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Štai vėliausias pavyzdys. 
New Yorke pasamdytų šimtai 
darbininkų išvažiavo į Port
land, Oregon, karo pramonėj 
dirbti. Juos pasitiko Federaci-’ 
jos unijos lokalo 72 viršinin-' 
kai ir pradėjo įrašinėti į uni- ’ 
ją.

Tas gerai. Darbininkams! 
reikia būti organizuotiems.

Bet ten buvo 30 juodveidžių 
darbininkų. Dauguma jų aukš-; 
tai lavinti, mechanikai. Deja, j 
unija jų nepriėmė kaipo me-' 
chanikų. Jie galėjo įstoti uni- 
jon ir dirbti tiktai kaipo pa
prasti darbininkai!

Tik todėl, kad jų oda juo
da!

SUSTIPRĖJO RAUDONO 
SIOS ARMIJOS PADĖTIS 
STAEINGRADO FRONTE

Amerika ir Anglija
Pasirašė Sutartį dėl 
Paramos Sovietam

Negrų organizacijos teisin
gai protestuoja prieš tuos lo- 

,,kalo 72-tro begėdžius. Ameri
kos Darbo Federacija turėtų 
juos išmesti laukan, kaipo 
darbininkų priešus. Jie ir yra 
darbininkų priešai.

Chicagos katalikų bažnyčios 
galva vyskupas Sheil pasielgė 
labai gražiai. Visi padorūs 
žmonės jį už tai sveikina.

Vyskupas Sheil, vardu kata
likų jaunimo, kurių vadu jis 
yra, pareiškė:

“Katalikiško jaunimo orga
nizacija džiaugiasi panelės 
Pavličenkos atvykimu Chica- 
gon. Ja čia pakvietė garbin
gas majoras. Pavličenko atsto
vauja didžius žmones, kurie 
rašo istoriją savo karžygišku- 
mu, kovodami prieš piktą įsi
veržėli. Mano Dieve, laimink
juos.”

Bet ar žinote, kad Chicagos 
“Draugas“ ne tik neįdėjo šito 
vyskupo Sheil pareiškimo, bet 
nė nepaminėjo? Pamiršo!

O kun. Prunskis ir šimutis 
pyksta, kada mes “Draugą“ 
vadiname pronacišku laikraš
čiu.

Kas kita, jeigu vysk. Sheil 
būtų pasiuntęs Sovietų jau
niems didvyriams ilgą pra
keiksmą. “Draugas“ būtų visą 
išvertęs lietuvių kalbon ir pa
talpinęs ant pirmo puslapio.

Lenkų spauda plačiai rašo 
ir paduoda davinių, kad Vil
nijoje lietuviški išgamos, par
sidavėliai Hitleriui, padeda 
naciams naikinti lenkus ir žy
dus.

Hitleris ypatingai terorizuo
ja žydus ir lenkus.

Ar tokių išgamų lietuvių 
tarpe randasi? žinoma, kad 
randasi. Juk tokiais budeliais 
ir niekšais yra Kubilius, Ger
manas ir kiti.

Tačiau lietuviška pronaciš- 
ka spauda pasileido tuos par
sidavėlius teisinti ir plūsti len
kų spaudą. Sako, kad tokių 
niekšų lietuvių tarpe nesą ir 
negalį būti.

Išgamos yra išgamos. Jų at
siranda kiekvienoje tautoje. 
Juos ginti ir teisinti nereikia ir 
negalima. Jų teisinimas tiktai 
padeda jiems veistis ir teršti 
lietuvių tautos garbingą vardą.

Jau Antanas Smetona davė 
puikų pavyzdį, kokių žmogžu
džių gali atsirasti ir atsiranda 
lietuvių eilėse.

Amerikos sp,audoje išsiliejo 
didelė srovė spėliojimų dėl 
Stalino laiško Associated Press 
žinių agentūrai. Ką, girdi, 
Stalinas turėjo mintyje, saky
damas, kad reikia antro fron
to prieš Vokietiją ir kad tal
kininkai privalo išpildyti savo 
pasižadėjimus pilnai ir laiku?

(Tąsa 5-tam puslapyj)

Amerikos Orlaiviai 
Sužalojo Stambų Ja
ponų Šarvuotlaivį

Amerikiečiai Sunaikino dar 11 Priešų Lėktuvų 

Oficialiai Amerikos Pranešimai
WASHINGTON, spal. 6. — Jungtinių Valstijų laivy

no departmentas išleido sekamą pranešimą:
PIETINIS RAMUSIS VANDENYNAS

Maža grupė japonų bombanešių, lydima apie trisde
šimties Zero lėktuvų kovotojų, spal. 3 d. mėgino ata- 
kuot amerikiečių įrengimus Guadalcanal saloje. Prieš- 
orlaivinės mūsų kanuolės nušovė žemyn du japonų lėk
tuvus kovotojus, o mūsų laivyno kovos lėktuvai numušė 
žemyn devynis atakavusius Zero lėktuvus. Priešų bom- 
banešiai nulėkė šalin, visai nemėtydami bombų. Žuvo 
vienas Jungtinių Valstijų lėktuvas, bet jo lakūnas ta
po išgelbėtas.

Naktį spalių 3-4 mūsų laivyno ir marininkų bomba- 
nešiai smigikai atakavo didelį japonų šarvuotlaivį ir 
kelis naikintuvus, kurie kėlė kariuomenės pastiprini
mus saviškiam Guadalcanal saloje. Bent viena mūsų 
bomba pataikė į tą šarvuotlaivį. Vienas mūsų lėktuvas 
buvo nušautas žemyn, bet jo įgulos nariai išgelbėti.

Spalių 4 <d., tuoj po aušros, grupė Amerikos laivyno 
ir marininkų torpedinių bombanešių pataikė dviem tor
pedomis į tą priešų šarvuotlaivį, iš kurio dar teberūko 
dūmai nuo pirmesnio bombos smūgio.

Amerikiečių greitieji lėktuvai ir orlaiviai smigikai 
bombardavo ir apšaudė japonų kariuomenę ir sandė
lius Guadalcanal saloje.

Minimu laikotarpiu mažai tebuvo veiksmų ant žemės 
tarp amerikiečių ir priešų. Japonai vis gabeno savo ka
riuomenės mažais būreliais j šią salą po tamsos prie
danga.

WIEEKIE ŠAUKIA VISAS 
JUNGTINES TAUTAS J 
OFENSYVĄ PRIEŠ Ašį

Chungking, Chinija. — 
Wendell L. Willkie, asme
ninis prez. Roosevelto pa
siuntinys, čia spal. 7 d. iš
leido pareiškimą, kuriame 

ragina visas Jungtines Tau
tas atakuot fašistų Ašį iš
tisame pasaulyje. Tarp kit
ko, jis pareiškė:

“Aš apkeliavau tryliką į- 
vairių šalių.

Visose mano aplankyto
se šalyse, per pasikalbėji
mus su paprastais žmonė
mis, aš patyriau keturis vi
soms joms bendrus daly
kus:

• Pirma, jos visos nori, kad 
Jungtinės Tautos laimėtų 

karą.
Antra, jos nori, kad Jung

tinės Tautos jau dabar pra
dėtų ofensyvą.

Trečia, jos visos nori po 
karo gyventi laisvėje ir ne
priklausomybėje.

Ketvirta, visos jos dau
giau ar mažiau abejoja, ar 
vadovaujančios pasaulio de
mokratijos po karo stos už 
laisvę kitiem kraštam. Ta 
abejonė užmuša • jų entu
ziazmą dalyvavime šiaihe 
kare mūsų pusėje.

šis karas nėra vien tech
nikais jėgų klausimas. Jis 
taipgi yra žmonių protų ka
ras. Mes turime sutelkt sa
vo pusėn ne tik simpatijas, 
bet ir veiklią, kovingą, o- 
fensyvę dvasią beveik trijų 
ketvirtadalių pasaulio žmo
nių, gyvenančių Pietinėje 
Amerikoje, Afrikoje, Ryti
nėje Europoje ir Azijoje. 
Mes to nepadarėme; dar ir 
dabar mes to nedarome. Bet 
mes turime tatai padaryti.

Ką tik aš mačiau šioje 
kelionėje, visa tai sustiprino 
mano įsitikinimą, kad de- 
fensyva (apsigynimu) mes 
nelaimėsime šio karo. De- 
fensyve kova mes nelaimė
sime nei kariniai nei politi
niai.
Asmeniškai aš manau, jog 

jau atėjo laikas, kad visos 
Jungtinės Tautos visur ves
tų visuotiną ginkluotą ofen
syvą.

Jungtinėse Valstijose mes 
esame daug kalbėję pasau
liui, kokius didelius kiekius 
karinių reikmenų mes paga
miname. Bet kai kurie iš 
mūsų talkininkų tikrumoje 
labai mažai tematė mūsų 
ginklų. Jie, todėl, stebisi, 
kur dingsta mūsų pagami
nami pabūklai. Kai kurie iš 
mūsų talkininkų taipgi, na
tūraliai, stebisi, kaip ilgai 
jie turės valgyti tik prie 
antrojo stalo, lyg kokie vai
kai.

Chinija ir Rusija, viena 
ir kita, prisidėjo su kokiais 
penkiais milionais puikiau
sių savo vyrų žuvusių, suža
lotų bei nelaisvėn paimtų 
kovoje sumušimui fašistinės 
Ašies užpuolikų. Viena ir 
antra šalis kovėsi ir laikėsi 
su didvyringu atkaklumu 
prieš galingus ir begailes- 
tingai žiaurius priešus. Tai 
būtų teisinga ir išmintinga, 
kad mes pasistengtume per
leist joms atitinkamą dalį 
savo pagamintų ginklų.

Tačiaus žmonėms reikia 
daugiau, negu ginklų, kad 
laimėt šios rūšies karą. 
Jiems reikia entuziazmo a- 

(Tąsa 5-tam pusi.)

Maskva, spal. 7. — Sovie
tų kariuomenė atėmė iš vo
kiečių kelias pakraštines 
Stalingrado gatves ir išmu
šė priešus iš didžiumos to 
kylio, kurį naciai buvo įva
rę į vieną fabrikų vietovę 
šiaurvakarinėje Stalingrado 
dalyje. Per paskutines 24 
valandas sovietiniai kovoto
jai. atkariavo nuo hitlerinin
kų įvairius punktus pačia
me mieste ir į šiaur-vaka- 
rius nuo jo, pagerindami 
savo pozicijas visame ta
me fronte abelnai.

Sovietų kariuomenė su 
štorminiais orlaiviais daro 
smarkius ofensyvius žygius 
į šiaurius nuo Stalingrado, 
maršuoja pirmyn plačiu 
frontu, įsiveržė į vieną mie
stą, atkirto bėgančių hitle
rininkų jėgas ir vien tame 
sektoriuje užmušė 1,200 
priešų.

Raudonarmiečiai, žygiuo
dami pirmyn palei Dono u- 
pę linkui pietų, vis labiau 
grąsina apsupimu vokie
čiams atakuojantiems Sta
lingradą.

Stalingrado gynėjai su
naikino dar bent 46-šis iš 
100 vokiečių tankų į šiaur
vakarius nuo to miesto. Pa
čiame Stalingrade tapo už

"LAISVĖS" VAJUS
“Laisvės” vajus gavimui naujų skaitytojų plečiasi. 

Kontestantų sąrašas sparčiai auga ir kyla punktais. Bet 
po vieną naują skaitytoją laukiame nuo visų senų skai
tytojų.

Juodom raidėm išspausdinti kontestantų vardai yra 
dovanų ruožte. į

Ištisas sąrašas kontestantų:
Punktų

Svinkunienė ir Meisoni.enė, Waterbury, Conn. 392
A. Stripeika, Elizabeth, N. J............ ....................... 320
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M. Poderis, Wilkes-Barre, Pa................................... 60
J. Grybas, Norwood, Mass......................................... 48
A. J. Smith, Phila., Pa.............. ................................ 42
V. Kelmelis, Torrington, Conn. ............................... 24

Šiam raštui einant į spaudą, gavom didelį pluoštą laiš
kų, kur mirga vardai naujų skaitytojų. Įstojo keletas 
naujų kontestantų.

“Laisvės” Administracija

Bomba Paryžiaus Tea
tre Užmušė Du ir 

Sužeidė 18-ką
Vichy, Franci j a. — Kuo

met Paryžiaus . judamųjų 
paveikslų teatre buvo rodo
ma prieš-žydiškas j adoma
sis paveikslas, sprogo bom
ba, kuri užmušė du asme
nis ir sužeidė aštuonioliką. 
Tai buvo jau trečia sprogu-, 
si prieš nacius bomba per 
savaitę užimtoje Franci jos 
dalyje. _ ______

Egiptas. — Anglų orlai
viai smarkiai bombardavo 
Tobruką, Bengazi ir kito' 
fašistų uostus Libijoj ir E- 
gipte. ’ f 

mušta . tūkstančiai smar
kiausios Hitlerio smogikų 
kariuomenės. Tai yra pra
nešimai United Press, ame
rikiečių žinių agentūros.

Kita amerikinė žinių a- 
gentūra,International News 
Service, paduoda sekamas 
žinias:

Rusai Stalingrado gynė
jai giliau įsikirto į vokiečių 
kabiojo sparno pozicijas. 
Raudonarmiečiai atmušė vi
sus priešų bandymus at
griebt nacių prarastas po
zicijas.

Leningrado fronte, Sinia- 
vino srityje sovietinė ka
riuomenė sunaikino 4,000 
vokiečių ir atmušė visas na
cių atakas.

Novorossiisko srityje rau
donarmiečiai atkariavo dar 
kelias pozicijas nuo fašis
tų.

Mozdoko apylinkėje viena 
apgyventa vieta per įnirtu
sias kautynes keturis kar
tus perėjo iš vienų rankų į 
kitas, kol, galų gale, hitle
rininkai su skaitlingesnėmis 
jėgomis privertė raudonar
miečius pasitraukt iš te 
vietps.

(Platesnių žinių iš Sovie
tų fronto yra 5-tame pusla
pyje.)

Anglijos Lakūnai vėl 
Smarkiai Bombardavo 

Vokiečių Centrus
London, špal. 7. — Dide

li būriai Anglijos orlaivių' 
bombardavo Osnabruecką ir 
kitus nacių pramonės ir ge
ležinkelių centrus šiaurva
karinėje Vokietijoje. Anglai 
prarado šešis orlaivius.

ANGLŲ ORLAIVIŲ 
NUOSTOLIAI

London, spal. 7. — Anglų 
vyriausybė paskelbė, jog 
per devynis mėnesius iki 
rugs. 30 d. oro žygiuose 
prieš vokiečius žuvo 1,082 
bombinių Anglijos orlaivių.

Anglija ir Amerika Žada Didesnės Pagalbas Sovietam
Washington. — Jungtinės rinių įrengimų, amunicijos 

Valstijos, Anglija ir Sovietų ir žaliųjų medžiagų. 
Sąjunga spal. 6 d. pasirašė*j “Šis protokolas formaliai 
naują sutartį, kurioj Ame- ■ išreiškia susitarimus, kurie 
rika ir Anglija žada So-’jau galiojo per kelis mėne- 
vietam duoti nuolatinės ir • sius ir kurie nusako, kad
vis didesnės karinės para- bus be pertraukų vykdoma 
mos. i reikmenų patiekimo progra-

Amerikos valstybės de
partmentas dėl to išleido ši
tokį pranešimą:

“Veikiantysis (Amerikos) 
valstybės sekretorius, p. 
Sumner Welles, aukštai ger
biamas Maksimas Litvino
vas, Sovietų Sąjungos am
basadorius Washingtone, ir 
Sir Ronald Campbell, Ang
lijos pasiuntinys Washing
tone, šiandien pasirašė pro
tokolą kas liečia Jungtinių 
Valstijų ir Anglijos prista
tymus Sovietų Sąjungai ka-

AMERIKOS AMBASADO
RIUS RAGINA STIPRIAU

REMTI SOVIETUS ■
Maskva. —Jungtinių Val

stijų ambasadorius Mask
voj, admirolas Wm. H. 
Standley, pranešė, kad jis 
neužilgo vyks į Washingto- 
ną, stengsis gauti didesnės 
paramos Sovietams, rapor
tuos prez. Rooseveltui apie 
karines Sovietų pastangas 
ir apie jų ištikimybę Jungti
nėm Tautom kovoje prieš 
fašistų Ašį. Ambasadorius 
Standley taipgi tarsis su 
prez. Rooseveltu apie glau
džiausią “suderinimą Jung
tinių Valstijų ir Sovietų 
Sąjungos karinių pastan
gų.”
SOVIETAI GAUNĄ ANT
ROS RŪŠIES PABŪK
LUS Iš TALKININKŲ
Ambasadorius Standley 

nurodė, jog Sovietuose yra 
kritikuojama talkininkai, 
kad jie atsiunčia ne pirmos, 
bet antros rūšies pabūklus 
Sovietam. Taip antai, So
vietam yra siunčiama anglų 
Hurricanes ir Amerikos 
Tomahawks lėktuvai, o ge
resnieji anglų Spitfires ir 
amerikiečių Airacobra lėk
tuvai tarnauja kitur.

AMBASADORIAUS 
PAREIŠKIMAS

“Po keleto dienų aš iš
vykstu į Jungtines Valsti
jas, kad galėčiau asmeniškai 
raportuoti prezidentui ir 
valstybės sekretoriui ir pa
sitarti su jais ir kitais A- 
merikos valdininkais apie 
tai, kaip galima būtų kuc 
labiausiai suderint karines 
pastangas Jungtinių Valsti
jų ir Sovietų Sąjungos.

“Su manim keliaus kari
niai mūsų atstovybės na
riai, kurie yra tiesioginiai 
suinteresuoti karinio san- 
darbininkavimo būdais tarp 
šių dviejų šalių.

“Per daugiau kaip šešių 
mėnesių laikotarpį po mano 

■ ma, kuri buvo priimta Ma- 
i skvos konferencijoj vieni 
‘metai atgal.”

Nieko plačiau nėra skel
biama apie dabartinę su- 
1 tartį su Sovietais, bet me
nama, kad tuomi Jungtinės 
Valstijos pasižada pristatyt 
Sovietų Sąjungai karinių į- 
rengimų ir medžiagų už tris 

I bilionus dolerių.
N. Y. Times koresponden

tas iš Washingtono rašo, jog 
pagal šią programą bus 
duodama Sovietų Sąjungai 
vis didesnės pagalbos.

iškeliavimo iš Jungtinių 
Valstijų įvyko didžių at
mainų.

“Aš esu įsitikinęs, jog 
artimesnis susipažinimas su 
tomis atmainomi padės man 
gauti dar sėkmingesnės mū
sų paramos. Sovietų Sąjun
gai.”
SOVIETŲ ŽMONĖS PASI
RYŽĘ KOVOT IKI GALO

Ambasadorius sakė, kad 
jis kalbėjosi su daugeliu ru
sų ir “matė visų jų pasiry
žimą kariauti iki galo.”

“Aš manau ir jaučiu, kad 
mes turime jiem duoti visos 
galimos pagalbos.”

Ambas. Standley kalbėjo
si su Sovietų užsienių rei
kalų komisaru Molotovu ir 
ketina pasitart su Stalinu 
pirm išvykstant iš Mask
vos.

Naciai Atkanda Dantis 
Į Stalingradą

Berlyno radijas pasakojo, 
kad jie esą pasiekę Volgos 
upę, tai, girdi, dabar “ne
svarbu” vokiečiams užimti 
Stalingradą.

(Iš to nacių pasakojimo 
atrodo, kad jie jau nelabai 
tikisi paimt Stalingradą. 
Paskutiniai hitlerininkų 

pranešimai beveik tyli apie 
mūšius dėl Stalingrado.)'

Vokiečiai Nužudė 10 
Norvegą Imtinių

London, spal. 7. — Hit
lerininkai sušaudė dešimt 
žymių norvegų įkaitų-imti- 
nių Trondheimo srityje už 
tai, jog kiti norvegai darė 
sabotažo veiksmus prieš vo
kiečius. Suimta dar 700 nor
vegų toje srityje.
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Dėl G uber nat orinių Rinkimų 
New Yorke

Šią savaitę, kai New Yorko valstijoje 
piliečiai registruojasi balsavimams, ku
rie įvyks lapkričio mėn. 3 dieną, du žy
mūs asmenys pasisakė dėl kandidatų į 
gubernatorius. Prezidentas Rooseveltas 
padarė formalų pareiškimą, kad jis bal
suosiąs už demokratų partijos kandidatą 
Bennettą, o miesto majoras LaGuardia 
pareiškė, kad jis balsuosiąs už Amerikos 
Darbo Partijos kandidatą, Alfange.

Kodėl prezidentas Rooseveltas pasisa
kė už p. Bennettą? Juk Bennettas nėra 
rooseveltinis. Jis yra pastatytas tos de
mokratų mašinos, kuri buvo atsukta 
prieš prezidentą Rooseveltą, prieš jo 
Naująją Dalybą, prieš karo laimėjimo 
programą. Už Bennettą stipriai kalba 
tie visi apyseriai, kurie priešingi Roose- 
veltui? Kodėl tad prezidentas pasisakė 
už Bennettą?

Menama, kad jis pasisakė už Bennettą 
(nors pasisakė labai šaltai, tik forma
liai) todėl, kad nenori susiniauti su de
mokratų partijos mašina, kurioje apyse
riai yra gan stiprūs,—stiprūs tiek New 
Yorke, tiek tautine plotme. Jis, matyt, 
mano, kad, jei jis nepasisakytų už Ben
nettą šiuo metu, jam tektų susikirsti su 
ta mašina. Antra, menama, kad jis, pa
sisakydamas už Bennettą, podraug su- 
konsoliduos demokratų partijoš jėgas ki
tose valstijose ir tas padės išrinkti dau
giau demokratų į kongresą. Nes jei šiuo 
metu republikonai laimėtų kongrese dau
giau vietų, tuomet iš tikrųjų būtų visiš
kai prastai, — mes kalbame apie daugu
mą tokių republikonų, kurie eitų prieš 
Rooseveltą atvirai, kurie sektų tokį se
natorių Taftą ir jam panašius.

Nepaisant to, New Yorko valstijos pa
žangieji piliečiai-balsuotojai puikiai ži
no, kad Bennettas nėra tas žmogus, už 
kurį jie galėtų paduoti savo balsus. Jis 
dar 1936 metais atvirai agitavo už Ispa
nijos fašistus, jiems rinko aukas.

Bet negeresnis yra ir republikonų 
partijos kandidatas, p. Dewey. Šis yra 
taftiškas republikonas. Jūm rūpės kovo
ti prieš prezidentą tiek pat, kaip aršiau
siems prezidento Roosevelto priešams.

Pasilieka du į gubernatorius kandida
tai, už. kuriuos pažangieji piliečiai-bal
suotojai gali paduoti savo balsus: dar- 
bietis Alfange ir komunistas — Israel 
Amteris. Iš jų turės pažangieji piliečiai 
pasirinkti, katras jiems geresnis.

Mums labai svarbu, kaip kandidatai į 
gubernatorius žiūri į karą, nes karo lai
mėjimas šiandien yra vyriausias klausi
mas kiekvieno galvojančio žmogaus min
tyse. Su karo laimėjimu yra surištas an
trasis frontas. Kaip kandidatai į guber
natorius žiūri į antrąjį frontą. Iš jų vi
sų tik vienas komunistų kandidatas Am
teris griežtai stoja už antro fronto ati
darymą. Išvada savaime plaukia: pada
vimas balso už Amterį bus padavimas 
savo balso ir už antrąjį frontą.

“Naujienų” Balamūtai Klaidžioja
“Naujienos,” kurios per ilgą laiką pa

sauliui pasakojo, kad Stalinas esąs So
vietų Sąjungos diktatorius, spalių 5 die
nos laidoj dideliu antgalviu pareiškia:

“Stalinas Priverstas Pasitraukti' iš 
Karo Komisaro Vietos.”

Ir toliau tekste: “Sovietų premjeras 
J. Stalinas buvo priverstas pasitraukti 
iš karo komisaro vietos.”

Kaip galima suprasti tokias “Naujie
nas”? Joms Stalinas, tai “visagalis dik
tatorius,” tai kas nors jį “priverčia!” 
Kas gi galėtų jį priversti, jeigu jis būtų

tokis diktatorius, apie kokį rašo “Nau
jienos?”

Esą, kad Stalinas pasitraukė iš tos 
vietos, buvo atėjusi žinia iš Šveicarijos. 
Bet jau pačioj pradžioj toji žinia atrodė 
esanti tik paprasta “antis.” Ten buvo 
kalbama, būk maršalas šapošnikovas ne 
vien Stalino vieton paskirtas, užima vy
riausio karo fronte vado vietą, bet ir į 
Komunistų Partijos Centro Komitetą 
“paskirtas.” Ir “Naujienos” rašo: “Mar
šalas šapošnikovas paskirtas komunistų 
partijos centro komiteto nariu.”

Balamūtams viskas tik “skirta,” “pa
skirta,” kuomet Komunistų Partijos 
Centro Komiteto niekas neskiria, bet su
važiavimas juos ir jiĮ pavaduotojus iš
renka.

Visas tas klajojimas prasidėjo vien iš 
to, kad maršalas Borisas šapošnikovas 
sulaukė 60-ties metų amžiaus, kad jį So
vietų Sąjungos vyriausybė apdovanojo 
Lenino ordinu, atžymėjo jo svarbią veik
lą karo laimėjimui, sveikino jį Sovietų 
Sąjungos vyriausybė, Komunistų Parti
jos Centro Komitetas, maršalai ir kiti 
karininkai.

Žalingos Išvados Musų Reikalams
Kai kurie laikraščiai, išstodami prieš 

tuojautinį atidarymą antro fronto, dasi- 
kalbėjo iki labai žalingų išvadų Jungti
nių Tautų karo laimėjimo reikalams. 
Anglijoj tūla spauda sako, kad “dabar 
atidarymas antro fronto, tai reikštų An
glijai kraują ir kūną.” Kai kurie kolum- 
nistai ir pas mus daro išvadas, būk ati
darymas antro fronto gali pareikalauti 
apie 80,000 Anglijos ir Amerikos karei
vių gyvybių.

Žinoma, kad atidarymas ir palaiky
mas antro fronto neapsieis be aukų iš 
mūsų pusės, o dar daugiau jų bus rei
kalinga galutinam laimėjimui. Bet rei
kia statyti klausimą taip: Kada daugiau 
aukų iš mūsų pusės reikalaujama, ar da
bar, kada Hitlerio ir jo talkininkų vi
sos jėgos yra sukaustytos Raudonosios 
Armijos didvyriškose kovose, ar tada 
reikės, kada Hitleris daugiau įfortifi- 
kuos Franci jos, Belgijos,, Hollandįjos, 
Danijos ir Norvegijos pakraščius ir ten 
pastatys bent penkis kartus tiek armi
jos, kaip dabar jis ten turi?

Aišku, kad dabar mažesni būtų nuo
stoliai, negu vėliau! Ir dabar mes, ati
darydami antrą frontą, suteiktume Rau
donajai Armijai progą sumušti Hitlerio 
gaujas Sovietų fronte, tuo mes, gal būt, 
keliais metais sutrumpintume karą, iš
gelbėtume milijonus gyvasčių ir šimtus 
bilijonų dolerių turto.

Iš antros pusės, mums yra gėda “ar
gumentuoti,” kaip Anglijos spauda da
ro, kad antro fronto atidarymas atsieis 
“kraujo ir kūno!” Aišku, kad be aukų 
karo nelaimėsime! Bet kaip tada yra su 
Sovietų Sąjunga? Ji kovoje už visų mū
sų reikalus jau neteko apie 5,000,000 
žmonių! Ar jos žmonės nėra šalies krau
jas ir kūnas? Ar mes galime laukti, kad 
už mus milijonais mirtų Sovietų Sąjun
gos piliečiai, Chinijos piliečiai, o mes 
lauksime, kada Hitlerio galybė bus kitų 
parblokšta, nes mes bijome pralieti savo 
kraują? Ar tai tokiomis kalbomis tūli 
anglu ponai mano pasitarnaują Jungti
niu Tautų vienybei?

Reikia atminti dar ir tą, kad Hitlerio 
gaujos yra pavergusios arti 200 milijo
nų žmonių. Juo ilgiau ten viešpataus 
hitlerininkai, tuo daugiau milijonų tų 
žmonių jie išžudys ir badu numarins. 
Kad su mažiau kraujo laimėjus karą, 
tai reikia vieningai visoms Jungtinėms 
Tautoms išvien mušti priešą.

Senas Metalas—Ginklai ir 
Amunicija

Mūsų šalies vyriausybė veda kampa
niją už seno metalo (“scrap”) surinki
mą. Senas metalas vežamas į liejyklas 

ir paverčiamas į metalą, iš kurio pas
kui gamina ginklus ir amuniciją hitle- 
rizmo nugalėjimui. Štai, kiek ir kokių , 
ginklų galima padaryti iš senų “džion- 
kų:”

Iš senos guminės paipos, 50 pėdų, ga
lima pagaminti 4 nuo lietaus apsisaugo
jimui ploščiai. Iš vieno “keno” (blėtinės) 
galima pagaminti karinio žiūrono meta
linę patalpą. Iš penkių senų maudynių 
galima pagaminti IV2 tono trokas. Iš

"Naujienos” Ir Vėl Apsimelavo
(Tąsa)

Prieš antrą frontą “Nau
jienos” išstojo lygiai taip, 
kaip Goebbelsas, šaukda
mos, kad “Rusija despera
tiškai šaukiasi”, kad tai 
“Kominterno įsakymas,” 

kad “antras frontas reika
lingas tik Rusijai,” kad tą 
klausimą “pavesti tik karo 
militaristams.” Gi antras 
frontas yra reikalingas, 
kaip Sovietų Sąjungai, taip 
lygiai Anglijai ir Amerikai, 
be kurio mes karą nelaimė
sime. Sovietų Sąjunga ir 
Chinija mums karą neišlai- 
mės.

Nusidžiaugė Grigaitis
Pabaigoj birželio prasidė

jo Hitlerio ofensyvas Pietų 
Sovietų Sąjungoj. Grigaitis 
ir jo “Naujienų” štabas nu
sidžiaugė. Antro fronto nė
ra. Dabar Hitleris galės nu
šluoti Sovietų Sąjungą, o 
paskui, žinoma, atsisukti 
prieš Angliją ir Ameriką. 
Ir “Naujienos” No. 15|9 jau 
begėdiškai pasakoja: “...ru
sai neįstengė atimti iš jų 
(vokiečių) per ištisą žiemą 
beveik nei vienos svarbios 
pozicijos...” O kaip su Ka
lininu, Klinu, Volocholams- 
ku, Kaluga, Možaisku, Ros
tovu ant Dono, Kerčių ir 
daugeliu kitų miestų. Ko
dėl pas “Naujienas” labai 
svarbus buvo Rostovas ant 
Dono, Kerčius ir net Lisi- 
čenskas, kada tuos miestus 
Hitlerio armijos užėmė?

Toliau tame pat numeryje 
“Naujienos” rašo: “Nacių 
ofensyvas Rusijoj jau ei
na... Berlynas skelbia, kad 
Hitlerio divizijos paėmė net 
Voronežą... Hitlerio ofen
syvas gali išsivystyti į tokį 
pat “blitzkrįęgą,” kokį pa
saulis stebėjo prieš metus 
laiko.”

Kaip žinome, šį “Naujie
nų” mokslą vėjai išnešiojo! 
Nei Voronežas buvo arba 
yra paimtas, nei Hitlerio 
“blitzkriego” buvo! Vieton 
“blitzkriego” pėdomis naciai 
mieruoja Stalingrado plotą 
ir jų armijos ten malamos, 
geriau, negu buvo kaizerio 
malamos prie Verdūno.

Bet kada skaitai “Nau
jienų” tą redakcinį, tai 
taip ir trykšta Grigaičio 
džiaugsmas. Hitlerio ir ge
nerolai geresni, ir jis būk

su mažiau armijos rusus 
muša.
Grigaitis Pataikė Pirštu
Iš liepos 10 d., “N.” No. 

161 Grigaitis redakciniame 
“Bepigu kitus mokinti” ty
čiojasi iš Sovietų Sąjungos, 
kad Raudonoji Armija ne
gali Hitlerio ir jo visų tal
kininkų jėgas sulaikyti ir 
juokiasi: girdi, rusai “labai 
sarkastiškai rašė apie ang
lų nepasisekimus Mala j aus 
pussalyje ir Singapore... 
eBt rusams šiandien sekasi 
ne geriau.”

Čia Grigaitis tiesiai pir
štu pataikė į Goebbelso sė
dynę. Anglai atidavė Sin
gapūrą, kaip jie sakė, ga
lingiausią tvirtumą pasau
lyje, veik be šūvio. Dar 30,- 
000 anglų armijos buvo pa
likę palaikyti tvarką, kol 
japonai užims. Raudonoji 
Armija Sevastopolio tvirtu
mą apgynė per septynis 
mėnesius, Leningradą gina 
antri metai. Stalingradą, 
kuris nebuvo jokia tvirtu
ma, pavertė į nacių kapiny
ną! Ar dabar Grigaitis,ma
to kokį skirtumą tarpe Rau
donosios Armijos kovų ir 
anglų karo Singapūre ? 
Vargiai, jo apakimas prieš 
rusų liaudį taip didelis, kad 
jis nieko gero nemato.

“Jau Rusija žuvus”
’“Naujienos” iš liepos 23 

dienos eina dar toliau. Jos 
įtalpino redakcinį “Pagelba 
Rusijai,” neva rašo už pa- 
gelbą, bet tikrumoje SSSR 
plūsta ir niekina. Tai ji 
melavus apie savo pergales 
prieš nacius pereitą žiemą, 
tai ji neduoda savo talkinin
kams žinių. Ir “Naujienų” 
šulas jau mato Sovietų Są
jungą žuvusią ir užreiškia: 
“Ar dar yra kokia viltis iš
gelbėti Sovietų Sąjungą nuo 
šių nelaimių, nežinia.” Ir 
jeigu dar yra, tai “Naujie
nos” jau mato “tiktai są
jungininkų aviaciją,” nes 
kitokia pagelba nesuspėtų.

Kaip matome, ta pagelba 
Sovietų Sąjungai iš jos tal
kininkų neatėjo. Susitartas 
atidaryti antras frontas li
ko atidėtas, veikiant pro- 
nacių elementams. Sąjungi
ninkų aviacija pagelbos ne
suteikė, nes anglai vis skun
džiasi, kad “oras blogas”. 
Kiek anglai numetė bombų

ant visos Vokietijos, tai na
ciai daugiau numetė vien 
ant Stalingrado! Bet Sovie
tų Sąjunga laiko Jungtinių 
Tautų išgelbėjimo frontą ir 
laikys, nors “Naujienos” jau 
seniai ją palaidojo.

Antrą frontą “Naujienos” 
No. 181 atmetė, kaip gali
mybę ir paskelbė, kad “an
tras frontas yra propagan 
dos triukas, o ne realus da
lykas.” Kas dėl to, kad viena 
Sovietų Sąjunga jau per 
penkioliką mėnesių veda ka
rą prieš Hitlerio ir jo tal
kininkų visas jėgas, tai pas 
“Naujienas” yra kaltas Sta
linas ir Sovietų vyriausybė, 
nes “Naujienos” nori juos 
niekinti ir plūsti, kaip ir ka 
r o pradžioj.
Penkta Kolona—Grigaičio 

Džiaugsmas
Amerikos liaudis yra lai

minga, kad ji turi tokį tal
kininką, kaip Sovietų Są
junga. Kada mes mobilizuo- 
jamės, įjungiame savo ga
mybą karo reikalams, dar 
tik ruošiamės kariauti, tai 
Sovietų Sąjunga gina mūsų 
gyvastis, namus, laisvę! Juk 
Stalingrado gatvėse riša
ma laisvės likimas ne vien 
Sovietų Sąjungos, Lietuvos 
žmonių, bet kartu ir Ame
rikos ir visų laisvę mylinčių 
žmonių!

Ir jeigu Sovietų Sąjunga 
taip gali kovoti, tai tik dė
ka, kad ji apsivalė nuo pen
ktos kolonos, kuri pražudė 
Norvegiją, Daniją, Holandi- 
ją, Franciją, Lenkiją, Jugo
slaviją ir kitas šalis. Pame
name kiek “Naujienose” bu
vo šmeižtų prieš Sovietų Są
jungos vyriausybę, kada ten 
sušaudė Hitlerio agentus 
generolus Tuchačevskius, 
Putnas, Ubarevičius, išda
vikus Bucharinus ir Byko
vus !

Bet štai rugpjūčio pra
džioj atėjo žinių, kad Sovie
tai sunaikino nuleistus Hit
lerio parašiutais penkta-ko- 
lonistus. Žinoma, kad vie
nur, kitur dar atsiranda 
maža grupelė niekšų. Oi ko
kis tai buvo džiaugsmas 
“Naujienų”. “Naujienos” 
No. 182 bando nuginčyti 
Maskvos pranešimą, kad su
imti 51 niekšai ir sušaudyti 
buvo nuleisti parašiutais, 
tai yra, rusai baltagvardie

čiai atvežti iš Berlyno, taip, 
kaip į Lietuvą generolas 
Kubiliūnas. “Naujienoms”, 
tai “vidujinių priešų veiki
mas tenai eina taip plačiai, 
jogei pasidarė pavojingas 
Sovietų frontui.”

Grigaitis džiaugėsi. Jeigu 
Hitlerio pancerinės divizi
jos negali sunaikinti Sovie
tų Sąjungos galybę, tai gal 
dabar tie Hitlerio nuleisti 
niekšai sunaikins. Bet ir ši 
jo viltis išgaravo, kaip kam
paras! Sovietų Sąjungos 
didvyriška liaudis, apsivie- 
nijus su sa savo vyriausybe 
ir priešakyj su Komunistų 
Partija išnaikins bent kokią 
piktą veislę žmonijos prie
šu ! 

t.

Visagalinti Konferencija
Aišku, kad Jungtinių 

Tautų vadų konferencijos, 
pasitarimai, išdirbimas pla
nų tarnauja bendram jų ka
ro laimėjimui, bet tik ta
da, kada tų konferencijų 
padarytus planus vykdo gy- 
veniman, kada jie praveda
mi nuoširdžiai ir sąžiniškai. 
Pačios konferencijos planai 
nieko nereiškia, jeigu jie 
nepravedami gyveniman.

Hitlerio ofensyvos pra
džioj “Naujienos” jau matė 
žuvusią Sovietų Sąjungą, 
jokios vilties išgelbėjimui 
nėra. Bet jos, matydamos, 
kaip Hitlerio “blitzkriegas” 
užspringo, rugp. 8 d., 1942, 
jau rašo:

“Sąjungininkai laiko svar
bią konferenciją Maskvoj, 
svarstydami, kaip išgelbėti 
Rusijos frontą nuo sugriu
vimo”. Ir toliau skelbia na
cišką blofą “Raudonosios 
Armijos vadovybė imasi aš
triausių priemonių discipli
nai palaikyti fronte.”

Pagal “Naujienų” “karo 
mokslą” išeina, kad Raudo
nosios Armijos frontas 
“krinka”, kad susirinkusi 
konferencija Maskvoj išris 

(Pabaiga 5-tame pusi.)

Vichy Valdžia Atidavė 
Hitleriui Septynis 

Anti-Fašistus
Šiomis dienomis Franci- 

jos (Vichy) vyriausybė a- 
tidavė Hitleriui net septy
nis žymius anti-fašistus, 
būtent Franz Dahlen, Hei
ner Rau, Krin, J. Wag
ner, Dr. Auerbach, S. Rae- 
del ir S. Walke.

Šie anti-fašistiniai kovo-

Jungt. Valstiją aliejui 'gabenti laivas buvo torpeduotas vokiečių kažin kur Atlan- 
tike. Jis užsidegė, tačiau liepsnos pavyko užgesinti ir dabar tas laivas (tankeris) 
yra taisomas. Paveikslas nuimtas, kai laivas pleškėjo liepsnose.

vieno seno automobilio galima pagamin
ti su ratais ir prietaisais lauko kanuo- 
lė. Iš vieno seno “tajerio” galima pa
gaminti 20 porų parašiutistų batų. Iš 
vieno seno proso galima pagaminti dvi 
plieno kepures kareiviams. Išr32 tūbelių 
nuo dantų košelės užtenka blekės vienam 
karo lėktuvui. Iš vienos pelenų dėžės 
galima pagaminti du kareiviškus šautu

vus arba 1,000 kulkų. Ir iš vieno sva
ro sutaupytų riebalų galima pagaminti 
užtektinai sprogstančios medžiagos pen
kiems prieštankiniams šūviams.

Ir taip panašiai. Iš to gali būti aiš
ku, kodėl reikia surinkti visą seną me
talą, gumą, blekines, taupinti atlieka
mus riebalus ir į tam tikras įstaigas 
perduoti.

tojai, aišku, bus Vokietijoje 
nugalabinti. Jiems jau nėra 
progų iš Hitlerio rankų iš
trukti.

Anti-Fašistinių Tremti
nių Komitetas bandė juos 
išlaisvinti, bet nepavyko. 
Lavalis juos atidavė savo 
bosui — Hitleriui.

Komitetas rūpinasi kaip 
nors greičiau išlaisvinti tuos 
88 kovotojus, kuriems, jau 
rengiamas išvežimas Mek- 
sikon. Tam darbui reikia 
nemažai pinigų.

Jau gauname šiek tiek 
aukų. ' ’ligi

LDS paaukavo $25.
ALDLD Centras — $15.
Brooklyno Lietuvių Ko

munistų Kuopa — $5.
. LDS 1 kp. susirinkime 

surinkta $5.35.
M. Strižauskienė, Water

bury, Conn., prisiuntė su
rinkusi $20.

LDS 47 kp., Livingston, 
N. J., surinko $12.

Tai graži pradžia. Nekan
triai laukiame daugiau. (

Visos tam tikslui surink
tos aukos reikia siųsti 
minimo Komiteto atstovui, 
J. Gasiunui, 419 Lorimer 
St., Brooklyn, N. Y.

Visi rūpinkimės tų kovo
tojų išlaisvinimu.

J. Gasiunas.
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L A I S V ® Trečias Puslapis

Neperšaunamas Bruslotas 
Iš Seno Plieno

Kuro Taupymas Karui
Mokslinis anglų žurnalas 

“The Electrician” rašo, jog 
Anglijoj yra atrastas būdas 
pagamint plieną geriausiai 
atsilaikantį prieš šovinius. 
Padirbus “bruslotą” iš to 
plieno penktadalio colio 
storio skardos (blėtos), jo 
neperauna nei karinio šau
tuvo, nei revolverio, nei 
kulkasvaidžio kulka. Toks 
plienas vpatingai tinkąs ka
rinėms kepurėms.

Į tą plieną yra įmaišyta 
du procentai nikelio, vienas 
procentas mangano, po 
penktą dali procento siliko 
ir vanadi ūmo, anie pusė 
procento grynanglio (car
bon) ir po truputį sieros 
ir fosforo. Visa tai yra 
kartu elektriniai suvirina
ma Heroult rūšies kakalv- 
jp. Kiekvienam tonui tokio 
plieno reikia 750 iki 825

KARDINOLASJRJOTIETŲ RĖMIMAS
Amerikiečių žurnalas Col

liers įtalpino pareiškimą 
Anglijos kardinolo Arthuro 
Hinsley, Westminsterio ka
tedros arkivyskupo, dėlei 
paramos Sovietams prieš 
Vokietiją. Kardinolas ragi
na “visu šimtu procentų” 
padėti Sovietu Sąjungai 
prieš nacius. Jis sako:

“Jeigu kuris amerikietis 
katalikas nenorėtų remti 
Rusijos visais būdais, tai 
jis būtu neištikimas savo 
religijai.

Alkoholis, Parakas ir 
Guma iš Atmatų

Daug ir pigiai galima 
prigamint bedūmio parako 
ir gumos (robo) iš atmatų, 
kurios dabar “sursais” nu
leidžiamos į upes ir jūras. 
Taip raportavo profesoriai 
D. F. Othmer ir R. L. Rat
cliffe suvažiavimui Ameri
kos Chemikų Draugijos, ne
seniai įvykusiam Buffalo 
mieste, N. Y.

Jau pirmiau buvo žino
ma, jog iš sutrų galima pa- 
dirbt alkoholį, bet perbran- 
giai atsieidavo išgarinimas 
ir išskyrimas alkoholio iš 
didelio daugio vandens. Da
bar gi surasta būdas pigiai 
ir gana greitai ištraukt al
koholį iš pašalinio skysčio, 
įpylus fusel aliejaus. Pas
kui geriamasis alkoholis yra 
apvalomas nuo to aliejaus, 
kuris savaime yra žalingas. 
O alkoholis vra medžiaga 
gumai gaminti.

Minimi mokslininkai nu
rodė, jog šiandien galima 
pigiai ir gausiai dirbt alko
holį iš tokių atmatinių me
džiagų, kaip skysčiai plau
kianti iš popieros fabrikų 
ir įvairios kitu dirbtuvių 
sutros, piaulai, šiaudai, 
kornu (kukurūzu) kamb
liai ir kitos atmatinės far- 
mu medžiagos. Jose yra 
tam tikru cukrų. kurie per
dirbami* į alkoholį.

T. G. 

kilowattu-valandu elektros, 
kurios srovė turi labai re
guliariai plaukti. Yra dar 
tūlų tam reikalingų daly
kų, bet jie slepiami nuo 
priešų, kaipo karinis sekre
tas.

Atsiliepdami į tą anglų 
atradimą, amerikiečiai me
talurgijos inžinieriai tvirti
na, kad iš senų plieninių 
laužų galima būtų gamin
ti tokius neperšaunamus 
bruslotus ir karių kepures, 
bet, suprantama/ geriausias 
tam senas plienas yra toks, 
kuris jau kada pirmiau bu
vo elektriniame kakalyje 
nulietas. O jeigu trūksta 
kai kurių minimų priemai
šų, tai galima jų pridėti, iš 
naujo perdirbant plieną 
elektrinėje liejykloje, kaip 
teigia amerikiniai metalu 
specialistai. J. C. K.

“O, kokie puikūs žmonės 
yra tie rusai. Jie pasiryžę 
kovot iki mirties, gindami 
savo sali nuo tų žiaurūny, 
įsiveržėliu. Argi neturėtu
me ir mes parodyti tokią 
pat narsą? Aš prarandu 
kantrybe turėdamas reika
lu su tokiais katalikais, ku
rie kreivai žiūri į 'mūsų 
brolius rusus. Ažuot to, 
mes turėtume imt pavyzdį 
iš rusu. Mes privalome pe
tys petin su jais kovot prieš 
bendrąjį mūsų priešą.”

Gaisrai Yra Hitlerio 
Talkininkai

Kada per neatsargumą 
įvyko gaisras didlaivyje 
“Normandie” arba kada ne
seniai Fall River mieste, 
Mass., sudegė gumos san
dėlis, lygiai taip pasidarė 
šaliai nuostolių, kaip kad 
nacių bombos iš oro būtų 
užkūrusios tuos gaisrus. 
Tokie atsitiktini gaisrai 
dar geriau Hitleriui, negu 
padegimai bombomis iš oro. 
Nes bombos ir ias mėtą 
orlaiviai brangiai kaštuoja, 
o čia naciai laimi visai vel
tui.

Praeitais metais gaisrai 
Jungtinėse Valstijose pada
rė 304 milionus dolerių 
nuostolių, o šiemet sudega 
dar daugiau fabrikų, namų 
ir brangių medžiagų, negu 
pernai. Bet medžiaginiai 
nuostoliai tai dar ne vis
kas. Nes per metus gais
ruose šioje šalyje žūva apie 
10 tūkstančių žmonių. O 
milžiniškoje daugumoje tos 
nelaimės įvyksta per neat
sargumą.

Kiekvieno amerikiečio pa
reiga savo šaliai, savo šei
mai ir sau pačiam yra rū
pintis, kad neįvyktų jokių 
gaisrų.

New Guinea, snal. 5. — 
Australai žygiuoja pirmvn 
nrieš ianonus šioj saloj ir 
atėmė iš priešu Efogi. arti 
aukščiausios Stanley kalnų 
dalies.

Anglis ir kūrenamas ži
balas yra reikalingi fabri
kams, dirbantiems karinius 
pabūklus. Taigi ateinančią 
žiemą privalome stengtis 
kuo daugiausiai sutaupyti 
tų reikmenų šaliai ginti.

Dauguma namų Ameri
koj žiemos laiku yra per- 
šiltai prikūrenama ar ki
taip perdaug apšildoma, 
apart pietiniai vakarinių 
valstijų, kur žiemos yra 
drėgnos. Kitose gi valstijo
se būtų sveikiau kamba
riuose turėti mažiau šilu
mos, o daugiau drėgmės. 
Vandens puodas ant pečiaus 
arba kokia lėkšta blekinė 
su vandeniu, padėta ant ra- 
dijatoriaus, padidina kiekį 
drėgmės. O drėgnokame 
ore turint 65 laipsnius šilu
mos žmogus geriau jaučia
si, negu sausame ore su 70 
laipsnių temperatūra.

Washingtono valdininkai 
sako, kad mes turėsime pri
prasti prie ne daugiau kaip 
65 laipsnių šilumos kamba
riuose dieną ir 55-kių laips
niu naktį.

Šiuo reikalu galima pasi
mokinti iš Europos.

Pietinėj Europoj, yra įsi
gyvenęs posakis, kad jeigu 
kojos bus šiltai laikomos, 
tai ir visam kūnui šilta. 
Geležinkelių vagonuose ten 
žiemą dažnai nebūna kito
kio apšildymo, kaip tik pa
plokščias metalinis vamz
dis, prinildytas karšto van
dens, įdėtas į grindis taip,

MĖSA IR JOS PAVADUOTOJAI
Pustrečio svaro mėsos per 

savaitę yra daugiau, negu 
žmogui tikrumoj reikia, sa
ko Jungtinių Valstijų Biu
ras Naminės Ekonomijos. 
Jis teigia, kad suaugęs žmo
gus, nepersunkiai dirbda
mas, galėtų apsieit su trim 
ketvirtadaliais svaro mė
sos per savaitę, mėsiškai 
pavalgydamas porą kartų, 
o vietoj mėsos naudodamas 
kitus maisto dalykus, tur
tingus baltimiais - protei
nais.

KIEK KITAKALBIU YRA 
JUNGTINĖSE VALSTIJOSE
Washington. — Gyvento

jų skaičiavimo Biuras pa
skelbė, jog užpernai Jungti
nėse Valstijose buvo 22 mi- 
lionai tokių baltųjų žmo
nių, kurie iš mažens vartojo 
ar tebevartoja kitokias kal
bas, negu anglišką, kaipo 
gimtąsias.

Laike 1940 m. gyventojų 
surašinėjimo 4,949,780 
žmonių sakė, kad gimtoji 
jų kalba yra vokiška, o 
1910 m. tokių buvo 6,058,- 
239. Italų kalboj nuo ma
žens buvo auklėta 3,766,- 
820 asmenų; lenkų kalboj 
auklėtų buvo 2,416,320; 
ispanų — 1,861,400; žydų 
— 1,751,100; francūzų
(daugiausia kanadiečių kil
mės) — 1,412,060.

Pastebimą, kad, laikui 
beinant, vis didesnis skai
čius ateivių vaikų vadin.a 
anglų kalbą gimtąja savo 
kalba.

kad keleivis galėtų laikyti 
kojas ant jo. Ir amerikie
čiai, kuriem teko važiuoti 
tokiais traukiniais, liudija, 
kad žmogus visai gerai jau
tiesi, nors vagonai neapšil- 
dyti, o lauke šalta.

Jungtin. Valstijose taip
gi pradedama plačiau pri
pažint svarbą palaikyt ko
jas šiltai, ir paskutiniais 
laikais todėl kai kuriuose 
namuose įdedama į grindis 
garo vamzdžiai ar šildomie
ji elektriniai prietaisai.

Daugelis manydavo, kad 
šiluma skiepe esanti nenau
dinga. Bet iš tikrųjų yra 
kas kita. Nes jeigu skiepas 
šiltas, jis šildo ir grindis.

Kadangi šiltas . oras kyla 
aukštyn, tai visi radiatoriai 
ir kiti apšildymo prietaisai 
turėtų būti taip žemai, taip 
arti grindų kaip tik gali
ma. Naudinga yra pastatyt 
skardas — blekes tarp sie
nos ir radijatorių, žymiai 
aukštesnes už juos. Tokios 
skardos viršus turi būti pa
lenktas žemyn nuo sienos 
linkui radiatoriaus. Tada 
radiatorius atmuš šilumos 
spindulius į kambarį. Tuo 
būdu galima ir paprasto 
pečiaus šilumą ir apšildo
mąjį orą atmušt nuo sie
nos į patį kambarį. O kad 
ir per skardą nebūtų bergž
džiai kaitinama siena, tai 
galima nusipirkti medžia
gos, kuri nepraleidžia šilu
mos, ir įdėt tos medžiagos

Mėsa yra viena iš maisti
nių medžiagų, kurios reika
lingos budavojimui bei 
laipsniškam panaujinimui 
nusidėvinčių raumenų, šir
dies ir kitų vidujinių orga
nų, odos, plaukų, nagų ir 
kitų kūno audinių. Bet yra 
dar eilė gausingų protei
nais valgio dalykų, kaip 
kad žuvis, kiaušiniai, pie
nas ir sūris. Iš visų šių 
valgių gaunama tos pačios 
rūšies baltimiai, kaip iš mė
sos. Keturi stiklai pieno 
per dieną duoda tiek balti- 
mių, kiek reikia vidutiniam 
žmogui, išskyrus nėščias bei 
žindančias moteris ir au
gančius jaunuolius tarp 13 
ir 19 metų amžiaus, kaip 
tvirtina mokslinis amerikie
čių žurnalas Science News 
Letter.

Pupos, žirniai ir riešutai

Valakiškų Riešuty ir 
Pynacy Vitaminai

Pagarsėjęs Maskvos 
mokslininkas Gergelžin su 
bendradarbiais atrado, jog 
žali valakiški riešutai (wal
nuts) turi kelis kartus dau
giau vitamino C, negu orin- 
džio syvai. Prof. Gergelžin 
taipgi patyrė, kad ir pri
nokę pynacai yra nepapras
tai turtingi vitaminu C.

Žymūs Anglijos gydyto
jai Magnus Pyke, Ronald 
Melville ir Henry Sarson 
ištyrė ir patvirtino to so
vietinio mokslininko atradi
mus.

tarp skardos ir sienos.
Nėra reikalo laikyti per

daug atidarytus langus. 
Užteks oro, jeigu žiemą lai
kysite langą pravertą tik 
kokį puscolį ar colį. Norint 
gi kambarius gerai išvėdin
ti, patartina atidaryti lan
gus tarp antros ir ketvirtos 
valandos dieną, nes tada 
paprastai būna šilčiausias 
oras.

Geriau iš anksto pasirū
pint užkamšyti bei užlopyti 
įvairius plyšius ir skyles, 
ypač apie langus ir duris. 
Naudinga būtų įsitaisyti 
dvigubus langus.

Šalta pastogė šaldo lubas 
ir sueikvoja daug šilumos. 
Todėl patariama nusipirkti 
tam tikros medžiagos, su
laikančios (insulating) ši
lumą ir nepraleidžiančios 
šalčio. Bile kas gali pats tą 
medžiagą uždėti, paskleis
damas virš lubų.

Norint gauti daugiau ši
lumos, reikia valyti pečius, 
degintuvus (burnerius) ir 
kaminus. Blogai veikiąs de- 
gintuvas sueikvoja daug ži
balo ar geso. Degintuvas 
privalo būti pataisytas ar
ba nauju pakeistas.

Nevartojamus kambarius 
reikia uždaryti, o kitus šil
dyti tik tol, kol jie vartoja
mi.

Nakties laikui pečiai turi 
būti taip nustatomi, kad 
įeitų į juos tik tiek oro, kad 
ugnis pasilaikytų. J. K.

taipgi yra baltimių versmė, 
bet jų baltimiai nėra tokie, 
kad galėtų pilnai pavaduot 
mėsą, žuvį, kiaušinius, sū
rį ir kitus gyvulinius mais
to produktus. Ale yra vie
na išimtis. Tai Soy pupos.

Kada soy pupos būna 
įkaitintos, jų baltimiai pa
sidaro beveik tokie geri, 
kaip ir mėsos, o daug ge
resni, negu bet kurie kiti 
augaliniai produktai kūnui 
augti bei atbudavoti nusi- 
dėvinčius jo audinius. 
___________________ T, G.

KAIP JAUČIASI 15,000 
PĖDU AUKŠTYJE

Pusė sveikų jaunų vyrų 
negalėtų skraidyti 15,000 
pėdų aukštyje be prietaiso 
deguoniui (o^ygenui) kvė
puoti. Tokiame aukštyje 
oras jiems perskystas ir dėl 
to apima juos nusiminimas, 
snūdas, susierzina nervai, 
atsiranda ūpas muštis be 
priežasties, ir abelnai jie 
negali jausminiai susival- 
dvti.

Jeigu žmogaus maiste 
trūksta vitamino C, tai iš
sivysto skorbuto liga, su
mažėja kūno atsparumas 
prieš apkrečiamas ligas ir 
sumenkėja sveikata bend
rai.

Tarp kitko, patirta, jog 
vitaminas C padeda žaiz
dom sugyti ir prilaiko krau
ją nuo per didelio krauja- 
plūdžio. Tokiu būdu vita
minas C yra svarbus kari
nei medicinai. T. G.

Kaip Apsaugoti Pieno
Vitaminai nuo Pranykimo
Yra žinoma, kad saulės 

šviesa arba net stipri lem
pos šviesa naikina B rūšies 
vitaminą, vadinamą ribo- 
flaviną, esamą piene ir sū-; 
ryje. Bet neseniai chicagie- 
čiai daktarai C. M. O’Mal
ley ir C. W. Sievert atrado, 
jog įdėjus į pieną nekenks
mingo chemikalo sodium 
hydrosulfite, šviesa jau ne
sunaikina to vitamino pie
niniuose valgiuose.

Armijos vadai rūpinasi, 
kad kariuomenės valgiuose 
būtų įvalias riboflavino. Jie 
todėl sveikina šį atradima 
kaipo svarbų.

Vitamino riboflavino yra
nevirintame piene, kiauši- muose produktuose nepai
niuose, kepenyse ir įvairio-i sant šviesos. N. M.

TRAUKINIAI IR KARAS
Hitleris gali pralaimėti 

karą ir todėl, kad jis nega
na turi traukinių. Nors na
ciai išvogė tūkstančius gar
vežių ir desėtkus tūkstan
čių vagonų iš užimtų kraš-j 
tų, vis dar stokuoja Vokie-, 
tijai traukinių.

Tik per pirmus šešis ka
ro mėnesius Sovietai sunai
kino 4,000 naciu garvežių. 
Per šešias paskutines sa
vaites anglu orlaiviai su
pleškino penkiasdešimt pre
kinių Hitlerio traukinių.

įskiepijamas Metiny 
Gelbėja Kūdikius

Įskiepijus motinas nuo 
kokliušo eigoje paskutinių 
trijų mėnesių pirm gimdy
mo, tuomi būna apsaugoti 
jų kūdikiai nuo šios ligos. 
Tokį pranešimą davė dakta
rai Phil. Cohen ir S. J. Sca- 
dron neseniai įvykusiame 
suvažiavime Ame rikiečių 
Gydytojų Susivienijimo.

Žymėtina, jog per dvejus 
pirmuosius gyvenimo metus 
kokliušas daugiau kūdikių 
nuvaro į kapus, negu tymai, 
difterija, kūdikių paraly
žius ir škarlatina, sudėjus 
šias keturias ligas krūvon. 
Buvo bandoma mažyčiai 
kūdikiai skiepyti nuo kok
liušo, bet tatai nevyko. Mo
tinos gi įskiepijimas ‘ nuo 
tos ligos pirm gimdymo, sa
koma, suteikiąs tikrą ap
saugą kūdikiui nuo kokliu
šo.

Kokliušas yra pavojingas 
ne vien kūdikio gyvybei, 
bet dažnai gali pažeist ir 
protą. x J. C. K.

MEDŽIAI KAIPO VANDENS 
GĖRIKAI

Niekas tiek daug van
dens neišgeria, kaip auga
lai. Vasaros karščiuose ber
žas, turįs 200,000 lapų, iš
garina iš savęs 700 iki 800 
galionų vandens per dieną. 
Aišku, kad tą vandenį jis 
turi įtraukt į save iš že
mės. Dauguma augalų per 
'dieną išgarina iš savęs tiek 
vandens, kiek jie patys sve
ria.

je šiaip mėsoje ir daržovė
se. Jis reikalingas, kad 
vaikai gerai augtų. Šis vi
taminas atitolina pasenimą 
ir ilgina gyvenimą, kaip 
kad parodė tyrimai padary
ti su žiurkėmis ir kitais gy
vuliukais. Riboflavinas tar
nauja ir saugojimui nuo 
tam tikrų vėžio ligos rūšių.

Kada, apart šviesos, dar 
valgis ir kaitinamas, tai 
juo greičiau pranyksta ribo
flavinas ne tik iš pieno, bet 
ir iš kitų maisto produktų.

Dabar yra tiriami ir ki
ti paprasti, nežalingi che
mikalai kaipo palaikytojai' 
vitamino riboflavino valgo-

Jugoslavai, francūzai, če- 
chai ir kiti savo šalių pa
triotai taip pat nemažai su
ardo jo traukinių.

Mėgstamiausias ardyto
jų būdas yra šitoks. Jie už
taiso sproginius po geležin
kelio bėgiais pradžioje tu
nelio. Susprogdintas gar- 
vežis ir suardyti vagonai 
tada užgriauna pravažiavi
mą ir kitiem traukiniam.

Šiuo tarpu Jungtinėse 
Valstijose kasdien važiuoja 
23 tūkstančiai 400 trauki
nių. T. G.

Mašina Pasako Bumaš- 
ky Vertę Akliem

Nuo pat gimimo neregys 
kanadietis George A. Laf- 
leur išrado mašinėlę, kuri' 
parodo popierinio pinigo 
vertę aklam. Taip antai, 
mašinėlėn įdėjus dvidešimt- 
dolerinę, pasigirsta birbi
mas keturis kartus; dėl de
šimtinės mašinėlė birbia 
tris kartus, dėl penkinės — 
du ir dėl dolerinės vieną 
kartą. Mašinėlėje yra va
dinama elektrinė akis, ku
rion atsispindi skirtingos 
raidės, numeriai ir braiži
niai; tada elektros srovelė 
sužadina garso prietaisą 
birbti tam tikrą skaičių sy
kių, žiūrint, kiek turi ver
tės popierinis pinigas.

Aklasis išradėjas turėjo 
du matančius sandarbinin- 
.kus. Jis, neregiu būdamas, 
baigė St. Patrick’o Kolegi
ją Kanadoj. Dabar jis gal
voja apie išradimą tokio 
prietaiso, kuris rodytų ak
lam kelią. N. i

KA DŽIOVININKAI TURI 
VALGYT, 0 KO VENGT

Kuo mažiausiai papras
tos baltos duonos ir kitų 
krakmolinių valgių, vengi
mas cukraus, o valgymas 
daug mėsos, kiaušinių, pie
no, sviesto ir daržovių pa
deda džiovininkams grei
čiau gyti, kaip patyrė new- 
vorkiečiai gydytoją! Ben P. 
Sandler ir Rudęlph Berke. 
Dabar jiedu yra kariniai 
Amerikos daktarai.
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— Gut, — po ilgų prašymų ir tepimų 
sutiko kreishauptmanas: — bet tiktai 
sąlyga: mokykla turi būti vokiška, — 
per vertėją paaiškino.

— Bet kad mūsų vaikai nemoka vo
kiškai, nieko nesupras.

— Nesvarbu, suprato rusiškai, supras 
ir vokiškai. Laikas užmiršti rusus ir 
atminti, jog čia vokiečių valdžia, — net 
pyko kreishauptmanas, kad nenori su
tikti su jo nuomone.

Pagaliau, vieną sekmadienį kunigas iš 
sakyklos paskelbė, kad Paliepy atidaryta 
mokykla ir kad tėvai pirmadienį susi
rinktų špitolėj surašyti vaikų.

— Na, tai tau, Juozai, reikės nuo ryt
dienos eiti mokyklon, — pranešė parėjęs 
iš Paliepio Jonas Burneika.

— Man? — Juozas jautėsi per didelis 
esąs.

— Stasiui bus dar per sunku taip toli 
vaikščioti, o tau nieko nekenks, kad dau
giau pasimokysi. Sako,' mokys vokiškai, 
tai bus naudinga pramokti.

Susirinko vaikai mokyklon. Atėjo mo
kytoja, panelė, kuri papasakojo, jog skai
tyti rašyti bus mokoma lietuviškai, bet 
būsiančios dar vokiečių kalbos bei gim
nastikos pamokos, kurias vesiąs valdžios 
skirtas vokietis kariškis. Vaikai apsi
džiaugė, kad nevisa bus mokoma vokiš
kai.

Pirmą savaitę vokietis nesirodė. Tik 
kitos savaitės antradienį atėjo mokyklon 
liesas unteroficieris su rykštele rankoj. 
Mokytoja pranešė, kad paskutinės dvi 
pamokos tą dieną būsiančios vokiečių 
kalbos ir gimnastikos.

Spėjus suskambėti varpeliui, įbėgo 
klasėn vokietis, pasidairė, pasidairė į 
visus kampus, paskui pradėjo vilktis 
švarką. Mokiniai tik žiūri nustebę, kas 
čia bus: manė, kad visiems taip reikia 
daryti, bet vokietis tylėjo, nieko nesakė, 
tad jie žiūrėjo išplėtę akis. Nusivilkęs 
vokietis švarką metė ant stalo ir plonu 
spiegiančiu balsu sušuko:

— Vas ist das?
Mokiniai tyli.
— Das ist rok. Na, zagen, vyderholen!
— Vas its das? — klausė pirmutiniam 

suole sėdinčio.
Tas atsistojo ir drebėdamas bijo žo

džio ištarti.
— Na, rok, — rodo pirštu į švarką.
— Rok, — ištarė atsistojęs mokinys.
— O, gut. Das ist der rok, — pakar

tojo vokietis ir užsivilko švarką.
Burneikos Juozui šitas žodis lengvai 

įstrigo, nes priminė Roko vardą.
Paskui paėmė stalą ir patraukė vidurin 

klasės.
— Vas ist das?
Dabar mokiniai susigaudę, ką galėtų 

reikšti “vas ist das”, nes jis kiekvieną 
kartą klausdamas taip sako: kas 
čia?.

— Das ist der tiš. Na, zagen zy, 
ist das?

— Tiš, — įsidrąsinę choru atsakė 
kiniai.

— Der tiš, — pataisė vokietis. — Gut, 
zėr gut.

Po to rodė langą, lubas, sienas, grin
dis — visa, kas mokykloj buvo matyti— 
ir klausė: vas ist das? Mokiniai per pir
mą pamoką daug ko nesuprato, bet kad 
rok—švarkas ir tiš —* stalas, tai jau ei
dami namo žinojo.

Kitą pamoką sustatė visus vienon ei
lėn, liepė paimti rankosna ryšktes ir tie
siai stovėti. Paskui rodė; kaip vaikščioti. 
Eidamas vis niurnėjo: ein, cvei, ein, cvei, 
drei. Per visą pamoką jam nepasisekė 
sustatyti mokinius po keturis, tad liepė 
eiti po du. Kieme buvo šalta, ir vaikai, 
lengvai apsirengę, beregint pradėjo čiau
dėti.

Po kiek laiko parsiuntė vokiškų ele- 
mentorių-fibelių, kuriuose buvo daug 
spalvotų paveikslų. Vaikams jie patiko, 
tik kad nieko nesuprato, apie ką juose 
rašoma. Šiek tiek’paaiškino mokytoja.

— Matot šitą pirmą didelį paveikslėlį? 
paklausė mokytoja.
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Mūšiai Prie Verduno Mass. Lietuvių Žiniai

(Tąsa)
Nusigandę sodžiaus vyrai ėjo vieni į 

kitus, būriavosi, tardamiesi, kas daryti, 
kaip suimtieji dabar išvaduoti, kaip 
jiems padėti.

— Reikia eiti dvaran ir paaiškinti: 
ką berniokai kalti, kad atėjo vestuvėsna, 
pas mus tokia mada—kas nori, eina.

— Žinoma, reikia paaiškinti. Gal jie 
pamanė, kad čia koks susirinkimas prieš 
juos...

— A, jau nežinos jie, kad tai vestu
vės. Muzika, vis....

— Bet reikia kas nors daryti?
— Reikia, — pritarė visi, bet nė vie

nas nesirado toks drąsus, kad būtų su
tikęs ir pasisiūlęs eiti dvaran.

— Mes bejėgiai, — atsišaukė Alimas. 
— Ką mes galim prieš juos pasipūsti? 
Pasirodyk dabar, šitaip jiems įširdus, a- 
kyse — kaip beregi atsidursi Margo pa
kalnėj, bus kaip tiems su druska...

Buvo prisiminta prieš savaitę visus 
iŠgązdinęs atsitikimas. Važiavo pro Pa
liepio dvarą Pupalaiškių Bagdonas su 
Minčium. Kažin kur jie buvo nugavę 
druskos maišelį. Buvo vėlus vakaras. 
Pasitaikė kaip tik iš sodžiaus parjoją 
Žandarai — sučiupo ir kitą dieną, be 
jokio teismo, pastatė Margo pakalnėj, 
ten pamiškėje — supyškino žmones, 
kad įbaugintų kitus: — druska šmuge- 
liuoti negalima.

Baltaduonio dukters vestuvės taip ir 
buvo sugadintos. Kitą dieną sužinojęs 
Antosės jaunikis iš pat ryto atjojo pa
siteirauti, kas čia atsitiko. Toji žinia 
greičiau už telegramą plito visoj apylin
kėje. Baltaduonienė iš to išgąsčio apsir
go. Baltaduonis buvo nušauktas dva
ran, kur vokiečiai, visaip kankindami, 
jo klausinėjo, kas kirto tą vokiečių vy
resnįjį. Mušė, kankino ir kitus, jaunes
nius, kad pasakytų. Bailesnieji, tikėda
miesi, kad jiems bus lengviau, išdavė 
Galinio Kostą. Bet vokiečiai, atlėkę, jo 
namuose nerado. Jisai tą pačią naktį 
kažkur dingo. Todėl turėjo motina nu
kentėti: ją mušė ir primušė, kad nuro
dytų, kur jos sūnus pasislėpęs, bet ką 
ji galėjo pasakyti? Ji pati, pagaliau, ne
žinojo. Visai nukankinta moteriškė rodė 
į mišką, nes visi taip manė, kad Kostas 
ne kitur, kaip tik miške dabar slapsto
si. Būtų motina nieko nesakiusi, bet ji 
žinojo, kad vokiečiai po miškus ieškoti 
bijo, tad ir sūnų ten esant nurodė.

Galinienė kankinama apalpo ir, įmes
ta rūsin, neatsigavo. Šiaip taip, klebonui 
tarpininkaujant, vokiečiai dar leido par
sivežti ją palaidoti Vabalių kapinyne ... 
Įpykę jie būtų nukankinę ar sušaudę 
kelis Vabalių jaunuolius, bet iš aukščiau 
atėjo įsakymas atiduoti kaltuosius sun
kiems darbams. Tuo būdu iš Vabalių 
dingo Baltaduonis, jau pagyvenęs žmo
gus, ir trys jauni vyrukai. Sakė, kad 
tuos kartu su kitais, tyčia paimtais iš 
dtų vietų, išgabenę Augustavo miškuos- 

na medžių kirsti.
Per Galinienės laidotuves vokiečiai bu

dėjo ir po visą sodžių zujo, visus kampe
lius krėtė, tikėdamiesi, kad Kostas to
kiu laiku pasirodys. Tačiau veltui, Kos
tas nesirodė, apie jį daugiau niekas nie
ko tikro nežinojo. Tik kelintą dieną kas 
buvo kapinyne, kalbėjo, jog po nakties 
prie Galinienės kapo kažkieno didelėmis 
pėdomis buvę vaikščiota... Daugiau nie
ko nebuvo girdėti.

Po šitų įvykių Paliepio valsčiuj vo
kiečių naštos sunkumas dar labiau visų 
buvo juntamas. Atsirado net tokių, ku
rie kaltino vestuvininkus, esą, jie be rei
kalo užkabinę vokiečius, įerzinę, o da
bar visa apylinkė turi kentėti. Vokiečiai 
virto tikrais žvėrimis: bet kur atvažia
vę ko imti ar užrašyti, be ilgų kalbų šo
kinėjo su bizūnais, neretai ir šautuvą 
krūtinėn įretmdami; žmones vadino maiš
tininkais, sakė, kad visus reikėsią iš
tremti arba sušaudyti.

yra

vas

mo-

Dvi žiemas Paliepy nebuvo mokyklos. 
Kai kas mokė po truputį namie. Prie ru
sų Paliepis turėjo pradžios mokyklą, bet 
kilus karui mokytojas išbėgo Rusijon, ir 
mokyklos namai liko tušti ir apleisti: 
juosna susikraustė gyventi davatkos 
Špitolninkės. Artimesnių sodžių gyven
tojai tuo susirūpino ir kelis kart prašė 
kreishauptmano, kad leistų atidaryti mo
kyklą.

paklausė mokytoja, —t Žinot, ką jis reiš
kia? Ogi čia paimta iš tokios pasakos 
apie mergaitę su raudona kepuraite, ku
ri nešė savo sergančiai bobutei duonos 
ir gėlių. Bet kai nunešė, tai bobutes jau 
nerado; ji gyveno miške ir ją vilkas su
ėdė.

{Daugiau bus)

(Tąsa)
Gegužės mėn. vokiečiai 

pagausino atakų bandymus. 
Ypač žiaurios atakos vyko 
kairiajame Maaso krante — 
“304” ir Mort-Om aukštu
muose. Vokiečiai įtvirtino 
čia savo 
piisą ir užsispyrusiai, žings
nis po žingsnio, ėmė slinkti 
pirmyn. Tuo metu anglų - 
francūzų vadovybė visiškai 
pasirengė puolimui šiauri
nėje fronto dalyje, prie 
Sommos upės. Sąryšy su 
tuo francūzų jėgų išskirsty
me ir organizacijoj buvo 
padaryta keletas pakeitimų. 
Nuo gegužės mėn: pirmo
sios dienos vadovauti 2-j ai 
francūzų armijai buvo pa
skirtas generolas Nivelis. O 
pati Verduno armija dabar 
jau įėjo į centro armijų gru
pę, vadovaujamą ' Petaino. 
Dabar jau Verduno gynėjai 
turėjo laikytis su penkias
dešimt dviejomis divizijo
mis, kadangi puolimui prie 
Sommos reikėjo stiprių re
zervų. Tuo metu vokiečiai ir 
pravedė savo žiaurias ata
kas kairiajame Maaso kran
te. . .

Trečiosios gegužės mėn. 
dienos pusiaudienį prasidė
jo stipriausias “304” aukš
tumos ir aplinkinių vietovių 
bombardavimas. Keletas ki
lometrų aplinkui nieko ne
buvo matyti be tirštų dūmų 
debesų. Vokiečiai tikėjosi 
artilerijos pagalba tartum 
išvalyti koridorių, 
pėstininkai galėtų laisvai 
praeiti, nesutikdami nei pa
sipriešinimo, nei žmonių. 
Tačiau francūzų pasiprieši
nimas buvo toks didelis, jog 
keletą dienų vokiečių atakos 
negalėjo apsivainikuoti per
gale. Beveik tris savaites tę
sėsi nenutrūkstamos kovos, 
kol vokiečiai galutinai įsten
gė užimti “304” aukštumą. 
Ši aukštuma davė raktą į 
Mort-Om. Gegužės mėn. 20 
dieną vokiečiai apšaudė 
Mort-Omą dideliu skaičiumi 
cheminių sviedinių. Ant 
kiekvieno šovinio buvo iš
pieštas žalias kryžius. Nuo
dingos medžiagos, išsiver
žiančios sviediniui sprogus, 
momentaliai užmušdavo ka
rius. Po to, kai į Mort-Omo 
aukštumą buvo paleista 13 
tūkstančių tokių sviedinių, 
vokiečių kareiviai, užsidėję 
priešdujines kaukes, puolė 
atakon. Tik dabar jiems pa
vyko užimti šią aukštumą.

Tokiu būdu vokiečių pa
dėtis kairiajame Maaso 
krante šiek tiek pagerėjo, 
Jie pamažu ėmė slinkti pir
myn ir užėmė gana stambų 
Kiumjero kaimą bei Koret- 
to aukštumą.

Tačiau tuo metu stiprus 
rusų smūgis lytuose vėl su
ardė vokiečių vadovybės 
planus. Skubiu puolimu Ga
licijoj generolas Brusilovas 
įstengė pralaužti austrų - 
vokiečių frontą. Verduno 
gynėjai gavo pagalbą iš ry
tų. Vokiečių karo vadovybė 
buvo priversta pasiųsti j 
Brusilovo pralaužtą frontą 
vienuoliką divizijų, atėmusi 
jas iš francūzų fronto. Vo
kiečių kariuomenės skaičius 
prie Verduno žymiai suma
žėjo. Tai negalėjo neturėti 
įtakos kovų eigai Verduno 
fronte...

Dabar didžiausios vokie
čių jėgos vėl buvo nukreip
tos į dešinįjį Maaso krantą. 
Čia jų dėmesį pirmojoje ei
lėje traukė francūzų fortas 
Vo. Pradžioje .vokiečiai ata
kavo priėjimus prie šio for
to. Šiame žygyje vokiečiai 
negirdėtai dideliu maštabu 
panaudojo liepsnosvaidžius. 
To puolimo pasėkoje Vo 
fortas buvo apsiaustas pus-

!-jį rezervinį kor-

kuriuo

lankiu, ir kai kuriose vieto
se priešo apkasai nuo jo bu
vo vos už 200 metrų. Prasi
dėjo didelė kova už svarbų 
sutvirtinimo punktą.

Iki to laiko, trijų mėnesių 
būvyje, Vo fortas buvo 
bombarduojamas sunkiosios 
vokiečių artilerijos. Ypač 
daug žalos padarė 42 centi
metrų kalibro sviediniai, 
sverią beveik visą toną. Ko
vos bokštas, kuriame buvo 
75 milimetrų kanuolės, bu
vo sugriautas ir nebetiko 
kovoms. Įėjimas į fortą bu
vo užverstas ir visą laiką 
priešo apšaudomas. Bom
bardavimas sugriovė van
dentiekį, todėl forto įgula 
buvo priversta naudotis 
vandeniu iš cisternų. Kiek
vieną naktį sanitarai, atei
ną pasiimti sužeistųjų, turė
jo atnešti vandens. Visa tai 
labai sunkino forto apsau-

Birželio mėn. 2 dieną 4 
valandą ryto, po stiprios ar
tilerijos ugnies, du vokiečių 
batalijonai puolė į ataką. 
Vo fortą gynė nedidelė įgu
la. Keturi šimtai francūzų 
heroiškai gynė pusiau su
griautą tvirtovę. Mažiausią 
kliuvinį vokiečiams teko nu
galėti įtempta kova. Pra
džioje jiems teko užimti ap
kasus, išraustus priešais 
fortą. Po to teko nugalėti 
griovius. Prancūzai pasislė
pė specialiuose postoviuose 
— kofruose — ir iš ten ap
šaudė vokiečius. Kiekvienas 
kofras buvo užimamas tik 
po aršios kovos. Vienas 
francūzų kulkosvaidis, pa
statytas sienos išlaužoj, išti
sas dvi valandas neprileido

Worcester, Hudson, Gardner, 
Fitchburg. Dėlei įvykstančio 
Masinio Mitingo Worcesteryj

Gerbiami ir gerbiamos, 
draugės ir draugai! Dar žodis 
į jus. Spalių 11 d., tai yra ne- 
dėldienį, Worcesteryj, 29 En
dicott St., Lietuvių svetainėj, 2 
vai. po pietų sakys kalbąs šie 
žymūs vyrai: Povilas Rotoms- 
kis1, Sovietų Sąjungos garbingų 
už laisvę kovojančių šiame 
kare žmonių atstovas, ir “Lais
vės” redaktorius ir rašytojas 
Rojus Mizara. Taipgi sakys 
kalbą atstovas Sovietų Sąjun
gai "gelbėti Worcesterio anglų 
skyriaus ir dalyvaus Aido 
Choras, vadovybėj draugės J. 
Karsokienės.

Laisvą gyvenimą mylinti, 
draugės ir draugai, 
apylinkių gyventojai!
Amerikos valdžios viršininkai 
ir darbo unijų vadai, mokyto
jų sąjunga ir spauda (ne fa-

visi šių
Mūsų

----------- T---- ---------------- -  
stipraus vokiečių dalinio. 
Kitoje vietoje vokiečių pio
nieriai mėgino išvyti fran- 
cūzus iš kofro liepsnosvai
džių pagalba. Jie nukreipė 
ugnį į pabūklų vietoves ir 
nuvijo francūzus nuo gink
lų, Pasinaudodami šiuo mo
mentu, vokiečiai užlipo ant 
viršutiniųjų forto pastatų. 
Iš čia ant virvių jie nuleis
davo maišus, prikrautus 
rankinių granatų, ir su
sprogdindavo juos. Tačiau 
francūzai nepasidavė. Bet 
vokiečiai vienoje sienoje su
rado išlaužą, užkištą mai
šais su žeme. Jie atsargiai 
išgriovė maišus ir pradėjo 
mėtyti į vidų rankines gra
natas. Tik po to francūzai 
apleido šį kofrą.

(Bus daugiau)

šistinė) ne kartą pasakė mums, 
Amerikos žmonėms, kad So
vietų Sąjungos žmonės, laivy
nas, Orlaivynas ir Raudonoji 
Armija, herojiškai ginasi nuo 
viso pasaulio fašistų. Jų lai
mėjimas yra mūsų laimėjimas. 
Jiem reikalinga visokia pagel- 
ba, kad laimėti šį-karą prieš 
kruvinąjį fašizmą už mūsų ir 
visos žmonijos gyvenimą atei
nantiems laikams. Mes turim 
nepamiršti, kad fašizmas šia
me kare yra užsimojęs sunai
kinti civilizaciją ir visas kul
tūrines įstaigas, išžudyti visą 
laisvę mylinčią žmoniją, kad 
užgrobti visą pasaulį ir valdy
ti. Duokim sau, kad jiem pa
vyktų užkariauti Sovietų Są
jungą.’ Kas tada būtų, kuomet 
fašistiniai bestijos atsisuktų 
prieš Angliją ir Ameriką? Jūs 
didžiumoj 
atsitiko su 
biamieji, 
žmonės su 
priešakyj
pareigas gindama civilizaciją 
visos žmonijos.

i Mes šiame masiniame mitin
ge turim iššauti didį šūvį, kad 
apipylus doleriais, dešimtinė
mis Sovietų atstovą, kuriais jis 
galėtų nuo mūsų apylinkės 
taipgi pasiųsti herojiškiems 
kovotojams medikalę pagelbą 
ir reikalingų drabužių sužeis
tiems. Sovietų Sąjungos žmo
nės nenuleidžia rankų, išlaiky
dami du tūkstančius mylių 
frontą jau antrus metus šioj 
baisioj žmogžudiškoj kovoj. 
Todėl visos apylinkės lietuviai, 
kaip darbo žmonės, taip ir 
biznieriai, dabar yra tas mo
mentas ateiti į šį mitingą ir 
masiniai pasirodyti, kad nws 
visi, kaip mūras, stovim už 
nušlavimą fašizmo nuo žemės 
paviršiaus. V už pergalę!

J. M. L.

pasakytumėt, kas 
Europa?'Todėl, ger- 
Sovietų Sąjungos 
Raudonąja Armija 
atlieka tas didžias

b
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Atlikime Savo Pareigą
VIa j aus pradžia graži. Kontestantai visi gerame ūpe. Visi sa

ko, jog šiemet lengviau gauti naujų skaitytojų. Kadangi vaji- 
' ninkams lengviau gauti po daugeli naujų skaitytojų, tai lengva 

kiekvienam gauti savo dienraščiui nors po vieną skaitytoją. Gau
ti nors po vieną naują skaitytoją yra pareiga kiekvienos apšvie- 
tą branginančio žmogaus.

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

tes, kad gavus kuo daugiausia naujų skaitytojų. Kontestantams 
yra paskirtos sekamos dovanos:

1—$50 U. S. War Bond; 2-$30 cash; 3-$25 cash;
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 platinimo darbe. Kurie 
manote stoti į kontestą, stokite tuojau, iš pat pradžios kontesto.

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

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

Visi 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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SOVIETAI LAIMĖJO MŪŠIUS KELIOSE VIETOSE 
IR TIK VIENOJ PASITRAUKĖ

Sovietų Oficialiai Pranešimai
MASKVA, spal. 7. — Vidunaktinis Sovietų komandos 

pranešimas:
Stalingrado srityje buvo tęsiami žiaurūs mūšiai; prie

šai su didelėmis jėgomis pėstininkų ir tankų be palio
vos atakavo sovietines pozicijas linkui vieno darbinin
kų buveinių centro.

Apie vidudienį dvylika priešų tankų įsiveržė į vienų 
dalį tos darbininkų vietovės. Sovietinė kariuomenė pra
dėjo naikint priešų tankus ir vakarop sunaikino visus 
dvyliką tankų, kurie buvo prasiveržę pirmyn.

Mūsų kariai iš X dalinio nušlavė batalioną vokiečių 
pėstininkų, išmušė iš veikimo bei išdegino 18 priešų 
tankų ir šūviais iš šautuvų ir kulkasvaidžių nukirto že
myn tris priešų orlaivius.

Į šiaurių vakarus nuo Stalingrado raudonarmiečių 
dalinys X, nugalėdamas atkaklius hitlerininkų pasiprie
šinimus, pažygiavo kiek pirmyn. Tame mūšyje priešai 
prarado 500 kareivių ir oficierių, tris tankus,, devynias 
kanuoles, dvi baterijas mortirų, tris apkasų mortiras ir 
17 kulkasvaidžių. Būrys raudongvardiečių, įsilaužę į 
pakraščius vienos apgyventos vietos, sunaikino 10 for- 
tukų ir pavienių apkasų ir užmušė 170 vokiečių kareivių 
ir oficierių.

Mozdoko srityje (Kaukaze) sovietiniai artileristai ir 
mortirininkai atmušė visas priešų atakas. Kautynėse 
jie sunaikino keturis vokiečių tankus,. 10 kulkasvaidžių, 
du trokus ir iki 200 hitlerininkų. Kulkasvaidininkai 
Kobošov, Verbuno, Šalitov ir Sverniak nušlavė iki 100 
vokiečių kareivių ir oficierių. Kitame sektoriuje per į- 
tužusias kautynes dėl vienos apgyventos vietos keturis 
kartus ta vieta perėjo iš vienų rankų į kitas. Po atkak
laus mūšio sovietinis dalinys apleido šią apgyventą 
vietą.

Dvi dienos atgal Siniavino srityje priešai pradėjo a- 
takuot mūsų pozicijas. Visos atakos buvo atmuštos su 
milžiniškais nuostoliais priešam. Hitlerininkai prarado 
16 tankų ir iki 4,000 kareivių ir oficierių.

Į pietų rytus nuo Novorossiisko mūsų kariuomenė at
mušė atakas skaitlingų priešų jėgų ir stipriai laiko sa
vo pozicijas. Hitlerininkai mūšio lauke paliko virš 200 
savo karių, užmuštų. Mūsų kovotojai sužalojo vieną 
vokiečių tanką ir nutildė šešias jų kanuolių baterijas.

Sovietiniai lakūnai, komanduojami drg. Krasnovic- 
kio, Kalickio ir Sevelevo, bombardavo ir iš kulkasvai
džių apšaudė vokiečių orlaivių stovyklą; tuo būdu jie 
sunaikino penkis vokiečių orlaivius ir sužalojo tris.

Spalių 5 d. mūsų oro jėgos sunaikino bei sužalojo 
įvairiose fronto dalyse penkis vokiečių tankus, 25 tro
kus su kariais, penkis žibalo trokus, nutildė penkias ba
terijas kanuolių, susprogdino iki trijų amunicijos san
dėlių ir dalinai nušlavė vieną kuopą priešų pėstininkų.

Maskva, spal. 6. — J pietų rytus nuo Novorossiisko 
sovietine kariuomene kontr-atakavo priešus, užėmė vie
ną aukštumą, supliekė ir atmetė atgal batalioną rumu
nų ir sunaikino du jų tankus.

Willkie Šaukia Visas 
Jungtines Tautas į 
Ofensyvą prieš Ašį

(Tąsa nuo 1 puslapio) 
teičiai ir įsitikinimo, jog 
vėliavos, po kuriomis jie 
kovoja, yra skaisčios, šva
rios vėliavos. Ir tai yra tie
sa, jog mes kaipo tauta dar 
nesame nusisprendę, už ko
kios rūšies pasaulį mes no
rėsime kalbėti, kuomet ateis 
pergalė.

Mes turime padaryt aiškų

Jugoslavai Užmušė
Tūkstančius Fašistų

Geneva, Šveic. —Per pas
kutines 5 savaites 15,000 j u 
goslavų partizanų vedė mū
šius su 60,000 vokiečių ir 
italų kariuomenės ir nukovė 
bei pavojingai sužeidė ko- 

' kius šešis tūkstančius fašis
tų. ________

Roma. — Italų radijas 
pranešė, kad Amerikos sub- 
marinas Pietinėje Chinų 
Jūroje nuskandino trans
portinį japonų laivą, 7,000 
tonų.

Vichy, Franc. — Streika
vo prieš nacius francūzai 
karinio fabriko darbininkai 
Renaulte, Paryžiaus prie
miestyje. t

Australai vis varosi pir
myn prieš japonus Owen 
Stanley kalnyne saloje New 
Giunea.

ir paprastą pareiškimą, kur 
mes stovime. Aš giliai esu 
įsitikinęs, kad mes turėtu
me pareikšt štai ką:

Mes tikime, jog šis karas 
turi reikšti galą vienų tau
tų viešpatavimui ant kitų. 
Nė viena pėda chinų žemės, 
pavyzdžiui, neturėtų ir ne
galėtų nuo šiol būti valdo
ma kitaip, kaip tik pačių 
ten gyvenančių žmonių.”

Kanada Išlaisvino 
Komunistų Vadus

Toronto, Canada. —Teis- 
darystės ministeris įsakė 
paleist iš kalėjimo Tim Bu- 
cką, Kanados Komunistų 
Partijos sekretorių, ir 16 ki
tų komunistų vadų.

Seniau buvo įsakyta juos 
areštuoti tik todėl, kad jie 
yra Kom. Partijos nariai. 
Pagaliaus, 12 dienų atgal 
jie pasidavė areštui, ir da
bar tapo išlaisvinti.

Neseniai seimo komisija 
patarė valdžiai atšaukti už
draudimą, kuris buvo išleis
tas prieš Komunistų Parti
jų.

Iš koncentracijos stovyk
lų paleista jau ir apie 120 
kitų komunistų.
VISI ŠIO KRAŠTO PATRIJO- 
TAI PIRKIM APSIGYNIMO

BONUS

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

Mums gi atrodo, kad Stali
no laiškas visai aiškus. Spėlio
ti reikia tiktai tiems, kurie ne
nori nuoširdžiai padėti Hitlerį 
sumušti.

Lapkričio 7 dieną New 
Yorke įvyks svarbus sąskridys, 
arba kongresas. Jį šaukia la
bai žymūs amerikiečiai. O jam 
vadovauja Joseph E. Davies.

Tai bus Amerikos - Sovietų 
Sąjungos Draugiškumo Kong
resas.

Prie kongreso šaukėjų yra 
prisidėję mūsų valstybės sek
retorius Hull ir jo žmona, 
Paul C. McNutt ir jo žmona, 
Thomas Lamont, Dorothy 
Thompson, Philip Murray, 
William Green ir daugybė ki
tų stambių figūrų.

Kongreso šaukėjai sako, 
kad draugiškumas tarpe Ame
rikos ir Sovietų Sąjungos rei
kalingas ne tik karo laimėji
mui, bet pasaulio reikalų tvar
kymui po šio karo.

Mes visuomet stojome už 
draugiškiausius ryšius tarpe 
Jungtinių Valstijų ir Sovietų 
Sąjungos.

O šis karas tokių ryšių įstei
gimą padarė neatidėliojamu 
reikalu. Lapkričio 7 dienos 
kongresas, mes tikime, bus di
delė pradžia pasiekimo to di
delio tikslo.

Egiptas, spal. 5. — Šiuo 
tarpu tik kada-nekada ang
lų žvalgai susiduria su fa
šistų žvalgais Elgipto fron
te. Blogas oras neleidžia 
lakūnams veikti.

London. — Pirmoje pu
sėje praeito mėnesio, Ang
lijos lakūnai numetė 5,000 
tonų bombų į vokiečių pun
ktus.

PRANEŠIMAI
IS KITUR

ELIZABETH, N. J.
LDP Kliubas rengia balių, Sovie

tų Sąjungai Gelbėti. Įvyks šeštadie
ni, 10 d. spalių. Kliubo kambariuo
se, 408 Court St. Pradžia 8 v. v. 
Kviečiame vietinius ir is apylinkes 
dalyvauti.—J. Wizbor. (236-238)

MONTELLO, MASS.
Liet. Taut. Namo Draugove ren

gia pikniką, Liet. Taut. Namo Par
ke. Įvyks sekmadienį, spalių 11 d., 
1 vai. dieną. Šis bus paskutinis šio 
sezono piknikas, todėl kviečiame 
lietuvius suvažiuoti iš visos apylin
kės. Bus gerų valgių, gėrimų, muzi
kos ir dainų. — Kom. (236-238)

DETROIT, MICH.
ALDLD 188 kp. susirinkimas 

įvyks sekmadienį, spalių 11 d., 11 v. 
ryto, Latozų Svet., 1035 Caniff. 
Kviečiame narius dalyvauti, turime 
svarbių reikalų aptarti. — Sekr.

(236-238)

SCRANTON, PA.
Šiuomi pranešu visiems 82 kp. na

riams, kad trumpu laiku, netikėtai 
apleidau miestą po antrašu 1827 N. 
Main Ave., ir persikėliau į naują 
gyvenimo vietą, 27 Harriet St., Wil
kes-Barre, (Parson), Pa. Sekreto
riaus vietą užėmė Ignas Klevinskas, 
todėl ateityje perduokite duokles 
naujam sekrtotriui. — J. Norkus, 
buvęs Sekr.

NEW HAVEN, CONN.
ALDLD 32 kp. rengia pikniką, 11 

d. spalių, Indian Grove, W. Haven. 
Pradžia 12 vai. dieną. Pelnas bus 
skiriamas vilnų fondui. New Haveno 
moterys nutarė pradėti mezgimo 
darbą. — Kom. (236-238)

WILKES-BARRE, PA.
LDS 7 kp. susirinkimas įvyks 11 

d. spalių, 2 vai. dieną. Progresyvių 
Kliube. Prašome įsiitėmyti, jog vie
ton 10 vai. ryto, susirinkimas prasi
dės 2 vai. dieną. Malonėkite daly
vauti. — O. Zdanienė, Sekr.

(236-238)

WORCESTER, MASS.
Sekmadienį, spalių 11 d. įvyks 

masinis mitingas, kuriame kalbės 
Sovietų Sąjungos Konsulato atsto
vas, lietuvis, Povilas Rotomskis ir 
“Laisvės” redaktorius Rojus Mizara. 
Taipgi dainuos Aido Choras, vado
vaujant J. Karsokienei. Bus Liet. 
Salėje, 29 Endicott St., 2 vai. dieną. 
Kviečiame Gardnerio, Fitchburgo, 
Hudsono ir vietinius lietuvius daly
vauti. Komitetas Sovietų, Sąjungai 
Gelbėti. V—už pergalę. (236-238)

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

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

“NAUJIENOS” IR VĖL APMELAVO
(Pabaiga nuo 2-tro pusi.) 

tą padėtį ir frontą išgelbės. 
Kaip sau norite, bet tokio 
“karinio stratego,” kaip 
svietas svietu stovi, dar ne
buvo! Konferencija išgelbės 
frontą! Konferencija išgel
bės Sovietų Sąjungą! Pirma 
“Naujienos” matė tik “a- 
viacijoj” išgelbėjimą, bet 
dabar atrado dar lengvesnį 
būdą.

Jeigu jau konferencijos 
gali išgelbėti šalį, tai kodėl 
neatlaikyti kur nors kon
ferencija, kad išgelbėti 
Franci ją, Belgiją, Norvegi
ją ir kitas šalis?

Kodėl gi “Naujienos” to
kį beprotišką blofą palei
do? Tik todėl, kad Hitlerio 
“blitzkriegas” užspringo, 
nuo kurio jos laukė stebuk
lų. Atiduoti Raudonajai Ar
mijai, jos vadovybei, Sovie
tų vyriausybei priklausomą 
garbę už tai “Naujienos” 
nei už ką nesutiks. Joms 
geriau paskelbti kokią tai 
“stebuklingą konferenciją”, 
kuri būk padėtį išgelbėjo. 
Tokiems stebuklams gali 
tikėti tik “Naujienų” bosas 
Pijušas!

Grigaitis Jieško Durnių
Visas pasaulis žino, ar 

kas sutinka ar ne, kad So
vietų Sąjungos visų didžių
jų žygių priešakyj stovi 
Komunistų Partija. Jos na-

Chungking, Chinija. — 
Willkie sakė, kad užpuolan
čiai kariaut prieš japonus 
Azijos srityse esą lygiai 
svarbu, kaip ir atidaryt an
trą frontą Europoj.

Berlyno spauda rašo, kad 
visų užimtų kraštų žmones 
pirmučiausiai turi dirbti 
karinei vokiečių1 pramonei.

Bombay, Indija. — Trau
kiniui susikūlus, užmušta 12 
žmonių.

| * LIETUVIŠKAS ★ |

TRAKTYR1US
| (VALGYKLA IR ALINĖ) 
K Rheingold Extra Dry Alus S 
g Didelis pasirinkimas visokių g 
g Vynų ir Degtines 8 
g Importuotų ir Vietinių o 
g Kasdien Turime g 
| KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ | 

f JUOZAS ZEIDAT | 
§ Savininkas g
| 411 Grand St. Brooklyn g

Clement Vokietaitis
Lietuvis Advokatas 

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. TRiangle 5-8622

168 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergrecn 8-7179

J. GARŠVA
Graborius-Undcrtaker

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

DR. J. J. KAŠKIAUCIUS
Telefonas: HUmboIdt 2-7964

530 Summer Avenue 
Art! Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

riai parodė geležinio pasiry
žimo laike Intervencijos ka
ro ir supliekė baltuosius. 
Jos nariai parodė daugiau
siai energijos atbūdavo j imo 
industrijos metu. Jos na
riai parodė daugiausiai e- 
nergijos, ėjo visos masės 
priešakyj laike trijų Penkių 
Metų planų pravedimo, ku
riuos “Naujienos” skaitė 
tik “bolševikų propaganda”, 
jos nariai ir dabar yra pir
mutinėse eilėse kovoje prieš 
hitlerininkus. Ir Hitlerio be
stijos pirmiausiai rūpinasi 
pakarti ir išžudyti komuni
stus, kur tik užima Sovie
tų plotus. Tai faktai, kurių 
neužginčys nei vienas są
žiniškas žmogus.

“Bet ‘Naujienos’ No. 219 
plūsta amerikietį korespon
dentą, išvadina “Naivus pa
sakorius,” kuris aprašo, 
kaip Raudonojoj Armijoj 
daug reiškia politiniai ko
misarai, kaip jie gerai ko
voja. “Naujienoms” tas ne
patinka, jos jau tik pas ru
sus mato drąsą, bet ar se
niai jos tuos rusus niekino 
vien tik todėl, kad jie rusai 
ir iš savo šalies išvijo žmo
nių išnaudotojus?

Taigi, mes čia padarėme 
keletą pastabų tik į kele
tą “Naujienų” redakcinių. 
Tikrumoj kiekvienos dienos 
“Naujienų” redakciniai nie
ko bendro neturi nei su pa
čiu gyvenimu, nei su Jung
tinių Tautų karo laimėjimu. 
“Naujienos” tarnavo ir tar
nauja Hitleriui, fašizmui, 
darbo liaudies priešams, 
priešams Sovietų Sąjungos 
ir jos talkininkių.

Vien antio fronto klausi
mas gali aiškiai tatai pa
rodyti. Kam kenksmingas 
yra antras frontas? Kas jo 
labiausiai bijo? Hitleris jo 
bijo! Jis ir jo šaika žino, 
kad ilgiau nebus antro fron
to, daugiau Hitleris turi 
progų karą laimėti. Čia ne
reikia būti “Naujienų” “ka
ro stratego” proto, kad su
prasti, jog Hitlerį surėmus

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 atmaliavojf 
įvairiom spalvom.

STOKES 
St., Brooklyn

JONAS 
512 Marion

Kamp. Broadway ir Stono Avo. 
prie Chauncey St., Broadway Line

Tel. GLcnmorc 5-6191

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

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

UNDERTAKER

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. STagg 2-0788
NIGHT—IIAvemcycr 8-1158

F. W. Skalius
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Ave.

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499 

vienu kartu iš vakarų ir ry
tų, galima sumušti. Bet 
“Naujienos” stulpu stoja 
prieš antrą frontą ir jos bus 
prieš jį.

Kodėl “Naujienos” užima 
tokią poziciją? Todėl, kad 
Hitleris tikisi, jeigu ant
ras frontas nebus tuojau a- 
tidarytas, tai gal jam pa
vyks nugalėti Sovietų Są
jungą, ir tada turėti vėl tik 
vieną frontą, tai yra, prieš 
Angliją ir Ameriką. Tokia 
jo politika — karas viena
me fronte. Kodėl “Naujie
nos” praveda tą politiką? 
Todėl, kad jos nori Sovietų 
Sąjungos mirties, todėl, kad 
jos nori matyti tą šalį iš
draskytą, kitų pavergtą, su- 
mėsinėtą ir tuo pačiu kartu 
jos nenori Jungtinių Tautų 
karo laimėjimo. Jos supran
ta, kad jeigu Hitleris lai
mės, tai Sovietų Sąjunga, 
Anglija ir kartu Amerika 
pralaimės. Bet jeigu Jung-

Lietuvių Kuro Kompanija
Įsigykite žiemai anglių, nes j rudenį bus 

sunkus anglių pristatymas į miestus

Mes taipgi aprūpiham 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

Brooklyn, N. Y,

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

NOTARY
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5043

Lietuvių Rakandų Krautuve

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

IŠDIRBĖJAI IR PARDAVĖJAI 

Geriausios Rūšies Rakandų 
Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių 

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse *

M. PETRAITIENE ir SŪNAI

Penktas Puslapis 
■: 1 ..... .............. . ........ —Mi.. a,m

tinęs Tautos laimes, lai joki 
“Naujienų” 1 i e ž u viavimai 
nesunaikins Sovietų Sąjun
gą, ji atsisteigs visame savo 
plote, ir Lietuva, ir Latvija, 
ir Bessarabija ir Vakarinė 
Ukraina, ir Baltarusija vėl 
bus sovietinės, o “Naujie
nos” ant žūt-būt to nenori. 
Jos nori matyti tas visas ša
lis po Hitlerio jungu. Juk 
tik Hitlerio agentai galėjo 
taip rašyti, kaip “Naujie
nos” No. 229, 1941, kur sa
kė: “Naciai nenori nustelb
ti kitų tautų. Vokiečiai, tei
gė imbuvio vad. prof. Schul
ze, nenori kitoms tautoms 
primesti savo kultūrą ir nu
stelbti jų individualizmą.” 
Taip rašė Hitlerio agentas 
P. Ancevičius. “Naujienos” 
su pasigėrėjimu talpino šią 
nacių propagandą, kad įkal
bėti Amerikos lietuviams, 
kad nacizmas nėra blogas. 
Tas parodo jų tikrą veidą.

D. M. šolomskas.
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NewYorto^B^gfellnios
Iš LDS 1-mos Kuopos Susi 

rinkimo ir Veiklos
Susiorganizavo Mezgėjų

Grupė
• Susirinkimas įvyko ketvir
tadienį, spalių 1 d., Laisvės 
svetainėj. Narių susirinko ne
didelis būrys. Valdybos rapor
tas priimtas be apkalbėjimo.

Laiškų Skaitymas
Rusijai Pagalbos Komitetas 

šaukia konferenciją spalių 25 
d., Biltmore viešbutyje, prie 
43rd gatvės, New Yorko mies
te. Delegatais išrinkti d.d. J. 
Kovas, J. E. Gužas ir S. Pet
kienė.

Keturių Pabaltijo tautų ta
ryba — Baltic-American Cul
tural Council — šaukia kon
ferenciją spalių 27-tos vaka
rą, 2061 Lexington Ave., prie 
125-tos gatvės. Delegatais iš
rinkti d.d. K. Reinis, M. Bu- 
shon ir J. Kovas.

Ispanijos kovotojų prieš fa
šizmą gelbėjimo komitetas 
laiške aiškino padėtį tų kovo
tojų Francijos koncentracijos 
kempėse. Fašistinė Francūzi- 

’jos valdžia parduoda juos 
Hitleriui. Ten randasi ir lie
tuvių. Tai jie norima išvaduoti

niškai išskaičiuota, kokios or
ganizacijos kiek aukavo iš iž
dų ir kiek surinko ant blankų. 
Kadangi tas raportas tilpo 
Laisvėj, tad dabar tiek pasa
kius ir pakaks. K. Petrikienė 
kai* ką dadėjo iš to darbo ei
gos, ir sakė, — tas darbas 
baigtas.

Mūsų kuopa rengiasi prie 
metinio bankieto, valdyba už
registruos svetainę.

P. Grabauskas dalino lape
lius su labai gražiu Aido Cho
ro paveikslu. Lapelyje kviečia 
brooklynfečius, apylinkės ir iš 
kitų valstijų lietuvius daly
vauti 30 metų jubilėjiniame 
koncerte. įžangos bilietas 50 
ir 75 centai. įvyks spalių 18 
d., 261 Driggs Ave., Brook- 
lyne.

Aido Choras per daug metų 
mums padėjo visame darbinin
kų judėjime, padėjo išbudavo- 
ti - suorganizuoti draugijas, 
kuopas, kuriomis mes šian
dieną galime didžiuotis. Taigi, 
mes visi lietuviai turime pa- 

į remti mūsų gerbiamą Aido
> ren

giamą koncertą spalių 18-tą.
Kuopos stovis: Ligonis vie

nas, prie s u s i s p endavimo 
slenksčio stovi keturi. J. Gru- 
bis perstatė vieną naują narę.

Dabar eina LDS talka už 
gavimą naujų narių. Lietuviai, 
pasinaudokite proga, stokite į 
Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimą Brooklyne ir kitur! Da
bar galima įstoti į abu skyrius 
be įstojimo mokesties.

iš budeliškų valdžių rankų irlchora atsilankymu į'jo 
pergabenti į Meksiką. Kovo- j 
jantis prieš fašizmą komitetas 
prašo greitos finansinės para
mos. LDS 1-mos kuopos na
riai įvertino tą svarbų darbą, 
nors ir mažame būrelyje drau
gų sumetė aukų $5.35. Ačiū 
draugams.

Komisijų Raportai
Ambulanso pirkimo komisi

ja pridavė mūsų kuopai raš
tišką raportą. Jame smulkme-

Paskutinis Šios Vasaros 
Išvažiavimas

Ateinantį sekmadienį, spa
lių 11 d., Maspetho draugijų 
bendras komitetas ruošia pa
skutinį šio sezono išvažiavimą 
į Alley Pond giraitę, kur ren
gėjai turės paruošę karštų 
bulvių ir silkių, taip, kad atvy
kusioms nereikėtų perdaug iš
alkti.

Maspetho pažangių draugi
jų komitetas, vasaros laiko- 
tarpyj buvo suruošęs net kelis 
sėkmingus išvažiavimus, nuo 
kurių pelną skyrė ' įvairiems 
reikalams. Ateinančio sekma
dienio išvažiavimo pelnas yra 
skiriamas Agitacijos Fondui, 
todėl, kam laikas leis, bandy
kime dalyvauti su maspethie- 
čiais, nes kartu su jais visuo
met yra malonu pabuvoti.

Jeigu lytų, tuomet parengi
mas įvyks Russian Club 
House, 56-58 61 Street, Mas- 
peth, N. Y.

Kviečia Rengėjai.

Piliečiams - Draugijoms
Nacionalis Komitetas panai

kinimui Poll Tax (balsavimo 
taksų) atsišaukė į visus pilie
čius priminti savo distrikto ir 
vajstijos kongresmanams, kad 
jie privalo spalių 12-tą būti 
kongrese. Tą dieną bus svars
tomas Geyer’io Anti-Poll Tax 
dilius.

Piliečiai prašomi paraginti 
savo kongresmanus balsuoti 
už tą bilių.

Daugelyje pietinių valstijų 
neužsimokėjęs tam tikrų taksų 
pilietis negali balsuoti. O kaip 
tik tuose kraštuose yra dau
giau ir skurdžių, kurių kartais 
ištisos šeimos, ir beveik visų 
biednuomenės šeimų tūli na
riai neturi išteklių tų taksų, 
mokėti. Tai reiškia, kad visi 
bedarbiai, liguisti, didelių šei
mų auklėtojai, daugelis šeimi
ninkių negali balsuoti. To pa
sekmėj įeina kongresan toki 
Dies’ai, kurie daro žalą visai 
šaliai neigimu prez. Roosevel- 
to karui laimėti ir šalies gero
vei programos, taipgi daro gė-

Paskutinės Dienos 
Registracijai

Praėjo trys ir beliko trys pi
liečių registracijai dienos. Be 
registracijos niekas neturės 
teisės balsuoti. O šiemet bal
savimai labai svarbūs ir gali 
būti labai įtemptos lenktynės, 
maži skaičiai balsų gali per
sverti vieno ar kito kandidato 
laimėjimą.

Šiemet nei vienas pilietis 
neturėtų liktis nebalsavęs.

Jeigu jūs norite, kad jūsų 
kandidatas laimėtų, užsiregis
truokite tuojau, nes rytoj ar 
poryt gali pasitaikyti kokia 
rimta kliūtis. Net jeigu ir ne
turite pasirinkę kandidato, re
gistruokitės dabar: kandidatą 
dar pasirinksite bile 
prieš lapkričio 3-čią, o 
gistruoti bus pervėlu 
mėnesio 10-tos.

Pasidarbavus mūs mezgė
joms, Maspethe susiorganiza
vo graži rusių ir lenkių mote
rų mezgėjų grupė. ĮĮ besidar-. 
buojančias lietuves mezgėjas 
atkreipė atydą viena-kita rusė 
ir lenkė moteris, ir raginant 
mūs mezgėjoms anas prie dar
bo, praeitą pirmadienį, spalių 
5, buvo sušaukta pirmutinis 
rusių ir lenkių moterų susirin
kimas, kuriame dalyvavo 81 
moteris ir keli vyrai. Susirin
kime K. Petrikienė paaiškino 
dalyvėms, kaip pas lietuves 
mezgimas likosi plačiai išvys
tytas ir kad jos taip pat galė
tų didelius darbus atlikti.

Susirinkusios viena po kitai 
ėmė balsą ir reiškė savo nuo
mones kaip darbas sėkmingiau 
būt galima ištobulinti. Dalyvių 
sąstatas tikrai darė malonų 
įspūdį: — žilagalvės senelės, 
viduramžės ir jaunuolės, ru
sės, lenkės ir lietuvės, visų 
bendra mintis — vienas tiks
las, būtent — kaip daugiau 
pagelbėjus Sovietų karžy
giams šioje sunkioje kovoje su 
hitlerininkais barbarais.

Beruošiant pirmąjį susirin
kimą, nekurios aplankė ir sa
vo kaiminkas, taip, kad einant 
i susirinkimą neatėjus su tuš
čiomis rankomis, viena-kita at
nešė po gerą pluoštą aukų vil
nų fondui ir susirinkime pada
rius rinkliavą, pradžiai suma 
susidarė $173.45. Ant vietos 
išsidalijo 20 svarų vilnų. Pa
kol naujos mezgėjos su darbu 
apsipras, mūs mezgėjų čam- 
pionės — A. Kalvaitienė, K. 
Petlitzkienė, R. Laukaitienė, 
S. Kleizienė ir kitos iš Mas- 
petho lietuvės mezgėjos turės 
anoms nurodyt, kaip darbas 
turi būt atliktas.

Klausantis skirtingų nuomo
nių, paaiškėjo, kad nekurios 
jau yra nuveikusios gan dide
lius darbus. Pora draugių iš 
lenkų tautybės yra surinkusios

60 moteriškų žiponų, kuriems 
reikėjo naujų pamušalų — jos 
nupirkusios kavalką materijos 
sutaisė, išvalė, sutvarkė tinka
mam dėvėjimui ir nugabeno 
pasiuntimui į Sovietus.

Ne visos moka mėgsti, gi ki
tos yra geromis siuvėjomis, to
dėl dalyvės nusitarė kožno 
trečiadienio ir pirmadienio va
kare susirinkti į Rusų Kliubą, 
56-58 61 St., Maspethe, ir ku
rios gali mėgsti — megst, o 
kurios gali siūti, tos rūpinsis 
siuvimu.

Taip pat nusitarė rinkti dė
vėtus 
naujų

popieromis prisieis laukti kitų 
rinkimų.

Raštingumui įrodyti užten
ka liaudies mokyklos diplomo 
ar raštingumo liūdymo.

Neturintieji raštingumo liū
dymo nauji piliečiai privalo 
kreiptis į vietinę Registracijos 
Tarybą, kuri nurodys, kur at
likti lengvą kvotimą ir gauti 
liūdymą.

Ypatingai neturintiems raš
tingumo liūdymo reikia su- 
brusti anksčiau, nes paskutinę 
minutę galite nerasti liūdymą 
išduodančio asmens ir li 
“šiaudiniu” piliečiu dar 
niems metams.

Organizacijoms

drabužius ir kalbint •I 
mezgėjų.

Žmona.

Naujiems Piliečiams
Balsavimas mūsų valstijoj 

yra taip svarbi ir sykiu taip 
lengvai atliekama pareiga, 
kad į tokius piliečius, kurie 
nebalsuoja, paprastai žiūrima 
kaip į apkerpėjusius kelmus 
— nei jie užleidžia vietos at
žaloms, nei stubą

Balsuojantieji 
labiau gerbiami, 
giau skaitomasi,
nors reiškia piliečių draugijoj.

Visi, kurie turėjo laimės 
tapti piliečiais per natūraliza
ciją ar atėjimą į metus, turė
tų šią savaitę užsiregistruoti, 
kad galėtų dalyvauti rinki
muose lapkričio 3-čią.

šildo.
piliečiai yra 
su jais dali
nes jie ką

ktis
vie-

MIRĖ -:-
John Dumblis, Ji’., 26 m.

amžiaus, 142 No. 5th St., 
Brooklyne, ' mirė spalių 2 d., 
Homer Folk ligoninėje, One
onta, N. Y. Laidotuvės įvyks 
spalių 10 d., 10 vai. ryto, Kal
varijos kapinėse. Kūnas pašar
votas graboriaus J. Garšvos 
koplyčioje (kuris ii’ rūpinasi 
laidotuvių pareigom), 231 
Bedford Ave.

Velionis paliko nuliūdime 
motiną Margaret ii- tėvą Joną 
Dumblius.

Elizabeth Ayres, 43 m., nu
sinuodijo gasu savo namuose 
31 W. 92nd St., N. Y., sako
ma, iš baimės pasiduoti ope
racijai.

Thomas Flavin ir Paul Obe- 
nauer, 123 ir 138 4th St., su
laikyti kvotimui kaltinimu iš 
pasalų sumušus praeivį ir atė
mus $35.

kada 
užsire- 
po šio

Spalių 8-tą Atiduosim 
Metalą

Šią savaitę visame Brookly
ne matosi tušti lotai ir net 
bažnyčių kiemai (tame skai
čiuje ir esančios prie Lituani- 
cos Aikštės) užversti metalu. 
Kai kur šaligatvio dalis ati
tverta ir užkrauta metalinė
mis šėpomis, dar gerais spring- 
sais, stalais, lovomis, rynomis, 
ornamentiniais d a i k t eliais, 
puodais, na ir vaikų žaisliu
kais. Atrodo, kad tiem ma
žiem piliečiam galėjo būti sun
kiausia atsiskirti su savo vie
natiniu turtu, bet jie džiau
giasi, kad tie daikteliai pavir
tę kulkomis ir kuo kitu eis 
hitlerininkų mušti.

Spalių 8-tą, pradedant anks
ti rytą, Švaros Department© 
sumobilizuoti t r o k a i išveš 
brooklyniečių surinktą metalą.

Thomas D. Hennigan, 36 
m., buvęs rastas suvažinėtas 
ant Merrick Road, mirė.

dą su savo ragangaudyste, at
siduodančia viduramžiais, vi
sai svetima demokratiškos 
Amerikos 20-to šimtmečio gy
venimui.

PAJIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKOJIMAI

Pajieškau gyvenimo draugės. Ga
liu duoti gražų gyvenimą moteriai. 
Laiške daugiau pranešiu. Rašykite: 
George, Box 11059, Rd. 1, Van 
Dyke, Mich. (236-238)

REIKALAVIMAI
Reikalinga pora dirbti kuknėje 

(kitchen) ir valgykloje. Virti nerei
kės, tiktai užlaikyti švariai, taipgi 
patarnauti prie stalų. Alga gera. 
Gaus pilną užlaikymą, miegkamba- 
rius ir valgį. Prašome kreiptis po 
sekamu antrašu: Hebrew Home for 
the Aged, 198 Stevens Ave., Jersey 
City, N. J. Tel. Bergen 4-2728.

(236-238)

Reikalingas vyras" dirbti prie 
mo prižiūrėjimo (Janitor), 
pageidaujama, kad mokėtų sutaisyti 
mažus darbus. Dėl daugiau informa
cijų, kreipkitės pas: E. Židalis, 183 
Conklin Ave., (paskutinė stotis 
14th St. Canarsie linijos), Brook
lyn, N. Y. (236-238)

na- 
taipgi

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)

SUSIRINKIMAI
MASPETH, N. Y.

A.L.D.L.D. 138 kuopos mėnesinis 
susirinkimas įvyks ketvirtadienį, 8 
d. spalių (Oct.), 1942, 8 vai. vaka
re, Zabelskio svetainėje. Visi nariai 
būtinai dalyvaukite. — Valdyba.

NAMŲ SAVININKŲ 
SUSIRINKIMAS

I

" 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 kvie
čiami dalyvauti. Pradžia 8 v. v.

(235-237)

BROOKLYN, N. Y.
LLD 1 kuopos labai svarbus su

sirinkimas įvyks ketvirtadienio va
karo 7:30 vai., spalių 8-tą, Laisvės 
svetainėj. Visi nariai malonėkite 
dalyvauti. Reiks apsvarstyti reiKa- 
lai parengimo, kuris įvyks po Lais
vės koncerto. Nariai, katrie dar ne
užsimokėję duoklių, ateikite užsimo

kėti. — 1 Kuopos Org, (234-236)

Galop šio mėnesio įvyksta 
dvi svarbios konferencijos, ku
rias organizacijų veikėjai tu
rėtų įsitemyti ir nepraleisti be 
veikimo.

Spalių 25-tą įvyksta Rusijai 
pagalbos konferencija, į ku
rią kviečiama visokių Ameri
koj gyvenančių tautų organi
zacijos. Bus viešbutyje Bilt
more, 43rd St. ir Madison 
Ave., N. Y. Pradžia 2 v. 
pietų.

Spalių 27-tos vakarą 
keturių tautų — lietuvių,
vių, estų ir suomių organizaci
jų bendra konferencija Estų 
Salėj, 2061 Lexington Ave.,

Majoras LaGuardia gavo 
nuo piliečių ir įteikė policijos 
viršininkui dar 357 laiškus su 
nurodymais g e m b 1 e r ystės 
įstaigų ir gemblerių.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

Keturios bolių alleys
Kainos Prieinamos

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

•••••••••••••••••••••••••••••••••••e
Pirkite Kareiviam KALĖDŲ Dovanas DABAR

po

bus 
lat-

Skriaudę Šalį už Pelnus

Ko Reikia Pirmu Kartu 
Registruojantis ?

Pirmu kartu balsuojančiais 
New Yorke skaitoma visi dar 
nebalsavusieji po gavimo pi
lietybės, pereitų • metų rinki
muose buvusieji jaunesniais 21 
metu, ir tie, kurie balsavo ki- 
tose valstijose, ne New Yorke.

Pirmu kartu registruojantis 
reikia parodyti du dalykus — 
pilietybės ir raštingumo liūdy- 
mus.

Pilietybei įrodyti Čiagiiniui 
užtenka parodyti gimimo liū
dymą, o sveturgimis turi pa
rodyti natūralizacijos popie- 
ras. šių metų rinkimams ga
lioja išduotos ne vėliau rug
pjūčio 4-tos. Su vėlesnėmis

buvo prezi- 
uždrausta iš- 
Keli kaltina-

Federaliame Teisme, Brook
lyne, antra savaitė tęsiasi by
la šešių vyrų ir vienos moters, 
įkaitintų supirkinėjime ir šmu- 
geliavime į Lisboną platinumo, 
kuris, kaipo svarbus metalas 
karo reikalams, 
dento Roose velto 
vežti užrubežin.
mieji yra prisipažinę kaltais.

Platinum jie šmugeliaudavę 
nacių karo mašinai gaudami 
nuo 60 iki 100 nuošimčių pel
no.

Atrodo bloga už tiek ir tiek 
per unciją pardavinėti brangų 
turtą šalies priešams. Tačiau 
jie gavo nors Judbčiaus grašį, 
žingeidu, kiek gauna lietuviš
ki pronaciai, kurie iš to paties 
Lisbono (Lisabonos) šinkuoja 
nacių propagandą Amerikon, 
kad ja nuodyti Amerikos lie
tuvių protą, padaryti juos na
cių pasiutimo ligoniais?

Prašome įsitemyti
Brooklyno Lietuvių Kom. 

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

L. Kavaliauskaitė, ižd.
(234—236)

Akiniai už $7.50
Per sekančias 30 dienų, mes 

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

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

a
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CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 
306 Union Avenue

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

Gerai Patyrę Barberiai

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

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

STENGER & STENGER 
pPTOMETRISTS 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y.

tik

LORIMER RESTAURACIJA
ANTANAS BARZDA, Savininkas

417 LORIMER ST. “Laisvės” Name BROOKLYN

Pulkfis lietuviško na
mų darbo kllbasal ir 

kepta parSlena

Gaspadorlškai nuvirti 
kopūstai ir barščiai

Geriausios rūšies

VALGIAI
Gaminami Europlško 

ir Amerikoniško 
Stiliaus

Paskutinė Išsiuntimo Diena 1-ma Lapkričio
Užeikite ir apžiūrėkite mūsų

Speciali kareiviams dovanų department^

: ROBERT LIPTON
• ATDARA VAKARAIS.

701 GRAND STREET !
BROOKLYN, N. Y. •

Tel. STagg 2-2173 *

•••••••••••••••••••••••<••••••••••••

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

459 GRAND ST
Skersai nuo Republic Teatro 

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

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

kad visados bus patenkinti.

Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį!
TURIME GERŲ VYNŲ IR DEGTINIŲ

Ateikite pasimatyti su Giviais
Geriausias Alus Brooklyne

t

§

IS

MATEVSAS SIMONAVIČIUS
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

Vietos ir importuo
tos degtines 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.

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

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