
Šiandien, spalių 7 dieną, su
kanka lygiai dešimts mėnesių,

Darbo žmonių
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Metants

kai mes esame kare, kai ban- , z- .'.„.ll.........r::...........—----- ---------- .— ;
ditiški japonai pasalingai už
puolė Perlų Uostą.

Prieš dešimts mėnesių Ame
rikos žmonėse reiškėsi tenden
cijų pašiepti japonus. Jie ma
žiukai, jie neturį ginklų, jie
neturį karui žaliosios medžia
gos, jų lėktuvai seni, atsilikę, 
toli gražu neprilygsta ameri- 

z kiečių lėktuvams, — ir tų ma
žai teturį; jų karo laivų sie
nos labai plonos, greit per-
šaunamos — ir tų pačių mažai 
teturį. Jeigu Amerikai tektų
su Japonija kariauti, 
vo tūli ekspertai, tai 
sius mėnesius ji būtų 
nugalėta.
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Tokiu nuomonių reiškėsi 
Amerikos spaudoje ir per ra
diją. Kuriais sumetimais tos 
pranašystės buvo darytos, — 
sunku dabar pasakyti, bet jų 
buvo daug. Ir jos, reikia pasa
kyti, buvo labai Amerikai ža
lingos.
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Šaukimas Tarybų Lietuvos 
Tautų į Vienybę Kovai 

Prieš Ruduosius Žvėris
Rašo IRENA STAčELSKA 

Lietuvos Respublikos Aukščiausios Tarybos 
Narė nuo Vilniaus.

SOVIETAI ĮVARO GILES
NIUS KYLIUS Į NACIU

ARMIJOS SPARNĄ v

Tik Viename Stalingrado Sektoriuje Vokiečiai Pasistūmė •

Šiandien jau niekas apie ja
ponus taip nekalba, šiandien 
jau kitokios nuomonės apie 
juos kiekvienas, kuriam teko 
šiek tiek susipažinti su japonų 
pekliška karo mašina. Toji ka
ro mašina yra baisi. Jai sunai
kinti reikės nemažai pastangų.

Per dešimts mėnesių japo
niški imperijalistai užgrobė 
milžiniškus žemių plotus. Jie 
paėmė dvi milžiniškas tvirtu
mas, — Hong-Kong ir Singa
pūrą. Singapūras buvo skaito
mas “neįveikiama tvirtuma,” 
tik visa bėda, kad jos kanuo- 
lės buvo atsuktos ne į tą pusę, 
iš kurios japonai atėjo. . . Per 
tuos dešimts mėnesių Jungti
nės Tautos tegalėjo tik defen- 
syve laikytis.

Rimtesnieji karo reikalų ži
novai teigia: vyriausis fašisti
nės Ašies galvažudis yra Hit
leris. šiuo metu stipriausios 
mūsų karinės jėgos turi būti 
nukreiptos jam sunaikinti, ati
darant antrąjį frontą Europo
je. Kai Hitleris bus sunaikin
tas, tuomet nesunku bus sunai
kinti ir Tolimų Rytų banditas.

Be abejo, tai yra tiesa!

Dešimts karo mėnesių pada
rė milžiniškų pakaitų mūsų 
gyvenime.

Tik nuo dabar mes pajusi
me karinės padėties buvimą 
mūsų kasdieniškame gyveni
me. štai prezidentas Roosevel- 
tas išleido dekretą, reguliuo
jantį gyvenimo kainas, algas, 
uždarbius. Vis arčiau ir ar
čiau einame prie porcijų. Jei
gu kada nors manėme, kad 
Amerikoje visko turime per
daug, tai, štai, greitu laiku pa
matysime, jog esama kitaip. 
Viskas turi pirmiausiai būti 
atiduota karo reikalams.

Be abejo, Amerikos žmo
nės be zurzėjimo pasiduos vi
sokioms reguliacijoms, parei
nančioms iš karinės padėties. 
Svarbu tik tas, kad visi žmo
nės galėtų dirbti, kad visi ga
lėtų pavalgyti ir apsirengti; 
kad pelnagrobiai ‘negalėtų iš 
karo susikaupti naujų milijo
nų. Atrodo, prezidentas ta 
linkme ir mojasi pravesti ka
rinę ūkio programą.

Skaitau angliškąjį “Tiesos” 
(iš spal. 1 d.) skyrių. Jis yra 

.suredaguotas Mato šolomsko, 
kuris pavaduoja Joną Orma- 
ną, esantį Dėdės Šamo armi
joje.

Naujojo redaktoriaus sure
daguotas laikraštis daro gra
žaus įspūdžio. Tiek literatūri
niai, tiek technikihiai jis ge
rai apdirbtas. Vadinasi, Matas 
pilnai užpildė tą spragą, kurią 
paliko Jonas Ormanas pasi
traukdamas.

Smagu!

Washington, spal. 5 d. — Jungtinių Valstijų laivyno 
,departmentas išleido sekamą pranešimą:

ŠIAURINIS RAMUSIS VANDENYNAS
Amerikos bombanešiai, veikdami iš naujų stovyklų 

Andreanof salų grupėje, Aleutų salose, beveik kasdien 
atakuoja japonus Kiškoj.

Spalių 1 ir 2 d. amerikiečiai pataikė bombomis į ja
ponų kariuomenės ir orlaivių stovyklas. Mūsų lakūnai 
nušovė žemyn penkis priešų orlaivius.

Amerikos bombanešiai sunkiai sužalojo du japonų 
laivus ties Kiška.

PIETINIS RAMUSIS VANDENYNAS
Jungtinių Valstijų marininkai atlaiko savo pozicijas 

Guadalcanal saloje, o mūsų orlaiviai plačiai atakuoja 
japonus. Dažnai įvyksta susikirtimai tarp amerikiečių 
ir priešų žvalgų, bet nebuvo jokių svarbių atmainų 
pozicijose. Nors mūsų lakūnai ryžtai atakuoja japonus, 
bet japonam vis dar pavyksta įgabenti mažas grupes 
jų karių į Guadalcanal salą tuo laiku, kai būna tam
su.

Rugs. 2l9. d. maža grupė didžiųjų Japonijos bombane- 
šių, lydima lėktuvų kovotojų, atakavo mūsų pozicijas 
Guadalcanal saloje. Mūsų kovos lėktuvai nušovė žemyn 
keturis japonų lėktuvus ir privertė jų bombanešius su- 
mest bombas į vandenį, pirm atlekiant jiem iki taiki
niu.

Amerikos orlaiviai bombardavo ir apšaudė japonų į- 
' rengimus Rėkatos Įlankoje, nukirto žemyn du priešų 
vandenlėktuvus ir užkūrė eilę gaisrų.

Rugs. 30 d. Amerikos orlaiviai bombardavo ir padegė ‘ 
japonų amunicijos sandėlį ir sužalojo jdu priešų jūrinius 
lėktuvus.

Amerikiniai bombanešiai sužalojo ir, matyt, nuskan
dino vieną japonų karinį laivą naikintuvą ties Viru 
Uostu.

Amerikinės Lekiančios Tvirtumos bombomis padegė 
nedidelį japonų laivą ties Greenwich salomis.

Spalių 2 d. japonų bombanešiai, saugomi lėktuvų 
kovotojų, vėl atakavo amerikiečių punktus Guadal
canal saloje. Mūsų lakūnai nušovė keturis priešų lėktu
vus. Japonai nenumetė jokių bombų.

Churchill Neatsako į 
Klausimus apie Pa

ramą Sovietams
London, spal. 6. — Angli

jos ministeris pirmininkas 
Churchill sakė seimui, kad 
nereikią daugiau jokio pa
reiškimo apie Anglijos pa
galbą Sovietam prieš Hit
lerį. Churchillas prašė, kad 
niekas nestatytų-jo valdžiai 
klausimų apie anglų para- 
.mą Sovietams arba apie tos 
paramos padidinimą bei pa
gerinimą.

Taip Churchill atsiliepė į 
Sovietų premjero Stalino 
laišką Associated Press at
stovui, kuriam Stalinas pa
reiškė, kad tikroji paspirtis 
Sovietam tai būtų atidary
mas antro fronto prieš na
cius Europoje.

Nauja Smarki Anglijos 
Orlaivių Ataka prieš

Vokiečių Fabrikus
London, spal. 6. — Apie 

200 Anglijos orlaivių nak
tį bombardavo fabrikinius 
nacių miestus vakarinėje 
Vokietijoje ir šiaurinėje 
Francijoje.

Anglų bombos sukėlė di
džiulius gaisrus, kurie bu
vo matyt per keliasdešimt 
mylių. Žuvo dešimt Angli
jos bombanešių.

Australija. — Australai 
pažygiavo dar pirmyn prieš 
japonus Owen Stanley; kal
nuose, Naujojoj Guinejoj.

Washington. — Valdžia 
uždėjo lubas namų rendoms 
(nuomoms) jau 45-se vals
tijose.

BOMBA NACIAM, FRANC. REKRUTUOTOJAM
Vichy, Franc., spal. 6.— 

Labai smarkus bombos 
sprogimas suardė vokiečių 
biurą Lyons mieste, kur jie 
rekrutavo francūzus vežti 
Vokietijon dirbti.

Bent dešimt Vichy Fran
ci jos darbo ministerijos 
darbininkų pasitraukė iš 
vietų dėl to, kad valdžia 
verstinai gabena francūzus 
darbininkus Vokietijon.

MASKVA, spal. 1, PRESS WIRELESS INC.
Mūsų draugai ir broliai yra prispausti ir trempiami 

po sunkiu kariniu batu vokiečių fašistų, bet tebeveda 
drąsią kovą. Kaip mes šioje fronto pusėje, taip jūs ana
pus fronto turime įtempti visas savo jėgas. Mes apsi
ginkluosime didžiausia karžygyste ir gilia neapykanta, 
kad padarytume galą piktadarystėms tų žmonių sker
dikų. Mes patys savyje rasime tą neapykantą ir didvy- 
rybę. Jau praeitais amžiais begalinė neapykanta prieš 
vokiečius barbarus sujungė rusus, lenkus ir lietuvius 
bendron kovon prieš tuos grobikus ir plėšikus.

Keturioliktojo šimtmečio pradžioje karaliaus Laket- 
ko armija maršavo prieš prūsų gaujas išvien su Gedi
mino armija. Sujungtos draugingų tautų jėgos—lietu
viai, lenkai, rusai, Ukrainai ir cechai—ties Žalgiriu su
mušė stipriausią, šarvuotą vokiečių šuniškų riterių ar
miją. Tokių įvykių atmintis buvo ir širdyje mūsų poeto 
Adomo Mickevičiaus, kuris, būdamas svetimame kraš
te, šaukė:

“Lietuva, mano tėvyne! Tu esi kaip sveikata. Kaip 
tave reikia branginti, sužinos tik tas, kas tavęs nete
ko.”

Ar jūs atmenate neatlaidžią kovą Gražinos ir Konra
do Valenrodo^? “Bergždžios yra.jpastangoi^ tų, kurie no
rėtų sutaikyt mus su kryžiuočiais. Nes viš" tiek, ar žmo
gus būtų kunigaikštiško kraujo ar paprastas, niekur ne
rasi Lietuvoje nė vieno tokio, kuris nežinotų jų viliūgy- 
stės ir nachališkumo. Kas gi nepasirinktų šimtą kartų 
verčiau mirti mūšio lauke nuo jų ginklų, negu maldauti 
jų malonės? Geriau paimt į savo ranką raudonai įkai
tintą geležį, negu paspaust kryžiuočio ranką.”

Vilniaus studentai!
Vokiečių fašistai kursto jus į brolžudingą karą prieš 

brolius lietuvius, rusus, žydus ir baltgudžius, kurie sy
kiu su jumis kenčia nuo vokiečių fašizmo, to tautų pra
keiksmo.

Tose pačiose eilėse su lenkais sukilėliais kovojo kar
žygė lietuvaitė Emilija Plateraitė, o Dombrovskis, vi
sus stebindamas savo narsa ir drąsa, pradėjo sukilimą 
Lietuvoje.

Tragiškais 1836 metais slaptose, pogrindinėse organi
zacijose sueidavo lenkai, lietuviai, baltgudžiai, Domb
rovskis ir Vrublevskis, Narbutas ir Prokovskis, Vys- 
loch ir Kalinovskis, kurie kovojo už laisvę ne tik savo 
tautoms, bet ir visai žmonijai.

Vilniaus darbo žmonės! Atsiminkite didvyringą savo 
kovą prieš kaizerio žandarus laike okupacijos 1918 me
tais, kada lietuviai ir lenkai, rusai ir baltgudžiai, kovo
dami petys petin, išvijo vokiečius plėšikus iš mūsų kraš
to.

Draugai, Vilniaus lietuviai, lenkai, žydai, baltgudžiai! 
Jūs labai gerai atsimenate, kad įvairiatautis, daugia
tautis Vilnius prie Tarybų valdžios, ačiū Raudonajai 
Armijai, girdėjo nuo platformos didžiuosius žodžius vi
sų, tautų brolybės. Lietuviai, lenkai, žydai, baltgudžiai 
ir rusai savo kalbomis laisvai kalbėjo. Mes lankėme te
atrus lenkų, lietuvių, žydų, rusų ir baltgudžių. Niekas ta
da neuždarinėjo baltgudžių, lenkų ar lietuvių mokyklų. 
Lietuvos Tarybų Respublika atnešė gerovę, kultūrą ir 
apšvietą visoms tautoms. Darbininkai gavo darbą. Dir
bantieji valstiečiai gavo žemės.

Visa tai sunaikino piktadariškoji hitlerininkų ranka, 
šimtai tūkstančių valstiečių, darbininkų ir intelektualų 

išgabenta Vokietijon į verstinus darbus, šimtai tūkstan
čių užkankinta kalėjimuose ir koncentracijos stovyklo
se, tūkstančiai geriausių vyrų ir moterų Vilniuje ir 
Kaune sušaudyta. Vokiečiai okupantai išžudė lietuvių 
vaikus Palangoje, išplėšė mūsų kultūrinius turtus, su
degino mūsų knygas. Toks tai yra sąrašas kriminalių 
darbų, kuriuo atliko hitlerininkai korikai. Tai nedory
bės, kokių dar niekada pirmiau nebuvo Lietuvos isto- • • • f ■rijoj.

Vokiečių fašistai lygiai sutrempė žmogišką ir tauti
nę vertybę ne tik tarybinių tautų, kurias jie užkaria
vo, bet ir visų kitų Europos tautų.

Tarybinės tautos šiandien karčiai keršija už badą ir 
apkrečiamų ligų siautimą, už vokiečių kariuomenės be- 
stijiškumą, už išplėšimą bei išniekinimą visko, kas buvo 

(Tąsa 5 puslapyje)

Truputi Pirmyn; Visur
EKSTRA

Maskva, spal. 6. — Rau
donarmiečiai prasiveržė į 
naujas aptvirtintas nacių 
sritis į šiaurvakarius nuo 
Stalingrado. Sovietiniai ko
votojai, tarp kitko, užė
mė dar vieną kariniai svar
bią aukštumą toje srityje..

.Naujausias pranešimas iš 
fronto sako, jog Stalingra
do gynėjai per paskutines 
24 valandas atmušė visas 
hitlerininkų atakas ir prie
šai niekur nė kiek nepažen
gė pirmyn tame fronte.

Tapo sudaužyta ir kelioli
ka atakų, kurias vokiečiai 
padarė per dieną prieš dar
bininkų buveinių centrą 
šiaurvakariniame Stalingra
do pakraštyje.

Voronežo fronte, 300 my
lių i šiaurių vakarus nub 
Stalingrado, sovietine ka* 
riuomenė šturmu įsiveržė į 
vieną apgyventą vietą, ku
rios gatvėse dabar siaučia 
žiaurūs mūšiai.

Maskva, spal. 6. — Sovie
tų kariuomenė pagilino ky
lius, kuriuos ji įvarė kai
ry n šonan vokiečių linijų į 
šiaurių vakarus nuo Stalin
grado.

Naciai subūrė dar dau
giau kariuomenės, tankų ir 
kitų pabūklų šturmuot dar
bininkų buveinių centrą 
šiaurvakariniame Stalingra
do pakraštyje, kur pirm ke
lių dienų jie įvarė nedidelį 
savo kylį. Jie padarė jau 32 
atakas toje srityje ir dar 
pasistūmė truputį pirmyn. 
Visur kitur sovietiniai ko-

Naciai Įvedė Aštry Ka
rinį Stovį prieš Nor

vegus Trondheime
London, spal. 6. — Hitle

rininkai įvedė griažčiausią 
karinį stovį prieš norvegus 
mieste Trondheim, Norve
gijoj. Sako, kad Jie susekę 
norvegų sąmokslą suardyti 
geležinkelius ir pakrikdyti 
visą reikmenų išvežiojimą 
naciams.

Vokiečiai per radiją grū
mojo be jokių ceremonijų 
sušaudyti visus, kurie bent 
kaip sabotažuotų hitlerinin
kus.

i

Kitur Sovietai Atsilaiko
------ ’ R L ( • 
votojai atremia priešų ata
kas.----------------------------------- j

Hitlerininkai tame sekto- | 
riuje turi kur kas daugiau 
kariuomenės, negu Sovie- d 
tai.

Vien šiaur-vakariniame 
Stalingrado sektoriuje per 
dieną buvo užmušta dar 1,- 
500 fašistų. ?

Raudonosios Armijos pa
dėtis į šiaurvakarius nuo 
Stalingrado bendrai page
rėjo.

Mozdoko srityje, Kauka
ze, raudonarmiečiai atmušė 
visas fašistų atakas ir at
griebė kai kurias pozicijas.

Kariniai Sovietų laivai 
Baltijos Jūroje nuskandino 
vokiečių laivą 10,000 tonų. 
Jis gabeno nacių karius ir 
reikmenis.

NACIŲ SKELBIMAI
Berlyno radijas skelbia, 

kad vokiečiai, girdi, pažy
giavę pirmyn šiaurinėje 
Stalingrado dalyje ir Kau
kaze. Hitlerininkai pasako
ja, būk į šiaurių rytus nuo 
Mozdoko jie nušlavę pulką 
raudonųjų raitelių ir nelai
svėn paėmę kelis šimtus so
vietinių karių. Naciai giria
si, būk jie nuskandinę Juo
dojoj Jūroj žibalinį Sovie
tų laivą, 7,000 tonų.

Vokiečiai pasakoja, būk 
jie pažygiavę gerokai pir
myn į pietų rytus nuo Il
men ežero.

Hitlerininkai garsinasi, 
būk rugsėjo mėnesį jie nu
skandinę Juodojoj Jūroj 24 
sovietinius laivus, viso 42,- 
000 tonų įtalpos.

(Tai yra nepatikimi prie-, 
šų pagyrai, kurių visai nie
kas kitas nepatvirtina.)

i

Danijos Valdžia Atme
tus Nacių Pakvietimą 
“I Valstybių Sąjungą”
London. — Pranešama, 

kad Vokietija pakvietė Da
niją “savanoriai” prisidėti 
prie nacių organizuojamos 
“valstybių sąjungos”, kuri 
veiktų pagal Hitlerio “nau
jąją tvarką.” Danijos val
džia nepriėmus pakvietimo. 
Dėl to naciai grūmoja Da
nijos vyriausybei, kuri ir 
taip yra vokiečių komando
je.

STALINAS TEBERA APSIGYNIMO KOMISARU
Maskva. — Sovietų vy

riausybė užginčijo pasklei
stus užsieniuose girdus, būk 
J. Stalinas pasitraukęs iš 
apsigynimo komisariato ir 
paskyręs maršalą Borisą 
šapošnikovą apsigynimo ko
misaru.

šapošnikovas yra galva • 
Sovietų generalio štabo.

O Stalinas,, kaip buvo, 
taip ir tebėra apsigynimo 
komisaras ir kartu komisa
rų tarybos pirmininkas 
(premjeras).
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Perkraustytas Fabrikas Dirba
—Aš kalbėsiu labai trumpai, pareiš

kė fabriko direktorius A. Uvarovas.— 
Prie mūsų fabriko artinosi frontas ir bu
vo nuspręsta fabriką iškraustyti toli už- 

\ frontėn. Labai svarbu gerai ir greitai 
iškraustyti, o tai priguli nuo mūs visų.

Pirmiausiai buvo išvežta dokumentai, 
svarbiausios mašinos ir svarbiausi me
chanizmai. Jau pirmas traukinys su 
fabriko dalimi važiavo į rytus, o fabri
kas dar vis dirbo frontui. Atėjo eilė iš
vežti ir kitas fabriko mašinas.

Fabriką kraustėme į gilumą mūsų ša
lies. Kada mašinos buvo pervežtos j nau
ją vietą, tai penktą dieną po jų prista
tymo mechanikai jau stojo dirbti. Sunku
mų perkraustyme buvo labai daug, bet 
pasiryžimas nugalėti priešą visus sun
kumus nugalėjo.

Į naują vietą pervažiavę aukšto išsi
lavinimo technikai ir darbininkai dirbo 
trimis pakaitomis, kol viskas buvo su
tvarkyta. Jeigu kurie dalykai dar ne
buvo atvežti, tai juos pakeitėme rezervi
niais. Fabrikas dirbo fronto aprūpini
mui ir visi darbininkai stengėsi, kad jis 
greičiau naujoj vietoj pradėtų reikmenis 
gaminti.

Greitai iš fabriko buvo pareikalauta 
pagaminti nauji karo pabūklai, daug su
dėtingesni, kaip pirmesni. Brigada, va
dovybėje Čeburakovo, atliko, tą uždavinį, 
tartum būtų pas mus normalius, taikos, 

'laikas. imi . ,
Ir štai, po kelių dienų mūsų gamyba 

jau ne tik pasivijo tą, kuri buvo senoj 
vietoj, bet pasiekė 117 nuoš. Plieno te
kintojas Kandariev planą išpildė net 297 

. nuoš.
Kartu su fabriku pervažiavo 97 nuoš. 

jo senų darbininkų ir darbininkių. Pas 
visus buvo troškimas kuo greičiau per
kraustyti fabriką į saugią vietą ir vi
siems išvažiuoti, ne todėl, kad priešo bi
jota, bet todėl, kad savo ilgų metų pa
tyrimą atidavus fronto gamybai.
, Šitokių įkvepiančių pareiškimų Tary
bų Sąjungos spaudoj pasirodo tiek ir 
tiek.

viename fronte, o paskui, Jungtinių Tau
tų nelaimei, atsisukti pries Angliją ir 
Ameriką su visomis jėgomis.

Prie tokių priklauso ir New York 
“World-Telegram” redakcija, kuri iš 
Rugsėjo 28 dienos puola niekinti poną 
Wendell Willkie. Ir nenuostabu: juk tai 
“World Telegram” redakcija neseniai 
muilino Amerikos žmonėms akis, būk 
Hitlerio sumušimui nereikėsią Anglijos 
ir Amerikos armijoms Europoj išlipti, 
būk per 15-ką parų Anglijos ir Ameri
kos lėktuvai, bombarduodami po 1,000 
kasdien, Hitlerį privers pasiduoti. Aiš
ku, kad tas blofas yra ir paikas ir sykiu 
naciška propaganda! Maltos, Sevastopo
lio, Stalingrado oro bombardavimai į 
dulkes sumuša tos “oro atakų” proto 
ubagus.

"Naujienos” Ir Vėl Apsimelavo '“N” No. 131 štai kaip 
“strategiškai” f i 1 osofavo: 
“Hitleris gali Rusiją sumuš-

Bijo Karo Laimėjimo
Kad antras frontas prieš Hitlerį Euro

poj yra būtina mūsų karo laimėjimo są
lyga, tai tas aišku, kaip diena. Preziden
tas Rooseveltas daug kartų pareiškė, kad 
išlaimėjimui karo, mes turėsime išlipti 
Europoj ir sumušti Hitlerį. Ir juo grei
čiau tas bus padaryta, tuo greičiau ir su 
mažiau aukų mes karą laimėsime. Kal
bėti, būk Anglija ir Amerika neprisiren
gusios karui, neprisirengusios atidaryti 
antrą frontą, tai daugiau negu žeminti 
mūsų šalies garbę ir garbingąją armiją, 
kuri veržiasi į kovą.

Mr. Wendell Willkie Maskvoj pareiš
kė, kad jis yra įsitikinęs, jog juo greičiau 
tas frontas bus atidarytas, tai geriau. Ir 
Mr. Wendell Willkie pareiškė, kad tas 
frontas reikalingas mūsų karo laimėji
mui. Ir dar daugiau: jis nesako, kad tą 
klausimą palikti “militaristų nuožiūrai,” 
bet sako, kad “žmonės 'privalo bakstelėti 
į šoną kai kuriems karo vadams, kad juos 
paraginus, nes ‘ateinančią vasarą antras 
frontas gali būti jau pervėlu.’ ”

Tai aiškiai pasakė prezidento pasiun
tinys. Ir į tai tuojau atsiliepė Anglijos 
komandierius Indijoj generolas Waved, 
kad jis trokštąs antro fronto atidarymo, 
o anglų lordas Strabolgi ir kiti tos ša
lies anti-hitlerininkai ir darbiečiai rei
kalauja atidaryti antrą frontą. Amerikoj 
darbo unijos ir šimtai žymiausių žmonių 
jau seniai pasisakė už tuojautinį atida
rymą antro fronto prieš Hitlerį.

Bet stulpu stoja prieš tai tie, kurie 
nori, kad Hitleris ilgiau galėtų vesti ka
rą pries vieną Sovietų Sąjungą, tai yra,

Sužeistojo Žvėries Kaukimas
Vokietijos naciai minėjo dviejų metų 

Vokietijos, Italijos ir Japonijos karinio 
suokalbio sutarties pasirašymą. Hitlerio 
užsienio ministeris Von Ribbentropas 
kaukė sužeisto žvėries balsu. Jis skelbė 
melus, būk nuo nacių užpuolimo ant So
vietų Sąjungos, jie užmušė, sužeidė ir 
suėmė 14,000,000 raudonarmiečių. Aiš
ku, kad tai nacių pasigyrimas.

Toliau kalbėdamas apie mūšius Stalin
grado fronte jis sakė, kad pilnai pasiti
kįs, jog “kovingi vokiečiai- juos laimės,” 
jie “užduos tokį smūgį Sovietams, nuo 
kurio jie neatsigaus.” Užmiršo tas Hit
lerio latras, kad jau virš metai atgal Hit
leris ir Goebbelsas skelbė, kad jie visai 
“sunaikino Sovietų Sąjungos armiją,” 
kad jie “tik likučius gaudo,” kad jiems 
“visur keliai atdari.”

Stalingrado Mūšiai Pralenkia 
Verduno Mūšius

Sovietų Sąjungos žinių vedėjas J. 
Aleksandrov padarė palyginimą, kad da
bartiniai mūšiai prie Stalingrado yra ke
lis kartus didesni, žiauresni ir Sovietų 
Sąjungai sunkesni, kaip buvo mūšiai prie 
Verduno 1916 m.

Tada kaizerio sūnus prieš Verduną 
naudojo 500,000 armiją, dabar Hitleris 
prieš Stalingradą naudoja 1,000,000, tai 
yra, du kartus skaitlingesnę armiją. Ta
da prieš Verduną nebuvo nei vieno vo
kiečių tanko, o dabar Hitleris prieš Sta
lingradą naudoja tūkstančius tų baisių 
mašinų. Tada prieš Verduną nebuvo ka
ro lėktuvų, o dabar kasdien nemažiau 
tūkstančio nacių bombininkų ir mūšio 
lėktuvų puola Stalingradą. Tada kanuo- 
lės ir jų sviediniai buvo daug silpnesni, 
negu dabar ir abelnai visi ginklai daug 
menkesni už dabartinius. Ir Hitlerio 
nuostoliai prie Stalingrado, žinoma, ir 
Sovietų nuostoliai yra didesni, negu buvo 
prie Verduno.

Bet kas svarbiausia, kad 1916 metais 
Vokietijos kaizeris turėjo vesti karą ant 
dviejų frontų, kada jo sūnus puolė Ver
duną, tai tuo laiku Rusija puolė Vokieti
ją iš rytų, generolas Brusilovas išvystė 
ofensyvą, kurioj sunaikino 1,500,000 
vokiečių ir austrų, o dabar Sovietų Są
junga turi pati viena gintis; antro fron
to dar vis nėra.

Neišgelbės Hitlerio Agentų Nei 
Amerikos Pilietybė

Kada mūsų šalies vyriausybė pradė
jo areštuoti Hitlerio, Japonijos ir Mus- 
solinio agentus, mūsų priešus, tai dau
gelis hitlerininkų raminosi, sakydamiesi, 
kad jie yra “amerikonai,” kad jie turį 
Jungtinių Valstijų pilietybės popieras ir 
todėl puolimai juos nepaliesią. Kiti “pa
mainė savo kailį,” atsargiau pradėjo ra
šyti po įvykių Perlų Uoste, tai yra, po 
gruodžio 7 dienos, kada ant mūsų šalies 
Japonijos samurajai pasalingai užpuolė.

Bet Hitlerio agentų neišgelbės nei jų 
“pakeitimas kailio,” nei tas, kad jie ap- 
gavingai tapo Amerikos piliečiais. Gene- 
ralis prokuroras Francis Biddle davė įsa
kymą suimti 500’ vokiečių Bundo vadų, 
kurie turi Jungtinių Valstijų pilietybę, 
ją atimti ir juos padėti į koncentracijos 
liogerius. Tokis įsakymas išsiuntinėtas 
valstijų prokurorams su tų hitlerininkų 
vardais.

Ir apkaltinimui jų generalis prokuro
ras ima jų veiklą ne vien po to, kai Ja
ponija, Vokietija ir Italija užpuolė ant 
Amerikos, bet ir ką jie veikė daug anks
čiau, kaip tai, jie ėmė nacių bundo pri- 
siegą, kokias priėmė rezoliucijas ir ką 
rašė dar kovo mėnesį, 1941 metais bun
do organas “Deutscher Weckruf und Be- 
obachter,” ir t.t.

Įsakymai išsiųsta į St. Louis, Chica

Politinis “Naujienų” ban- 
krutas yra didesnis, kaip 
bent kokio kito laikraščio. 
Dar visai neseniai jos šau
kė, kad Hitlerio karas prieš 
Staliną, tai yra Sovietų Są
jungą, Amerikos talkininkę, 
tai “karas dviejų banditų.” 
Bet nors ir Hitlerį pavądino 
“banditu”, bet tai buvo tik 
del svieto akių, nes kasdien 
“Naujienos” spausdino Hit
lerio apmokamo agento 
Prano Ancevičiaus telegra
mas, garbinančias hitleriz- 
mą. Paskui jos spausdino 
“Laiškus iš Lietuvos/“Lai
škus iš Lisabono” ir straip
snius iš Hitlerio gazietų.

Tą savo nacišką propa
gandą ir bjaurojimą So
vietų Sąjungos jos bandė 
pridengti teroristų ir veid
mainių obalsiu: “Mes ne 
prieš rusus, mes tik prieš 
Sovietų valdžią, tik prieš 
komunistus.” Tokį pat obal- 
sį Sovietų Sąjungoj vartojo 
Hitlerio žmogžudžiai, pa
siųsti ten teroristų aktams. 
Tokį pat obalsį vartojo Hit
lerio agentai trockistai. To
kį pat obalsį metė iš Ar
gentinos atvažiavus buvusio 
caro giminaitė “kunigaikš
tytė” Marija, kuri sako, 
kad jeigu ir caras būtų gy
vas, tai ir jis sveikintų Rau
donąją Armiją, bet tuo pat 
kartu niekina Sovietų Są
jungą.

“Naujienos” yra rinkėjos 
visokių šmeižtų, pulenų, ku
rias paleidžia prieš Ameri
kos talkininkę Sovietų Są
jungą bile kokis trockistas, 
bile kokis Hitlerio agentas. 
Jos tuos pletkus ir bjauro- 
jimus dar savaip padailina 
ir todėl pačios “Naujienos” 
pasidaro nešvaresnės, kaip 
bent kokis žmonijos išmata, 
nes jos sugeria kas tik bjau
riausio yra ir da papildo. 
Tokis “Naujienų” politinis 
veidas.

Susmuko su Goebbelso 
Propaganda

Kaip tik Hitlerio razbai- 
ninkai užpuolė Tarybų Lie
tuvą ir visą Sovietų Sąjun
gą, tai Hitlerio propagandos

aparatas su Goebbelsu prie
šakyje šaukė apie dideles 
savo pergales, apie tai, kad 
“galutinai sunaikino Rau
donąją Armiją,” “sunaikino 
Sovietų ' orlaivyną,” kad 
“užduotas tokis Sovietams 
smūgis, nuo kurio jie nie
kados neatsikels,” kad “Hit
lerio armija jau tik gaudo 
raudonarmiečių likučius ir 
naciams visu keliai atdari.”

Visi tie Goebbelso pasigy
rimai rado vietą “Naujie
nose” ir pagal juos Grigai
tis rašė redakcinius prana
šaudamas greitą Hitlerio 
laimėjimą.
“Naujienos” pasakojo, kad 

“Hitlerio armija kaip pei
lis per sviestą pereis per 
Raudonąją Armiją.” Hit
leris skelbė “chaosą” So
vietų Sąjungoj ir “Naujie
nos” No. 258, 1941 metais 
skelbė tą pat, pasakodamos, 
kad būk “Amerikos mašinos 
rudy j a Rusijoj,” kad “bolše
vikai senas mašinas veža į 
vytus,” tai yra, toliau nuo 
fronto, o “Amerikos naujas 
arčiau fronto,” kad jas na
ciams perdavus. “Naujie
nos” stojo prieš bent kokią 
Amerikos pagalbą Sovietų 
Sąjungai, nes būk Sovietai 
vis vien jau “sumušti” ir ten 
pasiųstos mašinos ir ginklai 
tik Hitleriui teks.

Antron dienon po to, kaip 
Hitleris užpuolė Sovietų Są
jungą, tai yra birželio 24 
d., 1941 metais, “Naujie
nos” štai kaip autoritetin
gai rašė:

“Stalino diktatūra vistiek 
yra pasmerkta žlugimui. 
Klausimas yra tik kelių 
menesių, o gal būt savaičių, 
kada ji žlugs.” O tik dieną 
prieš tai “Naujienos” rašė: 
“Stalinui, jo kruvinai ban
ditiškai diktatūrai jau... 
jokios vilties nebėra.”

Kada Raudonoji Armija 
supliekė Hitlerio govėdas 
prie Maskvos, atrėmė nuo 
Leningrado, pradėjo vary
ti laukan iš Sovietų Sąjun
gos, * tai Grigaitis teisino 
Hitlerį, kad būk jį stumia 
atgal ne Raudonoji Armija,

bet “generolas dumblas,” 
“generolas žiema,” “genero
las rusų utelė.” Ir vėliau 
matydamas, kad Hitlerio 
pagyrus šuo nunešė ant uo
degos, tai pareiškė: “Nau
jienos” nesiima spręsti karo 
klausimus, jos nėra specia
listės tais klausimais. “Nau
jienos” tik specialistų min
tį padavė.”

“Padavė?” O kodėl “Nau
jienos” niekados nematė tų 
specialistų, kurie nuo pa 
karo pradžios pranašavo 
Hitlerio galą? Kodėl jos tik 
rankiojo ir rankiojo pože
minio pasaulio pletkus?
Naujas “Naujienų” “Stra

tegų” Bankrotas!
Nors “Naujienos” ir pa

reiškė, kad jos nesiima ka
ro klausimais išvadas da
ryti, bet Grigaitis raminosi, 
tiešijosi per visą pereitą 
žiemą Hitlerio garsytu “pa
vasario ofensyvu” ir prana
šavo nacių laimėjimą. To 
“pavasario ofensyvo,” taip 
ir nebuvo, didvyringi Sevas
topolio apgynėjai pavertė 
jį į niekus.

Bet štai prasideda vasa
rinis Hitlerio ofensyvas 
prieš Sovietų Sąjungą. Jis 
prasideda ne su tokia jėga, 
kaip buvo 1941 metais ant 
2,000 mylių, bet siauru ruož
tu, apie 300 mylių pietuose. 
“Naujienų” redakcijos šta
bas nusidžiaugė ir vėl puo
lėsi pranašauti Hitlerio per
galę. Čia mes privesime iš 
“Naujienų” tas goebbeliškas 
pranašystes:

ti visiškai.... Bet Rusijoj 
Hitleris karo laimėti nega
li... Karą laimėti jisai gale- 
tų tiktai sumušęs savo prie
šus Vakaruose” — reiškia 
Angliją ir Ameriką. Bet gi 
Vakaruose mūšių nėra, o vi
sas Jungtinių Tautų karo 
laimėjimas sprendžiamas 
jau šešioliktas mėnesis So
vietų Sąjungos fronte.

Hitleris pradėjo puolimą 
Ukrainoj ir paaštrino Tur
kijos kurstymą prieš So
vietų Sąjungą. “Naujienos” 
tuojau prie tos Hitlerio pro
pagandos prisidėjo ir No. 
145 jau rašė: “...bolševikai 
yra užkariavę tris tautas.” 
O tomis tautomis yra Gru
zija, Azerbeidžanas ir Ar
mėnija. “Naujienos” ir Hit
leris siūlo, kad Turkija jas 
“išvaduotų.” Mat “Naujie
nų” goebbelininkams, tai 
Kaukazija turi būti Turki
jos, Vakarų Ukraina ir 
Baltarusija lenkų ponų, Pa
balti jo j turi viešpataut Sme
tonos ir kiti fašistai, Kareli
joj turi būti finai fašistai, 
Turkestanas gal būti ang
lams, Sibiras Japonams, o 
pati Rusija caristams!

Birželio 22 dieną sukako 
metai Hitlerio ' karo prieš 
Sovietų Sąjungą. “N” įtal
pino redakcinį ne prieš Hit
lerį, bet bjaurojanti Ameri
kos talkininkę Sovietų Są
jungą. Ir “N” No. 149 re
dakciniame apie Sovietų Są
jungos ir naciškos Vokieti
jos nuostolius rašė nacių 
dvasioj.

(Bus daugiau)

DARBININKŲ
SVEIKATA
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DR. J. J. KASKIAUCIUS

680 Summer Ave. Newark, X. J.
Tel.: Humooldt 2-7964 \

Cechas orlaivininkas, leitenantas Karolis Kuttelwas- 
cher, kuris nukirto 22 vokiečių orlaivius. Šis leitenantas 
vede anglę merginų ir paveiksle su ja matomas.

go, Detroit, Cleveland, Milwaukee, Cin
cinnati, Los Angeles, San Francisco, 
Portland, Seattle, New York ir kitus 
miestus.

New Yorke vietos policija jau suėmė 
iš nužymėtųjų 78 asmenis ir kiekvienas 
jų bus skyrium “perkratinėtas.”

Šie vyriausybės žygiai anksčiau ar vė
liau turėtų paliesti ir lietuvių tarpe hit
lerininkus, kurie džiaugėsi Hitlerio už
puolimu ant Lietuvos, kurie siuntė Hit
lerio pakalikams generolams Kubiliū
nams sveikinimus, kurie spausdino Pra
no Ancevičiaus naciškus pranešimus, ku
rie persispausdino nacių propagandą iš 
Hitlerio laikraščių ir kurie mano, kad 
jie, būdami Amerikos piliečiais, gali 
veikti prieš Amerikos talkininkus ir net

KRAUJO SLĖGIMAS
Drauge daktare, aš paste

bėjau “Laisvėje”, kad kas 
turi aukštą kraują, tai ne
gali tikėtis ilgai gyventi. 
Taigi man teko lankytis At
lantic City ir aš pamačiau, 
kad koks tai žmogus egza
minuoja aukštumą kraujo 
už 15 centų. Priėjau ir aš. 
Aš esu 60 metų amžiaus. 
Pagal jo nurodymą turėtų 
būti 140, bet man buvo tik 
121, taip kaip 30 metų vy
ro. Tai aš prašyčiau paaiš
kint per “Laisvę”, kodėl 
mano taip žemai kraujas 
rodo. Ar kas su manim 
bloga, ar nieko nėra? Aš 
esu 5 pėdų ir 9 colių auk
ščio ir sveriu 160 svarų.
ATSAKYMAS.

I

Jūs, Drauge, visai be rei
kalo ir)be pamato ėjote pa
tikrinti savo sveikatą, nors 
ir tokiuo nedideliu tyrimu, 
kaip kraujo slėgimo išmata
vimas, — ėjote ne pas gy
dytoją, bet pas kokį tai tur
gavietės parėjūną. Na jis

jums ir priaiškino ir dar 
baimės įvarė. Ateity būkite 
sumanesnis. Tam yra gy
dytojai. Jie ant to stovi, 
tam pasišventę, tą mokslo 
sritį seka ir kamantinėja. 
Gydytojo patarimas vis jau 
pamatingesnis, negu kokio 
ten pareivos, išmokusio 
pumpuot guminį maišą. Jis 
jus išgąsdino, būk jūsų 
kraujo slėgimas peržemas. 
Girdi, turėtų būti 130 mili
metrų, o jums tada parodė 
tik 121 milimetrą. Ir jūs da
bar klausiate, kas jums ga
lėtų būti.

Drauge, jums nieko tokio 
nėra. Bent sprendžiant iš 
tos paduotos jums skaitli
nės.

Bendrai, apie kraujo slė
gimą tiek pasakyt čia gali
ma, kad subrendusiam žmo
gui, ar tai vyrui, ar mote
riai, normaliose apystovo- 
se kraujo slėgimas esti a- 
pie 120 milimetrų. Taip 
kaip ir jūsų. Žmogus gali 
ir gerokai sensterti, bet, 
jeigu jo kraujagyslės tebė
ra tęslios* ir neina kietyn,

sudaryti fondus, kurie siunčia pinigus į 
Berlyną.

Antras Frontas — Hitlerio Galas
Sovietų Sąjungos mokslininkas B. Mi

tinas rašo, kad jeigu dabar Anglija ir 
Amerika atidarytų antrą frontą prieš 
Hitlerį, kada jo visos jėgos sukaustytos 
Raudonosios Armijos kovose, tai hitleriz- 
mo greitas ir neišvengiamas galas būtų 
čia pat.

Štai iš to ir yra aišku, kodėl Amerikoj 
ir Anglijoj pro-naciškas elementas viską 
daro, kad tik sutrukdyti antro fronto 
atidarymą. Antras frontas tai Hitlerio 
galas, tai greitas mūsų karo laimėjimas, 
o tai reiškia galą ir vilčių tų, kurie savo 
troškimus remia Hitlerib pergalėmis.

tai jo kraujo slėgimas taip 
ir pasilieka beveik vienodas. 
Taip ir gerai. Taip ir turi 
būti.

Tokiam visai sveikam 
žmogui kraujo slėgimo 
aukštis gali keliais milimet
rais pasikeisti viršun arba 
apačion, žiūrint aplinkybių. 
Nuo darbo, nuo kokių susi
jaudinimų, pastangų slėgi
mas gali laikinai padidėti, 
bet, pasilsėjus, suliaunėjus, 
jjs tau ir vėl grįžta savo 
normon.

Nesirūpinkite žemu, bet >
rūpinkitės aukštu kraujo 4
slėgimu, nes tai ištikro nie
ko gera nežada.
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Kiekvienas darbas, kožnas doleris ar 
centas Amerikos karo pastangų ir jos did
vyriškų talkininkų paramai reiškia smūgį 
fašizmui ir artėjimą pergalės ir taikos. Ar 
jūs prisidėjot darbu ir aukom?

M n Jūs, be abejo, jau perskaitėt knygelę 
“Kovotojų Balsas Dėl Lietuvos Laisvės.”* 
Nepadėkite jos. Patarkite savo draugam * 
ją perskaityti, parduokite kopiją. Lai kož
nas lietuvis sužino tėvynės padėtį!

Ką Sake Mums Kandidatė 
J Kongresmanus?

Kandidatės Elizabeth Gurley Flynn prakalba, girdėta per 
radiją, rugsėjo 24-tą, iš stoties WQXR, New Yorke, E. 
G. Flynn kandidatuoja i kongresą nuo visos New Yorko 

valstijos (at-large)

Nepilietčs Slauges Taipgi 
Imamos Tarnybon Armijoj

Amerikos Raudonojo Kryžiaus centralinė įstaiga, Wash
ingtone, per Laisvės Moterų Skyrių informuoja lietuves 
moteris apie progas padėti šaliai slaugių, joms padėjėjų 

ir namie slaugybos pareigose.
Komunistų Partija su

teikė man garbę nominuo
dama mane į kongresma
nus at-large. Tuomi ji pri
pažįsta Amerikos moterų 
lygybę, mūsų galimybes ir 
gabumus ir reikalingumą 
mums turėti pakankamą 
atstovybę aukščiausiose mū
sų šalies įstatymda vystės 
įstaigose.

Moterys sudaro 50 nuo
šimčių mūsų gyventojų ir 
“didžiausią pusę,” kaip sa
kė Mr. Dooley. Virš trylika 
milionų kompetentiškų mo
terų dabar dirba industri
joj, arti du milionai produk
cijos karui darbuose.. Karui 
Žmogaus Pajėgos viršinin
kas Paul McNutt mums sa
ko, kad virš aštuoni milio
nai daugiau moterų bus pa
samdyti galop 1943 m., ar
ba viena iš kiekvienų šešių 
moterų tarp 18 ir 44 me
tų. Kitais žodžiais — “mo
terų pajėga yra žmogaus 
pajėga.”

Viso pasaulio moterims 
yra būtina, kad šis karas 
būtų laimėtas. Tarp užka
riautų Europos žmonių, 
moterys ir merginos yra 
brukamos į darbo kempes ir 
į prostitucijos namus na
ciams. Jeigu jos pasiprie
šina,- jas laukia kalėjimas, 
koncentracijos kempės ar 
kulkos krūtinėn.

Neseniai saulėtą sekma
dienio rytą parapijonai iš
eidinėjo iš katalikų bažny
čios Varšavoj, Lenkijoj, po 
mišių. Šešėlis pastojo jiems 
taką. Apsupti nacių storm 
truperių, su nuogais durk
lais, beginkliai žmonės bu
vo suvaryti į šventorių. Jie 
buvo atrinkinėjami, kaip 
gyvuliai. Paliko tik senelius 
ir vaikus. Visi kiti išvary
ta kitur. Jaunos merginos 
sugrūstos į atskirus nuo 
saviškių trokus, net atsi
sveikinti su tėvais neleido.

Pagalvokite, apie 500 ba
daujančių žydų vaikų, su
gaudytų Varšavos Gette per 
tuos pačius žvėris nacius, 
nuvarytus į šunų užtvarus 
ir numarintus nuodingais 
gasais. Pagalvokite apie li
kimą nekaltų vokiečių jau
nuolių mergaičių, kurios 
siunčiamos į veislines stotis 
išlaikyti “aukštesnį arijo- 
nišką tipą” tų storm-trupe- 
rių! Visoj žmonijos istori
joj nebuvo buvę nieko taip 
šlykštaus, taip pikto, kaip 
tie nežmoniški veiksniai. 
Amerikos moterys — da- 
leiskite, kad tas dėtųsi su 
jūsų (vaikais — su mūsų 
mergaitėmis — su mumis?

Už padorumą ir savigar
bą viso pasaulio žmonijos 
šis karas turi būti laimė
tas. Mes, Amerikos mote
rys dirbsime iki krisime, jei 
reikės, • taip, ir kovosime 
iki mirsime, kad apginti 
mūsų gražią šalį — ir mūs 
demokratiško gyvenimo po
būdi prieš brutališką nacių 
ideologiją.

Mes moterys privalome 
pagelbėti narsiems savo 
talkininkams, ypatingai So
vietų žmonėms ir jų Rau-

j donajai Armijai, kurios ap
gula prie Stalingrado tę
siasi jau 31 diena šiandie
ną (24-tą rugsėjo, šian
dien, 7-tą spalių, suėjo 44 
dienos. Red.) Didvyrišku
mas karių, darbininkų 
traktorių fabrikų, moterų, 
jaunimo, Volgos laivyninin- 
kų, yra žodžiais neapibudi
namas. Mes tik galime tarti 
žodžiais Abrahomo Lincol- 
no: —“Pasaulis mažai už- 
tėmys, nei ilgai atsimins, 
ką mes sakome čionai — jis 
niekad nepamirš to, kas čio
nai atlikta.” Mano kolegos 
ir aš, Komunistų Partijos 
kandidatai, tvirtai tikime 
ir stipriai pareiškiame, kad 
vienu iš svarbiausių klausi
mų šiuose rinkimuose yra 
reikalavimas išpildyti mūsų 
duotą žodį, mūsų garbingą 
pareigą, mūsų šventą paža
dą, atidaryti V aka. r inį 
Frontą dabar.

Elizabeth Gurley Flynn, 
kandidatė į kongresmanus 

at-large (iš visos New 
Yorko valstijos).

Rugsėjo 7, 1941 m., trim 
mėnesiais pirm Perlų Uos
to, Sovietų moterys per ra
diją išleido galingą atsišau
kimą į Amerikos moteris, 
aiškiai mums pasakydamos 
peklišką pobūdį priešo ir jo 
darbų. Ar galime mes di
džiojoj New Yorko valstijoj 
gyventi pasitenkinusiai ar 
ramiai pasaulyje, kuriame 
namai būna sunaikinami, 
vaikai užmušami, moterys 
žaginamos, religinės teisės 
paniekinamos, mažumų gru
pės išnaikinamos, žmogaus 
savigarba pažeminama? Ar 
galime mes tęsti “biznį - 
kaip - paprastai” ar “politi- 
kauti paprastu būdu?” Ar 
galime mes nuraminti savo 
sąžinę paplojimu narsiems 
rusams per petį pirm jiems 
išeinant mirti už mus? Jei
gu Stalingradas pultų, atsi
minkime, mes būtume ar
čiau apgulos New Yorko, 
Buffalo, Rochesterio, Sche
nectady, Albany. Kartą upė 
Volga, dabar paraudus nuo 
kraujo, tekėjo taip ramiai, 
kaip mūsų Hudsonas. Mes 
moterys nebūsime patenkin
tos su gausiais atsikalbinė
jimais — MES NORIME 
VEIKLOS — padalinimui 
Hitlerio jėgų, padėti mūsų 
narsiems t a 1 kinininkams, 
Sovietų Sąjungai, išvengi
mui ilgai nutęsto karo, iš
vengimui didesnių nuostolių 
žmonių gyvastimis, prašali- 
nimui vilkinimo ir taikos su

Laivininkystes rezervo aviacijos bazėj Gordon Field, netoli Atlanta, Ga., laivynas 
mokina moteris tapti “treinerių” instruktoriais mokinimui skraidymo vaduojantis 
instrumentais. Ann Raff, operatorė, ir Gayle Martin, tėmytoja, parodoma duodant 
Elizabethai Patten galutinas instrukcijas pirm jai pradedant “išilgai šalį skridi
mą” “treineryje.” Visokios sąlygos, kaip oro atmainos, audros, ir 1.1., sudaroma 
“treineryje,” kad pripratint būsimą lakūnę prie visokių padėčių.

HITLERININKU VOKIETIJOJ DIDŽIAUSIOS
VALDIŠKOS PROSTITUČIŲ ĮSTAIGOS

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

Lenku valdžios atstovas, v 7
Londone, savo kalboj 14 d. 
šio mėnesio, apart kito ko, 
nurodinėjo, kad dabartiniu 
laiku į Vokietiją prievartą 
išvežta iš Lenkijos 270,000 
jaunų moterų ir mergaičių 
virš 14 metų amžiaus. Se
nesnės moterys, kaipo ver
gės, pristatytos prie įvairių 
darbų bei šeimose prie na
mų ruošos, gi jaunos yra 
grūdamos į taip vadinamus 
“Brothels” — prostitucijos 
namus, kuriuos lanko nacių 
.kariškiai. Dabartinė Vokie
tija likosi didžiausia prosti
tučių globėja, ką istorija 
gali prisiminti — pareiškė 
atstovas.

Kartais bažnyčia laike 
pamaldų esti nacių apsupta, 
maldininkai su durtuvo pa
galba suvaromi kur į kam
pą ir ten išrinktos jaunos 
moterys ir mergaitės su- 
grudama į trokus, neduo
dant progos nei saviškiams 
apie įvykį sužinoti, jos iš
gabenama į Vokietijos gilu
mą į “Brothels.” Varšuvoj 
ir kituose Lenkijos miestuo
se jaunos moterys gatvėse 
gaudomos ir gabenamos į 
nacių prostitucijos lizdus.

Kada Hitlerio tokios pat 
gaujos įsiveržė į mūs tėvų 
šalį Lietuvą, fašistiniam 
šlamšte tūla Pranė Lapienė 
rašė, kad jai džiaugsmo a- 
šaros tryško, kad Hitleris 
“išvadavo Lietuvą”. Be abe
jo, ne viena ir mūsų tėvy
nės dukra, kartu su Lenki
jos dukterims, prievartos 
darbuose be deramo maisto, 
drabužio ir pastogės, bei 
“Brothels” patalpose sako 
tokios Lapienės antrašte— 
“Kad tu paspringtum kartu 
su savais vaduotojais tomis 
savo džiaugsmo ašaromis.”

Antifašiste

nusileidimu Hitleriui.
(Kandidatės u g n i n g os 

prakalbos dalis, liečianti ki
tų partijų kandidatus, o 
taip pat ir jos pačios pro
gramą, pažadus šios valsti
jos žmonėms, kuriuos ji vy
kins išrinkta į kongresą, 
matysite šiame skyriuje 
spalių 14-tą.—Sk. Vedėja.) 

M-te.

Kailiniu Priežiūra
Kailių Dažytojų ir Valytojų 

Sąjunga pataria:

Laikyti kailinius ant paka
bų išpildančių apykaklės ir 
pečių vietą.

Paimant ir padedant vis 
papurtinti išlaikymui vilnų pu
riomis.

Niekad nekabinti kailinių 
karštoj vietoj. Perkaitę plau
kai pasidaro trapūs.

Jeigu kaliniai sušlampa, pa
kabinki šaltoj, erdvioj • vietoj 
ir nešukuokit, kol nebus visai 
sausi.

Aktorės Daug Veikia 
Pardavime Bany

Dinamiška “Mr. Chips” 
ir “Mrs. Miniver” judžių 
žvaigždė Greer Garson per 
10 dienų apkeliavo 20 
miestų, pasakydama per 
dieną mažiausia po dvi pra
kalbas ir pardavė už dešim
tį milionų dolerių karo bo- 
nų. Bet pribuvus New Yor- 
kan gydytojai pasiuntė li
goninėn ilsėtis, kada pama
tė -jos iš nuovargio įdubu
sias akis.

Rita Hayworth taipgi su
sirgo kelyje, neišlaikė į- 
tempto maršruto.

Daugelis kitų aktorių ke
liauja po visą šalį akstinda- 
mos pirkimą bonų.

Tas lai primena ir mums 
kiekvienai sulyg išgalės 
pirkti bonus, kiekvienai ak- 
stinti savo draugus ir kai
mynus pirkti bonus. Atsi
minkim, kad bonai reiškia 
daugiau ir geresnius gink
lus mūsų armijoms ir grei
tesnę pergalę.

Kur Rasite Geresnę 
Draugę?

Ar jūs norite sužinoti, 
kas dedasi pasaulyje, ar 
jums reikia žinių apie savo 
šalies ar valstijos vyriausy
bes ar įstatymdavystes veik
lą, arba norite patirti apie 
savo unijos ar organizacijos 
svarbius žygius, jūs randate 
žinių Laisvėje. Jūs galite 
Laisvėn parašyti apie savo 
organizaciją ir ji išnešioja

Kuri Šiemet Atsieks
Tą Vietą?

Katrina Žukauskiene
•Pereitų metų “Laisvės” 

vajuje Katrina Žukauskie
nė, newarkiete, iš moterų 
išėjo pirmutine vajininke ir 
trečia iš visų virš 75 vyrų 
ir moterų vajininkų. Sma
gu būtų ją matyti ir šiame 
vajuje. O gal ji talkins ki
tiems savo kaimynams?

Malonu pažymėti, kad 
pirmiausiame šių metų va
jininkų skelbime pasirodė 
M. Svinkunienė ir M. Mei- 
sonienė iš Waterbury, Con
necticut, taipgi Adelė Ba- 
kunienė iš Cliffside, N. J. 
Gi vajininkės Svinkunienė 
ir Meisonienė su antru skel
bimu pašoko iš trečios į pir
mą ^ietą, su 392 puktais. 
Tas jau rodo, kad “they 
mean business.”

Gražu būtų, kad daugiau 
mūsų draugių įstotų į va- 
jininkių eiles, o negalinčios 
įdėti tiek daug darbo, pasi
stengtų gauti nors po vieną 
naują skaitytoją. Minėkime, 
dienraštis “Laisvė” per tris 
šimtus su virš dienų metuo
se lankysis į jūsų draugų 
namus ir kasdien agituos už 
pergalę, kurios mes visos be 
galo laukiame, o labiausia 
laukia tos, kurių sūnūs, vy
rai, sužadėtiniai ir broliai 
išėjo kariauti.

M* 
jūsų žinią tūkstančiams jū
sų draugų.

Ar jūs galite rasti geres
nę draugę už dienraštį Lais
vę? O jeigu jinai jums ge
rai tarnauja per visus me
tus, tai jūs patarnaukite 

jai per jos vajų gavimui 
naujų skaitytojų. Laisvės 
vajus prasideda rytoj, spa
lių 1-mą dieną.

Jungtinių Valstijų Armi
jos slaugėmis dabar gali bū
ti nesančios Amerikos pilie
tėmis, kaip neseniai patvar
kė Karo Departmentas. Pi
lietės Amerikos talkininkių 
arba Amerikai draugingų 
šalių gali būti skiriamos į 
Armijos Slaugių Korpą, jei
gu tiktai jos gali išpildyti 
visus kitus reikalavimus.

Raudonojo Kryžiaus Pir
masis Rezervas, iš kur dau
giausia imasi slaugių armi
jai, dabar tokias slauges re
gistruoja armijos parei
goms. Slaugės, kurios prak
tikavo ar dabar praktikuo
ja šioje šalyje, turi regis-, 
truotis čionai. Gyvenančios 
ir praktikavusios kitur, tu
ri registruotis tose šalyse, 
kuriose gyvena. Jos priva
lo turėti laiškams adresą 
Jungtinėse Valstijose ir 
atatikti J. V. immigracijos 
įstatymams.

Nepilietės slaugės Jungti
nėse Valstijose, norinčios 
tapti armijos slaugėmis,_ tu
ri parodyti gimimo liudy- 
mą. Į Raudonojo Kryžiaus 
Pirmą Rezervą priima tik 
tarp 21 ir 40 metų, geroj 
sveikatoj, pavienes ir bai
gusias slaugybos mokyklą, 
turinčią Raudonojo Kry
žiaus užgyrimą. Privalo at
sakyti ir į eilę kitų reikala
vimų, kurie smulkmeningai 
išdėstoma norinčioms įstoti.

Raudonojo Kryžiaus’ Pir
masis Rezervas veda plačią 
kampaniją įrašyti kiekvieną 
galimą įrašyti slaugę šioje 
šalyje. Šiuo tarpu Raudo
nasis Kryžius savo sąrašuo
se turi 36,000 slaugių, kurių 
daugelis jau tarnauja ka
riuomenėj. Armija neseniai 
skelbė, kad jai reikės apie 
2,500 slaugių per mėnesį, 
kuomet laivynui reikės po 
apie 500. Laivvnan priima
ma tik Jungtinių Valstijų 
pilietės.

Raudonasis Kryžius taip
gi ima slaugybos studentes 
iš užgirtų mokvklų. Tos 
jaunos moterys, kurių apie 
25,000 baigia mokslą kas 
metai, yra įrašomos į stu
denčių rezervą paskutiniu 
pusmečiu ju lavinimosi ir 
pabaigus mokslą įtraukia
mos į Pirma, ir į Antrą Re
zervą, priklausant nuo jų 
o-alimumo dirbti militariš- 
koj tarnyboj.

Anot p-lės Mary Beard, 
direktorės Raudonojo Kry
žiaus Slaugybinės Tarybos, 
Armijai ir Laivynui reikia 
slaugiu su patyrimu ir 
sprendimu vesti sunkias ad- 
ministratvves pareigas, bet 
didelę dali paties slaugymo 
gali atlikti naujai baigusios 
mokslą, kurios lengviausia 
pavaduojamos *nuo civilinių 
vietų.

“Raudonasis Kryžius no
ri įrašyti kiekviena galimą 
nriimti slaugę. Tik turint 
didelį rezervą mes galėsime 
be sunkumo aprūpinti armi
jos reikalavimus ateityje. 
Su dideliu rezervu, ir pro
gomis atsargiai pasirinkti, 
mes galėsime užtikrinti, 
kad nebus perdaug slaugių 
ištraukta iš bile kurio vieno 
centro. Mes privalome ap
saugoti sveikatą ir liekan

čių namie, kaip kad ir 
esančių tarnyboje.

Raudonasis Kryžius turi 
kitas dvi programas apsau
gai sveikatos namų fronte 
ir paliuosavimui kiek ga
lint daugiau slaugių mili- 
tariškoms pareigoms. To
mis programomis yra Rau
donojo Kryžiaus Namuose 
Slaugybos (Home Nurs
ing) klasės ir lavinimas 
Liuosnorių Slaugėms Pa
dėjėjų (Volunteer Nurses 
Aides). Pereitais metais 
virš pusė miliono asmenų 
sėkmingai baigė namie 
slaugybos klases, prasimo- 
kino, kaip pasilaikyti svei
katoje ir suteikti paprastą 
priežiūrą ligoniams jų na
muose. Tuo pačiu laikotar
piu pralavinta 40,000 slau
gėms padėjėjų, galinčių pa
dėti slaugėms ligoninėse.

Rtegistruotos slaugės, ku
rios galima priimti milita- 
riškon tarnybon, ar mote
rys, kurios norėtų imti 
kursą namuose slaugymo 
ar slaugėms padėjėjų, pra
šomos be atidėliojimo susi
siekti su Raudonojo Kry
žiaus skyriumi savo mieste.

Slaugyba karo ar namų 
fronte yra viena iš svar
biųjų patrijotinių pareigų 
ir tame galinčios padirbė
ti moterys atliks garbingą 
patarnavimą šaliai.

Per Raudonojo Kryžiaus 
skyrių pačiame cent/aliniame 
New Yorke gauta 101,496 
pantės kraujo kare sužeistų 
pagalbai.

Šiai suknelei, tinkamai siūti ii 
vienodo ar margo audimo, for
mos gaunama nuo 14 iki 44 
dydžio.

Norint įsigyti formą, reikia 
pažymėt numerį, dydį, įdėt 15 
centų ir pasiųst užsakymą į 
Federated Press Pattern Serv
ice, 106 Seventh Ave., New 
York, N. Y.
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Ketvirtas Puslapis
onaa

Mėlyni Kareiviai Mūšiai Prie Verduno Waterbury, Conn

didvyriš- 
hitlernį

Apysaka iŠ Lietuvos Žmonių Gyvenimo per Pirmąjį Pasaulinį Karą •

============== Paraše JULIUS BUTĖNAS 1 ■' '
jį pradėjo žvairuoti su baime visi sveti
mų sodžių vestuvininkai. Matyt, svars
tė, kaip jam atkeršyti, bet nė škeptert 
nedrįso. Savo sodžiaus bernai, vyrai ir 
moterys stebėjosi Kosto sumanumu: su
manyk tu išnešti vieną viršum galvų ir 
visus tuo žygiu nuraminti....

Toliau vestuvės buvo tvarkingos. Savi 
ir svetimi sutilpo, galėjo šokti ir pado
riai žaisti, nelyginant kaip piemenys 
gavę iš skerdžiaus po botagą. •

Apie vidunaktį vestuvės susilaukė ne
tikėtų svečių: atėjo penki vokiečiai. Nuo 
Paliepio į Vabalius buvo tik pusantro 
varsto, tai kareiviai, matyt, nepatingė
jo ir vėlios nakties laiku kabaldytis.

Įėjus vokiečiams pirkion, visas vestu
vių triukšmas aptilo. Pakampėse nutrū
ko nebaigtas juokas. Mergos, viena pas
kui kitą, sulindo karamon.

Vienas vokietis, kurio drabužiai buvo 
daugiau išmarginti, atsistojo vidury 
pirkios, pasidairė, tarytum ko ieškoda
mas. Paskui ėmė garsiai šaukti, bet nie
kas negalėjo suprasti ir nežinojo, ko 

buvo galima

(Tąsa)

Vabaliams ne pirmiena savo namuo
se likti svečiams, kai šeimininkauja ir 
ką nori daro kitų sodžių jaunimas. Mat, 
jų sodžius ne taip didelis, tai ir bernų 
buvo maža, o karui prasidėjus, kiekvie
ną geresnį parinkus—vieni net vestu
vių nebūtų galėję sudaryti. Tad ir dabar 
siautė ypačiai Pupalaiškio berniokai. 
Kad ir iš toliau, bet jų gerokas būrys 
atėjo ir čia ėmė visokius fokusus išdari
nėti: mergas atimdinėjo iš vabališkių, 
neleido jiems šokti, ėmė šaipytis. Vieni 
ir kiti vaikogaliai—su tokiais juokai 
menki. Vabališkiai, jausdamiesi silpnes
ni, apsėdo: trankykitės jūs vieni, kad 
jau taip norite, mes galėsim dienos metu 
linksmintis. Tiems negana: leisk kiaulę 
bažnyčion, tai ji, sako, lips ir ant alto
riaus, taip ir Pupalaiškio piemenys. At
sirado jų keli, tikri piemenys, ir pradėjo 
graibstyti mėsą iš pečiaus....

Atėjo Baltaduonis, ėmė juos barti:
— Norit, žaiskit gražiai, o ne, tai....
— Tam vestuvės.... — atsikirto tieji.
Nuo pečiaus atsitraukė, nes Baltaduo

nienė mėsą išnešė kamaron, bet užtai ta
da pradėjo, nei iŠ šio, nei iš to, kabinė
tis, girtus vaidinti.

Vabaliai susirūpino tvarkyti. Kas 
čia? Į ką tai panašu?

— Kur Galinio Kostas? — ieškinčjo 
vabališkiai.

—Reikia jį pašaukti.
— Ne, jis čia kur yra.
Galinio Kostas — visa Vabalių atspi- 

ra. Jis retai kur kišasi, bet jei jau įsi
kiša, tai tvarką padaro. Šiaip lėtas, bet 
jei jau įsikiša—ne dovanai. Del lėtumo 
jį vadino teliuku, bet įširdęs jis įrodyda- 
vo: visi tada iš kelio! Jisai gana stip
rus, nes lig šiol nebuvo dar atsitikimo, 
kad kas nors jį būtų pardėjęs, tik, kur 
nereikia, jis savo jėgos nerodo: sėdi sau 
kampe ir stebi; kartais ir jį užkabina, o 
jis—pasitraukia giliau kampan, dar lau
kia, gal liausis. Prieš karą jam teko būti 
vienose vestuvėse pas gimines, kur taip 
pat buvo garsių peštukų,, atėjusių, fats 
šeimininkas negalėjo paveikti, iš jo ty
čiojosi. Priėjo iki to, kad vietinio so
džiaus bernus išvarė pro duris, o liko 
vieni svetimieji, su mergomis dūko, kaip 
išmanė. Kostas ir tada sėdėjo kampe, ir 
niekas jo nejudino: manė, tur būt, kad 
koks nors vedęs sėdi, nes jis tuomet bu
vo ūselius užsiauginęs. Jau tie svečiai 
įsidūkę nežinojo, kas daryti: norėjo vi
sas lovas išvartyti; tada niekas nepaste
bėjo, kai atsistojo Kostas vidury pirkios 
su kirviu rankoj ir sušuko:

— Piemenys laukan!
Kirvis buvo atsuktas ašmenimis....
Tvarka buvo padaryta. Kostas iš 

kampo išėjo, atsisėdo gale stalo ir ste
bėjo, kad visi šoktų ir žaistų tvarkin
gai. Po t(f Kosto vardas pakilo ir savam 
sodžiui; pirma čia su juo beveik niekas 
nesiskaitė, nes jis čia buvo laikomas sti
priu, bet bailiu: mat, vienas pas motiną, 
tėvo nėr,, kiti vaikai maži, tad jis ir bu
vo rimtas, daugiau žiūrėjo namų.

Dabar, pas Baltaduonį, Kostas atsi
stojo be kirvio, tik ištarė:

— Nusišluostykit pirma snarglius!
Maža kas kreipė dėmesio į šituos jo 

žodžius. Jis vėl atsisėdo kampe ir kalbė
jo su Dervinio Elena, kurią, sakė, pasi
dabojęs.

—- Kostai, klausyk, Kostai, — prašė 
vabališkiai: — padaryk tvarką’, nes tie 
pupalaiškiai ir langus išnešios.

Jis tylėjo. Galinio Kostas nenori bū
ti įkalbamas.

— Ko jūs kaip viščiukai... eikit ir šo
kit.

Šito užteko. Jau buvo aišku, kad Kos
tas įsikiš, kad tvarka bus, tik įdomu, 
kaip?

Vienas Pupalaiškių berniokas vaikš-‘ 
čiojo šokant po ratą ir gnaibė mergai
tes, kojas kaišiojo šokantiems. Mergos 
spygavo, bernai pyko, bet tas jautėsi 
drąsiai ir savo šposo nemetė. Tik stai
ga visi pamatė, kad tasai išdykėlis at
sidūrė suraityta# prie pat lubų ir buvo 
išneštas priemenėn. Pupalaiškiai taip 
sumišo, kad nesumojo, kas daryti: ar 
gelbėti savą ar pradėti muštynes? Kos
tas pasitraukė atgal ir vėl ramiai, ta
rytum niekur nieko, atsisėdo ant suolo, 
nes šokti jis nemėgo, vestuvėsna ateida
vo tik parūkyti. Ką, jau jis prisišoko, 
nes bernas arti trijų dešimtų. Dabar į

jam reikia. Tik iš veido 
spręsti, kad jis pyksta.

Pasirodė drebėdamas 
Vokietis, supratęs, kad čia 
vėl šaukė ir kažką erzeliavo, vis minėda
mas jau žmonėms suprantamą žodį 
“štraf”. Bet už ką tas štrapas?

Baltaduonis, neišmanydamas, kaip 
besiteisinti, ką besakyti įtūžusiam, neži
nia už ką, vokiečiui, iš sumišimo karto
jo vieną žinomą vokišką žodį:

— Nein, ponas, nein...
Kad ir negarsiai ištarus nein, vokie

tis dar labiau įsiuto ir kirto Baltaduo- 
niui bizūnu per veidą.

— Pan, pan..—lenkėsi žmogus vokie
čiui rankos bučiuoti.

Tada vokietis atgalia ranka sudavė 
per dantis. Iš karto pasipylė kraujai. 
Sukliko prie lovos stovėjusi Baltaduonie
nė, kamaroj atsišaukė duktė ir pritar
damos pradėjo spiegti kitos mergos. An- 
tosė šoko iš kamaros bėgti atgal pirkion 
pažiūrėti, kas atsitiko, bet ją sugriebė 
už rankų priemenėj buvusieji kareiviai 
ir neleido. Ji ėmė garsiai šaukti. Du ka-; 
reiviai įsiskverbė kamaron ir ten rikdė 
kitas mergas. Jaunimas, ypačiai iš sve
timų sodžių^ beregint pradėjo trauktis 
iš pirkios 
spėdami.

Galinio 
suolo. Nė 
Prie jo sėdėjo Elena, nes jis neleido jai 
bėgti kamaron.

Tasai vyresnysis, kuris taip šūkavo 
ant Baltaduonio, pamatęs pasilikusią 
vieną merginą, linksmai šypterėjo, pasi
suko į suolą ir griebė Eleną glėbin, ma
nydamas, kad jam, kaip tam vanagui 
įsisukus tarp mažų paukščių, niekas ne
drįs pasipriešinti. Bet Galinio Kostas 
dabar vėl atsistojo. Atsistojo ir, nesigai
lėdamas, kažkokiu kietu daiktu vožė vo
kiečiui šonan. Tasai atšlijo į sieną, ir 
Elena ištrūko iš jo rankų. Tačiau greit 
pastebėjo priemenėj buvusieji kareiviai, 
ir vienas trach—paleido iš revolverio 
kulką, bet, matyt, į viršų, nes niekam 
nekliudė. Kitas vožė šautuvo buože Kos
tui per galvą ir puolėsi ant jo...

Kas butų buvę nežinia, jei kas, tyčia 
ar netyčia, nebūtų šviesos užgesinęs. Už
gesinus šviesą, pasigirdo neapsakomas 
kliksmas, ir vokiečių vyresnysis tuojau 
sukomandavo:

— Heraus!
Norėjo jie ir Kosto nepaleisti, bet šis 

nepasidavė — uždrožė tuo pačiu daiktu 
ir smogiusiam jį šautuvo buože vokie
čiui, o šviesą užgesinus jis surojo, išnešti 
langą ir pats atsidurti lauke. Nuo Bal
taduonio namų buvo netoli miškas.

Kostui sprunkant pro langą, kuris 
buvo į sodelį, toliau, už tvarto, pradėjo, 
tur būt, vaikai iš savų šautuvėlių plek- 
šenti. Vokiečiai pamanė, kad čia visas 
sukilimas prieš juos surengtas, ir ko 
greičiau išsinešdino kelian. Kely jie už
tiko gal tris berniokus skuodžiančius iš 
vestuvių namo, tuos suėmė ir nusivedė 
Paliepin.
- Kitą dieną neramu buvo Vabaliuose. 
Iš Paliepio atlėkė gal puskapis vokiečių, 
apstojo sodžių ir ėmė gaudyti jaunus 
vyrus, tardyti, kas vestuvėse mušė vo
kiečius; jei neišsipažins, grasino visus 
sušaudysią. Daugelį, ilgai nelaukdami, 
išsivarė Paliepin.

^Daugiau bus)

Baltaduonis.
šeimininkas,

laukan, smukti kur kas su-

Kostas ir dabar sėdėjo ant 
neatsikėlė vokiečiams įėjus.

(Tąsa)
Žiauriausių kovų metu, kai 
buvo sprendžiamas Verduno 
likimąs, automobiliais buvo 
pervežama po keturis šim
tus tūkstančių žmonių per 
mėnesį ir daugiau negu pu
sė milijono tonų karo me
džiagos. -Ne veltui Bar-de- 
Diuko plentas tomis dieno
mis gavo “palaimintojo ke
lio” pavadinimą.

Vasario mėn. 25 diena 
buvo paskutinių stambesnių 
vokiečių laimėjimų diena. 
Šią dieną jie išstūmė fran- 
cūzus iš kai kurių aukštu
mų ir užėmė Doumono for
tą. Toliau, betgi, visiškai 
paaiškėjo, kad bandymas 
užimti Verduną “pagreitin
tu būdu” nepavyko. Smo
giamieji vokiečių korpusai 
priartėjo prie tvirtovės tik 
5—6 kilometrus. Svarbiosios 
atakos metu vokiečiai nesu
gebėjo apsaugoti savo flan
gų artilerijos ugnimi. To
dėl francūzų artilerijos ug
nis iš kairiojo Maaso upės 
kranto darė vokiečių pėsti
ninkams didelių nuostolių. 
Be to, svarbioji ataka iš 
flangų visai nebuvo palai
koma, todėl vokiečiai ir ne
galėjo kaip reikiant išvysty
ti numatyto prasiveržimo.

Pralaimėję dešiniajame 
Maaso krante, vokiečiai 
permetė savo jėgas į kairįjį 
krantą. Antra vertus, jie ti
kėjosi apeiti Verduną iš už
pakalio. Svarbiausi francū
zų atramos taškai kairiaja
me krante buvo Mort-Om ir 
“304” aukštumos. Iš čia 
francūzų artilerija flangine 
ugnimi galėjo apšaudyti vo
kiečių kariuomenės dalinius, 
kovojančius d e š i n iajame 
krante.

Kovo mėn. 5 dieną vokie
čių artilerija paleido ura
ganinę ugnį į Mort-Om ir 
“304” aukštumas. Užsilieps
nojo žiauri kova. Su neįti
kėtinu įtempimu kovojo abu 
priešai dėl kiekvienos že
mės pėdos. Kiekvieną vokie
čių ataką sekė drąsi fran
cūzų kontrataka. Ir dažnai 
koks nors nedidelis žemės 
sklypelis daugelį kartų ėjo 
iš rankų į rankas. Dvi sa
vaites vyko kruvini mūšiai 
kairiajame Maaso krante. 
Tačiau ir čia vokiečiams ne
pasisekė ko nors žymesnio 
laimėti. Nepaisant milžiniš
kų pastangų ir nuostolių, 
jie teįstengė užimti tik ke
letą priėjimų prie baugiųjų 
aukštumų, ir tai tik iš flan
gu.

Išleistuves Broniaus 
Marcinionio

Rugsėjo 30 d. įvyko išleistu
vių draugiškas vakarėlis drau
gui B. Marcinioniui, kuris spa
lių 3 d. apleido visus savo 
draugus ir išvyko tarnauti 
Jungtinių Valstijų kariuome
nėn. Draugai susirinkę palin
kėjo jam gero pasisekimo jo 
tarnyboj ir sugrįžti atgal svei
ku ir dirbti savo pradėtą dar
bą darbo žmonių naudai. 
Taipgi tapo įteikta dovana at
minčiai — rašoma plunksna ir 
baksas cigarų. Draugas B. 
Marcinionis daugelį metų bu
vo darbininkiškų draugijų na
riu ir veikė pagal savo išgalę.

Gaila netekus gero draugo, 
bet mes 
stosime į

aukštumą. Pa- energija, 
žimu už 
didesnį pagaminimą karui vi
sokių reikmenų, už atidarymą 
antro fronto, už greitesnį su
naikinimą fašistinių užpuoli
kų. Taipgi mes likusieji esame 
pasiryžę, jeigu būsime pašauk
ti, stoti į eiles kariaujančių ir 
smogti mirtiną smūgį priešui. 
Mes stojame už greitą priešo 
sumušimą. Mes dėsime visas 
pastangas, pakol priešas bus 
visiškai sumuštas.

Reporteris.

pusantro milijono, o per ko
vo mėnesį šis skaičius padi
dėjo beveik iki keturių mili
jonų. Francūzų pramonė 
kasdien privalėjo pagamint 
ne mažiau 150 tūkstančių 
tokių sviedinių. Balandžio 
mėnesio pradžioj vokiečiai 
pradėjo vėl atakuoti Mort - 
Om aukštumas. Artilerijos 
ugnis buvo tokia intensyvi, 
kad tik per vieną balandžio 
mėn. 9 dieną vokiečiai su
naudojo 17 traukinių šauna
mųjų priemonių.

Priešai smarkiai naudojo 
artilerijos ugnį kovodami ir 
dėl visai mažų ploto gaba
lėlių. Pirmosiomis gegužės 
mėn. dienomis vokiečiai ata
kavo “304”
laikydami šią ataką, jie nu
kreipė į aukštumą šimto 
sunkiųjų batarėjų ugnį. 
Pačiame kovų įkarštyje la
kūnai dažniausiai nieko ne
galėjo išskirti kovos lauke: 
jis visas skendo dulkėse ir 
dūmuose, kuriuos kėlė, mili
jonai sprogstančių sviedi
nių. Dažnai negalima buvo 
išskirti, kur stovi atskiros 
priešų batarejos.' Uragani
nis tūkstanties pabūklų šau
dymas tiesiog susiliejo į vie
ną ugnies jūrą. O tylos mo
mentais žemė atrodė lyg 
mėnulio paviršius, išraus
tas vulkanų kraterių.

(Bus daugiau)

Sąjungos

davę galite negauti sėdynių. 
Visas pelnas eis parėmimui 
Raudonosios Armijos, taipgi ir 
lietuviams, kurie randasi Rau
donojoj Armijoj ir 
kai kariauja prieš 
barbarizmą.

Remkime Sovietų
pastangas, kiek galime, kad 
sutriuškinti tuos pasaulinius 
gengsterius.

’ šita filmą dokumentališkai 
parodo, kaip Raudonoji Armi
ja išlavinta ir kaip ji kariau
ja su priešais grobikais ir kaip 
raudonarmiečiai yra pasirengę 
numirti už laisvąją tėvynę ir 
viso pasaulio demokratiją.

S. Pe.nkauskas.

Iki balandžio mėnesio 
francūzai spėjo sutraukti į 
Verduno rajonų dideles jė
gas. Gyvosios jėgos skaičių-1 
mi jie pamažu ėmė viršyti 
vokiečius. Tik vokiečių arti
lerija buvo gausesnė ir ga
lingesnė. Tačiau francūzų 
artileristai buvo žymiai 
taiklesni. Operacija ėmė 
įgyti naikinimo kovos pobū
dį. Abu priešai mete į Ver
duno kovos lauko gerklę vis 
naujas ir naujas jėgas bei 
technines priemones, paskui 
atitraukdavo i š b 1 aškytus 
dalinius, kad užfrontėj juos 
papildytų ir vėl mestų į ko
vą. Iki balandžio mėnesio 
pabaigos vokiečiai pasistū
mė Vehduno link ne daugiau 
7 kilometrų. Ir šis menkas 
žingsnis abiems pusėms kaš
tavo pusę milijono kovoto
jų.

Šitose beprasmiško nai
kinimo kovose priešai labai 
plačiai naudojosi artilerija. 
Sviedinių skaičius pasiekda
vo negirdėtų dydžių. Vien 
tik 75 milimetrų kalibro 
sviedinių francūzai per va
sario mėnesį sunaudojo apie

Anglijos Orlaiviai 
Sudegino Daug Nacių 

Fabrikų Krefelde
London. — Didelis būrys 

Anglijos bombanešių bom
bardavo nacių pramonės 
miestus vakarinėje Vokieti
joje ir sukėlė daug gaisrų, 
ypač Krefelde, centre audy
klų ir sunkiosios pramonės 
fabrikų. Anglai prarado 
septynis orlaivius.

likę neraudosime, o 
darbą su didesne 
su didesniu pasiry- 

didesnę vienybę, už

Toronto, Canada. — Pirm 
atsidarant Amerikos Dar
bo Federacijos suvažiavi
mui, jos prezidentas Wm. 
Green pareiškė, kad Fede
racija pilnai bendradarbiaus 
su valdžia visose karinėse 
pastangose.

Lawrence, Mass
Matykite Sovietų Filmą 

“Wings of Victory”

Šita svarbi filmą bus rodo
ma spalių 11, 3 vai. po pietų, 
rusų svetainėje, 287 Irving 
Ave. Filmą atvaizduoja, kaip 
Sovietų Sąjungos garsusis la
kūnas Valeri Chkalov skrai
džioja apie šiaurinį polių ir 
kaip pasiekia Ameriką.

Visi būkite laiku, nes pave-

Japonų Blofas
Japonų radijas pasakojo, 

būk jie ųiūšiuose ties Salia
mono salomis nuskandinę 
kelis Amerikos lėktuvlai- 
vius, daugiau kaip 10 tran
sporto laivų ir 10 kitų lai

(Tai priešų propagandos 
pagyrai, kurių niekas nepa
tvirtina.)

Washington. — Skaičiuo
jama, jog ateinančiais me
tais reikės dar septynių mi- 
lionų darbininkų kariniams 
darbams Amerikoje.

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

tės, kad gavus kuo daugiausia naujų skaitytojų. Kontestantams 
yra paskirtos sekamos dovanos:
1—$50 U. S. War Bond; 2-$30 cash; 3—$25 cash; 
4—$25 U. S. War Bond; 5—$20 cash; 6—$18 cash; 
7—$15 cash; 8—$10 cash; 9—$7 cashir 10—$5 cash

Darbuokitės, kad gauti vieną iš aukščiau pažymėtų dovanų 
ir būti pagerbtu pasižymėjusiu apšvietos platininio 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 Galime 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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Šaukimas Tarybų Lietuvos 
Tautų į Vienybę Kovai 

Prieš Ruduosius Žvėris
(Tąsa nuo 1-mo puslapio)

gražu ir žmoniška. Plečiasi partizaniška kova rusų, 
ukrainų, baltgudžių, lietuvių, latvių ir estų užnugarėje 
vokiečių fronto. Pakyla kovon prieš vokiečių jungą vi
sos jų užgrobtos, laisvę mylinčios tautos Europoje.

Franci jos darbininkai, valstiečiai ir intelektualai ve
da kovą prieš hitlerininkus; narsūs Jugoslavijos parti
zanai neatlaidžiai kaujasi prieš vokiečius. Lenkų parti
zanai susprogdino parako sandėlį Zagoždanuose; Len
kijos patriotai naikina nacių tankų taisymo dirbtuves 
ir organizuoja ginkluotus kovotojų būrius.

Lenkai, per prievartą paimti vokiečių armijon, perbė
ga į Raudonosios Armijos pusę ir kovoja prieš mirti
nąjį savo priešą.

Mano draugai ir broliai vilniečiai! Aš žinau, kad jus 
nenugąsdins nei daugmeniški sušaudymai, nei depor
tavimai į sunkiuosius prievartos darbus Vokietijoj nei 
mirtis koncentracijos stovyklose.

Atsiminkite puikiausias dienas kovos “už mūsų lais
vę ir jūsų.” Atsiminkite Žalgirį, atsiminkite garbingas 
sukilėlių kovas 1831 ir 1863 metais, atsiminkite 1905 
metų barikadas. Neklausykite tironų, kada jie kursto 
jus į brolžudystę prieš kitas tautas. Petys petin išvien 
neatlaidžiai kovokite prieš rudąją vokiečių pavietrę, 
tą didžiausią laisvosios žmonijos prakeiksmą.

Neduokite grūdų nei gyvulių vokiečiams okupantams. 
Sabotažuokite hitlerininkų darbus fabrikuose; neeikvo
kite savo jėgų verstinuose darbuose, nedirbkite aršiau
siam savo priešui! Sudarykite ginkluotus partizanų ko
votojų būrius, kad atkeršyti už savo brolių kankinimus 
ir žudymus, už žmogaus vertybės sutrempimą, už iš
niekinimą visko, kas yra gražu ir žmoniška!

Neleiskite traukiniams gabent amuniciją frontan 
prieš Raudonąją Armiją, kuri kovoja už Tarybų Lietu
vą ir už visų Europos tautų išlaisvinimą!

Sovietų šalyje susidarė lenkų armija, kurioje lenkai 
iš Varšuvos, Lodzės, Radomo ir Danzigo kovoja už 
Lenkijos laisvę.

Mes, eilėse lietuviškų Raudonosios Armijos dalinių 
Tarybų Lietuvos lietuviai, lenkai, žydai, baltgudžiai iš 
Vilniaus, Kauno, Šiaulių, Panevėžio — ranka rankon 
kovojam, kad šimteriopai atkeršyt vokiečių gaujoms 
už tūkstančius sudegintų kaimų ir miestų, už tūkstan
čius nužudytų moterų ir vaikų, už mūsų brolius sušau
dytus Vilniuje ir Kaune.

Draugai ir broliai vilniečiai, vadovybėje didžio kari
nio komandieriaus, draugo Stalino, sujungkime visas 
savo jėgas ir išvien kovokime, kad atvaduoti mūsų Ta
rybinį kraštą nuo vokiečių piktadarių. Mirtis vokie
čiams įsiveržėliams!

IRENA DZIEVICKA STAČELSKA 
Gydytoja-Chirurge Lietuviškų Raudonosios 

Armijos Dalinių

D. Federacijos Galva 
Numato Greitą Ofensy

vą prieš Vokiečius
Toronto, Canada. — Wil

liam Green, Amerikos Dar
bo Federacijos pirmininkas, 
kalbėdamas jos suvažiavi
me, užreiškė:

“Mano supratimu, mes 
jau neužilgo būsime galuti
nai pasiruošę smogt vokie
čiams Europoje.”
Prez. Rooseveltas atsiuntė 

sveikinimų telegramą Fede
racijos suvažiavimui. Be 
kitko, jis gyrė Amerikos 
darbininkus už greitą ir są
žiningą darbą karinėse pra 
monėse.

Wm. Green, atsakydamas 
į prezidento telegramą, pa
žadėjo, jog Darbo Federa
cija dės didžiausias pastan
gas įvykdyt prezidento 
Roosevelto įsakymus kovoj 
prieš fašistų Ašį.

Vokiečiai Tūkstančiais I
Areštuoja Norvegus
Stockholm, šved. —Gau

ta žinių, jog paskutinėmis 
dienomis naciai areštavo 1,- 
220 norvegų vien tik Hoga- 
land provincijoj, kaipo sa- 
botažuotojus bei suokalbi
ninkus prieš vokiečius.

Chungking, Chinija. — 
Wendel Willkie kelias va
landas kalbėjosi su Chiang 
Kai-sheku, vyriausiu Chini- 
jos karo vadu prieš japo
nus.

Raudonarmiečiai Pagerino Savo Pozicijas
Sovietų Oficialiai Pranešimai
MASKVA, spal. 6. — Vidunaktinis Sovietų praneši

mas:
Mūsų kariuomenė vedė mūšius su priešais Stalingra

do ir Mozdoko srityse.
Kariniai mūsų laivai Baltijos Jūroje nuskandino 

priešų transporto laivą 10,000 tonų.
Stalingrado srityje tęsėsi įtužusios kautynės. Priešai 

su trejetu divizijų pėstininkų, su orlaiviais ir 100 tankų 
pradėjo ofensyvą viename centre darbininkų buveinių. 
Sovietinė kariuomenė atmušė skaitlingas priešų atakas 
ir padarė jiems sunkių nuostolių. Priešai prarado apie 
1,500 kareivių ir oficierių ir 14 tankų šiuose mūšiuose.

Į šiaurių vakarus nuo Stalingrado sovietiniai kariai 
žygiavo ir pagerino savo pozicijas.

Mozdoko srityje (Kaukaze) buvo tęsiami įnirtę mū
šiai vienoje apgyventoje vietoje. Vienas Sovietų kariuo
menės dalinys atmušė keturias atakas priešų pėstinin
kų ir tankų. Per dieną jie sunaikino apie 600 vokiečių 
ir 12 jų tankų.

Spalių 4 d. mūsų orlaiviai įvairiose fronto dalyse su
naikino bei sužalojo 10 vokiečių tankų, 30 trokų su ka
riuomene ir keturis žibalo trokus; susprogdino du amu
nicijos sandėlius, suardė vieną traukinį, nutildė tris 
baterijas kanuolių ir išvaikė, dalinai sunaikinant, apie 
dvi kuopas priešų pėstininkų.

MASKVA, spal. 5. — Stalingrado srityje per įtūžu
sias atakas vokiečiams pavyko pastumt sovietinės ka
riuomenės dalinį šiek tiek atgal linkui vieno fabrikinio 
centro. Visuose kituose^sektoriuose mūsų kariuomenė 
atmušė vokiečių atakas.

Mūsų kariuomenė ugnim iš kanuolių ir mortirų nu
šlavė apie batalioną priešų pėstininkų ir sunaikino 24- 
ris jų kulkasvaidžių lizdus ir tris baterijas mortirų.

Kitame sektoriuje sovietiniai gvardiečiai padarė ata
ką ir pagerino savo poziciją.

<' Į šiaurius nuo Voronežo per kautynes pakraščiuose 
vienos apgyventos vietos sovietinė kariuomenė sunai
kino apie 400 priešų kareivių ir oficierių ir sužalojo 11 
tankų.

Gaisrų Išvengimo 
Savaite

Washington. — Lavini
mas civilių apsisaugoti per 
oro užpuolimus yra pirmoji 
U. S. Civilian Defense Ofi
so pareiga. Prie šio dar y- 
ra pridėta kita atsakomybė. 
Prezidentas dar prašo pamo
kinti tautą pažinti pavojų 
gaisrų, kurie įvyksta nuo 
neapsisaugojimo ir apsilei
dimo.

Taigi per Gaisrų Išvengi
mo savaitę,prezidentine pro
klamacija paskelbtą spalių 
4-10 dd. C CD prašo pagel- 
bos kiekvieno miesto, fra- 
ternalės, darbo ir biznio or
ganizacijos visiems žmo
nėms paaiškinti, kaip gais
rų išvengti ir kaip juos kon
troliuoti. Tik bendromis pa
stangomis mes ( galėsime, 
kaip kovojanti tauta, išnai
kinti gaisrus, kurie trukdo 
karo produkciją.

Gaisrai netik naikina gy
vybę ir turtą; jie gaišina 
laiką — kiek laiko gaišina
ma, kada fabrikai dega, 
kiek laiko gaišinama, kada 
reikia pristatyti naujo me
džio, kiek laiko gaišinama 
padaryti pataisas.

Kad sumažinti eikvojimą 
ir sutrumpinti trukdymus 
dėl gaisrų, kiekvienas turi 
daryti sekančius tris daly
kus:

1. Praktikuokite švarumą 
ir gerą tvarką namie.

2. Užlaikykite visas sau
gumo taisykles prie darbo.

3. Mokinkitės, prieš gais
ro įvykimą, kaip jį kontro
liuoti, jeigu įvyktų tavo 
namuose arba prie darbo.

OWI.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

BINGHAMTON, N. Y.
L.L.D. 20 kp. susirinkimas įvyks 

spalių 9 d., Liet. Svet., 7:30 v. v. 
Nariai kviečiami dalyvauti, ir naujų 
atsivesti. — J. K. Navalinskienė, 
Sekr. (235-237)

ALDLD Reikalai
Finansinė Atskaita už Liepos, 

Rugpjūčio ir Rugsėjo Mėnesius

Liepos Mėn. Įplaukos:
Kp. Kas prisiuntė Miestas Suma 

43 J. Grušelionis, W.-Barre $19.70 
56 J. Baltutis, Milwaukee .... 16.70 

188 A. Depšis, Detroit, Mich. 7.90 
LDS 92—A. Kupstas, E. St. L. 1:50

83 P. B. Kaupas, Muskegon .. 6.20
236 M. Janavičiene, Washingt. 10.9Č
145 M. Bush, Los Angeles .... 14.10
— Alda A. Umbrosa, Portland 5.00
— K. Danisevich, Waterbury 1.50 
28 M. Strižauskienė, Waterb. 9.00
— Aukos SSSR, per DMŠ,

Waterbury ........................ 55.00
63 M. Arrisonas, Stratford 28.70 
—• Jonas Krapas, Brooklyn 100.00 
—■ A. Dambauskas, Girardv. 34.30 
52 J. K. Alvinas, Detroit .... 40.10 

221 A. Lukchis, Bloomfield .... 5.42 
216 F. Kazeliūnas, Brooklyn .... 9.30 

65 J. Kvietkauskas, Racine 4.90 
87 J. Diamont, Pittsburgh .... 24.30
— P. Paliokas, Brooklyn ..... 5.00
— P. Babarskas, Brooklyn .... 1.00 

212 K. Maziliauskas, Bayonne 6.80 
200 J. Gasparaitis, Hillside 23.00 
138 P. Cibulskas, Maspeth .... 9.30
84 S. Wolf, Paterson ......... 17.10
67 Geo Jamison, Livingston .. 1.60

185 V. Paukštys, Rich. Hill .... 6.10 
50 J. Bullis, Rochester ....... 3.00

KVK P. Kisiel, Montreal ..... 289.25
17 P. Eidukevičius, Shenand. 7.60 

219 J. Kondrat Forest City .... 1.80
5 V. J. Kasparas, Newark 15.80 

94 K. Urbonas, Kenosha ....... 6.20
146 E. Arlauskas, Chicago .... 20.80
167 S. Pečiulis, Sheboygan .... 4.02 
198 K. B. Kaross, Oakland .... 15.60 
218 A. Stakenas, Freesoil ..... 14.28

20 St. Jasilionis, Binghamton 12.20 
12 A. Valinčius, Pittston .... 38.95

1 K. Balčiūnas, Brooklyn .... 12.20 
153 V. Sutkienė, San Francisco 13.80 

55 A. Sakalauskas, Brooklyn 1.50 
190 Dr. J. N. Simans, Clev...... 9.60
116 A. Matukaitis, Chicago .... 4.50 
72 J. Kupčinskas, Gr. Neck 10.72’ 

180 A. Sviežauskas, Wilmerding 15.10
— J. Jaskevičius, Hudson .... 25.00

101 Ch. Levertt, Bedford ....... 6.20
118 A. Kraujalis, E. White Pl. 12.92

3 P. Laukicnė, Denver ....... 6.20
— J. Dainius, Brooklyn   1.50

123 J. Vaičiulis, Gary ............. 9.20

Viso įplaukų ............ $1,022.36
Liepos Mėnesį Išmokėta.

Knygio ir Sekr. alga už liepos 
mėnesį ............................. $66.50

Atmokėta aukų SSSR pagel. 89.30 
Anglų knygų pirkta jaunuoliam 3.64 
Anglų knygų pirkta jaunuol. 1.95 
Už atspausdinimą .3,000 konv. 10.36 
Atmokėta prenumeratų ....... 68.00
Paštui už “Šviesos” siuntimą 25.00
W. Kubiliui už ALDLD darbą 5.00 
Atmokėta SSSR aukų ........... 8.00
Atmokėta “Mot. Balsui” .......... 2.00
Atmokėta dienr. “Laisvei” pr. 21.00

New York. — Laivų sta
tymo fabrikantas Kaiser 
vis neima negrų darban.

LIETUVIŠKAS ★ |

TRAKTYRIUS
H (VALGYKLA IR ALINE) . 8
K Rheingold Extra Dry Alus 8 
8 Didelis pasirinkimas visokių n
8 Vynų ir Degtines 8
g Importuotų ir Vietinių • 8
g Kasdien Turime «
8 KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ |

I JUOZAS ZEIDAT |
8 Savininkas 8
B 411 Grand St. Brooklyn |

Clement Vokietaitis
Lietuvis Advokatas 

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. TRiangle 5-3622

168 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergrcen 8-7179

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: EVergrcen 8-9770

DR. J. J. KAŠKIAUČ1US
Telefonas: HUmboldt 2-7964

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

Pirkta pašto ženklelių knygų 
siuntimui ...........................  51.00

Už registruotus laiškus ................ 65
Atmokėta dienr. aukų ............  29.75
Rankpinigių už kn. spausd. $300.00 
Bankas išskaitė už čekį ................15
Už paveikslus knygai ..............  1.00
Atmokėta “L.” prenumeratų 8.00 
Randa už liepos, rugp. ir rugs. 37.50

Viso išeigų .................... $728.80
Sutrauka:

Balansas buvo ...................... $333.52
Liepos įplaukos .................. 1,022.36

Kartu ............. Z.......... $1,355.88
Liepos išeigos ........................ 728.80

Balansas ........................ $627.08
Rugpjūčio Mėnesio Įplaukos:

25 J. Stanys, Baltimore ..... $32.82
74 J. Chuplis, Springdale ..... 1.00

129 A. Shaffer, Spring Valley 4.60
6 G. Šimaitis, Montello ....... 10.10

120 P. Dauchit, Bellevue ....... 1.50
92 A. Dočkienė, Cicero .i..... 13.20
57 A. Jasiunas, Cleveland .... 11.20
25 J. Stanys, Baltimore ....... 19.50
91 A. Gudžinskas, Schenectady 7.70 
90 P. Sbdeikis, Youngstown 1.25
52 J.' K. Alvinas, Detroit ....... 4.80
53 A. Glebavičius, Gardner 24.50

129 A. Krajauskas, Spring Vai. 1:50
85 S. Benkus, Haverhill ......... 3.00

161 M. Baltrušaitis, Seattle .... 1.25
30 A. Lipčius, Eddystone ..... 7.90
7 P. Jurkonis, Springfield .. 3.10

43 B. Radževičius, W.-Barre 4.70 
81 S. Kazokytė, Jamaica ..... 10.15
— B. Shleivis, N. Y.’C............ 2.00

4 L. Portland ........................ 3.50
138 P. Cibulskas, Maspeth .... 11.90

28 M. Strižauskienė, Waterb. 10.00
1 K. Rušinskienė, Brooklyn 6.10

27 S. Yurkin, N. Britain ..... 6.00
72 J. Kupčinskas, Gr. Neck .. 9.20 
17 P. Eidukevičius, Shenand. 2.50

212 K. Mailiauskas, Bayonne 2.00 
104 K. Guzevich, Chicago .... 10,80 
167 S. Pečiulis, Sheboygan .... 4.50
11 V. Jančius, Worcester ..... 13.50
28 M. Strižauskienė, Waterb. 10.60
— M. K. Sukackienė, Worcest. 1.00
— Vincas Karlophs, Maspeth 1.00
23 K. Sungaila, Brooklyn ....... 2.50

Pav.. P. Žeikus, Windsor ..... 1.50
48 M. Anciukaitis,, Shenand. 2.60 

154 B. Žolynas, Chicago ..... 10.90

Rugsėjo Men. Įplaukos:
52 J. K. Alvinas, Detroit .... $13.40 

Pav. A. Bakevičius, N. Britain 5.00
— Z.' Jaseekas, N. Britain .... 2.00

9 J. A. Krasauskas, Norwood 15.50 
103 M. Kazlauskienė, Hudson .. 1.50

19 A. Barskietis, Chicago .... 16.80
13 F. Urba, Easton ............. 3.20

147 V. Mikelėnas, Brooklyn .... 9.40
— Proletaras, Philadelphia .... 5.00
— F. Navardauskas, Phila. .. 1.00
10 Petryla, Philadelphia ....... 3.00

Pav. M. Matukas, Dedham ..... 1.50
25 A. Žemaitis, Baltimore ..... 3.00

141 L. Tureikis, Phila.............. 10.80
— Tony Brodsky, Elm Grove 1.00 

143 K. Romikaitis, Reading .... 5.00
86 A. Pasilik, Chicago ........... 6.10
8 V. Kvietkas, Cambridge .... 1.50 

145 M. Bush, Los Angeles .... 11.30 
16 A. Matulis, Jersey City .... 3.00 
68 J. Vilčinskas, Hartford .... 6.20 
91 A. Gudzin, Schenectady .... 1.50 
36 M. Bacevičius, La Porte .. 3.10 
79 A. Staliulionis, Chicago .... 34.00

2 G. Lekas, S. Boston ..... 15.30
65 Ch. Kiselis, Racine ........... 1.50
—■ Jonas Ragauskas, Shelton 30.00

1 Ch. Balčiūnas, Brooklyn .... 6.40 
—■ A. Petruškevičius, B’klyn 1.00
20 St. Jasilionis, Binghamton 2.60
51 J. Rūbas, Middlefield ....... 3.00
11 V. Jančius, Worcester ..... 12.00

LDS-79 kp. J. Kazlauskas, Hart. 3.75 
136 F. Shimkus, Kearny ....... 4.00

68 J. Vilčinskas, Hartford ..... 1.50
50 J. Bullis, Rochester ......... 1.60
66 P. Rinkevich, Gr. Rapids 24.20

5 W. Simans, Irvington ..... 9.10
104 K. Guzevich, Chicago   13.80 
185 V. Paukštys, R. Hill   3.10

10 J. Šmitienė, Philadelphia 24.60

Viso įplaukė ................ $321.25
Rugsėjo Mėn. Išeigos:

Kn. ir sekr. alga už rugs. m. $66.50 
“Laisvei” atmokėta prenum. .. 37.00 
Atmokėta “L.” pren. ir aukų 70.00 
Už pasiunt. kn. Kanados kp. 46.00 
Už atspausd. “Šv.” No. 3 $239.79 
Už išsiuntimą “Šv.” No. 3 ...... 33.00 
Už atsp. 500 kuopoms laiškų 2.78 
Nupirkta 500 didelių konv. “Š.” 5.07 
Už įvairius spaud. darbus

Apšv. Fondui ................... 11.62
Atmokėta “L.” aukos .......... 10.00
Atmokėta “Vilniai” aukos .... 10,00
Atmokėta SSR pagelbai aukos 17.00
Pirkta anglų kn. jaunuoliams 62.19 
Už anglų knygas jaunuoliams 16.90 
Pirkta paštos ženki. “Š.” reik. 17.00

Viso išėjo ...................... $644.85
Sutrauka:

Balansas buvo .......   $538.36
Rugsėjo įplaukė .................... 321.25

Kartu ...........  $859.61
Rugsėjo išmokėta ................ 644.85

Balansas ......   $214.76
D. M. šolomskas, 

ALDLD CK Sekretorius.
Eva Mizarienė,

ALDLD CK Iždininkė.

Lietuvi y Kuro Kompanija
Įsigykite žiemai anglių, nes Į rudenį bus 

sunkus anglių pristatymas į miestus

Mes taipgi aprūpinami 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

Viso įplaukų ................ $275.47
Rugpjūčio Mėn. Išeigos:

Sekr. ir kn. alga už rugpj. $66.50 
Pašto ženki, pirkta knygų ir

Šviesos” reikalams .... ...... 46.00
Už atvirutes “Šviesos” reikale 5.00 
Anglų kalboj knygų pirkta už 3.20 
Už spaudos darbus org. reik. 1.77 
Bankas išskaitė už čekius ..... 2.90
Atmokėta aukos Meno Sąj......  3.00
Atmokėta aukos SSSR pag. 32.82 
Už knygos spausd. ir popierą 200.00

Viso išėjo ...................... $364.19

Sutrauka:
Balansas buvo .................... $627.08
Rugpjūčio įplaukos ............. 275.47

Kartu ............................ $902.55
Rugpjūčio išmokėjimai ....... 364.19

Balansas yra .............. $538.36

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
• Iš senų padarau 

naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavojt 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

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

Tel. GLenmore 5-6191

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

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

UNDERTAKER

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

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

F. W. Shalins 
(Shalinskas) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Ave.

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

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.

NOTARY
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5043

Lietuvių Rakandų Krautuve.

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

IŠDIRBĖJAI IR PARDAVĖJAI 

Geriausios Rūšies Rakandų 
Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių 

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENE ir SŪNAI

i
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Kas Tas “Enrollment”?

Majoras LaGuardia Užgyrė 
Alfange Kandidatūrą

Jūs Galite Netekti 
Gazolino Kortelės

Svečiai iš Tolimosios 
Milwaukes

Dean
Darbo

užgyri-

Republikonų ir demokratų 
kandidatai į gubernatorius ir 
jų rėmėjai gavo stiprų ant
ausį, kada majoras LaGuar
dia pasisakė remsiąs 
Alfange, Amerikos 
Partijos kandidatą.

Majoro La G u a rd i jos
mas Alfange atėjo diena po 
to, kai prezidentas Roosevel- 
tas pasisakė balsuosiąs už De
mokratų Partijos kandidatą 
Bennettą.

Republikonai tikėjosi, kad 
majoras LaGuardia remsiąs jų 
kandidatą Dewey. Apie savo 
paramą, majoras prie grupės 
Amer. Darbo Partijos vadų ir 
spaudos atstovų pasakė :

“Aš remsiu Dean Alfange į
gubernatorius. Mano manymu, Irių Noiris (Nebraskos).

iš trijų partijų, daugiau yra 
vilties partijoj, kuri remia Mr. 
Alfange ir dėlto aš jį remsiu ir 
kiek galėdamas jam padėsiu 
jo kampanijoj.”

Ketvirtosios partijos, komu
nistų, nei jos kandidato Amte- 
rio majoras visai neminėjo sa
vo pareiškime apie kandida
tus.

Jo paklausus, ar jis mano 
Alfange esant geriausiu, iš tri
jų kandidatų (republikonų, 
demokratų ir darbiečių), ma
joras atsakė :

“Aš manau, kad jis bus la
bai geras gubernatorius. Aš 
manau, kad visi trys kandida
tai yra sugabūs, kompetentiški 
vyrai. Aš taipgi remsiu senato-

Kam 
tie ga- 
— pa- 
knyge-

Prašome Išrinkti Delegatus
Spalių 25 d. 2 v. p. p. Bilt

more viešbutyj, New Yorke, 
įvyks Russian War Relief Tau
tinių Grupių konferencija.

tariama, kaip galima surinkti 
.daugiau aukų Tarybų Sąjun
gos kovotojams. Konferencijo
je dalyvaus visa eilė žymių as
menybių, žymių visuomeninin
kų.

Lietuvių organizacijų kuo-

pos, kliubai ir draugijos pra
šomos išrinkti savo delegatus 
ir prisiųsti paminėton ko.nfe- 
rencijon. Galima rinkti po vie
ną ar du delegatus .nuo kiek
vienos organizacijos bei kuo
pos.

Konferencija bus trumpa, 
bet labai brandi ir svarbi.

Kviečia
1 autinių Grupių Komitetas.

Chaplinas Kalbės 
New Yorke

Masiniai Pagerbė 
Mokytoją

Newyorkieciai, didžiumoje, 
pažįsta ir yra pamylėję akto
rių Charles Chaplin kaipo 
juokingą mažą žmogutį su po
niška lazda, kokiu jį esame 
matę daugybėje jo suvaidintų 
komedijų. Kiti jį matė veikale 
“Diktatorius” vaidinant “fiur- 
jerį” ir buvo nustebinti veika
le jo pasakyta puikia prakal
ba. Gi skaitantieji priešfašis- 
tinę spaudą turėjo progą gė
rėtis jo reikšminga prakalba, 
pasakyta ne vaidinime, bet 
miniai svieto Los Angeles ma
siniame mitinge.

Spalių 16-tą, kas suspės ir 
išsigalės įsigyti tikietą, pirm 
negu visi bus išpirkti, galės 
girdėti to paskilbusio artisto 
prakalbą Carnegie Hall, New 
Yorke. Gi tam mitingui pirmi- 
hinkaus jaunas artistas Orson 
Welles, kuris anais metais su 
savo dramatišku perstatymu 
akto apie ataką iš Marso ant 
mūsų žemės per radiją išgąz- 
dino svietą visose rytinėse 
valstijose.

Mitingą rengia
naujai įsteigtas Artistų 
tas Laimėjimui Karo, 
Chaplinas yra garbės 
ninku.

menininkų
Fron- 
kurio 

pirmi-

Mrs. Anna Peeke, 72 m., ir 
rendauninkas G. Wolfarth, 73 
m., rasti uždusę gasu savo 
apartmente 255 Linden St.

Irvin 
pereitą

Nušauto mokytojaus 
Goodman laidotuvėse 
sekmadienį dalyvavo švietimo 
Department© viršininkų gru
pė su virš šimtu mokytojų ir 
tūkstančiai šiaip publikos. Pa
laidotas Mount Zion kapinėse, 
Maspethe.

Lester Stone, majoro La 
Guardijos sekretorius, atsiun
tė šeimai užuojautos laišką.

Su velioniu atsisveikinimo 
prakalboj rabinas Harry Hal
perin pareiškė, kad “Irvin 
Goodman mirė gyvenimo mū
šio lauke eidamas savo parei
gas taip ištikimai, kaip bile 
karys sutikdamas priešo ka- 
nuolės ar šautuvų šūvius.

“Blogdarybė, kuri privedė 
jį prie belaikinės mirties, pri
mena mums pavojingas prob
lemas, kurios kyla prieš mus 
laike karo, su jo pažeidinėji
mais charakterio ir moralo.”

Gazolinas yra apribotas, nes 
jo pristatymas daug laiko ir 
keblumo sudaro karo sąlygo
se. Kiekvienas automobilistas 
gavo “A” knygelę su kuponė- 
liais, kurie nusako kiekį, kiek 
jis gali gauti gazolino, 
būtinai daugiau reikia, 
vo “B” ir “C” knygeles 
pildymus, o trokai “S” 
les.

Kiekvenas aut omobilistas 
tuo pat kartu gavo ir kortelę 
(sticker) su tokia raide, kiek 
jam priklauso gazolino. Kas 
gavo priedines knygeles “B” 
ar “C,” tie gavo ir priedinius 
stikerius. Ir kiekvienas auto
mobilistas turi priklijuoti tą 
ar tuos stikerius prie savo au- 
tomobiliaus stiklo, kad būtų 
matoma.

Valdžios* viršininkai padarė 
patikrinimą New Yorke ir į 
kelias dienas surado per 1,000 
automobilių, kurie neturi sti- 
kerių. Matyti, kaip kurie gavę 
priedines knygeles “B” ir “C”, 
bet važinėdami į bolių žaidi
mo laukus, ar kitas nebūtinai 
reikalingas vietas gėdijasi pri
siklijuoti stikerius.

Patikrindami asmenys paė
mė laisnių numerius visų tų 
automobilių, kurie neturi sti- 
kerių. Mr. Walter Gellihorn, 
vienas iš gazolino tvarkytojų 
sako, kad jeigu nebus stike- 
riai priklijuoti, tai tie automo
bilių savininkai gali netekti 
visai gazolino knygelių : “Vio
lators will lose their ration 
books in future, OPA attorney 
•warns.”

Todėl priklijuokite stikerius, 
kurie parodo, kiek jums pri
klauso gazolino. Kas pametė, 
turi nueiti į knygelių išdavimo 
boardą, parodyti savo. knyge
lę

Pereitą pirmadienį Laisvėje 
lankėsi Antanas ir Ona ši- 
manskiai iš Milwaukee, Wis. 
Tai seni milwaukieciai ir pa
žangiųjų organ i zacijų — 
LDS, ALDLD nariai. Drau
gai šimanskiai apsilankė Wor- 
cesteryj, Waterburyj, Nauga- 
tucke, taipgi Cliffside, N. J. 
Jie ton turi giminių ir pažįsta
mų, todėl, pasiėmę atostogų 
nusitarė aplankyti juos.

Apsistoję Cliffsidėj, šimans
kiai atvyko Laisvėn, norėjo 
pasikalbėti su laisviečiais. Be 
to, apsilankė LDS Centre. Iš 
čia sugrįžo į Cliffsidę. Vidu
ryj savaitės jiedu išvyks na
mon, — sustodami Čikagoje 
pas vilniečius.

šimanskių sūnus, Williams, 
savanoriai įstojo Į Jungt. Vals
tijų laivyną.

Beje, svečiai paaukojo $1 
Laisvės Popieros Fond an. '

Rugsėjo 27-tą mirė Karolis 
Kasparas, 52 metų amžiaus, 
gyvenęs 17 Charles St., Port 
Washington, L. L Buvo palai
dotas Fresh Pond kremetori- 
joj, 29-tą rugsėjo. Velionis pa
liko dideliame nuliūdime žmo
ną Elzbietą, vieną sūnų ir dvi 
dukteris. Laidotuvių pareigo
mis rūpinosi graborius F. ša
linsimas, Woodhaven, N. Y.*

Helen Belsky (Bielskienė), 
45 m. amžiaus, 266 South 9th 
St., mirė spalių 5 d., Kings 
County ligoninėj. Kūnas pa-‘ 
šarvotas Bieliausko koplyčioj, 
660 Grand St. Bus palaidota 
spalių 8 d., šv. Trejybės kapi
nėse.

Paliko nuliūdusius vyrą Vin
cą, du sūnus Vincą ir Joną, 
motiną'ir vieną seserį.

Boris Poplowsky, 63 m. am
žiaus, 726 DeKalb Ave., mirė 
spalių 4 d. Palaidotas spalių 
6 d., Alyvų Kalnelio kapinėse.

Laidotuvių apeigas prižiūri 
graborius Matthew P. Ballas 
(Bieliauskas).

ir gauti naują stikerį.

Miestui Pajieško 
Sargybinių

Miesto Civilinių Apsigyni
mas pajieško Bay Ridge apy
linkei dar daug liuosnorių sar
gybinių, kuriais priimami tik 
piliečiai, vietiniai, virš 21 me
tų, geroj sveikatoj, ne aukš
čiau 3A drafto eilės ir galin
tieji paaukoti ne mažiau dvie
jų vakarų per savaitę. Tam 
registruoja Civ. Aps. 40-tas lo- 
kalas.

To Nebegausite 
Kitą Savaitę

Parkų komisionierius Moses 
pasiūlė tuojau nugriauti 117 
bildingų, išlupinėti daug gat- 
vekarių bėgių 
Bronxe ir Queens 
keturis gelžkelio 
mui metalo.

Brook lyn e, 
ir nugriauti 
tiltus gavi-

Lažybos Ant Arkliu 
Sumažėjusios

Po didžiųjų policijos ablavų 
ant gemblerių viršininkų įstai
gų pastarosiomis dienomis la
žybos ant arklių (betai) pu
siau sumažėję.

Ypatingą dalyką pabrėžė 
majoras LaGuardia apie gem- 
blerystę perspėdamas gyven
tojus pereitą sekmadienį. Savo 
radijo prakalboj jis sakė, kad 
vyri ausis gemblerių įstaigos 
šulas, areštavus, pareiškė nei 
karto savo gyvenime “neketi
nęs.” Jis tik kiūrėjo, kad kiti 
“ketintų” ir taip jam sudėtų 
milijoninį turtą.

Queens Surinko Daug 
Metalo

Spalių 2-rą buvo viso miesto 
skale rinkliavas diena Queens 
apskrityje (rytinėje dalyje 
Brooklyn©). Kvota buvo 10,- 
000 tonų. Iki 10-tos vakaro 
buvo prirokuota suvežto 
talo 14,478 tonai' arba 
955,500 svarų.

me- 
28,-

Prašome Įsitemyli

Pabartas Vaikas 
Pasikorė

Raymond Drabau, 12 m., 
pabartas sesers Frances už vė
lai parėjimą iš bažnyčios na
mo, 110-03 2C3rd St., Hollis, 
ir pasiųstas į savo kambarį, už 
valandos rastas pasikoręs ant 
durų klemkos. Tėvas tuo laiku 
buvęs darbe. Sesuo Frances, 
18 m., būna šeimos priežiūroj 
laike tėvo nebuvimo namie, 
kadangi šeimos motina yra mi
rus.

Šį Ketvirtadienį 
Išveš Metalą

Kaip be registracijos nega
lima būtų balsuoti šių metų 
rinkimuose, taip be “enroll
ment” negalima dalyvauti par
tijų kandidatų nominacijose 
(primaries) kitiems rinki
mams. Tad, kam galima, rei
kia užsirašyti (enroll) savo 
geriausios partijos balsuotoju.

Užsirašymas tos ar kitos 
partijos balsuotoju neverčia 
už jos kandidatus balsuoti, 
jeigu jie būtų išstatyti prieš 
jūsų norą, jums atrodytų ne
verti .jūsų balso. Balsuoti gali
ma už bile kurios partijos ar 
nepartinius kandidatus.

Užsirašymas partijos bal
suotoju taipgi dar nereiškia 
tapimą jos nariu, turėjimą mo
kėti jai duoklę ar gavimą joje

kokios nors kitos teisės apart 
to, kad sekamą metą galėsite 
dalvauti jos kandidatų nomi
nacijose (primaries).

Brooklyn© Muziejuje dabar 
yra svarbi paroda Jūsų Na
mai Kare, kurioje perstatoma 
svarba civilinių apsigynimo ir 
tam priemonės.

Ar jau surinkote savo me
talą ? Brooklyne oficialė rink
liavos diena bus 8-tą spalių, 
ketvirtadienį. Tada jau reikia 
turėti “skrepą” gatavą išve
žimui.

Pasirinkimas puodui iš “skre
po” krūvos dabar skaitoma 
vagyste. Dėl tokio kaltinimo 
Charles Inkervietewski, 242 
Metropolitan Avė., sulaikytas 
kvotimui.

Pirkite Kareiviam KALĖDŲ Dovanas DABAR

Paskutine Išsiuntimo Diena 1-ma Lapkričio
Užeikite, ir apžiūrėkite mūsų 

Speciali kareiviams dovanų department^ 
Maži rankpinigiai palaikys bi daiktą.

ga
jau 
vė-
nes

Spalių 8-tą visame Brookly- 
ne (Kings apskrityje) bus me- 
talo-“scrap” išvežimo diena.

Suvilktą metalą prašo 
tavai paruošti išvežimui 
spalių 7-tos popietį ir ne 
liau 7 vai. ryto spalių 8-tą,
daugelyje vietų trokai prava
žiuos gyventojams dar nesuki- 
lus.

VERI-THIN* RAMONA VtRI-THIN RAPIflL—

701 GRAND STREET J 
BROOKLYN, N. Y. • 

Tel. STagg 2-2173 •
: ROBERT LIPTON
• ATDARA VAKARAIS.

Akiniai už $7.50
Per sekančias 30 dienų, mes 

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

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

Brooklyn© Lietuvių Kom. 
Sov. Sąjungai Gelbėti ruošia 
masinį mitingą. |vyks 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)

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

Štai 
“Presas

a?

parodykite mums 
ir mes duosime

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

kad visados bus patenkinti.

Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį!
TURIME GERŲ VYNŲ IR DEGTINIŲ

Ateikite pasimatyti su Giviais
Geriausias Alus Brooklyne

RANDAVOJIMAI
Pasirendavoja 3 kambariai, garu 

šildomi. Renda nuo $15 ir aukštyn. 
Taipgi pasirendavoja 4 ir 5 kamba
riai. Kreipkitės po antrašu: 32 Ha- 
vemeyer St., & 212 Moore Street, 
Brooklyn, N. Y. (235-237)

Ateinančią savaitę jūs galė
tumėt siūlyti viską, ką jūs tu
rite, už teisę dalyvauti balsa
vimuose — rinkimuose guber
natoriaus ir kitų valdininkų, 
taipgi įstatymdavystėms atsto
vų, bet tos teisės negausite iki 
kitų metų spalių mėnesio, jei
gu nebūsite užsiregistravę šią 
savaitę.

Tik šią savaitę užsiregistra
vusieji piliečiai galės balsuoti 
ateinančiuose rinkimuose. Va
landos kasdien nuo 5 po piet 
iki 10:30 vakaro, o paskutinę 
dieną, šeštadienį, nuo 7 ryto 
iki 10:30 vakaro. Neatidėkite 
paskutinei minutei.

Q
Atsilankę

šį skelbimą
jums 10% nuolaidos.

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

^CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 
306 Union Avenue

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

Gerai Patyrę Barberiai0

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

Puikūs H e tu vi Ako na
mų darbo kilbasal ir 

kepta parfilena

GašpadorlSkai nuvirti 
kopūstai ir barsčiai

dalyvauti. Pradžia 8 v. 
(235-237)

kvie- 
v.

BROOKLYN, N. Y.
LLD 1 

įtrinkimas 
karo 7:30 
svetainėj, 
dalyvauti.

BROOKLYN, N. Y.
Jurgio Draugystės bertaininis

“LAISVĖS”

įvyks

i?

šv.
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- 
tumėt suspenduoti. — Ch. Nečiuns- 
kas, Sekr. (234-235)

SUSIRINKIMAI
NAMŲ SAVININKŲ 

SUSIRINKIMAS
Lietuvių Namų Savininkų Drau

gijos susirinkimas įvyks penktadie
nį, spalių 9 d. P. Buzelio salėje, At
lantic Avė. ir Crescent Sts. East 
New Yorke. Visi nariai ir norintieji 
įsirašyti namų savininkai yra 
čiami

A

Dienraščio

Koncertas
Lapkr.-Nov. 8

Bus

LABOR LYCEUM
BROOKLYN, N. Y.

$7.50.

STENGER & STENGER 
OPTOMETRISTS 

394-398 Broadway
• Brooklyn, N. Y.

459 GRAND ST
Skersai nuo Republic Teatro 

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

Karys Julius Lazūnas 
Toli Nuo New Yorko
Neseniai į Dėdės Šamo ka

riuomenę išėjęs Julius Lazū- 
nas (draugų Liepų žentas) 
yra tolimojoj Utah valstijoj. 
Jis tarnauja prie lėktuvų. Jis 
rašo savo žmonai Lilijai, kad 
viskas O. K.

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

Reiks apsvarstyti reika
lai parengimo, kuris įvyks po Lais
vės koncerto. Nariai, katrie dar ne- 
užsįihokėję duoklių, ateikite užsimo
kėti. — 1 Kuopos Org. (234-236)

LORJMER RESTAURACIJA
ANTANAS BARZDA, Savininkas 

417 LORIMER ST. “Laisvės” Name BROOKLYN

Geriausios rūšies

VALGIAI
Gaminami Europlško 

ir Amerikoniško 
Stiliaus

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

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

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

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