
p. ..... ..U .. ... W J1W 1 |,w||yRi>,F; ii1;! >ljy

ATAKUOSIME NACIUS IR JAPONUS, SAKO PREZ. ROOSEVELTAS
KRISLAI

Darbininkai Kovojo ir 
Kovos! . . .

Herriotas Kalėjime.
Raymond Clapper Dėl 

Vichy Valdžios.
Suomijoj Veikia 

Partizanai.
6,500,000 Akrų Daugiau.

Rašo R. MIZARA

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.00 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.50

Metams

“Darbininku klasė nepasi
duoda. Darbininkai tebetęsia 
savo kovą.. .”

Šitaip kadaise pareiškė vie
nas Lenkijos visuomenininkas, 
Mieczyslaw Niedzialkowskis, 
Varšavos gynimo komiteto na
rys, kurį vokiečiai slapta su
šaudė 1940 m. birželio 26 d. i

Taip, darbininkai nepasi
duoda! Jie kovoja ir kovos, 
šiame kare gražiausiai pasižy
mi darbininkai. Ispanijos kare 
taipgi geriausiai pasirodė dar
bininkai.

Jeigu atsiranda išdavikų,
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PREZIDENTAS PAREIŠKĖ:
OFENSYVAIS PADĖSIME

IR CHINIJAI
Prez. Rtiosevellas Siūlo Imt Arinijon 18 ir 19 Mėty 

Jaunuolius ir Tiksliai Paskirt Darbininkų Jėgas
Washington.—Prez. Roose- 

tai jų daugiausiai pareina iš veltas savo radijo kalboj 
ne darbininkų klasių. Toj pa- spal. 12 d. pabrėžė nepa- 
čioj Lenkijoj, Francijoj, Nor-; lenkiamą amerikiečių pasi- 
vegijoj ir kitur išdavikai buvo' j-yžimą sumušt priešus ir 
ne mūsų klasės nariai. ! milionų vyrų ir moterų pa- 

| stangas fabrikuose, dirbtu- 
! vėse, kasyklose ir farmo-Francijos liberalų vadas, 

Herriotas, per ilgą laiką patai
kavo reakcininkams, — Dala- 
dieriams, Blumams ir kito
kiems, kurie nėrė kilpą ant 
francūzų tautos kaklo. Herriot 
tylėjo tuomet, kai Daladieras 
prisidėjo prie pardavimo Če
ch oslovak i jos, kam pritarė ir 
Blumas. Herriot tylėjo, kuo
met Petainas su Ko. pardavė 
Franciją Hitleriui.

Bet jau ir Herrioto kantry
bė išsisėmė. Prieš porą savai
čių jis parašė viešą pareiški
mą prieš Petaino-Lavalo kli
ką. Na, ir dėl to Herriotas 
šiandien sėdi kalėjime.

Jei Herriotas būtų didvy
riškai kovojęs prieš Muničho 
pardavikus 1938 metais, tai 
šiandien būtų kitokia padėtis 
ir pačioje Francijoje ir jam 
pačiam nereikėtų sėdėti kalė
jime.

kad

Kolumnistas ir radijo ko
mentatorius, Raymond Clap
per, spalių 12 d. rašo savo ko- 
lumnoje, kad dabar yra pato
giausias laikas Amerikai nu
traukti diplomatinius ryšius su 
Vichy Francija, su josios val
džia, kuri yra niekas daugiau, 
kaip Hitlerio pastumdėlė.

Mr. Clapper teigia, jog nie
kad Francijoje .nebuvo tokio 
pasipiktinimo Petaino - Lavalo 
valdžia, kaip šiandien. Ši val
džia vyriausiai rūpinasi tik 
tuo, kad juo daugiau francū
zų darbininkų išgabenti į Vo
kietiją karo darbams dirbti. 
Dėlto neokupuotuosios ir oku
puotosios Francijos žmonės 
kyla ir prieš ją kovoja.

Nereikia nei aiškinti,
tai yra tiesa. Su pardavikiška 
Vichy valdžia Amerika turi 
nutraukti visokius ryšius ir 
traktuoti ją taip, kaip traktuo
jame Norvegijos Kvislingą.

Bet tai nėra viskas!
Mūsų kraštas turi nutraukti 

diplomatinius ryšius ir su fa
šistine Suomija, gelbstinčią 
Hitleriui kovoti prieš Tarybų 
Sąjungą.

Mūsų kraštas turi nutrauk
ti visokius ryšius ir su fašistine 
Ispanija, kuri daro viską Hit
leriui padėti.

Sunku įsivaizduoti, kodėl 
Amerika iki šiol palaiko su 
tais kraštais diplomatinius ry
šius? Sunku įsivaizduoti, ko
dėl tų kraštų, atstovai Wa
shingtone, kurie yra niekas 
daugiau, kaip Hitlerio šnipai, 
traktuojami taip, kaip atsto
vai tų kraštų, kurie įeina į 
Jungtines Tautas, kurie yra 
mūsų talkininkai!

Suomijoj veikia partizanai. 
Pasak Tasso, pirmutinėje pu
sėje rugsėjo mėnesio suomiai 
partizanai buvo užpuolę vo
kiečių aerodromą Suomijoj, 
•unaikino-zpenkis bomberius ir 
užmušė 70 nacių.

LIETUVOS AUKŠČIAUSIOS 
TARYBOS ATSIŠAUKIMAS l 
LIET. RAUDONARMIEČIUS

STALINGRADO GYNĖJAI
ATMUŠĖ NACIŲ ATAKAS;
ATKARIAVO POZICIJAS

PREZ. F. D. ROOSEVELT

se dėti geriausias pastan
gas, kad “visiškai būtų su
naikinta karinė galia Vokie
tijos, Italijos ir Japonijos.” 
Tokią amerikiečių dvasią 
prezidentas stebėjo ilgoje 
savo kelionėje, lankydamas 
pramonės centrus ir kari
nes stovyklas ir kalbėdama
sis su žmonėmis.

Ji užtikrino, kad Jungti
nių Tautų kariniai atstovai 
Washingtone daro ofensyvų 
planus prieš fašistų Ašį ir 
kad bus daromi užpuolimo 
žygiai prieš ją, idant nu
kreipti priešų jėgas nuo So
vietų Sąjungos ir Chinijos.
DARBO JeGŲ MOBILI

ZAVIMAS
Rooseveltas kreipė 
į būtinąjį reikalą 
sumobilizuoti visas

Prez. 
dėmesį 
tiksliai 
darbininkų ir darbininkių 
jėgas, gal net išleisti įstaty
mą, pagal kurį galima būtų 
paskirstyt žmones į reika
lingiausius apsigynimui dar
bus.

Prezidentas nupeikė tuos 
samdytojus, kurie “nenori 
imt darban moterų, negrų 
bei senesnių darbininkų.”

Jis pažymėjo, kad Ame
rika ir Anglija kariniai 
nuolat stiprėja, o fašistų 
“Ašis jau yra pasiekusi

Tai gražus darbas, kuriuo 
didžiuojasi ne tik suomiai an- 
ti-fašistai, bet ir viso pasaulio 
laisvę mylintieji žmonės!

Su rugsėjo mėn. pabaiga 
Tarybų Sąjungos kolektyvie- 
?iai užsėjo žiemkenčiais javais 
3,500,000 'akru žemės dau
giau, kaip iki tos pačios die
nos pereitais metais.

Tas parodo, jog Tarybų Są
jungos žemdirbiai smarkiai 
plečia žemės dirbimą j rytus. 
Nes, atsiminkime, milžiniškus 
žemės plotus, kuriuos pernai 
Tarybų Sąjungos žmonės sėjo, 
dabar turi užgrobę vokiečiai 
įsiveržėliai.

aukščiausią savo jėgų laips
nį (nebegali daugiau stip
rėti) ir kenčia vis didesnius 
nuostolius, kurių negali at
pildyti.”
NACIŲ PROPAGANDA 
JAU PEREINA Į DE- 

FENSYVĄ
“Net pati nacių propa

gandos mašina jau yra per
ėjus į defensyvą. Jie pra
deda atsiprašinėti savo žmo
nių dėl to, kad milžiniškos 
jų jėgos tapo atmuštos ties 
Stalingardu ir kad vokie
čiai kenčia tokius baisius 
nuostolius,” sakė preziden
tas.

“Naciai skelbia, būk ne
galimas esąs antras frontas 
prieš juos; bet tuo pačiu 
laiku jie su desperatišku, 
greitumu siunčia savo ka- ! 
riuomenę į visas puses ir 
apsitveria spygliuotų vielų 
tvoromis nuo Finliandijos 
ir Norvegijos pakrančių iki 
rytinių 
salų. 
JAUNI

Viduržemio Jūros

KARIAI TINKA
MIAUSI 

kelionėje, supran
tama, aš stebėjau ir lavini
mą mūsų kovos jėgų.

“Visi kariuomenės dali
niai, kurie vyks į užjūrius, 
turi susidaryt iš jaunų, sti
prių vyrų. Divizija, kurios 
khriai turi vidutiniai po 23 
ar 24 metus amžiaus yra 
geresnis kovos dalinys, negu 
divizija, kurios kariai turi 
vidutiniai po 33 iki 34 metų 
amžiaus.

| “Todėl, aš esu įsitikinęs, 
kad reikės imti armijon ir 
jaunesnius negu 20 metų 
vyrus, pradedant nuo 18- 
kos metų.

“Mūsų jūrininkai puikiai 
darbuojasi. Jie rizikuoja 
savo gyvybes kas valandą, 
kad galėtų pristatyt kanuo- 
lių, tankų, orlaivių, amuni
cijos ii’ maisto didvyriš
kiems Stalingrado gynėjams 
ir visoms Jungtinių Tautų 
jėgoms ištisame pasaulyje.

RUOŠIAMA OFENSY- 
VIAI ŽYGIAI

“Karinius planus daro 
Jungtinių Valstijų armijos 
ir laivyno bendras štabas, 
kuris nuolat posėdžiauja 
Washingtone. Šio štabo vir
šininkai yra admirolas Lea
hy, generolas Marshall, ad
mirolas King ir generolas 
Arnold. Jie reguliariai suei
na ir svarsto dalykus su at
stovais Anglijos štabo ir su 
atstovais Rusijos, Chinijos, 
Holandijos, Lenkijos, Nor
vegijos, angliškų dominijų 
ir kitų tautų, veikiančių 
bendrajam reikalui.... ir šie 
planuotojai iš esmės labai 
susitaria kas liečia reikia
mus karo veiksmus.

“Yra padaryta daug svar
bių strategijos tarimų. Vie- 

(Tąsa 5-tam pusi.)

“Savo

MASKVA, RUGS. 22, SOV. ŽINIŲ BIURAS
Raudonosios Armijos Lietuviškų Dalinių Kariams, 

Komanaieriams ir Politiniams Instruktoriams
Draugai, Tarybinės Lietuvos Respublikos Aukščiau

sioji Taryba, atstovaudama vyriausią lietuvių tautos 
valią, atsišaukia į jus, draugai lietuviai raudonarmiečiai, 
šiomis šiurpiomis dienomis.

Senieji ir žiaurieji mūsų priešai, kaip plėšrus vilkai, 
/ kankina Lietuvos žmones, švitruoja budelių kirvis mūsų 

krašte, juoduoja kartuvių šešėliai ant lietuvių žemės; 
mes girdime mirties klyksmus dešimčių tūkstančių mū- 

| sų brolių ir seserų, kuriuos įsiveržėliai šaudo ir iki 
\ mirtie užkankina.įBegailestingieji grobikai viską išplė

šia iš mūsų miestų ir kaimų; viską jie užgrobia iki pas
kutinio grūdo, iki paskutinio mėsos kąsnelio, iki pasku
tinės sviesto kruopelės, iki paskutinio skuduro. Mūsų 
motinos, apsiliedamos ašaromis, raudodamos, mato, kaip 
vokiečiai grūda šimtus tūkstančių jaunuolių į Vokieti
ją, kaip jie gabena lietuves merginas ir moteris į pro
stitucijos naųius Vokietijoj. Dešimtys tūkstančių naš
laičių, likusių be tėvų ir motinų, kenčia didžiausius var
gus tarp mūsų miestų ir kaimų griuvėsių.

Kur pirmiau žydėjo ir klestėjo naujas gausus Tarybi
nis gyvenimas ir kūrybos darbas, kur dar negirdėtu 
greičiu kilo kultūrinė pažanga ir ūkiškoji gerovė, ten 
dabar viešpatauja skurdas ir badas, priespauda ir smur
tas, budeliu kirvis ir kulkos.

Kas atnešė mirtį ir kančias mūsų tautai ir visai Tary
bų Sąjungai, kas išplėšė mums ramų, gražų gyvenimą, 
kas yra tie mirtinieji mūsų priešai? Mes visi žinome, kas 
jie yra. Jie yra vokiečiai fašistai, gengsteriai ir žmog
žudžiai, kurie užkūrė pasaulinį karą, užpuolė ramias 
tautas, pavergė jas ir nori amžinai jas; laikyti naujame 
hitleriniame tautų kalėjime. Kas sulaikys tuos priešus? 
kas išvaduos-žmones iš hitlerinės Vergijos? ka sugrą
žins Europai ir visam pasauliui taiką ir ramų gyveni- 

(Tąsa 5 puslapyje)

Raudonarmiečiai Atgriebė nuo Priešy Punktus Stalingrado, 
Kaukaao ir Siniavino-Leningrado Frontuose

SNIEGAS IR ŠALTIS 
SOVIETŲ FRONTE

London, spal. 13. — Pra
dėjo snigti kai kur centra- 
liniame ir šiaur-vakarinia- 
me Sovietų frontuose; oras 
eina vis šaltyn, kaip teigia 
Vichy Franci j os radijas.

Į landų paeiliui, kol raudon
armiečiai, pagaliaus atmu
šė juos atgal.

Raudonoji Armija atgrie
bė vieną vokiečių fronto po
ziciją Siniavino srityje, Le
ningrado fronte.

" VAJUS
Kontestantų surašąs gražiai pakilo. Yra vilties, kad va

jus bus sėkmingas. Tik mums labai rūpi Bostonas 
ir Pittburghas

Senukas Ramanauskas iš Minersville, Pa., įstojo į va
jų. Jis nusiskundžia, kad jaunesnieji nieko neveikia 
dienraščio paramai, tai jis stoja į darbą nors ir senat
vėje.

J. Margaitis, iš Windsor, Conn., rašo: “Prisiunčiu 
naują prenumeratą ir $6.00 mokestį. Jaučiuosi savo pa
reigą atlikęs, naują skaitytoją gavau ir šiemet, kaip 
visada.”

Daugiau po vieną naują prenumeratą prisiuntė: Zig
mas Jasekas, iš New Britain, Conn.; M. Poderis iš Wil
kes - Barre, Pa.; Geo. Litvinas iš Brooklyn, N. Y.

Taipgi stojo į darbą J. J. Mockaitis, Bridgeport, 
Conn.; J. J. Bakšys, Worcester, Mass.; P. Žirgulis, Ro
chester, N. Y.; J. Kalvelis, Bridgewater, Mass.; J. Bla- 
žionis ir R>. Čiulada, Lowell, Mass.; P. Šlekaitis, Scran
ton, Pa., ir J. Kaulinis, Maspeth, N. Y.

Šiandien kontestantai stovi šiaip:
A. Stripeika, Elizabeth, N. J......................................
Svinkuniene ir Meisoniene, Waterbury, Conn.........
J. Bakšys, Worcester, Mass......................................
V. J. Stankus, Easton, Pa...........................................
S. Puidokas, Rumford, Me......................................
ALDLD 136 kp., Harrison-Kearny, N. J...................
P. žirgulis, Rochester, N. Y......................................
Baltimore^ Vajininkai.................. .......... . ................
J. Mockaitis, Bridgeport, Conn..................................
Geo. Shimaitis, Montello, Mass..................................

R. Mizara, Brooklyn, N. Y...................
W. Lasky, Brooktondale, N. Y. ...... 
Geo. Kuraitis, Brooklyn, N. Y. ....... 
J. Blažonis - R. Čiulada, Lowell, Mass 
Adelė Bakunienė, Cliffside, N. J. .... 
A. Totorėlis, Hartford, Conn................
M. Poderis, Wilkes-Barre, Pa..............
J. Margaitis, Windsor, Conn................
J. Grybas, Norwood, Mass...................
J. Kalvelis, Bridgewater, Mass. .......
P. Šlekaitis, Scranton, Pa......................
A. J. Smith, Phila., Pa.............. ..........
V. Kelmelis, Torrington, Conn............
J. Kaulinis, vMaspeth, N. Y

552
547
276
240
176
171
126
120
110
102

.....................    20
“Laisves^ Administracija

Maskva, spal. 13. — Vo
kiečiai iš naujo pradėjo į- 
nirtusiai atakuot Stalingra
dą. Jie ypač stengėsi užimt 
fabrikų sritį šiaurvakari
niuose Stalingrado priemie
sčiuose, bet Stalingrado gy
nėjai per kruviniausias kau
tynes atmušė visas priešų 
atakas, padarydami naciam 
didžiulių nuostolių.

Raudonoji Armija, kontr
atakuodama hitlerininkus j 
šiaurvakarius nuo Stalin
grado, dar pažygiavo pir
myn ir atėmė /iš vokifečių 
eilę karinių kalvų. Kanuo- 
lių šūviai nuo tų kalvų pa
siekia svarbius vieškelius, 
kuriuos hitlerininkai norė
tų naudoti.

Sovietų kovotojai taipgi 
atgriebė kai kurias pozici
jas į pietus nuo Stalingra
do ir Kaukazo fronte, Moz- 
doko ir Novorossiisk srity
se. Viename Kaukazo fron
to sektoriuje vokiečiai įtū
žusiai atakavo per 13 va-

Maskva, spal. 13. — Rau
donarmiečiai su šarvuotais 
traukiniais ir kitais įrengi
mais prakirto sau kelią to
liau žygiuot prieš nacius 
pirmyn Mozdoko srityje, 
Kaukaze, kaip praneša Uni
ted Press.

Stalingrade ir Kaukazo 
priekalnėse jau pasirodo 
šalčiai.

(Naciai - skelbia, kad jų 
orlaiviai padegę Grozny 
žibalo versmes Kaukaze.) 
NUKAUTA 5,000 NACIŲ

3,000 vokiečių su 50 tan
kų diena pirmiau įnirtusiai 
atakavo raudonarmiečius 
viename Stalingrado sekto
riuje ir prasimušė truputį 
pirmyn, bet prarado 2,000 
savo karių ir 20 tankų.

Sovietai atgriebė nuo vo
kiečių nedidelę geležinkelio 
stotį arti Stalingrado. Moz
doko srityje tapo užmušta 
dar 3,000 vokiečių.

(Daugiau žinių iš sovie
tinio fronto 5-tame puslap.)

Reikalauja Nuimt Rete- Pergalingame Mūšyje
žius nuo Angly Belais

vių Vokietijoj
London, spal. 13. — Ang

lijos ministeris .pirm. Chur
chill per Šveicarijos tarpi- 
ninkystę pareikalavo, kad 
naciai nuimtų geležinius 
pančius nuo anglų belais
vių rankų. Jeigu hitlerinin
kai nuims anglam retežius, 
tai anglai tuoj aus nuims ge
ležinius pančius nuo vokie
čių belaisvių rankų, kaip 
žadėjo Churchill.

Jis griežtai užginčijo na
cių pasakų, būk anglai pir
mi pradėję surišti bei su- 
rakint rankas paimtiem ne
laisvėn vokiečiam.

Anglai Nušovė Žemyn 
39 Fašistų Orlaivius 
Cairo, spal. 13. — Anglų 

orlaiviai virš Malta salos 
vakar nušęvė žemyn bent 
24-ris atakavusius vokiečių 
ir italų orlaivius, o savo 
prarado penkis. Diena pir
miau jie numušė žemyn 15- 
ką Ašies orlaivių ir daugelį 
kitų sužeidė.

Ties Guadalcanal Žuvo 
3 Amer. Šarvuočiai
Washington. — Jungtinių 

Valstijų laivynas prarado 
tris didelius šarvuotlaivius 
—Quincy, Vincennes ir As
toria — ties Saliamono sa
la Guadalcanal laike mūšio 
su japonais rugp. 9 d. anks
ti rytą tamsoje, kaip dabar 
oficialiai pranešta.

Kiek pirmiau Amerikos 
laivynas pranešė, jog tame 
mūšyje žuvo du amerikiniai 
naikintuvai, vienas šarvuot
laivis ir keturi transporto 
laivai, o sužeista buvo 2 ki
ti šarvuotlaiviai. Didžioji 
dauguma jūreivių tapo iš
gelbėta.

Amerikos gi orlaiviai ir 
kariniai laivai per pastaruo
sius du mėnesius nuskandi
no bei sunkiai sužalojo 38 
japonų laivus, tame skai
čiuje ir du didelius karo did- 
laivius.

Grįžta Willkie
Wendell Willkie orlaiviu 

iš Chinijos per Sibirą jau 
atskrido į Kanadą. Jis šio- 

St. Joseph, Mo. —Pas mi- mis dienomis duos preziden-
rusį tariamą “vargšą” Hen- tui Rooseveltui raportą apie 
ry Weferį, senų geležgalių savo patyrimus Sovietuose, 
supirkinėtoja, rado 91-ną Chinijoj ir kituose jo ap
tuksiantį dolerių. lankytuose kraštuose.
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Prezidentas, Wendell L. Willkie
' ir Antrasis Frontas

“Willkio Reikalavimai Atidaryti Ant
rąjį Frontą, Neverti Skaityt....”

Šitaip dideliu antgalviu parašė Von- 
siackio garbintojas savo laikraštyj (“Vie
nybė” iš spal. 9 d.). Iš kur fašistas Tys- 
liava žino, kad Willkio reikalavimai ant
rojo fronto neverti skaityti? Jis paskel
bia, būk taip sakęs “Jungtinių Ameri
kos Valstybių prezidentas.” Kada jis taip 
sakė?

Niekad!
Tai yra išmislas tų, kurie tarnauja 

Hitleriui. Tai yra išmislas tų, kurie ne
nori matyti atidarant antrąjį frontą Eu
ropoje. Tai yra išmislas tų, kurie visomis 
jėgomis dirba Jungtinių Tautų nenaudai.

Tik pagalvokit. Prezidentas Roosevel- 
tas pasiuntė Tarybų Sąjungon ir Chini- 
jon savo asmeninį pasiuntinį—Wendell 
L. Willkie. Pastarasis reikalavo, kad 
antrasis frontas Europoje tuojau būtų 
atidarytas. Ir dabar, štai, pasak von- 
siackinio laikraščio, prezidentas ims ir 
pasakys, kad jis nemato reikalo skaityt! 
to, ko jo pasiuntinys Europoje reikalau
ja!.... Šitaip gali daryti tik tokis bąla
mu tas, tokis vėjagaudis, kaip Tysliava, 
bet šitaip niekad nedarys tokis vyras, 
kaip prezidentas Rooseveltas.

Ir prezidentas, pabrėžimui savo susi- 
dėmėjimo Willkio misija, padarė dau
giau. Pereitą penktadienį, susišaukęs jis 
krašto spaudos korespondentus, pabrėžė, 
kad jis yra pilnai pasitenkinęs tuo, ką 
Willkie atliko Tarybų Sąjungoj ir Chini- 
joj, kad jis užgiria tą, ką Willkie ten 
padarė!

Kitais žodžiais, prezidentas pakartojo 
savo sutikimą su Willkio nuomone, kad 
antrasis frontas tu r būti atidarytas grei
čiausiai galimu laiku; kad tūli vadai rei
kia pabakšnoti į pašonę, paakstinant 
juos greičiau atidaryti antrąjį frontą.

Šis prezidento pareiškimas uždavė di
delį smūgį visiems tiems pro-naciškiems 
ablavukams, kurie bandė jo mintį iškrai
pyti, kurie bandė įnešti Amerikos visuo- 
menėn nepasitikėjimo Willkes misija!

Blogai
“Britanijos darbininkai ir visi mūsų 

žmones yra pasiruošę didžiausiąjam pa
siaukojimui. Mūsų darbininkai puikiai 
žino, jog šis tai yra mūsų karas. Tai nė
ra tik Churchillo arba Stalino karas. Tai 
yra būtinai liaudies karas, liečiąs kiek
vieną vyrą, moterį ir vaiką, gyvenantį 

' demokratiniuose kraštuos/’ 
•! “Kas taip pasakė?

Taip pasakė savo ilgokoj ir svarbioj 
kalboj Britanijos darbo unijų atstovas, 
Jack Tanner, — broliškasis delegatas A- 
merikos Darbo Federacijos 62-rajai kon
vencijai arba suvažiavimui. Jack Tan
ner yra prezidentas Amalgamated Engi
neering Union, kuriai priklauso 665,000 
darbininkų, daugiausiai dirbančių svar
biosiose karo pramonėse. Jack Tanner at
stovavo šitame ADF suvažiavime visus 
organizuotus Didžiosios Britanijos dar
bininkus.

Jo kalbos išvada aiški. Mr. Tanner sto
ja už tai, kad tarp Amerikos unijų, Ang
lijos darbo unijų ir Tarybų Sąjungos 
darbo unijų būtų sudalyta organinė vie
nybė. Jis stojo už tai, kad ADF pasisa
kytų už antrąjį frontą, šitie du tai yra 
vyriausi dalykai, kurių nori Anglijos 
darbo unijos ir nori, kad už juos pasi
sakytų ADF.

Deja, atsakydamas į Tannerio kalbą, 
ADF. galva, Mr. Greenas, nukalbėjo nei 
šiaip nei taip. Tas pats Greenas, kuris 
prieš kelis mėnesius buvo aiškiai t pasi
sakęs, kad stojąs už antrąjį frontą, da
bar, matyti, pildydamas valią kitų reak
cininkų vadų ADF eilėse, jau kalbėjo 
kitaip. Jis sakė, jog jis manąs, kad ant
rasis frontas yra geras daiktas, bet jis 
turėtų būti atidarytas tik tuomet, kai 
mūsų kariams negrūmos dėl to pavo
jus!...

O kai dėl Amerikos, Anglijos ir Tary
bų Sąjungos darbo unijų vienybės, Mr. 
Green irgi nukalbėjo ne taip, kaip pri
derėtų kalbėti darbo unijų vadui tos ša
lies, kurios žmonės išvien kariauja su 
SSSR darbininkais prieš bendrąjį prie
šą. Kitais žodžiais, Mr. Green nori pa
likti darbo unijų vienybę “taip, kaip bu
vo iki šiol.”

Tai yra apgailėtinas dalykas.
Yra menama, kad Mr. Green savo nu

sistatymą pakeitė verčiamas pro-naciškų 
lyderių, tokių, kaip Hutchenson, Woll ir 
jiems panašūs. Kai kurie netgi mano, 
kad čia bus pasidarbuota net Mr. Lewi- 
so, kuris ištraukė mainierių uniją iš C 
IO. Esą, Lewisas galėjo padaryti įtakos 
savo politika į Mr. Greeną.

Kaip ten bebūtų, Mr. Greeno pozicija 
mums neatrodo gera. Ji mums atrodo yra 
žalinga visam karo laimėjimo reikalui.

Milijonai Amerikos darbininkų tuo 
klausimu mano kaip tik priešingai negu 
Mr. Greenas!

Kodėl Amerikiečiai Nekovoja 
Taip, Kaip Raudonarmiečiai?

Kanadiečių “Liaudies Balsas” (iš spal.
19 d.) rašo:

“Aną dieną Toronte kalbėdamas Jung
tinių Valstijų laivyno posekretorius 
Ralph A. Bard pareiškė, kad rusai daro 
gėdą amerikiečiams ir kanadiečiams. 
Girdi, kodėl gi amerikiečiai ir kanadie
čiai negalime kariauti taip, kaip rusai 
kariauja? Jo manymu, amerikiečiai ir 
kanadiečiai turi daugiau ko netekti, ne
gu rusai.

“Ar ištikrųjų amerikiečiai ir kanadie
čiai nenori kariauti taip, kaip rusai ka
riauja? Ką parodo užpuolimas ant Dje- 
po? Ką rodo kiti atsitikimai, kada kana
diečiams ir amerikiečiams teko kovoti stt 
priešais? O kaip su Koregidoro gynė
jais? Kaip su Midway kovotojais? Ar 
tais atsitikimais kanadiečiai ir amerikie- 
čiaai neparodė narsumo?

“Jeigu Amerikos ir Kanados žmonės 
dar negali pilnai įsitraukti į kovą prieš 
fašizmą, tai ne jų kaltė. Wendell Willkie 
sako, kad paprasti žmonės visur nori o- 
fenzyvos prieš agresorius. Reikia tik ves
ti juos, duoti jiems progą susikibti su 
priešu, o jie parodys savo kovingumą. 
Kad taip būtų, tab matyti ir iš to, kas 
jau įvyko. Taipgi matyti iš to, kad ma
sės žmonių reikalaute reikalauja antro 
fronto prieš fašistus ir jų talkininkus.”

Mes manome, kad amerikiečiai ir ka
nadiečiai kovos nei kiek neprasčiau, kaip 
kovoja raudonarmiečiai. Tik reikia jiems 
duoti progos kariaut.Filipinų salose ame
rikiečiai puikiai atsirekomendavo savo 
didvyriškumu. Pietinėje dalyje Ramiojo 
Okeano amerikiečiai taipgi puikiai pasi
rodė. Jūros mūšiuose, padangėse (iš or
laivių) mūsų jūrininkai ir lakūnai taip
gi puikiai pasirodė kovose su japoniškais 
ir vokiškaisiais neprieteliais,

Tik tegu bus atidarytas antrasis fron
tas,' tik tegu bus leista mūsų kariams 
pradėti kovot, o mes matysime, kaip jie 
puikiai sugebės mušti priešą!

Keletas Žodžių į Lietuvių 
Literatūros Draugijos Narius

Draugai, perskaitykit šį 
mano trumpą rašinėlį ir pa
galvokit, ar aš teisybę jums 
sakau, ir ar jūs gerai da
rote. Aš turiu minty tuos 
narius, kurie pasidarė labai 
nerangūs. Pas jus, draugai, 
įsivyravo labai blogas pa
protys, tiesiog smerktinas 
paprotys, vilkint pasimokė- 
jimą tokios menkos mokes- 
ties iki pabaigai metų. Tik 
jūs pagalvokit ir suprasite, 
kaip jūs negerai darot. Jūs 
pamatysite, kad taip elgda
miesi, baisiai apsunkinate 
draugijos gyvavimą,—drau
gijos, prie kurios jūs pri
klausot, kurią jūs gerbiat.
Lietuvių Literatūros Drau

gijos centro komitetas iš 
pat pradžių šių metų nutarė 
dėt visas galimas pastangas 
išgyvendint šį netikusį pa
protį. Ir tas buvo daroma. 
Mūsų pirmininkas A. Bim
ba ir sekr. D. Šolomskas, 
atvejų atvejais rašė mūsų 
spaudoj, “Laisvėj” bei “Vii-

kiškas “Laisves” 
Redakcijai

ny” paraginimus nariams, 
kad mokėtųsi laiku mokes
tis. Asmeniniai buvo kreip
tasi pas kuopų sekretorius, 
raginant, kad stengtųsi iš- 
kolektuoti narių mokestis, 
ir kad nelaikytų kišenėj, 
bet tuoj aus siųstų centrui. 
Ir iki šiol tik dalis iš tu 
nerangiųjų šiaip taip prisi
rengė užsimokėti. O kiti ir 
po šiai dienai tebelaiko savo 
mokestis kišenėj ir laukia 
nežinia ko.

Jūs, draugai, negalit pa- 
siteisint, kad užmiršot, nes 
jūs visi skaitote “Laisvę” 
bei “Vilnį”. Jūs negalite sa
kyti, kad nepastebėjot, nes 
minėtuose dienraščiuose til
po centro paraginimai po 
kelius sykius kiekvieną mė
nesį. Jei bent jūs nieko ne- 
beskaitote.

Kodėl toks nepaisymas 
savo draugijos? Draugai, 
pagalvokit, ar gerai darot?

Mes visi norime, kad cen
tras išleistų nesuvėluotai 
knygą, kad laiku ir gerą 
gautumėt “Šviesą”. Bet jei
gu draugijinės mokesty s gu
li narių kišeniuose, tai kaip 
centras gali tą padaryti?

Juk jūs gerai žinote, kad 
tam reikia daug pinigų. O 
juk centras neturi kitokių 
įeigų, apart narių mokes
čių.

Tad, draugai, pasiklaus
kite patys savęs, koks 
jums būtų skirtumas užsi- 
mokėt draugijai priklausan
čias mokestis pradžioj me
tų, ar laukt pabaigos me
tų? Juk aišku, jums nėra 
jokio skirtumo. Bet centrui 
yra didelis skirtumas.

Draugai, atsiminkit tą: 
Jei visi nariai užsimokėtų 

•metinę mokestį pradžioje 
metų, kiek daug palengvin
tų centrui darbą, kaip daug 
sklandžiau eitų visas dar
bas, kaip daug gyvesnė pa
sidarytų visa LLD. Tad, 
draugai, sykį ant visados 
išmeskim šį netikusį papro
tį, tai yra, vilkinimą mo
kesčių. Kurie da esate ne- 
pasimokėję, tuojaus pasi- 
mokėkite, ir ateinančiais 
1943 metais pasibriežkim, 

kad kiekvienas narys iš 
pradžios metų būtų pilnai 
pasimokė j ęs.

P. Janiūnas, 
LLD Centralinio

Komiteto Narys.

Moterys yra tam, kad 
būtų mylimos, bet ne tam, 
kad būtų suprantamos.

Oscar Wilde.

Būsiąs Suvaldytas Vai* 
giy Branginimas

Washington. — Amerikos 
valdžia žada greitu laiku 
sustabdyt branginimą įvai
rių rūšių mėsos, kiaušinių ir 
pieniškų maisto produktų.

(Iki šiol nebuvo uždėta 
“lubų” kainoms kiaušinių, 
sviesto, sūrio ir panašių 
produktų. Todėl, pavyzdžiui,

New Yorke per keletą pa
skutinių dienų buvo pakelta 
keturiais centais kaina tu
zino pirmos rūšies kiauši
nių ; panašiai, pabranginta ir 
pieniški valgiai.)

BAISŪS JAPONŲ ŽIAU
RUMAI PRIEŠ NEW GUI

NEA GYVENTOJUS
New Guinea. — Japonai 

neapsakomai žiauriai elgia
si su vietiniais New Guinea

New Haven, Conn.
Pakvietimas Prie Prakilnaus 

Darbo
Vasaros Šiltas dienas pralei

dome ir užbaigėme vasarinius 
parengimus. New Haveno lie
tuviai rengiasi prie rudeninio 
sezono. Spaliu 1 dieną tarp- 
draugijinis komitetas turėjo 
susirinkimą ir nutarė surengti 
pirmą masinį balių, kuris atsi
bus spalių 18 dieną šv. Kazi
miero parapijinėje svetainėje 
po num. 339 Greene St. Pra
džia 4 vai. vakare ir trauksis 
iki vėlumos nakties.

Šio parengimo visas pelnas 
bus skiriamas dėl New Have- 
no lietuvių kareivių kalėdinių 
dovanų. Malonėkite priduoti 
komisijai antrašus lietuvių ka
reivių, o komisija perduos 
žiui, o Raudonasis Kryžius pa
siųs jiems mūsų dovanas.

Gerbiami ir gerbiamos, ko
misija kviečia visus New 
Haveno lietuvius dalyvauti 
šiame svarbiame parengime. 
Amerikos Raudonajam Kry- 
Atminkime, kad mes savo vai
kus išleidome ne kokios laimės 
jieškoti. Mes išleidome juos 
mūsų šalies demokratiją ir vi
sų tautų laisvę apginti. Jie 
turės kovoti su mūsų visų 
bendru priešu fašizmu. Taigi, 
mes neturime jų užmiršti. Mes 
turime jiems gelbėti, kas kuo
mi išgalime.

Joseph Aleksa.

salos gyventojais. Tie žmo
nės sunkiuose prievartos 
darbuose, plakami japonų, 
miršta iš nuovargio ir al
kio. Mirusius japonai nu
spiria šalin nuo savo takų 
bei kelių.

Rio de Janeiro. — Slap
tas Brazilijos karinis teis
mas tardo penkis asmenis, 
kaip savo šalies išdavikus, 
o fašistų Ašies tarnus.

(Nuo inžinieriaus A. P. 
Gabrėno, esančio šiuo metu 
Kiuboje, R. Mizarai).

Rugsėjo 28, 1942 
Gerbiamas Drauge: —

Jau netoli du mėėnesiai, 
kai aš esu Kiuboj, bet vis 
neprisirengiau Jums para
šyti. Aš čia 'dirbu prie at
sargos darbų, kaipo civilis 
inžinierius ir dabar mes esa
me taip užimti, kad net kar
tais ir miegoti mažai tenka. 
Mano darbas.čia yra tik lai
kinis ir užbaigus jį, aš ir 
vėl grįšiu į New Jersey. 
Darbas labai įdomus, bet, 
žinoma, aš negaliu apie jį 
rašyti smulkmeniškai, ka
dangi jis rišasi su šalies 
atsarga.

Bet šiek tiek aš norėčiau 
pasidalinti įspūdžiais su ju
mis apie Kiubą (Cuba). 
Kaipo pietų saloje, Kiuboje 
pusėtinai karšta. Čia auga 
palmos, bananai, kokonuts 
ir kitokie šiltų šalių vaisiai., 
žemė yra tiek derlinga, kad 
čia ūkininkai net keturias 
pjūtis javų gauna per me
tus. Ši šalis atrodo “tikras 
rojus ant žemės.” Bet rojus 
ne visiems.

Miestų darbininkai ir ū- 
kininkai skurdžiai gyvena 
dėl to, kad industrija ne 
daug teišvystyta ir ūkio 
produktai pigūs. Tai vis pa
sekmės tarptautinės betvar
kės — kaip tai: dideli mui
tai ii suvaržymas tarptau
tinės prekybos.

•Nors ir nemoku ispanų 
kalbos, bet kiek teko patirti 
iš kiubiečių, tai jie stovi už 
demokratiją ir už Jungtinių 
Tautų laimėjimą. Jie trok
šta demokratijos, — privi
legijos dirbti ir savo darbo 
vaisiais naudotis. Ypač jie 
akylai ir nuodugniai seka 
Raudonosios Armijos žygius 
ir didžiuojasi jos narsa. Vi
so pasaulio darbininkų sie
kis yra tik vienas — laimė
jimas šio karo.

Drauguži, daug ką galė
čiau parašyti iš savo įspū
džių Kiuboj. Bet šiame kri
tiškam momente nėra laiko 
kalbėti. Dabar visi turim 
dirbti iki nugalėsim fašiz
mo siaubą. ' Karą laimėję, 
pasikalbėsim.

Daug gero visiems drau
gams ir pažįstamiems.

Draugiškai,
Rastą La Vista,

AįF. Gabrėnas.
Havana, Cuba.

PASIKALBĖJIMAS TĖVO SU VAIKAIS

Tėvas: Padėk, dievo, mano 
mieli vaikučiai.

Abu vaikai: Dėkui, tėveli.
Tėvas: Puikius abrozus ma- 

levojate, nei pats Goobbelsas 
negalėtų geriau numalevoti; 
ale juk dabar už malevojimą 
Amerikos draugus juodai, o 
priešus baltai — gali atsitikti 
taip, kaip atsitiko jūsų brolio 
Tyslio prieteliui, Vonsiackiui.

Stasys: Mes tą gerai žino
me, kad taip malevoti neleis
tina, bet mes esame tvirtai pa
siryžę kuomi nors padėti Hit
leriui, kad jis išmuštų visus 
ruskius ir laimėtų karą.

Tėvas: Malonu girdėti, kad 
jūs turite tiek daug gerų no
rų ir drąsos.

Kunigas: Taip, tėve, mūsų 
šventa pareiga — pagelbėti 
naciam. Tik įsivaizdink, tėve, 
kas atsitiktų šiam pasauliui, 
jei vokiečiai būtų, sumušti? 
Baisu ir pamislyti! Juk tuo
met laimėtų Stalinas ir Suvie
nytos Tautos; vėl išvytų vokie
čius iš Lietuvos ir vėl žemę, iš
dalytų kumečiams. Argi leisi
me, kad driskiai vėl ponavotų 
Lietuvoj ?

Stasys: O kur tu, tėve, per 
ilgą laiką buvai dingęs?

Tėvas: Buvau iškeliavęs į ki
tus miestus aplankyti savo 
vaikus, jūsų brolius.

Stasys,: Labai žingeidu, pa
pasakok kaip ten mūsų bro
liai gyvuoja ir ką veikia?

Tėvas: Gerai, vaikai, klau
sykite. Pradėsiu nuo čikagie- 
čių, jie man labai patiko; 
daktaras Pijušaitis taip išsinė
ręs iš savo praeities, kad vos 
bepažinau, jis dabar kasdien 
savo j ienas tepą su Goebbelso 
degutu. Leonardas su iš Berly
no importuotu kunigu raugi
na pronacišką raugą, o Vana
gas tankiai paleidžia ant oro 
hitlerinę smarvę.

Urbonavičius: Malonu gir
dėti, o kaip klevlandiečiai?

Tėvas: Klevlandiečiai tvir
tai įsijungę į nacių varomąją 
jėgą. Krupiukas savo pūdyme 
terlioja Amerikos draugus, o 
Vabalausis lietuvių plepaluo
se verda Goebbelso smalą. 
Bruklyniečiai taip pat darbuo
jasi kiek tik išgali; užėjęs pas 
sūnų Bajorą radau jo/‘Tėvy
nėj” vien tik hitlerinį ta vorą,

ilgasis Džiovas u b a g i škai 
pliurpina savo “Naują Pliur- 
pynę,” Tyslys sukliuręs ir susi
rūpinęs. apie tai, kaip reiks 
vartytis be Vonsiackio, kada 
tik jo dabartinę padėtį prisi
mena, tai tuoj pradeda smar
kiai kinkos drebėti, šiaip jau, 
pilnas pro-naciškos simpatijos. 
Užbėgęs į “Ameriką” radau 
sūnų Taušką bekepantį goeb- 
belinius blynus. Pas vilksbarie- 
tį sūnų negalėjau nuklampoti, 
ale Tauška sakė, kad ir vilks- 
barietis stipriai kodylija fašis
tinį dūką. Buvau staptelėjęs 
pas usterietį sūnų, radau jį 
apsiašarojusį ir apsipunkiavu- 
sį; paklausus, kame dalykas, 
atsakė kad Hitlerio atsiųstasis 
prezidentas Smetona netikėtai 
nusikando sau liežuvio galą. 
Tai ir viskas, ale man jau lai
kas keliauti.

Stasys: O kur dabar, tėve
lis, trauksi?

Tėvas: Bėgsiu pas Portuna- 
tą, girdėjau kad jis išprovojęs 
iš “Laisvės” ir “Vilnies” dide
lę krūvą pinigų; prašysiu, kad 
už tuos pinigus nupirktų man 
naują cibuką. GOd bai!



Trečiadienis, Spalių 14, 194Ž

MAT111 ...................................... ... - ■

Kiekvienas darbas, kožnas doleris ar 
centas Amerikos karo pastangų ir jos did
vyriškų talkininkų paramai reiškia smūgį 
fašizmui ir artėjimą pergalės ir taikos. Ar 
jūs prisidėjot darbu ir aukom?

trečias Puslapis

Laisvės.”
Jūs, be abejo, jau perskaitėt knygelę 

Kovotojų Balsas Dėl Lietuvos
Nepadėkite jos. Patarkite savo draugam 
ją perskaityti, parduokite kopiją. Lai kož» 
nas lietuvis sužino tėvynės padėtį!

Ką Sake Mums Kandidatė 
į Kongresmanus

Kandidatės Elizabeth Gurley Flynn prakalba, girdėta 
per radiją, rugs. 24-tą, iš stoties WQXR, New Yorke.

E. G. Flynn kandidatuoja į kongresą nuo visos New 
Yorko valstijos (at-large).

Ar Jums Taikėsi Pabudus 
Rasti Stuboj Plėšiką?

Du senųjų partijų kandida
tai, pono Farley Bennettas ir 
pono Hooverio Dewey, sako, 
jog karas ne klausimas, ka
dangi esą visi ant to sutinka. 
Tas skamba panašiai Mark 
Twaino garsiai pastabai: “Visi 
kalba apie orą, bet niekas nie
ko dėlto nedaro.” Tuščio suti
kimo dėl karo negana. Mes ne
norime išrinkti tik liežuviu tar
naujančius kandidatus.

Kur stovi demokratų prieš- 
rooseveltinis kandidatas ir re- 
publikonų prieš--rooseveltinis 
kandidatas klausimu prezidento 
sutarties atidaryti Vakarų 
Frontą? Kur jie stovi klausi
mu prezidento 7 punktų ekono
minės programos, kuri buvo 
sabotažuojama kongrese apyse
nių, defytistų, trukdytojų na- 
cionalio vieningumo, kurie pri
klauso jų politinėms grupėms? 
Tie patys dalykai, už kurių ne
padarymą jie kritikuoja admi
nistraciją, yra pasiūlymai nu- 
vilkinti ar atmesti per jų pa
čių rėmėjus kongrese. Jeigu 
būtų buvęs tikrai vieningas, 
patriotiškas karo laimėjimo 
kongresas, mes lig šio laiko bū
tume turėję kainų kontrolę, 
demokratišką taksavimą ir pa
dalinimą vartotojams, pelnų 
kontrolę ir algų stabilizaciją, 
kaip kad prezidentas Roosevel- 
tas siūlė jau seniai.

Įsivaizdinkite sau Farley’o 
begėdystę siūlyti mums išrink
ti gubernatoriumi Bennettą, 
kuris dalyvavo Franco rėmimo 
mitinguose šioje šalyje, kuo
met Ispanijos žmonės despera
tiškai kovojo už savo lojalistų 
demokratinę valdžią! Franco 
tuomet buvo įrankis Hitlerio ir 
Mussolinio, kurie siuntė orlai
vius, karius ir reikmenis padė
ti jam įsteigti fašistų valdžią 
Ispanijoj. Pono Bennetto drau
gas Franco yra pastumdėliu 
Ašies valstybių šiandieną ir 
padeda joms šiame kare.

Ponas Dewey rodo šiokį tokį 
nusilenkimą karui, kaipo aktą 
pasiruošimui prie visuotinos 
atakos ant tų mierių, kurie rei
kalingi laimėjimui karo.. Kuo
mi tie kandidatai ir jų kampa
nija ar išrinkimas gali padėti 
nacionaliam vieningumui, išri
šimui produkcijos problemų, 
atmušimui infliacijos, pakėli
mui kovos moralo mūsų žmonė
se, sustiprinimui mūsų ryšių ir 
kooperacijos su mūsų talkinin
kais, trumpai tariant — laimė
jimui karo, kuomet jie stoja už 
politikavimą kaip paprastai?

Mes moterys Jungtinėse 
Valstijose turėjome teisę bal
suoti nuo 1920 metų. Vienok, 
po 22 metų, ačiū “politikai- 
kaip-paparstai’’ tik šešios mo
terys yra kongreso nariais iš 
531 per abu butus. Anglijoje 
yra trylika iš 615 parlamento 
narių. Sovietų Sąjungoj arti 
50 nuošimčių Aukščiausiojo 
Sovieto narių yra moterys. 
Dėlko Čionai neturėtų būti tiek 
pat atstovaujančių Amerikos 
moteris?

Jeigu būčiau išrinkta, aš 
kreipčiau specialės domės mo
terų reikalams. Aš kovočiau 
prieš visokias formas diskrimi
nacijos darbuose, ypatingai 
praktikuojamas prieš negres 
moteris. Nedavimas jom darbų 

visai arba nustūmimas negrių 
moterų tik prie tarnaičių, visų 
labiausia alinančių, nešvariau
sių, sunkiausių darbų su že
miausia mokestimi, nežiūrint 
jų prasilavinimo ir gabumų, 
daro gėdą mūsų demokratijai. 
Jų vyrai kariauja. Jos turi ly
gią teisę padėti jiems gaminti.

Aš kovočiau prieš diskrimi
naciją moterų, negrų, žydų ir 
ištikimų prieš-fašistinių sve- 
turgimių darbininkų. Aš atsi
menu savo tėvo pasakojimą 
apie tai, kas atsitiko su juomi, 
kuomet A. P. A. išdėstė iška
bas Naujojoj Anglijoj prieš 
virš 60 metų atgal su užrašu, 
kad “Airiai lai nesikreipia,” 
kuomet jis bastėsi iš vietos vie
ton j ieškodamas darbo.

Aš kovočiau už panaikinimą 
balsavimo taksų (poll tax), ku
rie atima nuo tūkstančių bied- 
nų žmonių — juodų ir baltų ly
giai — jų teisę balsuoti ir lei
džia mažumai išrinkti reakci
nius torius, kurių gėdą daran
čias pastabas Goebbelsas kar
toja Berlyne.

Aš kovočiau už greit vykdo
mą- federalį įstatymą prieš lyn- 
čiavimus, už panaikinimą gau
jos galios bile kur mūsų šaly
je. Aš darbuočiaus už pakan
kamus federalus butų projek
tus, kad tinkamai apgyvendinti 
karo darbininkus ir padaryti 
galą’ankštumai ir laužynėms.

Aš dirbčiau už pakankamus 
Karo Laike Vaikų Priežiūros 
Centrus, kad duoti tinkamą 
maistą ir priežiūrą mažame
čiams vaikams dirbančių moti
nų ir kad tie centrai būtų fi
nansuojami federalės valdžios.

Aš dirbčiau Už įsteigimą ga
na mokyklų pralavinimui mote
rų darbininkių, kas reikalinga 
paruošimui jų visokiausiems 
darbams, kokiems tik jos turė
tų gabumo.

Aš sunkiai dirbčiau išriši
mui New Yorko mieste esamos 
nedarbo problemos, sudarytos 
pirmenybėmis, nepervedimo 
mažų biznių į darbavietes karo 
tikslams ir dėl daugelio prie
žasčių, kurios buvo neišvengia
mos karo laiko perkeldineji- 
muose. Esu, vienok, įsitikinusi, 
kad čionai gali būti išvystytos 
industrijos; valdžios depart
mental, specialiai surištieji su 
bėgamais darbais ir civilinių 
departmentais turėtų būti per
kelti čionai ir sutraukti darban 
tūkstantinius perviršius lavin
tų raštinių ir profesionalinių 
darbininkų ir palengvinti kam
šatį Washingtone.

Aš remčiau prezidento eko
nominę programą, kad padėti 
laimėti karą, ir visų kitų karo 
laimėjimui pasiūlymus.

Kiekvienas darbas, kožnas 
aktas, kiekviena prakalba, bal
sas ar pastanga kongrese būtų, 
kaip kad yra dabar, pašvęsta 
laimėjimui karo. Aš darbuo
čiaus išlaikyti mūsų žmones 
stipriais, sveikais, tolerantiš
kais, vieningais, teisiais, gerais 
ir drąsiais, kad geriau sumušti 
hitlerizmą namie ir užrube- 
žiuose.

(Kandidatės Flynn šios pra
kalbos pradžia tilpo šiame sky
riuje spalių 7-tos laidoje. — 
Sk. Ved.)

Kada angles motinos dirba, Mrs. John G. Winant, žmona Jungtinių Valstijų am
basadoriaus Didžiajai Britanijai, pridaboja jų vaikus savo įstaigoje žaismavietėje 
kur nors Anglijoj. Naujas centras pavadavo bombų išraustą senąją žaismavietę.

Mūsų išeinančioms į fabrikus jaunoms motinoms taipgi reikia daugiau tokios 
pagelbos.

Tad Neklausk, Sesute
Kodėl pasaulis išblyškęs, sužeistas!...
Ir gedulo himnas vis girdis garsiau.
Jo šypsenos veidas—kančiomis pakeistas
Rausvoji pašvaistė vis niūksta tamsiau.

—Ko liūdi, ten motinos sesės?
—Kam baisios žudynės—verksmai?
—Žydrus dangus toks apsiblausęs?
Ir paukščiai nutilo čiulbėję linksmai.

—Kam klausti, o miela sesute—
Argi tu dar negirdi nežinai?
—Kad ir tau rengiama pražūtė—
Kad degančiais nasrais sukasi varnai.

—Tai teroras pasaulį ištiko baisus.
—Tai kruvinas fašizmas užtemdė dienas.
—Tai jis nuklojo lavonais laukus.
Pavirgdęs žmoniją,—nutildė dainas.

>

Tad neklausk, sesute, neklauski daugiau,
Bet drauge su broliais į kovą pirmyn!
Su pergalės daina prieš priešą narsiau.

, Su šūkiu žmonijos—fašizmas šalin!. ..
Skruzdėlyte.

V. Alsina, 2-VIII-42. (“M-tas”)

Detroito Žinios
Žodis į Pažangos Kliubo 

Nares
Orui atvėsus, sezonui besi

keičiant iš vasaros į rudenį ir 
neužilgo į žiemą, noriu tarti 
keletą žodžių į visas Pažangos 
Kliubo nares.

Brangios draugės, laikas pa
smarkinti mūsų veikimą. Nors, 
teisybė, neblogai dirbom ir iki 
šiol, bet galėtumėm dar dau
giau dirbti. Narių kliube da
bar bus, rodos, virš 125-kių, 
susirinkimus lanko tik apie 50 
—60. O kurgi kitos, kodėl 
joms užtenka susitikus sekre
torę užsimokėti duokles ir vis
kas? Taip negerai. Man ro
dos, jog nors dabar, tuomi 
kritišku karo laikotarpiu, tu
rėtumėm visos dirbti, o darbo 
yra įvalias. Visų mūsų pareiga 
žiūrėti, idant kliubas finansi
niai gerai stovėtų, nes kas 
kart iškyla vis svarbesni reika
lai, kur mes turim finansiniai 
prisidėti. Kas gi būtų, jei kliu
bo iždas ištuštėtų ?

Vasaros parengimai (pikni
kai) mažai pelno atnešė: vie
ną sulijo, antrą užšalo, išski
riant išvažiavimą pas Tamo
šiūnus, kurs visapusiai pavy
ko.

Dabar turim rūpintis turėti 
pasekmingus žieminius paren
gimus, o tam reikalinga dar
buotojos, reikalinga pastan
gos ne vienos ar dviejų drau
gių, bet mūsų visų, nes kitaip 
gerų pasekmių nebus.

Kitas labai svarbus šiuomi 
momentu darbas pas mus nei
na taip gerai, kaip turėtų eiti, 

tai yra mezgimo darbas. Kito
se kolonijose, tėmijant iš laik
raščių, šis darbas matosi yra 
geriau pravestas, daugiau nu- 
mezgama. Ir kodėl gi ir mes, 
detroitietės, n e g a 1 ėtumėm 
smarkiau pasidarbuoti, pasi
stengti su mezginiais dėl So
vietų didvyriškos armijos, ku
ri, kaip daugelis žymių žmo
nių išsireiškė, kariauja vieni 
už visus, kariauja ir mūsų ka
rą.

Sovietų moterys, aš manau, 
mielai mėgstu savo sūnams, 
draugams ir broliams šiltus 
žiemai aprėdalus, bet jos ne
turi tam laiko, šiandien jos su 
ginklu rankoj kovoja prieš 
nuožmųjį priešą arba užima 
vietą industrijoj prie vyriškų 
darbų. Todėl, sakau, mes turė
tumėm nors šiuomi laikotarpiu 
pamiršti visus menkus savo 
“negalėjimus,” o imtis darbo, 
parodyti Sovietų, žmonėms, 
kad mes suprantam ir įverti
nam jų ryžtingumą ir ban
dom kuom galint padėti.

Nupirkimui vilnų mezgi
niam pinigų turim arti $100, 
ačiū pasidarbavimui kelių 
darbščių draugių, kurios rin
ko aukas ant blankų pagamin
tų šiam tikslui ir ačiū, kurie 
taip duosniai aukavo net po 
$10.00 (kaip sugrįš visos blan- 
kos aukavusių stambesnę su
mą vardai bus paskelbta lai
kraštyje).

Matote, draugės, mezgėjų 
grupė pinigų turi. Vilnų,, suži
nojau, irgi galijna gauti nu
pirkti kiek norint, tik reikia 

daugiau draugių moterų mez
gėjų. Tos, kurios mano neuž- 
tektinai mokančios megzti, jas 
mielu noru pamokintų mūsų 
senesnės mezgėjos, todėl esat 
visos prašomos į talką šiam 
svarbiam darbui.

Sekantis Pažangos Kliubo 
susirinkimas įvyks ketvirtadie
ni, spalių 15-tą, 8 vakare,
Draugijų Svetainėj, 4097 Por
ter St. Norės stengkitės daly
vauti, taipgi pakalbinkit ir sa
vo draugę bei kaiminką, kuri 
dar nepriklauso mūsų kliube, 
kad prisirašytų. Mokestis tik 
10c mėnesiui, tai, rodos, galė
tų priklausyti kiekviena susi
pratusi lietuvė, o, kaip mato
te, veikimas kliube didelis, 
darbų daugybė.

Pažangos Kliubo rašt.
M. G.

Ankšti, tarsi prigiję prie figū
ros bruslotai ir bliuzės šiemet 
labai madoj. Prisitaikant tau
pumo sąlygoms, jie siuvami iš 
vienos ar iš dviejų, o kai ka
da net iš trijų rūšių bei varsų 
medžiagų, kurias gražiai su
kombinavus neatrodo į padarą 
iš likučių, bet į grožinį kūrinį. 
Čia matomiem formos gauna
ma nuo 10 iki 20 dydžio.

Pagelbėkit savo tautai pirkda
mi bonus ir štampas

Gal ir ne. Tačiau veik' 
kiekvienam kada nors tai
kėsi tai susapnuoti arba 
kur nors artimoj apylinkėj 
smarkiai susibeldus ar stai
giam vėjui pro atvirą langą 
ką nors nupūtus kambaryje 
staiga išbusti iš miego ir 
pamanyti, ar čia nebus ne
prašytas “svečias/’ Ir tada 
jau jūs daugiau akių nesu- 
dėsite iki nepersitikrinsite, 
kad plėšiko nėra.

0 atsitinka dar ir taip, 
kad žmogus pavojuje neiš- 
bunda arba budėdamas ne
žino, nepamato ar neišgirs
ta sau pavojaus kol nebūna 
pervėlu. Tokiame atvejuje 
mes išgirstame, kad žmogų, 
užmušė ar kokia kita baisi 
nelaimė jį ištiko. Taip bū
na asmens nuotikiuose.

Bet dar kurtesni ir ak- 
lesni tūli žmonės yra linkę 
būti iš atžvilgio į visuome-j 
niškus pavojus, gręsiančius' 
ne vienam kuriam, bet vi
siems — visai šeimynai, gi
minei, šaliai, o kartais ir 
visai žmonijai, kaip kad da
bartinis fašizmo pavojus.

Plačiau pramatantieji, 
organizuoti darbo žmonės, 
ypatingai jų vadai, jau se
niai pramatė šį pavojų, ku
ris sunaikino ir dar sunai
kins ištisas šalis ir milio- 
nūs žmonių gyvasčių. Jie 
budino liaudį iš miego, jie 
šaukė gintis, bet nespėjo iš
budinti minias, jos nespėjo 
praregėti ir nuo jo apsigin
ti. Hitlerizmas išaugo, pas
kelbė žmonijai karą.

Mūsų nelaimei, dar ir 
šiame šventame kare už iš
silaikymą nuo visuotinos 
vergijos ne visi yra išbudę. 
Yra tokių, kurie dar nema
to plėšiko savo namuose, 
nors jau žuvo desėtkai tūk
stančių mūsų šalies jūri
ninkų, marinų, karių, ne
skaitant milionų didvyriš
kų mūsų talkininkų, kurie 
deda gyvastis gynimui ne 
vien tik savo namų, bet ir 
tų miegančių namų. Kas 
būtų buvę, jeigu jie nebūtų 
gynę?

Tie, kurie mato plėšiką 
savo namuose, turi dvejopą 
pareigą: patys ginti savo 
namus ir budinti dar tebe- 
miegančius. Tai sunkios, 
bet galimos pareigos.

Ne visi galime eiti su 
ginklu kariauti ir ne visi 
galime dirbti karo darbus 
industrijoje, bet visi galime 
ir privalome kur nors, ką 
nors atlikti rėmime karo ir 
kovoje prieš slapuką hitle
rininkų talkininką namų 
fronte. Tas* paliečia ir mus, 
moteris.

Namų fronte svarbiau
siu darbu yra budinimas 
dar tebemiegančių, perspė
jimas to pavojaus nematan
čių. Juk kiekvienam aišku, 
kad visam pasauliui esant 
liepsnoje, visai šaliai pavo
juje, nedideli būriai kad ir 
didvyriškiausių kovotojų 
neatliks visko, reikia dėlto į 
apsigynimą įtraukti visus 
teisingus, laisvę mylinčius 
žmones.

Nušvietimui kelio jieš- 
kantiems išeities geriausiu 
talkininku yra priešfašisti
nis liaudiškas dienraštis, 
kokiais yra Laisvė ir Vil
nis. Jūs galite būti geru

aiškintoju padėties, tačiau 
jūs vienu vakaru negalėsi- j
te išaiškinti tiek, kiek iš- /
aiškintų vienas laikraščio į
numeris. Tad praleiskite v
nors vieną vakarą užrašy
mui laikraščio naujiems 
skaitytojams ir laikraštis 
už jus aiškins dalykus visai 
šeimynai per ištisus metus.

Laikraštis yra moderniš
ka, galinga kovos prieš fa
šizmą mašina. Užsukite ją, 
lai ji dirba už pergalę. O 
pergalės laukia, apart kitų, 
ir desėtkai tūkstančių Ame
rikos lietuvių šeimynų. Jos 
dega kerštu prieš Hitlerį 
ir jo pakalikus už pražudy
tus vaikus ir j ieško išeities 
tos šeimynos, kurių myli
mųjų likimas priklauso nuo 
greitos pergalės. Užrašytas 
priešfašistinis laikraštis 
nuolat rodys jiems tą išeitį.

Vyrams išėjus vieniems 
į kariuomenę, kitiems dir
bant ilgas valandas karo 
darbuose, mes, moterys pri
valome labiau susirūpinti 
laikraščių užrašinėjimu ir 
kitos literatūros platinimu 
bei vedimu ir stiprinimu 
priešfašistinių organizaci
jų. M-tė.

v '

So. Boston, Mass
Women’s Victory Club

Daug brangaus laiko prabė
go, kol So. Bostono ir jo apy
linkės lietuvės moterys susior
ganizavo.

Nors jos daug prisidėjo prie 
sukėlimo didelės sumos pini
gų Rusijos medikalei pagel- 
bai ir Raudonajam Kryžiui. 
Bet jok jaučiasi ir žino, kad su 
savo ranklį darbu jos gali 
daug prisidėti prie pagreitini
mo šio /karo laimėjimo ir už
duoti mirtiną smūgį visiems 
laisvės priešams, kurie ir mū
sų šalį įtraukė į šią baisią žu- 
dynę. Spalių 7 dieną, Yvon
ne’s House of Beauty, įvyko 
virš minėtos organizacijos ko
miteto susirinkimas. Padaryta ' 
daug gerų nutarimų, kad su
organizavus daugiausia mote
rų mezgimui ir siuvimui.

Nutarta surengti nepapras
tą bankietą, kuris įvyks šį sek
madienį, spalių 18 d., A.L.P. 
Kliubo svetainėj, 376 Broad
way. šis bankietas skirtingas 
nuo visų šioj apylinkėj įvyku- / 
šių bankietų. Bus duodama 
skani vakarienė ir daug kito- * 
kių užkandžių. Po vakarienės 
bus galima smagiai pašokti 
prie geros muzikos. Įžanga 
veltui.

Ateikite visos ir visi, o mes 
užtikrinam visiems “good 
time.”

Komitetas.

ARE YOU 
p utt in g Ten Per (ent o f 
your Income into U.S. 
Wor lends {stamps?



(Tąsa)
—Kad tik bėdos kokios neužtrauktų, 

—patylomis ištarė Jonas Burneika.— 
Kas iš to, kad tu šituos vokiečius išvysi? 
Jie atsiųs kitus, atsiųs daugiau, o tada...

Paliepy kaip tik šiuo metu buvo belikę 
septyni vokiečių kareiviai.

Pamažu apie Galinio Kostą ir jo pla
nus ėmė vis daugiau, vis plačiau kalbėti. 
Iš kažkur nugirdęs Burneikos Juozas 
namie prie stalo apie tai papasakojo. 
Tėvas jį sudraudė:

—Žinai, tai tylėk! Apie šitokius daly
kus negalima kalbėti. Kas būtų, jei vo
kiečiai sužinotų!
Tą pačią dieną, kai Burneikos Juozas 

prie stalo išsitarė apie Galinio Kostą, 
Vabaliuosna atvažiavo iš Paliepio keturi 
vokiečiai su dviem dideliais vežimais. 
Kai pradėjo iš vieno sodžiaus galo, tai 
krėtė iš eilės visas pirkias, svirnus, kluo
nus. Ne tiek dabar paisė maisto dalykų, 
kiek grobė rūbus, auksinius žiedus, viso
kius grandinėlius. Neaplenkė nė dai
niaus, kuris, kaip šaltyšius, buvo saugus 
ir nuo vokiečių maža ką teslėpė, tad da
bar kad čiupo, tai čiupo!

Piemenys karves staiga išsivedė Nor- 
kūniškėn, suslapstė krūmuose, kad vokie
čiai nerastų, nes kalbėjo, kad jie ir kar
vių iešką. Kai maža kieno tvarte rado 
karves, vokiečiai užsipuolė dainių, kad 
jis, kaip jų tarnautojas, turįs jiems su
rasti karves ar pasakyti, kur yra. Paskui 
net paketino jo paimtus daiktus grąžinti, 
jei pasakys, kur sodžiaus gyvuliai, dai
nius nurodė. __________

Nė nepajuto piemenys, kai vokiečiai, 
šautuvus atkišę, apsupo Norkūniškės 
krūmus ir ėmė stvarstyti geresnes kar
ves, telyčias. Kurias atskyrė, liepė vai
kam varyti Paliepin. Tuo būdu paėmė 
penkioliką karvių ir septynias telyčias.

Vabaliuose buvo sujudimas, kaip bičių 
avily po spiečiaus. Kas daryti? Kaltino 
dainių, užmušti grasindami, kam jis pa
sakė. dainius krimtosi, kam sakė, nes 
jam nieko vokiečiai negrąžino—apgavo.

— Matyt, prieš galą jiėrtaip daro... ne
paiso nė šaltyšiaus...

— O gal labai prireikė?
— Ką ten prireikė, jei lupa aršiau už 

plėšikus.
Vabalių vyrai, susirinkę vidusoden, il

gai stoviniavo, kalbėjosi ir vėl ilgais tar
pais tylėdami, nesurasdami jokios išei
ties. Vieni kaltino tą, kuris anuos lape
lius prieš vokiečius iškabino—gal dabar 
keršija? Jau ir sutemo, o namo ūkinin- 
kia nesiskirstė.

— Vyrai! Kas norit eit šiąnakt vokie
čių vyti? — pasirodė aukštas, stambus 
vyras, apžėlęs ruda barzdele. Buvo tai 
Galinio Kostas!

Visi nutilo.
— Mes turim ginklų, turim šovinių, vo

kiečius išvysim ir viską, ką jie pagrobė, 
atimsim....

Kitų akyvaizdoje nė vienas nekėlė ran
kos sutikdamas. Kažkaip bailiai traukė
si šalin, tardami, kad vėlu, laikas namo, 
vakarienė atauš.

XX
Naktis buvo tvanki. Dienos jaudų su

trikdyti žmonės negalėjo ilgai užmigti. 
Kaimynas iš kaimyno nėjo, negavęs šio
kio tokio atsakymo, patarimo, ką daryti, 
kaip su vokiečiai dabar kovoti.

Apie vidurnaktį vakaruose sužėravo 
dangus. Taip sušvito, kad Vabaliuose 
kiekvienas matė tą šviesą savo lange ir 
turėjo šokti iš lovos pažiūrėti, ar jo tro
besiai nedega.

Išėję laukan pamatė žėruojant ant Pa
liepio dvaro, Burneika, skubiai užsimetęs 
švarką, tik su baltomis kelnėmis, nuėjo 
į Alimą.

— Kažin, ar Paliepis dega?
~~ Paliepis! — tvirtino Alimo Vincas. 

— Ana, žiūrėkit, ir liepsna matyti. Jei 
toliau, būtų nematyti. Ana, ana! Žiūrė
kit, kaip kyla į viršų liepsna! Einam pa
žiūrėti.

Nuėję tikrai rado dvarą degant.
■— Kas atsitiko? — priėję klausė susi

rinkusių miesčionių, kurie nesirūpino 
gesinti, bet stvarstė kas ką galėdamas.

— Kur vokiečiai?
— Jau vokiečių nėra...

Išrūko.. . ’
— Tai reikia gesinti.
— O kam? Tegu Daugelevičius pats

bptų likęs saugoti. Dabar čia mes jam 
gesinsime. Tegu dega.

Mėlyni Kareiviai
Apysaka iš Lietuvos Žmonių Gyvenimo per Pirmąjį Pasaulinį Karą

—.  = Paraše JULIUS BUTĖNAS - ' '1 • >'
— Vis tiek reikia gesinti. Ar geriau, 

kad ugny sudegs turtas? Apgesinsim ir 
be išperkamų mokesčių mes jam rūmų 
paskui neatiduosim...

Taip basikalbant atvažiavo arčiau gy
venantieji su statinėmis ir pradėjo pilti 
vandenį. Tačiau mūras sunku gesinti. 
Kai pradėjo degti kalkės, tai nebuvo ga
lima nė artyn prieiti — pradėjo keistai 
šaudyti.

— Gal vokiečiai paliko granatų, kad 
mus iššaudytų?

Gesintojai atsitraukė, nes sproginėji
mas buvo vis dažnesnis.

—Niekas neišeina, negalima gesinti,— 
ir su statinėmis atvažiavę grįžo atgal.

Vabalių vyrai teiravosi, kas padegė.
— Patys vokiečiai; — paaiškino vie

nas žmogus, kuris dažnai dvare buvoda
vo, nes su sodininku buvo giminės. —Va
kar iš vakaro jie viską susikrovė veži- 
muosna, kareiviams liepė išleisti iš tvar
tų karves ir naktį, dabar neseniai, iške
liavo. Matyt, padlos, gailėjosi palikti dva
ro, tai padegė.

— Ar jie statė, kad jiems gaila?
— Taip, suvaikysi tokius.
Matant, kad nieko neišeis, kad nei ge

sinti, nei ką gelbėt negalima, Vabalių vy
rai pamojo rankomis ir pasitraukė.

Rytą buvo daugiau naujienų. Dvaro 
rūmai degė ir sudegė, bet kas atsitiko su 
vokiečiais — visą apylinkę džiugino. Ga
linio Kostas su savo draugais pastojo 
Bekeriui kelią ir viską atėmė. Trys vo
kiečiai nušauti guli miške, o visas vežtas 
turtas ir gyvuliai grąžinta Paliepin.

— Reikėjo tą Bekerį uždobti! — kai 
kas pageidavo.

— Kam čia dar toksai būtų teršęs mū
sų žemę. Ir taip kaip tik spėjo pasprukti. 
Jo laimė, kad jojo raitas, o kitaip būtų 
neištrūkęs, — aiškino Galinis, vaikščio
damas prie atimto iš vokiečių grobinio. 
— Dabar turėsim ir ginklų daugiau, da
bar mums jų nebaisu... — Mat, vokiečiai 
vežėsi kartu kelias dėžes šovinių ir šiau
duose vienam vežime buvo paslėpti šau
tuvai.

— Kas bus, jei tie žvėrys grįš ? — vis 
dėlto gąstavo žmonės.

— Negrįš. Mes jų neprileisim, — at- 
’ kišę šautuvus kalbėjo Kosto draugai, ku

rių didžiuma buvo vabališkiai, jauni vy
rukai.

Tikrai, vokiečiai daugiau nesirodė. Pa
liepy buvo sušaukti žmonės atsiimti vo
kiečių pagrobtų daiktų. Daug ko ir nebu
vo, nes vokiečiai dieną prieš tai vieną 
vežimą išgabeno į stotį. Bet ir tie, kurie 
savų daiktų neatrado, vis tiek džiaugėsi 
kartu su visais.

— Nieko, prasimanysim vėl, jei sveiki 
būsim, kad tik tie žvėrys daugiau ne
grįžtų ...

Vokiečiams išėjus, Galinio būrys palai
kė tvarką tiek Paliepio miestely, tiek vi
soj apylinkėj. Tasai būrys išaugo bere
gint į dvidešimt penkis žmones. Jų tar
pe dabar buvo ne vieni jaunuoliai, ten 
įstojo ir Pupalaiškių Kunca, žmogus arti 
penkių dešimtų, bet gana narsus.

— Reikia patiems savo kraštą tvar
kyti — kalbėjo jisai Paliepy ratu susto
jusiems sodžių vyrams. — Kas bus, jei 
mes visi, rankas sudėję, sėdėsim ir lauk
sime, kad šarka sūrius gerklėn neštų....4*.

Kunca pasidarė Galinio padėjėjas. 'Ra
dusis dviem vadovam, būrys reginčiai 
augo.

Ko toliau, vis daugiau buvo girdėti 
kalbų, jog kuriasi Lietuvos valstybė. Sa
kė, kad visur bus kalbama lietuviškai: ir 
teismuose, ir kariuomenėj, ir valsčiuj. 
Tos žinios mūsų žmones džiugino, tik jie 
labai abejojo, kad tai galėtų įvykti. Karš
tesni įsitikinę teigė, kad taip būsią, bet 
kiti negalėjo prisiversti tikėti. Jie sakė, 
kad būtų gerai, jei taip atsitiktų, bet...

Galinio ir Kuncos ginkluotų vyrų būrį 
žmonės pradėjo vadint lietuviškais karei
viais. Ypačiai to būrio vardas pakilo, kai 
jis suėmė aplink Paliepį siautusią plėšikų 
gaują. Tardant paaiškėjo, kad toji pati 
gauja ir Samulionį nužudė ir kitas va
gystes bei plėšimus darė. Trys smarkiau
si vadai buvo Paliepy sušaudyti. Taip nu
sprendė susirinkę žmonės, nes paaiškėjo, 
kad jie labiausiai Samulionį kankinę. At
vesta likusi gyva senutė, nors tarė kol 
gyva nesakysianti, pamačiusi surištus, 
pasakė, kurie baisiausi žmogžudžiai.

.(Daugiau bus)

Trečiadienis, Spalių 14, 1942

Chicagos Žinios
NACINĖS ĮTAKOS NAUJIENIEČIAI VEDA TERORĄ PRIEŠ 

PAŽANGIUS NARIUS KEISTUČIO KLIUBE

Sekmadienį, spalių 4, įvyko 
Lietuvių Keistučio Pašelpos 
Kliubo mėnesinis susirinkimas. 
Nacines įtakos naujieniečiai 
prie to susirinkimo rengėsi 
kiek jie tik galėjo. Per vietos 
šlamštelį, kuris talpino Dr. 
Ancevičiaus nacių propagan
dos telegramas, kuris talpina 
laiškus iš Lisabono, taipgi na
cių propagandą, per ištisas 
dienas rašė visokius melus, 
gązdino Keistučio Kliubo na
rius, kad kas ten nori-kliubą 
užvaldyti.

Tuo pačiu sykiu Kundroška 
ir Aleksiūnas rengė savo — 
Kontrolės Komisijos — rapor
tą. Pralošė dvi bylas teisme: 
teisėjas McCormick ir teisėjas 
Schiller panaikino jų užvestas 
bylas. Dar gi išbarė skundė
jus, kad už tuščius dalykus ki
tų žmonių laiką eikvoja. Tei
sėjas Schiller dar pasakė kliu
bo sekretorei L. Dagis, kad rū
pintųsi ateinančiame kliubo 
metiniame susirinkime paau
koti Rusų Karo Pagalbai $25.

Po nepasisekimo naujienie- 
čiam teisme, nusprendė Kon
trolės Komisija terorizuoti na
rius, sakant, kad jie buvo kal
ti liepos mitingo triukšmelyje. 
Kuomet už tai atsakominga 
pati valdyba, uždarant susi
rinkimą jo nebaigiant. Ir ne
baigiant vien dėl to, kad netu
rėjo susirinkime didžiumos.

Naujieniečių įrankis Kun- 
drotienė, kuri iškėlė muštynes 
liepos 5-tos susirinkime, kirto 
į veidą K. Abekienei —

Kundroškos ir Aleksiūno liko 
nubaltinta. Vietoj pripažinti 
kalta Kundrotienę, kuri pra
dėjo muštynes, tai ponas Kun
droška, kuris sakė “teismas 
nežinojo ką darąs,” ir kiti 
Kontrolės Komisijos nariai sa
vo raporte pareiškė, kad yra 
kalti J. Skeberdytė, J. Stalio- 
raitis, K. Abekienė, M. Mekš- 
rienė ir M. IZaldokas.

Kada atėjo to klastingo 
Kontrolės Komisijos raporto 
priėmimo balsavimas, tai vie
šai balsuojant padavė už ra
porto priėmimą 57 balsus, o 
už raporto atmetimą 59 bal.

Jie pripratę prie štukų slap
tuose balsavimuose. Tada pa
reiškė, kad balsuosime slap
tai. Balsuojant slaptai už ra
porto priėmimą 56, 
priėmimą 55 balsai,
du balsu paskelbė negerai 
balsavusiais — sugadintais — 
prieš raporto priėmimą ir vie
ną balsą negerai balsuotą — 
sugadintą — balsavusį 
porto priėmimą.

Tuo būdu nacinės 
naujieniečiam pasisekė
ryti raporto priėmimą, būk 
aukščiau pažymėti penki kliu
bo nariai yra kalti.

Dar Kontrolės Komisijos 
pirmininkas Aleksiūnas susi
rinkime pasakė tokius žodžius 
prieš M. Mekšrienę, kurie ne
tinka vartoti nei kabarete tar
pe girtų. Tie žodžiai stačiai 
ardanti šeimą. Kur su tokia 
kalba ponas Aleksiūnas mano 
nueiti, tai veikiausia nei jis 
pats nežino.

Netekę lygsvaros keli des- 
peratai, esanti naciškos propa
gandos įtakoj, eina prie galu
tino bankruto.

o prieš 
Tuomet

u z ra-

įtakos 
prava-

SCRANTON, PA

Brighton, Mass

Literatūros Draugijos 39 
kuopos nariai vasaros sezone 
pasilsėjo, nelaikė susirinkimų, 
nes jie išpildė konstitucijos ir 
centro komiteto reikalavimą, 
visų narių duoklės pasiekė 
centrą pirm liepos 1 dienos.

Tiesa, nariais sumažėjom, 
nes keletas išvažiavo, na, o ki
ti taip sustojo mokėti, bet vis
gi mes stovim su pilnai užsi
mokėjusiais 39 draugais-gė- 
mis, o pradėję veikti (susirin
kimus laikyti), be abejonės, 
skaičium pakilsim, nes mūsų 
teisinga pozicija, kaip apšvie
tei klausime, taip ir fašizmo 
naikinime. Mums stovi dabar 
svarbūs klausimai ant dieno- 
tvarkio: Pirmas, “Laisvės” 
vajus, kuris turi būt svarsto
mas mūsų susirinkime, kuris 
įvyks spalių 18 d., 2 vai. po 
pietų pas drg. Indriulius, 415 
Electric St. Antras klausimas, 
dar svarbesnis, tai gelbėjimas 
antifašistinių kovotojų, ku
riuos Francijos Vichy valdžia 
nori atiduot Hitleriui, kad pa
tenkint jo apetitą (lakt žmo
nių kraują). Jie kovojo už pa
saulio demokratiją (Ispanijos 
lojalistų eilėse) ir Lavalis nori 
atiduot 88 tokius kovotojus 
ant pražuvimo, o jų tarpe yra 
ir desėtkai lietuvių. Ar nega
lime mes jiems pagelbėt? 
Taip, galime! Meksikos val
džia sutiko priimti jų apie 38, 
o ir kitus rengiamasi gelbėt, 
ir turime gelbėt kiekvienas 
prisidėdamas su išgalima 
ka.

Trečias klausimas, kuris 
turi būt pamirštas mūsų
sirinkime, tai rengimasis prie 
mūsų draugijos XII Apskričio 
konferencijos, kuri įvyks lap
kričio 22 d., Scrantone. Šis 
klausimas palies daug reikalų, 
nes mums serantoniečiams 
reiks pasirūpint, kaip priimt 
svečius, pagamint jiems gerą

vakarienę. O pas mus gaspa- 
dinės jau sumažėjo, drg. M. 
Butkienės, kuri vis gerai pa
sidarbuodavo gaminime val
gių, jau Scrantone nėra, jų vi
sa šeima išsikraustė į Kearny, 
N. J. Taigi kitoms reiks dau
giau padirbėti, o delegatai ir 
svečiai turi būt užganėdinti.

Prie tam (tąr reikia nepa
miršt, kad spalių 18 XII Ap
skritys rengia dio>lį_ j£micertą. 
Taigi mes pabaigę savo susi
rinkimą galėsim traukt ant 
koncerto, nes ten, apart drau
gų Valuko ir Kuzmicko, bus ir 
Biru ta Ramoškaitė iš Hart
ford, Conn. Tai puiki daininin
kė. Taip pat Lyros Choras ir 
kiti vietos talentai dalyvaus 
programoj.

Todėl nepamirškite ateinan
čio susirinkimo, kuris įvyks 
spalių 18 d. virš minėtoj vie
toj, o koncertas XII Apskri
čio bus Wilkes Barre, 325 
East Market St. Pradžia 6 vai. 
vakare. Įžanga 50c. !

ęntas.

Hartford, Conn.

Narys.

au-

ne- 
su-

Laisvės Choro Balius ir C. 
Gailiūnų Vestuvės

Sekmadienį, spalių 4 d., 
Laisvės Choras turėjo sėkmin
gą ir gražų balių. Choro na
riams įžanga buvo veltui, 
žmonių prisirinko pusėtinai 
daug, kad ant syk visus suso
dinti prie stalų nebuvo gali
ma. Publikai susėdus apie sta
lus ir jau baigiant valgyt, S. 
Makaveckas paaiškino apie tą 
parengimą ir prašė visų daly
vių, kurie tik myli meną ir 
dailę, prisirašyti prie Laisvės 
Choro ir tuomi padėti palaiky
ti ir plėsti lietuvišką meną tar
pe Hartfordo lietuvių. Vėliau 
buvo pakviesta keli kiti iš da
lyvių išsireikšti savo nuomonę 
kaslink choro ir baliaus. Visi

(Tąsa 5-tam pusi.)

maža auka, 
aukavo $10.

Didžiąją Iškilmę Praleidus
Mes, Moterų, Darbininkių 

Kliubas, laikytame savo susi
rinkime rugsėjo 25 d., nuta
rėm prisidėti prie paramos dėl 
Sovietų Sąjungos narsiųjų ko
votojų, nors su 
Moterų Kliubas
Pavieniai draugai ir draugės 
aukavo:’

Po $1: D. Kiaunienė, P. 
Washkiene, E. Freimontienė, 
E. Bilikevičienė, L Mickūnus, 
K. Bernotas, E. Bernotienė, 
Daunienė, M. Gudinienė, 
Jonikas ir P. Bakavetskas. 
50c.: L. Bakavetskienė ir 
Beletskienė. Viso $22.

Koks buvo nusistebėjimas, 
kada sulaukėm tos iškilmės ne- 
dėldienį. Nuvežėm šitą brigh- 
toniečių auką,* kai 3 valandą 
randam svetainės duris užda
rytas. žmonių minia vaikščio
ja šaligatviais. O tas darbštus 
komitetas važinėja ir į polici
jos stotį ir niekur nesuranda 
priežasties. Tik tada pavojus 
tapo nugalėtas, kada atsirado 
geros širdies protestonų kuni
gas ir suleido mumis į savo 
bažnyčią. v

Kaslink prakalbų, man jos 
labai patiko. Ir aš apie jas 
daug nerašysiu. Aš žinau, kad 
kas nors aprašys, kuris su
pranta už mano daugiau. Tik 
norių priminti, kada kalbėjo 
drg. Bimba ir suminėjo, kad 
mūsų aukoti doleriai Rusijos 
narsiems kovotojams, išgelbės 
gal ne vieno mūsų sūnaus gy
vybę, drg. Bilikevičienė, ku
rios 2 sūnai tarnauja Dėdei 
Šamui, šluostėsi ašaras. Ji bu
vo prisidėjusi prie Brightono 
aukų, bet dar išsiėmusi $5 pa
aukavo. Drg. Bimba yra tikrai 
smarkus kalbėtojas. Tą paliū- 
dijo triukšmingas delnų ploji
mas.

Bravo, southbostoniečiai už 
šitą jūsų didį pasišventimą, 
kad jūs sutraukėt tokią minią 
žmonių. Darbuokitės taip di
dvyriškai ir ant toliau, o mes 
apylinkės mažosios kolonijos 
kitą sykį bandysim jums pa
gelbėti daugiau. E. Bernotiene.

M.

Po

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

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

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

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

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

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

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

Visi Galime Gauti Po Vieną 
Naują Skaitytoją “Laisvei”

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

“LAISVES” ADMINISTRACIJA
427 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.Washington. — Amerikos 

valdžia prašo perleist jai 
privačias fotografijas įvai
rių svetimų .kraštų uostų-
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Naciai tik Viename Punkte Truputį Laimėjo; 
Visur Kitur Raudonarmiečiai Skaudžiai At

mušė Priešus bei Pažygiavo Pirmyn
Sovietų Oficialiai Pranešimai

MASKVA, spal. 13. — Vidunaktinis Sovietų praneši
mas sako:

Mūsų oro jėgos spalių 11 d. įvairiose fronto dalyse 
sunaikino keturis vokiečių tankus, septynis amunicijos 
vežimus, nutildė šešias baterijas lauko kanuolių ir iš
vaikė, dalinai sunaikinant, apie visą kuopą priešų pės
tininku.

Stalingrado srityje mūsų kariuomenė atmušė priešų 
atakas. Viename sektoriuje apie pulkas priešų su 50 
tankų tris kartus atakavo mūsų poziciją, ginamą rau
donųjų gvardiečių dalinio “X”. Visos priešų atakos bu
vo atmuštos. Tik vienoje miesto dalyje sovietinė ka
riuomenė buvo šiek tiek pastūmėta atgal. Mūsų kariuo
menė sužalojo 20 vokiečių tankų ir sunaikino apie du 
batalionus priešų pėstininkų.

Kitame sektoriuje mūsų kovotojų būriai atmušė ata
kas, kurias darė keli maži priešų kariuomenės daliniai.

“Į šiaurvakarius nuo Stalingrado sovietiniai kariai 
apsitvirtino savo atimtose pozicijose ir darė žvalginius 
veiksmus. Vienas raudonarmiečių būrys prasiveržė į (

yra tavo gyvenimas, priešo sumušime yra tavo tautos 
pergalė.

Po vėliava Lenino ir Stalino, ištikimas kovingiems 
mūsų tautos padavimams, maršuok pirmyn į naująjį 
Žalgirį, žygiuok į vakarus!

Tegyvuoja lietuviai raudonieji kariai! Tegyvuoja lais
va Tarybinė Lietuva! Tegyvuoja nepajudinamoji Tarybų 
Sąjunga ir draugingumas visų tautų kovojančių už lais
vę! Tegyvuoja Raudonoji Armija! Tegyvuoja didysis 
mūsų vadas ir šaunusis kapitonas, draugas Stalinas!

priešų poziciją, užmušė apie kuopą hitlerininkų ir su
naikino kelis pavienius vokiečių apkasus. Kautynėse 
dėl vienos strateginiai svarbios aukštumos, mūsų ka
riuomenė atmušė dvyliką priešų atakų ir užmušė 800 
hitlerininkų. Priešlėktuvinės mūsų kanuolės per dieną 
nukirto žemyn tris vokiečių bombanešius.

Mozdoko sirtyje mūsų kariuomenė vedė veiklius mū
šius ir kai kuriuose sektoriuose pažygiavo pirmyn. Mū
siškiai kovotojai sužalojo du priešų tankus, sunaikino 
vieną jų traktorių ir 60 trokų. Per dieną buvo sunkiai 
sužeista bei užmušta iki 600 hitlerininkų kareivių ir ofi- 
cierių. Vienas sovietinis gvardietis, šaudydamas iš 
prieštankinės kanuolės, per dieną sužalojo dvyliką prie
šų tankų. Kitas gvardietis sužalojo dešimt vokiečių 
šarvuotų automobilių ir vieną tanką.

Į pietų rytus nuo Novorossiisko sovietinės kariuome
nės dalinys “X” sėkmingai kontr-atakavo ir užmušė 200 
priešų. Mūsų kariuomenė sunaikino aštuonis didžiuo
sius priešų kulkasvaidžius, dvi apkasų mortiras, 15 au
tomatiškų šautuvų ir kiekį rankinių granatų, paprastų 
karinių šautuvų ir kulkų.

Viename sektoriuje šiaurvakarinio fronto priešų 
pėstininkai atakavo mūsų pozicijas iš dviejų šonų. Hit
lerininkų atakos buvo atmuštos. Mūsų kariai sunaikino 
keturias jų kanuolės, penkis kulkasvaidžius ir nušlavė 
600 kareivių ir oficierių.

Sovietiniai partizanai kovotojai Minsko srityje šį 
mėnesį išvertė iš bėgių du karinius traukinius su vo
kiečiais. Daugelis priešų karių buvo užmušta traukinių 
griuvėsiuose. Kita partizanų grupė išvertė vokiečių 
traukinį, gabenusį trokus į frontą. Buvo sunaikinta 56 
trokai. 1

Prezidentas Pareiškė: 
Ofensyvais Padėsime 

Rusijai ir Chinijai 
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

nas iš jų— su kuriuom mes 
visi sutinkame — yra rei
kalas nukreipti priešų jė
gas nuo Rusijos ir Chinijos 
j kitas karo sritis, darant 
naujus ofensyvus prieš Vo
kietiją ir Japoniją. Bet ne
galima šiuo laiku per radi
ją paskelbti, kada, kur ir 
kaip bus pradėti tie ofensy- 
viai žygiai.

“Karo tikslas šiandien 
yra aiškus ir daiktiškas. Jis 
yra visiškas sunaikinimas 
Vokietijos, Italijos ir Japo
nijos karinės galybės taip, 
kad tie kraštai per gent- 
kartę nuo šiol negalėtų vėl 
grumot mums ir kitoms 
Tautoms.

“Mes esame susivieniję, 
siekdami tokios pergalės, 
kuli užtikrintų, jog mūsų 
anūkai galės augti ir, su 
Dievo pagalba, gyventi sa
vus gyvenimus, laisvi nuo 
nuolatinės baimės užpuoli
mo, sunaikinimo, pavergi
mo ir žudynių.”

Prezid. Rooseveltas, ta
čiau, padarė pastabą:

“Mes esame visai aiškiai 
parodę, kad Jungtinės Tau
tos masiniai nekeršys gy
ventojams Vokietijos ar Ita
lijos ar Japonijos. Bet jų 
vadai ię žvėriškieji pakali
kai turi būti įkaitinti, suim
ti ir nuteisti pagal įstatus, 
kurie vartojami prieš
minalius nusikaltėlius.”

“Per tuos du mėnesius 
buvo numesta daugiausiai 
anglų bombų į Vokietiją. 
Tuo tarpu talkininkų orlai
viai tikrai parodė mūsų vir
šenybę ore prieš Vokietiją, 
Italiją ir Japoniją. Austra
lai gi ir jų amerikiniai tal
kininkai gerai pažygiavo 
pirmyn Naujojoj - Guinejoj 
prieš japonus.”

Premjeras Churchill pa
stebėjo, kad “paskutinėse 
kalbose Hitlerio, jo užsie
ninio ministerio Ribbentro- 
po ir maršalo H. Goeringo 
jau skambėjo nusiminimas 
ir “verkšlenimas.” Jis pri
dūrė, jog naciai, surakinda
mi rankas anglams belais
viams, tuom nauju žiauru
mu taipgi parodė, kad jie į- 
puola į desperaciją.

Hartford, Conn.
(Tąsa nuo 4-to pusi.) 

abelnai gyrė gaspadines už 
skaniai pagamintą maistą ir 
kvietė kitus ir patys pasižadė
jo dalyvauti arba remti Lais
vės Chorą, kaipo meno ir dai
lės organizaciją.

šiandien karo metu cho
rams yra pusėtinai sunku pasi
laikyti. Jaunimas iššauktas į 
armiją, o kiti dirba naktimis, 
tai kad ir nori, negali chore 
dalyvauti. Taigi, katrie galite 
dalyvauti patys, tai ir tuoj aus 
prisirašykite. Taipgi prirašyki
te ir savo vaikus ir visi kartu

kri-

LIETUVOS AUKŠČIAUSIOS 
TARYBOS ATSIŠAUKIMAS Į 
LIET. RAUDONARMIEČIUS

(Tąsa nuo 1-mo puslapio)
mą?—Jūs, kariai Raudonosios Armijos eilėse, kurie at
kakliais pasipriešinimais ir didvyrybe parodėte, kaip 
laisvosios Tarybų šalies sūnūs gali kovoti ir laimėti. 
Kas atvaduos mūsų tautos laisvę, kas sugrąžins Lietu- 
vai jos vardą, kas atsteigs mūsų laisvą Tarybinę Lietu
vą, kas atkeršys vokiečiams fašistams už suardytus mū
sų miestus, už nužudytus mūsų brolius ir seseris, už iš-i 
niekintas mūsų mergaites ir moteris ir už našlaičių \ 
ašaras? — Tai tu, raudonasis lietuvi kary, ištikimasis/ 
lietuvių tautos sūnau. Būk drąsus ir nepermaldauja
mas garbingoje kovoje, raudonasai kary! Lai begalinei 
savo krašto meilė, lai troškimas jam laisvės ir gero\ 
vės ir gilus pasitikėjimas laimėti pergalę bus tau 
vadovai šioj šventoj ir teisingoj kovoj. Lai verdanti ne
apykanta fašistiniams priešams ir troškimas atkeršyti 
tiems tautų budeliams sukietina tavo širdį, sustiprina 
tavo ranką, išmiklina tavo akį ir tikrai nutaiko kulką, 
naikinimui tų niekšiškų uzurpatorių. Imk pavyzdį ir 
semk įkvėpimą sau iš mūsų praeities didvyrių — Ge- 
demino, Kęstučio, Vytauto, prieš kuriuos drebėjo vo-1 
kiečiai grobikai!

Raudonasis Tarybinės Lietuvos kary, darydamas ata
ką, narsiai nušluok visas kliūtis, pastojančias tau kelią.

Kada vedi apsigynimo kautynes, nesitrauk nė vieno 
žinsgnio atgal be komandos įsakymo. Neužleisk nė vie
no colio Tarybinės žemės viliūgingam priešui. Tvirtai 
laikykis iki mirties, kaip kad mūsų bočiai iki mirties 
kovojo savo pilyse ir verčiau mirė, o nepasidavė viliū- 
gingiem niekšam vokiečiam. Kovok taip, kaip Margis 
kovojo Pilėnuose. Jis mirė, bet nesitraukė atgal nuo kry
žiuočių, tų kruvinojo Hitlerio ainių.

Stiprinkim ginklų brolybę ir kovą visų tautų, kurios 
kaujasi prieš kraugeriškąjį hitlerizmą. Visuose fronto 
sektoriuose — ties bebaimiu Leningradu ir Kaukazo 
kalnuose ir prie Dono ir Volgos—visur eina kova dėl 
pergalės, kuri išlaisvins visas pavergtas tautas, taigi 
ir mūsų Lietuvą.

Raudonasai Lietuvos kaiy, tavo rankoje yra lietuvių 
tautos garbė. Kartu su puikiaisiaias lietuvių partiza
nais žygiuoji priekyje kovojančios Lietuvos. Garbingi 
tavo narsos žygiai bus pasididžiavimas lietuvių tautai 
per amžius.Taigi būk ištikimas lietuvio kario džiaugsmui 
kovoti iki paskutinio atsikvėpimo, iki paskutinio lašo 
kraujo. Tik drąsuoliai- tėlaimi pergales. Priešo mirtyje

Chinchillas Nurodo
Jungtinių Tautų Stip

rėjimą Prieš Ašį
Edinburgh. — Anglijos 

ministeris pirminink. Chur
chill, kalbėdamas šiame 
Škotijos mieste, nurodė, kad 
per paskutinius du mėnesius 
fašistai padarė mažiau nuo
stolių Anglijos laivams, ne
gu bet kada pirmiau šie
met. Jis sakė, jog Anglija 
dabar pasistato daugiau 
laivų, negu fašistų submari- 
nai ir orlaiviai nuskandina. 
Tarp kitko, Churchill parei
škė:

“Mūsų laivai saugiai at
gabeno didžiulius skaičius 
Amerikos kariuomenės į 
Anglijos salas.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

CLEVELAND, OHIO
ALDLD 22 kp. susirinkimas įvyks 

13 d. spalių, pas Gendrenus, 8113 
Korman Ave. Prašome visų daly
vauti, nes turime svarbių reikalų 
svarstyti. — O. Gendrėnienč, 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. — Sekr.

(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)

Sandėlis Knygą ir Žolių
KNYGOS:

Gramatikų, anglų kalboj, apd. $3.25 
Geografija, Žemės Aprašymas, 

puslapių 464, ...x............... $3.00
Basanavičiaus Pasakų Knyga $1.25 
Istorija Seno ir Naujo Testamen

tų ...................    25c
Raistas, knyga apie lietuvių gyve

nimą Chicagoje, dirbančių sker
dyklose, pusi. 356, kaina .... $1.00

Apie Dangų, Saulę, žvaigždes ...... 10
Savizrolas, juokingi skaitymai .. .35 
Pontsko Piloto Galas .................... 10
Istorija, abelna — 50 puslapių 1.30 
Kunigėlis Kaulinis, Ko Jis Nori .10 
Marių Duktė, graži apysaka ........ 25
Sapnų Knyga, su paveiks., apd. 1.25 
Kabalas, zobovos knygutė ...........15
Sapnus Atmena ir Kazyrų Nubū- 

rimai ..........................................35
Tūkstantis Naktų ir Viena — 

Dalis I ...................................... 50
Karvės Nauda ir Gerų Sūrių Pa

darymai .................................... 25
Kaip Duktė Gyvena Pūstynėje .25 
Neužmokamas Žiedas, graži ist. .25 
Gudrus Piemenėlis, gražūs pasa

kojimai .....    25
Graži Pasakų Knygelė, Vyskupo

Valančiaus ..... .*....... ’..................... 20
Lengvas Būdas Išmokt Angliškai .35 
Sveikata Ligoniams, aprašo viso

kias žoles ................................. 25
Lietuvių Macophas ir jo darbai .15 
Žolės arbatos formoje, kurios pa

lengvina sekančiuose nesmagu
muose :

Nervų sustiprintojas ..................
Širdies ir Vandeninės Ligos .......
Užsisenėjusio kataro bei hay 

fever .......................................
Nesišlapink Lovoje Miegant .... 
Aukšto Kraujo Milteliai, 5 unc. 
Cukrinės Ligos — Diabetes .....
Nemalonaus Kvapo ....................
Kad Galėtum Gerai Miegoti .....
Ramatų ir Sausgėlos ................
Vyriškumo Pataisymui ..............
Sour Stomach — Heart Burn 
Kosulio ■—■ Kokliušo ....................
Dusulio bei Mainų Asma ...........
Mėnesinių reguliatorius moterim 
Permainų gyvenimo moterims .. 
Pailių Arbata ...............................
Mažina Svarumą Nutukčliams 
Valo Kraują Nuo Nešvarumo .. 
Reguliatorius Kietų Vidurių ...... 
Palangos Trajanka (stambi) ....

M. ŽUKAHTS
334 DEANT ST., 

SPENCERPORT, N. Y.

kooperuodami, išauklėsime di
delį ir gražų Laisvės Chorą. 
Nesakykit, kad jau jūs perse- 
ni dainuoti ,choi?e. žmogus nie
kados nepersenas dalyvauti ir 
veikti organizacijoj, o ypač 
meno organizacijoj. Kadangi 
jaunimas išeina kariauti prieš 
tą barbarišką fašizmą, kuris 
pasiryžęs pavergti visą laisvą 
žmoniją ant žios žemės rutu
lio, tai senesni pasilikę namie 
privalo užimti jų vietas.

Pereitą mėnesį buvus choro 
mokytoja Bronė Lucas-Rasi- 
mavičiūtė turėjo apleisti moki
nusi mūsų chorą iš priežasties 
suvaržymo gazolino. Bronė 
buvo gera mokytoja ir ji la
bai apgailestavo, kada turėjo 
apleisti mūsų chorą. Bet Bro
nė Lucas iš lietuvių tarpo vis 
tiek nepasišalina. Jinai moki
na, ir tai su geru pasisekimu, 
Waterburio Vilijos Chorą. 
Taipgi Bronė yra gera smui
kininkė ir solo dainuoti aukš
tai išsilavinusi.

Dabar Laisvės Choras jau 
gavo naują mokytoją. Tai yra 
Vincas Visockis, kuris ir pir
miau mokino mūsų chorą. Ap
sibūdamas vadovauti Laisvės 
Chorą, Vincas pareiškė, kad 
tai yra didelis darbas, bet ku
riam mokytojui turėti gerai iš
lavintą chorą, kuris nebijotų 
pasirodyti publikai. Bet drg. 
V. Visockis, matyt, sunkaus 
darbo nebijo. Ir mes tą gerai 
žinom iš praeties. Kur tik bent 
kada choras dalyvaudavo di
deliuose koncertuose, niekur 
neišėjo paskutinis. Bet dau
giausia būdavo išeidavo į fron
tą su vainiku. Pirmas mūsų 
choro pasirodymas su nauju 
mokytoju bus Liet. Pil. kon
certe spalių 25 d. kliubo salėj.

šeštadienį, spalių 3 d., apsi
vedė Charlie Gailen-Gailiūnas 
iš Wilson, su Grace Kaepak - 
Kaupokas iš Newington, Conn. 
Stiebas buvo katalikų bažny
čioj Newihgtone (jo mergina 
yra katalikė). Buvo keturi pa-

--- u..,,............... ... .

broliai ir keturios pamergės. 
Halbert Yuška buvo, taip sa- 
kant, “geriausiu vyru,“ V. 
Brazauskas, lialbert Žukas ir 
“trumpas“ Jonas (pavardės 
neatsimenu), kiti pabroliai. 
Vestuvės buvo danų svetainė
je, Hartforde. Svečių dalyva
vo apie 150 ir visi labai buvo 
užganėdinti gardžiais valgiais 
ir gėrimais. Dėlto svečiai gra
žiai jaunuosius apdovanojo, 
sumetė $540 suvirs dėl jauna
vedžių.

Po vestuvių jaunavedžiai iš-

' Penktas Puslapis

vyko į New Yorko valstiją Rht 
medaus mėnesio. Jaunojo tė
vai Gailiūnai yra nuolatiniai 
“Laisvės“ skaitytojai ir geri 
darbininkiškų organizacijų rė
mėjai. Jaunosios motina ir pa
tėvis Lozis, taipgi malonus ir 
draugiški žmonės. Draugai J. 
ir R. Gailiūnai taria širdingą 
ačiū svečiams, dalyvavusiems 
jų sūnaus vestuvėse. Aš nuo 
savęs vėlinu tau, Charlie, ir 
tau, Grace, ilgo ir laimingo ži
noto gyvenimo.

Valerijonas.

MATEUSAS SIMONAVIČIUS Į
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga •

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

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

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

LORIMER RESTAURACIJA
ANTANAS BARZDA, Savininkas 

417 LORIMER ST. •■Laisvės” Nam. BROOKLYN

Geriausios rūšies

VALGIAI
Gaminami Europiško 

ir Amerikoniško 
Stiliaus

Puikūs lietuviško na
mų darbo kilbasal Ir 

kepta paršiena

G as p a fl oriškai 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

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

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.
. -J

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

F. W. Siūdins 
(Shalinskas) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Ave. 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Lietuvių Kuro Kompanija 
Įsigykite žiemai anglių, nes į rudenį bus 

sunkus anglių pristatymas į miestus

Mes taipgi aprūpinant 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
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Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

]CHARLES]
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 
306 Union Avenue 

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

Gerai Patyrę Barberiai

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius—Undertaker

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

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

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 

l sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavojv 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 

Kamp. Broadway Ir Stone AVe. 
prie Chauncey St., Broadway Line 

Tel. GLenmore 5-6191

MATTHEW P. BALLAS

Brooklyn, N. Y

Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 
bus užtikrintas ir už prieinamą kainą

PUIKIAI ĮRENGTOS DVI KOPLYČIOS DUO
DAMOS MYLIMIEMS PAŠARVOTI DOVANAI

660 Grand Street

NOTARY
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5043

(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
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' Trečiadienis, Spalių 14, 194Ž

NewWko^^^Zinloi
esant, ar būtų galimybė gauti 
kitą vietą dėl paminklo Brook
lyne.

Vakaro pirmininkas šaltis 
aiškino, kad šis susirinkimas

Sekmadienis Bus Dainomis 
Pasigrožėjimo Diena

Aido Choras šiemet švenčia 
30 metų sukaktį. Per tuos il
gus metus jis yra snsimokinęs 
šimtus gražiausių dainų, suvai
dinęs daug operečių. Tai iš tų 
šimtų gražių dainų — už vis 
gražiausios — bus parinktos 
sudainavimui j u b ilėjiniame 
koncerte.

Greta viso choro, girdėsite 
solo, duetų, kvartetų, kuriuos 
išpildys patys choristai ir su 
jai kooperuojanti menininkai. 
Bus įdomu ir džiaugsminga iš
girsti choro dainuotą pirmą 
dainą, dainuojama, didžiumo
je, tų, kurie Aidui aną syk 
dainuojant tą dainą tebebuvo 
negimę, bot kurie tėvų pradė

tą gražų meno darbą sėkmin
gai aukli toliau, čia girdėsite 
- matysite ir tuos veteranus 
menininkus, kurie dainavo 
choro vaikystės dienose ir dai
nuoja šiandien, chorui apvaik
ščiojant savo 30 metų jubilė- 
jy.

Visi grožės mylėtojai ir cho- 
' ro draugai, kurie vėlina chorui 
toliau dainuoti ir sulaukti dar 
daug jubilėjų, šį sekmadienį, 
spalių 18-tą, švęs su choru jo 
jubilėjiniame koncerte New 
National Hali, 261 Driggs 
Ave., Brooklyne. Pradžia ly
giai 6:30 v. v. Įžanga 50 ir 
75c. Po koncerto — šokiai ir 
šiaip pažmonys. G.

New Yorko Valstijos CIO 
Atmetė Bennett - Dewey

New Yorko Valstijos Indus
trinių Unijų Taryba, CIO, at
stovaujanti milijoną narių, pa
sisakė už atmetimą abiejų, 
Bennetto ir Dewey, demokratų 
ir republikonų kandidatų, o 
remti Dean Alfange, Amerikos 
Darbo Partijos kandidatą į 
New Yorko valstijos guberna
torius.

Valstijinė CIO taryba savo 
pareiškimu, be abejo, sustipri
na paramą Darbo Partijos 
kandidatui. Unijų lokalai dau
gelis jau buvo pasisakę už Al
fange, o kai kurie ir už komu
nistų kandidatą Amterį.

Amteris vis daugiau randa 
unijistuose simpatijų dėl savo 
aiškios linijos už antrą frontą.

Italy Daugiau Nevadins Iš Dariaus-Girėno Ko- 
“Priešais” miteto Veiklos

0. Papienė Sveiksta
Neseniai teko aplankyti drg. 

O. Papienę, kuri buvo gan 
sunkiai susirgusi. Draugė nu
siskundė, kad esant ligoninėj, 
buvo gan nuobodu, nes iš or
ganizacijos narių mažai kas 
aplankė ligonę. Man atsilan
kius į ligoninę, jau jinai buvo 
išvykusi namon. Gaila, kad 
vėlokai sužinota apie draugės 
nelaimę ir pasivėluota į dien
raštį su žinute. Suprantama, 
kada žmogų patinka nelaimė 
—sunki liga, patsai asmuo ne
turi kada mąstyti apie prane
šimą į laikraštį apie savo bė
das, bet užtat žinantieji apie 
įvykį arba šeimos nariai turė
tų spaudą apie tai painfor
muoti ir, be abejo, kartais ne
tektų tiek nuobodauti.

O. Papienė yra išauklėjusi 
labai gražią šeimynėlę — dvi 
dukteris ir du sūnus. Jos vy
resnioji dukra, seniau, kūoftiet 
turėjo kiek daugiau liuosesnio 
laiko, aktyviai dalyvavo Aido 
Chore, bet dabartiniu laiku 
yra .pasitraukusi iš aidiečių 
tarpo: mat, sunkiai dirba ban
ke už raštvedę ir vakarais lan
ko Hunters Kolegiją. Jaunes
nioji dukrelė baigia vidurinę 
mokyklą ir taip pat ruošiasi 
darbui ir siekimui aukštesnio 
mokslo. Sūnus vienas taipgi 
jau dirba. Pasilikus drg. O. 
Papienei našle su mažais vai
kučiais, nelengva buvo, pakol 
vyresnieji pradėjo kiek dasi- 
dėti prie šeimos įplaukų, bet 
matant taip talentingus jau
nuolius, kurie, vieton laiką vel
tui leisti — siekia aukštesnio 
mokslo, tenka tik pasigrožėti 
jais. Žmona.

Pasnikas nuo mėsos ne vi
sur pravesta pereitą antradie
nį. Kadangi restaurančikai ap- 
siskundė majorui jau buvę su- 
sipirkę mėsą,, tad pasnikas ati
dėta į spalių 20-tą.

Gaisras, sakoma, prasidėjęs 
nuo degančių lapų, sunaikino 
Little Sisters of the Poor na
mą Far Rockaway.

Dienraščio
“LAISVES”

Koncertas 
įvyks 

Lapkr.-Nov. 8 
Bus

LABOR LYCEUM
BROOKLYN, N. Y.

LANKĖSI “LAISVĖJE"
Pirmadienį aplankė Laisvės 

įstaigą Jacob Idukas iš So. 
Boston, Mass. Jis svečiavosi 
pas savo sūnų, kuris šiuo lai
ku gyvena New Yorke.

Coughlino Šaikos
Veikia Bronxe

Hitlerio pagelbininkai Ame
rikoje, penktakolonistai, per
eitą savaitę Bronxe viešai pla
tino lapelį, kuriame reikalau
jama “taikos” su Hitleriu 
“prieš Kalėdas” ir kurstoma 
įkaitinti prezidentą Roosevel- 
tą.

Su tokiais lapeliais buvo įsi- 
briovus į Transporto Darbinin
kų Unijos masinį mitingą prie 
138th St. ir Willis Ave., tūla 
Mrs. Francis Parį’, žinoma 
Hitlerio simpatikė. Mitingas 
buvo sušauktas akstinti pirki
mą karo bonų ir metalo rink
liavą, o ta pronacė landžiojo 
po žmones ir ties vietomis, kur 
matėsi esant jos pačios vado
vybės atsiųstų žmonių, kurstė 
išdaužyti tą mitingą, kiekvie
ną ją sudraudusį išplusdama 
“žydeliu” ir 1.1., ir grasinda
ma lazda.

Mitingui esant skaitlingam 
ir patrijotingam, coughlinie- 
čiai tačiau pabijojo pradėti 
Šurną.

Meno - Sporto - Dailės 
Žmonėms

Civilinių Apsigynimas pa- 
jieško Policijos Departmento 
užlaikomiems susiedijų vaikų 
pasilinksminimo centrams 
liuosnorių talkininkų, kurie tu
ri patyrimo vadovavime dra
mos, muzikos, dainos, šokių, 
atletikos ar kokių dailiadar- 
bių ar amatų grupėms.

■Gautiem liuosnoriam duos 
po kelias pamokas, o paskiau 
paskirstys vadovauti atatinka
miem skyriam viename iš dau
gelio tokių viduje ir atvirame 
ore esamų, pasilinksminimo 
bei lavinimosi centrų. Liuos- 
noriai bus prašoma paaukoti 
mažiausia vieną laikotarpį per 
savaitę nuo 3 iki 6 po piet ar
ba nuo 7 lig 10 vakaro.

Pernai ir seniau tokius pasi
linksminimų centrus lankė 
virš 100,000 vaikų, šiemet, ka
ro sąlygose, juo labįau reika
linga jų išlaikymas ir plėtimas 
auklėjimui vaikų moralo. Tai 
laikoma viena iš svarbiausių 
mūsų Civilinių Apsigynimo 
darbo šakų ir norima skubiai 
gauti 1,040 liuosnorių, kad 
jais pavaduoti buvusius WPA 
instruktorius, kurie dabar 
įtraukti į tiesioginį apsigynimo 
darbą. Civ. Aps. lokalas 44-tas 
rūpinasi rekrutavimu tų talen
tų.

Hayden Planetarium, buvusi 
bile žiūrovų paspoksojimo į 
žvaigždes vieta, dabar būna 
perpildyta būsimais laivyno 
oficieriais, studentais.

Oficialiame, per miesto ma
jorą LaGuardia suruoštame 
Columbus Dienos minėjime 
pereitą pirmadienį, Carnegie 
Hall, buvo perduota generalio 
Jungtinių Valstijų prokuroro 
Francis Biddle prakalba, ku
rioje skelbiama, kad prade
dant spalių 19-ta panaikinama 
Amerikos italų klasifikavimas 
priešų šalies sveturgimiais 
(enemy aliens).

“žinoma,” sakė Biddle, “tas 
nereiškia, kad pavojingi ar ne
ištikimi asmenys būtų liuosi 
nuo suėmimo ar įkalinimo.” 
Tačiau italų daugiau nelies tie 
suvaržymai, kurie liečia japo
nus ir vokiečius, kaipo priešų 
šalies ateivius.

Gembleriai Pradėjo Motelis
Lig šiol gembleriai sukinosi 

po žmones niekam nieko ne
mokėdami, o tik sau pinigė
lius žerdami. Po majoro La 
Guardijos paskelbtos ant jų 
ablavos kai kuriems tenka ir 
atsimokėti.

Su pradžia šips savaitės ant 
New Yorko Specialių Sesijų 
Teismo kalendoriaus buvo 134 
gemblerių bylos. Iš tų 24 tik 
viena diena susimokėjo bau
das nuo $25 iki $500, viso 
$1,550. Pora iš tų, nenorėda
mi atsiskirti su pinigėliais, ar 
jų neturėdami, nuėjo kalėji- 
man. Dvidešimt šeši kiti bus 
teisiami 19-tą.

Tėvų laikytas žuvusiu kariš
kos tarnybos pareigose, John 
L. Sullivan, 21 m., netikėtai 
parėjo pas tėvus vakarienės, 
256 Lakeview Ave., Rockville 
Center, L. L

Wardenai 63-čio precinkto 
buvo sumobilizavę metalo rin
kimui 50 privatiškų trokų ir 
mašinų.

Buvęs gaisragesis Frank 
Koch parvežtas iš Utah, kur 
jis buvo prasišalinęs, ir sulai
kytas vyriausiu liudininku 
gaisragesio Hitter užmušimo 
byloje.________________ .

SUSIRINKIMAI
MOTERŲ ATYDA1

Moterų Apšvietos Kliubo ir mez
gėjų susirinkimas įvyks šio ket
virtadienio vakaro 8 vai., 419 Lori
mer St., Brooklyne. Kviečiame ir 
nepriklausančias kliube. — Valdy
ba. (240-242)

Po vasaros sezonui, rugsėjo 
24 d., š. m., įvyko Paminklo 
Fondo Komiteto ir keletos vie
tinių draugijų atstovų posėdis, 
kuris nors nebuvo gausus, bet 
žingeidus ir gyvas, tarėsi to
lesniam veikimui paminklo 
pastatymo klausime.

Buvo nuomonių, kad šį pra
dėtą užmanymą reikia baigti 
ir kad vieta paminklui ne vi
sai tinkama, net peikė komi
tetą, kam jis nesirūpina su
rasti naują vietą. Kiti atsto
vai reiškė, kad vieta pamink
lui priimtina, tik dabartiniu 
karo momentu, reikia rinkti 
aukas, o paminklo pastatymui 
laukti patogesnio laiko. Dar 
kiti nurodė, kad šiuo atveju 
yra įsteigtų įvairių fondų, ku
riuos visuomenė remia ir todėl 
mums būtu sunku veikiai su
kelti reikalingą sumą pinigų 
užbaigimui šio darbo. Toliau 
kalbėjusieji teigė, kad prie 
dabartinių aplinkybių ir norint 
negalima paskubėti, kol paki
tęs laikai Amerikoj ir išsivys
tys aiški padėtis Lietuvoj, tuo
met užbaigsime mūsų tautinį 
garbės reikalą.

Adv. Stepoįhas Briedis pa
reiškė, kad, progai esant, pa
siteiraus pas New Yorko mies
to pareigūnus apie Lituanica 
Aikštės pastovumą ir, reikalui

neturi galios spręsti apie vie
tą, nes pirmutinė draugijų at
stovų konferencija ją užgyrė 
ii’ todėl tik sekama visų drau
gijų atstovų konferencija, 
kuomet bus sušaukta, turės 
teisę išspręsti paminklui vie
tą. Arba, pagal iau, bent 
Brook lyno draugijos ir visuo
menė. Mat, Piliečių Kliubas 
dėjo pastangas ir kalbino New 
Yorko miesto pareigūnus per 
porą metų pakol Lituanica 
Aikštė tapo paruošta. Ir kad 

iši vieta yra tinkama iškil
mėms, tai įrodė praeitos vasa
ros atsibuvę du gausūs susi
rinkimai, t. y., iškėlimas tar- 
buvo pasiųstas laiškas prašant 
aukų ir aplaikyta per centro 
raštininkę Oną Vaznytę čekis 
sumoj $5 Dariaus-Girėno pa
minklui. Labai dėkojame ūž 
dovaną. Banko nuošimtis už 
fondo pinigus iki liepos 1 d., 
1942 m., $11.41. Paminklo 
statybai yra surinkta pinigų 
nybinės vėliavos ir Brooklyno 
Lietuvių Draugijų nupirkto 
ambulanso perdavimo Raudo
najam Kryžiui. Abidvi šios iš
kilmės atsibuvo ant Lituanica 
Aikštės, Brooklyne. Taigi, nuo 
miesto gautos dovanos nelabai 
šalinkimės.

Aukos; Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo 6-tam Seimui 
viso $2,119.54.

Taigi, prašome visuomenės 
malonumo remti Dariaus-Gi
rėno Fondą aukomis ir ant to
liau. Jei ne šis žiaurus karas, 
tai šiandien rimtai svarstytu
me paminklo pastatymą mūsų 
didvyriams lakūnams. Bet 
anksčiau ar vėliau jis bus pa-

statytas Brooklyne. O gal su 
šiuom paminklu mums teks 
kartu pagerbti ir kitus mūsų 
brolius didvyrius, žūstančius 
už žmonijos laisvę.

Aukas teikitės siųsti čekiais 
ar money orderiais išrašant 
Darius - Girėnas Monument 
Fund ir siųskite komiteto iždi
ninkui sekamai: Mr. John 
Spurga, Port Jefferson Sta
tion, Long Island, New York. 
Už pasiųstas aukas pavieniai 
ar draugijos gaus nuo iždinin
ko kvitą už pilną sumą. Taip
gi aukos ir vardai skelbiama 
laikraščiuose.

J. š., Fondo Koresp.

Nešiojimas Kojoj Kulkos 
Neišgelbėjo

Paul Margiotta, 1635 79th 
St., dabar nuteistas nuo 20 iki 
30 metų kalėti už 1937 metais 
bandymą apiplėšti, kuriame 
užpultasis jį pašovė kojon. 
Margiotta kulką išnešiojęs 
kojoj iki šiol iš baimės, kad jį 
neišduotų.

Ypatinga, kad tik už pen
kių dienų po to pašovimo jis 
buvo nužiūrėtas ir suimtas, 
bet tuomet egzaminavusieji 
šūvio žymės neradę. Paskiau- 
siame arešte surado kulkos 
žymę ir pačią kulką kojoj, 
bet jis gynėsi nekaltu. Kada 
atrasta atatinkama skylė ir jo 
mašinoj, tik tada jis prisipaži
nęs, kad koks “nežinomas” jį 
pašovė.

Išmetė Religijos Klausimą Iš 
Darbo Prašymo Aplikacijos

New Yorko valstijos indus
trinis komisionierius Frieda S. 
Miller, kuri taipgi yra ir Vals- 
tijinės Karo Tarybos komiteto 
kovai prieš diskriminaciją pir
mininkė, įsakė Brewster Aero
nautical Corp., Long Island 
City, išmesti iš darbo prašy
mo aplikacijos klausimą, ko
kios žmogus religijos.

šis patvarkymas buvo pir
mas einant nauja Civilių Tei
sių Įstatymo pro vizija prieš 
diskriminaciją, kuri draudžia 
atstumti žmones nuo karo in
dustrijos dėl rasės, tikybos, 
spalvos ar tautinės kilmės. Ne- 
išpildžius patvarkymo bėgiu 
10 dienų firma gali būti pa
traukta atsakomybėn už kri
minalinį prasikaltimą.

Komisionierė sakė, kad pa
tvarkymas išleistas eilei asme
nų apsiskundus, kad jie diskri
minuota.

Pastogėj esantis maudymo
si prūdas, Bedford ir Metro
politan Avės., per žiemą bus 
atdaras nuo 3 iki 10 vakaro 
kas dieną ir nuo 9 iki 5 šešta
dieniais.

Iš New Yorko orlaiviu iš
skrido Brazilijon trys J. V. 
alumino ekspertai studijuoti 
galimybes ten įsteigti alumino 
industriją.

Clement Vokietaitis 
Lietuvis Advokatas 

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.' 

Tel. TRiangle 5-8622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. EVergreen 8-7179

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių
VELTUI ŠERMENINĖ

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

Akiniai už $7.50*
Per sekančias 30 dienų, mes 

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

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

I * LIETUVIŠKAS ★ I

TRAKTYR1US
g (VALGYKLA IR ALINĖ) g 
o Rheingold Extra Dry Alus • g 
g Didelis pasirinkimas visokių 8 
g Vynų ir Degtinės 8 
g Importuotų ir Vietinių o 
g Kasdien Turime g 
g KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ g 
| JUOZAS ZEIDAT | 
« Savininkas g
g 411 Grand St. Brooklyn g

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 

304-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y.

: Lietuvių Namų Rakandų Krautuve
• Išdirbame ir Parduodame Geriausios Rūšies Rakandus
• Iš priežasties trūkumo materijolų, mes užsiimame taisymu ir perdirbimu .kitchen',
• bed - room ir living - room sets. Taisymo darbą tęsime iki karas bus laimėtas.

M. PETRAITIENE ir SūNAI 409 ‘į "Z, “^"y •*ree*
Telephone EVergrecn 7-8451

Pirkite Kareiviam KALĖDŲ Dovanas DABAR

VtRI-THIN* RAMONA VtRI-THIN* RAPItR.—

701 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. STagg 2-2173

Paskutinė Išsiuntimo Diena 1-ma Lapkričio
Užeikite ir apžiūrėkite mūsų

Speciali kareiviams dovanų departmentą 
Maži rankpinigiai palaikys bi daiktą.

•ROBERT LIPTON
• ATDARA VAKARAIS.
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