
salos Madagaskaro sostinės.

Šeši Amerikos Bomba- 
nešiai Nušovė 13-ką 
Vokiečių Orlaivių

Anglija. — Kuomet Ame
rikos lakūnai bombardavo 
karinius nacių punktus 
šiaurinėje Franci joje, tris
dešimt trys smarkiausi vo
kiečių lėktuvai kovotojai 
užpuolė šešis amerikinius 
bombanešius, vadinamas 
Lekiančias Tvirtumas. Tas 
pustuzinis Amerikos bom- 
banešių per 10 minučių nu
šovė žemyn 13-ką priešų 
lėktuvų kautynėse 25-kių 
tūkstančių pėdų aukštyje. 
Po mūšio visos šešios- Le
kiančios Tvirtumos sugrįžo 
Anglijon.

Rooseveltas Užgyrė
Bennetto Kandidatūrą
Washington. — Preziden

tas Rooseveltas užgyrė de
mokratų kandidatą į New 
Yorko valstijos gubernato
rius, Johną J. Bennettą. Sa
ko, kad Bennett esąs tinka
miausias iš trijų partijų 
kandidatų į tą vietą.

Maskva, spal. 5. — Sovie
tų kariuomenė neatlaidžiai 
stumia vokiečius vis atgal 
vakarinėse pakrantėse Do
no upės alkūnės, 60 iki 70 
mylių į šiaurių vakarus nuo 
Stalingrado, ir tuomi grū
moja suvaryt į varžą fašis- 

puolančius tą miestą.tus

Tai Tikrai Oro 
Tvirtumos

Maskva. — “Tarp lieps
nojančių Stalingrado griu
vėsių,” rašo Pravda, “rusų 
širdys yra stipresnės už vo
kiečių plieną. Milionai šir
džių visuose pasaulio kraš
tuose yra su jumis, draugai 
stalingradiečiai.

“Kovokite taip, kad nu- 
leistumėt priešams kraują,' 
kad atmestumėte juos at
gal ir galutinai sutrėkštu- 
mėte!”

JauAnglija, spal. 5. — 
šešios savaitės, kai ameri
kiniai bombanešiai, Lekian
čios Tvirtumos sprogdina 
ir degina kariniai .svarbius 
nacių punktus vakarinėje 
Vokietijoje ir šiaurinėje 
Franci jo j e. Tuo tarpu ame
rikinės oro tvirtumos nušo
vė žemyn 40 naujausių ir 
smarkiausių Vokietijos or
laivių, o amerikiečiai te- 
prarado tik dvi Lekiančias 
Tvirtumas.

Sovietą Orlaiviai Bom
bardavo Nacią Gizelius

London, spal. 5. — Vichy 
radijas sakė, kad Sovietų 
bombanešiai atakavo Bra
tislavą, sostinę Slovakijos, 
kurios valdžia yra parsida- 
vus Hitleriui ir talkininkau
ja jam prieš Sovietų Są
jungą. )

Amerikiečiai Pleškina 
Japonus Aleutuose

Washington, spal. 5. —A- 
merikos orlaiviai neatlai
džiai pleškina japonus A- 
leutų saloj Kiškoj, veikdami 
iš Andreanof salų, esamų 
tik už 125 mylių nuo japo
nu užimtos Kiskos.

11 Miliony Kitataučių 
Turi Vergaut Vokietijoj

Vokietijos maršalas Goe
ringas per radiją paskelbė, 
kad daugiau kaip šeši mili
jonai svetimšalių dirba Vo
kietijai (prievartos darbus) 
ir ji turinti dar penkis mi- 
lionus karinių belaisvių, ku
rie taipgi, suprantama, ver
čiami dirbt naciams.
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-------------  —------------------

. . . . X . litu itM* .... .......................... ■Iiltį



r

Antras ^Puslapis ’
FA-i.'".=========================

lAxsvfi
LITHUANIAN DAILY, PUBLISHED BY 
The Laisve, Inc.

Every day except Sunday 
Established April 5, 1911

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

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

e ' as is v a *

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year ...................... $6.00
United States, six months ....................  $3.25
Brooklyn, N. Y., per year ....................  $6.50
Brooklyn, N. Y., six months ................  $3.50
Foreign countries, per year ................. $8.00
Foreign countries, six months ............. $4.00
Canada and Brazil, per year ............... $6.00
Canada and Brazil, six months ........... $3.25

Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the 

Act of March 3, 1879.

Nesiseka ‘"Naujienoms”
Social-hitlerininkų “Naujienos” neria

si iš kailio kovoje prieš Amerikos talki
ninkę Sovietų Sąjungą. Jos blaškosi į 
visas puses, advokatauja Smetonos reži
mo “atstovui,” advokatauja Latvijos Bil- 
manisui ir kitiems ponams, kurie su Pa- 
baltijos kraštų gyventojais nieko neturi, 
nes dar pirm Hitlerio govėdos ten atė
jo, tų kraštų vyriausybės atėmė tiems 
“atstovams” piliečių teises.

Labiausiai “Naujienoms” piktumas ta
me, kad Lietuvos Tarybų vyriausybės 
nariai pasitraukė į Sovietų Sąjungą ir 
rūpinasi Lietuvos išlaisvinimo reikalais. 
“Naujienos” juos apšmeižė pirmomis 
Hitlerio užpuolimo dienomis, jos talpino 
melagingas Hitlerio apmokamo agento 
Prano Ancevičiaus telegramas, skelbė, 
būk Paleckis “mirė”, būk Salomėją Neris 
“patys bolševikai nužudė,” būk P. Cvir
ka sėdi Vilniuj ir “kaili maino,” bet visi 
tie “Naujienų” pranašavimai išsiblaškė 
vėjais.

Lietuv. Tarybų vyriausybė veikia prieš 
Hitlerį. Ji organizavo lietuvių dalinius 
Raudonojoj Armijoj ir kariauna už visų 
Jungtinių Tautų laisvę. Ji grįš į Lietuvą 
kartu su lietuvių daliniais, su Raudoną
ja Armija, kai tik hitlerininkus par
blokš. Tatai baugina “Naujienas”. Joms 
baisu, kad Lietuvos liaudis bus laisva, 
kad vėl be generolų Kubiliunų, be Sme
tonų galės savo reikalus tvarkyti.

Kada Sovietų Sąjungos. Užsienio Ko
misaras Molotovas lankėsi Londone ir 
Washingtone, tai po to “Naujienos” ir 
joms panaši spauda pakėlė riksmą: 
“Molotovas atsisakė nuo Pabaltijos!” 
Rėkė, tartum ką žinodamos. Iš birželio 
15 d., 1942, “Naujienos” rašė:

“Paleckis su savo draugais dabar tu
rės pa j ieškoti kitokio užsiėmimo, nes 
‘tarybinių” komisarų portfeliai bus iš
mesti j sąšlavyną.” Kaip pasirodo, tai 
Justas Paleckis ir visi Lietuvos Tarybų 
vyriausybės žmonės ėjo ir eina savo pa
reigas ir kovoja už Lietuvos laisvę, o 
“Naujienos” turės pasijieškoti naujo me
lo savo skaitytojams pakišti.

Hitlerio “Taikos Baltinai”
Visa niekšiška Hitlerio tautų pavergi

mo kampanija sujungta su jo veidmai
niškais “taikos baliūnais”. Jis pavergia 
šalį po šalies ir vis bando nuduoti, kad 
jis “nekaltas,” kad “jis nori taikos”, kad 
ji “kiti puola.”

Kada naciai užpuolė Lenkiją, tai jie 
bandė perstatyti dalyką taip, būk už 
karą kalta Lenkija. Kada jie užpuolė 
Daniją ir Norvegiją, tai taip pat bandė 
perstatyti, kad Anglijos ir Norvegijos 
valdžios “kaltos”. Kada jie užpuolė Ho- 

V^zDandiją ir Belgiją, tai rėkė, kaip pasiutę, 
kad būk pastarosios buvo sutraukę ar
mijas “prie Vokietijos rubežiaus ir grū
mojo užpuolimu. Kada tas šalis pavergė, 
tai Hitleris iškėlė “taikos baliūną” Fran- 
cijai, šaukė prieš Angliją, o tuo laiku jo 
armijos ir penktoji kolona pavergė Fran- 
ciją, Mussolinis dar prisidėjo.

Kada Hitleris užpuolė Graikiją ir Ju
goslaviją, tai vėl dalykus perstatė, kad 
tos šalys “kaltos”, kad ten Anglija įsiga
lėjo. Kada jis pavergė Rumuniją, Ven
griją ir Bulgariją, tai paskelbė, kad jas 
“išlaisvino.” Ir kada Hitleris rengėsi 
pulti Sovietų Sąjungą, tai jis į Angliją 
pasiuntė savo adjutantą Hessą su “tab 
kos baliūnu.”

1942 metų Hitlerio karo kampanija su
smuko Sovietų Sąjungoj. Jis nepaėmė 

IĮ' nei Kaukazo, nei Voronežo, nei Maskvos, 
nei Leningrado, nei Stalingrado. Aišku, 
kad per 15-ką mėnesių Raudonoji Armija 
taip nuleido Hitlerio ir jo talkininkų jė
gų kraują, kad fašistai nebegali daugiau 
“blitzkriego” vykinti.

Anglija ir Jungtinės Valstijos daugiau
JBk . 
r
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ginkluojasi ir rengiasi. Nepaisant hitle
rininkų pastangų, vis vien anksčiau ar 
vėliau bus prieš Hitlerį antras karo fron
tas Europoj. Tuo karu prasidės genera- 
lis sukilimas pavergtų tautų. Hitleris ir 
jo šaika tą jaučia, o tai jo galas.

Todėl laukime dabar naujų “taikos ba- 
liūnų.” Madride, Ispanijoj Hitlerio agen
tas jau siūlė Lenkijos atstovui “taiką.” 
Greitai prasidės Hitlerio štur
mas su “taikos baliūnais.” Jo agentai 
stos už taiką, sakys, kad Anglijai ir A- 
merikai nėra reikalo kariauti, kad palik
ti vieną Sovietų Sąjungą kariauti. Hitle
ris vėl kalbės apie “taiką”, bet naiviems 
taikys peilį į širdį.

Turkijos Kromijas Naciams
Turkijos vyriausybė pasirašė su na

cių Vokietija sutartį, kad po naujų metų 
ji pristatys nacių Vokietijai 45,000 tonų 
kromijo (Chrome), tai yra pusę metinės 
Turkijos gamybos ir už tai iš nacių Vo
kietijos gaus ginklų.

Jungtinės Tautos, ypatingai Anglija, 
turėtų tuo klausimu labai susirūpinti. 
Dabar Turkija kromijumą parduodavo 
Anglijai, o po naujų metų jau parduos 
nacių Vokietijai. Kromijum reikalingas 
karo gamyboj.

Kodėl Turkija galėjo padaryti tokį 
pasisukamą? Ar tai nėra pasekmė vil
kinimo atidaryti antrą frontą? Ar Tur
kijos valdonai nepradeda suprasti, kad 
Anglija tik kalba, o neveikia ir kad tuo 
ji duoda Hitleriui progą karą išlaimėti? 
Kodėl Anglijos diplomatija nepaveikė į 
Turkiją, kad ją arčiau patraukus į Jung
tinių Tautų pusę? Kodėl Anglijos diplo
matija nebando išrišti su Turkija terito
rinius ginčus Irako, Byri jos klausimais 
ir tuo laimėti Turkiją į savo pusę?

Tikras “Pragaras” Prie 
Stalingrado

Iš Stalingrado fronto grįžęs korespon
dentas į Maskvą rašo dienraštyj “Prav- 
doj”:

“Greitieji laiveliai smarkiai plaukia 
nuo vienos į kitą Volgos pusę. Jie lydi 
laivus ir keltuvus, kurie į Stalingrado pu
sę veža padrutinimus, maistą, amunici
ją, o atgal sužeistuosius, moteris ir. vai
kus. Virš upės nepertraukiančiai skraido 
Sovietų karo lėktuvai, kurie dažnai mu
šasi prieš vokiečių lėktuvus. Tai šen, tai 
ten į Volgą krinta deganti vokiečių lėk
tuvai “Junkers” rūšies ir savo sprogimu 
iškelia aukštus vandens stulpus.

“Sovietų priešlėktuvinis apsigynimas, 
kuris pradžioj nacių atakų ant Stalin
grado buvo silpnas, dabar yra daug ga
lingesnis. Džiuginantis dalykas tame, 
jog nepaisant, kad naciai turi lėktuvų . 
daugiau, bet Sovietų lėktuvai yra sargy
boj nevien virš Volgos, bet ir virš Sta
lingrado.”

Taip Raudonoji Armija ir Sovietų or
iai vynas su pagelba Volgos karo laivų 
flotilės veda Stalingrado apgynimą.

Finliandijos Prieteliams Smūgis
Pro-naciški elementai Jungtinėse Val

stijose taip įsidrąsinę, kad kada jie rašo 
ar kalba apie Finliandijos fašistų karą 
prieš Sovietų Sąjungą, tai atrodo, kad 
ne Sovietų Sąjunga yra Amerikos talki
ninkė, bet Finliandija; kad ne Raudonoji 
Armija yra mūsų laisvės apgynėja, bet 
Finliandijos fašistai. Užtenka paimti lie
tuviškų pro-nacių spaudą, “Keleivį”, 
“Naujienas”, “Draugą” ir panašią, kad 
įsitikinus.

Washingtone ir yra muhichierių, ku
rie, atrodo, nežino, kas Amerikos draugė 
— Sovietų Sąjunga ar Hitlerio talkinin
kė Finliandija. Jiems Mannerheimas 
“demokratas”, o fašistinis jo režimas 
“demokratija”. Jie vis dar bičiuliuojasi 
su Finliandijos agentu Procope. Jie nu
duoda, kad nežino, jog Hitlerio ir Fin
liandijos lėktuvai ir submarinai iš Fin
liandijos orlaukių ir submarinų bazių 
skandina Amerikos laivus ir žudo mūsų 
piliečius. Jie nuduoda nežino, kad Hit
leris lankosi švečiuse pas budelį Manner- 
heimą, o pastarasis pas budelį Hitlerį ir 
bendrai daro planus prieš Jungtines 
Tautas.

Bet jie 'ir vėl gavo į akį. Vėliausioj 
savo kalboj Hitleris be jokių ceremoni
jų pareiškė, kad Rumunija, Finliandija, 
Vengrija, Slovakija ir net Ispanija yra 
jo talkininkės. Ypatingai Hitleris gėrėjo
si finais fašistais. Kažin ar munichieriai 
kiek daugiau praregės ? Kažin kaip ilgai 
mūsų valstybės departamentas palaikys 
“draugingus” ryšius su mūsų priešų val
stybe?

Bėgamaisiais 
Klausimais

Stalingrado Didvyriai
Sovietų karinis korespon

dentas Konstantinas Simo
novas rašo iš Stalingrado 
fronto:

— Šiandien rugsėjo 23 
diena. Priešo svaidiniai ne
pertraukiančiai sprogsta 
Stalingrado gatvėse. Pasili
kę mieste moterys ir vaikai 
slapstos skiepuose ir urvuo
se. Padangėj šviečia gaisrų 
aušra, žemė dreba nuo ne
pertraukiančių bombarda
vimų. Kanuolės nei vienai 
minutei nesustoja baubę, 
dieną ir naktį sprogsta bom
bos.

Nėra tokio dalyko, kaip 
“saugi vieta” Stalingrade, 
bet tas ir neapeina jo gynė
jams ir gyventojams. Fron
tas išsitiesė ant 40 mylių, 
kuris vietomis atsirėmė į 
priemiesčius, fabrikus ir 
darbininkų kvartalus. Svar
biausios gatvės nepažįsta
mos, kitos taip sudaužytos 
ir užverstos, kad jomis ne
galima praeiti. Pilnos su
daužytų nacių lėktuvų, dū
mai sukasi nuo degančių 
namų.

Volga ties Stalingradu ne 
ta, kurią mes seniau žino
jome. Jos kraštai surausti 
urvų. Bombos, kurios nepa
taiko į cielių, tai krinta į 
Volgą ir išmeta didelius 
vandens stulpus. Paromai 
(ferrės) ir kiti laivai sun
kiai prikrauti plaukia į Sta
lingradą ir paskuboj grįžta 
atgal. Mūšio aidas ritasi 
per Volgos bangas. Nėra 
laiko laidoti užmuštus ir 
mirusius. Volgos pakraštyj 
guli apdegę lavonai moterų 
ir vaikų, nes naciai subom
bardavo garlaivį. Vieną iš 
vakarų aš perplaukiau Vol
gą į Stalingradą. Tamsoje, 
tarpe didelių durnų ėjo gat
vėj mūšis.

Į orą iškilo priešo rake
tos. Diena 
žiauriausios 
dreba, kada 
bombanešiai 
sto. Greta manęs ant gar
laivio buvo 20-ties metų 
mergina, ukrainietė gydyto
ja, Tai buvo jos ketvirta ar 
penkta kelionė į miestą, kad 
padėti sužeistiems.

—Atrodo, kad man jau 
laikas prie to ir priprasti, 
— sakė jį. — Bet kiekvienu 
kartu ima baimė. Aš buvau 
du kartus sužeista, — kar-

ir naktis eina 
kovos. Oras 

nacių sunkūs 
suka ant mie-
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kar- 
mir-

tą pavojingai. Bet nei 
tą nemaniau, kad aš 
siu, nes dar taip mažai gy
venimo mačiau.

Stalingrado gynėjų vado
vaujama centras yra giliai 
po žeme. Žmonių, kurie va
dovauja kovai veidai išbalę, 
kaip pelenai, o akys rau
donos mm stokos miego.

Kada aš kalbėjausi su 
jais ir bandžiau uždegti pa
pirosą, tai briežukas užge
so iš priežasties stokos ok- 
sigeno. Stalingradas kovoja 
ir gyvena. Kokiu tai stebuk
lingu būdu išlikus duonke- 
pykla, kuri dirba dieną ir 
naktį, nes žmonėms reikia 
valgyti.

respondentas d i d v y r iško 
Stalingrado kovas. Ameri
koj kietakakčiai ir nacių a- 
gentai lengvai gali kalbėti 
prieš antro fronto atidary
mą, nes jie j Sovietų Sąjun
gos kovas žiūri, kaip į “fut- 
bolės” žaislą. Jų sugedęs 
protas galėjo pagimdyti net 
tokias pasakas, kaip,būk pa
tys Sovietai “sudegino tiltus 
ir laivus.”

Churchill ir Antras 
Frontas

Anglijos premjeras Mr. 
C h u r c h ill nepasitenkinęs 
tais, kurie spėlioja antro 
fronto atidarymo laiką ir 
vietą. Žinoma, kad spėlio
jimai tikro laiko ir vietos 
nieko gero nesiūlo Jungti
nėms Tautoms. Nei vado
vaujanti žmones, nei koman- 
dieriai negali skelbti tikros 
dienos ir vietos, kada ant
ras frontas ir kur turi pra
sidėti prieš Hitlerį, nes tas 
pasitarnautų priešui.

Bet tatai nereiškia, kad 
neturit liaudis teisės žinoti, 
kas daroma, ir.’ruošiama at
likti tam'tikrais mėnesiais 
laiko. Tatai nereiškia, kad 
Anglijos liaudis neturi tei
sės karo išlaimėjimui rei
kalauti, kad antras frontas 
turi būti atidarytas dar 
1942 metais. Jeigu Mr. 
Churchill mano, kad jis ga
li liaudžiai atimti tą teisę, 
kad nieko nebus veikiama 
antro fronto atidarymui ir 
liaudis tylės, tai jis labai 
apsirinka.
70,000 Nepiliečių Amerikos 

Armijoj
Kongresmanas Dickstein 

iš New York valstijos pa
siūlė, kad būtų palengvinta 

Pro-naciški kukoriai yra labai Užimti . . .

nepiliečiams tapti mūsų ša
lies piliečiais, kad tarnau
jantiems armijoj nebūtų 
reikalinga įrodymas jų įva
žiavimo ir t.t.

Dabartiniais daviniais iš 
Washington© jau yra mūsų 
šalies armijoj nuo 60,000 iki 
70,000 nepiliečių, kurie, ži
noma, taps piliečiais. Ap- 
skaitliuojama, kad mūsų ša
lyj yra apie 1,000,000 armi
jos amžiaus nepiliečių, ku
rių daugelis stotų liuosno- 
riais, jeigu ztik būtų palen
gvinta tapti piliečiais.

Stalingradas ir “Atviri 
Miestai”

Dabar ir eilė amerikiečių 
kolumnistų išsireiškė, kad 
jie pradeda suprasti, kodėl 
eilė Sovietų Sąjungos rašy
tojų kritikavo Amerikos

SLAPIOJI DEDERVINĖ

.
DARBININKŲ 
SVEIKATA
DR. J. J. KAŠKIAUČIUS

530 Summer Ave. Newark, N. J.
Tel.: Humooldt 2-7904

Drauge gydytojau, krei
piuos į jus,, prašydamas pa
tarimo dėl mano kojų. Da
lykas toks. Nuo pat mažu
mės man tas yra ant kojų 
padų, tai ant kulnų ir netoli 
pirštų. Atsiranda tokių puč- 
kiukų — ir labai niežti. Kai 
pratrūksta, tai nustoja niež- 
tėt. Skaudėjimo nejaučiu, 
tik tas įkyrus niežtėjimas. 
Man rodos, tai yra, kaip 
anglai vadina “athletes 
foot.” Ar nėra kokio pavo
jaus, ar galima kaip pra
šalint? Aš esu 45 metų am
žiaus, ūgio 5 pėdų ir 4 colių, 
155 svarų. Prašau atsakyt 
per “Laisvę.” Iš kalno dide
lis dėkui.

Atsakymas
drauge, jūsų teisy- 
yra angliškai vadi- 
athletes foot arba

Taip, 
bė. Tai 
narna 
ring worm. Limpama odos 
liga. Paeina nuo mažyčių 
pelėsių (fungi). Techniškas 
ligos vardas — dermophy- 
totis.

Panašiai, kaip ant duo
nos arba ant sūrio atsiran
da pelėsių, taip ir jums ant 
kojų apačios. Tie parazitu- 
kai, žinoma, skirtingi, bet 
jie labai įkyrūs ir labai at
sparūs.

Lietuviškai tokia liga, ro-
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karo taktiką, kada Manilos 
miestas buvo paskelbtas 
“atviras miestas” ir vėliau 
be mūšio Japonijai atiduo
tas.

Stalingradas buvo nemen- 
kesnis miestas, kaip Mani
la, bet jis virto griuvėsiais. 
Sevastopolis, Smolenskas, 
Vitebskas, Odesa ir daug 
kitų Sovietų Sąjungos mies
tų išnyko nuo žemės pavir
šiaus, bet už tai ten šimtai 
tūkstančių nacių rado ka
pus ir tas palengvina visoms 
Jungtinėms Tautoms karą 
išlaimėti. Franci ja Paryžių 
paskelbė “atviru miestu” ir 
naciams atidavė, bet tas ją 
iš nacių vergijos neišgelbė
jo, o ir Paryžiaus cielybė 
dar yra labai abejotina.

dos, vadinama slapioji de
dervine arba šlapino janti 
dedervinė. Ji gali atsirasti 
ir bet kur kitur ant kūno: 
apie rietus, tarpukišky, apie 
krūtis, ant galvos.

Pavojingumo liga nėra 
pavojinga, -bet labai nemalo
ni ir nesiduoda gydyt. O, 
kad ir apgyja, tai ir vėl ja 
labai lengva apsikrėsti: nuo 
avalo, nuo batų, kojinių ir 
basam vaikštant viešose 
vietose, apie m a u d y nes, 
gimnastikos įstaigose, pir-

Neblogas vaistas tai ligai 
gydyt yra paprastas iodas 
— iodina — Tincture of Io
din arba patobulintas iodo 
preparatas — lodolate (lo- 
docholeate) solution. Tep
liokite tuo skystimu deder- 
viniuotas vietas bent po kar
tą kas diena. Antiseptikas 
po truputį naikina parazi
tus, bet taipgi kiek jaudina 
ir audinius. Tai, kai tos vie
tos labiau įsijaudina, galima 
kelias dienas apleisti be tep- 
liojimo, o paskui ir vėl tep
lioti.

Arba, pakaitomis, galima 
teplioti mosčia Whitfields 
ointment. Irgi nebloga prie
monė.

O kad ir vėl neapsikrė- 
tus, kojines išmazgokite ir 
dar pavirinkite kokį pusva
landį. Batam dizinfektuoti 
tinka formaldehyde solu
tion, vieną dalį sumaišius su 
dviem dalim vandens. Tą 
mišinį įpilkite į batą, pate
liūskuokite gerai, mišinį iš- 

rai pavartaliokite, išpilkite 
skystį bonkutėn, kad ir vėl 
kada vartot tam pačiam 
tikslui... O batus padėkite 
parai, kad gerai išdžiūtų. 
Tada galite vėl jais apsiau
ti.

Viešose vietose — pirty, 
apie maudynes įsikiškite ko
jas į kokias' šliures arba 
kuntaplius, kad iš naujo ne- 
apsikrėtus.

Senato Komisija Palai
ko Balsavimų Taksus
Washington. — Senatorių 

komisija teisių reikalais at
metė Pepperio - Geyerio su
manymą, siūliusį panai
kint taksus, kurie pietinėse 
valstijose kolektuojami iš 
žmonių už teisę dalyvaut 
valdiškuose rinkimuose. To
kiais taksais baltieji politi
kieriai atkerta nuo balsavi
mų negrus ir varginguosius 
baltus piliečius.
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Mūšiai Prie Verduno [
(Tąsa)

Vokiečiai turėjo didelę 
persvarą karių skaičiumi. 
Tačiau didžiausias viltis jie 
sudėjo į savo artilerijos pa
ruošimą. Atakuoti Verduną 
jie surinko dar tais laikais 
negirdėtą artilerijos skai
čių. 1,225 įvairaus kalibro 
pabūklai tik ir telaukė to 
momento, kada bus duotas 
signalas: “Atidengti ugnį!” 
Tame skaičiuje buvo apie 
šešis šimtus gana didelių 
pabūklų ir 27 — negirdėtai 
didelio galingumo — 38 ir 
42 centimetrų kalibro. Šią 
milžinišką artilerijos masę 
stiprino dar minosvaidžiai. 
152 sunkūs, vidutiniai ir 
lengvieji minosvaidžiai bu
vo išstatyti pirmuosiuose 
vokiečių apkasuose. Vokie
čiai buvo apskaičiavę užim
ti tvirtovę vadinamuoju 
“pagreitintu būdu.” Jie gal
vojo, jog nuo sunkiųjų ir 
sunkiausiųjų pabūklų smū
gių, Verdunas kris taip pat 
greitai, kaip kad karo pra
džioje krito belgų tvirtovės: 
Lježas, Namiuras ir kitos. 
Jie tikėjosi, jog tūkstanties 
pabūklų plieno lavina nu
šluos visą francūzų apsaugą 
ir išvalys laisvą kelią vo
kiečių pėstininkams. Ataka 
buvo numatyta vasario mėn. 
12 dieną. Prieš tą dieną Vo
kietijos kronprincas išleido 
įsakymą savo armijai: “Mes 
turime įrodyti priešui, jog 
Vokietijos armija ten, kur 
ji puola, nugali visas kliū
tis”—■' rašė įsakyme kron
princas.

Tačiau tą dieną vokiečių 
armijai nieko sprendžiamo 
nepavyko įrodyti. Visą nak
tį tarp vasario 11 ir 12 die
nos lijo lietus. Kada kitos 
dienos priešaušry jis paga
liau nustojo lijęs, žemė apsi
siautė tirštu rūku. Tokioje 
būklėje jokis artilerijos ste
bėjimas buvo neįmanomas. 
Puolimas buvo atidėtas pa
rai. Baisiame įtempime ir 
ateities nežinojime stovėjo 
vokiečių daliniai, pasiruošę 
atakai. Neapsakomai perpil
dytų slėptuvių ankštume 
stovėjo arba sėdėjo vokiečių 
kareiviai ir laukė. Taip jie 
laukė visą ilgą dieną 
ir dar ilgesnę naktį. Nuo lu
bų monotoniškai lašėjo van
duo, o apačioje kaskart gau
sėjo gliti masė. Daugelis 
slėptuvių netrukus buvo 
vandens užsemtos. Kitomis 
dienomis oras dar pablogė
jo. Dideli lietūs pasikeitė 
sniego pūgomis. Visas dan
gus užsitraukė pilka, neper
matoma marška. Vokiečių 
vadovybė puolimą buvo pri
versta atidėti dar ilgesniam 
laikui. Šifruotuose įsaky
muose buvo rašoma: “Skan
dalas atidedamas.”

Naudingas atakai momen
tas buvo praleistas. Vokie
čiai atidengė savo kortas. 
Prancūzai gavo laiko dar 
geriau sutvirtinti savo ap
saugą. Jeigu vasario mėn. 
12 dieną visame Verduno 
fronte nuo Ornos iki Beti- 
kuro buvo tik viena francū
zų pėstininkų divizija, tai 
apie vasario mėn. 20 d. jų 
buvo jau aštuonios fronte 
ir trys rezerve. Taip pat 
francūzams pavyko atsivež
ti ir nemažą artilerijos pa
būklų skaičių. Tačiau, vis 
dėlto, ir dabar vokiečių jė
gos buvo apie du kartus di
desnės: prieš šešiasdešimt 
vokiečių batalionų francū- 
zai galėjo išstatyti tik tris
dešimt, esant, be to, dar 
milžiniškam vokiečių artile
riniam pasiruošimui.

Pagaliau vasario mėn. 21 

dienos rytą dangus visiškai 
praskaidrėjo, sušvito skaid
ri saulė. Užėjo tikroji “arti
lerinė giedra.” Apie 8 vai. 
10 min. staiga negirdėtas 
gaudimas ir trenksmas su
krėtė visą Verduno, apylin
kę. Tai Vokietijos kron- 
princui įsakius vokiečių pa
būklai vienu metu atidarė 
uraganinę ugnį.Didžiausias 
pasaulinio karo susirėmi
mas prasidėjo.

Pirmąją francūzų apka
sų liniją apšaudė vokiečių 
lauko batarėjos ir dalis 21 
centimetro kalibro mortirų. 
Antrąją apkasų liniją bom
bardavo sunkiosios gaubi- 
cos. O tolimesnius punktus, 
kurie galėjo būti francūzų 
pasipriešinimo centrais, ap
šaudė didelio galingumo pa
būklai. Milžiniškos morti- 
ros, 30.5 ir 42 centimetrų 
kalibro, sunkiosios tolimųjų 
šaudymų kanuolės — apipy
lė bombomis kaimus, arti
mesnius fortus ir įvairiau
sius Verduno įtvirtinimus. 
Vokiečių batarėjos, išskirs
tytos kovai su francūzų ar
tilerija, šaudė cheminiais 
sviediniais. Tai neutralizavo 
daugelio francūzų pabūklų 
ugnį. Kiekvienas vokiečių 
korpusas turėjo savo avia
cinį dalinį, kuris sekė bom
bardavimo rezultatus ir ko
regavo batarėjų šaudymą. 
Šūviai į tolimus tikslus bu
vo nustatomi aerostatais. 
Keturiolika milžiniškų 
paukščių kabojo ore ties vo
kiečių frontu. Pagaliau vo
kiečių lėktuvų eskadrilės 
ėmė mėtyti bombas į visą 
eilę francūzų geležinkelio 
stočių.

Artilerinį pasiruošimą vo
kiečiai atliko 40 kilometrų 
fronte. Todėl sunku buvo 
nuspėti, kur, būtent, jie yra 
numatę prasiveržimo vietą. 
Po pusiaudienio atidarė ug
nį vokiečių minosvaidžiai. 
Jie smarkiai apardė pirmą
sias francūzų p o z i c i j as. 
Tiršti dūmų ir dulkių de
besys viską apsiautė neper
matoma skraiste.

Artilerijos ugnis tęsėsi 
neilgai — vos devynias va
landas. 5 vai. po pietų vo
kiečių artilerija perkėlė ug
nį į tolimesnius taikinius, ir 
vokiečių pėstininkai išėjo į 
ataką. Prieš svarbiausias 
pėstininkų mases ėjo stip
rūs patruliai, penkiasde
šimties vyrų būriais. Jie tu
rėjo įsitikinti, jog francūzų 
apkasai visai sunaikinti. 
Tuoj paskui juos sekė pilkos 
vokiečių kareivių grandinės. 
Pirmoje puolamosios vilnies 
linijoje daugiausiai ėjo gre
nadieriai su rankinėmis gra
natomis. Juos lydėjo pionie
riai, kurie turėjo supjausty
ti išlikusias sveikas spyg
liuotų vielų užtvaras. Po to 
ėjo specialiosios komandos. 
Jos nešėsi didelius metali
nius balionus, iš kurių galė
jo išsiveržti karšto skysčio 
kelių dešimčių metrų ilgu
mo srovės. Tai buvo naujas 
naikinimo ginklas — lieps
nosvaidžiai.

Baigiantis pirmajai ata
kos dienai, vokiečių pėsti
ninkai pasiekė pirmąsias 
francūzų apkasų linijas ir 
čia apsistojo. Vasario mėn. 
22 dieną buvo paskirtas 
bendras vokiečių kariuome
nės puolimas. Buvo atšauk
ti visokie puolimo apriboji
mai: daliniai gavo įsakymą 
pasistūmėti kiek galima to
liau. Naktį vokieęių artile
rija tęsė savo naikinamąjį 
darbą. Į francūzų pozicijas 
nukrito du milijonai sviedi
nių...

Atrodė, jog artilerijos ug- 

Inis sunaikino visas kliūtis. 
Daugelis kaimų buvo visiš
kai sugriauti, miškų vietoje 
beliko tik chaotiškas kamie
nų ir šakų raizginys, apka
sai buvo visiškai sugriauti, 
o daugelyje vietų pagrindi
nai sulyginti su žeme. At
rodė, kad niekas negali vo
kiečių pėstininkams užstoti 
kelio žengti pirmyn. Bet 
štai, tartum iš po žemės, iš
augdavo nedidelės francūzų 
šaulių grupės, jos slėpėsi 
sviedinių išraustose duobė
se, pusiau užverstose pože
minėse slėptuvėse, tarp lau
kų sutvirtinimų griuvėsių.

Ypač didelį vaidmenį ko
vose prie Verduno suvaidi
no šūvių išraustos duobės. 
Niekad sviediniai nepakliū
va antrą kartą į vieną ir tą 
pačią vietą. Jau šis reiški
nys įgalina kovotoją susi
rasti tokiose duobėse nepa
vojingą apsaugą. Sviedinių 
duobės greitai virto “pasi
priešinimo lizdais.” Jose 
slėpėsi pėstininkų grupelės, 
maždaug po aštuonis - de
šimt žmonių. Kartais jos tu
rėdavo ir kulkosvaidį. Ata
kuojančius vokiečius netikė
tai sutikdavo intensyvi ug
nis, einanti iš daugybės pa
našių improvizuotų apsau
gos punktų. Pasinaudodami 
duobėmis, jau kovų metu, 
francūzai skubiai statė pa
prasčiausius apkasus šau
liams, kurie dažnai sulaiky
davo priešą žymiai geriau, 
negu maži laukų fortai. Di
delis pasipriešinimas, kurį 
parodė kovotojai, sėdį svie
dinių duobėse, smarkiai pa
dėjo francūzams organizuo
ti kontr-atakas.

Tačiau, nepaisant heroiš- 
kų bandymų apginti savo 
pirmines pozicijas, francū
zai buvo priversti nusileisti 
žymiai didesniam vokiečių 
skaičiui. Po nirštingų ketu
rių dienų mūšių, jie paliko 
dvi pirmąsias savo apsau
gos linijas.

Aukščiausioji f r a ncūzų 
karo vadovybė skubiai pa
ruošė naujus dalinius Ver
duno apsaugai. Jau vasario 
mėn. 24 dieną į mūšių rajo
ną atvyko 20-tasis francūzų 
kariuomenės korpusas ir 
užėmė vieno svarbiausių 
fortų — Doumono — aukš
tumas. Maždaug vienu metu 
dar keturi korpusai buvo 
atgabenti prie Verduno iš 
šiaurinės fronto dalies. Iš 
visų šių dalinių, paskirtų 
Verduno gynimui, buvo su
formuota antroji francūzų 
armija, vadovaujama gene
rolo Petaino, priskirto be- 
tarpinėn vyriausio kariuo
menės vado Žofro priklau
somybėm

Antrosios armijos štabas 
energingai ėmėsi organizuo
ti apsaugą. Visų pirma Pe- 
tainas nustatė vadinamąją 
vieningą “p a s i priešinimo 
poziciją.” Tiksliai buvo nu
rodyti tie punktai, kurie 
būtinai reikėjo ginti viso
mis turimomis priemonėr 
mis. Šis būdas turėjo didelę 
moralinę reikšmę. Kiekvie
nas vadas ir kiekvienas ka
reivis dabar žinojo tą ribą, 
kurią jie turėjo ginti iki pa
skutinio šovinio, iki pasku
tinio kraujo lašo. Tokiu bū
du, kiekvienas kovotojas 
daug ryškiau jautė savo 
vaidmenį bendrojo grandio
zinio uždavinio sprendime.

/Verduno gynėjų pusėj bu
vo viena žymi pirmenybė — 
nacionalinio prestyžo ir iš
didumo jausmas. Kariuome
nė gynė savo geriausiąją 
tvirtovę, kuri francūzų ka
riam virto Franci jos nepri
klausomybės simboliu. Kaip 
bebūtų nereikšmingi ir net 
nepriimtini bendrieji impe
rialistinio karo tikslai fran-

Jungtinių Valstijų moterys lakūnės, narės Women’s Auxiliary Ferry Squadron 
(WAES). Šitos lakūnės greit gales vairuoti karinius orlaivius iš fabrikų į aero
dromus.

cūzų kareiviui, jis negalėjo 
likti abejingas, jeigu reika
las lietė gynimą nors ir ma
žiausio jo tėvynės kampelio. 
Ir francūzų karinė vadovy
bė puikiai mokėjo išnaudoti 
šį moralinį momentą, sutei
kusį kariuomenei didelį vy
riškumą ir milžinišką pasi
priešinimo jėgą. Žofras sa
vo įsakymuose kreipdavosi 
į kareivius š i t o k iais žo
džiais: “Jūs būsite tie, apie 
kuriuos bus kalbama: jie 
užtvėrė vokiečiams kelią į 
Verduną.” Visa • francūzų 
spauda ir visa visuomeninė 
valstybinė sistema dirbo 
taip, kad kiekvienas francū
zų kareivis, vykdamas į 
Verduno frontą, jaustųsi 
esąs dievinamas nacionali
nis herojus.

Štai kodėl vokiečių kelyje 
į Verduną be stiprių sutvir
tinimų ir pasipriešinančios 
karo technikos, išaugo dar 
didelė užtvara — patrioti
nių .francūzų tautos jausmų 
pakilimas.

Francūzai' mėgsta sakyti, 
jog Verdunas buvo išgelbė
tas automobilio. Ir šiame 
posakyje yra didelė dalis 
tiesos. Į Verduną iš šalies 
užnugario vedė iš viso tik 
keturi keliai: du platieji ge
ležinkeliai, vienas siaurasis 
ir plentas. Vienu geležinke
liu negalima buvo naudotis, 
kadangi jis vedė pro Sen - 
Mišel miestelį, pakliuvusi į 
vokiečių rankas. Kitu keliu 
galima buvo vežti tik at
skiras inžinerijos įtaisu da
lis, kadangi jis visą laiką 
buvo vokiečiu baterijų ap
šaudomas. Siauruoju gele
žinkeliu galima buvo siųsti 
tik maisto transportus.' Pa
grindinių kariuomenės ma
sių pervežimui liko tik plen
tas, kuris ėjo į Verduną iš 
stambaus užfrontės punkto 
— Bar-de-Diuk.

Francūzų karinė vadovy
bė puikiai išsisuko iš šitų 
susisiekimo sunkumų. Ke
lias iš Bar-de-Diuko buvo 
paskirtas išimtinai auto 
transportams. Plento plotis 
leido suorganizuoti dvi au
tomobilių sroves: vieną Ver
duno linkme, o antrą į prie
šingą pusę. Prie šalutinių 
kelių buvo pastatytos spe
cialios sargybos, kurios pri
valėjo žiūrėti, kad gurguo
lės ir kariuomenės neįsimai
šytų į automobilių srovę.

Užėjęs atodrėkis grasino 
kelią padaryti nepravažiuo
jamu. Iškilo rimtas klausi
mas: kaip išlaikyti plentą 
gerame stovyje. Tai buvo 
gyvenimo ar mirties klausi
mas. Tada antrosios francū
zų armijos vadovybė nu
sprendė panaudoti akmenų 
laužyklas, kurių gausu bu
vo tarp Bar-de-DiuJ<o ir 
Verduno. Specialios briga
dos vežė iš šitų laužyklų ak
mens medžiagą, kitos pylė 
ją ant plento, o sunkveži-

Reputacijos Apgy
nimas

(Feljetonas)
Kadangi reputacijos apgy

nimo sumanymas jau senokai 
yra pareikštas, bet iki šiolei 
nieks nesiima darbo, tai ma
tau būtiną reikalą paraginti 
generolus prie veikimo. Nes 
ilgiau laukiant, reputacija tiek 
nusidėvės, kad apie apgyni
mą negalės būti nei kalbos, 
teks išmesti sąšlavynan, kaip 
suvalkiotą skudurą.

Kalbant apie reputaciją ar
ba reputacijas, prisieina susi
durti su nemažai keblumų. Gi
liau panagrinėjus reputacijos 
prasmę, atrandi, kad asmuo 
gali turėti kelias arba net ke
liolika reputacijų. Tas pri
klauso nuo to, kiek daug ir 
kokiose gyvenimo srityse as- 
muOi darbuojasi. Iš to jau aiš
ku, kad kiekvienoje veikimo 
dirvoje, asmuo išsidirba irtam 
atatinkamą reputaciją — ge
rą, kurios jam kiti net pavydi, 
arba ir tokią, kuri nei velniui 
neverta, kad kiti džiaugiasi 
būdami liuosi nuo tokios repu
tacijos.

Kadangi labai mažai yra to
kių laimingų, kuriuos sutverto- 
jas yra taip gausiai apdovano
jęs, kad visuose savo žygiuo
se turi vienodą gabumą, tai 
savaime aišku, kad tie asme
nys, kurie daugelyje sričių 
darbuojasi, neišvengiamai išsi
dirba ir tam atatinkamą skai
čių reputacijų, iš kurių vie
nos būna visai geros, kitos gi 
reikalingos apgynimo. Nerei
kia užmiršti, kad mūsų gady
nėje gyvenimo reikalai taip 
susipainioję, taip komplikuoti,

mių virtinės savo ratais at
liko lygintuvų darbą.

Pradžioje k a r iuomenės 
pervežimui buvo sumobili
zuota apie tris tūkstančius 
automobilių. Vėliau automo
bilių skaičius pasiekė aštuo
nis tūkstančius. Judėjimas 
vyko dieną ir naktį. Visas 
50 kilometrų ilgio kelias bu
vo padalytas į atskiras da
lis — kantonus. Buvo suda
ryta blokiravimo sistema, 
tokia pati, kaip ir geležin
keliuose. Kiekvienas kanto
nas savo dispozicijoj turėjo 
visas pagrindines ryšių, se
kimo ir automobilių srovės 
reguliavimo priemones. Spe
cialios komandos saugojo 
nuo bet kokių avarijų. To
kiu būdu galėjo vykti nenu
trūkstamas judėjimas. Ma
šinos ėjo nesi baigiančia 
grandine viena paskui kitą. 
Sunkvežimiai galėjo važiuo
ti vienas po kito kas ketu-- 
riolika sekundžių, o labiau-L 7 
šiai įtemptų kovų metu — 
kas penkios sekundės. Tai 
buvo kažkoks gigantiškas 
mašinų konvejeris, kuris 
palaipsniui ir metodiškai 
siuntė į “Verduno mėsinę” 
vis naujus ir naujus ka
riuomenės dalinius.

(Bus daugiau)

kad ne visada yra galimybės 
atrasti rubežių, kur baigiasi 
gera ir prasideda bloga re
putacija. Kaip yra sakoma: 
įtiksi Dievui, tai velnias į tavę 
skersomis šnairuos, pataikauji 
kun. Prunskiui, tai. Karpius ne
telpa skūroje ir tau šlovę 
drasko.

Websterio žodyne plačiai 
aiškinama apie reputaciją, bet 
nieko nesakoma apie apgyni
mą. Matomai, senesniais lai
kais dar nebuvo žinoma, kad 
reputacija yra toks padaras, 
kurį galima apginti, lyginai, 
kaip supurvintą- batą — nuplo
vei, nušvaksavai ir vėl žiba, 
kaip naujas!

Tarp kitko, yra sakoma: 
Asmuo gali turėti reputaciją 
kaipo turtuolis, pavargėlis ir 
kaipo vagis. Paulius nuo savęs 
gali pridėti, ir kaipo mela
gius! Kaip matome, kuris as
muo pajėgia darbuotis “visuo
menės labui” daugelyje gyve
nimo sričių, tai prisikuopia 
tiek reputacijų, kaip Jo Eks
celencija prezidentas Smeto
na kitados yra turėjęs žvalgy
bininkų, sakysim, tokį skai
čių, kaip lietuviški pro-naciai 
turi prisitvėrę “Lietuvai va
duoti” fondų. Bfitų perdaug 
reikalauti, kad ir iš mokyto 
žmogaus, kad visos jo reputa
cijos, būtų vienodai geros. Sa
kysime, asmuo turi labai gerą 
reputaciją kaipo muzikantas, 
bet visai prastą kaipo žmo
gus. - Kitas bus savininku ge
ros reputacijos kaipo apsuk
rus žulikas ir vagis, bet turės 
labai biedną reputaciją kaipo 
labdarys. Dar kitas turės la
bai gerą reputaciją kaipo 
aukštai išsilavinęs melagius ir 
faktų klastuotojas, bet visai 
nepavydėtiną kaipo kaimynas.

Taigi, P. Grigaičio pakeltas 
klausimas pereitame SLA Sei
me reikale apgynimo reputaci
jos, išėjo ne visai vykusiai, 
kuomet jis tą klausimą paėmė 
vienskaitoje. Juk visi žino, 
(o geriausiai pats Grigaitis), 
kad toksai garsus asmuo, kaip 
daktaras Grigaitis, turi tiek 
reputacijų, kiek Hitleris tal
kininkų, iš kurių vienos visai 
geros, kitos gi verk
damos prašosi apgynimo! 
Kaip yra priimta, kad geres
nis visur gauna pirmenybę, to
dėl ir mes čionai pirmiausiai 
suminėsime gerąsias Grigaičio 
reputacijas: Kaipo melų fa
brikanto, pro-naciškos propa
gandos skleidėjo, faktų klas- 
tuotojo, didžiausio užsispyrė
lio, sau nepatinkamų asmenų 
ir draugijų plūdiko ir niekin
tojo, pas kitus doros ir teisin
gumo j ieškotojo, Sovietų Są
jungos atsidėjusio ėdiko, kun. 
J. Prunskio špitolinės “demo
kratijos” garbintojo ir “lietu
vių tautinės tarybos” sveikin
tojo.

Grigaičio reputacijos taip 
geros, kaip ir pats Grigaitis ir 
jokio apgynimo nereikalingos. 
Betgi kitos Grigaičio reputa-

cijos taip reikalingos apgyni
mo, kaip suklypusios jienos. 
Turiu už unarą prisipažinti, 
kad Jūsų Paulius labai di
džiuojasi tuomi, kad nežiūrint 
nesvietiško Grigaičio pasipūti
mo ir sergančio taip -labai įsi
senėjusia neprisilyginimo liga, 
o visgi suprato, kad nekurios 
jo reputacijos reikalingos ap
gynimo! Kaipo žmogus, kuris 
nedarytų kitiems to, ko neno-' 
retų, kad jam būtų daroma, 
Grigaitis reputacijos neturi 
jokios, todėl ir apginti nėra 
ko. čia prisieina išperėti vi
siškai naują reputaciją, kaip 
hitlerininkai išperėjo “naują, 
lietuvį,” kuriam ta reputacija 
atitiktų, kaipo asmens,, kuris 
neatsilieka nuo naujo gyveni
mo, kuris ta reputacija suge
bėtų atrasti bendrą kalbą su 
kitaip manančiais žmonėmis!

Kaipo bolševizmo naikinto
jo, Grigaičio reputacija labai 
ir labai reikalinga apgynimo. 
Per visą bertai n į šimtmečio jis 
tą “vargšą” bolševizmą naiki
na ir naikina lyg davatka žeg
nodamasi nuo piktos dvasios, 
o bolševizmas, naudodamas 
Grigaičio mokslišką procę, 
kaipo trąšą savo bujojimui, 
plinta visuose kraštuose, kaip 
niekad pirmiau!

Kaipo daktaro, Grigaičio 
reputacija irgi nei velniui ne
verta. Nežiūrint jo dedamų 
visų pastangų, užkrėsti plačią
ją visuomenę hitlerizmo baci
lom nevyksta ir tiek, lyginai, 
kaip kokiam nemokšai. Kaipo 
žinovo ir pranašo, Grigaičio 
reputacija tiesiog ubagiška, 
labai reikalinga apgynimo. Ar 
tai jum juokas, per visą savo 
gyvenimą, visuose gyvenimo 
klausimuose, ėmė dalyvumą, 
spėjo, pranašavo ir štai, lyg ant 
jo būtų užmestas keno koks 
prakeiksmas, nei vieno daly
kėlio neatspėjo ir neišprana
šavo !

Vietoje reputacija, kaip 
Grigaitis sako, jūsų Paulius 
laikosi prie savo ir savo re
putacijos. Kadangi tų nelai
mingų reputacijų per velnią 
daug ir, kaip matome, neku
rios yra visai geros ir nerei
kalingos jokio apgynimo, tai 
nėra jokio išrokavimo nei nau
dos dėti lopą ant kelnių sėdy
nės toj vietoj, kuri dar nėra 
prakiurus.

Kas link pavedimo genero
lam ginti vieni kitų reputaci
jas, tai jūsų Paulius griežtai 
priešingas. Yra sakoma, kur 
daug auklių, tai vaikai lieka 
be nosies. Kas gi su jumis no
rės turėti reikalą, gerbiami ge
nerolai, jeigu jūs pasiliktumė- 
te be reputacijų ? Nereikia iš
leisti iš minties to fakto, kad 
ne kiekvienas peckelis gali 
būti kompetentiškas apginti 
reputacijas, o ypač mokytų 
žmonių reputacijas! Tegu tik 
Grigaitis paveda apginti savo 
reputacijas Karpiui, Kybai ar
ba kad ir V. Sirvydui, tai jie 
taip apgins, kad Grigaitis ir 
pats nepažins savo reputaci- 
jy.

Kad išvengti nelaimės, da
rau įnešimą ir esu tikras, kad 
aukščiausias prezidentas pa
rems, kad visų pro-naciškų ge
nerolų reputacijoms apginti 
pasamdyti advokatą Kleofą 
Jurgelionį, tai tinkamiausias 

‘žmogus tam darbui ir, prie 
to, nelabai brangininkas. 
Juo labiau; kad K. Jurgelio
nis šiuom laiku iš SLA negau
na jokios algos. Iš mūsų pu
sės, tai bus kaip ir labdary-* 
bės darbas atliktas, duodant 
žmogui progą užsidirbti pra
gyvenimą !

Paveskim broliui Jurgelio- 
niui pričinavotis visų pro-na
ciškų generolų reputacijom iki 
ateinančio SLA Seimo, o Sei
mui atėjus, prikalbinsime savo 
nuolaidų brolį pasirašyti doku
mentą, kad jis darbo neatli
ko tinkamai, mūsų reputaci
jas supeizojo, ir dėlei to nėra 
vertas jokio užmokesčio. To
kiu būdu ir reputacijas išgel- 
bėsim nuo paniekos ir nei 
mums, nei SLA nieko nekai
nuos. Brolis gi Jurgelionis jau
sis patenkintu, kad nebuvo at
stumtas nuo SLA ėdžių!

Paulius.
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Naminis Frontas

(Tąsa)
Po to vokietis labai siuto, bet nežinojo, 
kam keršyti. Jisai teiravosi, kas nori 
Kastės nuo jo atmušti—manė, kad tas ir 
bus įtaisęs jam spąstus. Po to pasidarė 
atsargesnis: vienas retai vaikščiojo, bet 
vis su draugais.

— Bet ateis kada laikas, viskas pasi
keis, nejaugi kažin kiek taip tęsis,— 
kaip tu tuomet su žmonėmis kalbėsies, 
kaip į akis pažiūrėsi, — skundėsi Ali
mas Šalnium. — Tau vokiečiai ne bro
liai. Nūnai vieni, rytoj kiti. Ateis kiti, 
pasimaišys kas kitas, pakiš liežuvį—ir 
visas tavo sėbravimas nueis perniek. Ne
kask kitam duobės, gerai sako. Sakytum, 
kad aš kuo nors jam prasikreipiau, aš 
jį kada užkabinau—niekur nieko. Kenti 
Žmogus, kai svetimas šuva kanda, bet 
kai savi ima...

Po kiek laiko tas pats Alimas vėl pas 
Burneiką pasakojo kitas naujienas. Ali
nio Vincas dažniau ėjo sodžiun ir dau
giau žinojo.

— Girdėjote, kas atsitiko su belais
viais, kurie čia, sako, Norkūniškėj gyve
no?

— A?
— Jau jų nėra...
— O kas atsitiko?
— Gylys....
— Dar negana. Kaip ten buvo?
— Sako, vienas jų susirgo, o kiti du 

išėję žmonėsna šio to parsinešti. Susirgo 
kaip tik tas, kuris visą laiką po žmones 
vaikščiojo ir apylinkę šiek tiek pažino. 
Kai tiedu išėjo, nežinojo, į ką galima 
eiti ir į ką ne. Ėmė ir užėjo į Gylį... 
Gylys, pačiai pasakęs, kad jiems duotų 
valgyti, ilgiau užlaikytų, o pats ant ark
lio—Paliepin...

— Vokiečiam pranešti!
— O kaip. Dar jam vis maža, gaila, 

kad žmonės gyvena. Iš Paliepio grįžo su 
vokiečias, ir tuos vargšus suėmė...

— Suėmė!
— Suėmė ir išgabeno.
— Kažin, kas su tuo ligoniu atsitiko? 

Ar ir jį paėmė? Tur but,” tas liko, bet 
kaip jis gyvens? Serga, duobėj guli, ir 
niekas čia nežino, kur. Jei ir žinotų, tai 
baisu tokiam padėti, kad neįkliūtum. 
Dabar per šunis nieko negalima: taip ir 
seka kiekvieną žingsnį. Stengiasi Šal
mus, o Gylys nenori anam nusileisti.

— Bet gražiausia, kai Gylys nuėjo 
šimto markių gauti....

— Gavo?
— Amporšto nebuvo, tas buvo išvykęs. 

Kanceliarijoj sėdėjo toksai senis.
— A, tas su ilgais žilais ūsais, ^pažįs

tu, andai pas mus buvo su kitu. Aa.
— Tai, ar tikėsi, tas senis išvijo Gylį 

iš kanceliarijos...
— Iš kanceliarijos? Gylį?
— Išvijo. Sako, kam jūs išdavinėjat 

žmones tokius, kaip jūs patys.
— Matai, regi.
— Gylys dabar kaip musę prarijęs.
—' Bene jis pats kam prisipažino, kad 

negavo?
— Kur jis tau prisipažins, bet kance

liarijoj tuo metu buvo daugiau žmonių 
it visa matė.

—- Tai tau ir įsiteikė ...
— Matai, ir čia mūs žmones apgaudi

nėja. Paskelbia, kad mokės pinigus, tik 
iŠdavinėkit, o paskui — špygų! Gal iš 
valdžios yra skirta pinigų, bet jie patys 
sau pasiima.

— Ko gero, dar tuos belaisvius pa
leis...

— Paleisti gal nepaleis, bet...
. — Gerai tas sake, neliečia tavęs—ty
lėk, nekišk liežuvio, kur nereikia. Įkišai 
— turėkis.

— Gerai, Jonai, sakai: nekišk liežu- 
vid.

Netrukus buvo žinoma tų belaisvių li
kimas. Juos vedė vokiečiai pririšę prie 
arklių. Kai nenori eiti, jie vis muša per 
galvas. Paskui vokiečiams nusibodo su 
jais tampytis — ėmė ir nušovė abudu, 
o patys nujojo kur į mergas. Pakelėj jų 
lavonai gulėjo dvi dienas, paskui vokie
čiai įsakė ten pat iškasti duobę ir palai
doti.

Praėjo daugiau kaip dvi savaitės.
Moterys ant kalno rovė linus. Staiga 

parūko dūmai ties Gyliu. Iššoko didžiulė 
liepsna.

— Dega!—pasigirdo šauksmas.
— Gylys dega !
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Subėgo iš viso sodžiaus gesinti. Ieško, 
kur žmonės.

— Lįskit vidun pažiūrėti!
—Negalima! — bėgo vienas pabalin, 

kai pamėgino lįsti pro išimtą langą— 
liepsna davė burnon.

Keistai atrodė: paprastai užsidega 
namai iš vieno kurio šono, čia užsiplies
kė iš visų pusių. Taip užsiplieskojo, kad 
jau kieme nebuvo galima būti, o prie 
pirkios nė prieiti.

—Matyt, čia padegta.
— Matyt, — pritarė visi subėgusieji.
— Sugalvok tu man: dienos metu, 

kai visi ramūs ...

kol jų kiekvienas kontaktas y- 
ra žinomas.

Nepriimkite pletkų ir gandų 
ir jų neperduokite. Gandai yra 
priešo geriausi ginklai psicho
loginiam .kare prieš civilizaci
ją. Nepagrįstas gandas gali 
pakenkti nekaltiems* žmonėms 
ir apsunkina FBI bereikalin
gai.

Neįtarkite žmonių todėl, kad 
jie turi svetimai skambančias 
pavardes. Skaitlius išdavikų 
tarpe ateivių yra mažas. Ma
žumų persekiojimas yra veisi- 
mosi vieta penktajai kolonai.

Kai griuvo stogas, ir liepsna suma
žėjo.

— Dabar reikia pamėginti įeiti?
Vienas pamėgino, bet, užsidengęs 

maišu galvą, pasisuko ir vėl strimgal
viais iššoko.

— Nematyti nieko?
—Nieko.
— Reikia greičiau ardyti, gal yra kas 

viduj.
Tokioj nelaimėj susirinkusiuose iš

nyko pyktis ant Gylio, radosi užuojau
tos.

Kai visa sugriuvo, dar pylė vandenį, 
kad greičiau būtų galima įeiti griuvė- 
siuosna.

— Gylys sudegė!—pasigirdo balsas.
— Ir Gylienė!—pridėjo antras.
— Abudu buvo surišti...
Apžiūrint buvo įsitikinta, kad jiedu 

buvo primušti, paskui surišti, užkišta 
lopiniais burnos.

Tokia Gylio mirtis sujaudino visą a- 
pylinkę. Žmonės stebėjosi tokio keršto 
išgalvojimu.

— Atkentėjo čia, nereikės tenai ken
tėti. Gal Dievas tokią bausmę skyrė; ką 
mes galime žinoti?

Gyliui taip žuvus, vokiečiai nauju Va
balių šaltyšium paskyrė Šalnių. Taip ir 
buvo tikėtasi. Šalniuvienė pradėjo dar 
labiau pūstis.

—Tai, — sakė ji; —- vis tiek mano 
vyras būtų buvęs šaltyšium, kad ir ne
būtų atsitikę su Gyliu nelaimės. Kiek 
kartų amporštas pats užsiminė apie tai, 
bet mano vyras nenorėjo sutikti; kam 
tas klapatas, jei ir taip galima gyventi. 
Žandarai, kada tik užsuko, vis gyrė na
mus: “O, čia tai ne pas Gylį...”

.XVI
Kaip didžiausia naujiena nuskambėjo 

sodžiuje žinia, kad Baltaduonis dukte
riai kelia vestuves. Iš pradžių manė ne
kelti—paprašyti artimesnių giminių, 
būtų nuvažiavę bažnyčion, sugrįžę tru
putį užkandę—ir po visam. Bet duktė, 
Antosė, sako, kam mums daryti ne kaip 
visam sviete? Kam, sako, paskui man 
badys akis, kad aš išėjau kaip paskutinė 
biedniokė, be> niekur nieko. Taip, lig šiol 
apie Paliepį nebuvo girdėti, kad kas bū
tų vedęs ar kuri būtų tekėjusi be ves
tuvių. Kokios—tokios, bet vestuvės kad 
būtų. Tačiau karo metu niekas per daug 
nesistebėjo, kai ėjo kalbos, jog Balta- 
duonio namuose muzikos nebūsią: bro
lis kur nors karo lauke vaitoja, o čia, 
namuose, sesuo linksmybes rengia.

Ir muziką samdyti nusamdė, bet ves
tuvių po senovei negalėjo padaryti: ne
kepė pyragų, nes kviečių neliko nė sau
jelės, vokiečiai iki paskutinio grūdo iš- 
šluostė iš aruodų; nebuvo ir mėsos—ne
seniai krėtė, paskutinį spirginį atėmė. 
Tiesiog pasninkas. Laimė, kad dar gi
minėse buvo.

Vokiečiam užėjus Vabaliuose pirmos 
vestuvės, tad kai tik pasklido žinia, jog 
bus muzika, per vakarones pribružėjo 
jaunimo ir iš aplinkinių sodžių. Nežiūrė
jo nė kad keliai klampūs, neseniai lijo. 
Tiesa, ir jaunimas nebe tas.- Daugiau
sia vaikogaliai, paaugliai: aštuoniolikos 
ar septyniolikos metų, kurie nei šokti, 
nei kaip pridera elgtis nemokėjo: stum
dėsi, alkūnėmis vieni kitus kabino, ant 
kojų lipo. Prisirinko pilnutėlė pirkia — 
negalima buvo ne pereiti.

(Daugiau bus)

Ašies tautos bus nugalėtos 
laisvų žmonių dirbant drauge. 
Ir tas apima žmones šalių, ku
rios buvo Hitlerio pagrobtos, 
nes jų sielos pasilieka laisvos, 
nežiūrint nacių kareivių ir Ge
stapo. Kasdien mes gaunam ži
nių apie tai, kaip šie žmonės 
pasidaro įkyrus naciams ir 
ruošiasi dienai, kada įvyks 
naujas frontas Europoj ir ka
da jis ves prie galutinos per
galės.

Laisvi žmonės kovoja kartu 
su alijantais; jie kartu gamina 
karo įrankius; jie dalinasi mai
stu ir reikmenimis ir kartu iš
riša problemas. Tai taip yra 
tarp Suv. Tautų, ir taip dabar 
pas mus Amerikoje. Čia vadai 
ir darbininkai planuoja kartu 
tūkstančiuose fabrikų, čionai 
visi žmonės miestų, ūkių ir 
kaimų — kartu įeina į talką 
dirbdami tuos darbus, kurie 
pagreitins pergalę ant mūsų 
bendrų priešų.

Dabar mes apsipažinę su 
tomis pareigomis — su parei
ga surinkti atliekamą gumą, 
metalą, su pareiga prižiūrėti 
daiktus, kad jie ilgiau mums 
tesėtų, su pareiga mažiau va
žinėti ir keliauti, su pareiga 
prisilaikyti prie racionavimo 
patvarkymų, ir atsargiai nau
doti viską, ką karas išbaigė; 
virš visko reikia įsitikinti, kad 
darbas, kurį mes darome, yra 
darbas, .kurį geriausia galime 
atlikti ir darbas, kuris yra nau
dingiausiais.

VARTOKIT MAŽIAU 
KŪRO NAMUOSE

Amerika turi rimtą proble
ma.

Bet kur gyvenate, bet ką 
vartojate — anglį, koksą, ga- 
zą, elektriką, malkas arba alie
jų — turite taupyti kurą su
stiprinimui Amerikos karo jė
gos. Jeigu gyvenate rytų val
stijose arba vakarų, ir jeigu 
jūs apšildote namą aliejum, 
jūs kentėsit šalčius ir nepato
gumus per žiemą, jeigu neap
sirūpinsite dabar.

Kuras yra karo ginklas. Jis 
stato ir palaiko tankus, lėktu
vus, ir laivus, kuriuos mes 
siunčiam į priešą. Suka ratus 
mūsų karo industrijos. Šildo 
mūsų namus, ofisus, mokyklas, 
ligonines. Turime užtektinai 
žalio kuro. Mūsų problema jį 
transportuoti iš šulinių ir .ka
syklų į karo fabrikus, laivus ir 
namus visoj Amerikoj.

Kuras sunaudotas namuose 
apsunkina mūsų sumažintus 
resursus darbo ir transportaci- 
jos. Juo daugiau vartojate, juo 
mažiau šių resursų bus vesti 
karą.

Užlaikyti sveikatą ir komfor
tą Amerikos šeimų ir tuo pa
čiu laiku padėti Amerikos ko
vos jėgoms, .kiekvienas namų 
savininkas turėtų prisilaikyti 
šių taisyklių—

Peržiūrėkite ir sutaisykite 
šildymo įrengimus.

Insuliuokite sienas, stogus ir 
atiką.

Aptaisykite langus ir duris.

KONSERVAVIMAS 
NAMUOSE

Amerikos šeimai konservavi
mas prasideda namuose. Ir 
pasirodo įvairiausių progų 
konservuoti apie namus.

Namus apdažykite, kad ap
saugoti medį nuo puvimo, kad 
nereikėtų brangių pataisymų, 
kurie vėliau nebus galima pa
daryti. Dažykite tiktai sausam 
ore, kada temperatūra ne per 
šalta.

Galvanizuoti sietai turėtų bū
ti apdažomi sykį į metus. Va
riniai to nereikalauja.

Aptaisykite savo stogus, 
kad nepasirodytų skylelių. Ap
taisykite reguliariai visur, kur 
vanduo ar šaltas oras gali į- 
eiti. Peržiūrėkite vamzdžius, 
juos pataisykite ir pataisykite 
skylimus plastėrio arba cemen
to sienose.

Įdėkite antrus langus ir du
ris. Peržiūrėkite langus ir du

ris ir aplipykite, kur reikalin
ga.
Darželio aplaistytojus, “hose”, 

padarytus iš gumos, visada pa
kabinkite, kad vanduo išbėgtų. 
Ir prižiūrėkite, kad nebūtų jo
kių užsilenkimų, pakabinkit vi
duj, tada guma nepūna.

Nepradėkite jokių statybų. 
Pagerinimai mūsų nuosavybių 
turės laukti, pakol taika grįš 
Amerikoj. Statybos reikmenys 
dabar naudojamos daug reika- 
lingesniems darbams.

Švininius daiktus peržiūrėki
te ir vandens ‘vamazdžius insu
liuokite, kad palaikyti šilumą.

Viskas susiriša su posakiu: 
išleisk mažiau, vartoje mažiau, 
eikvok mažiau ir daugiau tau
pyk.

KAIP PADĖTI FBI
“Policija negali visur būti,” 

Edgar Hoover, Direktorius 
FBI įrodė. “Bet amerikiečiai 
randasi visur šioj šalyj, ir jei
gu jie prisilaikys paprastų nu
rodymų, priešas negalės įvyk- 
dinti savo juodąjį darbą.”

štai taisyklės—
Praneškite kuo greičiausiai 

artimiausiam FBI ofisui apie 
y patas arba padėjimus jums 
žinomus, kurie gali būti pavo
jingi USA.

Patys nespręskite šių infor
macijų. Mažiausios detalės ga
li išrišti įvykį, kuris tyrinėja
mas FBI.

Tūkstantis raportų gali būti 
nepamatuoti, bet tūkstantis ir 
pirmas gali sutriuškinti šnipų 
lizdą.

Patys neloškite detektyvo ro
les. Jūsų įsimaišymas gali visą 
dalyką sugadinti ir panaikinti 
mėnesių tyrinėjimus.

Nepykite, jeigu atrodo, kad 
jūsų informacijos nebuvo su
naudotos. Kaip kada yra ge
riau šiuos žmones pasekti, pa
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ATSARGIAI PRIŽIŪRĖKITE 
VASARINES DRAPANAS 
Dienos yra trumpesnės. Gi

ras vėsesnis ir vasara baigiasi. 
Dabar yra laikas padėti savo 
vasarinius rūbus ir šį sykį 
peržiūrėkite juos, nes jie turės 
jums tarnauti dar kitus me
tus. „

Atsargus padėjimas drabu
žių, kada jie nevartojami, pra
ilgins jų nešiojimo laiką.

Office of War Information.

Elizabeth, N. J.
Kompozitoriaus Juozo Žile

vičiaus 25 metų vedybinio gy
venimo sukakties minėjimas į- 
vyko 26 d. rugsėjo. Pokilis į- 
vyko Lietuvių Laisvės Svetai
nėje. Svečių susirinko apie 300. 
Apart svečių, buvo sveikinimų 
iš kitų kolonijų telegramomis ir 
laiškais prisiųsta, žilevičiai bu
vo lin^smūs ir dėkojo visiems 
už pagerbimą jų sidabrinio ju
biliejaus.

Prie skanios vakarienės 
taipgi buvo ir programa iš 
dainų ir kalbų. Vakaro vedėju 
buvo daktaras Paulionis iš 
Brooklyno. Jis pirmininkauda
mas daug juokų pridarė, per- 
statinėdamas kalbėtojus arba 
dainininkus. Dainų programą 
išpildė vietinis parapijos cho
ras. Kadangi Žilevičius buvo

garbės vietoj, kaipo “jaunikis”, 
tai chorą dirigavo varg. Dulkė 
iš Brooklyno. Choras susideda 
iš jaunimo ir neblogai išlavin
tas, gerai sudainavo keletą 
dainelių. Iš choristų taipgi dai
navo solo ir duetus.

Kalbėtojų buvo daug ir į- 
vairių. Sveikino jubiliejantus 
kun. Simonaitis, Trečiokas, G. 
Katilius, D. Anelionis, F. Sa
vickas, J. Valaitis, konsilma- 
nas T. Fordas, teisėjas Mc
Guire, Strimaitis ir J. Tyslia- 
va. Kada Strimaitį perstatė 
kalbėti, tai tuoj žmonės pa
stebėjo, .kad Strimaitis yra pra
ganęs 300,000 dolerių Lietuvos 
Atstatymo Bendrovės. šalę 
manęs sėdėjęs žmogus žiūri į 
Strimaitį ir sako: “Tai grabo- 
rius Lietuvos Atstatymo Bend
rovės.” Tysliava kalbėjo apie 
Lietuvą, sušuko: “Lietuva bus 
laisva, paliuosuota nuo visų 
priešų!” O kas tie visi priešai, 
Tysliava nepasakė. Kur tu, 
žmogus sakysi: Lietuvos di
džiausias neprietelius yra Hit
leris. Už vieną fašistą du šim
tu Lietuvių nugalabina. Kodėl 
Tysliava užtylėjo nepasakęs, 
kad Hitleris ir jo šaika mėsi
nėja Lietuvos kūną? Aišku, 
kodėl Tysliava neminėjo tikrų 
Lietuvos neprietelių. Tas Lie
tuvos mėsinėtoj as yra Tyslia- 
vos lansmanas.

Automobilių nelaimė ištiko 
Ig. Budreckių šeimą. Budrec- 
kienei pavojingai sužeidė koją, 
jaunai dukrelei išmušė keturis 
dantukus. Ig. Budreckas išliko 
kiek mažiau sužeistas.

Ukrinus.

Maskva. — Mozdoko sri- 
tyj Kaukaze hitlerininkai 
su didesnėmis jėgomis įsi
veržė į vieną apgyventą vie
tą, bet Sovietai dabar juos 
ten kontr-atakuoja.

la

Atlikime Savo Pareigą
Vajaus pradžia graži. Kontestantai visi gerame ūpe. Visi sa

ko, jog šiemet lengviau gauti naujų skaitytojų. Kadangi vaji- 
ninkams lengviau gauti po daugelį naujų skaitytojų, tai lengva 
kiekvienam gauti savo dienraščiui nors po vieną skaitytoją. Gau
ti nors po vieną naują skaitytoją yra pareiga kiekvienos apŠvie- 
tą branginančio žmogaus.

Vajus prasidėjo su 1 d. spalių ir baigsis su 1 d. gruodžio
Kurie dar neįstojote tai tuojau stokite į kontestą ir darbuoki

tes, kad gavus kuo daugiausia naujų skaitytojų. Kontestantams 
yra paskirtos sekamos dovanos:
1—$50 U. S. War Bond; 2-$30 cash; 3—$25 cash; 
i—$25 U. S. War Bond; 5—$20 cash; 6—$18 cash; 
7—$15 cash; 8—r$10 cash; 9—$7 cashir 10—$5 cash

Darbuokitės, kad gauti vieną iš aukščiau pažymėtų dovanų 
ir būti pagerbtu pasižymėjusiu apšvietos platinimo darbe. Kurie 
manote stoti į kontestą, stokite tuojau, iš pat pradžios kontesto.

“Laisvės” kaina, metams $6.00, pusei metų $3.25. Brooklyne 
(kur reikia ant kiekvienos kopijos uždėti po štampą) metinė 
kaina $6.50, pusei metų $3.50.

Naujiem skaitytojam nėra jokios nuolaidos kainoje. Viskam 
brangstant, “Laisvės” kaina nebuvo pakelta. $6.00 yra gana 
žema kaina už dienraštį.

Visi Gailine Gauti Po Vieną 
Naują Skaitytoją “Laisvei”

Kurie nestosite į kontestą, prašome gauti nors po vieną nau
ją skaitytoją savo dienraščiui laike vajaus. Gavę naujų skaity
tojų, kartu su užsakymu, siųskite ir mokestį adresuodami se
kamai :

“LAISVES” ADMINISTRACIJA
427 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.
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SOVIETU KARIUOMENE VISUR LAIMĖJO 
MŪŠIUS, APART MOZDOKO SEKTORIAUS
Sovietų Oficialiai Pranešimai
MASKVA, spal. 5. — Vidunaktinis Sovietų praneši

mas seka:
Mūsų kariuomenė spal. 4 d. vedė mūšius su priešais 

srityse Stalingrado ir Mozdoko. Kituose frontuose ne
buvo svarbių atmainų.

Per savaitę pasibaigusia spalių 4 d. kautynėse ore, 
priešų lėktuvų aikštėse ir ugnim iš Sovietų priešorlai- 
vinių kanuolių buvo sunaikinta 257 vokiečių orlaiviai. 
Tuo pačiu laiku Sovietai neteko 137 orlaivių.

Stalingrado srityje tęsėsi įtūžę mūšiai. Priešų pėsti
ninkai ir tankai be paliovos atakuoja mūsų pozicijas. 
Du batalionai vokiečių pėstininkų ir tankai atakavo 
vieną iš mūsų pozicijų šešis kartus per dieną.

Mūsų kariai su parama savo artilerijos atmušė visas 
vokiečių atakas ir sunaikino apie 200 priešų kareivių 
ir oficieriu.

Kitame sektoriuje sovietiniai artilerijos gvardiečiai 
išdegino tris vokiečių tankus, nutildė dvi baterijas 
priešų kanuolių, sudaužė kelis fortukus ir nušlavė apie 
tris kuopas vokiečių pėstininkų.

Į šiaurių vakarus nuo Stalingrado mūsų kariuomenė 
darė veiklius žygius. Kautynėse dėl vienos aukštumos 
dalinys sovietinės kariuomenės “N” sudaužė du vokie
čių tankus ir sunaikino 150 priešų. Tapo sudaužyta vie
na vokiečių kanuolė, aštuoni kulkasvaidžiai ir keturios 
mortiros.

Grupė sovietinių žvalgų drąsiai užklupo vieną priešų 
oficieriu centrą ir pagrobė svarbius jų štabo dokumen
tus. 1

Mozdoko srityje tebeina mūšiai vienoje apgyventoje 
vietoje. Sovietinės kariuomenės dalinys per dieną at
mušė šešias atakas priešų tankų ir pėstininkų. Buvo 
sužalota septyni vokiečių tankai ir sunaikinta dvi kuo
pos vokiečių.

Voronežo srityje mūsų pėstininkai ir tankai viename 
sektoriuje padarė drąsią ataką ir prasilaužė į fašistų 
pozicijas. Nugalėdami įnirtusius hitlerininkų pasiprieši
nimus, raudonarmiečiai užėmė priešų apsigynimo pozi
cijas.

Tose kautynėse buvo užmušta 1,800 priešų kareivių 
ir oficieriu per vieną dieną, taipgi pagrobta kiekis jų 
įrengimų ir nelaisvėn paimta tam tikras skaičius hit
lerininkų.

Paimtas nelaisvėn, vienas rumunų leitenantas sake, 
kad jo divizija tapo visiškai supliekta. Jos likučiai buvo 
pasiųsti užnugarėn ir dapildyti senesniais vyrais. Ant 
greitųjų pralavinti, jie tapo atgal atsiųsti frontan. Vo-. 
kiečiai įmetė tą diviziją į mūšį pavojingoje fronto da
lyje, ir pe keletą pirmųjų dienų buvo užmušta daugiau 
kaip 2,000 jos karių. >

MASKVA, spal. 4. — Stalingrado srityje sovietinė 
kariuomenė atmušė priešų atakas. Raudonoji artilerija 
nušlavė apie 200 vokiečių ir sunaikino devynis jų tan
kus, 35 trokus, šešias baterijas mortirų ir septynis di
džiuosius kulkasvaidžius.

Kitame sektoriuje sovietiniai gvardiečiai ir mortiros 
tiksliai nutaikyta ugnim privertė atakavusius vokiečius 
skubiai pasitraukti atgal.

Į pietus nuo Salingrado vienas dalinys sovietinių ko
votojų supliekė penktąjį pulką rumunų; pagrobė kiekį 
kanuolių ir kitų karinių reikmenų.

Į šiaurių vakarus nuo Stalingrado sovietinė kariuo
menė darė ofensyvius žygius kai kuriuose sektoriuose; 
užėmė vieną aptvirtintą vokiečių poziciją ir sunaikino 
beveik visą kuopą jų pėstininkų.

Mozdoko srityje tęsėsi mūšiai vienoj apgyvento j vie
toj, į kurios pakraščius priešai vakar įsiveržė.

Viename šiaurvakarinio fronto sektoriuje sovietinė 
kariuomenė sunaikino 10 priešų fortukų ir apie dvi 
kuopas pėstininkų.

Raudonarmiečiai tęsė mūšius arti vienos apgyven
tos vietos ir pagrobė daug karinių reikmenų. Kitame 
sektoriuje priešų pėstininkai ir tankai įvarė kylį į so
vietinius apsigynimus, bet griežta kontr-ataka, perė
jusia į kautynes durtuvais, raudonarmiečiai sustabdė 
vokiečių briovimąsi pirmyn.

Chicagos Žinios
Vyskupas Sheil Linki Rusijai: 
“Mano Dieve, Laimink Juos”

Rusų Karo Pagelbos jauni
mo skyriaus, surengtose iškil
mėse dėl Liudmilos Pavličen- 
kos buvo skaityta vyskupo 
Sheil telegrama.

Pavličenko atvykti Chica- 
gon pakvietė majoras Kelly, 
ši jaunuolė, kuri neseniai čia 
lankėsi, yra pasižymėjusi kar- 
žygiškumu. Ji nušovė 309 na
cius.

Vyskupas Sheil savo tele
gramoj sakė:

“Katalikiško Jaunimo orga
nizacija džiaugiasi panelės 
PavliČenkos atvykimu į Chica- 
gą. Ją čia pakvietė garbingas 
majoras. Pavličenko atstovau
ja didžius žmones, kurie rašo 
istoriją savo karžygiškumu, 
kovodami prieš piktą įsiveržė
lį.

“Mano Dieve, laimink juos.”

Suėmė 4 Svetimšalius; Taipgi 
Trumpų Bangų Radijo

Federalės valdžios agentai 
čia suėmė 4 svetimšalius — 
Ašies valstybių šalininkus. Ra
do trumpų bangų radijo apa
ratą, keletą paveikslų trauki
mo aparatų, revolverių ir šo
vinių.

Suėmė juos ant ūkių netoli 
Elgino.

Dabar jau visoj Chicagos 
apylinkėj bus suimta viso 174 
pritarianti Ašies valstybėm. 
Jie tyrinėjami. V.

Stewart Warner Co. Turės Iš
mokėt $300,000 Darbininkams

Pagaliau priėjo galą ilgiau
sias ginčas tarpe Stewart War
ner Co. ir Jungtinės Automo
bilių Darb. unijos. Tos kom-

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

Jungtinių Tautų bendrą prie
šą.

Niekas gal nesuskaitys ir 
niekas, pasauliui nepaskelbs 
pilnų davinių, kiek šiame ka
re rytų fronte žūsta naciškų 
bestijų. O jų jau krito daug 
milijonų. Visi laukai, kuriuos 
jie okupavo, yra riebiai nu
tręšti ne tik krauju ir lavonais 
jų aukų — žuvusių Raudono
sios Armijos kovotojų ir nužu
dytų civilinių žmonių, bet 
taipgi krauju tų bestijų. Jų, 
aišku, yra žuvę ir žūsta dau
giau, negu raudonarmiečių, 
nes jie beveik visą laiką veda 
užpuolimą.

Štai, praneša iš Maskvos, 
kad penki puikūs rusai šauliai 
paklojo 1,860 nacių per du 
mėnesiu. Jie taip išsilavinę 
šaudyt, pasak pranešimo, jog 
gali pataikyti į voverės akį! 
O tokių puikių šaulių yra 
tūkstančiai ir jie be pasigai
lėjimo skina besiveržiančius 
hitlerininkus.

panijos dirbtuvėj, 4535 W. 
Fullerton Ave., 1937 m. kilo 
streikas. Kompanija nesiskai
tė su organizuotais darbinin
kais ir laužė streiką. Vienu 
kaitų net 180 darbininkų pra
šalino iš darbo. Streiką dali
nai' sulaužė.

Unija vedė kovą. Unijos dis
kriminavimo klausimas liko 
perkeltas į Darbo Santikių Ta
rybą. Ten buvo išneštas palan
kus nuosprendis unijai. Darb
daviai su tuo nesutiko. Perkė
lė ginčą į teismą. Pagaliau ir 
U. S. Circuit Apeliacijos teis
mas tarė savo žodį ir palaikė 
unijos teisingą reikalavimą, 
kad uniją turi pripažinti, kad 
kompanija turi atmokėti dar
bininkams algas, kurie buvo 
prašalinti iš darbų ir juos grą
žinti atgal dirbti.
• Dabar kompanijai teks už
mokėti apie $300,000 nemokė
tų algų laike streiko, kuris 
kilo iš to, kad kompanija pra
šalino kelis CIO narius.

Tie pinigai bus pasklaidyti 
tarpe 180 darbininkų. Dar yra 
apie 15 darbininkų, kurie ne
dirba. Juos turės priimti at
gal į darbą.

Šį unijos laimėjimą tenka 
skaityti pačiu žymiausiu Chi
cagos apylinkėj. R. T.

Lietuvių Ex-Mainierių 
Kliubo Veikla

L. E. M. Kliubas vasaros lai
ku turėjo susirinkimų pertrau
ką. Susirinkimų, nelaikė per 
tris mėnesius.

Pereitas susirinkimas įvyko 
rugsėjo 20 dieną, C. Ūkelio 
svetainėje, 3436 So. Lituanica 

rAve. Susirinkimas buvo skait
lingas. Perstatyta 26 nauji na
riai į kliubą. Visi priimti vien
balsiai.

Valdybos ir komitetų rapor
tuose pažymėta, kad niekas 
nemirė šiuo laikotarpiu. Susir
gusių narių radosi Joe Repšis, 
R. Jasionienė ir B. žolynas. Iš
važiavimus turėjome du, pa
sekmės buvo geros.

Naujuose sumanymuose pa
keltas klausimas kaslink mūsų 
kliubo dalyvavimo ateinan
čiuose balsavimuose. Kadangi 
mūsų šalis yra kare ir reika
linga išrinkti į valdvietes to
kius kandidatus, kurie stovi su 
prezidentu Rooseveltu už lai
mėjimą šio karo, pasvarsčius 
palikta pačių narių nuožiūrai 
(Kodėl ?—Redakcija).

Kitas naujas sumanymas: 
Kad kliubas įsteigtų kareivių 
draugų arba draugių komite
tą. To komiteto užduotis būtų 
veikti dėl" moralės ir medžia
ginės paramos kliubo narių 
šeimynų nariams, tarnaujan
tiems kariuomenėje. Tas įne
šimas atidėtas metiniam susi
rinkimui svarstyti.

Biznio komisija pranešė, 
kad yra rengiamas vakaras 
lapkričio 21, Lietuvių Audito
rijoje. J. G.

VISI ŠIO KRAŠTO PATRIJO- 
TAI PIRKIM APSIGYNIMO 

BONUS

DXIB V.»
nf i n i trr t

Hitlerininkai Įkaitino 
Italus Streikierius

London. — Užsieninis 
talkininkų radijas pranešė, 
jog naciai suvarė į kalėji
mus 500 italų geležinkelio 
darbininkų Sedlece, Lenki
joj. Tie italai išėjo streikan 
dėl to, kad vokiečiai vertė 
juos dirbt po 14 valandų per 
dieną ir perblogai juos mai
tino. Streikieriai reikalavo 
sugrąžint juos Italijon.

■ , ■  k—. ■ ,

Berlyno radijas, be jokio 
patvirtinimo, pasakoja, būk 
vokiečiai per kautynes dur
tuvais atėmę iš Sovietų ke
lis blokus namų Stalingrade.

New Eagle, Pa.
Gerų darbininkų judėjimo 

rėmėjų, ir “Laisvės” skaitytojų 
Dacių sūnus žinai Jerry Dacis 
išėjo tarnauti Jungtinių Vals
tijų kariuomenėn. Jis savano
riai įstojo į armijos vadinamą 
“air korp” liepos 12 dieną. 
Dabar jau yra “staff sergen- 
tu.” Dabar jis randasi anoje 
pusėje vandenyno.

Jaunuolis Dacis yra narys 
Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimo 105 kuopos. Jo tėveliai 
turi teisę didžiuotis savo sū
numi.

Koresp.

Toronto, Canada
"Torontiečiai Pradėjo Vajų 

Pildant Kongreso Tarimą
Rugs. 27 d., lietuvių name, 

įvyko susirinkimas, sušauktas 
Toronto Lietuvių Antihitleri
nio Komiteto pastangomis.

Clement Vokietaitis
Lietuvis Advokatas 

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. TRianglo 5-3622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7179

* LIETUVIŠKAS ★

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINK) 
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. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių' kapinių 
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

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

530 Summer Avenue 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

Susirinkimas buvo šaukia
mas dviems tikslams: nušvies
ti dabartinę pasaulinę situaci
ją ir sukelti Sovietų Sąjungos, 
tuo patim sykiu ir Lietuvos, 
kovotojams paramos.

Kalbėtojom buvo draugas 
Z. Janauskas. Jis gan ryškiai 
apibudino, kas kliudo demo
kratijų pusėje tinkamam ir 
pilnam karo vedimui, o kas 
darbuojasi už kuo greitesnį 
Hitlerio sumušima. Iš savo v t
kalbos darydamas išvadą, jis 
pabrėžė, kad dabar darbo 
žmonėms ir tikriems demokra
tijos šalininkams prieš akis 
stovi dviguba užduotis: viena, 
darbuotis už sustiprinimą jė
gos, kuri veikia už pilnas ka
ro pastangas, o antra, savo iš
galėmis remti kariškus kovo
tojus ir nuo karo nukentėju
sius žmones.

Draugas Matas Guoba, ko
miteto sekretorius ir vakaro 
pirmininkas, nušvietė Sovietų 
Sąjungos kovotojų užduoda
mus smūgius Hitlerio gaujoms 
ir apie didėjantį visokių reik
menų trūkumą Sovietų Sąjun
goje, kuris trūkumas paeina 
nuo netekimo teritorijos ir su
griautos pramonės.

Jis kreipėsi į susirinkusius 
kviesdamas, kad kiekvienas 
savo dalimi prisidėtų dėl su
teikimo Sov. Sąjungos kovoto
jam ir gyventojam paramos. 
Į jo atsikreipimą, trumpu lai
ku, susirinkusieji suaukojo 
350 dolerių.

Tai graži parama iš tokio 
mažo būrelio, nes susirinkime 
dalyvavo tik apie 100 žmonių.

Labai gaila, kad tiek mažai 
torontiečių tepasistengė į taip 
svarbų susirinkimą atvykti.

Bet draugas Guoba ragino 
dėl to nenusiminti. Jis prane
šė, kad šiuo susirinkimu tas 
kongreso nustatytas vajus tik 
pradedamas, ir kad komitetas 
darbuosis, jog nei vienas To
ronto lietuvis nebūtų aplenk
tas. Darbas bus^ tęsiamas to
liau. Todėl prašė visus, kurie 
atjaučia reikalą, kad savo au
ką priduotų bet kada, bet ku
riam komiteto nariui.

Taipgi susirinkime buvo at
sikreipta dėl drabužių. Dra
panos Sovietų Sąjungos žmo
nėms yra jau renkamos ir ku
rie tokių atliekamų drapanų 
turi, yra raginami, kad jas at
neštų. į salę vakarais. Jas pri-

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
geidaujamą. Tai
pogi atmaliavoji 
įvairiom spalvom.

STOKES
St., Brooklyn

JONAS 
512 Marion

Kamp. Broadway ir Stono Ave. 
prie Chauncey St., Broadway Lino

Tel. GLenmore 5-6191

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

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

UNDERTAKER 

ims ir persiųs viršuj paminė
tas Toronto lietuvių komitetas.

Reporteris.

Ontarijos Vyriausybės Vadai 
Ragina Paliuosuot Pasida

vusius Komunistus
Ontarijos provincijos prem

jeras Mičel Hepburn ir pro
kuroras Gordon Konant pa
siuntė federalei vyriausybei 
telegramą, raginančią, kad 
Tim Buck ir kiti Kanados Ko
munistų Partijos vadai būtų 
paliuosuoti.

Savo telegramoj teisingumo 
ministeriui Loran jie nurodo, 
kad situacija dabar žymiai 
pasikeitus, negu kad buvo tuo
met, kada buvo išduoti parė
dymai internuoti juos, taipgi 
parlamentarinis komitetas re
komendavęs nuimti uždraudi
mą nuo Komunistų Partijos. 
Prie to, tie žmonės trokštą vi
sais galimais būdais padėti 
vesti karą. To viso akivaizdoj, 
nurodo jie, būtų sveikiau Ka
nados žmonių vienybei ir mo
ralei, jeigu įsakymas juos in

Lietuvių Kuro Kompanija 
įsigykite žiemai anglių, nes į rudenį bus 

sunkus anglių pristatymas į miestus

Mes taipgi aprūpinam 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

NOTARY
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5048

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

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

660 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Lietuvių Rakandų Krautuve '

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

IŠDIRBĖJAI IR PARDAVĖJAI 

Geriausios Rūšies Rakandu 
Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių 

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENĖ ir SŪNAI

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

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

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

F. W. Shalins 
(Shalinskas)

Funeral Home 
84-02 Jamaica Ave.

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

' Penkta* PuilApb

ternuoti būtų panaikintas ir 
jie paliuosuoti.

Tim Buck ir 13 kitų komu
nistų vadų ir veikėjų pasidavė 
karališkai policijai geruoju, 
per savo advokatą. Jiems susi
rinkus pas advokatą, advoka
tas telefonu pranešė, kad ko
munistų. vadai pasirengę pasi
duoti areštui. Policijai sutikus 
su propozicija, jie buvo nu
vežti į policijos štabą, kur jie 
ir buvo suimti ir paskui nuga
benti į Don kalėjimą.

Tim Buck, Kanados Komu
nistų Partijos sekretorius, sa
vo pareiškime reporteriams 
užginčijo gandus, jog jis buvo 
Meksikoj ar kur kitur už Ka
nados sienų.

Jie nutarę pasiduoti už tai, 
kad būtų galima vesti bylą už 
panaikinimą parėdymo inter
nuoti juos, o laimėjus — stoti 
į darbą už laimėjimą karo.

Speciali komisija iš Ottawos 
jų apeliaciją peržiūrės kaip 
galint greičiau. Tuo tarpu jie 
bus laikomi Don kalėjime To
ronte.
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NewYorko*^8šžgfe?lnl(»
Kom. Kandidatė Pasmerkė 

Fašistų Terorą
Fašistų Gengės Siaučia 
Bronxe ir Brooklyne

Elizabeth Gurley Flynn, ko
munistų kandidatė į kongres- 
manus at-large, pasmerkė 
gengsterių terorizmą Bronxe 
sekamu pareiškimu :

“Kaipo asmuo, kuris išgyve
no South Bronxe per 27 me
tus, esu labai nustelbta to be
gėdiško vandalizmo, kurį aš 
laikau Farleyizmu praktikoj 
South Bronxe.

“Tas parodo, ko mes galime 
laukti, jeigu John J. Bennett 
būtų išrinktas gubernatorių. 
Tai paeina nuo Coughlino 
Krikščionių Fronto ir Mc
Williams šaltinių, kurie buvo 
požemiuos iki paskiausių lai
kų, kadangi mūsų miestas yra 
progresyvus, darbo unijų mies
tas ir piliečiai abelnai neužgi- 
ria tų baisių stormtruperiu 
veiksnių.

“Kuomet Jungtinių Valstijų 
prezidentas, mūsų valstijos 

(gubernatorius ir gubernato
riaus pavaduotojas buvo bau
biami ir šnypščiami pribruktoj 
demokratų konvencijoj Brook- 
lyne ir draugas ir rėmėjas Hit
lerio pastumdėlio, Ispanijos 
fašisto Franco, nominuojama 
su sveikinimais, tas davė tiems 
(gengsteriškiems) elementams 
ėjimo pirmyn signalą.

“Jie dabar išrėpliojo iš sa
vo olų kovoti prieš mūs šalies 
karo pastangas. Tas matosi iš 
eilės brutališkų atakų ant 
South Bronxo wardenu, kurie 
atstovauja vyriausybę ir or
ganizuoja apsigynimą žmonių 
nuo atakų iš oro.”

Flynn atsišaukė į žmones ir 
valdininkus veikti suvaldymui 
chuliganų.

Kliubiečiy Žinios
Praeito penktadienio vaka

rą įvyko Amer. Lietuvių Pilie
čių Kliubo kvartalinis susirin
kimas. Narių atsilankė nema
žai ir sumokėjo daug duoklių.

Paties susirinkimo svarba, 
tai išrinkimas komisijos suren
gimui Naujų Metų vakarienės. 
Mat, šį metą visiems nebus 
lengva rengti vakarienes, kuo
met įeina galion mėsos apru- 
bežiavimas. Kam, ne kam, bet 
toms “suprizų parems”, tai 
tikrai bus. galas.

Nupirkta 10 tikietų po $2, 
Maspetho Liet. Piliečių Kliu
bo vakarienės, kuri įvyks spa
lių 17, minėjimui kliubo 32 
metų sukakties, žmonės suėję 
galės gerai pašveisti paukštie
nos, nes gyvulienos, tai, vei
kiausiai, bus maža.
Dariaus-Girėno Paminklo Sta

tymas Atidėtas po Karui 
Paminklo statymo komite

tas atsikreipė prie susirinki
mo, prašydamas patarimo, ką 
dabar reikia daryt, vest pir
myn paminklo statymo dar
bą, ar laikinai sustabdyt jį, 
pakol pasibaigs karas? Susi
rinkimas net ilgai nesvarstęs, 
diduma balsų, patarė atidėti 
kalbamą darbą po karui, nes 
dabartiniu laiku visų spėkos 
ir centai drūčiai surišti laimėti 
karą; statymas paminklo, tai 
taikos laiko darbas. Prie to, 
nežinia, kas bus su ta pačia 
Lietuvių Aikšte, nes kalbama, 
kad platins Union Avė., o jei
gu taip bus, tai aikštės ne
liks, nebus kur nei paminklą 
statyt. Sakoma, kad jeigu ne 
karas, — platinimas Union 
Avė. jau būtų buvęs pradėtas 
šių metų pavasarį. Tai, va 
koki yra pranešimai.

Kliubo Sergantieji
Kliubas turi aštuonis ser

gančius narius. Vincas Paške
vičius po 5-kių mėnesių ligos 
jau pasitraukė nuo ligonių la
po, pasveiko. Antanas Kun

drotą, buvęs sportininkas-ris- 
tikas, jau nuo 12-tos birželio 
serga cukrine liga. Juozui An
tanavičiui 12-tą rugsėjo pada
rė operaciją ant apendiko. 
Pijušo Skučo sveikata pablo
gėjo, sutino kojos ir šiaip 
skausmai didinasi. Petras Sty
ra sakė, kad už poros savai
čių gal jau pradės dirbt, gal? 
Ilgiausiai sergąs, tai Feliksas 
Osipauskas; nuo vidurio sau
sio mėnesio džiova kankina jį 
ligoninėj. Stasys Masiulis irgi 
ligoninėj. Kiti gydosi namuo
se. J. N.

Organizuoti valkatos, mato
mai, įkvėpti krikščionių fron
tininkų ir kitų grupių, sklei
džiančių žmonėse defytizmą, 
antisemtizmą ir visokios rūšies 
hitlerinį raugą, atvirai pradė
jo užpuldinėti ir demoralizuo
ti South Bronxo civilinių ap
sigynimą.

Jau pirmiau ne kartą buvo 
pranešta apie užpuldinėjimus 
ant wardenu, sabotažavimą jų 
patvarkymų, bet pereitą šeš
tadienį jau prieita prie organi
zuotos ablavos, užpulta Zonos 
1-mos sektoriaus E patalpos 
prie Crimmins Avė. ir 141st 
St. Ten buvę wardcnai Mi
chael Puritz, 601 Oak Terrace 
ir Benjamin Makawaka, 335 
Crimmins Ave., tapo užata- 
kuoti 11-kos mušeikų gengės. 
Patalpos langai išdaužyti, Ma- 
kawakos mašina, kurioj jie
du j ieškojo apsaugos nuo val
katų, taipgi sužalota.

Ataka, kaip paprastai, pra
vesta su riksmais “Heil Hit
ler” ir “Išmušti žydus.” Ata
koj dalyvavę vyrukai visi apie 
19 ir iki 24 metų. Iki šiol areš
tuota tik du.

Incidentas dėjosi skersai 
gatvės nuo to kampo, kur 
Krikščioniu Fronto ablavukas 
Joseph McWilliams, fašistas 
teroristas, laikydavo savo mi

tingus ir bliaudavo savo anti
semitiškas tiradas iki, paga
liau, atsidūrė kalėjime. Pasta
ruoju laiku McWilliams buvo 
iš kalėjimo paleistas.

Tik prieš kelias dienas toj 
pat susiedijoj fašistų banditu- 
kai buvo užatakavę sinagogą 
ant St. Mary St., ją išmozojo 
svastikomis.

Dėl pastarosios atakos ant 
wardenu kol kas buvo areš
tuoti du: Anthony Taska, 22 
m., kuris sakėsi esąs iš Hays
ville, Md., gyvenąs 5015 Ed- 
mundston Rd. ir Joseph Mc
Mahon, 19 m., 290 Brook Ave.

Panašus incidentas užperei- 
tą savaitę buvo Brooklyne, 
kur valkatos užpuolė patrijoti- 
nį bonų pardavimo mitingą 
prie Fifth Ave. ir 50th St., So. 
Brooklyne.

Peter V. Cacchione, Miesto 
Tarybos narys, kuris buvo vy
riausiu to mitingo kalbėtoju 
įkaitino ir tos sekcijos polici
ją broliavime su coughJiniškio 
plauko elementais. Ten radosi 
policija prieš mitingą, kad už
drausti garsiakalbį, kurio var
tojimui turėta leidimas, bet 
niekur negalėjo rasti policijos, 
kada pronaciški valkatos pra
dėjo trukdyti mitingą šauks
mais niekinimo Rusijos, žydų, 
prezidento Roosevelto.

Kas Tie Bonų Registratoriai?

Dienraščio
“LAISVES”

Koncertas
įvyks

Lapkr.-Nov. 8
Bus

LABOR LYCEUM
BROOKLYN, N. Y.

Daugiau Medžioklių 
Ant Gemblerių

Majoro vajuje apvalyti mie
stą nuo visokių gemblerių, 
Bronxe ir New Yorke suimti 
keli dideli “fišės” ir daug ma
žiukų. Tarpe suimtųjų yra 
Thomas J. Ryan, 52 m., kuris 
laikoma buvus vyriausiu Moe 
Annebergo talkininku, ir Al
fred Goodman, savininkai 85 
apartmentų namo 834 Pen- 
field St., Bronx.

Tame name, kaip skelbia 
policijos agentai, jie turėję 
kelis apartmentus neva išduo
tus nesamiems gyventojams. 
Tuose apartmentuose jie turė
ję savo gemblerių sandėlius ir 
telefonus, daugelį suvestų net 
į drabužių šėpas, per kuriuos 
palaikė susisiekimą su savo 
pavaldiniais.

Jų metinė apyvarta iš gem- 
blerystės siekusi miliono dole
rių.

New Yorke Papjautas 
Kariškis

Atsilankęs atostogų iš armi
jos karys Edwin Berkowitz 
pereitą savaitę tapo mirtinai 
persmeigtas peiliu netoli baž
nyčios 114th St, ir St. Nicho
las Ave., New Yorke, mena
ma, apiplėšimo tikslais.

Anot policijos, areštuoti 
trys jauni vyrukai, William 
Diaz, 18 m., 114 W. lllth 
St.; Benitez De Jesus, 18 m., 
16 E.- 110th St. ir Ameriko 
Romano, 19 m., 11 W. lllth 
St., esą prisipažinę nužudę ka
rį susirėmime atimti iš jo pi
nigus, kurių jiems pasirodę 
labai daug, kada karys juos 
išsitraukė iš kišeniaus karčia- 
moj, bet kurių radę labai ma
žai iškrėtus jo kišenius po nu^- 
žudymo.

Ar Užsiregistravot?
Piliečių registracija baigsis 

10-tą šio mėnesio. Nelaukit 
paskutinės dienos, užsiregis
truoki! tuojau. Valandos nuo 
5 po piet lig 10:30 vakaro.

Lietuvių tarpe, Brooklyne, 
tie patys elementai, kurie 
1941 metais, balandžio 20 
dieną laikė konferenciją, ir 
buvo sudarę ant Hitlerio plano 
teroristų - smaugikų komitetą, 
kurio nariai landžiojo pas lie
tuvius biznierius, grąsino tiems 
biznieriams, jeigu jie garsin- 
sis “Laisvėj,” kurie terorizavo 
lietuvius šapose ir organizaci
jose, — dabar dangstosi neva 
Amerikos “patriotais.”

Bet jie nėra joki patriotai. 
Jie nori tik savo politinį šar- 
latanizmą pridengti Amerikos 
vėliava. Kiekvienam yra aiš
ku, kad kiekvienas Jungt. 
Valstijų pilietis, kiekvienas 
čia gyvenąs padorus, demo
kratiškas žmogus turi visomis 
jėgomis padėti mūsų vyriau
sybei ir jos talkininkėms karą 
laimėti, kaip tai: peykant 
kuodaugiausiai karo bonų, 
duodant Raudonajam Kryžiui 
kraujo, ^renkant seną metalą, 
gumą, dirbant karinėse indus
trijose, greičiau gaminant, ge
riau gaminant ir pristatant 
kur reikia ginklus ir amunici
ją. Tai mūsų visų būtinos pa
reigos.

Už pirkimą bonų, už kitus 
darbus reikia ir agitacijos, ir 
aiškinimo tiems, kurie nesu
pranta. Tam tarnauja spauda, 
kalbėtojai ir tam turi tarnau
ti organizacijų susirinkimai.

Ir tatai atliekama. Piliečiai 
veik visi pasirašė pažadą, kad 
jie pirks karo bonus nors už 
10% savo įplaukų. Ir reikia 
pirkti kuo daugiau. Darbo 
unijos prižiūri, kad jų nariai 
pirktų. Darbdaviai turi prižiū
rėti, kad jų darbininkai pirk
tų. Dienraštis “Laisvė,” kaip 
ir kita spauda, ragina kuo
daugiausiai pirkti bonų.’ Tai 
mūsų visų pareigos.

Bet vėlesniu laiku atsirado 
Brooklyne grupė lietuvių, ku
rie landžioja po organizacijas 
ir taip pas lietuvius ir reika
lauja : “Užsiregistruok, kad 
pirkai boną. Paduok savo 
vardą, pavardę, bono seriją ir 
numerį.”

Kas čia yra, ar tai agitaci
ja už daugiau pirkimą bonų? 
Nieko panašaus! Tie elemen
tai nori pasigarsinti, kad būk 
jie tuos bonus tiems žmonėms 
pardavė. Kriaučius nusipirko 
boną dirbtuvėj raginamas

unijos ir darbdavio, o ponas 
S. nori, kad pas jį užsiregis
truotų ! Tokis registravimas 
nereikalingas! Tie ponai, at
rodo, nesupranta, kad jų. ir ki
tų pareiga kuo daugiau bonų 
pirkti, bet nel(kqkius ten “re
gistravimus” atlikti.

Taigi, gali kas paklausti: 
kodėl jie nori, kad pas juos 
užsiregistruotų ? Tik todėl, 
kad tie smetoniški elementai 
nori pasigarsinti, mūsų vyr 
riausybės žmogių akyse pasi
rodyti, kad būk jie tuos bo
nus tiems pirkėjams pardavė. 
O kada jie turi pirkėjo vardą, 
pavardę, antrašą, bono seriją 
ir numerį, tai jiems tas atlikti 
nesunku, nes kad ir teisin
giausi valdininką jie gali ap
gauti !

Iš kitos pusės, jie mano “iš
reikalauti” iš Washington© 
vyriausybės jiems tokią Lietu
vą — smetoninę, kokios jie 
nori. Ir ši jų kazyrė labai 
menka. Kiekvienas turi pirkti 
bonus ne todėl, kad jis vieno
kios ar kitokios Lietuvos nori, 
bet todėl, kad jis čia gyvena, 
kad jis turi padėti mūsų kraš
tui karą laimėki.

Prieš-amerikoniškas jų nu
sistatymas, kada jie sako: 
“Mes norime parodyti, kiek 
lietuviai bonų nupirko.? Ir čia 
yra netikras darbas. Jeigu no
rite geriau pasidarbuoti, tai 
rūpinkitės patys daugiau nu
sipirkti tų bonų ir kitus pa-

OFICIALIS LDS OPTIKAS
UNION SQ. 

OPTICAL CO.
147 FOURTH AVE.

Arti 14th St.
Akis Ištiria 
GYDYTOJAI

100 nuo!, unija Kapoj 
Telef.s GR. 7-7553
nFTRniTF. 1 2539 Woodward Avenue DETROITE. / 602 Hofmann Bldg.

N. SHAFFER. WM. VOGEL, Direktoriai

CHARLES]
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Prielankus Patarnavimas
306 Union Avenue

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

Gerai Patyrė Barberiai

Antradienis, Spalių 6, 1942

Prašome Jsitėmyti

Pirkite Kareiviam KALĖDŲ Dovanas DABAR

Amerikos Pilietis

3

parodykite mums 
ir mes duosime

Adomas Walmus, So. brook- 
lynietis, pereitą penktadienį 
skaudžiai užgautas darbe sun
kiam retežiui trūkus ar pasly
dus ir smogus galvon. Gydy-

LLD 1 
sirinkimas 
karo 7:30 
svetainėj, 
dalyvauti, 
lai parengimo, kuris įvyks po Lais
vės koncerto. Nariai, katrie dar ne- 
užsimokėje duoklių, ateikite užsimo
kėti. — 1 Kuopos Org. (234-236)
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kalbinti, bet ne registruoti jau 
nupirktus!

Mes, Amerikos liaudis, ne
galime amžinai skirstytis pa
gal tautas, tas nesveika mūsų 
šalies reikalams. Visa Ameri
kos liaudis — yra anksčiau ar 
vėliau iš kitur atvažiavus. Mū
sų vyriausybė nepageidauja, 
kad Amerikos piliečiai, Ame
rikos žmonės amžinai skaldy
tus! ir girtųsi: “mes lietuviai,” 
“mes lenkai,” “mes rusai,” 
“mes vokiečiai” ir t.t., bet pa
geidauja, kad mes sakytume 
—Mes Amerikos žmonės! Mes 
amerikonai, kilę iš lietuvių — 
jeigu kas dar nori!

Kada lietuviai, lenkai, žy
dai, rusai ir kiti tampa šios 
šalies piliečiais, tai jie nusto
ja ne tik senų Lietuvos, Len
kijos pilietybės teisių, bet pri
siekia būti ištikimais mūsų ša
lies piliečiais. Ir kada tie lie
tuviški poneliai, būdami Ame
rikos piliečiais, o rūpinasi vis, 
kaip čia Lietuvoj nusipirkti 
dvarą, kaip ten grąžinti sme- 
tonizmą, tai jie nėra ištikimi 
mūsų kraštui, tai jie tik viena 
koja čia stovi. Kada ateiviai 
tampa Amerikos piliečiais, tai 
veik kiekvienu kartu teisėjai 
savo kalboj prašo, pabrėžia, 
kad mes taptume pilnai ame
rikonais ir namie kalbėtume 
savo šeimoj savo naujos tėvy
nės—Jungtinių Valstijų—kal
ba. Reikia susipažinti su ša
lies istorija, tradicijomis, gy
venimu, pamylėti jos viską, 
nes ji — nauja tėvynė mūsų 
ir mūsų gentkartės.

Bet tie “bonų registratoriai” 
tokiais nėra. Jie Jungt. Vals
tijų piliečiais tampa tik dėl 
“mados” ar biznio išrokavi- 
mais. Paskui visur pirmoj vie
toj stato Lietuvos klausimą ir 
ant to klausimo kelia suirutę 
organizacijose, skaldo Ameri
kos žmonių nuomonę.

Todėl, kada tie “registrato
riai” reikalauja iš jūs regis
truotis ir jus net gązdina sa
kydami: “Mums iš Washirigto-’ 
no taip liepė,” tai paklauskit 
jų : Kiek jie patys bonų nu
pirko? ir pasakykite jiems, 
kad nupirkti’ bonai, tai jau 
duota mūsų šalies reikalams 
pagalba ir jų registracija ne
reikalinga, kad ne registracija 
nupirktų bonų reikia rūpintis, 
bet reikia rūpintis, kaip jų 
daugiau nupirkti, kaip dau
giau padėti mūsų šalies val
džiai.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Šv. Jurgio Draugystės bertaininis 
susirinkimas įvyks trečiadienį, spa
lių 7 d., 7:30 v. v. Piliečių Kliubo 
salėje, 280 Union Avė. Nariai pra
šomi dalyvauti ir ta proga užsimo
kėti į Draugiją mokestį, kad nelik- 
tumet suspenduoti. — Ch. Nečiuns- 
kas, Sekr. (234-235)

BROOKLYN, N. Y.
kuopos labai svarbus su- 
įvyks ketvirtadienio va- 
val., spalių 8-tą, Laisvės 
Visi nariai malonėkite 

Reiks apsvarstyti reika-

Akiniai už $7.50
Per sekančia^ 30 dienų, mes 

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

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

Atsilankę 
šį skelbimą 
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?

Brooklyn© Lietuvių Kom. 
Sov. Sąjungai Gelbėti ruošia 
masinį mitingą. įvyks penkta
dienį, spalių 23 d., Grand Pa
radise salėje. Bus įdomių kal
bėtojų ir koncertinė progra
ma. Prašome pasižymėti tą 
dieną ant kalendoriaus. Kitose 
laidose daugiau bus pranešta.

L. Kavaliauskaitė, ižd.
(234—236)

tojas galvai susiūti sudėjo ke
lis stičius. Parvežtas namo 
417—36th St. Pirmadienį tu
rėjo eiti X-Rai egzaminui, kad 
nuspręsti sužeidimo laipsnį ir 
tolimesnį gydymą.

Walmus’as yra Laisvės skai
tytojas ir veiklus pažangiųjų 
organizacijų narys, tad jo ne
laimė yra ir visų nelaime. 
Walmus’u vienatinis sūnus, 
Dr. Adomas Walmus, randa
si J. V. kariuomenėj, pietinė
se valstijose.

Linkime draugui greit pa
sveikti. J. W.A. Walmus Sužeistas 

Darbe
Brooklyn© berniukai skau

tai ruošia pagal stubas rink
liavą “skrepo.” Už jį gautus 
pinigus panaudos pirkimui 
Raudonajam Kryžiui kantino 
(canteen).

Paskutinė Išsiuntimo Diena 1-ma Lapkričio
Užeikite ir apžiūrėkite mūsų

Speciali kareiviams dovanų departmentą
=»» Maži rankpinigiai palaikys bi daiktą..

: ROBERT LIPTON
• ATDARA VAKARAIS.

VIRI-THIN* RAMONA VIRLTHIN* RAPIIIL-

701 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. STagg 2-2178

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

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

kad visados bus patenkinti.

Linksma Parė Kiekvieną Šeštadieni!
TURIME GERŲ VYNŲ IR DEGTINIŲ

Ateikite pasimatyti su Giviais
(Geriausias Alus Brooklyne

Mre8a#J --------------------------------------------------

459 GRAND ST
Skersai nuo Republic Teatro 

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

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
/JgF Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

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

sipažinti.

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

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