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KRISLAI
Stalingradas Atsilaikys!
Žodis ir Kulka.
Vincas Krėvė Suklupo.
Ką Sakė Rašytojas Gorkis.

Rašo R. MIZARA

Darbo žmonių
Dienraštis

Kaina $6.00 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.50

, Metams
Nors prie Stalingrado mū

šiai tebeina, nors jie dar vis 
labai žiaurūs ir dideli; nors 
pavojaus miestui dar vis tebė-i 
ra, tačiau, šiuos žodžius ra
šant, atrodo, kad Stalingradas
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atsilaikys. O tai reikš milži
nišką smūgį Hitleriui! Tatai 
reikš didelį džiaugsmą ir lai
mę visai laisvę mylinčiajai j 
žmonijai. {

Ir šis faktas dar kartą paro-į 
do: jei antrasis frontas Euro
poje būtų atidarytas, tai Hit
lerio sunaikinimas šiais metais 
būtų užtikrintas.

Lietuvių literatūros kritikos 
meistras, Kostas Korsakas, sa
ko: j

“šiandien lietuvių rašytojų j 
tarpe neturi būti nei vieno, ku
ris išduotų . . . lietuvių litera
tūros tradicijas, įkūnijančias 
ilgų amžių ir aršių lietuvių 
tautos kovų su vokiškaisiais 
grobikais patirtį. Germanizmo 
slibinas jau nuo oat žilos se
novės buvo ir liko pavojin
giausias lietuvių tautos gyvy
bės ir jos tautinės kultūros 
priešas. Tai rodo visa mūsų 
tautos istorija, tai sako visa 
mūsų literatūra, tai liudija žy
miausieji mūsų rašytojai/’

Ir Korsakas primena rašyto
jams :

“Tegu lietuviškas žodis, lie
tuviška daina ir eilėraštis šian
dien priešui būna taip pat pa
vojinga ir mirštamai jį pažei
džianti, kaip partizanų kul
kos . . .”

Teisingai i)- gražiai pasaky
ta.

Deja .* . . .

Iš Maskvos ateina žinių, 
kad tūli, pasilikusieji Lietuvo
je rašytojai išdavė šias lietu
vių tradicijas! Tarp išdavusių- 
jų randame Krėvės-Mickevi
čiaus vardą. Krėvės, parašiu
siojo “Dainavos šalies Senų 
žmonių Padavimus,” kuriuose 
jis taip ryškiai ir gražiai at
vaizdavo amžinųjų lietuvių 
tautos priešų, vokiškųjų ne
prietelių žalas, padarytas mū
sų tautai! Krėvė, Liudas Do
vydėnas ir kiti, vadinasi, ne
garbingai suklupo.

Kodėl jie suklupo?
Tuojau po to, kai Lietuva 

buvo okupuota vokiškųjų bes
tijų, mus pasiekė žinių, kad 
Krėvės-Mickevičiaus žmona, 
kuri yra žydų tautybės, atskir
ta nuo savo vyro ir patalpinta 
Vilniaus ghettan. Esą, vyras 
galįs žmoną aplankyti tik ke
lis kartus per mėnesį.

Prieš tūlą laiką šitų žodžių 
rašytojui vienas painformuo
tas apie padėtį okupuotoje 
Lietuvoje asmuo sakė, kad 
Krėvės-Mickevičiaus žmona iš 
ghetto esanti‘paleista ir gyve
nanti su savo vyru Vilniuje.

Argi Krėvė būtų pasižadė
jęs eiti su vokiškaisiais oku
pantais tik dėl to, kad šie jam 
leido drauge su žmona gyven
ti?! ...

Kaip ten nebūtų, Krėvės žy
gis nėra pateisinamas.

Didysis rusų rašytojas, 
Maksimas Gorkis, kadaise sa
kė savo kolegoms rašytojams:

“Kiekvienas mūsų turime 
būti liepsnojąs žibintas .. .”

Tai nepaprastai reikšmin
gas pasakymas. Deja, kai ku
rie tų žibintų nebeišgali lieps
noti iki galo; jie užgęsta kaip 
tik tuo momentu, kada žmoni
jai šviesa labiausiai reikalin
ga.

Tas pats Gorkis yra pasakęs 
ir štai ką:

‘ Gyvenimas reikalauja tvir
tų ir kietų žmonių. ..”

Lietuvių tautos nelaimei, at
siranda pas mus tokių, kurie 
iš paviršiaus žiūrint atrodo 
tvirti ir kieti, bet tikrumoje — 
silpni ir minkšti. Bet kokia di
desnė audra juos palaužia, 
juos sutrempia ir sumaišo su 
purvais.

Amerika ir Anglija Išsi
žadės Specialių Teisių

Chinijoje
Washington. —Jungtinės 

Valstijos ir Anglija žadėjo 
atsisakyt nuo nepaprastų, 
extrateritoriniu teisių Chi- 
nijoj.

Amerika ir taip mažai te- 
sisavino ten tokių teisių, a- 
part Jungtinių Valstijų pi
liečių teisimo savuose ame
rikiniuose teismuose Chini- 
joj. Anglija gi valdė ištisas 
Shanghajaus ir tūlų kitų 
Chinijos didmiesčių dalis. 
Dauguma tokių miestų da
bar yra japonų užrogbta.

Žodis, Reiškiąs Geriau
sia, Kas Yra Žmoguje
St. Louis, Mo. — Čia kal

bėdamas, Jungtinių Valsti
jų generolas Brehon B. So
mervell, pareiškė:

“Apie Rusiją aš galėčiau 
pasakyt vienu žodžiu. Tas 
žodis reiškia didvyrybę, di
džiausią pasiaukojimą, pa
sišventimą, kilniausiai-drą- 
siausias ypatybes, kokias 
tik žmogus galėtų turėti. 
Tas žodis yra Stalingradas.”

Romos radijas, be patvir
tinimo, pasakojo, būk italų 
submarinas 'nuskandinęs 
anglų laivą, 20,000 tonų.

Šimtas Amerikinių < )ro Tvir
tumų Naikino Nacių 

Užimtus Fabrikus
Oficialiai Amerikos Pranešimai

LONDON, spal. 9. — Čionaitinis Jungtinių Valstijų 
armijos štabas pranešė, kas seka:

Daugiau kaip 100 Jungtinių Valstijų armijos Lekian
čių Tvirtumų ir Liberator bombanešių dienos laiku šian
dien dalyvavo atakoje iš didelio aukščio prieš vokiečių 
užimtus fabrikus Lille (šiaurinėje Francijoje).

Veikė daugelis būrių talkininkų kovos lėktuvų, pa
remdami amerikinius bombanešius tame žygyje ir vy
dami šalin priešų orlaivius.

Mūsų bombanešiai daugiausiai taikė į Fives-Lille plie
no ir garvežių fabrikus. Matymas buvo geras, ir paste
bėta daug bombų sprogimų tame punkte, kur jos buvo 
taikomos.

Atakuojančių bombanešių lakūnai, paskui skrisdami 
šalin, matė milžinišką liepsnų ir dūmų stulpą pakilusį 
iš taikinio.

Buvo susidurta su dideliu skaičium priešų orlaivių. 
Mūsų bombininkai turėjo daug ir sėkmingų mūšių, bet 
dar nėra žinoma, kiek jie sunaikino vokiečių lėktuvų 
kovotojų.

Keturi mūsų bombanešiai dingo, bet lakūnai vieno iš 
jų išsigelbėjo.

Mūsų lėktuvai kovotojai sunaikino penkis vokiečių 
orlaivius. Amerikiečiai neprarado nė vieno savo lėktu

vo kovotojo. 1

Amerikos Orlaiviai Pliekia Japonus Kiškoj
WASHINGTON, spal. 9. — Jungtinių Valstijų laivy

no pranešimas sako:
ŠIAURINIS RAMUSIS VANDENYNAS

Spalių 6 d. mūsų armijos bombanešiai Liberatoriai, 
lydimi lėktuvų kovotojų Airacobrų ir Lightning, nume
tė apie septynis tonus bombų į japonų orlaivių pastogių 
sritį saloje Kiškoje (vakariniuose Aleutuose). Į priešų 
kariuomenės stovyklų sritį buvo numesta dar aštuoni 
tonai bombų ir užkurta gaisrai.

Mūsų lakūnai atakavo du japonų prekinius laivus 
Kiskos prieplaukoj. Vienas iš judviejų buvo padegtas 
ir skendo. Šūviais iš mūsų orlaivių buvo sugadinta ja
ponų radijo stotis; vienas jūrinis japonų lėktuvas tapo 
sunaikintas ant vandens, o kitas sugadintas.

Amerikiniai žvalgybos lėktuvai, skraidydami virš 
Attu ir Agattu salų (vakariniuose Aleutuose), tą pačią 
dieną nematė jokio japonų veikimo šiose salose.

Atžagareiviški Senato 
Tarimai dėl Socialės 
Apsaugos ir Taksų

Washington. — Senato
riai 50 balsų prieš 35 atme
tė prezidento Roosevelto at
sišaukimą nekliudyt socialės 
apsaugos įstatymo (social 
security), pagal kurį atei
nančiais metais samdytojai 
ir darbininkai turėtų mokėt 
padvigubintą procentą į tos 
apdraudos fondą. Preziden
tas nurodė, kad tokių kylan
čių įmokė j imu pinigai reika
lingi paplatinimui ir pageri
nimui visos socialės apsau
gos programos.
gos programos. Bet senatas 
nutarė palikt tik dabarti
nius {mokėjimus — po 2 
proc. nuo samdytojų ir po 1 
proc. nuo darbininkų.
Taksai nuo įplaukų virš $12 

per savaitę
Užtat senatoriai daugu

ma balsų nutarė imt po 5 
procentus taksų nuo visų al
gų ar kitokių įplaukų virš 
12 dolerių per savaitę. To
kį žemų įplaukų taksavimą 
jie pavadino “pergalės lai
mėjimo taksais.” Susibūrę 
republikonai ir atgaleiviai 
demokratai senatoriai atme
tę sen. Downey’o pataisy
mą, kuris reikalavo pradėt 
taksu o algas bei kitas paja
mas tiktai aukščiau $1,200 
per metus.

SOVIETAI KERTA 
NACIAMS ŠONAN

Stalingrado Fronte Vokiečiai Nuilsę

Prez. Rooseveltas Užgiria W. 
Willkie’o Nusistatymą Dėl 

Sovietų ir Chinijos
Maskva, spal. 11. — Rau

donoji Armija sutvirtina 
sau pozicijas, kurias pasku
tinėmis dienomis atėmė iš 
vokiečių Stalingrado srity
je.

Sovietiniai kovotojai su
daužė stiprias Hitlerio tan
kų ir pėstininkų jėgas, ku
rios desperatiškai stengėsi 
prasimušt per vieną fabri
kinį priemiestį į šiaurvaka
rius nuo Stalingrado ir pa
siekt ten Volgos upę. Na
ciai nukentėjo didelių nuos
tolių ir tapo atmesti atgal.

Raudonoji Armija tebežy- 
giuoja pirmyn vakarinėmis 
pakrantėmis Dono upės al
kūnės, 60 iki 70 mylių į 
šiaurių vakarus nuo Stalin
grado ; užėmė ten dar kelias 
tvirtoviškas vokiečių pozici
jas ir stato pavojun kairųjį 
šoną hitlerininkų armijos 
atakuojančios Stalingradą.

Sovietų oficialis praneši
mas sekmadienį sakė, kad 
mūšiai pačiame Stalingrade 
jau atslūgo; miesto gynėjai 
apsikasė, sudrūtindami savo 
pozicijas; o į šiaurių - vaka
rus nuo Stalingrado sudau
žė priešų atakas; kai ku
riuose punktuose atmetė 
juos tolyn atgal ir pagerino 
savo pozicijas.

Miesto ribose raudonar
miečiai ištaškė dvi nacių 
atakas, sunaikino kuopą 
hitlerininkų ir išmušė iš 
veikimo 15 jų tankų.

Kas liečia vokiečių pėsti
ninkų ir tankų jėgas, tai at
rodo, kad jie bent šiuo tar
pu nuilsę, ir dabar tik nacių 
artilerija ir orlaiviai smar
kiai veikia, bombarduodami 
Stalingradą. Sovietiniai ar
tileristai atsako šūviu į šū
vį.

Vokiečiai, kiek pirmiau 
atakuodami vienoje pakraš
tinėje Stalingrado gatvėje, 
sustatė sau pryšakin sovie
tines moteris ir vaikus. 
Tuomet raudonarmiečiai 
paleido ugnį iš kitos gatvės 
tiem vokiečiam šonan ir su
naikino juos.
Viename Stalingrado prie

miestyje dalinys sovietinės 
kariuomenės buvo visomis 
pusėmis apsuptas nacių per 
kelias dienas, bet paskui

NACIU 0FICIER1US, NUSIMINUS DEL STALINGRADO, 
GIRIA RAUDONARMIEČIU NARSĄ IR GABUMUS

Berne, šveic. — čia gau
ta iš Vokietijos laikraščiai, 
kur vienas nacių oficierius 
rašo, kaip rusai kovoja, 
gindami Stalingradą. Jis sa
ko: ’

“Rusai visados kontr-ata- 
kuoja vokiečius, kiek pajė
gia.

“Vienu tarpu per tris die
nas mes vargu pasivarėme 
pirmyn daugiau kaip 900 
jardų. Dažnai per ištisą die
ną mes prasimušėme tiktai 
į dvi ar tris priekyje esa
mas duobes, išraustas ka
nuolių šovinių, ir ten mes 
slėpėmės, laukdami, kada 

pramušė apsupimo lanką ir 
pasiliuosavo.

(Berlyno radijas praeitą 
ketvirtadienį paskelbė, kad 
nuo šiol vokiečiai daugiau
siai naikinsią Stalingradą iš 
tolo, bombarduodami jį iš 
didžiųjų kanuolių ir iš oro. 
Nes tiesioginiai šturmuo
jant miestą, pasidaro per
daug nuostolių vokiečių pė
stininkams ir tankams.)

Po tūkstantį ir daugiau 
nacių orlaivių kartotinai 
bombardavo Stalingradą 
per dieną.

Novorossiisko ir Mozdoko 
srityse, Kaukaze, raudonar
miečiai ir Juodosios Jūros 
marininkai atmušė visas 
priešų atakas su skaudžiais 
hitlerininkams nuostoliais.

Visuose frontuose ben
drai tapo užmušta dar 15 
tūkstančių fašistų kareivių 
ir oficierių.

AMERIKOS LAKŪNAI 
SUNAIKINO 48 NA

CIU ORLAIVIUS
London.—Dagai dar ne

pilnas skaitlines, ameriki
niai bombanešiai, pleškinda
mi Lille, nacių užimtą fab
rikinį miestą šiaurinėje 
Francijoje, praeitą penkta
dienį, tuo pačiu laiku nušo
vė žemyn bent 48-nis vokie
čių lėktuvus, ir be to, dar 
turbūt sunaikino 38-nis 
priešų lėktuvus ir sužalojo 
devynioliką.

Viso tame žygyje, pagal 
naujausias žinias, dalyvavo 
115 amerikiniu bombanešių. 
Dingo keturi iš šių bomba
nešių.

Atšaukti Polit. Raudon. 
Armijos Komisarai

Maskva. — Sovietų vy
riausybė atšaukė politinius 
Raudonojoj Armijoj komi
sarus. Riaudonarmiečių ko- 
mandieriai pasirodė tokie 
gabūs ir ištikimi, jog politi
niai komisarai jau nereika
lingi.

vėl galėtume pradėt pirmyn 
slinkti.

“Pavieniai bolševikai pa
sirodė labai gabūs ir gud
rūs kovoti gatvėse. Mes tu
rėjome stebėtis, laukdami, 
kada išsibaigs to bolševiko 
amunicija.”

Tas nacių oficierius liūd
nai pripažįsta, kad vokie
čiai nusivylė Stalingradu; 
sako:

“Kada pirmieji mūsų bū
riai pamatė Stalingradą, 
mes laikėme jį jau savu 
(užimtu). Nuo aukštumos 
apžvelgdami miestą, mes 
sakėme: Taip gal Kolumbas 
stebėjo savo atradimą (A-

Washington. — Laikraš
čių reporteriai pabaigoje 
praeitos savaitės vėl klausi
nėjo prez. Rooseveltą, kaip 
jis žiūri į savo asmeninio 
pasiutinio Wendellio Will
kie’o kelionę ir pareiški
mus, reikalaujančius tikros 
paramos Sovietų Sąjungai 
ir Chinijai prieš užpuolikus 
fašistus.

Prezidentas atsakė, kad 
jis asmeniškai yra pasiten
kinęs Willkie’o kelione.

Laikraščių atstovai pa
geidavo, kad prez. Rooose- 
veltas plačiau pasakytų sa
vo nuomonę apie Willkie’o 
misiją. Prezidentas pastebė
jo, jog kai kas gal panaudo
tų jo žodžius politikieriš- 

kais sumetimais. Tačiaus 
pareiškė, kad jam atrodo, 
jog Willkie labai 'gerai at
lieka tuos dalykus, kuriuos 
prę'zidentas prašė atlikti.

(Tuomi prezidentas sumu-i 
šė N. Y. Daily -News ir tū-! 
lų kitų geltonlapių išmislus, 
būk Rooseveltas atmetęs ! 
Willkie.)

Willkie, kaip žinoma, ra- i

AMERIKIEČIAI NUSKNADINO JAPONU KARO
LAIVA IR SUŽALOJO DAR DU i

Washington. — Amerikos 
orlaiviai bombomis nuskan
dino vieną japonų naikintu
vą, padegė vieną priešų šar
vuotlaivį ir sužalojo dar 
vieną naikintuvą per mū
šius, kurie dabar eina ties 
Saliamono salomis.

Be to, amerikiečiai sunai
kino keturis japonų orlai
vius, o savo prarado du.

Kanada Surakino 1,376 
Vokiečius Belaisvius
Ottawa, Canada. — Ka

dangi naciai geležiniais 
pančiais surakino kanadie
čius, paimtus nelaisvėn lai
ke žygio Dieppe, šiaurinėj 
Francijoj, tai kanadiečiai 
surakino rankas 1,376-iems 
vokiečiams belaisviams, 
tarp kurių yra ir 107-ni 
Hitlerio oficieriai.

merikos). O dabar mes kal
bamės apie Stalingradą pa
našiai, kaip žmonės kalbasi 
apie mėnulį.”.

Praėjo 46 dienos nuo to 
laiko, ir štai ką Stalingra
das vokiečiam padarė, kaip 
rašo minimas Hitlerio ofi
cierius :

“Mūsų kareivių veidai pa
juodę, suvargę, raukšlėti ir 
aiškiai parodo, kokie lauki
niai - įtūžę mūšiai ten ve
dami. Jų akys pasriuvusios 
krauju nuo dulkių ir dūmų 
ir nuo negavimo miegoti per 
ištisas naktis. Bet jų dantys 
balti—balti nuo kietos duo
nos graužimo.” 

gino talkininkus atidaryti 
antrą frontą prieš Vokietiją 
ir užgyrė Stalino laišką tuo 
klausimu. Jis taip pat šau
kė visas Jungtines Tautas 
visur pradėt ofenzyvą prieš 
fašistų Ašį ir reikalavo, at
sisakyt nuo bet kokių impe
rialistinių tikslų Chinijoj ir 
kituose Azijos kraštuose.

Prez. Roosevelto atsaky
mai laikraštininkams paro
dė, kad jis sutinka su to
kiais Willkie’o pareiškimais. 
Prezidentas davė tuos atsa
kymus po to, kai jo veikian
tysis valstybės sekretorius 
Sumner Welles kalbėdamas 
Bostone, užreiškė, jog tik
riausias būdas sumušt Hit
lerį tai “kuo greičiausiai 
padėt” Sovietų Sąjungai 
ginklais ir kitais reikmeni
mis arba “nukreipiant Hit
lerio armijas kiton pusėn 
per atidarymą karo veiks
mų naujoj srity j” (antrame 
fronte).

Aišku, jog kaip Willkie, 
taip ir Sumner Welles buvo 
ne jų vienų nuomonės, bet 
ir prez. Roosevelto nuomo
nės. •. ■:

Dar Tūkstančiai Ameri
kiečių Atvyko Anglijon

London. — Lamingai at
plaukė Anglijon dar tūks
tančiai amerikiečių kariuo
menės su visais ginklais ir 
įrengimais.

Leidžia Pakelti Kainas 
Tūlų Maisto Produktų
Washington. — Valdiška 

kainų administracija leido 
sandėliams ir krautuvėms 
pakelt tūlų maisto dalykų 
kainas, kurioms iki šiol bu
vo uždėtos “lubos”. Tarp to
kių maisto produktų yra 
grūdiniai pusryčių valgiai, 
kenuota žuvis, valgomieji 
aliejai, cukrus, kenuotos 
daržovės, džiovinti vaisiai
ir riebalai.

i

Areštuota Tūkstantis 
Berlyno Vokiečių

Stockholm, šved. — Pra
nešama, kad naciai Berlyne 
areštavo tūkstantį vokiečių 
už tai, kad šie murmėjo 
prieš karo sunkenybes arba 
kalbėdami abejojo, ar Hit
leris laimės karą.

Maskva. — Pastaruosiuo
se mūšiuose ties Siniavinu, 
Leningrado fronte, bent 60 
tūkstančių nacių tapo už
mušta, nelaisvėn paimta bei 
sunkiai sužeista. Tuo tarpu 
iš Sovietų pusės žuvo, liko 
sužeista bei nelaisvėn pate
ko 21,384 kareiviai.
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“Naujienų” Ablavukai Ir Vėl 
Klajoja

“Naujienų” redakcijos ponai tiek nori 
šmeižti Tarybų Lietuvos vyriausybę, kad 
jie iš savęs daro juokus. Skaitant “Nau
jienas”, atrodo, kad jų redaktorių protas 
išėjo grybauti.

Maskvoj įvyko Lietuvos Tarybų Res
publikos Aukščiausiosios Tarybos (Sei
mo) posėdis. Jam pirmininkavo Aukšč. 
Tarybos pirmininkas Balis Baranauskas. 
“Naujienos” padarė iš to išvadą, kad 
Justas Paleckis jau “likviduotas” ir su
riko :

“O kur Justas Paleckis? Jisai juk bu
vo Aukščiausios Tarybos prezidiumo pir
mininkas... Kodėl dabar tą ‘ciną’ jau 
nešioja koks ten Balis Baranauskas...Jus- 
to Paleckio vardas visai neminimas.”

Niekas nekaltas, kad “Naujienų” re: 
daktoriai nieko nenusimano. Justas Pa
leckis yra pirmininkas Aukšč. Tarybos 
prezidiumo, o ne pačios Tarybos. Ir Ba
lis Baranauskas iš niekur netikėtai ne
atsirado, bet nuo pat Lietuvos Tarybų 
Respublikos vyriausybės susiorganizavi- 
mo, rugpjūčio 24 dienos, 1940 metų tas 
pareigas eina.

Lai “Naujienų” “mokslinčiai” pameta 
savo ignorantų išdidumą ir pažiūri į 
“Naujoji Lietuva Faktų ir Dokumentų 
Šviesoj” Antano Bimbos paruoštą knygą 
ir išleistą dar 1940 metais ir ten 63 pus- 
lapyj) suras, kad:

“Aukščiausios Tarybos (seimo) pirmi
ninkas yra BALIS BARANAUSKAS. 
Aukščiausios Tarybos prezidiumo pirmi
ninkas yra JUSTAS PALECKIS.”

Ir tada “Naujienų” ablavukams kla
joti nereikės.

Justas Paleckis dalyvavo tame suva
žiavime ir greitai tilps jo kalba. Nepa
vyko “Naujienoms” jį numarinti pirmiau 
(o jos taip stengėsi), nepavyko ir šiuo 
sykiu.

Tuščias Vapaliojimas
“Naujienos” ir joms panašūs pro-nacių 

lietuviški laikraščiai giriasi, būk Jungt. 
Valstijose yra Lietuvos “atstovai”. Tie 
asmenys, kurie savę vadinasi “atsto
vais,” yra tik karikatūra. Jie ne
atstovauja Lietuvos, juos prisiuntė Sme
tona, kuris dabar ir patsai čia atbėgo, 
tad jie ir yra tik jo atstovai. Lietuvos 
liaudis ne tik jiems atstovų teisių neda
vė, bet net Lietuvos pilietybės teises atė
mė.

Po to “Naujienos” eina toliau ir šau
kia, būk Jungtinės Valstijos nepripažį
sta Lietuvos dalimi Sovietų Sąjungos. 
Tatai buvo pareikšta pirm Hitlerio už
puolimo, bet jokis Jungt. Valstijų vy
riausybės atsakomingas žmogus to vė
liau nepakartojo. Gi svarbesni dokumen
tai, kaip tai “The World Almanac—Book 
of Facts” Lietuva skaito dalimi Sovietų 
Sąjungos, nes ji 1940 metais įstojo į So- 

, vietų Sąjungą ir jos dalimi yra, nepai
sant, kad dabartiniu laiku Hitlerio užim
ta.

Todėl' ir Lietuvos vienintelė teisinga 
vyriausybė yra tik Sovietų Sąjungoj, 
kuri veda kovą už Lietuvos išlaisvinimą, 
kuri eina savo pareigas ir kuri sugrįš į 
Lietuvą kartu su Raudonąja Armija, 
lietuviiį daliniais ir išgrūs nacių budelius. 
Kaip Lietuvos žmonės susitvarkys to
liau, kokius asmeniu jie pastatys eiti val
džios pareigas, mes to nežinome, tik 
tiek žinome, kad Lietuvos valdonais nie
kados nebus nei Smetona, nei Voldema
ras, bei jiems panašūs.

Municho Kukoriai
Kada spaudoj išsiplėtė diskusijos dėl 

antro fronto ir Jungtinių Tautų uždavi
nių klausimu, tai kilo visokių nuomonių 
ir minčių.

Bet New Yorko “Daily News” parodė

savo veidą atvirai. Jis parodė, kad jam 
neapeina nei Jungtinių Tautų vienybė, 
nei mūsų karo laimėjimas. Jis išniekina 
W. Willkie vien už tai, kad tas Roosevelto 
pasiuntinys stoja už tuojautinį atidary
mą antro fronto ir už Jungtinių 
Tautų ofensyvą visuose frontuose, kaipo 
vienintelę priemonę karo laimėjimui.

Tas laikraštis rašo “Stalinas Negali 
Pasitraukti iš Karo.” Jis daro išvadas, 
kad Hitleris grįžo prie savo “Mein 
Kampf”, tai yra nusistatymo pavergti 
tik Sovietų Sąjungos žemių plotus. Tie 
ponai daro išvadas, kad Anglijai ir Jung
tinėms Valstijoms visai nereikia ruoštis 
atidaryti antrą frontą prieš Hitlerį, kad 
lai Hitleris muša Sovietų Sąjungą.

“Daily News” daro išvadas, kad ne
paisant, kaip sunku ir bloga yra Sovietų 
Sąjungai, ji iš karo pasitraukti negali, 
ji yra priversta muštis, nes Hitleris ne
atiduos jai tų plotų, kuriuos pavergė, So
vietai turį jį sumušti ir išvyti.

Kas dėl Anglijos, tai “Daily News” 
paleidžia Hitlerio “taikos baliūną,” kad 
ji gali su Hitleriu daryti atskirą taiką, 
nes Hitleris jos teritorijų veik neužėmė. 
Gi kas liečia Jungtines Valstijas, tai jos 
taip pat gali iš karo išstoti, nes Hitleris 
to tik ir nori.

Abelnai, tai aiški Municho programa. 
Tai tas pats apakimas, kųriuomi sirgo 
Anglijos ir Franci jos delegacija Mask
voj, 1939 metais, kada reikalavo, kad 
Sovietų Sąjunga ateitų joms į pagelbą 
karo metu, bet iš Anglijos ir Franci jos' 
pusės Sovietų Sąjungai jokios pagelbos 
nesutiko duoti.

Mūsų supratimu, tokie “Daily News” 
redakciniai straipsniai tik parodo veidą 
tų, kurie nori sugriauti Jungtinių Tautų 
vienybę, kurie nori mūsų karo pralaimė
jimo, kurie nenori matyti to, kad, jeigu 
šiandien Hitleris pavergtų Sovietų Są
jungą, tai už metų, kitų jis tą pat pada
rytų su Anglija ir Amerika!

Iš kitos pusės, “Daily News” redakto
riai yra tiek apakę, kad jie nejaučia ir 
nesupranta, kaip masių širdis plaka ir 
kokios pakaitos įvyko jų prote. “Daily 
News” mano, kad milijonai Amerikos ir 
Anglijos žmonių ir dešimtys milionų 
Hitlerio pavergtų žmonių nėra jėga. Tik
rumoj tai yra didžiausia jėga ir ši jėga 
anksčiau ar vėliau nušluos barbąrįšką 
hitlerizmą ir jo agentus demokratinese 
šalyse.

Prie Stalingrado Hitleris 
Neteko 350,000!

Per šešias savaites baisių nacių puo
limų ant Stalingrado Hitleris neteko 
350,000 kareivių ir oficierių, kurie buvo 
užmušti arba sunkiai sužeisti. Bet fa
šistų komanda vis meta naujas ir naujas 
divizijas.

Londone manoma, kad nuo to laiko, 
kai Hitleris užpuolė Sovietų Sąjungą, 
jis ten prarado 7,000,000 karių užmuš
tais ir sužeistais. > Užmuštų (su miru
siais nuo žaizdų) bus apie 2,900,000 vo
kiečių; amžinai sužalotų 1,600,000 ir 
apie 2,500,000 sužeistų pasveiko ir vėl 
grįžo į frontą ar kitus karo darbus.

Amerikietis korespondentas Mr. Ralph 
Parker rašo iš Maskvos: “Didvyriškos 
Raudonosios Armijos kovos, ginant Sta
lingradą, nereikalauja Hitlerio ir Goe- 
ringo, kad jie pripažintų tai, jog Rau
donoji Armija ištaškė jų planus. Tas 
yra aišku! Virš 30 Hitlerio divizijų, 
apie 450,000 karių puola tik vieną Sta
lingradą ir negali jo paimti, o bendrai 
toj srityj yra per 1,000,000 Hitlerio ar
mijos. ..

“Šios milžiniškos Raudonosios Armi
jos kovos suteikė laiko Rusijai geriau 
prisirengti, o Anglijai ir Amerikai pri
sirengti užpuolimui ant Hitlerio ir vi
siškai jį sumušti.”

Taip, per penkioliką mėnesių pati vie
na kovodama prieš barbariškas Hitlerio 
ir jo talkininkų jėgas, Raudonoji Armi
ja, suteikė mums laiko prisirengti, bet 
kol kas mes ne tik dar nieko neveikiame, 
bet net su Hitlerio talkininke, Finlian- 
dija, diplomatinių ryšių nenutraukė
me...

VICTORY

BUY 
UNITED 
STATES

WAR
BONDS 

AND
STAMPS

ALDLD Reikalai
Iš ALDLD Centro Komiteto 

Posėdžio
Spalių 3 dieną įvyko Li

teratūros Draugijos Centro 
Komiteto posėdis. Tai buvo 
trečias posėdis 1942 metais. 
Dalyvavo: A. Smitas, V. 
Jakštys, V. Valley, G. Ku
raitis, A. Bimba, D. M. Šo- 
lomskas, Eva Mizarienė, S. 
Sasna, K. Petrikienė, P. 
Janiūnas ir Dr. J. J. Kaš- 
kiaučius.

Duoklių Reikalas
Iš Valdybos pirmininko 

A. Bimbos ir seketoriaus— 
D. M. Šolomsko raportų pa
sirodė, kad 95 kuopos jau 
pasiekė narių pasimokė j imu 
1941 metų skaičių, o kaip 
kurios ir pralenkė. Apie 100 
kuopų mokasi. Bet dar 17 
kuopų visai... neprisiuntė 
duoklių už 1942 metus. Ben
drai dar per 2,000 narių ne- 
pasimokėję duokles.

Tatai yra labai bloga. 
Matyti, kad tie nariai ir 
kuopų valdybos nekreipė 
užtektinai domės į Draugi
jos Konstituciją, kuri rei
kalauja, kad visi duokles 
sumokėtų iki liepos 1 die
nos. Matyti, kad jie neuž- 
tektinai kreipė ir į Centro 
Komiteto prailginimą duok
lių iki spalių 1 dien. ir pra
šymą būtinai sumokėti. Juk 
Centro Komitetas turi at
likti visus Draugijos litera
tūros darbus, kaip tai pa
ruošimą knygų ir “Švie
sos”. Šiemet nariai jau ga
vo vieną brošiūrą “Jauni
mas ir Karas,” gavo už 9 
mėnesius “Šviesą” ir knyga 
jau baigiama spausdinti. 
Visa tai surišta su išlaido
mis, o karo sąlygose jos di
desnės. Kada nariai laiku 
nesumoka duokles, tai tas 
apsunkina Cęhtro Komiteto 
veikimą. J

Nariai, kurie dar nepa- 
simokėję duokles už 1942 
metus, prašome būtinai su
mokėti dabar, kad iki metų 
galo nei vieno neliktų sko
lingo. Dar geriau jie pasi
rodys kad jie pasimokė tų 
kartu ne vien už 1942 m., 
bet ir už 1943 metus. Pada
rykite tą ir atlikite savo pa
reigas.

Centro Komitetas išsiunti
nės kuopoms narių vardus, 
už kuriuos dar nėra gautos 
duoklės. Tokis yra Centro 
Komiteto nutarimas.
Paskelbiame Vajų už Nau

jus Narius
Literatūros Dr-jos Centro 

Komitetas nutarė šiemet 
skelbti vajų už naujus na
rius su lapkričio 1 diena ir 
baigti su sausio 31 diena, 
1943 metais. '

Kodėl CK padarė tokį nu
tarimą? Todėl, kad dabar 
yra mūsų dienraščių “Lais
vės” ir “Vilnies” vajai, mū
sų kuopos ir veikėjai dar
buojasi gavime naujų skai
tytojų ir atnaujinime senų. 
Kartu jie turės progos pa
sidarbuoti ir Draugijai gau
dami naujų y narių, o po 
naujų metų galutinai vajų 
baigsime.

Nutarta, kad vajaus me
tu priimti naujus narius be 
įstojimo, tai yra už $1.50 
metinės duoklės, o šeimų 
narius tik už 10 centų. Nu
tarta, kad visi nauji nariai 
vajaus metu įstoję, kad ir 
pradžioj lapkričio mėnesio 
bus skaitomi pasimokėju- 
siais jau už 1943 metus. Gi 
kurie nori gauti šių metų 
taip svarbią knygą —“Ame
rikos Demokratijos Steigė
jai”, tai gali ją gauti pri
mokėdami 50 centų už jos 
persiuntimą ir kitų lėšų.
Aukos Antifašistų Pagelbai

Francijoj yra šimtai ir

tūkstančiai geriausių de
mokratijos šalininkų, anti
fašistų, darbo žmonijos vei
kėjų, kurių padėtis baisi ir 
daugeliui gresia mirtis, nes 
Franci jos fašistai juos per
duoda į Hitlerio ir Musso- 
linio rankas.

Amerikoj yra susidaręs 
Bendras Anti - Fašistinis 
Tremtinių Komitetas, ku
riame nuo lietuvių įeina Jo
nas Gasiūnas. Tas Komite
tas nusistatęs išgelbėti kaip 
galima daugiau iš Franci- 
jos anti-fašistų. Jis siekia 
į trumpą laiką sukelti $88,- 
000 aukų, nes gelbėjimo dar
bas labai daug pinigų rei
kalauja.

Literatūros Draugijos 
Centro Komitetas iš iždo 
tam reikalui paaukavo $15 
ir prašo visas kuopas, aps
kričių komitetus, narius ir 
taip lietuvius paaukoti tam 
tikslui kiek kas gali.

Kadangi dabartiniu laiku 
yra ir daugiau aukų kam
panijų, tai nutarta, kad 
Centro Komitetas padarytų 
tuo klausimu atsišaukimą ir 
aiškintų vedamų kampanijų 
svarbą. Tuo pat kartu Cen
tro Komitetas ragina visas 
kuopas ir narius visomis 
jėgomis padėt mūsų kraš
tui ir Amerikos talkinin
kėms šį karą išlaimėt! prieš 
barbariškus hitlerininkus ir 
jų talkininkus. Pirkite bo
nus, padėkite visose karo 
laimėjimo kampanijose, 

svarstykite tuos reikalus su
sirinkimuose.

D. M. šolomskas,
ALDLD CK Sekretorius

Skaitytojų Balsai
Stalinas vėl sukratė Jung

tines Tautūs. Gerai ir pada
rė. Kur jūsų antras fron
tas?—ijs sako.Mes susitarė
me išvien kariauti, tai duo
kite didesnę pagelbą arba 
atidarykite antrą frontą.

Ant Amerikos aš nė ne
pykstu. Mes perkam karo 
bonus, kiek išgalime, ir 
duodame pagelbos, kiek iš
galime. Ale Anglija nieko 
nenori pasirodyti prieš Vo
kietiją. Churchill nieko ne
nori daryti.

Jeigu būtų atidarytas an
tras frontas, mes dar dau
giau remtume karą. Aš pats 
vėl pirkčiau karo bonų už 
tris šimtus dolerių.

S. W.

Melagiui pabauda nėra 
tame, kad jam niekas neti
ki, bet tame—kad niekam 
netiki jis pats.

— G. B. Shaw.

Aukos Prieš-Fašistinių 
Kovotojų Gelbėjimui
Šiomis dienomis sekami 

prisiuntė aukų:
Adele Warieka, Gary, 

Ind., surinkusi prisiuntė 
$7.00.

Vincas Barkauskas, Oak
ville, Conn.', surinkęs pri
siuntė $11.25.

J. S. Rainys, Philadel
phia, Pa., $2.00.

J. Kisielius, Seymour, 
Conn., surinkęs prisiuntė 
$8.00.

M. Alvinienė, Detroit, 
Mich., surinkusi prisiuntė 
$15.50.

LDS 164 kuopos, Racine, 
Wis., auka $2.00.

A. M. Metelionis, Det
roit, Mich., rašo: “Gelbėji
mas anti-fašistinių kovo
tojų iš koncentracijų kem
pių ir kalėjimų yra labai 
kilnus ir garbingas darbas,

ir kiekvienas, pagal išgalę, 
tą darbą turėtų paremti. 
Čia mano $10.00 tam svar
biam darbui.”

Jeigu būtų daug tokių 
duosnių, kaip d. Metelionis, 
tai mes nemažai priešfašis- 
tinių kovotojų galėtume iš
laisvinti.

Iki spalių 9 d. jau su
plaukė aukų $143.10. Visa 
ta suma perduota Bendram 
Anti-Fašistinių Tremtinių 
Komitetui ir gautas jo pa
kvitavimas.

Pradžia, vadinasi, graži. 
Laukiame daugiau ir dau
giau aukų. Juo greičiau su
keliame daugiau aukų, tuo 
greičiau galėsime išlaisvin
ti nemažai prieš-fašistinių 
kovotojų.

J. Gasiūnas.

A

DARBININKŲ
SVEIKATA

DR. J. J. KASKIAUČIUS
5.30 Summer Ave. Newark, N. J.

Tel.: Humboldt* 2-7964

IŠGĄSTIS. BALTOSIOS.
Gerb. gydytojau, atleiski

te, kad rašau angliškai. Ma
no tėvai labai myli skaityt 
jūsų skyrių “Laisvėj” ir jie 
man patarė jūsų pasiklaus
ti apie save.

Aš esu šešioliktu metu 
mergaitė, virš 5 pėdų ūgio, 
127 svarų. Kai aš buvau 4 
metų kūdikis, aš sunkįai 
persirgau difteritu. Paskiau 
sirgau edra, vėjarauplėmis, 
turėjau keletą kartų odos 
įdegimą nuo piktžolių (poi
son ivy).

Pereitą vasarą aš turėjau 
išgąstį ar priemėtį ir visą 
mėnesį mane vargino. Pas
kiau man atsirado pirmo
sios mėnesinės. Ir dabar ei
na regulingai kas 28 die
nos. Turėjau truputį skaus
mų, tai pilvo apačioj, tai per 
kryžių.

Dabar jau kelintas mė
nuo, kaip man eina lyg ko
kie balti gleivai. Neskauda, 
nedegina, neniežti. Norėjau 
eiti pas gydytoją, bet dro
viuosi, kad mane egzami
nuos, tai pirma nutariau 
pasiklausti jūsų.

Aš jau rašau jums antrą 
laišką. Gal pirmojo nega
vot ar nesuspėjo! atsakyt. 
Labai būtų didelis dėkui, 
jei jūs man ką patartute.

Atsakymas
Sakote, drauge, turėjot

* w. . ..im .■   

Leitenante s-pulkininkas E. F. Carlson ir majoras James 
Rooseveltas (prezidento sūnus) rodo vėliavą, kurią 
amerikiečiai pagrobė Makin saloje, Ramiajame Vande- 
i.(yne, kai ten amerikiečiai padarė netikėtą ant japonų 
užpuolimą ir iššaudė visus japonus karius.

išgąstį ar priemėtį. Gal kar
tais tai galėjo būti padidė
jęs nervų ir viso organizmo 
įtempimas prieš atsirasiant 
pirmutinėms m ė n esinėms. 
Beveik kiekviena mergaitė 
pereina per visą eilę tokių 
ar kitokių nesmagumų ryšy 
su mėnesinių susi reguliavi
mu. O kai jūsų nuotikyje, 
tai mėnesinės prasidėjo vė
lokai. Paprastai jos atsiran
da apie 12—13 metus. Jums, 
matyt, kiaušidinės liaukos 
(o varai) ne taip ūmai išaugo 
ir prisirpo.

Man rodos, kad ir tos jū
sų baltosios kad tik nebūtų 
viena pasėkų nelabai tvir
tų kiaušidžių. Tai]) iš tikro 
esti labai dažnai. Ir nebūti
nai tik jaunutėms mergai
tėms. Jos atsiranda bile ka
da, viduramžėms ir seny
voms moterims.

Jūs sakėte, kad eina ko
kios baltos glitės. Baltos — 
ar jos tokios “baltos,” kaip 
žalio kiaušinio baltimas, ar 
jos baltos, kaip grietinė ar 
pienas? Didelio skirtumo ir 

1 čia nėra. Paprastai esti be
spalvės glitės, o paskiau jos 
pasidaro balkšvos ar gels
vos.

Gaukite krautuvėj baltojo 
acto (white vinegar). Įmai
šykite kokius 3 ar 4 valgo
mus šaukštus i kvorta van- y
dens ir tuo skiediniu pasi
plaukite kasdien viduj. Ga
lite ant nakties įsidėti ir 
medvilnės gabalą, suvilgytą 
tuo skiediniu. Pasidaro šva
ru ir gražu. Imkite po 1 la
šą iodo (su pienu) kas pora 
dienų. Būtų gerai ir Vita
min B Complex capsules, po 
3 su maistu, tai po 9 kas 
dieną. Dar ir Thyroid gland 
| grain, po 1 imti kas diena, 
apleidžiant mėnesinių laike.

TAIP SAKĖ IŠMINČIAI
Negražių moterų nėra. 

Yra tiktai moterys, kurios 
nežino, kaip patapti gra
žiomis. —Bruyere.

Kuomet žmonės jau būna 
užtektinai senais, kad žino
tų geriau, jie tuomet visiš
kai nieko nežino.

—Oscar Wilde

Nebylis vyras ir akla 
žmona visuomet būna lai
mingiausia pora.

Danų patarlė 
Surankiojo Krienas.
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’’Draugas” Nenori Mūšy Karo
Laimėjimo

“Draugo” redakcijoj dir
ba kun. J. Prunskis, kuris 
atvyko iš Berlyno ir kuris 
garbina nacizmą. Ir ne
nuostabu, kad nuo pirmų 
dienų, kai Hitleris pavergė 
Lietuvą, tai “Draugas” 
džiaugėsi ir gėrėjosi naciz
mu.

“Draugo” No. 243,1(941, be 
kitko, rašė: “Pabaltijo vals
tybės (Lietuva, Latvija ir 
Estija), pakliuvusias vokie
čių valdžion, palaipsniui at- 
sigaivalioja ir tvarkosi.” 
“Draugas” talpino nacių 
laiškus iš “Lietuvos,” ku
riuose buvo giriamas Hit
lerio režimas. Mes mano
me, kad ponai iš “Draugo” 
redakcijos nereikalaus cita
tų? O jeigu jie reikalaus, 
tai mes galėsime jiems nu
rodyti jas, jeigu jų atmintis 
labai trumpa.

Ir dabar veik kiekviena
me “Draugo” numeryj nie
kinama Sovietų Sąjunga, 
jos vyriausybė, komunistai. 
Ypatingai “Draugas” spe
cializuojasi prieš “komunis
tus.” Bet juk tai visų hitle
rininkų taktika, kur jie ne
gali tiesiog pulti Sovietų 
Sąjungą, taip, kaip Berly
ne. Kai kada “Draugo” ku
nigai pridengia savo propa
gandą vienu, kitu žodeliu ir 
prieš Hitlerį, bet tai tik dėl 
mados! Hitlerį sumini, vie
nok visas aštrumas straips
nio nukreiptas ne prieš mū
sų priešą Hitlerį, bet prieš 
Staliną, prieš “komunis
tus,” prieš Raudonosios Ar
mijos komandą. Taip, kad 
bile skaitytojas, perskaitęs 
tokį “Draugu” “redakcinį,” 
gauna įspūdį, kad Hitleris 
ir jo nacizmas yra kas tai 
kitokio, kaip Amerikos de
mokratija, bet jau ne taip 
blogas, bet apsaugok, Dieve, 
mus nuo Sovietų tvarkos!
Hitleris ir “Draugas” Prieš 

Antrą Frontą
Antro fronto atidarymas 

prieš Hitlerį ' Europoj, tai 
yra jam mirtinas smūgis. 
Todėl Hitlerio agentai už
sieny] daro viską, kad tik 
atitolinus antro fronto ati
darymą, kad kaip nors pa
kenkus gamybai, transpor
tui, susisiekimui, Jungtinių 
Tautų vieningumui, solida
rumui.

Hitleris ima ir gązdinti. 
Jis Amerikos ir Anglijos 
karo vadus išvadino “idio
tais.” Jis grūmoja, kad bent 
kokis bandymas atidaryti 
antrą frontą, tai bus Jung
tinėms Tautoms katastrofa. 
Goebbelsas kasdien šaukia 
gązdindamas. Naciai Pa
ryžiuj buvo suruošę net ar
mijos paradą, kad parody
ti savo “jėgas.”

San Jose, Cal., laikraštininkai, priklausą Laikraštininkų Gildijai (CIO) atlieka
mu nuo darbo metu eina rinkti slyvų; Kalifornijoj, sakoma, stokuoja lauko dar
bininkų.

“Draugas,” kaip tik rašo 
prieš antro fronto atidary
mą ir gązdina Hitlerio jė
gomis. “D.” No. 179 tiek 
pripasakojo, kad ir Goebbel- 
są pralenkė, būk Hitleris 
turi Francijoj 600,000 ar
miją, būk 1,500,000 laukia 
rezerve, o Hitlerio lėktuvai 
būk galį į kelias valandas 
iš rusų fronto pribūti. Hit
leris sako: “Nebandykite 
atidaryti antrą frontą, nes 
jus sumušiu!” “Draugas” 
ir tą pat sako.

Gi talkininkai prie Diep
pe tik su apie 10,000 jėgų 
atakavo Franci ją, tai yra, 
su labai mažomis jėgomis, 
o buvo išlipę ir išsilaikė net 
devynias valandas. O kas 
būtų atsitikę, jeigu būtų 
atakavę su 100,000 ar 500,- 
000 armijos? Kur gi buvo 
tie Hitlerio lėktuvai, tos 
600,000 armijos ir 1,500,- 
000 rezervų? Pasirodė, kad 
tai buvo tik naciška pasa
ka.
“Draugas” Laukė Sukilimo 

Kaukaze
“Draugas” No. 189 iš

niekino dar kartą Sovietų 
Sąjungą ir Staliną ir matė 
greitą Hitlerio pergalę Kau
kaze, būk tenykščiai gyven
tojai nenorį būti su Rusija. 
“Draugo” redaktoriai ne
mato to skirtumo, kokioj 
padėtyj buvo Kaukazo gy
ventojai prie caro ir kokioj 
jie yra prie Sovietų tvarkos. 
Sovietų tvarkoj jie laisvi, 
jie patys savo reikalus tvar
ko. “Draugo” pasakos apie 
“kruvinus valdžios blogus 
darbus” yra paprastas me
las! Tokis pat melas, kokį 
“Draugas” per 24-ris metus 
skleidė apie visus Sovietų 
Sąjungos gyventojus.

Vien Kaukazo Kalnų 
Neužtenka

“Draugo” No. 191 deda 
daug vilčių vien ant Kauka
zo kalnų, kur sako: “Kau
kazo kalnai užstoja naciams 
kelią.” Kalnai padeda gin
tis, bet kalnai nėra neįvei
kiami. ^Ponai iš “Draugo” 
redakcijos jau galėjo iki šiol 
padaryti išvadą, nes Grai
kijoj kalnų ir kalininių per
ėjimų buvo daug, bet galin
gesnė jėga juos įveikė.

Kad pastoti Hitlerio gau
joms kelią, tai neužtenka 
kalnų, reikia noro, pasiry
žimo ir pasišventimo. Tokio 
noro ir pasiryžimo Sovietų 
Sąjungos liaudis užtektinai 
parodė prie Leningrado, kur 
joki kalnai naciams kelio 
nepastojo, prie Sevastopo
lio, ant lygumų prie Voro
nežo, ant Stalingrado lygu
mų ir kitur. O Sovietų Są
jungos liaudis tos drąsos 
parodė tik todėl, kad ji gi

na savo kultūrišką, laisvą, 
malonų gyvenimą, kad ji 
žino, už ką ir prieš ką ko
voja, kurią daug kartų 
“Draugo” redaktoriai ne
gražiai apšmeižė.
Plūdimu Nieko Neatsieks

“Draugas,” kuris glė
biais spausdino Hitlerio pro
pagandą, pers ispausdino 
nacių straipsnius, talpino ir 
tebetalpina nacių išmislus 
prieš Sovietų Sąjungą, A- 
merikos talkininkę, begė
diškai kolioja lietuvius, ku
rie stoja už antro fronto 
atidarymą. “D.” No. 223 
juos išvadina net tiek su
prantančiais tuos dalykus, 
kiek “keturkojis.”

Tikrumoj, “Draugo” re
daktoriai begėdiškai suklu
po visais karo strateginiais 
dėsniais. Jie išvien su 
“Naujienomis” pranašavo 
greitą Hitlerio pergalę 
prieš Sovietų Sąjungą, jie 
tikėjosi, kad Hitleris į ke
lias savaites pavergs visą 
Sovietų Sąjungą, jie nieki
no Staliną, būk jis “pabė
go iš Maskvos,” jie skelbė 
Goebbelso ir Hitlerio pra
simanytus melus apie “per
gales” ir dabar drįsta kitus 
niekinti!

Antro fronto klausime 
“Draugo” . “strategai” tik
rumoje neparodė nei vaiko 
supratimo. Kiekvienam yra 
aišku, kad antro fronto ati
darymą trukdo ne Anglijos 
ir Amerikos karinis nepri- 
sirengimas, bet politiniais 
sumetimais tie patys žmo
nės, kurie trukdo ir Sovietų 
Sąjungai materialę pagelbą.

Antras frontas yra mir
tis Hitleriui ir jo visai Sai
kai. Hitlerio buvo ir yra 
planas vesti karą viename 
fronte: pirma sumušti ar 
nusilpninti Sovietų Sąjun
gą, o paskui atsisukti prieš 
Angliją ir Ameriką. Nuo 
antro fronto priklauso, 
kaip ilgas bus karas, kiek 
jis atsieis mūsų kraštui gy
vasčių; ir turto! Ilgesnis jis 
bus, sunkesnis jis bus, dau
giau atsieis jis mums jau- 
mį, vyrų gyvasčių, sunkiau 
jį bus laimėti, daugiau nu
stosime turto, didesni pas
kui bus taksai.

Antras frontas, tai nėra 
kokia dovana Sovietų Są
jungai, kaip ponai iš “Drau
go” bando perstatyti, būk 
jis reikalingas tik Sovietų 
Sąjungos pagelbai. Antras 
frontas, tai yra būtina są
lyga mūsiį; karo laimėjimui, 
be kurio mes • negalėsime 
karą laimėti.

Štai kame yra dalykas. Ir 
už kiekvieną amerikiečio 
gyvastį, už kiekvieną mūsų 
praleistą ekstra dolerį, atei-

Darbininkas ištiria japonu submari.no vidų Kaliforni
joj; šis submarinas buvo sučiuptas Perlų Uoste, kai jis 
atvyko skandinti Amerikos laivų. Submarinas mažy
tis, — tik dviejų žmonių komanduojamas.

tyj atsakys tie gaivalai, ku
rie dabar trukdo preziden
to Roosevelto pastangas 
pravesti gyveniman Sovietų 
Sąjungos, Amerikos ir An
glijos antro fronto klausi
me sutartis.

“Draugas” Begėdiškai 
Meluoja

“Draugas,” išstodamas 
prieš antro fronto atidary
mą, No, 224, begėdiškai me
luoja, kad Rusija 1914 me
tais ne Franci ją gelbėjo, 
bet save. Ar “D.” redakto
riai ant tiek yra ignoran- 
tai, kad jie nežino, jog Ru
sija vystė ofensyvą į Rytų 
Prūsiją pagal sutartį su 
Franci ja? Ar “Draugo” 
pro-naciai nei tiek nežino, 
kad toj sutartyj buvo pasa
kyta, kad 15-tą karo dieną 
Rusija turi išstatyti nema
žiau 12-kos divizijų ofensy- 
vui? Ir Rusija tą atliko!

Dar paškudniau “Drau
go” redaktoriai meluoja, 
kada jie begėdiškai Leniną, 
Litvinovą ir kitus bolševi
kų vadus, vadovavusius 
1917 metų revoliucijai, iš
vadina “kaizerio agentais.” 
Ši pasakaitė jau taip yra

Naminis Frontas
Pragyvenimo kainos vis dar 

auga, bet pastangos yra daro
mos sulaikyti šį pavojų. Dėme- 
sis bus atkreiptas į nesukon
troliuotas ūkio prekes ir į be
reikalingai aukštas algas — 
mes irgi turime sulaikyti biz
nių pelnus. Mes dabar žinome, 
kad priešas — aukštos kainos 
— gali greitai būti sukontro
liuotas per kontrolę kainų. 
Taipgi yra žinoma, kad be 
kontrolės, pragyvenimas kils 
taip, kaip per pereitą khrą, 
kada kilo ligi 63% ir 1920 
metais ligi 100%. • ‘M

Po kainų kontrole drabu
žiai, nuomos, kuras ir butų 
įrengimai jau sumažėjo. Nuo 
gegužės ligi rugpjūčio mėne
sio, maisto kainos, kurios bu
vo kontroliuojamos, truputį 
sumažėjo. Tos, kurios nebuvo 
kontroliuojamos, pakilo beveik 
10%. Rugpjūčio mėn. mes mo
kėjom 26% daugiau už kiau
šinius, negu liepos mėn., 18% 
už salotas ir 16% vištieną ir 
žalias pupas. 14% daugiąu už 
meldžias bulves ir daug aukš
čiau už sviestą, žuvį, miltus, 
sūrį ir kitus maisto produk
tus — maistas, kuris sudaro 
2/5 dalis mūsų valgio. Už 
kiekvieną dolerį, praleistą dėl 
maisto 1939 m. vasarą mes 
dabar mokam $1.35.

Šį augimą sustabdyti prezi
dentas Roose vėl tas prašė 
kongreso pagelbėti jam kon
troliuoti nereikalingus paau- 
gimus ūkių produktų prekėse.

Reikia Taupyti Sekančius
Amerikos Industrijų Taupy

mo Komitetas pagamino sąra
šą daugiau kaip 100 namų ir 
ūkių daiktų, kurie turi me

nusivalkiojusi, kad jos dro
visi ir paprasta gatvės pro
stitutė, bet “Draugo” ku
nigams dar vis tinka. Juk 
ne kas kiti, kaip tie patys 
“kaizerio agentai” priruo
šė revoliuciją prieš patį 
kaizerį. Juk Rusijos fron
te prasidėjo tarpe rusų ir 
vokiečių kareivių broliavi
masis, kuris galų gale už
degė Vokietijoj revoliuciją 
ir priartino Pirmo Pasauli
nio Karo galą.

Šiandien tik amžini igno- 
rantai, istorijos nežiną gai
valai gali kaltinti Sovietų 
vyriausybę dėl padarytos 
taikos su Vokietija Brest- 
Litovske, 1918 metais. Dar 
didesniais “Draugo” redak
toriai pasirodo ignorantais, 
kada jie sako: “Ir tai įvy
ko Litvinovo ‘tėvynėje’ 
B rest-Li tovske. ”

Mat, jiems “Litvinov,” 
tai ir paeina nuo Brest-Li- 
tovsko.

Mums žinomi daviniai 
niekur neskelbia, kad Litvi
novas gimė Brest-Litovske. 
Kiek mes žinome, jis gimė 
Charkove ir mokslo metus 
praleido Kijeve.

Valst. Sūnus.

džiagą, kuri yra reikalinga ka
ro produkcijai.

Sąrašas prašo šeimininkes 
padėti ženklelį prie kiekvieno 
daiktelio, kuris turi karui rei
kalingos medžiagos. Kiti įro
dymai praneša, kaip peržiūrėt 
visą "namą nuo atiko ligi skie
po, garažą, darželį, priena
mius ir surinkti visą atliekamą 
medžiagą į vieną vietą, kad 
patogiai ji būtų surenkama.

“Tada atsiminkite,” įrody
mai sako, “kad jūsų atsako
mybė, kaipo amerikiečių, yra 
pristatyti tuos daiktus kovai, 
taigi nuneškite savo atlieka
mus daiktus į arčiausią rinki
mo stotį. Jeigu stotis nesiran
da arti, nelauk pakol įsakys 
ką daryti. Pašauk rinkimo ko
mitetą ir tegul tie tavo atlie
kami daikteliai dalyvauja ko
voje.”

Dalykai yra —

Metalas

Metalines lovas ir lovų da
lis, seną geležį, senus malkų ir 
anglies pečius, grandyklas, se
nas maudynes, žolpjūvius, se
nus metalinius šaldytuvus, se
nus radiatorius, senas skalbia
mas mašinas, senas virtuvės 
srutynes, senus išmatų viedrus, 
senas siuvamas mašinas, senus 
viedrus, senus vamzdžius, 
ūkės, darželio, automobiliaus 
įmones, senus katilus, senus 
pečius, senus metalinius žais
lus, senas metalines tvoras, se
ną vielą, senus puodus ir in
dus.

Senas žirkles, senas automo
bilių dalių įmones, senus elek
trinius motorus, senus elektri
nius vėdintuvus, senus kibirus, 

senus metalinius kabinetus ar
ba Šėpas, senus bonkų viršus, 
senus ūkės įrengimus, senus 
sietus, senus laikrodžius, se
nus pečių įrengimus, senas me
talines golfo boles, senas skal
biamas lentas ir panašius 
daiktus.

Guma

Gorsetus, gumines pirštines, 
senas padangas, senas dvira
čių padangėles, senus gumi
nius batus, senus kaliošus, gu
mines kūdikių kelniukes, gu
minius kamščius, /'•guminius 
čiulpikus, gumines grindoms 
ragažes, guminius žiurkštus, 
kelraištis, gumines korkas, gu
rnu apdengtas vielas, gumines 
sėdynes.

Iš gurno padus ir kulnis, 
lietaus paltus, šukas, paišelių 
ištrintojus, senus darželių ap
laistyto jus, karšto vandens 
bonkas, boles, siūtus, maudy
nes kepuraites, šienikus, ba
tus, paklodes, ragažes, seną 
bonkų gumą ir pan.

Audeklas

Senus daržovių maišus, be- 
vilnės apatinius, vilnos apati
nius, senas paklodes, senus 
priegalvio užvalkalus, senas 
užklodes, senus abrūsus, ske
petaites, staltieses, senus vyrų 
marškinius, bevilnės suknias, 
senas antlanges, vilnones suk
nias, senus paltus, draperijas 
ir pan.

Kanapes
Visokius maišus, virves ir 

uždangas iš kanapės.
Ekstra Vištos

Dėdė Samas prašo ūkininkų 
auginti 200,000,000 daugiau 
vištų rudens ir žiemos mėne
siuose, kad padėjus mėsos si
tuacijai.

RUOŠKIMĖS PRIE KONFERENCIJOS
Ohio Lietuvių Konferencijos 

Komitetas rengiasi prie meti
nės konferencijos, kuri įvyks 
spalių 25 d. Pakvietimai jau 
išsiuntinėti visom organiza
cijom, gyvuojančioms Cleve- 
lande, Bedforde, A k r o n e, 
Youngstowne ir rytinio Ohio 
farmerių. Todėl virš minėtų 
kolonijų draugijos privalo ne 
vien tik išrinkti sąmoningus 
delegatus į konferenciją, bet 
kartu patiekti gerų sumanymų 
bei rezoliucijų, atatinkamų 
lietuvių vienybės ir greičiau
siam karo laimėjimo darbui.

Pereitais metais OLVK 
komitetas nuveikė keletą ge
rų darbų : surengė du civilinio 
apsigynimo masinius mitingus, 
įsteigė pirmos pagelbos mo
kyklą, kuria daugelis pasinau
dojo ir nekurie dar ir dabar 
siekiasi aukštesnio išsilavini
mo, kad galėtų vadovauti pir
mos pagelbos grupėms atsiti
kime užpuolimo iš oro. Cleve- 
landui reikia apie 2,000 tokių 
aukščiau prasilavinusių pirmai 
pagelbai. Dr. I. E. Levy ener
gingai darbuojasi šiame lietu
vių lavinimo darbe. Sukelta 
daug pinigų Amerikos Raudo
najam Kryžiui, viename masi
niam mitinge tapo • sukelta 
$500 Sovietų Sąjungos medika- 
lei pagelbai, ir tapo paskleista 
pora tūkstančių lapelių bei 
kiek brošiūros lietuvių vieny
bės klausimais.

Šis Momentas Bene Bus 
Kritiškiausias

Vienybė su tautiško bei ka
talikiško nusistatymo organi
zacijomis dar neatsiekta, o to 
priežastis bene b”s č a leidžia
si du pro-fašistiniai laikraš
čiai “Dirva” ir ‘‘Letuvių ži
nios,” kurie sudemoralizavo 
pavo skaitytojus, ypatingai 
Lietuvos ir Sovietų Sąjungos 
klausimu, kad reikės padėti 
daug triūso ir energijos atitai
symui tos žalos. O šis momen
tas bene bus vienas iš kritiš
kiausių momentų, kuris reika
lauja iš visų didžiausio vienin
gumo, kad laimėti šį karą, šis 
momentas yra kritiškiausias 
už tai, kad fašistinis priešas 
yra dar- labai galingas ir civi
lizacijos gynėjams daro daug 
žalos daugelyje vietų. Antra,

Oro Biuras Reikalauja Moterų 
Lakūnių

Oro Biuras prašo moterų 
imti , meteorologijos kursus 
sausio 1 d. Sekamos kolegijos 
jas priims: Massachusetts Ins-- 
titute of Tjcchnology, Univer
sity of Chicago, California Ins
titute of Technology ir Uni
versity of California. Aplika
cijas reikia siųsti į U. S. 
Weather Bureau, Washington, 
D. C.

Slaugės Vis Dar Reikalingos
ESĄ administratorius Mc

Nutt pranešė stoką moterų pa
jėgų. Ypač reikia slaugių. Jis 
sako, “prižiūrėjimas ligonių 
ne tik tautinės svarbos, bet 
būtina dalis karo pastangų. 
Vietiniai Raudonojo Kryžiaus 
skyriai, armijos ir laivyno 
ofisai suteiks tolesnių infor
macijų.”

Aplikacijos dėl WAVES
Aplikacijos blankos dėl 

Women’s Naval Reserve bus 
pasiųstos pagal prašymą. Ku- 

| rios tik nori įstoti, gali para
šyti Naval Officer Procure
ment Office, arčiausiam Dist
rict Naval Headquarters, pra
nešdamos metus, mokslą, že- 
nybinį stovį. Jeigu ištekėju
sios, užsiėmimą vyro ir vaikų 
metus.

Laivynas Praneša Naują 
Adresą

Laivyno Departmentas pra
neša įsteigimą naujos klasės 
dėl Specialist (S) ir Shore 
Patrol. Klasė susidės iš poli- 
cistų, kurie prisirašė dėl pa
kraščių patrolės pareigų. Ap
likacijos siunčiamos arčiau
siam Navy Recruiting Station 
ir turi turėti rekomendacijos 
laiškus nuo aplikanto dabar
tinio darbdavio arba policijos 
viršininko.

jis kritiškas ir todėl, kad žmo
nių tarpe yra skaldytojų pajė
gų ir neparodančių nuoširdumo 
greičiausiai laimėti karą.

r konferencija įvyks sekma
dienio ryte, buvusioj Darb. 
Svetainėj, 920 E. 79 St., Cle
veland, Ohio. J. N. S.

Hartford, Conn.
Spalių 4 d. Laisvės Choras 

buvo surengęs vakarienę ir 
šokius, žmonių atsilankė gana 
daug. Matyt, žmonės myli dai
lę ir dainas, tad visi nori pa- 
remt. Buvo gardžių valgių ir 
gėrimų. Valgius gamino šios 
draugės: M. Malerankienė, O. 
Verkietienė ir O. Brazauskie
nė. Kitos draugės ir draugai 
joms padėjo.

Draugas S. Makaveskas 
pirmininkavo parengimui. Jis 
labai gerai tvarkė viską. Jo 
tvirtą balsą visi galėjo išgirs
ti, jis labai tinka tai vietai. 
Pakvietė keletą draugų pakal
bėti. Visi draugai linkėjo cho
rui geriausio pasisekimo.

Visi pasisotinę šoko prie 
draugo A. Ramoškos orkes- 
tros. Kiti šnekučiavosi įvai
riais klausimais. Buvo girdėt 
išsireiškimų, kad pageidauja 
daugiau tokių parengimų.

Aš nuo savęs linkių Laisvės 
Chorui geriausio pasisekimo 
su nauju mokytoju draugu V. 
Visockiu.

L. Žemaitienė ir M. Juškie
nė rinko aukas ant blankų dėl 
Ispanijos karo belaisvių, ku
rie randasi Francijoj. Juos no
ri pargabent Meksikon. Bet 
tas kainuoja pinigų.

Kita rinkimų blanka buvo 
dėl pasveikinimo Sovietų Są
jungos 25 metų sukakties, ku
ri sueina lapkr. 7 dieną šių 
metų, žmonės labai gausiai 
aukavo abiems dalykams. Ma
tyt, supranta reikalą.

Labai širdingai ačiū vi
siems aukavusiems ir atsilan
kiusiems į minėta parengimą.

M.

New Delhi, Indija. — Vie
nas iš Indijos mahometonų va
dų, Fazlul Hug prašo, kad 
Amerika tarpininkautų sutai- 
kyt indėnus su Anglija.

submari.no
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Mėlyni Kareiviai
Apysaka iš Lietuvos Žmonių Gyvenimo per Pirmąjį Pasaulinį Karą 
=================== Parašė JULIUS BUTĖNAS ===================^

Chicagos Žinios
GERAI PRISIRENGKIME LI

TERATŪROS DRAUGIJOS 
4-Riv Mėnesių vajui

priešas pasigrobė didelius ir 
derlingos žemės plotus, kur 
gyveno pirmiau apie 60,000,-

So. Boston, Mass.

(Tąsa>

Sutarė Rainį krėsti. Nesišaukia nė 
Šalniaus — patys vieni.

Dar buvo anksti, o Rainienė pečių iš
kūrenusi.

— Kur vyras? — paklausė įėjęs Ali
mas. ? :

— Nėra namie, — Sumišusi atsakė 
Rainienė, traukdamasi nuo durų.

— O kur jis? , .
— Išvažiavo... Merkinėn.
— Ko jis ten taip anksti?
— Nežinau, reikalas buvo. O gal Pa

liepiu.... tikrai nepaklausiau.
— Įdomu, kas nūnai virta... — Burnei- 

ka sugalvojo pečiun pažiūrėti.
Atidaro pečių. Rainienė stovi prie sta

lo ir nieko nesako. Ištraukia vieną dide
lį puodą. Mėsos pilnas.

— Mano mėsa, tikrai mano! — tvirti
ną Alimas. — Kur dėjote visą mėsą? — 
kreipėsi griežtai į Rainienę.

džiuj susitvarkyti. Kai suseksime, kas 
vagys, tada. pranešim žandarams, bet 
pirma turim padaryti savo teismą! — 
susijaudinęs kalbėjo Alimas.

— Aš nieko nežinau. Mes svetimos 
mėsos neturim. Turim savo. Neseniai 
skerdėm.

— Aš tau parodysiu “neseniai sker
dėm!” Čia mano mėsa, aš tikrai pažįstu. 
Va, žiūrėk, kumpis. Ar jūs tokias kiau
les kada nupenit?

— Aš nieko nežinau, čia mūs....
• — Sakyk gražumu, o jei ne—pasišauk

sime Šalnių arba pačius vokiečius.
— Galit šaukti Šalnių, galit ką norit 

daryti, bet aš nieko nežinau.
— Reikia krėsti, — tarė Alimas, ir 

vienas vyras, čyžius, liko pirkioj, kad 
Rainienė kur neišbėgtų, o Alimas su 
Burneika nuėjo kamaron. Netrukus grį
žo atradę bulvių duobėj daugiau mė
sos.

— Sakyk teisybę, prisipažink viską, — 
liepė Alimas Rainienei, — tai mes šį
kart dovanosim, niekam neskelbsim. Kur 
vyras?

— Nežinau ...
— Kaip nežinai? Pirma sakei Merki

nėn, paskui — Paliepin išvažiavęs.... O 
dabar jau nieko nežinai...
• -— Na, pasakysiu tikrą teisybę: vyras 
Paliepy. Tuoj parvažiuos.

— Gerai, mes čia palauksim.
— Kažin, ar mums verta laukti? Juk 

aišku, kad čia jo darbas, — svyravo Čy
žius.

— Jo, tai jo, bet mes turim sužinoti, 
kas toksai antras, kas tas per paukštis, 
— aiškino Alimas. — Turim žinoti, ko
ki žmonės mūsų sodžiuj gyvena.

Tikrai Rainys ilgai neužtruko. Palau
kus ne daugiau kaip valandą, sugirgždė
jo durys. Rainienė buvo bešaukianti, kad 
fleitų pirkion, bet nespėjo. Rainys įėjęs iš 
.karto pabalo. z

— Ką, nekviesti atvykom viešnagėn — 
taip, kaip tu į mus.... — pirmas prabilo 
Alimas, prišokęs prie durų. Stebėtina, 
Alimas žmogus metuose, bet šiuokart ro
dė ypatingo mitrumo.

— O ko jums reikia iš manęs? — no
rėjo Rainys kirstis.

— Ne ko reikia, bet sakyk greičiau: 
su kuo mūs svirnus plėšei? — atsikėlęs 
nuo suolo klausė Jonas Burneika. — Mes 
žinom viską, prisipažink geruoju, tai ty
lėsim.

— Norit, kad aš duris jums parody
čiau? Kaip jūs drįsote man nesant na
mie eiti mano pirkion, a? Aš...

— Nenori kaip žmogus kalbėtis, tai ei
nam į Šalnių, tenai pasikalbėsim prie 
daugiau liudininkų, prie vertingesnių 
žmonių....

Atsikėlę visi trys vyrai liepė Rainiui 
eiti kartu su jais. Visą mėsą, kiek ten 
rado, sudėjo m'hišan, uždėjo Rainiui ant 
pečių ir varė į Šalnių. Rainienė pradė
jo koliotis.

— Nutilk, pelėda! — subarė atsigrįž
damas Burneika. — Jei nori, eisi ir tu 
kartu. Vagių pančiai!

Rainį varė per visą sodžių. Vaikai, 
išlėkę ant kelio, šaukė:

— Vagį sugavo, vagį!
— Rainys vagis!
Ir nekviečiami vyrai rinkosi į Šalnių, 

kur turėjo Rainį tardyti.
— Reikia vokiečiams pranešti, — siū

le kai kurie vyrai.
• — Žinoma, kad čia reikia žandarams 
duoti žinią.

— Mes pasielgsim geriau už žanda
rus. IŠ žandarų gali lengvai išsipirkti. 
Iš mūs neišsipirks! Mes turim savo so

Alimui pritarė ir kiti vyrai, kurie bu
vo nuo vagių nukentėję.

— Tiest Rainį, turi išduoti, su kuo 
plėšė!

— Aš pirkioj neduosiu mušti,—prieš
taravoŠalnius.

— Kas daryti, jei neprisipažįsta?
-— Turi prisipažinti, turi išduoti, kas 

antras buvo!
— Veskim kieman! Atneškit virkščių, 

guldysim ant žemės.
Rainį paguldė lauke ant virkščių, ir 

du vyrai aukštieninką turėjo, o kiti mu
šė. Iš pradžių Rainys laikėsi, nieko ne
sakė.

— Aš nebuvau namie ir nežinau, kas 
tą mėsą į mane atnešė...

— Kas turit storesnį diržą?
— Kieno kietesnis? Duot dar!
— Su kuo vogei? Prisipažink, nemu

šim !
— Smarkiau duot!
— Gardūs lašiniai... — juokėsi susi

rinkę vyrai.
— Leiskit, pasakysiu...
— Na? Sakyk, sakyk, pabėgt nepa

bėgsi !
— Sopa?...
—O gal dar niežti?...

Rainys, nuleidęs galvą žemyn, atsisu
ko į Alimą.

— Aš Alimui vienam galiu pasaky
ti...

— Nereikia vienam, [sakyk visiems 
girdint! y

— Gerai, pasakysiu, — niūriai prata
rė ir dar labiau nuleido galvą žemyn. — 
Su manim kartu vogė Balandis...

Ištarus tą pavardę, visi atsisuko vie
nas į kitą, nes Balandis buvo čia pat.

— Tiest ir Balandį!
— Vyrai, aš ne! Jis meluoja!
— Katras buvot vieną koją batu, an

trą vyžų apsiavę? Ei!
— Jis, — pasakė Rairiys.
— Duot Balandžiui! Kur dėjai mėsą?
— Ko jūs iš manęs norit? Vyrai, bū

kit žmonės...
— Vagis užsimanė žmonių... Sakyk 

greičiau, kur dėjai pavogtą iš Alimo mė
są?

— Namie... — pagaliau, kai gerokai 
pasturgalin įkrėtė, pasakė Balandis.

— Einam; tegu parodo! — šaukė vy
rai.

Ir vėl Rainiui uždėjo maišą su mėsa 
ant pečių ir varė į Balandį. Nuėjus, 
Balandis atnešė Iš tvarto vieną Kumpį.

— Tik tiek? Kur daugiau?
— Kita visa pas Rainį.
Vėl ėjo į Rainį; Dar ten atrado kluo

ne užslėptą paltį lašinių, kuri buvo ne 
iš Alimo paimta. Po to, abudu apkrovę 
mėsa, visi grįžo į Šalnių ir čia vėl tiesė 
ant virkščių, dar gerokai įkrėtė: abudu 
turėjo prisiektų kad daugiau nevogs. 
Prisiekė, pabučiavo kryželį. Tada vyrai 
paleido juodu namo.

— Tai, matai, kaltina visi belaisvius, 
o čia pasirodo, kad savi paukščiai viską 
daro, — kalbėjo skirstydamiesi vyrai.

Rainys iš tos gėdos negalėjo ilgai bū
ti namie. Vieną dieną nežinia, kur išva
žiavo ir, nė pačiai nepasakęs, dingo su ar
kliu ir vežimu. Balandis buvo lėtesnis, 
jis pamažu apsiprato, nors ilgai buvo so
džiaus vaikų pajuokiamas.

XIX
Kartą Paliepy vargoninkas Jonui Bur- 

neikai atsargiai prasitarė skaitęs slap
tam laikrašty, jog vokiečiams frontuose 
riestai pasidarę. Kai vokiečiai pradėjo 
taip smarkiai visur veržtis, daugeliam 
atrodė, kad jie visą pasaulį nukariausią. 
Tat negalėjo patikti tokiai turtingai 
valstybei, kaip Amerika. Amerika žiūrė
jo, sekė, kaip Europoj karas vyksta, ir, 
pamačiusi vokiečius imant vieną valsty
bę po kitos (taip pasakojo vargoninin
kas), įsikišo ir ji karan, atsiuntė Fran- 
cijai pagalbą, ir dabar vokiečiai pasi
juto ne kaip.

(Daugiau bus)

AtsišaiikihiaS j Visas LLD 
1-mo Apskričio Kuopas

Ir Veikėjus
Lietuvių Literatūros Draugi

ja mūsų išeivijos gyvenime 
savo kultūriniu veikimu švie
čia per paskutinius 25 metus. 
Nuo draugijos susitvėrimo — 
1915 metą—ši organizacija iš
leido arti 50 didelių įvairiais 
klausimais knygų, daug bro
šiūrų, surengė prelekcijų, pra
kalbų ir pasilinksminimo pra
mogų tūkstančius per visą šalį.

Jeigu neturėtume šios dide
lės apšvieta ir kultūra besirū
pinančios organizacijos, tai 
Amerikos lietuvių gyvenimas 
stovėtų visa galva žemiau.

Tą kiekvienas kultūrininkas, 
nuoširdus demokratijos šali
ninkas pripažins.

Tačiau ateivijai sumažčjant 
ir metų naštai didėjant ant 
mūsų veikėjų pečių, paskuti
niais metais mažiau rodoma 
veiklumo šioj organizacijoj. 
Bet ar mes galime apleisti to
kį svarbų veikimo plotą ? Nie
kados !

Tatai turėdamas mintyje 
Draugijos Centro Komitetas 
paskelbė, kad draugijos nau
jų narių vajus prasidės lap
kričio mėnesį šių metų ir tę
sis per sausį ir vasarį ateinan
čių, 1943, metų.

Rugsėjo 29 d. LLD 1-mo 
Apskričio Komitetas plačiai 
svarstė Centro Komiteto nuta
rimą ir nustatė šiame apskri
tyje pasidarbuoti to nutarimo 
išpildymui.

Aišku, kad be gero pasiren
gimo negalima tikėtis didelių 
pasekmių. Todėl nutarė atsi
šaukti į visas kuopas, kad jos 
šauktų atvirutėmis spalių mė
nesio kuopų- susirinkimus. Į
tuos susirinkimus apskritis 
pasiųs savo atstovus, kad su 
kuopiečiais pasitarti, kaip iš
rinkti visas duokles iš senų na
rių ir pasirengti naujų narių 
gavimui laike yajaus.

Tad, gerbiamos ktiopų val
dybos, ypač sekretoriai, nuo
širdžiai esate prašomi kuopų 
susirinkimus spalių mėnesio
šaukti* atvirutėmis.

Apart šių praktiškų dalykų 
apskričio komitetas kalbėjosi 
apie prakalbų maršruto suren
gimą. Nutarė vieną iš Centro 
Komiteto vadovaujančių vei
kėjų pakviesti atvažiuoti į 
Chicagos apylinkę pamaršrū-
tuoti.

Apšvietos ir kultūros nešė
jai, darbuokimės gavimui nau
jų narių į Lietuvių Literatū
ros Draugiją.

LLD 1-mo Aps. Komitetas.

Puikiai Pavyko Rusų Karo 
Pagelbos Bazaras

Rugs. 30 ir spalių 1 d.d. 
Hotel Sherman įvyko Rusų, 
Karo Pagelbos bazaras. žmo
nės, kaip tos bitės, per abi 
dienas labai skaitlingai lan
kėsi; pirkosi suaukotų daiktų, 
užkandžiavo ir gausiai parė
mė mūsų šalies narsiąją talki
ninkę — Sovietų Sąjungą.

Tenka pažymėti, kad Sher
man viešbučio savininkai vie
tą aukavo. O paprastai už tas 
patalpas ima po $250 už vieną 
dieną. Vadinasi, ši įstaiga au
kavo dėl Rusą Karo Pagelbos 
apie $500. Tai labai graži ir 
draugiška parama šaliai, ant 
kurios puola visi sunkumai di
džiųjų mūšių.

Taipgi aktoriai, dainininkai, 
muzikai ir šokikai aukavo sa
vo darbą. Nieko neėmė už 
programų pildymą.

Rusų Karo Pagelbos komi
tetas veda vają už sukėlimą 
Chicagoj $600,000. Per visą 
šalį nori sukelti dėl Sovietų 
Sąjungos $6,000,000.

Pagelba labai reikalinga. 
Dar mūsų šalis nei metai nėra 
kaip kariauja. Į mūsų žemy
ną dar priešas niekur neįkėlė 
kojos, o jau jaučiame karo 
naštos sunkumą. Tai galime 
lengvai suprasti, koki yra sun
kumai toj šalyj, kutiofe šalies

i

000 žmonių.
Neturėtų rastis nei vienas 

žmogus, kuris neprisidėtų gau
siai savo aukomis prie Rusą 
Karo Pagelbos.

Reikia pasakyti, ‘kad žmo
nės supranta ir įvertina kar
žygišką Raudonąją Armiją. 
Per dvi dienas bazaras buvo 
užsikimšęs publika. Rep.

Juozas Sakalas, “Vilnies” Re
daktorius, Išvyksta Armijon

“Vilnies” Angliško Skyriaus 
redaktorius Juozas Sakalas šio 
mėnesio 14-tą išvyksta armi
jon. Per tris savaites bus 
Grant Stovykloj, netoli Rock
ford, Ill., o paskui nežino k.Ur 
pasiųs.

Šisai Jaunas ir energingas 
veikėjas, kuris kovojo už Is
panijos liaudies laisvę ir ten 
buvo sužeistas, dabar stoja vėl 
prieš pikčiausius žmonijos 
priešus į ginkluotą kovą.

“Vilnies” Angliško Skyriaus 
skaitytojai pasiges darbštaus 
ir gabaus žurnalisto. Jo pasi
ges ir visas Chicagos ir apy
linkės jaunimas, nes Juozas 
veikliai dalyvavo jaunimo ju
dėjime. Jam rūpėjo mūsų cho
rai, jam apėjo kad ir mažiau
sia LDS kuopelė. Jis buvo pui
kus tarpininkas tarpe suaugu
sių ir jaunimo veikimo.

Sakalas daug veikė ir ap
skrityje. Todėl LDS 2-ro Ap
skričio komitetas rengė Juo
zo Sakalo atsisveikinimo va
karėlį spalių 11 d., vakare, 
Lietuvių Auditorijoj.

Visi, suaugę ir seni, kvie
sti skaitlingai susirinkti ir 
paspausti dešinę, palinkėti 
daug laimės šiam energingam 
ir išlaikančiam kovotojui prieš 
fašizmą. N. D.v

Harmonijos Grupė ir jos 
Darbuotė

Šita grupė pradėjo savo dai
navimo dienas apie penketas 
metų atgal, kai ji susidėjo vos 
tik iŠ keturiu balsų.

Prie jos suorganizavimo ir 
užvardinimo daugiausia pasi
darbavo mūsų sena veikėja ir 
gera dainininkė draugė J. Rai- 
nardienė.

Nuo pat pradžios suorgani
zavimo šios grupės jos moky
toja visada buvo ir dabar te
bėra Visų mylima p. H. Žu
kauskaitė.

Dainininkų tarpe ji geriau
siai yra žinoma kaipo Mūsų 
Alenutė, nes ji niekada neatsi
sako jiems pagelbėti ir visai 
be jokio atlyginimo.

Ji sako: Jeigu jūs dainuojat 
ir nereikalaujat Užmokesčio, 
tai kaipgi aš galėčiau reika
lauti?

Per penkių metų laikotarpį 
ta grupė turėjo persiorgani
zuoti daug kartą, kol ji atsie
kė aukščiausio laipsnio daina
vime.

Nuo keturių balsų ji išau
go iki dvylikos ir kas tik gir
dėjo pereitam sezone Harmo
nijos Grupę dainuojant, visi 
sako, kad tai yra viena iš ge
riausių grupių Amerikoj.

Kai mūsų šalis tapo įtrauk
ta į šį karą, tai nekurie gru
pės nariai pradėjo svajoti, kad 
pertraukti dainavimą kol ka
ras bus laimėtas. Bet kiti tvir
tino, kad mes dainuodami 
daugiau prisidėsim prie laimė
jimo šio karo.

Aniberland Radijo Progra
ma užsidarė, per kurią Har
monijos Grupė su savo daino
mis linksmino visos Naujosios 
Anglijos lietuvius . . .

Rožytė, geriausia daininin
kė, ne tik kad apsivedė, bet 
dar ir į kitą miestą gyventi iš
važiavo. Užėjus vasaros karš-l

čiams, nutarta pertraukti pa
mokas.

Pasibaigus vasaros karš
čiams, valdyba pradėjo rūpin
tis, kas reikia daryti. Nutar
ta šaukti susirinkimą ir jeigu 
bus galima, pradėti pamokas. 
Nuėjau ir aš pasižiūrėti. Dai
gaus aplinkui ir negaliu savo 
akims tikėti. Dviejų senų dai
nininkų nėra, bet jų vietoj ma
tau du naujus gerai patyrusius 
dainininkus, kurie lengvai už
ims senųjų vietas. Netoli jų 
matau ir Igną Kubiliūną, ku
ris su savo komiškomis daino
mis linksmino mūsų publiką 
per daugelį metų.

Tas Ignas tai yra stebūk- 
lingas žmogus, nes jis gali 
dainuoti, kur tik jam Mūsų 
Alenutė pakMmandavoja.

Pažvelgiu į moterų pusę, 
nagi žiūriu, kad Rožytė stovi 
saVo paprastoj vietoj. Ji ne tik 
kad pati nusprendė keliauti 
apie 40 mylių į grupės pamo
kas, bet ir savo vyrą prikal
bino prie tos grupės prisidėti. 
Neturėjau progos patirti, ant 
kiek jis yra getas dainininkas, 
bet žinau, kad jis yra geras 
muzikantas ir orkestros vedė
jas. Jo prisidėjimas bus gru
pei naudingas visokiais atžvil
giais.

Harmonijos Grupė dabar 
turi užtektinai spėkų išpildyti 
gerą programą. Aš nuo savęs 
patarčiau grupei surengti kon
certą, kurio programą išpildy
tų vien tik grupės nariai ir esu 
tikras, kad visi būtų juo pa
tenkinti. Senukas.

Roma, spal. 6. — Italų 
radijas visai be jokių pa
tvirtinimų sake, būk fašis
tai nuskandinę vieną Ame
rikos karo laivą.

Romos radijas pasakojo, 
būk fašistai skaudžiai at- 
mušę anglų atakas Egipto 
fronte.

H
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Atlikime Savo Pareigą
Vajaus pradžia graži. Kohtestantai 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 žtnogatis.

Vajus prasidėjo su 1 d. spaliu ir baigsis su 1 d. gruodžio
Kurie dar neis toj ote tai tuojau stokite i kori testą ir darbuoki- 

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

t
Darbuokites, 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.

“Laisves” 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 skaitytajam 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. Gave naujų skaity
tojų, kartu su užsakymu, siųskite ir mokestį adresuodami se
kamai:

“LAISVĖS” ADMINISTRACIJA
427 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.
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SOVIETAI ATMUŠA BEI SULAIKO 
PRIEŠUS STALINGRADO IR 

KAUKAZO FRONTUOSE
Sovietų Oficialiai Pranešimai
MASKVA, spal. 10. — Vidunaktinis Sovietų praneši

mas sako:
Stalingrado srityje mūsų kariuomenė atmušė priešų 

atakas. Hitlerio pėstininkai su tankais du kartu bandė 
prasilaužti per priemiesčius iki Volgos upės. Sovietiniai 
kanai atmušė priešų ataką ir sunaikino veik visą kuo
pą vokiečių pėstininkų.

Vienas mūsų kovotojų dalinys, buvęs per kelias dienas 
apsuptas visomis pusėmis, atkakliai kovėsi su priešais. 
Mūsiškiai kariai prasimušė per priešų apsupimo ratą ir 
užėmė apsigynimo pozicijas arti vienos darbininkų gy
venamos vietos.

Sovietiniai gvardiečiai ir mortirininkai per dieną iš
mušė iš veikimo du vokiečių tankus, padegė 13 trokų ir 
užmušė apie 300 priešų oficierių ir kareivių.
Į šiaurvakarius nuo Stalingrado raudonarmiečiai ap- 

tvirtino savo užimtas pozicijas ir atskiruose sektoriuo
se vedė vietiniai svarbius mūšius.

Mozdoko srityje mūsų kariuomenė atmušė kelias ata
kas priešų pulko ir tankų. Per dieną buvo sunaikinta 10 
priešų trokų su amunicija ir užmušta apie 300 vokiečių 
kareivių ir oficierių.

Viename šiaurvakarinio fronto sektoriuje vokiečių 
pėstininkai ir 30 tankų atakavo sovietines pozicijas ir 
užėmė dvi apgyventas vietas. Paskui įvyko atkaklios 
kautynės, kur mūsų kariuomenė kontr-atakavo hitleri
ninkus. Buvo sužalota 10 vokiečių tankų ir padaryta 
kitų didelių nuostolių priešams.

Į pietus nuo Voronežo kuopa vengrų pėstininkų perė
jo per Dono upę. Sovietiniai kariai ugnim iš mortirų ir 
kulkasvaidžių sunaikino 80 priešų. Buvo paimta nelais
vėn vienas vengrų oficierius ir 10 kareivių.

Būrys Kabardino-balkarų partizanų (šiauriniame 
Kaukaze), veikdamas užnugarėje vokiečių fašistų ka
riuomenės, drąsiai užpuolė centrą vienos rumunų divL 
zijos. Tie sovietiniai patriotai užmušė apie 100 rumu
nų kareivių iwmcieriu ir sunaikino du trokus ir du 
kulkasvaidžius.

MASKVA, spal. 9. — Viename sektoriuje Stalingrado 
srityje dvylika vokiečių tankų ir batalionas pėstininkų 
prasiveržė į vieną gatvę, bet sovietinė kariuomenė pri
vertė pasitraukt priešus atgal į pirmiau buvusias jų 
pozicijas. Mūsų kovotojai išmušė iš veikimo devynis 
vokiečių tankus ir nušlavė apie dvi kuopas priešų.

Shenandoah, Pa.
Žinelės

Shenandoryje tapo suorga
nizuotas komitetas rusų pa
galbos fondui sukelti, ir yra 
užsibrėžęs sukelti tris tūkstan
čius dolerių kaip galint grei
čiau. Anglų spaudoje yra gar
sinamas Russian War Relief, 
Inc.. To komiteto pirmininkas 
yra Shenandorio liuteronų baž
nyčios kunigas J. P. Briggs, 
tai ir visus mitingus laiko liu
teronų parapijos salėje.

Tą garbingą darbą remia 
dauguma vietinių organizaci
jų, yra užgirtas Shenandorio 
Mainierių Lokalo centro, ku
ris atstovauja U.M.W.A. Or
ganizatorius J. Gladski, pasa
kė mainierių vardu, jog mai- 
nieriai yra pasirengę aukoti ir 
dirbti dėl Rusijos pagelbos 
fondo, kad pasiekti užsibrėžtą 
kvotą į trumpą laiką.

Taip pat remia tą tikslą Ame
rikos Legijono Shenandorio 
skyrius, kurį 'atstovauja sky
riaus komandierius J. Domi- 
naitis. Jis pasakė legijonierių 
/Vardu, jog pereito karo vete
ranai pilnai remia visą tą dar
bą sukėlime užsibrėžtos su
mos ir padės atlikti tą darbą 
kiek išgali.

Taip pat remia ir yra pasi
ryžę darbuoti^ rabinas E. M. 
Tenenbaum, liuteronų kunigas 
J. A. Simons, IWO Shenando
rio rusų kuopa, kurią atsto
vauja J. Shurko, LDS 34 kuo
pa, kurią atstovauja J.- Pa- 
causkas ir dar daug pavienių 
atsakomingų asmenų pasisakė 
už pilną paramą tam labai 
svarbiam tikslui.

Sekretorė to komiteto yra 
Mrs. C. Manilla, labai darbšti 
ir veikli moteris. Tas komite
tas gerai veikia, o vietinė 
spauda plačiai garsina jo tiks
lą. Tai netrukus bus surengtas 
sąskridis ir renkamos aukos 
Shenandoryje dėl Russian 
War Relief, Inc. Tai, draugai 
aukokit ir kitus raginkit au
koti tam garbingam tikslui.

Kareiviai Kasyklose
Kietos anglies apylinkėj ke

liose vietose buvo surengta 
“Army Show.” Tikslas buvo 
pakelti mainierių patrijotinę 
dvasią ir paraginti prie dides
nio spartumo kasime anglies, 
kuri yra labai reikalinga kari
nei pramonei ir apšildymui 
kareivinių ir darbininkų namų 
ateinančią žiemą.

Pro Shenandorį pravažiavo 
mechanizuotos k a r iuomenės 
dalys. Kai kurios dalys buvo 
sustojusios palei kasyklas, o 
kareiviai šnekėjosi su mainie- 
riais, paskui sykiu su mainie- 
riais nusileido po žeme pažiū
rėti, kaip yra kasama anglis. 
Tos pačios dienos vakarą Mt. 
Carmel, Pa., buvo didelė paro
da, kurioje dalyvavo apie de
šimts tūkstančių apylinkės 
mainierių. Kalbėjo kariniai ir 
mainierių atstovai, aiškindami 
kietosios anglies svarbą šiame 
kare ir ragino mainierius prie 
didesnio spartumo kasime 
anglies.

Eiliniai mainieriai yra šimtų 
nuošimčių už didesnę produk
ciją kietos anglies ir laimėji
mą šio karo. Pasižadėjo dirb
ti kiekvieną dirbamą dieną, 
kiek galint sparčiau. Nežinia, 
ar unijos viršninkai ir kompa
nijos yra tą irgi pasižadėję?

Didvyris Lietuvis Karys
Kiekvieniems tėvams yra 

skaudu išgirsti nelinksmą ži
nią apie savo sūnus ar dukte
ris, kurie^randasi karo ribose. 
Tokią žinią gavo draugas J. 
Ruseckas, kuris gyvena She
nandoah Heights, jog jo sūnus 
seržantas C. Ruseckas yra din
gęs kovose su japonais pietų 
vandenyne. Vietinė anglų 
spauda įdėjo jo paveikslą ir 
gražiai aprašė apie jį, kaipo 
didvyrišką kulkosvaidžio vai
ruotoją ant Lekiančios Tvirto
vės.

Draugai J. Ruseckai buvo 
labai nusiminę dėl sūnaus li
kimo, nežinodami, ar yra gy
vas ar gal dingęs.

Bet kaip nudžiugo, kaip už 
poros dienų gavo kitą telegra
mą nuo Karo Department©, 
jog jų sūnus yra gyvas ir svei-

kas, užsitarnavęs didvyrio 
vardą.

Draugai J. Ruseckai yra se
ni “Laisvės” skaitytojai. Jų ir 
kitas sūnus yra kariuomenėj 
užsitarnavęs seržanto laipsnį. 
Broliai J. ir C. Ruseckai abudu 
savanoriai įstojo į kariuomenę 
1939 metais. Seržantas C. Ru
seckas randasi kovos lauke 
nuo pirmos dienos, kuomet ja
ponai užpuolė Perlų Uostą, tai 
vietinė anglų spauda rašė apie 
jį kaipo narsų karį ir sumanų 
kulkosvaidininką.

O yra daug lietuvių karių, 
kaip seržantas C. Ruseckas, 
kurie nuo pradžios šio karo 
randasi karo lauke ir didvyriš
kai kovoja už savo tėvynę 
Ameriką ir už viso pasaulio 
demokratiją. Garbė tiems ka
riams už jų narsą, o tėvams 
už u.žauginimą tokių sūnų.

A. K.

WM. J. NAVICKAS, 
LDS 34 Kuopos Narys, 

Shenandoah, Pa.

Philadelphia, Pa.
Pa j ieškau garbin gosios 

draugystės, biznierių, profesi- 
jonalų ir amatininkų sąryšio. 
Jau bus metai laiko, kaip mes 
išrinkome katalikišką valdybą, 
kuri prižadėjo ne tik pagerin-

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

HARTFORD, CONN.
Spalių 14 d., 7:30 v. v., Bushnell 

Memorial Hall, kalbės pagarsėjus 
veikėja Močiutė Bloor ir kiti geri 
kalbėtojai. Visi kviečiami dalyvau
ti. (239-241)

DETROIT, MICH.
Į Amerikos-Lietuvių Kongreso Or

ganizacijas ir delegatus! Dėlei tam 
tikrų sąlygų, nėra man galima pa
siųsti atskirus pranešimus visiems, 
tai paimu adarą kelią per visus 
laikraščius, pranešti, kad ALK su
sirinkimas įvyks Draugijų salėje, 
spalių 29 d., 8 v. v. Todėl prašau 
visų delegatų dalyvauti.
(239-240) J. Danta, Sekr.

HARTFORD, CONN.
Pirmadienį, spalių 12 d., 8 vai. v. 

įvyks ALDLD 68 kp. susirinkimas, 
Laisvės Choro salėje, 157 Hunger
ford St. Nariai, ypač kurie dar ne- 
pasimokėjote metines duokles, daly
vaukite ir pasimokėkite, taipgi ir 
atsiimkite skiriamas knygas. Jeigu 
atsilankymas nekuriems yra neįma
nomas, perduokite duokles per savo 
draugus, nes laikas jau vėlus. — 
Sekr. (237-239)

WORCESTER, MASS.
Pirmadienį, 12 d. spalių, įvyks 

155 kp. susirinkimas. Liet, saloje, 
29 Endicott St., 7:30 v. v. Malonė
kite visos narės dalyvauti ir atsi
veskite naujų narių. — A. W.

(237-239)

BALTIMORE, MD.
ALDLD 25 kp. susirinkimas 

įvyks spalių 12 d., 8 v. v. Liet. Sa
lėje, (trečios lubos), 853 Hollins St. 
Prašome narius dalyvauti, turime 
daug svarbių reikalų aptarti. — 
Valdyba. (237-239)

SO. BOSTON, MASS.
ALDLD 2 kp. moterų susirinki

mas įvyks antradienį, spalių 13 d., 
376 Broadway, 8 v. v. Pradedant 
rudeninį sezoną yra daug svarbių 
dalykų aptarti kaip tai dienraščio 
“Laisvės” vajus, karinės pagalbos 
klausimas ir tt. Todėl visos draugės 
dalyvaukite, atsiveskite ir naujų 
kandidačių. —- A. B., Sekr. .

(238-240)

U7CISVS

ti draugystę, bet ir visus biz
nierius sutraukti į organizaci
ją. Tačiau jau suvirs metai 
prabėgo, bet dar nesimato ir 
nesigirdi tos mūsų katalikiškos 
valdybos. Gal visi susitarę iš
ėjote į karužę kariauti už de
mokratiją? Jeigu išėjote į ka
ružę, tai tegul jus Dievas lai
mina. Bet jeigu kur slapstotės, 
kaip katė pieną paliejus, tai 
bus blogai, nes jūs mums 
daug žadėjote, o dabar mus 
apšukavote. Mes jumis pasiti
kėjome ir savo balsus už jus 
atidavėme.

Mes, pažangieji biznieriai, 
dabar vaikštome nuliūdę, ne
tekę garbingos biznierių so- 
saidės, nežinom, kur dingti.

O dabar, gerbiamoji valdy
ba, duodu 30 dienų atsiliepti. 
O jeigu neatsiliepsite, tai visa 
Amerika išgirs apie jįsų apsi
leidimą. Būkite malonūs ir ne- 
sisarmatykite atsiliepti, kol 
dar ne per vėlu.

J. S. Rainys.

Wilkes-Barre, Pa.
Kaip jau daugeliui yra ži

noma, kad LLD 12-tas Apskri
tys rengiasi prie metinio kon
certo, kurio laukt ilgai jau 
nereikės, įvyks spalių 18 d.

šio koncerto yra laukiama 
su dideliu nekantrumu. Bet 
tai yra ko ir laukt. Išgirst to
kią puikią programą, tokių 
skambių dainų, kokios čia bus 
girdimos, visi norės. Kas gi ne 
norės išgirst pirmą kartą dai
nuojant šioj apylinkėj Birutą 
Ramoškaitę, iš II a r t f o r d, 
Conn., kuri nustebins mūsų 
apylinkės publiką savo daina
vimu ! Prie to, daugeliui žino
mas ir aukštai išsilavinęs dai
nininkas S. Kuzmickas, she- 
nandorietis, kurio dainavimo, 
čia jojo pasirodymo visi ir vi
sos laukia. Taipgi nenuilstan
tis rėmėjas visų mūsų kon
certų V. Valukas, wilkesbar- 
rietis, duos skambių dainų ir 
šiame koncerte. Neatsiliks ir 
Wilkes Barre Lyros Choras. 
Bus dar kas nors ir netikėto. 
Dėl to ir yra daugelio laukia
ma šio koncerto.

Tą dieną čia bus nemaža 
sueiga šios apylinkės ir iš to
liau draugų bei draugių, su 
kuriais bus sueita ir draugiš
kai pasikalbėta, su kuriais 
tankiai negalima sueit.
' Koncertui pasibaigus, bus 
gerų užkandžių ir gėrimų. 
Mūsų šeimininkės pasirūpins 
tinkamu maistu aptarnaut at
silankiusius. Taipgi, kurie my
li šokius, galės savo kojas pa
miklinti. Tad suvažiavę visi 
smagiai laiką praleisime šiame 
pirmame šio rudens koncerte 
ir tuom pačiu sykiu paremsim 
dienraštį “Laisvę” ir patį ap
skritį.

Čia nereikia daug aiškint, 
kaip svarbu yra paremt mūsų 
spaudą, o labiausia šiuom lai
ku, tad vietos ir apylinkės 
draugės ir draugai įvertins šį 
12-to Apskričio rengiamą kon
certą. Visos ir visi pasisteng
sim pagal išgalę darbuotis, 
kad sukeltumėm nemažai fi
nansinės paramos virš minė
tiems reikalams.

LLD 12 Apskr. Valdyba.

J. G/1RSK4
Graborius-Undertaker

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių
VELTUI ŠERMENINĖ

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

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

; 530 Summer Avenue 
i Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

1 ji- jr j-j—

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 626 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4524 Church Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. .

HERMAN BOROWSKY
4524 Church Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 484 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
728 Kings Highway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
jii’dTiiscs.

ALVIN’S DELICATESSEN. INC.
728 Kings Highway, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 619 has been issued to the undersigned 
to sell beer, nt retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2882 Gerrittsen Ave., 
County of Kings, to 
l>romises.

JOHN II.
2882 Gerrittsen Ave.,

Borough of Brooklyn, 
be consumed on the
MURPHY

Brooklyn, N. Y.

NOTICE ’s hereby given that License No. 
1CB 2064 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
833 Knickerbocker Av., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ANNIE ELISSA COLLING
883 Knickerbocker- Ave.. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No, 
GB 4481 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
854 Onderdonk Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRANK HUTTER
854 Onderdonk Ave., Brooklyn, N. Y.

New Haven, Conn. — Val
džios agentai rado vieno vo
kiečio name 1,600 svarų cuk
raus ir 800 svarų kavos.

VISI ŠIO KRAŠTO P ATRIJO- 
TAI PIRKIM APSIGYNIMO 

BONUS

| * LIETUVIŠKAS ★ |

TRAKTYRIUS
O (VALGYKLA IR ALINE) g 
B Rheingold Extra Dry Alus S 
x Didelis pasirinkimas visokių g 
x Vynų ir Degtines § 
B Importuotų ir Vietinių S 
g Kasdien Turime g 
g KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ g 

: JUOZAS ZEIDAT | 
« Savininkas S
| 411 Grand St. Brooklyn g

E---------------------------------------------0

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

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
• tš sepų padarau 

naujus paveiks
lus ir krajavus 

( sudarau su ame
rikoniškais. Rei- 
Įkalui esant ir 
fpadidinu tokio 

dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavojv 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

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

Tel. GLenmore 5-6191

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius—Undertaker

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

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

F. W. Shalins
(Shaliniskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Ave.

Opposite Forest Parkway
woodhavefZ, n. y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

LICENSES
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9294 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
416 Monroe Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SEYMOUR MAIMAN
416 Monroe St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1394 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
510 Knickerbocker Av., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JULIUS DEY
510 Knickerbcker Ave., Brooklyn, . N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2180 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
3010 Avenue D, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.

IJ LI J AN GROSSMAN 
3010 Avenue D, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6404 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
71 Utica Avenue .Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANTON KLEIN
71 Utica Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2152 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
424 Van Brunt Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN G. & MARY CHENESKT 
424 Van Brunt St., Brooklyn, N. Y. (T)

Lietuviu Kuro Kompanija
Įsigykite žiemai anglių, nes į rudenį bus 

sunitus anglių pristatymas į miestus

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

NOTARY
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5048

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

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

660 Grand Street

Lietuvių Rakandų Krautuve

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

IŠDIRBĖJAI IR PARDAVĖJAI

Geriausios Rūšies Rakandui
Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių 

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENĖ ir SŪNAI

Penkias Puslapis

LICENSES
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1987 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
674 Central Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed oil the 
premises.

EDWARD LUBY
674 Central Ave., Brooklyn, N. Y. (T)

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6336 has been issued to the undersigned 
to Sell beer, at retail under Sectinn 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
362 Stuyvesant Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SAMUEL SILVER 
Silver’s Grocery Store

362 Stuyvesant Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6433 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
345 Sumner Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MILTON BRIMBERG, ADMIN. 
Estate of Anna Brimberg .

345 Sumner Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9486 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1301 Foster Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CLARA FEIN ER
1301 Foster Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4022 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
715 Woodward Averfue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

GEORGE PANNING
715 Woodward Ave., Broklyn, N. Y.

Brooklyn, N. Y,
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Kas Gi Yra Ta New Yorko 
Lietuvių Tautine Taryba?

(Tąsa)
Džiaugėsi Hitlerio Pergalėmis

Birželio 22 dieną Hitlerio 
govėdos užpuolė Lietuvą ir 
pirmoj naktyj 43 miestus ir 
miestelius sudegino iš lėktuvų. 
Lietuva paskendo mūsų brolių 
ir seserų, tėvų ir giminių krau
juose! Lietuvoj degė namai ir 
miestai. Nacių lakūnai šaudė 
vaikučius, žudė moteris, žagi- 
no merginas! Kiekvienas anti- 
hitlerininkas, kiekvienas de
mokratas, kiekvienas sąžiniš
kas žmogus bjaurėjosi Hitle
rio teroru Lenkijoj, Graikijoj, 
Jugoslavijoj H Olandijoj, Nor
vegijoj, Belgijoj, Francijoj ir 
žinojo, kad tokia pati nelaimė 
su neprašomais vargais ir 
skurdu prasideda ir Lietuvoj! 
Bet kaip Jungtinėse Valstijo
se atsinešė tie lietuviški pro- 
naciai? čia paminėsime tik 
kelias ištraukas:

“Vienybė” išleido specialę 
laidą, kurioj džiaugėsi Hitle
rio užpuolimu ant Lietuvos ir 
uždėjo didžiausį antgalvi: 
“NEPRIKLAUSOMA LIETU
VA!” Paskui diena iš dienos 
talpino Hitlerio propagandą, 
ypatingai nacių laiškus neva 
iš Lietuvos, Spalių 24, 1941 
m., “Vienybė” rašė:

“Brangūs vokiečiai išvada
vo mus iš baisios vergijos. . . 
Yra gražiai papuošti vokiečių 
kariškių žuvusių kapai.” “Vie
nybė” kiekvienoj savo laidoj 
pasakojo, kad būk hitlerinin
kų lietuviai laukė, būk Hitle
rio razbaininkai Lietuvą “iš
vadavo.” “Vienybėj” No. 27, 
1941 metais, ponia Lapienė 
rašė: “Vokietijos pasikėsini
mas prieš Sovietų Rusiją ma
ne džiaugsmu nuteikė.”

“Sandara” No. 27, 1941 m., 
štai kaip hitleriškai redakci
niame užreiškė:

“Kaip tik pasigirdo pirmie
ji vokiečių bombų sprogimai 
Kauno aerodrome, lietuvių šir
dys. . . nudžiugo.”

“Keleivis” negalėjo atsi
džiaugti Hitlerio užpuolimu 
ant Lietuvos, persispausdin
davo vienoje laidoje net po 
penkis-šešis Hitlerio propa
gandistų, iš nacių laikraščių 
straipsnius, niekino visu pa
siutimu Sovietų Lietuvą, So
vietų Sąjungą ir laukė Hit
lerio pergalės. Trys dienos po 
to, kaip Hitleris užpuolė Lie
tuvą, “Keleivis” jau rašė: 
“Vokiečiai eina pirmyn. . . Už 
10 dienų gal bus jau paimta 
ir Maskva.” O kada Amerikoj 
jau buvo gautos žinios, kad 
Hitleris apvagia ir apiplėšia 
Lietuvą, tai “Keleivis” puolėsi 
teisinti nacius, jis No. 50, 1941 
m., rašė: “Žinoma, vokiečiai 
už tuos produktus Lietuvos 
ūkininkams užmokės.”

“Draugas” ir “Naujienos,” 
daugiausiai pasitarnavo Hitle
rio propagandos skleidime ir 
Amerikoj lietuvių tarpe hitle-

rizmo platinime. Abu dien
raščiai atidarė savo špaltas 
Hitlerio agentui geštapininkui 
Pranui Ancevičiui, kuris iš 
Berlyno veik kasdien siuntė 
telegramomis nacių propagan
dą. Persispausdindavo iš na
cių Kaune išeinančių laikraš
čių jų propagandos straips
nius, talpino “Laiškus iš Lie
tuvos,” kurie buvo vien tik 
Hitlerio propaganda, ir dabar 
nuo tos propagandos neatsisa
ko.

“Tėvynė,” kurios redakto
rius aktyviai dalyvavo su 
Brooklyn© “Storm Trupers” 
pasižymėjo talpindama nacių 
propagandą. Jis įtalpino “Tė
vynėj” hitlerininkų propagan
dos laišką, net po to, kaip jau 
Jungtines Valstijas buvo už
puolus Japonija, nacių Vokie
tija, fašistinė Italija ir jų tal
kininkės. “Tėvynės” No. 50, 
1941, skaitome:

“Lietuviai melste meldė, 
prašyte prašė karo. . . Jie pil
nai pasitikėjo vokiečių ginklu 
ir numanė, kad susirėmus, bol
ševikai išdulkės iš mūsų kraš
to. Todėl laukė tik karo pra
džios. Ir kokis džiaugsmas bu
vo, kaip birželio 22 d., švin
tant, sugriaudė parubežyj, pa
kilo dūmai ir ugnis bolševikų 
aerodromuose ir jų “velnio 
darželiuose* — susitvirtini- 
muose.”

“Amerika” taip pat spaus
dino nacių laiškus “Iš Lietu
vos,” kuriuose gyrė hitlerinin
kų režimą, niekino Tarybų 
Lietuvos santvarką, Lietuvos 
žmones.

Šitaip jie džiaugėsi Hitlerio 
užpuolimu ant Lietuvos. Jie 
laukė Hitlerio pergalės, nes 
Hitlerio laimėjimai yra viena
tinė jų viltis prieš darbo žmo
nes, prieš žmonijos laisvę, 
prieš civilizuoto pasaulio ge-' 
rovę, prieš demokratiją ir kul
tūra, v
Priešingi Amerikos Gelbėjimui

Ar neprieštaravo ši lietuvių 
pro-nacių politika Jungtinių 
Valstijų vyriausybės nusista
tymui ? Aišku, kad buvo prie
šinga, kaip naktis dienai!

Mūsų šalies prezidentas F. 
D. Rooseveltas ir visos valdiš
kos įstaigos, visi demokratiš
kai nusistatę žmonės, visi an- 
ti-hitlerininkai nuo pirmos 
dienos, kaip Hitlerio razbai
ninkai užpuolė Lietuvą ir So
vietų Sąjungą, pasisakė prieš 
Hitlerį, už pagelbą Sovietų 
Sąjungai.

Mūsų šalies prezidentas 
tuojau suteikė bilipną dolerių 
paskolos Sovietų Sąjungai, at- 
sakomingos misijos nuvyko į 
Sovietų Sąjungą tartis, kaip 
bendrai kariauti, kad išlaimė- 
jus karą prieš barbarišką hit- 
lerizmą, bet Amerikoj lietu
viai pro-naciai savo spaudoj ir 
per organizacijas ėjo ir eina 
prieš mūsų šalies politiką.

Aiškiausiai tatai pasirodė 
Brooklyne. Eilė masinių orga
nizacijų veikėjų, priešakyj su 
advokatu J. Vižliansku (Wes- 
Ian) ir visuomenės darbuoto
ju V. Michelsonu išleido šau
kimą konferencijos lapkričio 
30 dieną, 1941 metais, tai yra, 
tik savaitė pirm to barbariško 
Japonijos ir jos talkininkių 
užpuolimo ant mūsų šalies.

Konferencija buvo šaukia
ma dviems prakilniems tiks
lams, kaip padėti Amerikos 
vyriausybei jos kovose prieš 
hitlerizmą ir kaip padėti Lie
tuvos žmonėms išsigelbėti nuo 
pasiutėlių hitlerininkų teroro. 
Konferencijos šaukėjų pareiš
kime buvo tas apibudinta se
kamai : •

“Mes, Amerikos lietuviai, 
būdami ištikimi šiai šaliai, tu
rime savo veikimu parodyti, 
jog remiame Šio krašto pa-

Dėlko Jūrininkai Užgyre 
Amterį ir Alfange?

Prieš tūlą laiką Laisvėje bu
vo rašyta, kad unijistų jūrinin
kų susirinkime, dalyvaujant 
virš tūkstančiui unijos narių, 
nutarta remti du kandidatus į 
New Yorko valstijos guberna
torius — Israel Amter, komu
nistų, ir Dean Alfange, dar- 
biečių.

Neužilgo po to tapo paskelb
ta, kad arti pustrečio tūkstan
čio Amerikos jūrininkų jau 
padėjo gyvastis, nors jie plau
kioja ne kariškais, o tik preki
niais laivais, yra tik civiliniai 
darbininkai, o ne uniformuoti 
kariškiai.

Tik spalių 8-tą Art Shields, 
darbininkų angliško dienraščio 
Daily Worker rašytojas, po 
apklausinėjimo anglų, graikų, 
norvegų ir eilės kitų jūrininkų 
įstaigų paskelbė, kad hitleri
nė Ašis jau yra atėmus gy
vastis penkiom dešimtim tūks
tančių Jungtinių Tautų jūri
ninkų.

Jūrininkai pasisakė už Am-

stangas apsiginti nuo hitleriz- 
mo.”

Aišku kiekvienam, kad 
konferencija turėjo gražiausi 
ir prakilniausi tikslą, kad jos 
tikslas yra padėti Amerikos 
vyriausybei apsiginti nuo ne
prietelių, kurių užpuolimas 
jau buvo aiškus. Ir konferen
cijos šaukėjai apibudinę Lie
tuvos padėtį sakė:

“Todėl mes turime veikti, 
kad pagelbėti ir Lietuvos žmo
nėms išsilaisvinti iš nacių ti
ronijos.’*

Aiškus tikslas, kad padėti 
Lietuvos žmonėms nusikratyti 
budelišką nacių tironiją, kad 
suteikti Lietuvai laisvę, kad iš
tiesti ranką nelaimingiems mū
ši) tėvams, broliams ir gimi
nėms !

Bet štai Brooklyne praside
da pro-nacių, tų lietuviškų 
^‘Storm Trupers” veikla prieš 
tą konferenciją. Organizacijų 
susirinkimuose jie griežtai iš
stoja prieš pasiuntimą delega
tų, į konferenciją, vietomis ei
na taip toli, kad daro pastan
gas sugriauti susirinkimus, 
žmonėms, .kurie remia konfe
renciją, grūmoja teroro žy
giais.

Jų gi organizuotas smogi- 
ninkų “Lietuvos Gelbėjimo 
Komitetas,” kurio priešakyj 
stovėjo dabartinės “tarybos” 
vadai, išleido purviniausį la
pelį prieš tą konferenciją. Tas 
Hitlerio propagandos lapelis 
buvo platinamas plačiai. J. 
Buivydas, P. Tiškus, J. Stil- 
sonas, S. Strazdas ir kiti laks
tė ir platino jį.

Jų spaudoj bjauriausiu bū
du buvo puolama konferenci
ja. Užtenka privesti tik iš pro- 
naciško “Keleivio,” lapkr. 5 
d., 1941 metų, ištrauką, kur 
jie rašė:

“Komunistai vėl klaidina 
mūsų visuomenę. Stalino a- 
gentai šaukia lietuvių organi
zacijų konferenciją. Brookly- 
.niškiai Stalino agentai siunti
nėja New Yorko ir New Jer
sey lietuvių organizacijoms 
kvietimus dalyvauti jų, Stali
no agentų, šaukiamoj konfe
rencijoj, kuri įvyks lapkričio 
30 dieną.’*,

čia ir kalbos jovalas ir to- 
kis hitlerininkų įdūkimas, kad 
jie nemato konferencijos tiks
lų — gelbėti Amerikai ir Lie
tuvos žmonėms, bet jiems vi
sur matosi tik “Stalino agen
tai... agentai ir agentai.”

Lietuvių. konferencija įvy
ko, nepaisant hitleriškų “Storm 
Truperių” pastangų jai pa
kenkti. Visur jie šaukė, kad 
nereikalingos jokios konferen
cijos, nes jie jau turėjo 
“Storm Truperių” konferenci
ją ir turi komitetą, kuris išlei
do lapelį.

(Bus daugiau)

terį todėl, kad jis ne vien tik 
pasisakė, bet ir kasdien kovo
ja už antrą frontą, kaip kad 
jis kovodavo už bedarbių rei
kalus anais baisaus krizio lai
kais, kaip kad jis kovoja po 
šiai dienai už visų darbo žmo
nių reikalus.

Jūrininkai sako, kad tik 
greitu atidarymu antro fronto, 
iš dviejų pusių suspaudimu 
Hitlerid, būtų greit palaužta 
jo pajėga ir išgelbėta nuo pra
žūties tūkstančiai jūrininkų ir 
milijonai ginkluotų amerikie
čių gyvasčių.

Vienok žinodami, kad daug 
randasi darbo žmonių ir kitų 
antifašistų, kurie dar ne gana 
susipažinę su komunistų prog
rama, kad balsuoti už komu
nistus, o kitų klasiniai intere
sai nesupuola su komunistų, 
jūrininkai taip pat užgyre 
Dean Alfange, darbiečių kan
didatą, kaipo vienintelį kitą 
tinkamą kandidatą į guberna
torius, kaipo tikrą antifašistą, 
kuris, jie tikisi, kovos už, grei
tą ir visuotiną pergalę ant fa
šizmo. T-as.

Pavyzdinga Sueigėlė
Drg. Breadžiai gavo “sur- 

prizą” spalių 3-čią. Drg. Re- 
pinskienė ir Demsienė suren
gė “partę” Breadžiams jų ve
dybinio gyvenimo 15 metų su
kaktyje. Drg. Baltrušaitis pir
mininkavo toj, “parėj” ir pra
šė, kad Bready’s pasakytų ke
lis žodžius. Jis sakė : —

“Aš nežinojau, kad aš tu
rėjau tiek draugų. Nežinau, 
ką sakyt. Mes čia linksmina
mės, bet kaipo kareivis iš 
pereito karo as atsimenu daug 
dalykų ir kad parodyt savo 
dėkingumą aš duodu $5 dėl 
Rusijos medikalės pagalbos, 
pagelbėti tiems kareiviams, 
kurie šiandien taip didvyriškai 
kaujasi už žmonijos laisvę ir 
už savo šalį.”,

Draugai ir draugės pasekė 
drg. Bready. Pasirodė, kad ši
toj “suprizo partėj” mes visi 
atjaučiam, kas darosi pasau
lyje. Sekami draugai paauka
vo Rusijos pagalbai:

Draugai Bready’s $5; Bal
trušaičiai $2. Po $1: Urbaitis, 
Misevičienė, Whitanis, Sessa. 
Po 50c.: Narkevičienė, Repins- 
kienė, Demcey. Viso $12.50.

“Partė” buvo pas Breadžius 
namuose.

Dalyvavęs.

Marijona Senertienė, 57 m. 
amž., 251 Union Ave., Brook
lyn, mirė spalių 9 d., Green- 
point ligoninėj. Kūnas pašar
votas namuose. Bus palaidota 
spalių 12 d., 10 vai. ryto, šv. 
Jono kapinėse.

Miesto Tarybos pirmininkas 
Newbold Mortis pasisakė už 
Dewey, hooverinių republiko- 
nų kandidatą į New Yorko 
gubernatorius.

Florence Maider, 13 metų, 
tapo ant vietos užmušta, o Eli
nor Pierce, 12 m., sunkiai su-

Pirmadieniu Spąlįikj^J g4

0. Papienė Jau Namie •
Ona Papienė, LDS ir Mote

rų Kliubo narė, sugrįžus iš li
goninės prieš savaitę laiko. 
Randasi namie, 92 Meserole 
St.

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

Mary Gilmore, 77 m. am., 
66 Stagg St., mirė spalių 9 d., 
Kings County ligoninėj. Kūnas 
pašarvotas graboriaus Bie
liausko koplyčioj, 660 Grand 
St. Bus palaidota spalių 12 d., 
Šv. Jono kapinėse.

Padėkite Gelbėti Kariu 
Gyvastis

Amerikos Raudonasis Kry
žius renka kraują, kad juomi 
gelbėti gyvastis sužeistų kare 
arba atakose iš oro sužeistų 
civilinių.

Lietuvių moterų grupė užsi
registravo duoti kraujo spalių 
15-tą, tarp 2:30 po piet ir 
7:30 vai. vakaro.

Visos moterys, kurioms ga
lima, raginamos prisidėti. Da
vėjos kraujo turės nuvykti į 
Raudonojo Kryžiaus patalpas, 
57 Willoughby St.

žeista troko ant Broadway, 
prie 190th St., joms staiga už
bėgus skersai kelią prieš at
važiuojantį troką.

_____________ ___ i
Daugelyje New Yorko ros- i 

tauranų pereitą penktadienį 
išbandyta pasnikas — visai 
neduota mėsos.

“Laisvėje” galima gauti 
Apsigynimo Bonai

Akiniai už $7.50

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA

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

Keturios bolių alleys
Kainos Prieinamos

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

Clement Vokietaitis
Lietuvis Advokatas 

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. TRiangle 5-8622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7179

Per sekančias 30 dienų, mes 
darome šį specialį pasiūlymą 
savo seniems ir naujiems pa
či j antams.

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

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

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

STENGER & STENGER 
OPTOMETRISTS 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y.

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja fornišiuotas kam

barys vyrui. Del daugiau informa
cijų, prašome kreiptis sekamu ant
rašu: A. P., 427 Lorimer St., 
Brooklyn, N. Y. (239-240)

PAJIEŠKOJIMAI
Adelė Maneikaitė pajieško brolio 

Antano Maneikos, paeinančio iš Jo
naičių kaimo, Algirdžių parapijos, 

! Telšių apskr. Prieš 14-18 m. karą 
gyveno Kuboj, po karo jokių žinių 
apie jį neturiu. Jo paties bei žinan
čių apie jj, prašau atsiliepti. Antra
šas: Adelė Maneikaitė, c. Juan 
Carlos Gomez, 1216 Montevideo, 
R. O. del Uruguay. (238-239)

Pajieškau Felikso Juškos. Jis ap
leido Philadelphia, Pa. 1929 metais, 
palikdamas moterį ir du vaikučius. 
Jis yra apie 6 pėdų aukštumo, juo
di garbiniuoti plaukai, šviesaus vei
do. Amžiaus arti 50 metų, iš Kau
no red., nuo Jurbarko. Kas žinote 
kui’ jis randasi, prašau pranešti 
man, už tai duosiu $10.00 dovanų. 
J. Baradinskas, 8020 Suffolk Ave., 
Philadelphia, Pa. (237-239)

REIKALAVIMAI
Reikalingas stiprus, drūtas vyras 

dėl generalinio darbo. Prašome 
kreiptis pas Rubin Bros., 9-11 Boe- 
rum St., Brooklyn, N. Y.

(239-240)

Reikalingas bartenderis dirbti 
Bar ir Grill biznyje. Gali’atsišaukti 
vyras ar moteris. Patyrimo nerei
kalaujama. Valandos — 8 vai. ryto 
iki 6 vai. vakaro. Sekmadieniais ne
reikės dirbti. Dėl daugiau informa
cijų, kreipkitės į Cleveland Palace, 
234 Cleveland St., (prie Fulton St.), 
Brooklyn, N. Y. (Išlipkite Cleve
land St. stoties, važiuojant Jamaica 
linija). Tel. Applegate 7-9718.

(238-240)

' LORIMER RESTAURACIJA
ANTANAS BARZDA, Savininkas

417 LORIMER ST. “Laisvės” Name BROOKLYN

Geriausios rūšies

VALGIAI
Gaminami Europlško 

. ir Amerikoniško 
Stiliaus'

Puikūs lietuviško na
mų darbo kllbasal Ir 

kepta paršiena

Gaspadorlškal nuvirti 
kopūstai Ir barščiai

Atdara nuo anksti ryto iki vėlai vakaro 
Penktadieniais ir Šeštadieniais atdara per naktį 

Visada yra pasirinkimas pieniškų valgių Ir daržovių—virtų Ir žalių

: MATEVSAS SIMONAVIČJUS :
• &3T Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga •

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

Kiekvieną subatą • 
karšta vakarienė. e 
Atskiras kambarys • 

. užėjimui su mote- • 
rimis. Nedėliomis • 
atdaras nuo 1 vai.' • 
dieną iki vėlai. J

• 426 SOUTH 5th ST. BROOKLYN, N. Y. .
• Blokas nuo Howm St eleveltarlo stoties. Te). EVergreen 4-8508 •

Pirkite Kareiviam KALĖDŲ Dovanas DABAR

Paskutinė Išsiuntimo Diena 1-ma Lapkričio
Užeikite ir apžiūrėkite mūsų

Speciali kareiviams dovanų departmentą
Maži rankpinigiai palaikys bi daiktą.

1

VERI-THIN' RAMONA VERI-THIN* MAPI ML-

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

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

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

kad visados bus patenkinti.

Linksma Pare Kiekvieną Šeštadienį!
TURIME GERŲ VYNŲ IR DEGTINIŲ

Ateikite pasimatyti su Giviais
8taj Geriausias Alus Brooklyne

459 GRAND ST.
Skersai nuo Republic Teatro

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