
KRISLAI
Ir popiežius nemiega.
Politikoje iki ausy.
Kur galybė, ten bažnyčia.
Apjakelio zauna.
Tie Lietuvos pripažinimai.

Rašo A. BIMBA

Prezidento Roosevelto pa
siuntinys ponas Taylor lankėsi 
pas popiežių, Katalikų Baž
nyčios galvą. Jis ten nebuvo 
nuvykęs tik paviešėti. Popie-
žius j j kvietė.
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Ką Taylor kalbėjo su po
piežium Pijum XII, žinoma, 
pasilieka slaptybėje. Matyt, j 
popiežius nujaučia, kokie vė-l 
jai gali pradėti greitai pūsti. I 
Jis linksta ten, kur pergalė 
matosi.

Amerika Kovoja už Visų 
Tautų Laisvę, Sako 
Prez. Rooseveltas

SOVIETAI DAUŽO 
NACIUS VISUOSE 

FRONTUOSE

M. Šumausko Kalba Lietuvos 
Respublikos Aukščiausios 

Tarybos Sesijoje
Reikia pripažinti, kad Vati

kanas yra didelė politinė jė- dienoj, pirmadienį, 
ga> Popiežius turi įtakos ti
kinčiuose. , . .

Popiežius visuomet įsivėlęs I timpą, pareiškimą, kuria- 
į politiką iki ausų, iki šiol jis'me, tarp kitko, sakė, kad 
palaikė kruvinuosius Mussoli- i Jungtinės Valstijos kovoja
nį ir Franco. Nereikia nei kal
bėti, kad be jo paramos tie 
budeliai nebūtų įsigalėję.

Kažin kokiais ten principais 
Vatikano valdovas nesiremia. 
Jis nori galios. Jis nori laiky
tis su gailingaisiais, kurie už
tikrina jam saugumą ir jo 
dvasiškijai n e p aliečiamybę 
naudotis turtais ir “ganyti” 
viemuosius.

Tai buvo Ispanijos civilinio 
karo laikais. Kai Barcelona ir 
Madridas tebebuvo lojalistų 
rankose, kai atrodė, kad Fran
co gaujos bus nušluotos. Po
piežius jieškojo, slaptai, žino
ma, pasitarimo su lojalistų va
dais. Jis žadėjo jiems pripaži
nimą, jei tik jie duos užtikri
nimą, kad Katalikų Bažnyčios 
dvasiškija Ispanijoje bus pa
likta valdyti didžiuosius tur
tus ir sauvaliauti.

Deja, Francui į pagelbą atė
jo galingos Hitlerio ir Musso- 
linio karinės jėgos. O Angli
ja ir Francija uždarė .gelius 
rėmimui lojalistų. Karo svars
tyklės pasviro kiton pusėn ir 
popiežius visomis keturiomis 
išėjo prieš lojalistus.

Buvo laikai, prieš karą, kuo
met Mussolinio sostas irgi la
bai svyravo. Buvo manyta, 
kad tas pasipūtęs nenaudėlis 
turės nešdintis.

Popiežius susirūpino. Jis 
kreipėsi prie pačių radikališ- 
kiausių italų, klausdamas jų, 
ką jie darytų su popiežiaus 
sostu ir bažnyčios turtais ir 
dvasiškija, jeigu Mussolinis 
būtų išvytas.

Politinis apjakėlis Grigaitis 
vėl paleido burną prieš Justą 
Paleckį. Grigaitis Paleckį jau 
likvidavo ir palaidojo. Jis ste
bisi (“N.” spalių 8 d.), kad 
Balis Baranauskas “iš kažin 
kur pakilo,” vietoje Paleckio.

Matyt, Grigaitis neskaitė 
knygos “Naujoji Lietuva Fak
tų ir Dokumentų šviesoje.” 
Jis ten būtų matęs, kad Bara
nauskas 1940 metais buvo iš
rinktas Lietuvos Aukščiausios 
Tarybos prezidiumo pirminin
ku.

Tas pats menševikų profe
sorius reikalauja, kad niekas 
nepripažintų Tarybų Lietuvos, 
todėl, kad kol kas Jungtinės 
Valstijos nesančios jos pripa- 
žinusios.

Tai kitas pasirodymas ne
žinojimo istorijos. Grigaitis, 
matyt, nežino tos paprastos 
istorinės tiesos, jog po pereito 
karo Amerikos valdžia negrei
tai pripažino Lietuvos, bet 
Lietuva gyvavo.

Arba, pavyzdžiui, Amerikos 
valdžia nepripažino Sovietų 
Sąjungos net iki 1933 metų, 
bet Sovietų Sąjunga puikiai 
gyvavo.

Hitlerio gaujoms užėjus, 
Lietuvos Tarybinė Vyriausybė 
turėjo pasitraukti ir pasitrau
kė. Ji gyvuoja, veikia ir at
stovauja Lietuvą, kaip Norve- 

(Tąsa 5-tam pusi.)

Washington. — Kolumbo 
prezi

dentas Rooseveltas išleido

Prezidentas Reikalaus 
Draftuot 18-19 Metu 
Amžiaus Jaunuolius

Washington spal. 12.—Ne
oficialiai pranešama, kad 
prezidentas Rooseveltas, ne
užilgo kalbėdamas per ra
diją, ragins kongresą išleist 
įstatymą, pagal kurį būtų 
imami karinėn tarnybon 
jaunuoliai 18 ir 19 metų am
žiaus.

Hitleris Mato Ateinan
čią Jam Pragaišti

London. — Anglijos mi- 
nisteris pirmininkas, Wins
ton Churchill pareiškė, kad 
Hitleris gana aiškiai mato 
besiartinantį jam galą. Tal
kininkai turi viršenybę ore 
prieš vokiečius. Naciai pra
randa daugiau laivų, negu 
jie gali pasistatyt, Sovieti
niame fronte greičiau eik- 
vojasi hitlerininkų jėgos, 
negu naciai gali sudaryt 
naujų jėgų.
NACIŲ DESPERACIJA
Matydami ateinančią sau 

pragaištį, hitlerininkai, įpul- 
dami į desperaciją, todėl, 
surakinę j a geležiniais pan
čiai paimtus nelaisvėn ang
lus. Todėl Anglija lygiai 
kietai elgsis su paimtais ne
laisvėn vokiečiais, kaip į- 
spėjo Churchill.

“LUBOS” RENDOMS
Washington. — Valdiška 

kainų administracija už
draudė kelti rendas (nuo
mas) dar 97-se srityse, kur 
dirbama karui svarbūs reik
menys. ■

Didžiausiame Amerikos 
mieste, New Yorke dar nė
ra uždėta rendom “lubų”, 
bet kainų administratorius 
Leonas Henderson žada ir 
New Yorke užgint gyvena
mųjų patalpų branginimą, 
nors tame mieste dabar yra 
ir daug tuščių namų .

JOE LOUIS PASITRAU
KIA Iš KUMŠTYNIŲ

Omaha, Nebr. — Pasau
linis kumštynių čampionas, 
negras Joe Louis, Amerikos 
armijos sardžentas, sako, 
kad jis daugiau jau nesi- 
kumščiuos. “Apie karo pa
baigą,” girdi, “aš būsiu jau 
30 metų amžiaus ar dau
giau; tai reiškia jau perso
nas kumščiuotis.”

Topeka, Kan., spal. 12.— 
Karinio orlaivio nelaimėje 
užsimušė 8 amerikiečiai la
kūnai.

ne tik už save, bet ir už visij 
tautų laisvę.

Kada Jungtinės Tautos 
laimės karą, tai bus laimė
tas visom tautom saugumas 
nuo fašistinių užpuolikų ir 
grobikų.

Vien Orlaiviais Negali
ma Sumuš! Priešą, Sa
ko Sovietą Generolas
Maskva. — Generolas Ni

kolajus Žuravlevas, vienas 
iš Raudonojo Oriai vyno ko
mandierių, rašo sovieti
niuose laikraščiuose, kriti
kuodamas tuos amerikie
čius, kurie teigia, kad 
Amerika ir Anglija vien 
bombardavimais iš oro ga
lėtų sumušt Vokietiją. Gen. 
Žuravlevas sako, kad jeigu 
amerikiečiai ir anglai lakū
nai plačiai ir nuolat atakuo
tų vokiečius, tai galėtų pa- 
silpnint juos; bet, girdi, 
kvaila būtų manyt, kad vien 
oro veiksmais galima lai
mėt karą.
VIENI ORLAIVIAI NET 
NEGALI SUDARYT JO

KIO FRONTO
Gen. Žuravlevas rašo, jog 

Anglija ir Stalingradas yra 
liudytojai, kad orlaiviai ne
gali sulaužyt kariuomenės 
pasipriešinimų ant žemės. 
Priešai gali būt sumušti 
tik sutartinai veikiant ar
mijai, jūrų laivynui ir orlai- 
vynui, sako žuravlevas.

“Orlaiviai gali daug nu
veikti, bet be kariuomenės 
jie negali pasiekti pergalės 
jokiame fronte. Vien tik or
laiviai negali net sudalyti 
jokio fronto.”

LEWIS NEBUS PRIIMTAS I 
DERYBAS TARP DARBO 

FEDERACIJOS IR CIO
Toronto, Canada. — A- 

merikos Darbo Federacijos 
pirmininkas William Green 
atmetė siūlymus, kad dery
bose dėlei vienybės tarp 
Darbo Federacijos ir CIO 
dalyvautų John L. Lewis, 
pirmininkas Jungtinės Mai- 
nierių Unijos.

Lewis sudarė mašiną, ku
ri praeitą savaitę ištraukė 
Mainierių Uniją iš CIO.

Federacijos pirmininkas 
Green pareiškė, kad bus 
panaujintos derybos dėlei 
apsivienijimo' CIO su Dar
bo Federacija; tuo pačiu sy
kiu jis pridūrė, kad Lewiso 
priėmimas į derybas nieko 
gero neduotų, o tik erzintų 
CIO ir kliudytų pastangas, 
siekiančias apvienyt tas dvi 
didžias unijines organizaci
jas.

FRANCOZAI UŽMUŠĖ 17 
VOKIEČIŲ KARIŲ

Maskva. — čia gauta ži
nia, jog francūzai patriotai 
užmušė septynioliką nacių 
karių arti Paryžiaus.

Maskva, spal. 12. — Vo
kiečiai, praradę 250,000 sa
vo karių, vien tik užmuštų 
(apart sužęistų ir nelais
vėn suimtų), taipgi netekę 
didelio skaičiaus tankų ties 
Stalingradu,. šiuo- tarpu be
veik liovėsi atakavę jį ki
taip, kaip tik iš kanuolių ir 
iš oro.

(Pranešama, kad Hitleris 
skubiai siunčia naujus pa
stiprinimus vokiečiam Sta
lingrado srityje.)

Raudonoji Armija atme
tė atgal nacių gaujas Moz- 
doko srityje ir j pietų ry
tus nuo Novorossiisko, Kau
kaze.

Į šiaurius ir šiaurių vaka
rus nuo Stalingrado sovie
tinė kariuomenė, ofensyviai 
kovodama, grūda tolyn 
priešus atgal. Oficialis So
vietų pranešimas sako, kad 
raudonarmiečiai, vyriausio
je komandoje maršalo Ti- 
mošenko, atėmė iš hitleri
ninkų eilę stiprių pozicjjų. 
Pirmieji Sovietų kariuome
nės daliniai keliuose sekto
riuose įsiveržė į vokiečių li
nijas.

VOKIEČIŲ KRAUJO 
UPĖ

Naciai metė naujas dide
les jėgas savo tankų, orlai
vių ir pėstininkų į mūšius 
Mozdoko srityje, bet vis 
tiek tapo atblokšti atgal.

Berlyno radijas pavadino

Buvę Raudonarmiečią 
Polit. Komisarai Pake

liami į Oficierius
Maskva. — Raudonosios 

Armijos oficieriai įrodė sa
vo darbais, kaip jie yra iš
tikimi ir pasiaukoję savo 
kraštui iki mirties; tai ne
bėra reikalo laikyt prie jų 
politinius komisarus, kaipo 
švietėjus, patarėjus ir karo 
veiksmų sprendėjus išvien 
su komandieriai. Todėl So
vietų vyriausybė atšaukė 
politinius komisarus, kaipo 
tokius.

Bet tie komisarai turėjo 
gana apšvietos ir patyrimų 
tiesiog po priešų ugnim. Už
tat jie dabar yra skiriami 
oficieriais ir komandieriais 
sovietinių karinių veiksmų. 
Naujose savo pareigose jie 
tačiau, priklausys nuo auk
štesniųjų Raudonosios Ar
mijos komandierių.

“Moterys, kurios tarnavo 
kaip politiniai komisarai, 
bus pagalbininkės karo lau
ko komandierių,” — rašo 
United Press, amerikiečių 

žinių agentūra.
TAUTINĖS~ŠOVIĖTŲ 

VIENYBĖS ĮRODYMAS
London. — Anglijos spau

da rašo, jog “politinių ko
misarų atšaukimas reiškia 
dvasinę (Sovietų žmonių) 
vienybę, o tai turi milžiniš
kos svarbos.”

Egiptas. — Amerikos ir 
Anglijos orlaiviai pleškino 
fašistų prieplaukas.

Tereką (Kaukazo upę) 
“prakeikta upe, kurion iš
lieta jau tiek daug vokiečių 
kraujo.”

Už fašistus kalbąs Vichy 
Franci j os radijas sako, jog 
vokiečiai gal visai liausis 
veikę Stalingrado srityje. 
Vichy teigia, kad ažuot to, 
naciai, matyt, maršuosią 
linkui Astrachan miesto, 
prie Kaspijos Jūros.

Perkūnuoja dvikova tarp 
Sovietų ir vokiečių kanuo-- 
lių ties Stalingradu. Bet 
šiuo tarpu mažai tematyti 
nacių tankų, kurie tiesiog 
veiktų prieš Stalingradą. O 
pirm keleto dienų net po 
tūkstantįHitlerio tankų ata
kuodavo tą miestą. Tačiau 
dabar per dieną sovietiniai 
kovotojai vis tiek sužalojo 
dar septynis priešų tankus 
ir užmušė tūkstantį vokie
čių šiaurvakariniuose Sta
lingrado priemiesčiuose.

Į pietų vakarus nuo No
vorossiisko raudonarmiečiai 
užmušė 2,000 rumunų fašis
tų karių, o likusieji persi
gandę bėgo atgal. Vokiečiai 
sušaudė kelis tuzinus rumu
nų,; bėgusių atgal.

Siniaviho srityje, Lenin
grado fronte, sovietiniai ko
votojai. atėmė iš vokiečių 
vieną kariniai svarbią auk
štumą. Nadiai bandė ją at
griebt, bet raudonarmiečiai 
nuvijo juos atgal ir užmušė 
1,200 hitlerininkų.

Stalingradas 2,000 Kar
ty Bombarduojamas 

Iš Oro per Dieną
London. — International 

News Service praneša iš 
Sovietų fronto, kad vokiečių 
orlaiviai pirmadienį bom
bardavo Stalingradą du 
tūkstančius kartų.

Seną Sovietą Lėktuvą 
Naciai Vadina “Nauju 

Slaptu Ginklu”
Maskva. — Raudonarmie- 

čiai rado pas užmuštus bei 
nelaisvėn paimtus vokiečius 
laiškų, kur rašoma apie 
kokį tai “tylų sovietinį or
laivį arba sklandytuvą, ku
ris naktimis mėto bombas į 
vokiečių pozicijas ir patai
ko į jas su baisiu tikrumu.”

Bet tas orlaivis, kurį na
ciai vadina “nauju slaptu 
Rusijos karo pabūklų,” yra 
penkiolikos metų senumo 
lėktuvas, kuris buvo varto
jamas lavinti lakūnam.

To lėktuvo rėmai ir spar
nai aptraukti audeklu ir 
lengvi. Jis negali daugiau 
skrist kaip 70 mylių per va
landą. Užtat’jis skrenda ga
na tyliai ir gali pakilt ir nu
sileist be jokių šviesu ant 
žemės. Jis taip pat gali, su
stabdęs savo motorą, visiš
kai negirdimai sklęsti že
myn. Tokie gi dalykai daro 
tuos senus sovietinius lėktu
vus baisiais naciams karo 
pabūklais.

Talkininkai Nuskandino 
4-ris Nacių Submarinus

London. — Keturi mažiu
kai Laisvųjų Norvegų kari
niai laivukai ir vienas ang
liškas naikintuvas sunkiai 
sužalojo, ir, matomai, nu
skandino keturis nacių sub
marinus Atlanto Vandeny
ne.

Amerikiniai Orlaiviai vėl 
Ardė Fašistų Uostus

MASKVA, RUGS. 24, SOV. ŽINIŲ BIURAS.
Tarybinės Lietuvos Respublikos Aukščiausios Tary

bos sesijoje M. šumauskas, Aukšč. Tarybos atstovas, pa
sakė sekamą kalbą:

Fašistiniai vokiečių banditai yra visam pasauliui ži
nomi kaipo surembėję melagiai, šmeižtai, melai ir ap
gaudinėjimai yra įrankiai, kuriais jie kovoja, siekdami 
pavergt ir sunaikint kitus kraštus ir tautas.

Bet nei vokiečių fašistai nei lietuviškieji savo šalies ir 
savo tautos pardavikai niekada neįstengs sumažinti 
reikšmę tarimų, kuriuos Lietuvos Liaudies Seimas pa
darė naudai lietuvių tautos, lietuvių darbininkų ir visos 
Lietuvos. Taip pat niekuomet nepavyks jiems suteršti 
vardą Liaudies Seimo, kuris atnešė Lietuvos žmonėms 
laisvę.

Liaudies Seimas suteikė darbo žmonėms teisę organi
zuotis į darbo unijas ir politines organizacijas, kad jie 
galėtų geriau ginti savo teises ir gerinti sau sąlygas. 
Nepaprasta darbininkų energija ir entuziazmas greitai 
apdengė ištisą Lietuvą plačiu tinklu darbininkų organi
zacijų.

Vokiečių fašistai banditai sunaikino visas darbo žmo
nių organizacijas Lietuvoje ir skandina jūroje kraujo 
kiekvieną ženklą darbo žmonių kovos už savo teises.

Lietuviai darbininkai niekuomet neužmirš!
Kada Lietuvos seimas pradėjo veikti, tuo laiku Lie

tuvoj buvo nedarbas, dėl kurio kentėjo baisų vargą šim
tai tūkstančių darbo žmonių, tame skaičiuje ir daug 
profesionalų.

Liaudies Seimas nutarė konfiskuoti dvarininkų ir 
stambiųjų savininkų žemes ir pervedė į valstybės nuo
savybę stambiąsias pramonės įmones; tuo būdu jis 
vė valstybei galimybę suteikti darbą dešimtim tūkstan-’- '. . - 
čių žmonių. Tie Liaudies Seimo istoriniai tarimai taip 
sparčiai ir didžiai išvystė pramonę, kad pradžioje 1940 
metų rudens jau stokavo ne tik išlavintų darbininkų/ 
bet ir paprastų. Tatai reiškia, jog liaudies Seimo veiks
mai išvadavo šimtus tūkstančių jaunų ir senų darbinin
kų iš vargo ir skurdo ir davė jiem tikrą gyvenimą.

Dabar gi, užgrobę Lietuvą, vokiečiai banditai vėl va
ro darbo žmones į gatves, nusmerkdami juos skurdui ir 
badui arba išgabena juos Vokietijon vergauti vokie
čiams imperialistams.

Lietuviai darbininkai niekuomet neužmirš!
Liaudies Seimo išleisti įstatymai įvedėk astuonių va

landų darbo dieną, poilsio dieną kas savaitė ir apmoka
mus šventadienius. Vokiečių gi imperialistai priverčia 
Lietuvos darbininkus iki apalpimo dirbti ne tik šiokio
ms dienomis, bet ir sekmadieniais.

Lietuviai lauko ūkio darbininkai pirmiau, apsipilda
mi prakaitu, dirbo žemę dvarininkų ir buožių. Už sun
kųjį savo darbą jie nieko daugiau negaudavo, kaip tik 
pusiau-alkaną gyvenimą ir pūsles ant rankų ir kojų, o s 
stambieji žemės savininkai traukdavo sau pelnus iš jų 
darbo.

Liaudies Seimas atėmė, dvarininkų ir stambiųjų savi
ninkų žemes ir padalinė jas tiem, kurie jas dirbo ir 
laistė prakaitu savo veido.

Lietuvos sodžiaus darbo žmonės niekuomet neuž
mirš !

Liaudies Seimas davė Lietuvos darbo žmonėms laisvę 
ir gerbūvį. Vokiečiai okupantai atnešė Lietuvos darbo 
žmonėms vergiją, skurdą ir badą, kalėjimus ir koncen
tracijos stovyklas, sušaudymus ir kartuves.

Liaudies Seimas suvalstybino bankus ir dideles pra
monės įstaigas. Tai reiškia, jog fabrikai, dirbtuvės ir 

(Tąsa 5 puslapyje)

Amerikiečiai Padegė- 
Japoną Lėktuvlaivį

Australija, spal. 12. —A- 
merikos orlaiviai dviem 
bombom sunkiai sužalojo ir 
padegė japonų orlaivių iš- 
vežiojimo laivą, 10,000 to
nų.

Daugiau Jap. Įsiskver
bia į Guadalcanal

JaponųWashington.
laivai, po tamsos priedanga, 
vis įgabena šiek tiek dau
giau savo kariuomenės į

CairOj Elgiptas. — Ameri
kos orlaiviai antrą dieną 
paeiliui bombardavo fašistų 
taisomas prieplaukas Ben- 
gazi ir kituose uostuose Li- Guadalcanal salą prieš ame- 
bijoj ir Egipte. rikiečius.
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politika, kad Hitleris galėtų vesti viena
me fronte karą. Ir to- tikslo atsiekimui 
“Naujienos” stoja prieš antro.fronto ati
darymą. Jos nesiskaito- su jokiais faktais, 
bet šaukia ir šaukia prieš antrą frontą.

Pav., “Naujienos” (No. 235) sako: 
“Jokių susitarimų Churchillas ir RooSe- 
veltas dėl antro fronto atidarymo 1942 
metais su Molotovu nedarė.”

O iš kur žino “Naujienos”, kad neda
rė? Ar joms Rooseveltas ir Churchillas 
kada nors tą pareiškė? Nieko panašaus! 
Priešingai, po Molotovo apsilankymo 
Londone ir Washingtone buvo vienu kar
tų pareikšta Washingtone, Londone ir 
Maskvoj, kad Jungtinių Tautų antro 
fronto atidarymas 1942 metais yra svar
biausias reikalas. Tai aiškus pareiškimas 
už antro fronto atidarymą.

Ir jeigu dabar Sovietų Sąjungos prem
jeras J. Stalinas reikalauja, kad talki
ninkai atliktų savo pareigą pilnai ir nu
statytu laiku, tai daugiau negu aišku, jog 
antro fronto atidarymui buvo nustaty
tas laikas. Hitleriškos papūgos iš “Nau
jienų” istorijos faktų negalės pakeisti.

Melas!
“Naujienos”. (No. 235) išspausdino il

gą straipsnį apie Hesso misiją į Angliją 
1941 metais, su taikos pasiūlymu ir pa
siūlymu sudaryti suokalbį prieš Sovietų 
Sąjungą.

Hesso misija seniai mūsų spaudoj jau 
buvo numaskuota.

Bet “Naujienų” redakcija sako: “...Mo
lotovas, atsilankęs Berlyne rudenį 1940 
metų Įteikė per Rudolfą *Hessą, ne per 
ką kitą, draugiškus sveikinimus ir lin
kėjimus Vokietijos nacių partijai nuo 
SSSR komunistų partijos.”

Šis “Naujienų” prasimanymas yra vie
nas iš bjauriausių! Jokių Molotovas svei
kinimų neteikė nacių partijai ir niekur 
jis nekalbėjo Komunistų Partijos vardu.

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

Act of March 3, 1879.

Gestapininkų Organui Sąžinišku- 
mas Tai “Šmeižtas”

Mes kelis kartus pabrėžėme, kad 
Jungtinės Tautos karą laimės tik tada,
kada jos viena kitą pilniausiai rems, ka-

, da gyveniman praves nuoširdžiai ir są
žiniškai sutartis, kada viena kitai padės 

i ir pasitikės, Tokioj dvasioj buvo pasira
šyta Sovietų Sąjungos ir Anglijos sutar
tis, kai)) tos milžiniškos valstybės ben
dradarbiaus karą išlaimėjusios prieš hit- 

. lerizmą. Tokioj dvasioj buvo padaryta iš 
Washingtono, Londono ir Maskvos pa
skelbimai, po Molotovo apsilankymo, 
kad Jungtinės Tautos antro fronto ati
darymą skaito svarbiausiu ir vyriausiu 
dalyku 1942 metais, kad pilnai tuo klau
simu susitarta.

Ir jeigu antro fronto nėra, tai už tai 
kas nors yra kaltas. Mūsų prezidentas 
paskelbė, kad be antro fronto Hitlerio 
sumušti nebus galima. Tokia jau aiški 
kiekvienam tiesa, jog sakymas, kad “ne-
galime”, kad “silpni”, tai žemina Jungti
nių Valstijų ir Anglijos garbę ir į labai 
nepavydėtiną poziciją pastato demokra

tė tijas. Ir mes pažymėjome, kad Jungtinių 
Tautų tarpe stoka pasitikėjimo, vienin
gumo, draugiškumo ir sąžiniškumo, be 
kurio negalima karą laimėti.

Tas Hitlerio agento Prano Ancevičiaus . J 2£anui “Naujienoms” pavirto dideliu 
i "^“šmeižtu” prieš Ameriką, ir jos (No. 
V 2^) rėkia būk mes “šmerziame” Ameri- 

' kos ir Anglijos vyriausybes.
71 Gi tuo pačiu kartu, spalių 7 d. iš Lon- 

dono praneša United Press žinių agentū- 
Hra, kad Londono “Times” įtalpino straip

snį apie dabartinius debatus antro fron
to reikale, kur tarpe kitko pareiškia:

“Tai yra įrodymas, kad Jungtinės Tau- 
(tos nėra vieningos, kad kol kas jos pasi

dalinę, kas sumažina jų viena kitai pa
sitikėjimą, o be aiškių tikslų ir absoliu- 
čio pasitikėjimo, priešo negalima nuga

li Kti-”
Tai yra tas, ką mes sakėme ir sako

me. Ir Jungtinių Tautų tarpe vieningu
mas ir greitesnis karo išlaimėjimas bus 
tik tada, kada susitarimai bus pravesti 
gyveniman. Dabar jau negalima kalbėti, 
kad antras frontas nebuvo susitarta šie- 
met atidaryti. Stalino pareiškimas, 
“Pravdos” straipsniai ir Willkie pareiš
kimai. pilniausiai įrodo, kad sutarto laiko 
'diena jau praėjo ir kas nors dėl to yra 
kaltas.

Jeigu “Naujienų” pro-naciai nori pasa
kyti, kad visi Amerikoj yra nuoširdūs 
Jungtinių Tautų reikalams, tai kaip jos 
galės išaiškinti tą, kad tūli mūsų valdi
ninkai jau 14-ka mėnesių kaip sabota- 
žnioja prezidento Roosevelto įsakymą pa
siųsti žibalo ir TNT gaminimo mašinas 
į Sovietų Sąjunga, kurias SSSR užpir- 

fl ko?!
I ----------------------
' y '‘Naujienų" Papūga

Hitlerio agento Prano Ancevičiaus or
ganas “Naujienos” stulpu stoja prieš an
trą frontą, nes tai yra Hitlerio politika,

"Laisvės” Popieros 
Fondas

Rudeniui jau įpusėjant, 
privalome prisiminti, kad ir 
mūsų dienraštis turi būti 
aprūpintas žiemai. Prana
šaujama, kad bus sunku su 
kuru šią žiemą. “Laisvės” 
namas apšildomas anglimi. 
Anglies dar galima gauti, 
tik reikia pinigų. Geri “Lai
svės” patriotai savo dienra
ščio reikalus skaito taip ly

giai, kaip patys savo reika
lus ir aukoja jo reikalų ap
rūpinimui.

Šią savaitę mūsų dienraš
tis aukų gavo sekamai:

ALDLD 138 kp., Mas- 
peth, N. Y., (per J. Kalvai
tį), $10.00.

Po $5.00: L. Tilvikas, 
Easton, Pa. ir A. Skirmon- 
tas, Maspeth, N. Y.

Negales Willkie Ignoruoti
Kada Wendell Willkie griežtai pasisa

kė už antro fronto atidarymą ir Jungti
nių Tautų ofensyvą prieš “Ašį”, be ko 
negalima karą laimėti, tai antro fronto 
priešai bandė su juo “nesiskaityti”.

Bet kai kurie greitai prablaivėjo. Mr. 
Wm. Philip Simms jau rašo iš Washing
tono, jog kai kas Amerikoj nenori skai
tytis su Mr. Willkie, prezidento pasiun
tiniu, bet Sovietų Sąjungoj, Chinijoj ir 
net Indijoj žmonės į jį žiūri, kaipo į 
Jungtinių Tautų laimėjimo balsą!

Besąžiniškai ir Begėdiškai
Spalių 9 dieną New Yorko “Daily 

News” atviriausiai parodė, kas apeina 
antrojo fronto priešams. Jis rašo:

“Let Reds Do It”. Ir pareiškia dėl Hit
lerio ir jo talkininkų karo prieš Sovietų 
Sąjungą: “Kas liečia mus, tai Rusija ir 
Vokietija gali muštis ir užsimušti iki jų 
mirties, tokis mūsų velinimas, bet ne iki 
mirties nors vieno tikro Amerikos ka
reivio.” < ;

Čia jau aiškus veidas, ko nori “Daily 
News” antro fronto priešai ir jų plauko 
elementai. Čia aiškiai pasakyta, kaip jie 
atsineša linkui Jungtinių Tautų reikalų. 
Aišku, kad tokia jų politika veda ne prie 
mūsų, bet prie Hitlerio karo laimėjimo.

—I—

25,000 Nacių Lavonų per Savaitę
Kada pereitais metais pabaigoj lapkri

čio Raudonoji Armija supliekė Hitlerio 
jėgas ir atsiėmė Rostovą ant Dono, tai 
naciai suriko: “Mes jį sunaikinsime iš 
kanuolių ir lėktuvų.” Jų grumojirųas taip 
ir pasiliko tuščias.

Dabar per savaitę Hitleris netenka 
vien prie Stalingrado 25,000 užmuštų ir 
bent -tris kartus tiek sužeistų fašistų. 
Nacių propagandos skyriai jau vėl šau
kia, būk jie Stalingradą iš kanuolių ir 
lėktuvų baigs naikinti. Stalingradas vir
to budelių hitlerininkų kapais.

J. Stanulis, Torrington, 
Conn., $4.00 ir S. Tvarijo- 
nas, Detroit, Mich. $3.00.

Po $2.00: E. Bernotienė, 
Brighton, Mass.; J. Matule
vičius, Dorchester, Mass.; 
B. Martinionis, Waterbury, 
Conn.*; K. Yudickas, Easton, 
Pa.; William * Mankauskas, 
Worcester, Mass, ir J. Ste
ponais, Brooklyn, N. Y.

Po. $1.00: A. Butrimas, 
Harvey, Ill.; Millie Barnett, 
Hartford, Conn.; Ant. ši- 
manskas, Milwaukee, Wis.; 
F. Piktinas, Connerton, Pa.; 
V. Kelmelis, Torrington, 
Conn.; Juozas Smukaitis,

I i '
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Stalingrado Did vyriai Bus 
Nepamirštami

Stalingrado gynėjai nie
kados nebus pamiršti civi
lizuoto pasaulio. Dar mes 
stovime perarti pačių įvy
kių, kad pilnai įvertinti jų 
kovas, pasišventimą ir gė
dytis tos pozicijos, kurioje 
yra pastatyta Anglijos ir 
Jungtinių Valstijų liaudis 
neatidarydama antro fron
to. Stalingrade raudonar
miečiai, darbininkai, mote
rys ir vaikai miršta tūks
tančiais už mūsų laisvę, už 
mūsų santvarką, o mes sto
vime nuošaliai, kaipo koki 
žiūrovai ir tėmijame jų ko
vas, kaip futbo.lės žaislą!

Spalių 5 dieną hitlerinin
kai siauru ruožtu metė 100 
tankų ir 45,000 armijos Sta
lingrado priemiesty j. Ties 
Stalingradu ant 40 mylių 
fronto buvo, per 525,000 na
cių armijos, tūkstančiai 
tankų, tūkstančiai kanuo
lių, miestą puolė nemažiau 
1,500 nacių orlaivių! Vėl vi
sa padangė uždengta tam
siu smirdančiu dūmu. Vėl 
dreba apylinkė, kaip rašo 
amerikietis korespondentas 
Mr. Henry Shapiro.

Sovietų Sąjungos Komu
nistų Partijos dienraštis 
“Pravda” atsišaukė į Sta
lingrado gynėjus sekamais 
žodžiais: “Aplinkui žemė 
dreba, dunda ir viskas de
ga... Bet Stalingrado gy
nėjų širdys yra kietesnės, 
kaip vokiečių plienas... Sta
lingrado apgynėjai, atlikite 
jūsų šventą pareigą — ap
ginkite Stalingradą!

“Stovėkite kietai, jūs Sta
lingrado didvyriai! Atmuš- 

■ kite priešą ! Stipriau ir ga
lingiau jūs duosite priešui 
smūgius, galingesnė bus So
vietų Sąjunga ateityj.

“Milionai žmonių, milio- 
nai širdžių visose pasaulio 
dalyse yra su jumis. To
dėl, draugai, veskite jūsų 
kovas taip, kad kuo daugiau 
nuleidus priešui kraujo, at
metus jį atgal ir paskui ga
lutinai sunaikinus!”

Taip šaukiasi dienraštis 
“Pravda.” Taip nusistatę vi
si Sovietų Sąjungos gyven
tojai. Kovoj už mūsų visų 
laisvę, krauju jie apsipylę, 
tūkstančiais kasdien mirda
mi reikalauja iš mūs — A- 
merikos ir Anglijos—atlikti 
savo pareigą, kaipo talki
ninkų, ateiti į pagelbą, ati
daryti antrą frontą!
Voronežas, Stalingradas ir 

Kaukazas
Dienraštis “P. M.” patei

kė platų aprašymą Stalin
grado kovų. Tūlais davi
niais ir mes pasinaudosime. 
Hitleris 1942 metų ofensyvą 
prieš Sovietųi Sąjungą pra
dėjo pabaigoj birželio. Jis 
planavo ją pradėti gegužės 
mėnesį, bet Sevastopolio 
didvyriai suardė jo planus.

Hitleris sukuopęs savo, 
Rumunijos, Vengrijos, Slo
vakijos, Italijos ir dalį Fin- 
liandijos jėgų metė prieš 
Voronežą tikslu, kad jį pa
ėmus ir iš ten viena kryp
timi, rytine puse Dono, pul
ti Stalingradą, o kita pulti 
Maskvą. Kovos taip buvo 
žiaurios Voronežo srityj, 
kad iki liepos 15 d. naciai

Rego Park, N. Y.; V. J. 
Stankus, Easton, Pa.; M. 
Šulskis, Easton, Pa.; Gco. 
B r a k n i s, Pontiac, Mich.; 
A. Shinkus, Connerton, Pa., 
50c.

Širdingai dėkojame vi
siems, kurių vardai aukš
čiau sužymėti, už aukas ir 
tikimės aukotojus paseks 
kiti “Laisvės” prieteliai.

“Laisvės Administracija 

ten neteko vien užmuštais 
35,000 kareivių ir oficierių. 
Raudonoji Armija ne vien 
apgynė Voronežą, bet Hit
lerio gaujas permetė atgal 
per Dono upę. Von Bocko o- 
fensyvas prieš Voronežą i- 
ki liepos pabaigos susmuko.

Tada Hitlerio jėgos užė
mė Dono. įlanką, persigrū- 
do per pietinę jo dalį ir pa
siekė Priekaukaziją — Mai- 
kopą, Novorossiiską, Mozdo- 
ką. Bet vyriausias jėgas 
naciai permetė per Doną 
prieš Stalingradą. Čia jie, 
pasinaudodami nebuvimu 
antro fronto prieš Hitlerį, 
sutraukė visas jėgas, kiek 
tik galėjo iš Balkanų, Fran- 
cijos; Belgijos, Holandijos, 
Norvegijos ir net lėktuvus 
su orlaivininkais iš E’gipto 
atvežė.

Rugpjūčio 16 dieną Hitle
rio generalis ofensyvas pra
sidėjo prieš. Stalingradą. Iš 
piet-vakarų pusės jis metė 
tūkstančius tankų Von Klei
sto, o iš šiaur-vakarų pu
sės taip pat tūkstančius tan
kų ir mašinerijos iš Klec- 
kaja srities.

Prasidėjo titaniškos ko
vos, kokių netik žmonijos 
istorijoj nebuvo, bet ir na
cių kare prieš Sovietų Są
jungą dar nebuvo taip ne
dideliame plote. Saulę už
dengdami Hitlerio lėktuvai 
puolė, kad sunaikint Sovie
tų orlaivyną. Jiems tas ne
pavyko. Sovietų šturminin- 
kai ir gabi prieš-lėktuvinė 
apsigynimo artilerija pri
vertė nacius brangiai už tai 
užmokėti.

Bet Hitleris, turėdamas 
visos Ęuropos industriją ir 
jos gyventojus vergų padė
tyje turi daugiau tankų, 
lėktuvų, kanuolių, kulka- 
svaidžių, trokų ir amunici
jos už Sovietus. Nors Rau
donoji Armija kasdien tūk
stančiais naikino Hitlerio 
gaujas, šimtais’naikino tan
kus, lėktuvus, sunkveži
mius, kanuoles, bet Hitleris 
vis metė naujas ir naujas 
jėgas. Raudonoji Armija be
sitraukiant vedė aktyvų ap
sigynimą, tai yra> dažnai 
pereidavo į aštrias kontr
atakas. Rugpjūčio 23 d. 
Kleckaja srityj perėjo Do
ną, užpuolė Mussolinio “Ce- 
lere” diviziją ir užmušė per 
8,000 italų fašistų.

Milionas Nacių Prieš 
Stalingradą

Rugpjūčio 26 dieną Hit
lerio miliono armija prisiar
tino prie Stalingrado. Pra
sidėjo apgula. Maži vaikai, 
moterys ir seneliai buvo iš
vežti į rytinę Volgos pusę. 
Tūli fabrikai, jų mašinos iš

Vaizdas iš Ryty fronto: Raudonarmiečiai veja laukan bestijiškus nacius iš de
gančio miesto ar miestelio. Bėgdami, naciai bando nepalikti akmens ant akmens.

kraustyta. Bet darbininkai, 
moterys, jaunimas pasiliko 
mieste — ginti jį, ar numir
ti! Jie dieną ir naktį statė 
barikadas, kiekvieną prie
miestį, kiekvieną už miesto 
fabriką ir dirbuvę, namą ir 
kalnelį, klonį ir griovį pa
vertė į apsigynimo pozici
jas.

Nacių gaujos puolė iš 
šiaur-vakarų miestą. Jos 
buvo su dideliais nuostoliais 
atmuštos. Nacių radio jau 
25 'd. rugpjūčio šaukė, kad 
“Stalingrado dienos suskai
tytos, iki pabaigos savaitės 
bus paimtas.” GaVę smūgį 
šiaur-vakarų pusėj, naciai 
masėmis puolė iš piet-vaka- 
rų pusės. Ir ten po žiaurių 
kovų buvo atmušti. Metė 
diena iš dienos po 1,000 ir 
1,500 lėktuvų prieš Stalin
gradą, tie sistemačiai naiki
no kvartalą po kvartalo. 
Rugpjūčio 28 d. visas dan
gus buvo uždengtas dūmų, 
saulės nesimatė. Bet žvėrys 
fašistai ir vėl buvo atmuš
ti. Von Bock pradėjo teisin
tis, kad “Stalingradas bai
si tvirtuma.... Kad reikės 
atgabenti specialę kariuome
nę.” Ir, atsigabenę didžiau
sias kanuoles, pradėjo nau
ją puolimą iš vakarų pusės 
nuo Donskaja stoties.

Šturmas Atskirų Namų
Su pradžia rugsėjo Hitle

rio budelis Von Bock atsi
sakė nuo paėmimo Stalin
grado apsupimu, pagelba 
tankų ir šturmo, bet pra
dėjo kovą už kiekvieną na
mą. Mūšiai eina ne vien už 
atskirą namą, bet net namo 
aukštą. Dažnai apatiniame 
aukšte yra nacių armija, o 
viršutiniame arba skiepe 
raudonarmiečiai ir jų tarpe 
eina kova. Buvo atsitikimų, 
kad likę sau jale didvyrių iš
sprogdino namą, į padanges 
išnešė priešus ir patys žu
vo.

Mes neturime nei vietos 
nei visų davinių tą didvyriš
kumą aprašyti. Rašant šiuos 
žodžius, Stalingrade jau 44- 
rios dienos eina kovos. Atei
tyj jo didvyriams bus pa
švęsta tomai. Hitlerio armi
ja, kuri pirmiau/ į kelias 
dienas pavergdavo šalis, 
Stalingrade ji pėdomis ir 
mastais mieruoja žemę, ji 
vieną dieną užima, kitą 
dieną arba už valandos 
Raudonoji Armija pereina į 
užpuolimą ir nacius ištren-; 
kia. Tūli kvartalai, gatvės, i 
namai į vieną dieną bent 
dešimt kartų pereina iš 
rankų į rankas. Ir taip die
ną ir naktį.

Su rugsėjo 24 diena prieš

Stalingradą Hitleris turėjo 
1,000,000 armiją, 2,000 tan- < 
kų, 1,500 lėktuvų ir tūks
tančius kanuolių. Goeringas 
teisinosi Vokietijoj, kad jis 
negali apginti Vokietiją nuo 
bombardavimų, nes visi lėk
tuvai pasiųsti į frontą prieš 
Raudonąją Armiją.

Stalingrado gynėjai pa
naudoja kiekvieną namą, 
kiekvieną skiepą, kiekvieną 
griovėsių krūvą, kad tik 
daugiau išnaikinus priešų. 
Ir visi jie pasiryžę geriau 
žūti, o nepasitraukti ir ne
pasiduoti ! Stalingrado gy
nėjų vadovaujantis centras, 
maistas, amunicija ir kovo
tojai kiek gali giliau pasi
slėpę po žeme. Bet po žeme 
pasislėpę tik laikinai. Vie
name siaurame plote Hitle
rio kanuoles paleido per 3,- 
000 kulkų ir tiek pat mino
svaidžiai minų. Lėktuvai ♦ 
taip baisiai bombardavo, 
kad atrodė jokios gyvybės 
ten nebeliko. Ir kada Hitle
rio armija prisiartino prie 
tos pozicijos, tai tartum iš 
kapų ątsikėlė, iš. gilumų iš
kilo Raudonoji Armija ir 
taip pavaišino priešus, kad 
jie didžiausioj netvarkoj 
pasitraukė atgal.

Kodėl už Stalingradą ei
na taip žiaurios kovos? To
dėl, kad nuo Stalingrado po
zicijos priklauso ar Hitlerio 
gaujos galės giliau briautis 
į Sovietų Sąjungą, grūmoti 
Maskvai, veržtis į Priekau
kaziją ir Užkaukaziją, ar 
jos ’bus atmestos atgal ir 
Hitlerio ne vien 1942 metų 
karo kampanija bus pralai
mėta, bet ir patsai karas 
praldimėtas.

Nuo to, kaip Stalingrado 
kovos baigsis, priklausys, 
kaip ilgas ir patsai karas 
bus. Jeigu Raudonoji Armi
ja išlaimės, tai Hitlerio ga
las jau bus matomas. Jeigu 
ji pralaimės, tai karas tęsis 
daug metų ir jis būs labai 
sunkus. Štai kodėl niekados 
nebuvo taip reikalingas ati
darymas antro fronto prieš 
Hitlerį, kaip dabar. To rei
kalauja Jungtinių Tautų 
karo laimėjimas.

D. M. šoloiiiskas

TAIKOS KELIAS
— Ar iš tikrųjų pats nie

kad nesusibari su savo pa
čia?

— Niekad. Kadangi ji ei
na savo keliu, o aš einu 
jos keliu.

Birželis yra jaunavedžių 
mėnuo. Kiti gi vienuolika 
mėnesių yra pašvęsti divor- 
sams.

Amerika yra šalis, kur 
prisaikintus teisėjus—džiu- 
rę užrakina, o teisiamuo
sius kaltininkus išleidžia.

Sufiksino Krienas.
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Juozas Baltrušaitis
Kam vakar saulė nusileido, 
Mirtis kam užspaudė akis; 
Sustingo lūpos ir judesiai 

veido, —
Nežadink . . . Jis nieko 

neatsakys.
Jau ir taip išretėjusiam 

mūsų draugų būreliui, laik
raščiai pranešė liūdną ži
nią, kad iš mūs literatų bū
relio mirtis išskyrė nenuil
stantį darbuotoją, Juozą 
Baltrušaitį. Gaila, bet... Gai- 
lėk, širdie, neatgailėsi —kas 
mirė, niekad neatgys. •

J. Baltrušaitis

Su velioniu Juozu teko 
susipažinti jo tėviškėje, 
Buktiškių kaime, Zanavy
kuose, Juozukui dar tik 
jaunu moksleiviu esant. Jo 
motinėlė troško matyt savo 
Juozelį kunigėlio sūtone e- 
santį. Bet gyvenimo aud
roms nubloškus jos Juozelį 
kita kryptimi, jos troškimai 
neišsipildė.

Iš pat jaunystės, Juozelis 
buvo labai lėto būdo ir silp
no subudavojimo vaikiniu- 
kas. Šitos tai priežasties 
dėlei Juozeliui, kaip kaime, 
taip ir mokykloj, nemažai 
tekdavo nukentėti, kad ir 
nuo jaunesnių už jį išdykė
lių. Už tokį jo lėtumą, mo
tinėlė vadindavo jį mėmele. 
“Mano mėmelė,” sakydavo 
ji. O tėvas, kartais, net ir 
vėpla pavadindavo. Bet Juo
zelis neėmė to už piktą, kad 
net ir po savo raštais, kar
tais pasirašydavo — Mėme
lė.

Rodosi ar tik ne 1906 me
tais, kuomet net ir Lietuvą 
buvo užkliudžiusi Rusijos 
revoliucijos banga, Juozo 
brolį Andrių žandarai nu
šovė, pasislėpusį kamine. 
Andrius, nusitaręs gyvas 
nepasiduoti ir turėdamas 
gerą revolverį, būtų nudėjęs 
ne vieną žandarą. Bet jie 
Andriaus tėvą varėsi kopė
čiomis pirma ir pro tėvą 
šaudydami į savo auką, da- 
sigavo ant aukšto. Andriui 
pasiliko tik dvi išeitys —nu
šauti savo tėvą ir gintis, 
arba pačiam kristi kovoje. 
Jis ir krito, kaipo didvyris, 
su ginklu rankose.

Juozas tuom laiku jau, 
regis. buvo Suvienytose 
Valstijose ir dirbo prie “Vie
nybės Lietuvninkų.” Bet 

Garsieji Churchill tankai, sakoma, patys moderniškiausieji, parodomi kažin kur 
Anglijoje. Tai bus didele pagalba antrajam frontui.

kiek vėliau, apsimainęs su 
J. Sirvydu vietomis, atva
žiavo į Philadelphiją ir pra
dėjo redaguoti “Kovą.” Gi 
“K o v ą” beredaguodamas, 
pradėjo išleidinėti mėnesinį 
juokų žurnaluką — Dilgė
les. Gi kilus nesutikimams 
ir riejestims Socialistų Są
jungos pirmoj kuopoj ir tai 
kuopai skilus, Juozas, tikė
damasis su savo “Dilgėlė
mis” įsikurti, atsisakė nuo 
“Kovos” redagavimo ir, be
veik su visais draugais su
sipykęs, 1909 metais, išsi
kėlė gyventi į Pittsburghą, 

: kur pragyvenęs apie 30 me
tų laikotarpį, išsiskyrė iš 

gyvųjų tarpo, pirmutines 
vagas apšvietos dirvonuose 
išvaręs.

Nors Juozas ir buvo ta
lentingas literatas, sugabus 
publicistas, šaižus satyris- 
tas ir, galima sakyt, pirmu
tinis inteligentas socialistiš- 
koj arenoj, bet savo autori
teto nepajėgė išvystyti iki 
tokios aukštumos, kokios jo 
pašaukimas reikalavo. “Dil
gėles,” nors vėliau ir pradė
jo išleidinėti kas dvi savai
tes ir rimtesnėj dvasioj, 
bet, neturėdamas rėmėjų ir 
bendradarbių, pats rašyda
mas, redaguodamas, raides 
rinkdamas ir spausdinda
mas — nepajėgė laikraštu
ką išpopuliarizuoti net nei 
iki tokios aukštumos, kad 
bent rimtesni laikraščiai bū
tų pradėję su “Dilgėlėmis” 
rimtai skaitytis.

Apart “Dilgėlių”, buvo 
pradėjęs išleidinėti brošiū- 
raitės formato leidinėlius, 
užvardintus — Teatras.Tuo- 
se leidinėliuose buvo aiški
nama teatro reikšrpė, vai- 
dylų pareigos ir kiti su per
statymais surišti dalykė
liai. Bet ir šitie Juozo lei
džiami leidinėliai, nors ir 
su naudingais patarimais 
scenos mėgėjams, nerado at
balsio lietuvių miniose. Ma
tydamas, kad jo užbrėžtas 
tikslas nebus atsiektas, nu
stojo leidęs ir “Dilgėles” ir 
“Teatrą.”

Velionis Juozas, kaip iš 
raštų, taip ir ypatiškai, bu
vo pažystamas tūkstan
čiams progresyvės lietuvių 
visuomenės. Tai kodėl ta 
progresyvė lietuviškoji pub
lika, taip šaltai įvertino ve
lionio leidinius? Kaip kož- 
nas bevienas, taip ir velio
nis Juozas, turėjo savo y- 
das. Jam trūko šiltesnio 
draugiškumo, oratoriškos 
iškalbos, o perdaug griež
tumo, net ekstra kairumo 
principuose. Nes ir daug 
vėliau atvykę į šią šalį lie
tuviški inteligentai bei kan
didatai į juos, o Valparaiso 
gavę inteligento diplomus 
ir lankstesni politikoj vijur
kai, velionį Juozą netik pa
sivijo, bet ir toli toli jį pra
lenkė.

ĮSPŪDŽIAI IŠ SOUTH BOSTONO 
MASINIO MITINGO

Mitingas Pavyko: Entuziastingai sukelta $1,025; Įdomias Pra
kalbas Pasakė Dr. Hugh Cabot, A. Bimba, P. Rotomskis; Sve
čių ir Viešnių Buvo iš Norwood, Lowell, Haverhill, Lawrence, 

Nashua, Hudson, Marlboro, Bedford, Readville, 
Dedham, Worcester, Bellerica.

Massachusetts ir apylinkės I da su žmona,. Iš Nashua buvo 
Lietuviu Medikalės Pagalbos Egaris ir Vilkauskas. Iš Haver- 
Sovietų Sąjungai Komitetas hill Dambrauskas. Iš Hudson 
turėjo iš eilės šį rudenį pirmas J. Ješkevičius. Iš Marlboro 

Kranas Kaulakis su ž'mona. Iš 
Lawrence buvo Penkauskas 
ir Malvydas. kš Summerville, 
Andraliūpas su Žmona. Iš BeL 
lerica sejautė draugė Maciavi- 
čienė. Iš Bedford Gitžių visa 
šeima. Iš Worcester buvo Pet-

prakalbas arba masinį mitin
gą, kuris įvyko spalių 4 d., ne 
South Boston Municipal Audi
torijoj, bet Hawes Unitarian 
Congregational Church (baž
nyčioje). Daugelis gandų išsi
pylė So. Bostone, būk kas nors 
mūsų masinį mitingą sabota- 
žavo. Tai ne tiesa. Kuomet 
drg. A. J. Kupstys nuvažiavo 
į miestą atgauti pinigų už sve
tainę, tai miesto departmento 
viršininkas labai atsiprašė, 
kad tokia nemaloni klaida 
įvyko. Viršininkas sakė, kad 
tokia klaida gali tik įvykti sy
kį į dešimt metų.

Gaila, kad taip įvyko, ta
čiau mes visi padarome daug 
įvairių klaidų savo darbuose, 
taip yra ir su miesto darbi
ninkais. Komitetas yra pasi
tenkinęs, kad klaida įvyko be 
jokių norų iš miesto pusės ir 
atsiprašymas iš miesto priim
tas kaipo klaida naujo darbi
ninko, kuris dirba tam depart- 
mente. Broliai ir seserys lietu
viai, kurie dalyvavot masiniam 
susirinkime ir turėjot nesma
gumų, mes prašome jūsų at
leisti. Ypatingai mes apgailes
taujame, kad svečiai nebuvo 
tinkamai priimti, kaip kad ko
mitetas buvo prisirengęs visus 
priimti, čionai šis jūsų repor
teris nori informuoti tuos 
draugus ir drauges, kurie troš
ko būti masiniam mitinge, bet 
negalėjo būti, dėl tūlų gyveni
mo priežasčių, kurių randasi 
pas kiekvieną žmogų.

Norwoodas labai skaitlingai 
pasirodė. Mačiau sekančius 
geros širdies draugus ir drau
ges: J. Grybą, Neviacką su 
žmona, A. Zarubą su žmona, 
S. Karalių su žmona, S. Tur- 
šą su žmona, L. Trakimavičių 
su žmona, J. Budrevičių su 
žmona, M. Uždavinį, J. Alek- 
siūną ir žydų tautos vyruką, 
kuris atvyko su svarbiausiu 
tikslu, kad pasisveikinus bu So
vietų Sąjungos piliečiu ir at
stovu P. Rotomskiu. šis žydų 
tautybės žmogus pilnai užsi
ganėdino, kuomet pasikalbėjo 
rusiškai su P. Rotomskiu. Jo 
vardas Samuel Crestin.

Iš Dedham buvo J. Leponis 
su žmona. Iš Lowell R. Chula-

Tačiau velionis Juozas, į- 
gūdusiai dirbdamas su 
plunksnįų pralaužė pirmuo
sius ledus socialistinės idė
jos laivui ir grumdamasis 
su žiauriomis buities ban
gomis, nepaleido vairo iš 
savo rankų, kol mirtis ne- 
užspaudė jo akis.
Kurs savo kelionės lazdelę, 
Pastatė pas buities duris, 
Nejaučia, ar širdį kam gelia, 
Ar alpsta iš gailesčio kuris.

Dėdė Vincas 

ras Sadauskas. Taipgi buvo 
draugų iš Readville ir kitų 
priemiesčių, kurių visu Ms re
porteris negalėjo pamatyti, bei 
pasveikinti. Tikiu, kad Jaunu
tis, kuris raportuos apie kalbė
tojų pasakytas prakalbas ir fi
nansinę dalį mitingo, suteiks 
daugiau informacijų.

šis mūsų masinis mitingas 
buvo aprašytas pora dienų 
anksčiau visuose Bostono di
deliuose laikraščiuose, taipgi 
paveikslai rusų jaunų mergai
čių šokikių buvo patalpinta 
“Boston Post“ ir pats mitin
gas buvo aprašytas gražiai, ir 
kaip klaida įvyko dėl Munici
pal Svetainės. Publika masi
niam mitinge labai puikiai už
silaikė. Karštus aplodismentus 
suteikė dėl visų kalbėtojų, šir
dingai aukavo. O tas parodo, 
ant kiek mūsų žmonės yra pa
kilę ir išmintingi. Kuomet jie 
žino, kur pagalba yra reika
linga, jie neatsisako. Publika 
buvo geram ūpe ir didžiai 
troško, kad mūsų šalis ir So
vietų Sąjunga laimėtų šį baisi] 
karą. Viena draugė man sako, 
kad drg. Bimba pasakė ge
riausią prakalbą iš visų, kiek 
ji girdėjusi ir ji jaučiasi pilnai 
patenkinta, kad atsilankė į 
masinį mitingą. Kadangi ne 
mano užduotisH-aportuoti apie 
išsitarimus mūsų kalbėtojų, 
bet drg. Jaunučio, tai prašau 
skaityti jo korespondenciją, 
kuri, tikiu, bus pilnesnė.

Dr. Hugh Cabot taipgi pa
sakė įdomią prakalbą. P. Ro- 
bomskis, kaipo Sovietų Sąjun
gos atstovas, turėjo pasirašęs 
savo prakalbą. . Jo prakalba 
buvo labai įdomi. Tūlos drau
gės priėjo prie manęs ir sako, 
drauge, būt gerai, kad išvers- 
tumėt jo prakalbą į anglų kal
bą ir lai ją skaito plati ame
rikoniška publika. Ministeris 
T. DeLuca, kuris suteikė savo 
bažnyčią, taipgi pasakė grau
dingą, trumpą prakalbėlę, ku
ri buvo giliai įvertinta visos 
publikos. Pirmininkavo prof. 
B. F. Kubilius, jam pagelbėjo 
A. J. Kupstys gerai ir tinka
mai.

Aukų paprašė Olga šukiū- 
tė. Ji sakės kad toks darbas 
buvo, kaip aukų paprašyti, 
pirmas jos gyvenime, tačiau ji 
dar jauna ir pradžią gerą pa
darė, ateityje mūsų Olga ga
lės daugiau prasilavinti šito
kiam darbe. Pradžia visados 
yra sunki.

Draugai ir draugės, kurie 
aukavo dėl medikalės pagal
bos Sovietų Sąjungai, gali 
jaustis, kad prisidėjo šiuo 
momentu, kad pagelbėjus ka
reiviam, kurie miršta karo 
lauke jiem laimėti šį karą, 
žmogus, kuris nenori pagel- 
bą suteikti mirštančiam karei
viui, kuris kovoja už žmonijos 
laisvę, negali žiūrėti jam į 
akis ir sakyti jam teisingai vis
ką ką jis daro.

Merkines Draugas.

London. — Norvegijos 
valdžia Anglijoj reikalauja, 
kad po karo būtų nužudytas 
vokiečių generolas Rediess 
už nužudymą 135-kių norve
gu.

London. — Amerikos ir 
Anglijos bombanešiai Egip
te ir Libijoj sunaikino 39- 
nis fašistų orlaivius.

Jungt. Valstijų kariai leidžia sau laikraštuką, vadina
mą “Yank.” Atvaizde matome to laikraštuko kores
pondentus. “Yank” korespondentai yra kariai ir jie ne 
tik rašo laikraščiui, bet, reikalui prisiėjus, pasiruošę 
mušti priešą, kaip ir kiti kariai.

PASIDAIRIUS PO BRIDGEPORT^
Pastaruoju laiku pradėjo 

laikraščiuose mirgėti paveiks
lai merginų ir moterų, kurios 
užimančios įvairius vyrų dar
bus. Gal vėliau ir reikės mo
terims užimti vyrų darbus. Ta- 
č’aus, šiuo tarpu dar kasdien 
matosi ilgos linijos bedarbių 
vyrų, stovinčių prie dirbtuvės 
vartų. Didelėj mašinšapėj 
Bullard’s, kurioj tenka dabar 
dirbti šiuos žodžius rašančiam, 
atrodo, kad kol kas yra pa
kankamai lavintų darbininkų, 
patyrusių mašinistų ir “tool- 
maker’ių.“ Nors, tiesa, čia dar 
daug dirba kareivinio amžiaus 
jaunų vyrukų.

Pereitomis dienomis Bullar- 
d’o dirbtuvės apie 7,000 dar
bininkų liuosnoriai sutiko pa- 
aukot tam tikrą procentą nuo 
savo algų, nupirkimui valdžiai 
didelio orlaivio (bomberio). 
Tam tikslui buvo suaukota 
$7.5,000 ir pasiųsta toje sumo
je čekis valdžios autoritetams.

Pas mus - dirbtuvėj kiekvie
nam departmente renkama 
aukos, už kurias perkama ir 
siunčiama kareiviams cigare- 
tai. čia surenkama šimtai ar 
gal ir tūkstančiai dolerių tam 
tikslui.

Rugpjūčio 24 dieną į Bul- 
lard’o dirbtuvę buvo atvykę iš 
Washington© laivyno ir ka
riuomenės viršininkai ir su di
delėmis ceremonijomis buvo 
šios dirbtuvės visi darbininkai 
apdovanoti sidabrinėmis spil- 
kutėmis, su raide “E“ (reiškia 
excellent—didelis nuopelnas) 
už gerą atlikimą darbo ir 
produktyviškumą.

Kitų dirbtuvių darbininkai 
irgi perka orlaivius ir aukoja 
po didokas sumas pinigų įvai
riems karo vedimo reikalams.

Nors Bridgeporte daug ma
tosi budavojant naujų name
lių, tačiaus vistiek tebėra di
delis trūkumas kambarių, štai, 
pavyzdžiui, netoli mūs, pora 
mėnesių tam atgal, buvo iškas
ta skiepas ir pradėta mūryti 
pamatai nrujam nameliui. Ta
da dar veikiausiai nebuvo nei 
planai padaryti kambariam, 
vienok jau tada žmonės pradė
jo teirautis apie pardavimą to 
namelio “kambarių“, kurių 
tuo tarpu dar visai nebuvo. Ir 
taip bežiūrėdami žmonės tik į 
skiepo pamatus davė rankpi
nigius už būsimus kambarius 
po $66 į mėnesį.

Palyginus kai kurių Bridge
port© produktų kainas su 
Brooklyn©, randama didokas 
skirtumas. Nors iš tiesų čia 
gaunama tiek maisto produk
tai, tiek visoki kiti produktai 
geresnės rūšies, kaip kad 
Brooklyne ar New Yorke, ku
rie gaunami ten “pigiau.“ At
simenu, kad Brooklyne atėjusi 
moterėlė į krautuvę ant Have- 

meyer Street, pirkdama silkę 
derasi pusvalandį, kol porą 
centų pardavėjas jai nusilei
džia. Čia daugiausiai pamaty
si, kad stambi šeimininkė, atė
jusi į krautuvę, duos užsaky
mą ant dešimties doleriu ver
tės maisto produktų ir pinigus 
užmoka net lūpų nesukrutinus. 
Tokių derėjimosi argumentų, 
k o 1 i o j i m osi nesimato Čia 
Bridgeporte, kaip kad yra pri
prasta matyti Brooklyne ant 
Havemeyer arba New Yorke 
ant Delancey Street.

Beje, Bridgeporte įvairios 
krautuvės šiuo laiku daro pui
kų “biznį.“ Priežastis tame, 
kad sakoma, jog pabrangus 
kambariams, daugelis krautu
vių pertaisyta į gyvenamus 
kambarius, o kita, pastaruoju 
laikotarpiu čia žymiai padau
gėjo gyventojų skaičius. Ir 
svarbiausiai, kada žmonės 
daugiau uždirba, tad daugiau 
dalykų perka, nepaisydami 
nei kainos aukštumo. Krautu
vės, tiesa, daugumoje čia di
delės ir jose laikoma įvairių 
prekių. 

e» a —
Bridgeporte kursuoja tik 

autobusai. Ir jeigu jums pasi
taikys važiuoti vidurdienį, ka
da darbininkai nevažinėja iš 
darbo ar į darbą, tai dažnai 
gali matyti pilną busą vien tik 
moterų ir tik šoferis vyras. 
Gali pamanyti, kad .koks nors 
moterų kliubas važiuoja į ko
kį pikniką. Tačiaus ne. Vyrai 
dirba, o moterys važinėjasi su 
įvairiais reikalais. Jeigu jūs 
vakarais čia nueisite kur į di
desnę svetainę ant šokių, tad 
rasite pilną salę merginų, o 
tik kelintą procentą vyriškių, 
ir tai daugelį iš jų gerokai 
senstelėjusių ir žilstančių. 
Merginos, beje, dabar į vyrus 
atsineša labai simpatiškai; 
kaip kartais turi net varžyti
nes už vyriškius.

P. Baranauskas.

PLYMOUTH, PA.
LDS 60 kuopa surengė va

karienę ir pikniką pas drau
gus B. Navickus rugsėjo 6 d. 
Diena buvo graži, tai nemaža 
grupė draugų atsilankė iš Ply
mouth, Wilkes Barre, Wyom
ing ir Pittston.

Gaspadinės prirengė ska
nią vakarienę ir visi linksmi
nosi lig vėlumai. Ir pelno li
ko $35.

Kaip buvo nutarta, tai pusė 
pelno ($18) pasiųsta į Rusijos 
pagelbėjimo fondą. O kuopa 
nutarė' dadėt kiek reikia iš iž
do ir už savo dalį pelno nu- 
pirkt 25 dolerių vertės Ame
rikos karo boną.

Ačiū visiem draugam, kurie 
atsilankė, i

Taip pat ačiū darbinin
kams ir darbininkėms, kurie 
tą dieną pagelbėjo. Komitetas.

Easton. Pa.I

--------- .
LLD 13 Kuopos Veikla

Spalių 4 d. kuopos susirin
kimas buvo neskaitlingas. 
Kuopa nutarė su rengt prakal
bas lapkričio 9 dieną. Taipgi 
išrinko du delegatus K. Aba- 
kanauską ir V. J. Stankų į 
konferenciją LLD 6-to Apskri
čio, kuri įvyks Philadelphijoj 
spalių 25 dieną. Kuopa paau
kavo $3 Ispanijos kovotojam, 
kurie kenčia badą Frakcijos 
kempėse ir dar kelis dolerius 
draugai ant vietos sumetė.

Sekantį susirinkimą kuopos 
sekretorius šauks- kožną narį 
per atvirutes. Apart to, jieŠ- 
kos kuopai naujų narių. Atei
na žiema ir mūsų kuopa būti
nai turi pabust ir stvertis ant 
žūt-būt už naudingo darbo, 
kad padauginus narių skaičių 
nors dvigubai. Visi prie darbo 
dėl labo savo draugijos, kuri 
atneša mums literatūrą ir švie
są ’

Katalikų Prakalbos
Tą patį sekmadienį pobaž- 

nytinėj svetainėj įvyko pra
kalbos. žmonių buvo mažai, 
apie trys tuzinai ypatų. Pir
mas kalbėjo Leopoldas Grigo
nis, orlaivininkas - instrukto
rius. Kalbėjo labai trumpai. 
Jis pasakė “ir raudonieji ir 
rudieji nieko gero Lietuvai ne
davė,“ esą, Lietuvai geriausia 
patiko pačiai valdytis.

Antras kalbėjo kunigas-mi- 
sijonierius. Jis pasakė, kad 
rudieji naciai geriau patinka 
Lietuvai. Bolševikai, esą, “pa
korė“ jo tris draugus kunigus, 
“išdegino ant kaktų ir krūti
nių kryžius” ir žalnas palei
do ant Dievo valios. Melavo ir 
daugiau.

Tas kunigas apleido Lietu
vą, kaip jis gyrėsi, jau penki 
metai, tai kaip jis galėtų pri- 
rodyt, kad jo draugus kuni
gus taip numūčino, kai jis sa
vo akim tai nematė ? O davat
kų plepalam negalima tikėti. 
Naciai jam arčiau prie širdies, 
kad už vieną užmuštą nacį 
Flukterį Lietuvoj, jie sušaudė 
tiktai vienu tarpu keturis šim
tus Lietuvos žmonių. Kunigu- 
žiui dėl to galvos nesopa.

Abelnai imant, kunigėlio 
prakalba buvo nerimta ir vai
kiška, be jokios temos. Jam 
tiktai Dievas visagalis ir pa
baigta. Sovietų Sąjunga, Rau
donoji Armija, šiandien yra 
didžiausi mūsų šalies sąjungi
ninkai. Raudonoji Armija kar
tu lieja kraują ir už mūsų ša
lies jaunuolius. Katalikų kal
bėtojai bijo juos užtart, bijosi, 
kad nepaspringtų.

V. J. Stankus.

Anglijos Ambasadorius 
Patenkintas Stalino

Pasiryžimu
St. Louis, Mo. — Buvo 

pastatytas klausimas lordui 
Halifaxui, Anglijos amba- 
sadoriui, kaip jis žiūri į 
Stalino atsišaukimą atida
ryt antrą frontą yprieš Vo
kietiją. Halifax atsakė:

“Aš maniau, jog apart to, 
ką Stalinas pareiškė apie 
antrąjį frontą ir pagalbą 
kariniais reikmenimis, tas 
Stalino pareiškimas yra 
labai padrąsinantis, kaipo 
pasitikėjimas savo jėgomis 
sulaikyt ir sumušti vokie
čius.”

Anglų ambasadorius taip
gi sakė, kad Stalinas, prez. 
Rooseveltas ir Anglijos 
premjeras Churchill “labai 
gerai supranta vienas ki
tą.”

Ašies Propaganda prieš 
Talkininkų Vienybę 

Washington. — Politiniai 
tėmytojai pastebi, jog nacių 
radijas stengiasi pasėt ne
pasitikėjimą tarp Amerikos 
ir Anglijos, iš vienos pusės, 
ir Sovietų, iš antros.
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Mėlyni Kareiviai
Apysaka iš Lietuvos Žmonių Gyvenimo per Pirmąjį Pasaulinį Karą 

Paraše JULIUS BUTĖNAS ’
(Tąsa)

Nors vargonininkas tatai prasitarė 
kaip labai slaptą dalyką, bet Burneika 
negalėjo ilgai laikyti paslaptyje, jis tuoj 
pasakojo kitiems pažįstamiems, nes tai 
buvo džiugi naujiena. Kad vokiečiams 
taip gerai nėra, nuprato ir mūs žmonės: 
jeigu jiems visko pakaktų, tad jie taip 
Lietuvos nespaustų, protavo žmonės. Da
bar, į ką panašu: nustatė, kas kiek turi 
duonos suvalgyti per savaitę, panaikino 
girnas, liepdami rugius jų malūnuosna 
vežti malti. Visokius produktus rekvi
zuoja, žmones Vokietijon siųsti gaudo— 
matyti, ten žmonių darbams pritrūko.

Atėjo ir 1918 metai. Pradėjo grįžti iš 
Rusijos pabėgėliai. Tuoj po Sekminių 
atėjo žinia, kad grįžo Gruodys, Burnei- 
kos sesers vyras, kuris anuomet buvo 
paimtas abazan.

— Kažin, ar su arkliais? — klausė 
Jonienė.

— Taip, turės jis lig tol arklius — 
grįžo kaip stovi, — aiškino Jonas.

Po kelių dienų Gruodys atvyko į Bur- 
neiką. Labai buvo pasikeitęs: plaukai 
pirma buvo juodutukai, o dabar jau ge
rokai žilavo, sumenkęs nepaprastai — 
tik akys kaktoj žiba, visas pamėlynavęs.

— Jau Rusija ne toji, kuri buvo, — 
pasakojo Gruodys. — Dabar ten didžiau
sia suirutė, revoliucija. Dar kas grei
čiau suspėjo, parvyko, o paskiau — Die
vas žino, kas atsitiks.

— Tai dėl ko ten? — klausė Jonienė.
— Sukilo kareiviai prieš valdžią, atsi

sakė kariauti. Jie sako, kam mes turim 
su tokiais pat žmonėmis kariauti? Tegu 
eina kariauti tie, kurie didelius turtus 
turi. Sukilo prieš ciesorių.

—Prieš ciesorių? — nustebo išgirdu- 
sieji.

x —Sako, kad jis kaltas dėl viso to var
go-

— O Roko neteko kur sutikti? — 
Jęlausė Jonienė.

— Ne, nemačiau niekur. Ką gali ma
tyti: vieni vienam pasaulio krašte, kiti 
kitam— kur ten -sugaudysi. Tai plotas! 
• Žinios apie Rusijos suirutę mūsų žmo
nėms buvo baugios: nejaugi dabar reikės 
pasilikti visam laikui vokiečių valdžioj? 
Palyginus su šitais engėjais, rusai atro
dė lyg savi. Net ir moterys, kalbėdamo- 
sios, sakė: — kažin, ar mūsiškiai, t. y. 
rusai, negrįš?

Vokiečiai, nors ir buvo kiek sumišę, 
bet vis dar pabrėždinėjo, kad mūsų žmo
nės amžinai liksią jų valdžioj, liepė nė 
nesvajoti apie rusus. Tą pat rodė ir jų 
planai bei darbai. Paliepy Bekeris tik
rai manė liktis visam laikui, nes pradė
jo labiau dvaru rūpintis: pastatė vieną 
naują tvartą iš molio, sutaisė tvoras, pa
tvoriais medelių prisodino, sodininkui 
liepė vėl užveisti medelyną. Tame nau- 

• jame tvarte, kalbėjo, jisai sumanęs viš- 
tininką padaryti. Sakė, tuoj vokiečiai 
pargabensią iš Vokietijos tokią mašiną, 
kuri iš kiaušinių perėsianti viščiukus. 
Negalimas daiktas, daugelis ginčijo: 
kaip tai be vištos gali viščiukus išperin
ti?7 Tai būtų pasityčiojimas iš Dievo va
lios. Bet ką su tokiais eretikais, pamo
jo kiti: jie gali visa ko išsimanyti. Kai 

' Kris Dievo rykštė už jų nedorus darbus, 
kris ne ant jų vienų, reikės nukentėti 
ir nekaltiems...

Vasaron buvo vėl džiugi naujiena: 
nereiks pieno vokiečiams duoti! Parėjo 
Ęurneikos Juozas iš šalniaus su pienu.

— Mama, gali nūnai kruopas baltai 
užbaltinti, tegu ši diena būna šventė...

— Ką tu čia dabar išsigalvojai?
—Tikrai, sakau, kad nereiks. Pats 

Šalnius liepė visiems neštis atgalio. Sa
ko, iš vokiečių atėjęs raštas, kad nerei
kia jiems pieno.

Keistai atrodė: vasarą kaip tik karvės 
daugiau pieno duoda, tai buvo galima ti
kėtis, jog vokiečiai įsakys po daugiau 
nešti, o čia... Jonienė nenorėjo Juozu 
tikėti, nes jis dažnai mėgsta pajuokauti. 
Dar tą pačią dieną neiškentė ji nenuėju
si į Šalnių pasitikrinti, ar tiesa, kad pas
kui nereikėtų štrapo mokėti.

Juozas iš sodžiaus kasdien naujų gan
dų parnešinėjo.

---Sako, ateis rusas! Bet ne tas, kuris 
pirmiau buvo. Dabar, sako, ten jau nėra 
ciesoriaus ... Dabar, sako, rusai kitaip 
vadinasi—bolševikais, rodos. Jie, sako, 
iš ponų atimsią ženles ir išdalinsią bied- 

' niems žmonėms. Žemę galėsiąs tik tas tu
rėti, kuris pats ją dirba. ■_

—Čia tai gerai,—pritarė tėvas:—į ką 
tai panašu, kad dvarininkai valdo žemes, 
o plūgo nemoka rankosna paimti. Gerai, 
tai gerai, bet kas tokią lygybę padarys, 
tai tiktai juokų baika.

Juozas nupasakojo, kad tie naujieji 
rusai atėję Paliepį išdalintų aplinki
niams bežemiams ir visiems, kurie tik 
moka žemę dirbti. Pagal Juozo planą ir 
jis galėtų gauti, nes dabar jau moka arti 
ir akėti. Stasiukas gailėjosi, kad dar jis 
per mažas ir negalėsiąs gauti.

—Tau užteks namie ...—ramino vai
ką motina.

—Bet kai pareis dėdė, Rokas ...
—Dėdė gaus iš tų rusų, o kam gi jis 

ten kariavo? Jis gaus, o tau liks namie. 
Tau'mis dar geriau, nes mūs žemė gerai 
įdirbta...

Juozas, išėjęs į skiedryną malkos ka
poti, su šypsena veide planavo, kaip jis 
savo ūkį sutvarkytų, kokių spalvų gyvu
lius laikytų.

Tačiau apie tuos pačius bolševikus ėjo 
ir tokių žinių. Moterys, kurios dažniau 
mato kunigų, kalbėjo, jog tie bolševikai 
bažnyčias griauną, arklidėmis paverčią, 
o vaikus- krikštiją ir šliūbus duodą vals
čiuj arba kur lauke... Paliepio klebo
nas per pamokslus draudė žmones nuo 
palankumo bolševikams. Jis aiškino, kad 
jie naikiną tikėjimą, nepripažįstą Dievo.

Senesni žmonės paklausė klebono ir 
patys gąstavo, išgirsdami, jog ateis bol
ševikai. Bernai ir vaikogaliai tuo tarpu 
nepaisė, ką kunigas šneka, atsirado to
kių, kurie ėmė priešintis: kunigai turi 
daug turtų, turi žemių, kurių patys ne
dirba, užtat ir jie bijo bolševikų. Pas
klydo net tokia dainuška:

Mes iš ponų žemes atimsim, 
Biedniems žmonėms išdalinsim.
Ponais arsim ir akėsim, 
Kunigėliais važinėsim...

Už šitą dainušką tėvai vaikus barė, 
per lūpas mušė.

Kurį laiką viltingiau apie naujus lai
kus pašnekėjus, pasižiūrėjus į gyvena
mą dieną, reikėjo nutilti, nes vokiečiai, 
nors pieną nešti atsisakė, nors kiek su
mišę atrodė, tačiau plėšti nesiliovė. Šal
nius Vabalių vyrams pasakojo, kad vo
kiečiai jo klausinėję, ar kas apie bolše
vikus palankiai nekalbąs. Jis atsakęs ne
girdįs.

—Jei jie sužinos, kad kas pritaria ru
sams, beregint išgabens Vokietijon sun
kiems darbams,—pasakojo Šalnius.

Pats Šalnius didelės permainos vokie
čių elgesy nematė: nebent jam griežtes
ni pasidarę. Pirma amtsforštėjeris ne 
kartą kanceliarijoj jį pasisodindavo, 
duodavo cigarą, klausdavo, kas girdėti 
(buvo lietuviškai truputį pramokęs), o 
dabar—suzurza keletą žodžių ir:

—Marš!
Po vienos nakties Vabaliuose prie 

stulpų, prie medžių buvo prilipinta rau
donos spalvos lapelių, kuriuose vokiečiai 
vadinami kraugeriais, plėšikais ir ragi
nama sukilti prieš juos, vyti iš savo kraš
to, nes iš kitur esą jie jau išvyti. Pabai
goj net rašoma, kad reikia kurti savą, 
lietuvišką valstybę.

Sutiko visi, kad vokiečius galima va
dinti kraugeriais ir plėšikais, nes jie blo
gi žmonės, bet buvo keista, kodėl nieko 
neminima apie tai, ar grįš rusas ar ne? 
Raginimas kurti savą, valstybę jiems at
rodė keistas, neįtikimas.

Pasirodžius lapeliams prieš vokiečius, 
labai sujudo Šalnius, nes bijojo, kad jam 
dabar gali kliūti. Tad jisai pats bėgiojo 
su peiliu ir visus tuos lapelius skutinėjo, 
•grasindamas tiems, kurie juos lipino.

Tuo pat laiku jaunimas pradėjo šiu
šenti, kad atsiradęs Galinio Kostas. Pir
ma buvo paleistos kalbos, jog vokiečiai jį 
kažkur apie Pivašiūnus nušovė, o dabar, 
sako, Vabaliuose vieną naktį pasirodęs. 
Kaip tik po tos nakties ir lapeliai 'prieš 
vokiečius atsirado. Jonas Burneika apie 
tai sužinojo iš Alimo Vinco, kuris, neiš- 
kęsdamas, papasakojo. Sako, kad jei vo
kiečiai už justų, jog Kostas čia, tai jam 
ne gyvenimas. Esą, visą laiką jis kitur 
išgyvenęs su svetima pavarde. Paskui, 
kai vokiečiai ėmė įtarinėti—pabėgęs 
miškuosna. Ten, kur jis buvo, susidarę 
ginkluoti vyrų būriai ir vokiečius jau 
išviję, tad jis dąbar kurstąs, kad ir čia 
įaip pat padarytų.

^Daugiau bus> _

RAUDONASIS KRYŽIUS APTARNAUJA 
PULKUS NAMIE IR UŽSIENY

Militarinese ir Laivyno
Stovyklose, Ligoninėse ir 
Visur, Jis Tarnauja Žmo
nijos Gerovei.

Daugiau Organizuotumo
E----------------------------- --------------------------

Kiek laiko atgal Louisiana 
valstijoj, kur tūkstančiai Dė
dės Šamo pulkų buvo manev
ruose, vienam Raudonojo Kry
žiaus direktoriui buvo praneš
ta, kad motina vieno vaiko toj 
vienetoj buvo rimtai susirgusi. 
Pranešimas reikalavo, kad jis 
grįžtų namon kuo greičiausia.

Armijoj iš daug milijonų, 
šitokį prašymai yra dažnį. Kai 
kurie yra tikri, bet kiti perde
da situaciją.

Komandantai yra žmoniški. 
Jie nori suteikti leidimą karei
viui grįžti namon, jeigu reika
linga. Bet faktai turi būti tei
singi. šis ypatingas prašymas 
buvo įteiktas per Raudonojo 
Kryžiaus skyrių šio kareivio 
mieste. Direktorius galėjo pa
tikrinti teisingumą, ir leidimas 
buvo greitai suteiktas.

Kada kurjeris buvo pasiųs
tas painformuoti šį kareivį, di
rektorius padarė visus aprūpi
nimus dėl transportacijos. Ir 
to kareivio kelionė buvo pa
greitinta be jokių trukdymų ir 
jis grįžo į namus, ne pamatyti 
mirštančią motiną, bet jos gy
vybę išgelbėti su savo kraujo 
perdavimu.

šis įrodo tik vieną Raudono
jo Kryžiaus patarnavimą mū
sų vyrams uniformose. Taipgi 
įrodo, kaip Raudonasis Kry
žius palaiko komunikaciją per 
savo atstovus su mūsų pulkais 
ir jo skyriais visoje šalyje. Nei 
viena organizacija negali du- 
plikuoti šią komunikacijos sis
temą. Raud. Kryžiaus skyriai 
veikia visur, ir jų atstovai tar
nauja su mūsų pulkais namie 
ir užsienyje. Visada veikia, ir 
reikalui kilus kontaktas tarp 
šeimų ir mylimųjų uniformose 
gali būti įvykdyta labai greitai.

Per Raud. ‘Kryžių praneši
mai greitai perduoti. Juos per
duoda greičiau . negu visus 
Raud Kryžiaus kitus reikalus. 
Atstovai tuoj juos perduoda 
adresantui. Per šią sistemą 
svarbus šeimų, sprendimai pa
daryti. Ligos atsitikime rūpes
tis palengvintas dažnais prane
šimais. Reikalui kilus, tėvai ga
li būt pakviesti prie sergančių 
sūnų. Juos sutiks simpatingi 
Raud. Kryžiaus atstovai, vietos 
surastos apsistoti ii/ jiems bus 
suteikta simpatiškas patarnavi
mas, taip reikalingas tokiuose 
momentuose.

Viena iš pirmų problemą, 
kurią reikėjo išspręsti, kada 
mūsų kareiviai buvo vežami už
sienin, buvo suteikimas jiems 
sveiko pasilinksminimo. Padėti 
Armijai ir Laivynui tą įvyk- 
dinti, Raud. Kryžius įrengė 
kliubus ir pasilinksminimo cen
trus svarbiuose punktuose Lon
done, Edinburge, Belfaste, Mel
bourne, Brisbane ir keliose ki
tose- vietose.

čia mūsų vyrai randą trupu
tį jų tėvynės, įskiepytos į už
sienio žemę. Tai yra jų kliubąi, 
Amerikos valgiai ir gėrimai, 
geros lovos, maudynes, sporto 
kambariai, knygynai ir rašy
mui kambarėliai yra įrengti. 
Šokiąi dažnai irgi parengiami.

šie kliubai yra centrai ame
rikiečiams atostogų laike, šių 
vietų direktoriai yra tam dar
bui išmokinti. Pasivažinėjimo 
būreliai ir kitos pramogos su
organizuotos. SąrAšas šeimų, 
kurios kviečią mūsų kareivius 
į jų namus, ląikomas. Naujausi 
Amerikos žurnalai ir laikraš
čiai jiems parūpinta. Visoki 
žaidimai parūpinti ir šie kliu
bai yra populiarios vietos.

Iš Londono neseniai James 
Blackney, vyriausias Suv. Val
stijų ąrmijos kapelionas sakė 
per radio:

“Mūsų geriausias draugas 
čia yra Raud. Kryžius. Mūsų 
Raud. Kryžius atlieka pavyz
dingą dąrbą ir kiekvieną sa
vaitę jis vis randa naujų pra
mogų. Jis įstęigė puikių k|iu-? 
bų mūsų vyrams, kurie gauna

leidimus atostogoms. Aš buvau 
atidaryme Washingtono kliubo, 
tai yra puiki vieta ir mūsų vy
rai pripildo jį kiekvieną vaka
rą.”

Raud. Kryžiaus patarnavi
mas yra visokių formų. Praei
tą vasarą direktorius iš Port 
Darwin, Australijoj, įvykdė 
pirmą transkontinentinę kelio
nę, jis Armijos lėktuvu keliavo 
1,500 mylių į artimiausią pir
kimo centrą. Iškeliaudamas, su 
savim turėjo $2,000 kareivių 
pinigų ir užsirašęs nupirkti ko- 
įvairiausius reikmenis. Ir di
rektoriai Port Moresby ir New 
Caledonia irgi turėjo nupirkti 
panašių daiktų kareiviams.

Armijos ir Laivyno ligoninė
se Raud. Kryžiaus medikali- 
niai-socialiai centrai ir kiti as
menys kooperuoja su medika- 
liniais oficialais. Jie padeda li
goniams išrišti asmenines pro
blemas, kurios suka jų galvas. 
Simpatija, interesu ir linksmu
mu jie ramina ligonius. Jeigu 
reikia gauti medikalinę istoriją 
žmogaus prieš jo priėmimą į 
ligoninę, atstovai greitai gau
na ją nuo naminio skyriaus. 
Raud. Kryžiaus Gray Ladies, 
savanorės, skaito ' vyrams, rašo 
laiškus jiems ir daro viską nu
raminti juos.

Ąrmijos ligoninėse visoje 
šalyje Karo Departmentas pa
statė pasilinksminimo namus, 
sveikstantiems. Pagal prašymą 
Armijos medikalinių autoritetų 
Raud. Kryžius įrengė tuos na
mus, pristatė darbininkų ir ap
rūpino visokias programas, 
žaidimus ir pasilinksminimus.

Amerikos kareiviai šiandien 
yra tarpe drąsiausių pasaulyje. 
Moralas aukštas ir Raud. Kry
žius stengiasi palaikyti šį mo
ralą. Raud. Kryžius dirba dau-

Man rodos, kad Anglijos ir 
Amerikos antifašistai arba de
mokratiją, laisvę mylinti žmo
nės turės ar turi griežčiau ko
voti prieš fašizmą, o labiau
sia tai savuose namuose. Šios 
dvi šalys matosi kupinos tų, 
kurie kenkia pasekmingam 
karo vedimui. Vienas iš tų yra 
ponas White, “Phil. Evening 
Bulletin’o” redaktorių štabo 
galva, šis ponas kasdien kalba 
iš stoties KYW kaip viena po 
pietų. Jis labai puldo Ameri
kos žmonių karinį moralą, iš 
kalno pasako, kaip karas bus 
vedamas, kuriame fronte ir 
taip panašiai. Būna transliuo
jamos žinios per tą stotį ir jo 
vedamam dienrąštyj rašoma, 
gal pora savaičių atgal, kaip 
jis užtikrina, kad antro fron
to prieš vokiečius šiemet ne
bus. Girdi, rusai nesupranta 
Anglijos imperijos karo politi
kos. Matyt, šis ponas turi ge
ros įtakos valdiškuose rateliuo
se. Einant tokįu keliu, kaip 
kad lig šiol buvo kovojama už 
antrą frontą, bus pralaimėta ta 
kova, šiemet ir kitą metą rei
kia griežčiau kovoti, reikia or
ganizuotai eiti prez. Roosevel- 
tui talkon, sistemačiai, neat- 
laidžiai. Amerikos ir Anglijos 
antifašistai turėtų turėt bend
rą kongresą ir aptarti tas 
bendras kovas ir vest kovą ne- 
atlaidžiai. Kitaip mes būsime 
pralaimėtojai, kaip Ispanijos 
demokratijos gynėjai.

Demokratijos mylėt ojai, 
griežčiau į kovą prieš mirtiną 
priešą čion pat namie, kaip ir 
karo fronte, kitaip anie lai
mės !

V. V. Turauskas.

Worcester, Mass.

giau negu by kada ir šeimos 
namie gali būti tikros, kad jis 
nepamirš savo pareigų.

R.'R. K.

Mūsų Naujienos
“Laisvės” vajaus reikale 

įvyko specialis susirinkimas. 
Čia ir vėl likos išrinktas “Lais
vės” vajininku mūsų senas ve
teranas,, per daugelį metų 
“Laisvės” vajininkas, draugas 
J. J. Bakšys. Todėl, draugės 
ir draugai, prašom visus į 
bendrą talką su drg. Bakšiu, 
kad mūsų kolonija gautų kuo 
daugiausia naujų skaitytojų, ir 
kad drg. Bakšys laimėtų pir
mą dovaną šiarųe vajuje. Tas 
yra galima padaryti, jeigu 
mes visi jam padėsim. Svarbu 
yra gauti naujų skaitytojų to
dėl, kad “Laisvė” plačiai ir 
teisingai paduoda žinias iš ka
ro frontų. “Laisvė” karštai ir 
širdingai stovi už tai, kad 
Amerika, Sovietų Sąjunga, 
Anglija, Chinija ir jų talkinin
kai laimėtų karą.

Tokios pat pozicijos laikosi 
Chicagos lietuvių dienraštis 
‘ Vilnis.” “Tiesa” ir žurnalas 
“šviesa“ irgi yra stiprūs de
mokratinio bloko šalininkai. O 
kiti Amerikos lietuvių laikraš
čiai yra pronaciški, tik gelbė
dami savo kailį liovėsi gyrę 
Hitlerį. Bet nacių laimėjimus 
pučia kiek galėdami, o Sovie
tų Sąjungą niekina. Tuo bū
du jie tarnauja Ašies intere
sams. Todėl labai svarbu, kad 
kuo daugiau gauti “Laisvei” 
naujų skaitytojų, kad teisingai 
juos informuoti apie karą, 
kad sustiprinti jų moralą už 
Amerikos ir jos talkininkų gy
nimą ir karo laimėjimą. V už 
pergalę Worcesteriui šiame 
vajuje dėl pirmos dovanos!

Spalių 2 d. naktį bedirbant 
dirbtuvėj, draugą Bakšį ištiko 

(Tąsa 5-tam pusi.)
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M. Šumausko Kalba Lietuvos 
Respublikos Aukščiausios

Tarybos Sesijoje
(Tąsa nuo 1-mo puslapio) 

kapitalo susikuopimai, sukurti darbo žmonių rankomis 
ir pasisavinti mažos saujelės bankininkų ir kapitalistų, 
tapo sugrąžinti teisėtiems jų savininkams—žmonėms.

Liaudies Seimas pastatė pramonei tokį uždavinį — 
pagamint kuo daugiausiai fabrikinių dirbinių, maisto 
produktų, statybos medžiagų ir mašinerijos, kad pa
tenkint vis didėjančius reikalus žmonių ir tautinio ūkio- 
ekonomijos.

Liaudies Seimas puikiai žinojo, kad Lietuvos nepri
klausomybė, patenkinimas savo reikalų ir sava kultū
ra priklauso nuo viso tautinio ūkio išsiplėtojimo, svar
biausiai nuo pramonės išsivystymo.

Tuo tikslu Liaudies Seimas sudarė sąlygas, duodan
čias progą greitai augti Lietuvos pramonei ir gamybai; 
ir todėl jau buvo dirbama ištisa savaitė visomis trimis 
pakaitomis (šiftais) daugelyje audyklų, metalų fabrikų, 
odos dirbtuvių, spaustuvių, medžio dirbtuvių ir daugely
je kitų pramonės šakų, kurios pirma tedirbo tik tris ar 
keturias dienas per savaitę ir tik po vieną pakaitą per 
dieną.

Tapo įsteigtos naujos pramonės ir pagerintas darbi
ninkų gyvenimas. Lietuvos pramonė reguliariai gavo 
žaliųjų medžiagų iš kitų broliškų Tarybinių respublikų. 
Tokiu būdu tapo užtikrintas vis didėjantis dirbinių kie
kis žmonėms ir tautinei šalies ekonomijai.

Pirmosiose karo dienose fašistiniai vokiečiu bandi
tai išbombardavo ir sudegino daugelį mūsų pramonės į- 
staigų. O likusias pramones, patekusias į jų rankas, jie 
padalino vokiečių trustams ir saviems kapitalistams. 
Dabartiniu laiku jie daro, ką tik įmanydami, kad visiš
kai suardyt Tarybų Lietuvos pramonę. Fabrikai ir dirb
tuvės Lietuvoje dabar negauna reikalingų žaliųjų me
džiagų. Negana to. Tokios svarbios tautiniam ūkiui 
pramonės, kaip metalo fabrikai, tapo visiškai uždaryta. 
Apie steigimą naujų pramonės įmonių, suprantama, ne
gali būti nė kalbos. Vokiečiai įsiveržėliai stengiasi su
naikint Lietuvos pramonę, paverst Lietuvą į vokiečių 
koloniją, į grynai žemdirbišką Vokietijai priedą, kuris 
teiktų vokiečiams žaliąsias medžiagas ir maistą. Vokie
čiai įsiveržėliai naikina tautinę Lietuvos ekonomiją-ūkį, 
kad pavergt ir išnaikint lietuvių tautą.

Mūsų tėvynė tuojaus pajuto gerumus, plaukiančius 
iš Liaudies Seimo padarytų tarimų, —gerumus pramo
nei, tautiniam ūkiui ir kultūrai. Nuo tada pasidarė ir 
kur kas didesnė mūsų nepriklausomybė, kada mes įsto
jome į didžiąją Tarybinių Tautų Sąjungą.

Vokiečių imperialistai, pasimodami užkariaut visą 
pasaulį ir išnaikint kitas tautas, susidūrė su galingu 
priešininku, su Sovietų Sąjungos Tautomis ir Raudoną
ja Armija; o tai priešininkas, kuris gali kruvinoje ko
voje sunaikint vokiečių kariuomenės jėgas ir karinius 
vokiečių ir jų pakalikų įrankius.

Sovietų Respublikų Sąjunga yra viltis visų tautų, 
kovojančių už laisvę prieš vokiečių fašistus.

Garbė Sovietų Sąjungos tautoms, garbė Tarybų Lietu
vai, tos Sąjungos narei!

Visi Lietuvos darbo žmonės žino, jog keršto valanda 
.artėja, kada pilnai bus atsiteista vokiečiams žmogžu
džiams ir jiems tarnaujantiems pardavikams; jie žino, 
jog lietuvių išlaisvinimo valanda ateina. Mes priartinsi
me laisvės valandą Lietuvai ir mirtį vokiečiams skerdi
kams!

Draugai darbininkai! Entuziastiškai jūs dirbote Ta
rybinėje Lietuvoje naudai savo žmonių. Neužmirškite, 
jog dabar yra jūsų pareiga kuo blogiausiai dirbti, kaip 
tik galite. Jūsų pareiga yra kenkti vokiečiam įsiveržė
liam, ardyti jų parmonę, tarnaujančią kariniams jų rei
kalams.

Dėkitės į partizanų kovotojų eiles! Visokiais būdais 
remkite juos! Padėkite Raudonajai Armijai greičiau 
išlaisvint Lietuvą iš vokiečių fašistų vergijos!

Darbininkai! Lietuvos darbo žmonės! Laisvę mes te- 
laimėsime tik per kovą! Tegu fašistiniai banditai žūva 
nuo Lietuvos darbininkų rankos! Pagreitinkite pergalės 
laimėjimą! Priartinkite galą vokiečiams banditams!

SOVIETAI SUSTABDĖ NACIUS STALINGRADO 
SR1TYJ; ATMETĖ JUOS ATGAL KAUKAZE 
Sovietų Oficialiai Pranešimai 
MASKVA, spal. 12. — Vidunaktinis Sovietų praneši

mas seka:
Mūsų laivai Baltijos Jūroje nuskandino penkis priešų 

transporto laivus, viso 16,000 tonų.
Nuo spalių 4 iki 10 d. mes sunaikinome 123 priešų or

laivius, nušaudami juos žemyn oro kautynėse, nukirs- 
dami juos ugnim iš priešlėktuvinių kanuolių bei sudau
žydami pačiose prieš stovyklose. Tuo pačiu laiku mes 
praradome 78 orlaivius.

Staligrado srityje mūsų kariuomene vedė artilerijos 
dvikovą su priešais. Vokiečių tankai ii’ pėstininkai, nu
kentėję milžiniškus nuostolius per kelias paskutines 
dienas, dabar jau visai nieko neveikė prieš Stalingradą.

Vienas dalinys sovietinių artileristų sunaikino aštuo
nis vokiečių fortukus, tris kanuoles, penkis kulkasvai- 
džius ir vieną amunicijos sandėlį. Dvi mūsų kulkasvai- 
dininkų grupės užmušė apie 80 vokiečių kareivių ir ofi- 
cierių.

Į šiaurių vakarus nuo Stalingrado mūsų kariuomenė 
atmušė vietines vokiečių atakas. Tapo sužalota trys 
priešų tankai, paimta tam tikras skaičius vokiečių į ne

E M IS V S ”

laisvę, sunaikinta astuonios priešų kulkasvaidžių pozi
cijos su jų kariais ir nušluota beveik visa kuopa fašistų 
pėstininkų.

Mozdoko srityje sovietinė kariuomenė atmušė pen
kias priešų tankų ir pėstininkų atakas, užmušė 30$ vo
kiečių kareivių ir oficierių ir pagrobė vieną jų radijo 
stotį ir 12 trokų.

Puskarininkis Marčenko sunaikino keturis vokiečių 
tankus šūviais iš prieštankinio šautuvo. Du raudonar
miečiai sudaužė septynis priešų tankus. Trys vokiečių 
tankai susprogo, įvažiavus' jiem į minų lauką.

75-ki priešų bombanešiai, lydimi savo lėktuvų kovoto
jų, atakavo vieną mūsų poziciją. Sovietinės priešlėktu
vinės kanuolės nušovė žemyn 26 vokiečių orlaivius.

Į pietų rytus nuo Novorossiisko mūsų kariuomenė, 
sulaužydama atkaklius fašistų pasipriešinimus, pažy
giavo pirmyn ir apsupo vieną apgyventą vietą su vo
kiečiais joje. Dabar ten raudonarmiečiai veda kautynes, 
kad sunaikint apsuptus priešus.

Vienoje dalyje šiaurvakarinio fronto sovietinė ka
riuomenė atmetė atgal atakavusį pulką vokiečių ir už
mušė 700 jų kareivių ir oficierių.

Briansko Srityje sovietiniai partizanai per kelias pa
skutines dienas išvertė iš bėgių šešis vokiečių trauki
nius ; sunaikino šešis garvežius, 36 vagonus su kariniais 
reikmenimis, 18-ką atvirų vagonų-platformų su tankais 
ir kitais pabūklais, penkias tokias platformas su trokais 
ir vienuoliką vagonų vokiečių kareivių.

Vien tik rugsėjo mėnesį vokiečiai nužudo bei užkanki
no šešis tūkstančius lenkų Varšavoj.

MASKVA, spal. 11. — Į pietų rytus nuo Novorossiis
ko sovietinė kariuomenė per dvi dienas atmušė 12-ką 
priešų atakų ir sunaikino du batalionus fašistų pėsti
ninkų; pagrobė daug jų karinių reikmenų.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

gijos, Lenkijos ir kitų šalių 
vyriausybės pasitraukė, gy
vuoja, veikia ir atstovauja tas 
šalis.

Tai faktas, kurį gali užgin
čyti tiktai paskutinis ignoran- 
tas.

šiemet Amerikoje bus labai 
plačiai paminėta Sovietų Są
jungos 25 metų sukaktis. Tam 
tikslui susirinkimų ir parengi
mų įvyks labai daug. Jų tiks
las bus paremti Sovietų Sąjun
gą šioj karžygiškoje kovoje 
prieš mūsų visų priešą — hit- 
lerizmą.

Lietuviams irgi reikėtų gra
žiai prisidėti prie to gražaus 
darbo. Kur galima, mano su
pratimu, reikėtų šaukti masi
nius mitingus, arba suruošti 
parengimus. Pelnas eitų Sovie
tų Sąjungos medikalei pagel- 
bai.

Brooklyne tas bus padaryta. 
Lietuvių Komitetas Medikalei 
Pagelbai Teikti rengia didelį 
susirinkimą spalių 25 d. Bus 
kalbėtojai ir muzikos - dainų 
programa.

Pasižymėkite, niekur neišeik 
kite. Dalyvaukite tam paminė
jime. Padėkite jį išgarsinti.

Worcester, Mass.
(Tąsa nuo 4-to nusl.) 

nelaimė, slydo geležis ir nu
kirto dešinės rankos didžiojo 
piršto galą, tik mažai nago 
beliko. Labai gaila gero drau
go, kad jį ištiko tokia skaudi 
nelaimė, žinau, kad mes prog
resyviai, kurie pažįstam drg. 
Bakšį ir kurie jį žinom iš jo 
gražių darbų, mūsų darbinin
kiškame judėjime^ širdingai 
užjaučiam jam nelaimėje ir 
linkim, kad jo ranka greit iš
gytų.

Spalių 1 d. LLD 11 kp. susi
rinkime likosi paukota $5 gel
bėjimui Ispanijos kovotojų. O 
susirinkimo dalyviai sumetė 
po 50 centų. Drg. S. Janulis, 
paėmė blankas, kad parinkti 
tam tikslui daugiau“ aukų.

Labai serga drg. H. Ston
kus. Draugės ir draugai, turė
dami laiko, atlankykite drg. 
Stonkų. Jis yra senas darbi
ninkų judėjimo veikėjas, ne
reikėtų draugo užmiršti.

Mano linkėjimai drg. Ston
kui greit pasveikti.

J. M. L.

Maskva, spal. 11. — So
vietai griežtai atmušė visas 
naujas vokiečių atakas 
prieš Stalingradą.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

CLEVELAND, OHIO
ALDLD 22 kp. susirinkimas įvyks 

13 d. spalių, pas Gcndrenus, 8113 
Korman Avo. Prašome visų daly
vauti, nes turime svarbių reikalų 
svarstyti. —• O. Gendrėnicne, Org.

PHILADELPHIA, PA.
Liet. Moterų Kliubo susirinkimas 

įvyks ketvirtadienį, spalių 15 d., 8 
vai. vak., 735 Fairmount Ave. Da
lyvaukite visos susirinkime ir naujų 
narių atsiveskite. — P. Walant.

(240-242)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 149 kp. susirinkimas 

įvyks ketvirtadienį, spalių 15 d., 
1433 Howell St., 8 v. v. Visi nariai 
prašomi dalyvauti. — Sckr.

(240-242)

ELIZABETH, N. J.
LDS 33 kp. susirinkimas įvyks 

trečiadienį, spalių 14 d., 8 v. v., 
LDP Kliube, 408 Court St. Draugai, 
dalyvaukite susirinkime, nes bus 
daug svarbių dalykų aptarimui. •— 
V. K. Sheralis, Sekr. (240-241)

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.

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)

| ★ LIETUVIŠKAS ★ | 

TRAKTYRIUS
8 (VALGYKLA IR ALINE) g 
8 Rhelngold Extra Dry Alus 8 
$ Didelis pasirinkimas visokių re
S Vynų ir Degtines re
S Importuotų ir Vietinių 8 
S Kasdien Turime 8
| KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ 8

| JUOZAS ZEIDAT |
8 Savininkas g
g 411 Grand St. Brooklyn g

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

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

530 Summer Avenue 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.

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

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

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

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visosę dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

Rumford - Mexico, Me. vome laišką nuo sūnaus. Venc
kus sako, ir aš gavau nuo sa
vo sūnaus iš kariuomenės laiš
ką. Bet, sako, nelabai lįnks- 
mas laiškas, nes sūnų išveža 
užrubežin. žinoma, tokių laiš
kų pas mus tėvai daug gauna 
nuo savo sūnų.

Draugas Venckus ir jo žmo
na yra seni “Laisvės” skaity
tojai ir geri darbininkų judė
jimo rėmėjai.

CIO Parode Kelią
Anksčiau buvau rašęs apie 

degtukų ir “klozepins” fabri
ką, kad CIO organizatoriai 
nori jo darbininkus suorgani
zuoti į uniją. Pirmiau ten jo
kie organizatoriai nematė rei
kalo darbininkus suorganizuo
ti. Bet kada pamatė, kad CIO 
organizatoriai imasi už darbo, 
tai tų darbininkų pagailo ir 
A m etikos Darbo Federacijos 
unijai ir atsiuntė organizato
rius. Ir jie pradėjo traukti 
darbininkus į savo uniją. O 
kadangi tame fabrike dirba 
daug senų, konservatyviškų 
farmerių, tai jie balsavo už 
Federacijos uniją. Jie manė, 
jeigu jie susiorganizuos į CIO 
uniją, tai kompanija uždarys 
fabriką. Taip vienas kitą bau
gindami ir nusitarė turėti Fe
deracijos uniją.

Dabar teks palaukti ir pa
matyti, ar tie darbininkai tik
rai bus suorganizuoti. Nes 
kaip tik CIO organizatoriai 
apleido Pvumfordą, taip ir vėl 
nieko nesigirdėti apie organi
zavimą šio fabriko darbinin
kų.

__________ r, Ftfnktaa Puslapis 
_______,_______ 7 ‘ ‘•“■■SMD

Tik iš vieno Oxfordo fabri
ko yra išėję kariuomenėn 272 
jaunuoliai, šiame skaičiuje 
randasi daug lietuvių.

Nežinau, kodėl to fabriko 
viršininkai turi visų tų jaunuo
lių. pavardes atspausdinę ant 
lentelės ir prašo jų tėvų ar gi
minių, kad jie priduotų virši
ninkams tų jaunuolių adresus.

Mexicos Venclovas.

f LORIMER RESTAURACIJA 
ANTANAS BARZDA, Savininkas

417 LORIMER ST. “Laisvės” Name BROOKLYN

Vieną dieną parėjęs iš dar
bo radau laišką nuo savo sū
naus, kuris tarnauja Jungtinių 
Valstijų “coast guarde.” Skai
tome su žmona tą laišką. Atei
na drg. J. Venckus. Sakau, ga-

Geriausios rūšies

VALGIAI
Gaminami Europlško 

ir Amerikoniško 
Stiliaus

Puikūs lietuviško na
mų darbo kllbasal Ir 

kepta paršiena

Gaspadorlškai 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

Lietuvių Kuro Kompanija 
Įsigykite žiemai anglių, nes į rudenį bus 

sunitus anglių pristatymas į miestus

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

kHARLES]
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
□------- -----B

NOTARY
PUBLIC

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

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

660 Grand Street Brooklyn, N. Y.

TELEPHONE
STAGG 2-5043

Lietuvių Rakandų Krautuve

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

JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn 

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

Tel. GLenmore 5-6191

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius—Undertaker

F. W. Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Ave.

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.
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Komunistas Miesto Tarybos 
Narys Pardavęs Bony 

Už $52,500

Paremkime Aido 
Chorą

Kaip jau visiems yra žino
ma, Aido Choras rengi a 
savo gyvavimo 30 metų jubilė- 
jų. Ir taipgi visiems žinoma, 
kad Aidas per 30 metų links
mino savo dainomis mūsų pa
rengimus. Jis, mat, niekad ne
atsisakydavo mūsų parengi
muose dainuoti.

Taigi, kada dabar jis ren
gia savo jubilėjų, tai mes pa
remkime jį savo atsilankymu į 
jo pokilį. Sugužėkim visi is 
Visų kraštų, pripildykim sve
tainę žmonėmis, kad net jos 
sienos braškėtų. Ir tuomi paro
dykim, kad mes dėkojam Ai
dui už jo patarnavimą mums 
per 30 metų. Ir priduokim 
jam energijos ir ant' toliau gy
vuoti ir linksminti mus daino
mis. Ir ištikrųjų, katrie mes 
nebūsim šitame Aido parengi
me, tai tikrai prasižengsim 
dainininkams.

Programa taipgi bus puiki: 
Aidas dainuos nekurias dai
nas 30 metų senumo, tai reiš
kia, tas dainas, kurias choras 
dainavo, kada buvo tik susi
tveręs, ir, žinoma, dabartines. 
Taipgi dainuos Aldona Kli- 
maitė, sidabriniu balseliu, ir 
bus daugiau visokių pamargi- 
nimų. Įžangos tikietai taipgi 
nebrangūs tik 50c. ir 75c.

Taigi, daugiau nei nekalbė
siu, nes žinau, kad visi supran
tat dalyką. Taigi čirio! Pasi
matysim Aido jubilėjuje se- 
kančioj nedėlioj, spalių 18 
dieną, New National svetainėj.

J. Juška.

Kas Gi Yra Ta New Yorko 
Lietuvių Tautine Taryba?

Žilinskas Sunkiai Serga
Jonas Žilinskas randasi 

Greenpoint ligoninėj, skyriuje 
2-A. Nedėldieniais galima ap
lankyti nuo 2 iki 4 po pietų.

Kaip pasakojo jo švogeris, 
J. Žilinsko kairės kojos blauz- 
dakaulis nulaužta dviejose 
vietose, du šonkauliai įlaužti, 
galvos kaulas daug įmuštas, 
taip, kad visa kairioji pusė su
žalota pavojingai. Kairia au
simi negirdi ir sąmoningai dar 
nesusikalba.

Apgailėtinas k i e k v ienas 
žmogus, ištiktas tokios nelai
mės ir turįs kentėti tokias kan
čias. L. Reporteris.

Bronxas Žada Sukirsti 
Brooklyn^ “Skrepais”

Išvakarėse oficialės metalo 
, surinkimo dienos, spalių 13- 
tos, Bronxe daugelyje vietų 
stūksojo didelės krūvos laužo 
—“scrap.” Bronxieciai sako, 
kad jie dės pastangas pralenk
ti Brooklyną, kuris pats savo 
kvotą irgi išpildė daugiau tri
gubai, surinko 86 milijonus 
svarų su virš.

Majoras LaGuardia paskel
bė antradienius be mėsos die
nomis.

/Pabaiga)
Kodėl Jie Organizavo 

Tarybą ?
Kiekvienam lietuviui aišku, 

jog kada mūsų šalis veda sun
kinusį karą prieš hitlerininkų 
Vokietiją, fašistų Italiją, sa
murajų Japoniją ir jų talki
ninkus, tai daugiau negali tie 
ponai veikti pagal jų “Storm 
Truperių” programą, kurią jie 
priėmė balandžio 20, 1940 m. 
Mūsų vyriausybės budri akis 
jau suranda vokiečių tarpe 
Hitlerio agentus ir po Ameri
kos vėliava ir pilietybės po- 
pieromis pasislėpusius. Mūsų 
visuomeniški kolumnistai, kaip 
Dorothy Thompson ir eilė kitų 
jau atžymėjo, kad lietuvių 
tarpe yra labai akiplėšiškos 
pro-naciškos spaudos ir vei
kiančių organizacijų. “The 
Hour” žurnalas plačiai rašė 
apie Bagočiaus ryšius su pro- 
naciais. Radijo komentatorius 
Johannes Steel jau kelis kar
tus per WMCA radijo stotį 
viešai sakė, kad Smetona dir
ba Hitlerio naudai, kad lietu
vių tarpe yra Hitlerio agentų. 
Pagaliau, mūsų vyriausybės 
įsakymas Smetonai, kad jis 
nesivalkiotų po lietuvių kolo
nijas su savo “misija,” visa tai 
privertė Brooklyno pro-nacius 
pakeisti taktiką, kitais žo
džiais, perorganizuoti “Storm 
Truperių” komitetą į New 
Yorko Lietuvių Tautinę Tary
bą neva apimančią “visus lie
tuvius.”

Kaip Jie Apgavo Orga
nizacijas?

New Yorko mieste buvo ruo
šiamas paradas “New York at 
War” šių metų pavasarį. Pa
rade visi stengėsi dalyvauti, 
kad jį padarius didesniu ir 
ryškesniu prieš mūsų šalies 
priešus.

Ponai Stilsonai, Strazdai, 
Tysliavos norėjo tame parade 
pasirodyti su hitleriškais obal- 
siais prieš Sovietų Sąjungą. 
Jiems tas buvo uždrausta. Lie
tuva ir lietuviai oficialiai buvo 
atstovaujami Sovietų Sąjungos 
sekcijoj, ant jos floto buvo vi
sų tarybinių respublikų vardai 
jų tarpe ir Lietuvos Tarybų 
Socialistinės Respublikos.

Tam paradui social-hitleri- 
ninkai, tautininkai ir klerika
lai sudarė komitetą. Jie pasi
gyrė, kad ir jie turės Lietuvos 
flotą ir prašė iš organizacijų 
aukų. Organizacijos aukavime 
neatsisakė, kiekvienas žmogus 
sutiko, lai ir jie eina, bile 
prieš Hitlerį, bile su Amerikos 
vyriausybe, su jos talkininkė
mis.

Bet minėtas komitetas Su
rinktas aukas tam tikslui ne
panaudojo. Pinigai nuo para
do liko. Tada’organizacijose ir 
spaudoj prasidėjo klausimai: 
Kur tie pinigai? Ar jau Snie* | 
tonai “siūtą” nupirko? Ar jie 
pasisavins pinigus?

riaus-Girėno Paminklo Komi
teto. Bet į konferenciją susi
rinkę vyriausiai organizatoriai 
1940 metų “Storm Trupers” 
atsisakė tuos pinigus perduoti 
Amerikos Raudonajam Kry
žiui, jau tuo parodydami, kad 
jiems neapeina Amerikos ka
ro rėmimas. Jie nematė reika
lo pinigus perduoti ir Dariaus- 
Girėno Paminklo Komitetui, 
bet pasilaikė savo veiklai, kad 
ir toliau skaldyti Amerikos 
lietuvius, kad skleisti fašisti
nę ir smetoninę ideologiją 
Amerikos lietuviuose. Tai 
taip atsirado toji New Yorko 
Lietuvių Tautinė Taryba.

Kalnas Pagimdys Pelę
Kaip matome, tai nebuvo iš

leista jokio atsišaukimo tary
bos tvėrimui ir tie klausimai 
nei nebuvo diskusuojama or
ganizacijose. Tiesa, šaukime 
jie minėjo, kad gal tvers kokį 
komitetą, bet tatai buvo su
prasta, kad komitetą Ameri
kos karo laimėjimo pagalbai.

Konferencija buvo požemi
niu keliu sušaukta ir todėl la
bai mizerna. “Tėvynė” ir kita 
spauda bando ją pūsti ir pa
dalyti kuo tai dideliu ir rašo, 
kad praeityj Brooklyne buvo 
pritverta daug komitetų, bet 
jie išnyko ir todėl išnyko, kad 
“nebuvo nei vieno tokio komi
teto, kur būtų atstovaujami 
visi lietuviai.” Konferencijoj 
dalyvavo, didžiumoj neoficia
liai gautų, 40 atstovų, nuo 30 
organizacijų.

Kada skaitai jų pasigyri
mus, tai atrodo, kad ten buvo 
labai didelis ir svarbus “sko- 
das.” Bet juk ta pati “Tėvy
nė” dar garsiau šumino po ba
landžio 20 d., 1941 metų, 
“Storm Trupers” suvažiavimo. 
Tada “Tėvynė” No. 18 net re
dakcinį parašė, kur didžiavo
si : “New Yorko apylinkėj iki 
šiol nebuvo organizuotos vi
suomenės komiteto . ..” “Ne-* 
buvo,” bet sulyg “Tėvynės” 
susiorganizavo labai galingas, 
kurio programa ir valdžia in
formuoti ir terorizuoti profe
sionalus ir biznierius. Beje, ta 
pati “Tėvynė1’ ir pradėjo la
biausiai terorizuoti, paskelbė 
eilės profesionalų ir biznierių 
vardus, kaipo “komunistų” ir 
vos už tai teisme neatsidūrė.

Tada, 1941 metais, “Tėvy
nė” didžiavosi, kad dalyvavo 
apie 100 delegatų nuo 37 or
ganizacijų, a t s t o vaujančių 
5,000 narių.

Kaip matome, tai ta konfe
rencija tris kartus buvo skait- 
lingesnė. Ji sutvėrė “Storm 
Trupers”—hitlerišką aparatą, 
tas dūko kokį laiką, teroriza
vo lietuvius, bet gavęs kietą 
atrėmimą nuo biznierių, pro
fesionalų, darbininkų organi
zacijų kojas užvertė ir vėl 
“Tėvynė” turi pradėti nuo 
“nieko.”

ristų komitetą, SLA dalyvavo 
12 kuopų, tai dabartinėj “vi
sus lietuvius” atstoVaujančioj 
konferencijoj dalyvavo tik 3 
kuopos.

Brooklyno ir apylinkės lie
tuviai nepasiduos apgauti. Jie 
gerai mato, kad kaip pirma 
“Storm Trupers” komitete su
darė jo vadovybę pro-naciški 
elementai, taip ir dabartinei 
tarybai pateikė planus ir su
daro jos vadovybę tie elemen
tai. Tie ponai nenori Ameri
kos karo laimėjimo, jie nori 
vienaip ar kitaip niekinti So
vietų Sąjungą, Amerikos talki
ninkę, kuri dabartiniu laiku 
aukodama milijonus gyvasčių 
gelbėja Amerikos demokrati
ją, mūsų laisvę, mūsų namus, 
mūsų gyvenimą. Jie nenori 
matyti laisvą Lietuvos liaudį, 
jie nori matyti Lietuvoj vieni 
Smetoną vėl diktatoriaus vie
toj, kiti patys važiuoti ten ir 
viešpatauti, pirkti dvarus ir 
steigti fabrikus išnaudojimui 
lietuvių.

New Yorko Lietuvių Tauti
nės Tarybos vyriausias tikslas 
yra, tai, kaip atsteigti Lietu
voj išnaudojimo tvarką, kaip 
grąžinti kapitalistus ir ponus 
ant liaudies sprando. Ameri
kos darbo lietuviai, nepaisant 
jų politinio įsitikinimo, jie ne
turi to tikslo*! Jie nori perga
lės prieš Hitlerį. Jie nori ma
tyti mūsų šalį ir jos talkinin
kes — Angliją, Chiniją, Sovie< 
tų Sąjungą pergalėtojais savo 
priešų. Jie nori, kad Lietuva 
būtų laisva, kad jos gyvento
jai patys pasirinktų sau tvar
ką, kad jierrts joki ponai iš 
Amerikos, — kurie tapdami 
Jungtinių Valstijų piliečiais 
atsisakė nuo Lietuvos piliety
bės, prisiekė būti Amerikai iš
tikimais, bet tokiais nėra, kad 
jie Lietuvos liaudžiai negalė
tų dįktųoti tvarkos. Ir mums 
yra aišku, kad šis demokratiš
kas, sąmoningas, protingas ir 
prakilnus Brooklyno lietuvių 
nusistatymas, palaidojo “Storm 
Truperių” komitetą, atmes jis 
ir nedemokratines, neameriko- 
niškas, • bet pro-hitleriškas pa
stangas ir naujų “tarybinin- 
kų.” ’/

Amerikos Pilietis.

SUSIRINKIMAI
MOTERŲ ATYDAI

Moterų Apšvietos Kliubo ir mez
gėjų susirinkimas įvyks šib ket-. 
virtadienio vakaro 8 vai., 419 Lori
mer St., Brooklyne. Kviečiame ir 
nepriklausančias kliube. — Valdy
ba. 4240-242)

Peter V. Cacchione, Miesto 
Tarybos narys, jau pardavęs 
$52,500 vertės karo bonų per 
savo ofisą ir atsišaukimuose į 
žmones masiniuose mitinguo
se salėse ir ant gatvių kampų.

Imant -atydon jo parduotų 
bonų sumą, reikia atsiminti 
dar ir tas, kad nei vienas jo 
mitingų nebuvo suruoštas per 
Wall Stryto organizacijas, prie 
stock exchange laiptų, bet 
darbininkų organizacijų, tarp 
miesto biednuomenės, kur di
džiumoje perkama dešimtu
kais ir kvoteriais.

L. K. N.

Gyventojai Neleido 
Pakelti Rendy

Harleme namų savininkas 
buvo pasimojęs išmesti iš na
mų 70 negrų šeimynų už atsi
sakymą mokėti 10 nuošimčių 
daugiau rendos, bet rendau- 
ninkai tuojau pradėjo mitin- 
gauti, susiorganizavo ir atro
do, kad ten nebebus išmetimo 
nei rendos pakėlimo.

Rendauninkams pagelbėjo 
— vadovavo žymi negrė, Ko
munistų Sekcijos organizatorė 
toje apylinkėj, Audley Moore, 
taipgi Ben Davis, Jr., komu
nistų kandidatas į kongresma- 
nus at-large.

Brcoklyno Meno ir Mokslų 
Institutas Pradeda Veikti
Trečiadienį, spalių 14 d., 

8 :30 v. v., Brooklyn Academy 
of Music salėje šiemet, kaip ir 
seniau, bus kas nors naujo. 
Brooklyno Meno ir Mokslų In
stitutas pradeda savo eiklių 
lekcijų ir kitokių margumynų 
supažindinimui visuomenės vy
riausiai su bėgamaisiais pasau
liniais klausimais.

Brooklyno Meno ir Mokslo 
Institutas yra sudaręs sutartį 
su visa eile žymių rašytojų, 
žurnalistų, keliautojų ir kito
kių žymių asmenybių dėl lek
cijų. Lekcijos bus iliustruo
jamos. Be to, bus rodoma il
gesnės filmos supažindinimui 
visuomenės su kai kuriomis 
šalimis ir kai kuriais žmonių 
veiksniais kovoje prieš fašis
tinę Ašį. Bus rodomi judžiai 
iš Sovietų Sąjungos kovų su 
naciais, iš Jugoslavijos parti
zanų kovų, etc.

Galima suminėti tik kai ku
riuos lektorius, kaip: Marga- 
retą Bourke-White, Johannes 
Steel, Martiną Agronskį, Mau
rice Hindus, ir daug-daug ki
tų žymių, asmenybių, kurie yra 
sutikę duoti lekcijas šitam In
stitutui.

Be to, bus duodama eilė 
koncertų, kurių programus iš
pildys toki pasaulinio masto 
virtuozai, kaip Yehudi Menu
hinas, Artūras Rubinsteinas,

Vladimiras Horowitzius, ir kt. 
Bus ir simfonijų orkestrų, —- 
pav., Bostono Simfonijos or
kestras, vadovaujamas Sergie- 
jaus Koussevitzkio, ir kt.

Norintieji susipažinti su 
Brooklyno Meno ir Mokslo 
Instituto pasimojimu, prašomi 
atsilankyti į Academy of Mu
sic, ir ten įsigyti programas, 
kur bus smulkmeniškai nuro
dytos dienos ir laikas, kada 
kokia bus lekcija, bei kada 
kokis bus meno vakaras.

R.

Drabužiai Sovietu Sąjungos 
Žmonėm

Pereitą savaitę iš “Laisvės” 
salės vėl išvežta kelios didžiu
lės dėžės drabužių Sovietų Są
jungai. Tarpe paskiausių au
kotojų buvo:

Karlonas ir Kalvaičiai iŠ 
Maspetho, Adomėnienė iš 
Great Necko, Mockus iš East 
New Yorko, Snyderytė, vieti
nė.

Tūlų dovanos buvo labai 
gausios, bet mes neturime ga
limybės jas aprokuoti, suskai
čiuoti ar pilnai atžymėti — 
nėra tam laiko nei vietos. Ypa
tingai moterys, savo dovanas 
daugelis atneša rūpestingai 
sutaisiusios, išvaliusios, taip, 
jog traukia akį ir miela prisi
minti, kad tie drabužiai eina 
pridengti nukentėjusius nuo 
karo didvyriškus žmones.

Kom.

OFICIALIS IDS OPTIKAS
UNION SQ.

OPTICAL CO. 
147 FOURTH AVE. 

Arti 14th St.
Akis Ištiria

GYDYTOJAI 
100 iiiioš. unija šapoj 

Telef.t GR. 7-7553
) 2539 Woodward Avenue 

DETROITE: j 5Q2 Hofmann Bldg.
N. SHAFFER, WM. VOGEL, Direktoriai
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Clement Vokietaitis
„ Lietuvis Advokatas
66 COURT STREET 

Brooklyn, N. Y.
Tci. TRlangle 5-3622

168 GRAND STREET
7 Brooklyn, N. Y. s • 
Tel. EVergreen 8-7179

Dienraščio

“LAISVES”

Koncertas
įvyks

Lapkr.-Nov. 8
Bus

LABOR LYCEUM
BROOKLYN, N. Y.

Nariams ir spaudoj keliant 
tą klausimą, parado rengėjai 
šaukė konferenciją, aptarimui, 
kur pinigus padėti. Vėl buvo 
organizacijose diskusijų dėl tų 
pinigų, kurių yra nuo parado 
likę per $500. Didžiuma narių 
siūlė, kad tie pinigai būtų ati
duoti Amerikos Raudonajam 
Kryžiui. Amerikos Raudonasis 
Kryžius reikalingas aukų ir 
kiekvienas organizacijų narys, 
kuris irgi yra daliniu savinin
ku tų pinigų, to trokšta. Kiti 
siūlė, kad pinigus atiduoti 
Dariaus-Girėno Paminklo Fon
dui. Mat, jau kelinti metai tas 
fondas keliamas, kad pastaty
ti Brooklyne tiems lietuvių 
tautos lakūnams paminklą. 
Visur nariai buvo priešingi su
naudojimui tų pinigų, Smeto
nos “pašarui” arba Zosės ‘’si
jonui.”

Kiek žinoma, į konferenciją 
buvo atėję net žmonės iŠ Da-

Mes tikri, kad dabartinė 
New Yorko Lietuvių Tautini 
Taryba, kuri neva atstovauja 
“visus lietuvius,” neturi nei 
tiėk jėgų, kaip pirmiau turėjo 
“Btorm Trupers” komitetas. 
Kaip tada tas k o m i t etas 
dangstėsi, kad būk jam apei
na Amerikos demokratija, bet 
jis toj srityj nieko nedirbo, tik 
nacių propaganda ir Hitlerio 
metodomis vykino terorą, taip 
ir dabartinė taryba, kuri neva 
sakosi gelbės Amerikos karo 
reikaluose, nieko toj srityj ne
nuveiks.

Jau tą parodė, jog narių 
pageidavimą, kad pinigai bū
tų perduoti Amerikos Raudo
najam Kryžiui, atmetė! Minė
toji taryba ne tik neatstovau
ja visų lietuvių srovių, bet net 
neatstovauja nei vienos orga- 
nižačijos pilnai. Jeigu 1940 
metų konferencijoj, kuri pa- 
gimdė “Storm Trupers” tero-

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja fornišiuotas kam

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

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. Gaji atsišaukti 
vyras ar moterių. Patyrimo nerei
kalaujama. Valandos — 8 vai. ryto 
iki 6 vai, vakaro. Sekmadieniais ne
reikės dirbti. Dėl daugiau informa
cijų, kreipkitės I 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)

Akiniai už $7.50
Per sekančias 30 dienų, mes 

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

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

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.

• v , . 'M.ll . .............. ...
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Į MATEVŠAS SIMONAVIČIVS :
• Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga •

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

: 426 SOUTH 5th ST. BROOKLYN, N. Y. J
• Blokas nuo Hewed St. eleveiterio stoties. Tel. EVergreen 4-9508 9

•••••••••• • ••••••••••••••

Kiekvieną subatą • 
karšta vakarienė. e 
Atskiras kambarys • 
Užėjimui su mote- • 
rimis. Nedėliomis • 
atdaras nuo 1 vai. • 
dieną iki vėlai. ?

Pirkite Kareiviam KALĖDŲ Dovanas DABAR

•ROBERT LIPTON
• ATDARA VAKARAIS.

Paskutinė Išsiuntimo Diena 1-ma Lapkričio
Užeikite ir apžiūrėkite mūsų

Speciali kareiviams
Maži rankpinigiai

dovanų departmentą 
palaikys bi daiktą.

12

VIRI-THIN* RAMONA VIRI-THIN* RAPIULr-

701 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

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 Parė Kiekvieną Šeštadienį!
TURIME GERŲ VYNŲ IR DEGTINIŲ 

Ateikite pasimatyti su Giviaift 
Geriausias Alus Brooklyne . 

-------------------

459 GRAND ST. 
Skersai nuo Republic Teatro 

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

inWMWi


	Brooklyn NY Laisve 1942 Sep-Dec 1942 00226.pdf (p.1)
	Brooklyn NY Laisve 1942 Sep-Dec 1942 00227.pdf (p.2)
	Brooklyn NY Laisve 1942 Sep-Dec 1942 00228.pdf (p.3)
	Brooklyn NY Laisve 1942 Sep-Dec 1942 00229.pdf (p.4)
	Brooklyn NY Laisve 1942 Sep-Dec 1942 00230.pdf (p.5)
	Brooklyn NY Laisve 1942 Sep-Dec 1942 00231.pdf (p.6)

