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KRISLAI
“Tarybininkų” istorija.
Dievui nereikia, velnias 

nepadeda.
Nepamirškime kovotojų.
Gana pavėluotai.
Atsisveikinant su čampi- 

jonu.
Nepavydėtina garbė.

Ra-So A. BIMBA

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.00 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.50

Metams
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Tos brooklyniškės “Lietuvių 
Tarybos” istorija labai juoda. 
Ją pagimdė pronaciški nacha- 
lai. Vos spėjus užgimti, jinai 
jau pasiglemžė penkius šimtus 
dolerių, kurie buvo suaukoti 
visai kitam tikslui.

Kas per sutvėrimai tie 
“tarybininkai,” puikiai yra 
nušviesta “Laisvės” vietinėse 
žiniose spalių 10, 12 ir 13 die
nomis. Ten rasite nuogus fak
tus, pilnus įrodymus.

Kanadoje irgi buvo užsi
mezgus panaši veislė. Ji irgi 
susidėjo iš smetonininky, men
ševikų ir klerikalų. Ten irgi 
jie tuojau kibo už organizaci
jų kišeniaus.

Paskui pradėjo niautis ir 
peštis tarp savęs. Dabar Ka
nados “tarybininkai” yra iš
virtę į atvirus hitlerininkus.

“Broliai Kristuje,” skaitau 
atsišaukimą angliško “Catho
lic Worker” redaktorių, laik
raštis nebegali laiku išeiti, 
“nes nebėra pinigų biloms ap
mokėti.”

Gaudavome tą laikraštuką 
ir laiks nuo laiko pažvelgda
vome. Jo tikslas — užmigdyti 
darbininkus. Vietoj kovos, pir
šo jiems maldą.

Tačiau, matyt, pats “Catho
lic Worker” maldomis pasilai
kyti nepajėgia.

Nė valandėlei nepamirškime 
Ispanijos kovotojų. Nepamirš
kime tos tarptautinės brigados 
didvyrių. Jie pirmutiniai pa
kėlė ranką prieš kruvinąjį fa-, 
šizmą, prieš kurį dabar sukilęs! 
visas dorasis pasaulis.

Jie tebepūdomi Francijos 
koncentracijos stovyklose.

O jie reikalingi šių dienų 
kovoms, štai skaitau praneši
mą apie kovotoją Milan Bla
gojevich. Jis yra serbas. Jis 
buvo Ispanijoje. Jis buvo ko- 
mandierius tarptautinio 
jono vardu “Dimitrov.” 
jonas susidėjo iš serbų, 
kroatų ir bulgarų.

Milan Blagojevich
yra vadas serbų partizanų. Vi
si kovotojai jį gerbia ir jo 
klauso, nes visi žino jo pasiau
kojimą garbingajam tikslui.

batali-
Batali- 
čechu,

d abar

Pagaliau Kanadon pribuvo 
Sovietų Sąjungos pasiuntinys 
Gusev. Kanada buvo viena iš 
tų šalių, kurios nenorėjo skai
tytis su Sovietų Sąjunga, ją 
atsisakė pripažinti.

Gerai, kad tą begėdišką 
klaidą Kanada atitaisė. Kana
dos draugiški ryšiai su Sovietų 
Sąjunga pagelbės abiems ša
lims.

Meksika dar vis nepripažįs
ta Sovietų Sąjungos. Daro tą 
pačią klaidą, kurią darė Ka-I 
nada. O turės pripažint. Klau
simas tiktai laiko. Gyvenimas 
atidarys akis ir Meksikos po
litikieriams.

O vistiek. gaila, kad Joe 
Louis žada visai pasitraukti iš 
kumštynių sporto. Jis daugiau 
nebekovosiąs už čampijonato 
apgynimą. Dvidešimt du sy
kiu jis apgynė sėkmingai. Da
bar savanoriai užleidžia 
garbingą vietą kitam.

Bet kas bus tas kitas?
Louis yra pirmos klasės 

sportininkas. Kumščiavimosi 
sporte jis sau lygaus neturėjo 
visoje istorijoje.

Dabar Joe Louis tarnauja 
Dėdės Šamo armijoje. Dar bu
vo norėjęs persiimti su Conn, 
bet karo sekretorius Stimson 
uždraudė. Ar tas paakstino 
Louisą pareikšti, kad jo kumš- 
čiavimosų dienos pasibaigė, 
sunku pasakyti. Jis sako, kad

(Pabaiga 5-tame pusi.)
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AMERIKIEČIAI NUSKANDINO ŠEŠIS JAPONU LAIVUS;
RAUDONOJI ARMIJA VEDA OFENSYVĄ PRIEŠ NACIUS
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AMERIKOS MARININKAI
UŽĖMĖ DAUGIAU PLOTO

GUADALCANAL SALOJ

Japonų Laivynas II *ražiopso j o 
Amerikos Transportus, nors 
Nuskandino 4-ris Šarvuočius

SOVIETAI IŠMUŠĖ NACIUS 
IŠ KE LIŲ VIETŲ STA

LINGRADO SRITYJ
Oficialiai Amerikos Pranešimai

WASHINGTON, spal. 13. — Amerikiečių komanda 
praneša, kas seka:

PIETINIS RAMUSIS VANDENYNAS
Spalių 9 d. rytą Amerikos marininkų orlaiviai ataka

vo du lengvuosius japonų šarvuotlaivius ir keturis nai
kintuvus į šiaurius nuo New Georgia salos. Viena bom
ba tiesiog pataikė į vieną priešų naikintuvą ir tada jis 
skendo. Buvo nušauta žemyn trys iš priešų orlaivių, 
kurie bandė atmušt mūsų ataką. Mūsų orlaiviai šiek 
tiek sužalojo ir kitą japonų šarvuotlaivį.

Amerikos laivyno ir marininkų orlaiviai bombardavo 
priešlėktuvinius japonų įrengimus Rekata Įlankoj ir ap
šaudė priešų jūrinius lėktuvus ant vandens.

Keturios bangos japonų bombanešių, lydimi lėktuvų 
kovotojų, viso apie 35 bombanešiai ir 30 kovos lėktuvų, 
mėgino bombarduot mūsų pozicijas Guadalcanal (Sa
liamono saloje). Amerikiečių lėktuvai kovotojai pastojo 
kelią priešų orlaiviam ir privertė juos išmest savo bom
bų krovinius į atvirą lauką. Buvo nušauta žemyn aštuo- 
ni priešų bombanešiai ir keturi Zero lėktuvai kovotojai. 
Dingo du Jungtinių Valstijų lėktuvai kovotojai.

Per dviejų dienų ofensyvius žygius amerikiniai mari- 
ninkai paplatino mūsų pozicijas šiauriniame pajūryje 
Guadalcanal salos. Mūsų armijos lėktuvai padėjo mari- 
ninkams, apšaudydami japonų kariuomenę ir įrengimus. 
Daug priešų buvo užmušta bei sužeista.

Per paskutines savaites japonai nakties laiku tarpais 
iškėlė kiek daugiau savo kariuomenės iš savų šarvuot
laivių, naikintuvų ir mažų transporto laivų į Guadal
canal salą. Amerikiniai orlaiviai iš Guadalcanal nuolat 
atakavo tokius japonų išsikėlimus, bet vien iš oro ne
pajėgė sustabdyt jų. Todėl buvo įsakyta grupei Jungti\ 
nių Valstijų šarvuotlaivių ir naikintuvų užklupt prie
šų laivus, kurie bandytų dar iškelt japonų kariuomenės

Apie vidunaktį spalių 11-12 tie kariniai Amerikos lai
vai pradėjo mūšį prieš japonų šarvuotlaivius, naikintu
vus ir transporto laivus į vakarus nuo Savo salos. Po 
trisdešimties minučių mūšio, kuris buvo vedamas ka- 
nuolėmis ir torpedomis, priešai buvo priversti pasi
traukt atgal ir nepajėgė iškelt savo kariuomenės kran
tam Keli amerikiniai laivai buvo sužeisti menkai ir vi
dutiniai; vienas mūsų naikintuvas tapo nuskandintas. 
Amerikiečių jėgos tame mūšyje nuskandino vieną dide
lį japonų šarvuotlaivį (Nati ar Atago rūšies), keturis 
naikintuvus ir vieną transporto laivą, apie 5,000 tonų.

Spalių 12 d. iš ryto mūsų torpediniai lėktuvai ir or
laiviai, pakilę iš Gaudalcanal salos, paskui pasivijo du 
šalin plaukiančius japonų šarvuotlaivius į pietus nuo 
New Georgia salos ir atakavo juos. Viena mūsų torpe
da pataikė į vieną japonų šarvuotlaivį ir kelios bombos 
eksplodavo arti jo. Tas šarvuotlaivis visiškai sustojo 
ir degė.

Spalių 12 d. popiet amerikiečių orlaiviai iš Guadalca- 
nalo atakavo japonų šarvuotlaivį ir naikintuvą, taipgi 
į pietus nuo New Georgia salos. Tiesioginiu bombos 
smūgiu buvo sunkiai sužalotas ir sutabdytas šis priešų 
šarvuotlaivis. Kada jis buvo paskutinį kartą matytas, 

, tai japonai kraustėsi iš to šarvuotlaivio. Manoma, kad 
jis buvo sužalotas pirmesniuose mūšiuose. Vienas tie
sioginis bombos smūgis ir kelios arti jo nukritusios bom
bos uždegė japonų naikintuvą, to šarvuotlaivio palydo
vą; šarvuotlaivis skendo, kada buvo paliktas.

Iki šiol gauti pranešimai rodo, kad spalių 11-12 d. bu
vo padaryta japonam bent sekami nuostoliai:

Vienas didelis šarvuotlaivis nuskandintas.
Vienas priešų šarvuotlaivis sunkiai sužalotas ir išmuš

tas iš veikimo.
Keturi japonų naikintuvai nuskandinti.
Vienas vidutinis jų transporto laivas nuskandintas. 
Vienas priešų naikintuvas, turbūt, nuskandintas.
Amerika tuose veiksmuose prarado tik vieną aukš

čiau minėtą naikintuvą.

Pearl Harbor, Hawaii.— 
Amerikos laivyno leitenan
tas komandierius Harry B. 
Heneberger davė spaudai 
platesnių žinių apie baisų 
mūšį tarp japonų šarvuot
laivių ir karinių Amerikos 
laivų rugpjūčio 9 d., ties 
mažiuke Savo sala, netoli 
didelės Guadalcanal salos, 
Saliamono salyne:

Keli japonų šarvuotaiviai 
staiga naktį smarkiai už
puolė karinius Amerikos 
laivus. Šie amerikiniai karo 
laivai tada stovėjo, saugo
dami savus transporto lai
vus, atgabenusius daugiau 
kariuomenės ir didelius kie
kius reikmenų amerikie
čiams Guadalcanal saloje.

Japonų šarvuotlaiviai, 
greitai plaukdami pusiau 
ratu, baisiai atakavo ka- 
nuolių šoviniais ir torpedo
mis karinius Amerikos lai
vus iš arti, tik už kokių 2,- 
000 iki 3,000 pėdų, ir nu
skandino tris didelius Jung
tinių Valstijų šarvuotlai
vius (Quincy, Astoria ir 
Vincennes) ir Australijos 
šarvuotlaivi Canberra, vei- 
kusį išvien su amerikie
čiais.
KODĖL PRIEŠAI NEATA
KAVO TRANSPORTŲ?
Bet japonų šarvuotlaiviai 

neatakavo amerikinių tran
sporto laivų, kurie buvo at
gabenę didelių pastiprinimų 
saviškiams Saliamono salo
se. Tuo tarpu Amerikos 
transportai leido krantan 
savo karius ir iškrovinėjo 
ginklus, amuniciją ir kitus

reikmenis Lunga Point’e, 
tik už 18 mylių nuo tos vie
tos, kur japonai šturmavo 
amerikinius šarvuotlaivius.

Nuskandinę tris Ameri
kos šarvuotlaivius ir vieną 
Australijos, japonų šarvuo
čiai ūmai nuplaukė šalin ne
žinia kur, visai nekliudyda
mi amerikinių transportų. 
Nesuprantama, kodėl japo
nai neužpuolė tų transporto 
laivų. Bet jeigu kariniai A- 
merikos ir australų laivai 
nebūtų saugoję transportų, 
tai įžiūrima, kad japonų 
šarvuotlaiviai būtų priplau
kę arčiau ir atakavę šiuos 
transportus.
JAPONŲ NUOSTOLIAI 

NEŽINOMI
Kiek amerikiečiai padarė 

nuostolių japonam, negali
ma buvo pastebėt, bet iš 
savotiškos šviesos virš ja
ponų šarvuotlaivių galima 
buvo spėti, kad amerikiečių 
šoviniai padegė kai ku
riuos priešų laivus. Japonų 
šarvuotlaiviai vartojo švy
turius nušvietimui ameri
kinių laivų tame mūšyje 
naktį, o amerikiečiai laidė 
šviesinęs raketas nušvieti
mui priešų laivų. Kai kurie 
japonų švyturiai buvo už-< 
gesinti. Komandierius He- 
neberger sako: “Aš žinau, 
kad mes šūviais pataikėme 
į juos, bet aš negaliu pasa
kyt, kiek nuostolių mes jiem 
padarėme.”

Nors japonai nuskandino 
keturis šarvuotlaivius, bet 
didelė dauguma amerikiečių 
jūreivių buvo išgelbėta.

SUGRĮŽĘS WILLKIE DUODA 
RAPORTU PREZIDENTUI

Ankara, Turkija. — Pa
sitvirtina pranešimas, kad 
Jugoslavijos partizanai už
mušė ir vokiečių generolą 
Erwiną Macką.

Canada. — Fašistų sub- 
marinas neseniai nuskandi
no vieną vidutinį anglų pre
kinį laivą ties St. Lawrence 
upės žiotimis.

Minneapolis, Minn. — 
Prez. Rooseveltas atsiuntė 
telegramą Wendelliui L. 
Willkie’ui, parskridusiam iš 
Sovietų Sąjungos ir Chini
jos, kviesdamas Willkie kuo 
greičiausiai atvyks į Wa
shington^

Prez. Rooseveltas laukė 
Willkie’o apie 3 valandą 
trečiadienį popiet.

Willkie, asmeninis prezi
dento pasiuntinys, parvežė 
prezidentui smulkmenišką 
raportą iš to, ką jis patyrė, 
lankydamasis So v. Sąjun-i 
go j, Chinijoj, Irane-Persi- 
joj, Elgipte ir tūluose ki
tuose kraštuose.

Grįždamas, staptelėjęs 
Kanadoj, Willkie pranešė 
laikraščių atstovams, kad 

jis atsakys j “plepalus tūlų 
valdininkų apie Willkie’o 
išreikštas nuomones dėlei 
antro fronto reikalo.

Willkie sakė:
“Aš atradau, kad šią ma- 

I no kelionę kritikavo tie pa-

tys senieji, gauruoti toriai 
(atgaleiviai), kurie vis dar 
įsivaizduoja, būk Amerika 
gali gyventi viena, pati sa
vaime” (be ryšių su pasau
liu). “Man smagu, kad bū
tent tokie gaivalai mane 
kritikavo. Nes turėti tokius 
priešininkus nėra joks nuo
stolis, bet didelis laimėji
mas.”

Visą savo pasaulinę ke
lionę Willkie atliko ameri
kiniame armijos orlaivyje 
ir didžiuojasi jo puikumu ir 
amerikiečių lakūnų gabu
mais.

Maskva, spal. 14. —Rau
donarmiečiai išvijo hitleri
ninkus iš kelių kariniai 
svarbių pozicijų į šiaurva
karius, į šiaurius ir pietus 
nuo Stalingrado ir atėmė iš 
priešų dar vieną gatvę pa
kraštinėje to miesto dalyje. 
Kitur Stalingrado ribose 
sovietinė kariuomenė taipgi 
pasivarė pirmyn prieš na
cius.

Raudonarmiečiai išgrūdo 
laukan vokiečius iš tų pozi
cijų, kurias priešai buvo 
užėmę diena pirmiau.

Sovietiniai Juodosios Jū* 
ros marininkai, veikdami 
panašiai kaip anglų koman
dos, ūmai užpuolė priešus 
Novorossiisko srityje, Kau
kaze; supleškino fašistų 
sandėlius, sunąikino kai ku
riuos įrengimus ir užmušė 
tam tikrą skaičių hitleriųin- 
kų.
Raudonarmiečiai pažvgia- 

vo piritfyn prieš vokiečius ir 
rumunus į pietų rytus nuo 
Novorossiisko.

Mozdoko srityje, Kauka
ze, sovietiniai kovotojai iš
taškė atakas priešų pėsti
ninkų, tankų ir orlaivių ir 
atmetė fašistus atgal į pir
miau buvusias jų pozicijas. 
Raudonarmiečiai turi veik
smų iniciatyvą savo ranko
se, kaip sako United Press 
amerikiečių žinių agentūra

Raudonarmiečiai taipgi 
sutriuškino' hitlerininkų a- 
takas šiaurvakariniame 
fronte, padarė priešams 
skaudžių nuostolių ir pa
grobė daug jų pabūklų.

Vėliausi pranešimai tei
gia, jog Stalingrado srityje 
nuolat perkūnuoja artileri
jos dvikova iš Sovietų i r 
vokiečių pozicijų.

(Daugiau žinių apie kau
tynes Sovietų - vokiečių 
frontuose ir apie padarytus 
naciams nuostolius 
penktame puslapyje).

girdi, trukdo karinius vo
kiečių veiksmus. Jie, no
toms nenoroms, pripažįsta, 
kad Sovietai veda ofensyvą 
ir Kaukazo fronte.

(Žinios iš nevokiškų šal-/ 
tinių taipgi sako, jog auk
štesnėse Kaukazo priekal
nėse jau pusėtinai prisnig- 
ta ir šalti orai atėjo anks
čiau, negu paprastai.)

Sovietų Spauda Pa
brėžia Prezidento 
Roosevelto Kalbą

Maskva, spal. 14. — So
vietiniai laikraščiai žymiose 
vietose išspausdino pareiš
kimą iš pastarosios prez. 
Roosevelto kalbos, kur jis 
sakė, kad Amerikos genero
lai ir admirolai išvien su 
Sovietų ir kitų Jungtinių 
Tautų atstovais padarė; 
svarbius strategijos tarimus 
ir kad vienas iš tų tarimų 
— tai reikalas atakuot vol 
kiečius ir japonus, idant 
nutraukt šalin jų armijas, 
gulančias ant Sovietų ir 
Chinijos.

Amerikiečių Lakūnai 
Daužė Japonus Kiškoj 

Per Tris Dienas
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Italija Prarado Virš 
Pusės Savo Laivų

Patikrinti oficialiai pra-r 
nešimai rodo, kad Jungti
nės Tautos šiame kare nu
skandino jau 66 procentus 
visų prekinių Italijos laivų. 
Ne mažesni nuostoliai ir 
karinių Italijos laivų.

NACIAI TURI PRIPA
ŽINT, JOG SOVIETAI 

VEDA OFENSYVĄ
Berlyno radijas pranešė, 

kad vokiečiai, girdi, atmuša 
Sovietų daromas kontr-ata- 
kas Stalingrado srityje. — 
Pats jau tokis nacių prane
šimas liudija, jog raudon
armiečiai veda ten ofensyvą 
prieš fašistus ir kad vokie
čiai jau priversti tik gintis.
VOKIEČIŲ VERKŠLENI

MAS DĖL ORO
Naciai savo oficialiame 

pranešime prisipažįsta, kad 
jie kovoja dėl apsigynimo 
(defensyvo) Stalingrado 

fronte ir skundžiasi šiurpiu 
jiem oru, ypač Kaukaze. 
Hitlerininkai verkšlena, jog 
Kaukazo fronte “oras einr 
vis blogyn ir blogyn” ir,

Washington. —Amerikos 
laivyno departmentas pra
nešė spalių 13 d., kad ame
rikiniai bombanešiai ir lėk
tuvai kovotojai per tris die
nas paeiliui įtūžusiai ata
kavo japonus Kiškoj,vakario 
nių Aleutų saloj, naikinda> 
mi priešų kariuomenės ir 
orlaivių stovyklas ir pulda
mi jų laivus.

Priešlėktuvinės japonų 
kanuolės vidutiniai veikė, 
šaudydamos į amerikiečių 

orlaivius, bet joks priešų 
lėktuvas nepasirodė ore.

Amerikos lakūnai sukėlė 
gaisrus japonų pastatuose 
ir įrengimuose ir sužalojo 
kai kuriuos priešų laivus. 
Japonai šūviais sužeidė ke
lis amerikinius orlaivius, 
bet šie orlaiviai visi sugrį
žo į savo stovyklas.

Anglai Nukirto Dar 17 
Fašistų Orlaivių

Cairo. — Anglijos lakū
nai antradienį nušovė že
myn dar 17 vokiečių ir italų 
orlaivių iš tų, kurie ataka
vo salą Maltą. Žuvo tik 
vienas anglų orlaivis. Jau 
56 fašistų orlaiviai sunai
kinti ten per tris dienas.
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lerininkai pakorė 150 žmonių.
Maskva, kuri gerai painformuota, kas 

darosi nacių užimtoje Lenkijoje, prane
ša, kad vien rugsėjo mėnesį tik Lenki
joj hitlerininkai nužudė per 6,000 žmo
nių! Tas buvo Lenkijoj, tas yra Lietu
voj ir kituose pavergtuose kraštuose.

Ilgiau nebus atidarytas antrasis fron
tas, ilgiau naciai išsilaikys Lietuvoj ir 
kitose šalyse, daugiau jie ten nužudys 
žmonių.

Baltieji Finai Yra
Didžiausi Žvėrys!

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

Act of March 3, 1879.

Prezidento Kalba
Kolumbuso dieną prezidentas Roose- 

veltas sakė visam kraštui kalbą, — kal
bą, kuri buvo transliuojama per radiją 
ir kurios klausėsi milijonai mūsų kraš
to ir viso pasaulio žmonių.

Patys vyriausieji jo kalbos dėsniai bu
vo šie:

1. Mes turėsime imti verstinon karo 
tarnybon jaunus vyrus, tarp 18-19-kos 
metų amžiaus, nes jaunesni vyrai geriau 
tinka kariuomenei ir moderniškam ka
rui, negu suaugusieji, sakysim-virš 30 
metu amžiaus.

2. Mes turime racijonalizuoti mūsų vi
są darbo pajėgą, —darbininkus, dirban
čius fabrikuose, kasyklose ir farmose. 
Darbininkų kilnojimąsis iš vietos į vie
tą, iš fabriko į fabriką, iš dirbtuvės į 
dirbtuvę karo metu privalą būti sulai
kytas. Darbininkai turi dirbti visų pir
miausiai ten, kur jie reikalingiausi ka
ro pastangoms stiprinti. Jeigu mes ne
galėsime susitvarkyti su darbo pajėgų 
tinkamu paskaidymų gražiuoju, tai būsi
me priversti išleisti tam reikalui įstaty
mą. Be to, vidurinių mokyklų mokiniai 
privalo būti pratinami darbui, — fabri
kuose ir farmose, — darbui jų nuo moks
lo laiku. Po metų laiko, nurodė prezi
dentas, mūsų fabrikuose dirbs nemažiau 
kaip pusė moterų. t
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3. Dėl antrojo fronto — prezidentas 
pareiškė, jog yra padarytas nutarimas, 
— jį padarė Amerikos karo vadovybė, 
pasitarusi su Jungtinių Tautų karo va
dovybėmis — atidaryti antrąjį frontą, 
pradėti ofensyvą prieš vokiečius ir ja
ponus tam, kad nutraukti vokiečių jėgų 
nuo Tarybų Sąjungos fronto, o japoniš
kų jėgų — nuo Chinijos. Kada tasai 
ofensyvas bus pradėtas, kur jis bus pra
dėtas, per radiją negi skelbsi.

Šitie tai yra svarbiausieji prezidento 
kalbos dėsniai. Jie paliečia kiekvieną 
mus, jie paliečia mūsų dabartį ir ateitį.

Nereikia nei aiškinti, kad kiekvienas 
mūsų krašto partijotas, kuriam rūpi lai
mėti karas, kuriam rūpi matyti greičiau 
sunaikintą fašizmą, šimtu nuošimčių už- 
girs prezidento kalboje išdėstytus reika
lavimus ir pasisakymus.

Mums svarbu, kad yra daromi žygiai, 
kad mūsų vyriausybė rūpinasi pravesti 
juos gyveniman tam, idant mes greičiau 
laimėtume karą.

Teisingai prezidentas Rooseveltas pa
sakė, kad jo kelionė po Ameriką parodė, 
kad mūsų krašto žmonės yra vieningi, 
kad jie yra pasiryžę sunkiau dirbti, la
biau pasišvęsti karo laimėjimui ir žmo
niškos taikos užtikrinimui po karo.

Nei joki sunkumai, nei joki pasiauko- 
kojimai, nei joki trūkumai mūs, ponas 
prezidente, negąsdina. Mūsų kraštas vis
kam pasirengęs ir jis tik laukia, kad juo 
greičiau mes pradėtume ofensyvą sunai
kinimui žmonijos pabaisos, fašizmo!

' Mr. Churchill Pasivėlavo Tylėti
Associated Press žinių agentūra pa

statė panašius tris klausimus Anglijos 
premjerui Mr. W. Churchill, kaip ji sta
tė kiek laiko atgal Stalinui, kurių pir
kias yra apie antrojo fronto reikalus.

Mr. Churchill pasivėlavo “geriau pa
tylėti, negu ką sakyti?’ “Tyla yra geras 
dalykas,” bet ne visada. Kada visa An
glijos liaudis kalba ir reikalauja antro
jo fronto, tai tas tik parodo didesnę spra
gą tarpe liaudies ir Mr. Churchill’o.

Į Mėnesį Nužudė 6,000 Lenkų
Netoli Krokuvos, Lenkijoj, išsprog

dintas hitlerininkų karinis traukinys, kur 
30 nacitj užmušė ir sužeidė. Už tai hit

Išjuokia "Oro Blitz-
krigą”

Lėktuvų Pergalių Bankrutai
Anglijoj ir Amerikoj antro fronto prie

šai, kurie bijosi kovoj apginti savo tei
ses prieš hitlerininkus, siūlo mirusio ita
lų generolo Duohet receptus iš “oro su
mušti priešą.” Jie pasakoja, būk Anglija 
ir Amerika gali ir be sausžemio antro 
fronto vien bombardavimais priversti 
Hitlerį pasiduoti.

Sovietų Sąjungos generolas, Nikalojus 
Žuravlevas, orlaivyno specialistas, pa
siremiant nacių lėktuvų bombardavimais, 
kurie vien ant Stalingrado padarė per 
9,000 lėktuvų užpuolimų, išjuokia tuos 
gudruolius. Jis sako, kad tokio baisaus 
bombardavimo niekados negalima suor
ganizuoti prieš eilę miestų, kokis buvo 
prieš Stalingradą, o vis vien priešo oro 
ir sausžemio atakos atmuštos. Orlaiviai 
gali tik padėti, bet ne vieni priešą įveikti.

Politiniai Komisarai Bus 
Komandieriais

Sovietų Sąjungos apsigynimo komisa
ro Stalino patvarkymu per mėnesį laiko 
politiniai komisarai Raudonojoj Armijoj 
turi užimti komandierių pagelbininkų 
vietas. u""

Tatai atlikta, kada Raudonoji Armija 
pasiekė naują laipsnį organizacijos ir ko
vų. Kada Hitleris ir jo razbaininkų gau
jos užpuolė ant Sovietų Sąjungos, tai pa
saulinė ir Sovietų karo padėtis reikala
vo daugiau politinės apšvietos armijoj. 
Tada buvo grąžinti politiniai komisarai. 
Dabar jau tas klausimas išsiaiškino ir 
politiniai komisarai, kurie atliko daug 
apšvietos darbo, bus perkelti į koman
dierių pagelbininkus. Politinis darbas 
bus pravedamas ir be jų. ;

Tai ne pirmu kartu Raudonojoj Armi
joj politiniai komisarai pakeičia savo 
darbo sritį. Iš to gali tik priekabiautojai 
daryti kokias tai politines išvadas prieš 
Sovietų Sąjungą. Raudonoji Armija su 
pagalba politinių komisarų parodė, kad 
ji yra geriausia pasaulyje armija ir tą 
ji parodys ir buvusiems komisarams už
ėmus naujas vietas. Raudonojoj Armijoj 
politiniai komisarai nebuvo koki “bosai” 
ant komandierių dabartinėj stadijoj, nes 
visi Raudonosios Armijos aukštesni ko- 
mandieriai yra taip pat ir politiniai ap
sišvietę ir organizuoti žmonės.

“Willkie Dirba Gerai”
Pirmesnėj spaudos atstovų konferen

cijoj prezidentas neužtektinai aiškiai at
siliepė apie Mr. Willkie misiją ir jo rei
kalavimą antro fronto. Tas patiko “Dai
ly News” ir kitiems antrojo fronto prie
šams, kurie po dideliais antgalviais šau
kė, būk Willkie “paklydęs,” kad prezi
dentas sako, kad “neverta nei skaityti jo 
kalbas.”

Bet štai įvyko kita spaudos konferen
cija, prezidentas pažymėjo, kad tūla 
spauda politiniais sumetimais kraipė jo 
kalbos turinį, kad Mr. Willkie atlieka 
jam skirtas pareigas gerai. Antrojo 
fronto priešų spauda, kaip vandens prisi
sėmusi nasrus, negali prasižioti. O, tie 
proto ubagai! Pasieks jie galų gale liep
to galą!

James F. Byrnes, pasitraukęs 
iš šalies Aukščiausiojo Teismo, 
ir prezidento Roosevelto pa
skirtas stabilizavimui mūsų 
ekonominio gyvenimo karo 
metu.
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Pas mus, Amerikoj, dar 
vis atsiranda elementų, ku
rie teisina Hitlerio talki
ninkus luinus. Jie juos vadi
na “demokratais,” jų bude
lišką karą prieš Amerikos 
talkininkę “apsigynimo ka
ru,” slepia finų barbarizmą 
ir tai, kaip jie išvien su hit
lerininkais skandina Ameri
kos laivus ir žudo mūsų jū
reivius.

New Yorko laikraščio 
“Herald - Tribune” kores
pondentas Maurice Hindus 
spalių 5 dieną perdavė iš 
Maskvos sekamų žinių apie 
finų fašistų žiaurumus. Ir 
čia mes jo mintį perduoda
me.

Finų kareiviai Rusijoj už
sitraukė ant savęs didesnę 
neapykantą už jų žvėrišku
mą, negu net vokiečiai. Ka
da aš pirmu kartu išgirdau 
apie finų žvėrišką atsineši- 
mą linkui rusų civilių žmo
nių, tai nenorėjau tikėti. Aš 
esu buvęs daug kartų Fin- 
liandijoj, ten važinėjau, aš 
turiu apščiai prietelių jos 
sostinėj Helsinki ir kitose 
vietose.

Paskutiniu laiku aš bu
vau Finliandijoj 1939 metų 
rudenį, neužilgo pirm jos 
karo su Rusija. Aš visada a- 
pie Finliandiją ir jos žmo
nes gerai maniau ir tokioj 
dvasioj rašiau. Bet nuo šio 
karo pradžios, kas įvyko 
Finliandijoj, dėl to prisieis 
daugeliui amerikiečių griau- 
dintis. Tai bus blogiausios 
ir labiausiai žeminančios 
Finliandija dienos, tai tos, 
kada jos valdžia nutraukė 
draugingus ryšius su ang
liškai kalbančiais žmonė
mis, geriausiais jos drau
gais, ir susijungė su Vo
kietijos naciais, kurie yra 
priešai viso pasaulio ir kar
tu finų civilizacijos. Ir tas 
ryšys su naciais galutinai 
užmušė finų civilizaciją.

Finai Yra žvėrys
Kelios savaitės atgal aš 

buvau rusų sodžiuje, Loto- 
šino, kurį finai ir vokiečiai 
laikė užėmę per du mėne
sius. Nei vienas namas ir 
fabrikas neišliko nesunai
kintas. Ir tik kaminai ir ak
menų krūvos liudija, kur 
pirmiau buvo žmonių gyve- 
namiai. Aš vaikštinėjau po 
kiemą, kur pirmiau buvo 
alaus gamykla, moterys ir 
vaikai žiūrėjo į manę, kaipo 
į svetimą žmogų, apstojo ir 
mes pradėjome kalbėtis a- 
pie jų dabartinį vargingą 
gyvenimą.

—Finai yra žvėrys! —vi
si jie sakė vienas po kitam 
labai jausmingais balsais. Ir 
čia jie kiekvienas pasakojo 
apie tuos neapsakytus fi
nų žvėriškumus.

Visai neseniai aš lankiau
si Pogoreloje - Gorodišče 
mieste, kur vokiečiai išsilai
kė per 10 mėnesių. Valstie
čiai ir miesto gyventojai su
sirinko aplinkui mūsų ko
respondentų grupę ir gar
siai kalbėjo. Ir vėl aš gir
dėjau jaunų ir senų, vyrų 
ir moterų balsus:

— Finai yra žvėrys!
Čia valstiečiai buvo susi

rinkę iš daugelio sodžių 
plačios apylinkės ir visi pa
sakojo apie finų žvėrišku
mą. Kaip ir vokiečiai, finai 
išvogė bulves, rugius, avi
žas iki paskutinio grūdo 
nuo valstiečių. Kaip ir vo
kiečiai, jie žiemos laiku vai
kus išvarė iš namų laukan, 
o patys sulindo miegoti. 
Kaip ir vokiečiai, finai nu
lupo nuo vyrų, moterų ir

net vaikų šiltesnius drabu
žius. Ir to jiems dar neuž
teko, jie, kaip ir vokiečiai, 
įžeidinėjo rusų tautybę, 
moteris ir merginas gėdino, 
žmones mušė.

Aną dieną koresponden
tas Aleksandras Werth ra
šė Londono “Sunday Time- 
se” ir vėliau Anglijos radio 
perdavė jo korespondenciją. 
Aš patsai nuvykau į mies
telį Jasnaja Poliana, kad 
apžiūrėti rusų garsaus ra
šytojo Levo Tolstojo muzie
jų. Tai miestelis, kurį pa
saulyj padarė žinomu tas 
garsusis rusų brilijantiškas 
rašytojas.

Paprašius Sofijai Tolsto
jui tei, podukrai Levo Tol
stojo, mes nuėjome į moters 
Vlasova vardu namus, kuri 
yra 53-ių metų amžiaus. Pa
sirodo, kad finai pakorė 
šios moters sūnų.

Kada mes atėjome pas tą 
moterį, tai ji dar nebuvo 
grįžusi iš kolchozo darbų. 
Mes palaukėme. Ji parėjo, 
uždegė kerosininę lemputę. 
Ir pirmieji jos žodžiai bu
vo:

— Finai yra aršiausi pa
saulyj žmonės!

Ji sakė, kad vokiečių 
paskirti kareiviai į jos na
mus buvo didžiumoj finai. 
Jie ateidavo ir išeidavo iš
tisomis grupėmis. Ji skalbė 
jų drabužius, šildė jiems 
s tūbą. Ji darė viską, ko tik 
jie pareikalavo. Bet jie pa
vogė 28-nis maišus jos bul
vių ir jai nepaliko nei vie
nos bulvės. Jie išplėšė viską, 
kas tik pas ją buvo valgo
mo. Jie ją paniekino ir 
mušė.

— Vieną dieną, — sakė ji, 
—finas, kuris gyveno ma
no name atėjo su virve ir 
sako: “Su šia virve mes pa
karsime tavo sūnų!” Moti
na nusigando ir ėjo prie du
rų, finas pagriebė ją, mušė, 
trenkė į grindis, suspardė 
ir paliko gulinčią. Jis išėjo 
laukan ir duris užrakino.

Vėliau moteris sužinojo, 
kad kas nors tai metė ran
kinę granatą į vokiečių au
tomobilių, stovintį kieme. 
Finai ir vokiečiai surinko 
25-kis jaunuolius, pasirinko 
jos sūnų ir dar vieną jau
nuolį iš jų ir pakorė kitų 
įbauginimui. Vokiečiai pa
darė sprendimą, o finai pa
korė.

Kada jos sūnus buvo pa
kartas, tai finas, kuris pir
miau jai rodė virvę, grįžo į 
jbs stftbą ir, matydamas ją 
verkiančią, kirto ją kelis 
kartus reikalaudamas susto
ti verkti. Tiek moteris at
pasakojo, o paskui užsiden
gė veide rankomis ir gailiai 
verkė. Pas ją daugiau žo
džių nebuvo.

Ir tatai užtektinai atvaiz
duoja finų barbarizmą ir 
žvėriškumą Sovietų sodžiu
je. Ir kur tik važiavau, kur 
suėjau rusus valstiečius, tai 
vien žodis “finas” supurto 
juos.

Tiesa, per daugelį šimtų 
metų rusai ir finai daug 
kartų kariavo. Bet tai bū
davo karai tarpe finų ir ru
sų valdžių. Rusų liaudis nie
kados nieko neturėjo prieš 
finus. Priešingai, žmonės 
kalbėdavo su pagarba apie 
finus. Bet dabar finai iš
šaukė vulkapišką neapykan
tą prieš savę, ypatingai 
tarpe rusų valstiečių, ir nie
kas negali numatyti, kaip 
tas baigsis. Finai virto Hit
lerio budeliais ir veikiausia 
juos laukia budelių likimas.

Vai. Sūnus.

Antro fronto priešai su 
didele ukvata pakiša suma
nymą, būk nacių Vokietiją 
galima lėktuvu bombarda
vimais “priversti pasiduo
ti.” Tokius planus kelis kar
tus siūlė “karo strategai.”

Spalių 3 dieną “N. Y. 
Post” laikraštyj taip pat 
karo specialistas Mr. Gil
bert Cant davė ilgą straip
snį, kuriame skaitlinėmis 

sumuša tas pasakas ir iš
juokia tuos “oro blitzkri- 
go” fanatikus. Mes jau pir
miau rašėme, kad iš didelių 
Churchillio pasigyrimų apie 
bombardavimus mažai 
Jungtinėm Tautom naudos, 
kad per visus metus Angli
jos bombininkai nenumetė 
tiek ant visos Vokietijos ir 
jos pavergtų kraštų bom
bų, kaip Hitlerio lėktuvai 
numetė tik ant Sevastopo
lio arba Stalingrado! O ar 
naciai su lėktuvų bombar
davimais privertė Sevasto
poliu, Stalingradą arba Mal
tą pasiduoti? Nieko pana
šaus!

Niekas nemažina bom
bardavimo ir lėktuvų svar
bos, bet jie savo rolę atlie
ka tik tada, kada išvien 
veikia su armija, artileri
ja, o ne patys vieni. “Ori
nio blitzkrigo” fanatikų bu
vo ir pirm šio karo, bet jų 
teorijos vėjais išblaškytos.

Mr. G. Cant priveda se
kamus faktus, kad kasdien 
arba kasnakt Anglijos 1,- 
000 bombininkų galėtų bom
barduoti Vokietiją, tai rei
kia, kad darban būtų palei
sta 2,000 bombinių lėktuvų 
ir veik tiek mūšio ir jų 
apsaugos lėktuvų. Kadangi 
tas patsai lėktuvas ir tie 
patys lakūnai gali tik kas 
antra naktis bombarduoti, 
tai 1,000 bombininkų bom
bardavimas reikalauja 2,- 
000 bombininkų ir jų įgu- 
lų-

Jeigu 1,000 bombininkų 
vienu kartu skristų, tai tas 
Anglijai atseitų $13,000,000 
kasdien, neskaitant žuvu
sius lėktuvus. Kadangi, žū
va 10%, tai į mėnesį Ang

lija netektų 1,500 lėktuvų 
ir iki 7,000 lakūnų ir bom
bininkų, aukštai lavintų 
žmonių, ką ji jokiu būdu ne
gali pakelti. Prie to, 2-mo- 
torinis bombininkas sunau
doja 100 galionų gazolino į 
valandą, tai 1,000 bombinin
kų padarydami užpuolimą 
ant Vokietijos sugaiš apie 5 
valandas ore, kas atseis 
kasdien 500,000 galionų 

gazolino.
Taigi, Anglija negalėtų 

ilgai išlaikyti tos naštos, ku
ri susidarytų tokio ener
gingo bombardavimo, nes 
nei ji galėtų pasigamint už
tektinai naujų lėktuvų pa
keitimui sudaužytų, neigi iš
lavinti lakūnus, bombardie- 
rius, navigatorius, radijis- 
tus, kurie žūtų tuose užpuo
limuose, neigi galų gale ap
rūpinti lėktuvus reikalingu 
kiekiu bombų ir gazolino.

Mr. G. Cant apskaitliuo- 
ja, kad ant Maltos vokie
čiai ir italai jau numetė 
14,000 tonų bombų, tai yra 
ant teritorijos, kuri už Vo
kietiją, be pavergtų kraštų 
(Francijos, Belgijos, Holan- 
dijos, Norvegijos ir kitų) 
yra 2,000 kartų mažesnė, gi 
per visus 1942 met. ant Vo
kietijos numesta dar tik 31,- 
000 tonų bombų. Jeigu Vo
kietiją bombarduoti tokiu 
pat kiekiu bombų, kaip vo
kiečiai ir italai bombardavo 
Maltą, tai ant jos reikėtų 
numesti 28,000,000 tonų 
bombų!

Gi nei naciai privertė 
žiauriais bombardavimais 
Maltą pasiduoti, tą anglų 
salą, neigi tas privers nacių 
Vokietiją pasiduoti. Ir, ži
noma, kad pasakos apie 
“oro blitzkrigą”, kuris būk 
gali priversti nacių Vokie
tiją pasiduoti, tai tik bailių 
pasakos, kurie bijo veidas 
veidan su naciais kovos, ar
ba naciškų elementų pasa
kos, kurie trukdo atidary
mą antro fronto, kuris bū
tinai reikalingas hitlerizmo 
nugalėjimui ir nugalėjimui 
su mažiau aukų.

Vai. Sūnus.

Atvirai Kalbant
Perdaug Priviso 

Užuomaršų
Kaip pasirodo, tai Lite

ratūros Draugijoj randasi 
didelis skaičius ne laiku pa
senusių, o dar didesnis — 
užuomaršų. Tokie, su tokia 
trumpa atmintimi draugai, 
pirmiausia pradeda užsi
miršti kuopų susirinkimus, 
paskui užsimokėti duokles, 
o ant galo užsimiršta ir tai, 
kad priguli prie ALDLD. 
Dabokitės, draugai, kad ne- 
užmirštumėte, jog dar gyvi 
esate.

Depresijos metu buvo me
tama kaltė ant bedarbės: 
“Nedirbu, neturiu pinigų, 
tai negaliu užsimokėti duok
lių.” Dabar veik visi dirba 
ir uždirba, bet kaip ateina 
laikas užsimokėti duokles į 
ALDLD., tai tas našlės ska
tikėlis pasidaro toks bran
gus, tarsi viso jo amžio 
taupmena. Jau čia, draugu- 
čiai, nėra nė kapsiškos sar
matos, nė zanavykiškos gė
dos.

Nėužmirškim Nors 
Konferencijos

Spalių 25 dieną, Phila- 
delphijoj, įvyksta ALDLD 
6-to apskričio konferencija. 
Konferencija įvyksta labai 
svarbiu laikotarpiu ir kiek
vienos kuopos atstovo-vės 
dalyvavimas, yra būtina pa
reiga.

Nors ir šeštas apskritys

nėra liuosas nuo užuomar
šų, bet, susimildami, drau
gai, neužmirškite nors kon
ferencijos.

“Velnio Išperos”
Mūsų lietuviški kunigė

liai laisvai protaujančius 
žmones, tarp daugelio viso
kių būdvardžių, vadina ir 
velnio išperomis. Bet kaip 
tik kiek turtingesnis tas 
“velnio išpera” apserga ir 
taip nusilpnėja, kad neten
ka ir sąmonės, tai kunigėlis 
net skvernus pasikėlęs nu
bėga prie ligonio, dar pus
gyvį ar jau mirusį “išspa- 
viedoja,” suteikia paskutinį 
patepimą, atveža tą “velnio 
išperą” į bažnyčią, atlaiko 
mišias šventas, “velnio iš
perą” pašventina ir ant 
šventų kapų palaidoja.

Taip jie pasielgė visai ne
seniai su vienu bajoniečiu, 
taip jau yra pasielgę su 
daugeliu, kiek pasiturinčių 
laisvamanių lavonais. Bet 
man regis, kad toks pasiel
gimas garbės nedaro nė 
tam, kas už tą “velnio iš
perą” meldžiasi, nė pačiai 
katalikų bažnyčiai.

Prieš tokią kunigų gra- 
šiagaudystę ir žeminimą 
bažnyčios tikintieji žmonės 
turėtų stipriai užprotestuo
ti. Juk tai tie muitininkai, 
kuriuos Kristus ginė iš 
bažnyčios! Dede Vincas.
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Parašiuto Istorija ATIDENGTA BIOTINO PASLAPTIS Miego Problema ir Krūvon Suaugę Dvyniai
Parašiutas, kada sulanks- nagrinėti ir tobulinti. Fran-

tytas, — tai nedidelis stip
riai prigrūstas šilko audeklo 
maišelis, uždedamas lakū-
nui ant nugaros ir perjuo
siamas per juosmenį diržu 
su rankenėle parašiutui pa
leisti. Pavojui ištikus, la
kūnas šoka iš lėktuvo, pa
traukia parašiuto rankeną, 
ir parašiutas atsidaro.

Paprastas parašiutas turi 
40 ketvirtainių metrų; pa
gamintas iš glaustai austo 
šilko. Prie šilko plokštumos 
yra pristiprintos virvelės, 
krintančiam su parašiutu 
pririšti. Juo didesnis para
šiutas ir lengvesnis kūnas, 
tuo lėčiau krintamą, ir at- 
virkščiai.

KRITIMAS SU PARA
ŠIUTU

Kol parašiutas atidaro- 
/ mas, per pirmą sekundą, la

kūnas nukrinta 500 pėdų že
myn, kaip parodė naujausi 

H tyrimai Amerikoje. Po de-
b / sėtko senkudų kritimo 

smarkumas jau siekia arti 
dviejų mylių per minutę. 

| Jeigu tik tada parašiutas
atsidaro, tai jis taip staiga 
suturimas, kad lakūną labai 
skaudžiai sutrenkia. Bet su
trenkimas yra 80 procentų 
sumažinamas, jeigu para
šiutas atidaromas už septy
neto sekundų po iššokimo 
iš lėktuvo.

16-tame amžiuje Leonar
do de Vinci (italas išradė- 

A s jas) padarė parašiuto pro- 
\ * jektą, ir 1595 m. parodoma- 

/į sis bandymas buvo pade
monstruotas Veranzio mies- 

’ te. Jis buvo labai primity
vus ir niekur nebuvo pri
taikytas. Vėliau parašiutas 
užtinkamas dažniausiai tik 
fantazijoje, grožinėje litera
tūroje.

Praktiškai buvo panaudo
tas parašiutas tik 18-to am
žiaus gale. Francūzų moks
lininkai 1783 m. jau de
monstravo šokimą su para
šiutu nuo pastatų.

Vėliau, 1786 m., pradėjo 
parašiutą nagrinėti lakūnas 
Blanchardas. N o r ė d amas 
išbandyti parašiuto veiki
mą, jis išmetė iš orapūslės 
(baliūno) aviną, kuris svei
kiausiai nusileido.

Paskiau francūzų lakū
nas Sarnerinas padarė visą 
eilę bandymų, išmesdamas 

> iš orapūslių su parašiutu 
1 gyvulius ir, įsitikinęs jo vei

kimu, 1797 m. spalių 22 d., 
♦ Paryžiuje atliko pirmą įspū

dingą šokimą su parašiutu. 
Didžiausia minia žmonių su
sirinko j Monceau sodą, čia 
jis su orapūsle pakilo iki 
1,000 metrų ir iššoko. Tai 

, buvo beveik stebuklas. Jis
visiškai primityviu parašiu
tu puikiausiai nusileido ir 
išgarsėjo po visą pasaulį.

Tada sukruto anglai. Jie 
norėjo parašiutą padaryti 
pastovų. Deja, vienas iš pir
mųjų bandytojų, lakūnas 
Cocking’as šokdamas, dėl 
netinkamo parašiuto ap
skaičiavimo, užsimušė.

Visi tie parašiutai buvo 
nesudedami. Juos prisirišda
vo prie orapūslės. Šokant 
nupjaudavo orapūslės virvę 

{ ir šokikas su visu krepšiu
leisdavos žemyn. Kurį laiką 

a parašiutas buvo užmirštas.
Prasidėjus praeitam pasau- 

" f liniams karui ir padaugėjus
lėktuvų skraidymam, vėl 
pradėtas 1914 pradžioje jis

cūzas leitenantas Jachmes 
pagamino sudedamą para
šiutą.

li915 m., rudenį, kariau
jančios valstybės pradėjo 
smarkiai naikinti orapūsles. 
Tą darbą pirmieji pradėjo 
vokiečiai lakūnai. Jie užde
gamomis kulkomis apšaudy
davo lengvai uždegamas, 
vandenilio (hydrogeno) pri
pildytas francūzų orapūs
les. Žvalgui telkdavo tik 
žūti. Čia ir atėjo Jachmes 
į pagalbą, ir 1916 m., fran
cūzų žvalgai buvo aprūpin
ti parašiutais. Tada prasi
dėjo vargai vokiečiams. Da
bar francūzai be pasigailė-
jimo degino ore vokiečių 
orapūsles, nes vokiečiai pa
rašiutus pradėjo naudoti tik 
metais vėliau — 1917 m.

Parašiutas lėktuvams ga
lutinai pritaikytas 1918-19 
metais.

Dabartiniu metu lakūnui 
parašiutas yra būtinas, kai
po išsigelbėjimo priemonė, 
lėktuvui pagedus, lūžus, už
sidegus ir t.t.

Dabartinis karas parodo, 
kad parašiutas yra ne vien 
išsigelbėti lakūnui, bet taip
gi nuleisti ištisus kariuome
nės dalinius į priešo užfron
tę, numesti ginklų, maisto 
apsuptiems saviškiams, ar
ba partizanams. Visa tai at
lieka šių dienų ištobulintas 
parašiutas. P. S.

Šaltas Oras ir Karas 
Sovietuose

Spalių 13 d. atėjo prane
šimai, jog Stalingrado sri- 
tyj prasideda šalnos ir šiau
riniame Kaukaze pasirodė 
sniegas. Bet žiemiški orai 
tose srityse paprastai pasi
rodo kiek vėliau.

Naujausias oro žemlapis 
gautas iš Sovietų Sąjungos 
rodo, jog reguliariai vanduo 
Stalingrado srityje užšąla 
tarp lapkričio 11 ir 21 d.; 
taip pat ir Charkove, Kije
ve ir Lietuvoj.

Buvo laikraštinių ir radi
jo spėjimų apie vokiečių in; 
tenciją briautis linkui As- 
trachan prie Kaspijos Jū
ros, gal net apsistojus žie- 
mavoti į vakarus Stalingra
do palei Dono upės liniją. 
Nes Astrachano sritis yra 
šiltesnė, negu Stalingrado. 
Vėliausias sovietinis oro 
žemlapis pažymi, jog Astra
chano ruožte vanduo nor
maliai užšąlą tarp lapkri
čio 21 ir gruodžio 1 d. Šiau
riniame Kaukaze, Grozny 
žibalo versmių plote užšali
mas taipgi prasideda apie 
gruodžio 1 d.

Maskvos, Smolensko, Rže- 
vo, Oriolo ir Voronežo ruož
te vanduo paprastai užšąlą 
tarp lapkričio 1 ir 11 d., o 
Leningrado srityje pabaigoj 
spalių mėn. Kuibiševas prie 
Volgos stovi linijoj, einan
čioj truputį į pietus nuo Lie
tuvos, bet Kuibiševe užšali
mas normaliai įvyksta tarp 
spalių 21 ir lapkričio 1 d.

Vokiečiai dreba prisiminę 
rusišką žiemą, kaip sako 
nelaisvėn paimti naciai. Jie 
taipgi patyrė, kad sovietinė 
kariuomenė žiemos laiku 
daro užpuolimo veiksmus. 
Tinkamo gi naciam, nešalto 
kariauti laiko, jau ne kažin 
kiek teliko. J. C. K.

Galingiausias gamtoje vi
taminas yra vadinamas bio- 
tinas. Šis vitaminas ne tik 
reikalingas sveikatai palai
kyti, bet jeigu nebūtų jo bu
vę, tai jokia gyvybė nebūtų 
galėjus atsirasti ant žemės, 
kaip teigia mokslininkai.

Vitamino biotino buvimas 
yra jau kuris laikas susek
tas, bet jį buvo baisiai sun
ku išskirti gryname pavida
le iš kitų medžiagų, ir net 
jo sudėtis iki paskutinio lai
ko nebuvo tikrai sužinota. 
Štai kodėl grynai išskirto 
biotino šiandien visame pa
saulyje tėra tiktai apie vie
ną šimtas šešiasdešimtą da
lelę svaro, o visas jo svaras 
būtų kaštavęs 84 milionus 
dolerių. Tačiaus dabar su 
pagalba stipriausių elektro
niškų mikroskopų ir kitų 
jautriausių mokslinių ins
trumentų jau atidengta pra
dinė biotino paslaptis, jo są
statas. Pasirodo, kad šis vi
taminas susidaro iš 32-jų 
atomų, neapsakomai mažy
čių medžiagos dalelyčių, ku
rios susidėjusios tam tikro
je tvarkoje. Tai 10 dalely
čių grynanglio (carbon), 16 
vandenilio, 3 deguonies oxi- 
geno), 2 azoto (nitrogeno) 
ir 1 sieros.

SMAGI NAUJIENA DUSULIO- 
ASTHMOS LIGONIAM

Neseniai tapo atrasta nau
jas ir sėkmingiausias iki 
šiol būdas gydyti skaudųjį 
dusulį - asthmą. Gydymas 
yra toks. Iš ligonio rankos 
nuleidžiama kiek kraujo. 
Tada ultra-vioįetiniais spin
duliais iš tam tikros gyva- 
sidabrio garų lempos švi
tina tą kraują, paskui su
leidžia - jį atgal j ligonio 
kraujagysles.

Iš dvidešimt keturiu asth- 
mos ligonių devyni šitaip 
buvo faktinai visai išgydyti; 
trijų kitų dusulys viduti
niai palengvėjo, pas keturis 
neįvyko jokios atmainos, o 
apie likusius keturis negau
ta pranešimų.

Šitokį asthmos gydymo 
būdą atrado ir išbandė phi- 
ladelphietis gydytojas pro
fesorius George Miley su 
pagalba žymaus mokslinin
ko E. K. Knotto iš Seattle’o.

Knott sekamai aiškina tą 
gydymą. Sako, ultra-violeti- 
niai spinduliai suelektrina 
molekulas - dalelytes žmo-

Mašinėlė Žaizdoms Užsiūti
Darant operacijas, jau 

greičiau galima bus susiūti 
didesnius prapjovimus bei 
žaizdas, negu iki šiol.

Suvažiavime Amerikos Li
goninių Sąjungos, įvykusia
me St. Louis, Mo., šiomis 
dienomis buvo išrodyta, 
kaip yra užsiuvamos žaiz
dos greitai ir dailiai tam ti
kra rankine mašinėle. Ją pa
gamino viena amerikinė siu
vamųjų mašinų kompanija. 
Gale mašinėlės yra chirur- 
giška adata pritaisyta prie 
mechaniškos rankenukės, ir 
išmokus, kaip veikt ta ran- 
kenuke, tai adata jau auto
matiškai ir gerai užsiuva 
žaizdą.

Chinijoj yra dirbamas ga
zolinas ir iš tung augalų 
aliejaus.

Biotinas, kaip matome, 
susidaro iš visai paprastų 
chemikalų, kurių yra didi 
gausybė gamtoje. Taigi pa
matiniai biotino sekretas 
yra tame, kokia forma bei 
pavidalu yra tos dalelytės- 
atomai susidėję, štai kur 
svarba ir šio atradimo, ku
rį padarė Cornell Universi
teto profesorius Vincent du 
Vigneaud ir jo bendrabiai. 
Ir dabar jau galima būsią 
dirbtiniai gamint tą vita
miną daugmeniškai, žinant, 
kaip jis yra subudavotas.

Čia būtų ne pro šalį pri
simint, kad, pavyzdžiui, vi
rimas valgių sunaikina kai 
kuriuos vitaminus todėl, 
kad suardo ję subudavoji- 
mą, nors palieka tuos pa
čius elementus, nesunaikin
damas jų.

Kaip vitaminas biotinas 
yra galingas, suprasime iš 
to, kad viena jo dalelytė 
penkiuose šimtuose tūkstan
čių milionų dalių maisto 
yra užtenkama bakterinei 
gyvybei palaikyti.

Kol kas dar tik mažame 
skaičiuje maisto dalykų tė
ra ištirtas biotinas. Tarp 
kitko, patikrinta, jog bioti
no įvalias yra kiaušinio try
nyje. N. M.

gaus kraujo. Suleidus atgal 
į kraujagysles taip nušvi
tintą kraują, tada jo elek
trizuotos dalelytės naikina 
ligos bakterijas arba padaro 
jas bejėgėmis; paplatina 
kraujo sudynus taip, kad jis 
gali laisviau vaikščioti po 
kūną ir taipgi padidina kie
kį deguonies (oxygeno) 
kraujyje plaukiančiame vė- 
nėmis.

Kai kuriuose atsitikimuo
se tenka kelis sykius pakar
toti traukimą iš žmogaus 
kraujo, jo nušvitinimą ul
tra-violetiniais spinduliais ir 
suleidimą atgal į kraujagys
les pirma, negu asthmos li
gonis kiek žymiau pasveiks
ta.

Patys šio gydymo būdo 
išradėjai, tačiau, pabrėžia, 
jog reikės plačiau tatai pa
tikrinti pirma, negu galima 
bus tvirtinti, kad tokiu bū
du galima faktinai išlais
vint nuo asthmos dusulio di
delė dalis ligonių.

N. M.

Vaistas Grybuose
Paprastuose valgomuose 

grybuose yra medžiagos, 
kuri vadinama tyrosinase. 
Ištraukus ją iš grybų ir 
įleidus žmogui į kraują, 
mažėja kraujo spaudimas, 
kaip kad ištyrė amerikie
čiai chemikai H. Jensen ir 
L. E. Tenenbaum, daryda
mi bandymus su šunimis ir 
kitais gyvuliais.

Bet tik šiaip valgant gry
bus, kraujo spaudimas dėl 
to neatslūgsta.

Koks tai dar neištirtas 
augalinis parazitas naikina 
ąžuolus kai kuriose vietose 
Wisconsin© valstijoj.

Floridos m u n šainieriai. 
negaudami pirkt gana cuk
raus, vartoja laukinių bičių 
medų “baltakei” virti.

Miego problema — viena 
įdomiausių mokslinių pro
blemų. Jau pirmykščio žmo
gaus protas pastebėjo šios 
būties ypatingumą ir sukū
rė eilę savo naivių fantas
tiškų spėliojimų. Dabar mes 
žinome, kad miegas yra 
glaudžiai susijęs su kažin- 
kokiais ypatingais smegenų 
procesais. Gamtos mokslų 
laimėjimai 19-to amž., ku
rie mums atskleidė centreli
nes nervų sistemos smulkią 
sudėtį, kartu suteikė ir pla
čias galimybes materiali
niam miego pagrindui su
rasti.

Bejieškant miego priežas
ties išaiškinimo, buvo su
kurta tokia daugybė hipo
tezių, dažnai iš esmės visai 
priešingų viena kitai, kad 
kai kurie mokslininkai net 
ėmė abejoti, ar, apskritai, 
galima suprasti šio nuosta
baus būvio intymiąją pusę? 
Tačiau šis skepticizmas bu
vo per ankstyvas. 20-tas 
amžius, pasižymėjęs didžiu
liais laimėjimais centralinės 
nervų sistemos fiziologijos 
tyrimo srityje, nurodė nau
jus kelius ir miego išaiškini
mui.

Visus dabartinius miego 
aiškinimus galima padalinti 
į dvi kategorijas: į nervi
nes ir į humoralines (nuo 
graikiško žodžio “humor” 
—skystis) miego teorijas. 
Pirmosios teorijos pagrin
dine miego priežastimi lai
ko nervų sistemos procesus, 
o antrosios — svarbiausią 
vaidmenį skiria kraujuje 
esančioms medžiagoms.

Dabartiniu metu turime 
tris rimčiausias ir labiausiai 
priimtinas miego teorijas: 
pirmoji jų sieja miego prie
žastį su galvos smegenų luo
ba — tai akademiko Pavlo
vo teorija. Antroji teorija 
teigia, kad miegas atsiran
da nutrūkus funkcionali- 
niam ryšiui tarp smegenų 
luobos ir branduolių, kurie 
yra žemiau, po luoba (sub- 
kortikalinėje srityje). Ši 
mokslininkų grupė patį 
“miego centrą” talpina kaip 
tik tuose subkortikaliniuose 
branduoliuose, esančiuose 
smegenų bazėje. Pagaliau 
trečioji teorija, kuri pasku
tiniais metais ypač paplito, 
miego ūžė j imą riša su kaž
kokių nuodingų medžiagų 
prisirinkimu kraujuje budė
jimo metu. Šios medžiagos 
buvo pavadintos “hipnotok- 
sinais” (hipnos — miegas, 
toksinas — nuodas). Hipno- 
toksinų teorija buvo ypač 
sustiprinta fiziologijoje įdo
miais francūzų mokslininkų 
Ležandro ir Pjerono ekspe
rimentais.

Panagrinėsime iš eilės 
šias tris, iš dalies viena kitai 
prieštaraujančias, iš dalies 
viena kitą papildančias, pa
žiūras.

Pavlovo Teorija
Įsivaizduokite, kad jūs 

pripratote užmigti, girdėda
mi kokį nors vienodą ir 
nuolatinį triukšmą savo 
kambaryje. Kiekvieną kar
tą, kai tik jūs išgirsite šį 
triukšmą, jus apima kaž- 
kos sustingimas. Per trum
pą sapnų stadiją, kai išori
nis pasaulis ir miego su
kelti vaizdai pradeda pintis 
į nuostabius regėjimus, jūs

Rašo Prof. P. K. Anochinas 
pasineriate giliame miege.

Kas nežino šio stovio? 
Apie jį galvojo milijonai 
žmonių, pradedant gilia se
nove. Tik 20 amž. didžia
jam rusų mokslininkui Pav
lovui pavyko fiziologiniu 
pagrindu išaiškinti miego 
mechanizmą.

Jau pačioje Pavlovo labo
ratorijos darbų pradžioje 
buvo patirta, kad galvos 
smegenų luoba sugeba rea
guoti ne tik į teigiamą pro
cesą — jaudinimą, kurs nu
stato sąlyginius ryšius tarp 
gyvulio ir aplinkos, bet ir į 
kitą procesą, kuris pašalina 
sudarytus ryšius, laborato
rijos žodžiais tariant, stab
do sąlygines reakcijas. Ilga 
Pavlovo laboratorijų tyrimų 
eilė parodė, kad bet kokią 
gyvulio reakciją į išorinio 
pasaulio reiškinius nusako 
sudėtingi santykiai, arba, 
kaip Pavlovas sako, “balan
sas” tarp jaudinimo ir stab
dymo. Paskutiniaisiais me
tais į galvos smegenų luobą 
imta žiūrėti kaip į funkcio- 
nalinę šių dviejų priešingų 
procesų mozaiką.

Bet ar visada šie procesai 
yra taisyklinguose, ilgos 

• treniruotės “subalansuotuo- 
I se” santykiuose? — Bandy- 
' mai parodė, kad ne visada.

Vienam procesui gavus 
persvarą, visas gyvulio el
gesio vaizdas žymiai pasi
keičia. Šiuo atveju mus do
mina nervinių procesų mo
zaikos sutrikimas, stabdy
mui įgavus persvarą virš 
jaudinimo. Jeigu sąlyginis 
jaudiklis, kurs gyvuliui su
kelia saikingą tormozuojan- 
tį procesą, harmoningai su
sietą su kitais procesais, bus 
panaudot as nepaprastai 
daug kartų, tai gyvulys da
rosi tolydžio mieguistesnis. 
Juo daugiau jaudiklis bus 
naudojamas, juo giliau gal
vos smegenų luoboje, kur jis 
ir siunčiamas, išsivysto tor- 
mozuojantis procesas. Pa
galiau, tormozavimas nebe- 
siriboja savo pirmaisiais, 
palyginti izoliuotais, smege
nų luobos centrais ir išplin
ta po visą galvos smegenų 
luobą. Toks tormozuojančio 
proceso išplitimas po galvos 
smegenų luobą Pavlovo la
boratorijoje tapo kasdieni
niu eksperimentiniu faktu. 
Jis visad pasireiškia didė
jančiu gyvulio suglebimu ir 
užmigimu. Pradžioje gyvu
lys rąžosi, žiovauja, bet, tor- 
mozuojančiam procesui gal
vos smegenų luoboj vis plin
tant, pagaliau susiriečia į 
kamuolį ir giliai užmiega. 
Ši gausi eksperimentinė me
džiaga Pavlovui davė gali
mybę suformuluoti visame 
pasaulyj žinomą dėsnį: mie
gas ir vidujinis tormozavi
mas — tai vienas ir tas pats 
procesas.

Kaip visada būna moksle, 
svarbūs pastebėjimai, atsi
tiktinai ir ne vienu laiku pa
daryti, tuojau orientuojasi 
viena kryptim, kai tik atsi
randa nauja organizuojanti 
tyrimo idėja. Padriki fak
tai tuo atsistoja į savo vie
tas, o antraeilėmis atrodan
čios smulkmenos tampa vai
singų tyrimų kelrodžiais.

Tokia “organizuojančia 
idėja” miego fiziologijai bu
vo Pavlovo mintis apie mie

go ir tonnozavimo tapaty
bę. Kiekviena diena duoda- į 
vo vis naujų stebėjimų, tvir
tinančių, kad visas išorinis \ 
miego ūžėjimo vaizdas yra 
nuostabios kovos tarp jau
dinimo ir tormozavimo gal
vos smegenyse rezultatas, 
šios kovos pasekmė būna 
ta, kad jaudinimas išeina iš 
didelės smegenų luobos are
nos ir lieka tik mažose sub- 
kortikalinio aparato dalyse, 
iš kurių jis niekada ir neiš
eina, nes ten jis savo ener
giją padeda kuriamiesiems 
organizmo procesams: tai
syklingai širdies ir kvėpuo
jamojo aparato procesų rit
mikai, trofinei visų audinių 
funkcijai ir t.t. Kai tik jau
dinimas išeina iš kovos are- f 
nos, tuojau ją užima tormo
zavimas. Jis pergalingai įei
na į kiekvieną galvos sme
genų luobos narvelį ir kar
tais ten dar trumpą laiką 
aptinka atsitraukiančio jau
dinimo pėdsakus. Tas trum
pas laikotarpis, kai smege
nų luobos narveliuose tebė
ra dar abu procesai — nu
galėtojas ir nugalėtasis — 
sukuria be galo įdomų viso 
nepaprastai sudėtingo gyvy
binio smegenų patyrimo 
žaidimą. Vyksta vertybių 
perkainojimas: silpni ir ne
žymūs pergyvenimai staiga 
pasiima iniciatyvą keistiem, 
fantastiniam vaizdam kurti, 
kuriuose išnyksta ribos tarp 
dabarties, praeities ir atei
ties, — tai ir yra sapnai. 
Be galo plačias perspekty
vas atveria Pavlovo labora
torijos pastebėjimai tyrinė
tojui. Daug nesuprantamų 
dalykų, kurie ilgai buvo lai
komi paslaptingais ir “ste
buklingais,” staiga tapo dės
ningais centrinės nervų sis
temos procesais.

(Tąsa sekančiam Įvairumų 
Puslapy)

Tikėsite ar Ne?
Jeigu žmogus niekad ne- 

supyksta ant nieko, tai jis 
yra jausminis atbukėlis, 
arba jeigu jis visuomet už
gniaužia savo piktumo 
jausmą, tai jo kūne gali at
siras! tam tikri nuodingi 
gesai, sako daktaras Geor
ge S. Goldman Nervų-Phi- 
chiškų Gydytojų Draugijoj 
New Yorke.

“Jeigu žmogus jaučiasi, 
kad jis visuomet turi nuslo- 
pint savo piktumo jausmą, 
tai jis negali geriausiai 
dirbti ar kovoti,” tęsia tas 
gydytojas: “Jo dalis kovo
ja su priešu, o kita dalis ko
voja prieš jį patį. Visuoti
nas karas reikalauja, kad 
visas asmuo kovotų. Visi 
jausmai turi vest kovą 
prieš priešą.”

Vienas žinomas rašytojas 
patarė tūlam newyorkiečiui 
laikraštininkui, turėjusiam 
kokią tai skilvio ligą: “Kas-' 
dien keik Hitlerį.” Laikraš
tininkas pradėjo reguliariai 
keikt Hitlerį ir sako, kad 
tuom pasiliuosavo nuo skil
vio ligos. N. M,

VISI ŠIO KRAŠTO PATRIJO- 
TAI PIRKIM APSIGYNIMO

BONUS
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Mėlyni Kareiviai
Apysaka iš Lietuvos Žmonių Gyvenimo per Pirmąjį Pasaulinį Karą

------------- Parašė JULIUS BUTĖNAS ----- ---------------

Bostono ir Apylinkes Žinios

(Pabaiga)
Kai jie buvo pasmerkti mirti, 

iš to išgąsčio pradėjo viską pa
sakoti Jie išdavė visus, kas su 
jais buvo susidėję, minėjo net Va
balių Šalnių, bet tasai gynėsi, kad jie ant 
jo pikti buvę, tyčia dabar skundžią. Bet 
žmonėms krito įtarimas, nes iš kur tada 
jo pikti buvę, tyčia dabar skundžią. Bet 
plėštas? Bet kai tuos, pačius vadyrius, 
sušaudė, kitus ne taip smarkiai baudė: 
pasitenkrno kailin gerai įkrėsdami. Gavo 
ir Šalnius....

Vokiečių nusikratę, žmonės pradėjo 
lengviau alsuoti, bet neilgai. Aplinkiniai 
šlėktos kalbėjo, kad Lietuvos nebūsią, 
kad čia ateisią lenkų legijonai. Netrukus 
parvažiavo ir Paliepio dvaro savininkas 
Daugelevičius. Jis irgi žmonėms aiškino, 
kad geriausia dėtis prie lenkų, nes jie 
turį ir kariuomenės ir ginklų, o lietuviai 
dabar nieko neturį, tad galį vėl vokie
čiams atitekti. Be to, jisai pasakojo, jog 
senovėj lietuviai su lenkais geruoju gy
venę : vienas Lietuvos kunigaikštis vedęs 
lenkų karalaitę, ir po to lietuviai su len
kais gyvenę kaip broliai.

— Aa, kunigystos, baudžiavos nori 
grąžinti, — nepritarė Daugelevičiaus 
mintims mūsų žmonės.

— Nereikia mums šlėktų valdžios! Ga
na mūsų tėvai nuo ponų rykščių priken
tėjo ! — šaukė aikštėje, pasistojęs ant ak
mens, Pupalaiškių Kunca.

Galinio Kostas, visada tylus, tad ir da
bar nešūkavo. Jis savo draugams kuštė
jo, kad reikia Daugelevičių suimti.

Daugelevičius dabar atrodė labai pa
prastai: avėjo-nudilusiais batais, buvo 
nusiskutęs barzdelę, suprastėjęs. Bet Ga- 
liniui besirengiant jį suimti, naktį pats 
spruko iš Paliepio. Matyt, dvarininką 
koks nors šlėktelė įspėjo, nes apie jo su
ėmimą kiti viešai ėmė kalbėti.

Galinis su Kunca nutarė prisidėti prie 
organizuojamos Lietuvos kariuomenės. 
Iš jų „kareivių” nė vienas neatsisakė. Pa
liepy tvarkai palaikyti buvo palikti du 
ginkluoti vyrai, kuriuos pavadino milici
ninkais. Jie buvo užsirišę ant rankovių 
geltonas juostas ir net sekmadieniais 
vaikščiojo po miestelį su šautuvais ant 
pečių.

Rudenį pradėjo vis daugiau ir daugiau 
grįžti iš Rusijos ir vokiečių nelaisvės bu
vusių kareivių ar abazan paimtųjų. 
Kiekvieną grįžusį apipuolę klausinėjo tė
vai ir giminės tų, kurie dar negrįžo. Kai 
nebuvo aiškių žinių, kas tikrai žuvo, tai 
kiekvieni namai tikėjosi savųjų sulaukti 
gyvų ir sveikų.

XXI
Jonas Burneika taip pat nekantriai 

laukė savo brolio grįžtant. Nebuvo ži
nios, kur Rokas: Rusijoj likęs ar vokie
čių nelaisvėn patekęs.

Roko laukti buvo nekantru ypač del 
to, kad jo pačios likimas visiškai susi- 
kreivino. Tasai Bekeris žadėjo nepalikti 
jos čia, žadėjo vežtis Vokietijon ir, kai 
kraustėsi iš Paliepio, ją pirma išvežė 
į stotį. Veronika iš dalies norėjo išva
žiuoti, nes tikėjosi atsitolsianti nuo savo 
aplinkos ir galėsianti jaustis ir gyventi 
nesekama žmonių smerkiamų žvilgsnių. 
Tačiau Bekeris ją apgavo. Nugabent į 
stotį nugabeno, o kai po Galinio būrio 
užpuolimo jisai ištrūko,—spruko vienas, 
jai nė sudiev nesakydamas. Veronika sto
ty laukė laukė — ir nesulaukė. Sulaukė 
to, kad vokiečių kareiviai jai liepė ko 
greičiau pasišalinti.

Kur jai tada eiti? Kad viena, o dabar 
su vaiu. Daiktus, kuriuos iš Paliepio dva
ro ji buvo pasiėmusi, vokiečiai atėmė. 
Liko kaip stovi. Grįžti Vabaliuosna gėda, 
eiti į motiną taip pat nedrąsu. Buvo be
mananti pulti nuėjus nuo stataus kranto 
Nemunan ir baigti savo gyvenimą.

Gyvenimo troškimas nugalėjo gėdos 
jausmą: Veronika vis dėlto parėjo namo, 
Beniūniuosna. Čia ji dar vylėsi, kad vo
kiečiai sugrįšiu, kad tik laikinai pasi
traukę, bet, kai tos viltys darėsi tuščios, 
ji su baime širdyje laukė paties likimo 
lemties.

Iš Vokietijos grįžo Baltaduonio And
rius. Jisai sakė nelaisvėj sutikęs ir Bur- 
neikos Roką.

— Aš jį mačiau tik pačioj pradžioj, o 
kur dabar jis—nežinau. Mes tik kokią

savaitę kartu pabuvom. Jis labai ilgėjo
si namų.... — Baltaduonis nemažiau il
gėjosi, bet taip pat didžiai nustebo, ko
kią permaną grįžęs rado: tėvo nerado, 
ūkį apleistą, visam sodžiuj įvykę daug 
pakaitų. Labai jį veikė ir Burneikos mar
čios likimas. Jis sakė, kad grįžęs Rokas 
nežinia ką padarysiąs. Jonas su juo ta
rėsi, kaip pasielgti: ar jam sakyti visą 
teisybę ar kai ką slėpti? Niekas nega
lėjo tinkamai patarti, nesirado Saliamo
no, kurio patarimas būtų galėjęs šitą 
susidariusią painiavą išnarplioti.

Pagaliau Burneikos Rokas parėjo na
mo. Parėjo labai pasikeitęs: liesutėlis, tik 
oda bei kaulai. Pirmat dienas jis maža 
valgyti begalėjo, tik po truputį pieno 
girkšnojo, nes viduriai buvo užmarėję.

Iš pačios pirmos dienos Burneikams 
buvo prieš akis didelė mįslė: sakyti ar 
nesakyti? Nusprendė: kol neklaus —ne
sakyti. Pirmiausia jis paklausė apie tė
vą ir kantriai išklausė apie jo ligas ir 
mirtį. Kai namiškiai apie Veroniką nie
ko neužsiminė, jis taip pat klausti nedrį
so: bijojo panašios žinios išgirsti. Jonie
nė tylėjo, tylėjo ir Jonas. Tik Stasiukas 
negalėjo ištylėti, nors ir jam buvo saky
ta turėti sukandus dantis. Vaikas, sėdė
damas su tik grįžusiu dėde papievy, pra
sitarė :

— Vokiečiai ir mūs dėdienę išvežė....
— Kurią?—klausė Rokas susidomė

jęs.
— Šitą, kur pas mus gyveno....
— Kur ją išvežė? Veroniką....
— Nežinau, gal Vokietijon....
— Vokietijon.
— Tur būt. Ją vienas vokietis pasida

bojo...
Negalėdamas aiškios teisybės iš Sta

siuko išgauti, Rokas skubiai ėjo pirkion 
pasiteirauti.

Pirkioj buvo Jonienė. Staigiai užklup
ta ji nežinojo, kaip dabar kalbėti. Ji pra
dėjo meluoti: Veroniką vokiečiai buvo 
suėmę....

— O kur ji dabar?
— Dabar? Dabar, tur būt, jau na

mie.
— Beniūnuose?
— Kad aš tikrai nežinau, ar ji parėju

si.
— Tad aš eisiu pažiūrėti.
— Dar palauk, pailsėk, suspėsi.
Pakentė j o Rokas tą pačią dieną nėjęs 

Beniūnuosna, bet negalėjo kentėti namie, 
kum jam taip viską miglotai pasakojo. 
Nuėjo į Alimą. Tenai jam viską tiesiau 
pasakė.

— Dabar neisiu, man jos nereikia! — 
pareiškė parėjęs Rokas ir buvo labai 
susirūpinęs, vėl negalėjo valgyti, vis gal
vojo: kas jam dabar daryti. — Jeigu taip 
ji manęs laukė, man jos daugiau nerei
kia, tegu važiuoja ten, kur jos kavalie
rius!

t

Nežinia, ką būtų daręs Rokas toliau, 
jei ne Galinio Kostas, kuris tomis dieno
mis parvyko kalbinti draugų eiti Lietu
vos kariuomenėn savanoriais. Labai jis 
apsidžiaugė sužinojęs, kad Rokas grįžęs. 
Susitiko du draugai, bet jų mintys dabar 
negalėjo taip derintis, kaip anuomet, kad 
derinosi. Kostas nemokėjo Roko raminti 
jo bėdoje.

— Ką padarysi, bobos bobomis ir pa
lieka, o aš tau, Rokai, patariu: stok sa
vanoriu, nes tokie mums labai reikalingi, 
galėtum greitai laipsnį gauti. Ką, ateina 
iš sodžių visai nemoką šautuvo rankon 
paimti, o tu mums labai, labai, sakau, 
tiktum. Pagyvensi ir užmirši savo siel
vartus. Paskui, kai viskas pasikeis, tada 
vėl galėsi tvarkytis.

Lig vėlai jiedu kalbėjosi, visaipos svar
stė.

Kostas buvo užsidegęs naujomis min
timis. Jis kalbėjo taip, tarytum jis dabar 
būtų pasidaręs naujos valstybės minis- 
teris. Rokui aiškino, kad Lietuvai gresia 
dideli pavojai, kad ją nori pavergti po
nai, kurie paskui darbo žmones vėl engs, 
kaip senovėje. Kosto įsitikinimu, dabar 
reikia visiems sukrusti ir apginti savo 
kraštą; tada tikrai būsią laisva, nereik
sią kentėti žandarų bizūnų; valdžia bū
sianti iš savų žmonių, kurie nebūsią liau
dies priešai.

— Jei tu teisybę šneki, jei taip bus, 
kaip tu vaizduoji, — tai einu ir aš! — iš
tarė Rokas, atsistojęs nuo pasvirnės.

Žodis Darba Nudirbus *

Plačiai garsintas masinis 
mitingas So. Bostone jau pra
ėjo. Jis atsibuvo spalių 4 d. 
Reikia pasakyti, kad jis ne
blogai nusisekė, bet toli gra
žu, jis netoks buvo, kokis turė
jo būti. Dar mūs plačioji vi
suomenė nedalyvauja šiame 
kare ir nemato tų baisių kovų, 
kokios eina Sovietų žemėje ir 
pavergtuose kraštuose. Daug 
dar negali išsiblaivyti iš tų fa
šistinių svaigalų, nes ir dabar 
fašistai tebepumpuoja per sa
vo spaudą, čia paduosiu' tiktai 
svarbiausias ištraukas iš kal
bėtojų kalbų.

Pirmiausia kalbėjo Mass, 
valstijos Russian War Relief 
prezidentas Dr. Hugh Cabot. 
Tai šių dienų “jaunuolis,” 
nors daktaras turi jau 80 me
tų amžiaus ir pereitame kare 
buvo alijantų (Anglijoj) vy
riausias chirurgas — tai aukš
tas pasaulinis žmogus. Jis ap
lankė Sovietus bent septynis 
sykius, todėl jis juos gerai pa
žįsta ir faktų jam nestokuoja. 
Jis sako: “Sovietai jau pralen
kia amerikiečius mechanikoj, 
agrikultūroj ir net mes medi
kai turime daug ko pasimoky
ti iš Sovietų.” O tai todėl, kad 
tenais visiems talentams yra 
plačiausiai durys atidarytos 
pasiekti pačias aukštumas.

Daktaro Cabot ekonominė 
būklė nevarginga, rodos, se
nukas galėtų ramiai sau laiką 
leisti. Deja, taip nėra. Jis pa
sinėręs į didelį darbą: rašo 
laiškus, atsako telefoną, kas
dien aplanko pašalpos rašti
nę ir kas tik kur kviečia, va
žiuoja kalbėti, kad geriau - 
daugiau padėjus Sovietams. 
Tai kam jis taip daug dirba? 
Kam jis eikvoja savo paskuti
nę energiją? Ir kodėl jis viską 
aukoja dėl Sovietų? Todėl, 
kad Sovietai gina viso pasau
lio civilizaciją. Todėl, kad So
vietams laimėjus šį karą, lai
mės proletarijatas. Todėl, kad 
laimėjus Sovietams prasmegs 
vargas, skurdas, badas ir pra
nyks karai, kurie suryja mili
jonus nekaltų gyvybių. Dakta
ras nenori matyti vaitojantį 
pasaulį. Jis pajaunėjo ir me
tėsi į darbą, kad apginti civi
lizaciją ir neprileisti prie ver
gijos. O ką tu darai, brolau ir 
sese ? Pagalvok!

Antras z kalbėjo “Laisvės” 
redaktorius A. Bimba. Jo kal
bai komentarų nereikia. Jis 
nori, kad Lietuva po šio karo 
būtų be ponų ir be utėlių, šiuo 
sykiu jis labai dailiai atsišau
kė į visuomenę, kad aukoti 
daugiau negu pirmiau kada. 
Po jo kalbos, Olga šukiūtė at
sišaukė aukų ir jos pradėjo 
plaukti.

Pirmiausia pridavė drg. 
Grybas nuo Norwoodo organi

zacijų ir draugų $55.25. Na- 
shuos drg. Egeris surinko ir V. 
Vilkauskas perdavė $54.50 
(labai gaila, kad nepridavė 
aukotojų vardų). Montello 
drg. Stigienė pridavė $50. So. 
Bostono LLD Moterų skyrius 
pridavė $25. Brightoniečiai 
pridavė $22 ir sekantį raščiu
ką : “Mes brightoniečiai prisi
dedam, nors su maža auka, 
dėl sušelpimo Sovietų Sąjun
gos narsiųjų kovotojų. Moterų 
Darbininkių Kliubas aukavo 
$10 ir iš pavienių surinkta 
$12 — viso $22.” A. Damb
rauskienė surinko $10.

Po $25 aukavo: prof. Kubi
lius, A. ir K. Barčiai, Dr. J. 
Repshis, Gitžių šeima, (iš Bed
ford, Mass.) ir J. Žulys. J. Šu
kys $20. Po $15: Mary Kra
sauskas (Montello piknike ji 
aukavo $25, bet per klaidą 
jos vardas netilpo spaudoj. 
Atleiskite mums už tai plaukų 
dabintoja), P. Traupys ir 
Niaurienė. Po $10: Dr. ir 
žmona Barisai, Tėvas, J. Zai- 
nis, A. Domeikiūtė, Mr. ir 
Mrs. Aleknai (geležies ir ma
liavos krautuvės savininkai), 
J. Likas, F. Pakalnis, Ch. 
Waškys, J. ir M. Barris, J. 
Mickevičius, Kvietkus, Wm. 
Zaluba, J. Naujokaitis, An- 
draliūnai, G. Bražinskas, J. 
Liepoms, J. Buzak, J. Mhs- 
teika, J. Motuzą, J. Vaškys, 
Ig. Šidlauskas ir J. Petruškevi
čius.

Po $5: Chubarkis, V. Kviet- 
kauskienė, Žukauskienė, P. 
Lusgauskas, J. Sinkevičius, D. 
Jusius, St. Paura, A. Borash, 
J. švedas, A. ž vingei a, J. ir S. 
Budravicz, G. Masiulionisi 
(Broadway Casino), St. Grub- 
liauskas, Mrs. P. švedas, Wm. 
Dimond, Mrs. Ambrose, J. 
Jeskevičius, A. Buivydas, F. 
Kaulakis, P. Tumėnis, A. Kra
sauskas, St. Rainord, N. Do
meikaitė, E. Masevičienė, J. 
Budravičius. F. Penkauskas 
$3.

Po $2: J. Sindaras, L. Tra
kimavičius, R. čulada, J. Bar
ris, W. J. LePon, Mr. Nežino
mas, U. Kvaliūnas, A. Griga
liūnas, P. Norbuta, A. Damb
rauskas, M. Dambrauskienė 
($2.20), Kaslauskas nuo boso, 
J. Stružas, Mr. ir Mrs. Kara
liai, Babinčikienė.

Po $1: Guligauskas, J. Ma- 
tiliavičius, A. Dovydonis, Mrs. 
Sabulienė, V. Sagailienė, Ne
davė vardo, Navickienė, EI. 
Repšienė, Starkus, S. Družas, 
M. Musteika, K. Kalaušius, 
Kapustas, S. Šapokas, V. Nor
buta, J. Peldžis, C. Stukas, J. 
Jenkus, B. Tamošauskas, P. 
Cox, A. K. Raila, J. Butkus, 
P. Morkevičius, W. Baltušis, 
J. Burba, A. Pilvinis, A. Mese- 
vičius, O. Yesinkienė, J. Bor- 
ris, J. Yesinskas, J. Aleksiu-

nas, A. Smaižis, D. Brazis, K. 
Žukauskas/ K. Juška, O. Mi- 
lienė, R. Perniekus, Z. Kiškis, 
K. Savickas, K. Kilkus, D. Ša
pokas, Alukonis, S. Zurger, A. 
Mikluckis ir Jekimavičienė.

Viso aukų surinkta su smul
kiais ir drg. Zaiviui pridėjus 
$2.31, vienas tūkstantis dole
rių. Drg. J. Žulys neturėjo pi
nigų prie savęs, bet prisižadė
jo $25 priduoti vėliau. Ant ry
tojaus jis savo žodį išpildė ir 
pridavė minėtus pinigus. Tad 
skaitlinė pasidarė tokia: vie
nas tūkstantis ir dvidešimts 
penki doleriai!

Visiems aukotojams, vardu 
komiteto, tariu širdingą ačiū. 
O ypatingai tiems draugams, 
kurie kolonijose rinko aukas. 
Tai draugai norwoodieciai, 
Egeris, brightoniečiai, ridvil- 
liečiai, Dambrauskienė, Chu- 
berkienė ir Tamošauskienė. 
Tai mūsų nenuilstanti partiza
nai. Jiems už tai Sovietų kovo
tojai bus labai dėkingi ir jų 
vardai nebus niekada užmirš
ti !

Pabaigus rinkti aukas, buvo 
perstatytas kalbėti neseniai iš 
Europos atvykęs Sovietų Są
jungos generalinio konsulo at
stotas, Povilas Rotomskis. Ro
tomskis dar pusamžis žmogus, 
iš Lietuvos išvyko, kuomet su
sidarė Lietuvoj Sovietinė val
džia. Jis Maskvoj buvo Lietu
vos atstovas. Jam teko Mas
kvoj pergyventi tas tarpolai- 
kis, kuomet vokiečiai norėjo 
paimti Maskvą. Jo kalba buvo 
diplomatinė, žymint tik svar
biausius klausimus, kurie pai
nioja mūsų visuomenę. Jis pa
žymėjo, kad niekas raudonar
miečių iš Lietuvos neišvijo, kai 
kad fašistų gandai buvo pa
leisti. Jie pasitraukė vokiečių 
stumiami. Taipgi jis pabrėžė, 
kad lietuviai pabėgę nuo vo
kiečių į Sovietų žemę, nėra iš
sklaidyti, o gyvena organiza- 
tyviai. Bet vienas iš svarbiau
sių punktų, kurį kiekvienas tu
rėtų atminti gulant ar keliant, 
kurį Rotomskis pasakė:

“Po šio karo žmonės nebus 
klasifikuojami, kas jie buvo 
pirmiau. Tas nesvarbu. Bet j 
juos bus žiūrima, ką jie veikė 
šiame kare ir kuo jie prisidė
jo, kad palengvinti jo sunku
mą.” •

Šis pasakymas reiškia tą, 
kad dabar negalima sėdėti ant

tvoros ir laukti kur bus laimė
jimas, ten ir aš prisidėsiu. To- 
kis sėdėjimas reiškia rėmimą 
Hitlerio ir jo pasiutusios gau
jos. Dabar kaip tik ir laikas 
pagalvoti, kur mes esame. Ir 
turime apgalvot greit, nes vė
liau gali būti per vėlu!

Vakarienė
Tą pačią dieną, kliubo sve

tainėje buvo vakarienė, kurią 
rengė abidvi LLD kuopos ir 
Piliečių Kliubas. žmonių prisi
rinko pilna salė ir daug turė
jo grįžti namo, nes nebuvo 
vietos.

Be vakarieniaujant, svečiai 
pasakė gana gerų kalbų. Iš jų 
visų vieną pakartosiu, kurią 
pasakė Dr. Repšys:

— Dabartinėj Sovietų sun
kioj kovoj, juos remia tik pro
gresyviai žmonės. Yra tokių, 
kurie atkalbinėja, kad Sovie
tams nieko neaukotų, girdi, 
mes remiame tik savo šalį. To
kie nieks nėra daugiau, kaip 
tik atviri fašistai. Jeigu tokie 
žmonės remia Sovietus, kaip 
Dr. Cabot, kuris žinomas visa
me pasauly, jeigu prezidentas 
Rooseveltas teikia visapusišką 
pagalbą, mūsų laivai plaukia į 
Sovietus ir nuo vokiečių bom
bų skęsta, nusinešdami šimtus 
mūsų sūnų gyvasčių, tai kaip 
tokius galima kitaip vadinti, 
jeigu ne fašistais, kurie truk
do tą pagalbą ? Kurie neremia 
dabar Sovietų Sąjungos, jie 
yra atviri fašistai!

Ačiū daktarui už atvirą pa
sakymą. Rotomskis irgi taip 
klasifikuoja. Aišku, kitaip ir 
būti negali. Taip pat supranta 
ir visi Sovietų žmonės.

Jaunutis.

SUSTIPRĖJO AMERIKIE
ČIŲ JĖGOS SALIAMONO 

SALOSE
Washington. — Amerika 

sudrūtino savo laivyno ir 
kitas jėgas Saliamono sa
lose; sako, kad amerikiečiai 
galės ten ne tik atsilaikyti 
prieš japonus, bet ir užimti 
didesnius plotus.

Washington, spal. 13. — 
Įžiūrima, jog kongresas, pa
gal prez. Roosevelto pasiū
lymą, neužilgo nutars imt 
arinijon 18 ir 19 metų jau
nuolius.

Pirkite Kareiviam KALĖDŲ Dovanas DABAR

LORIMER RESTAURACIJA I
ANTANAS BARZDA, Savininkas 

417 LORIMER ST. “Laisves” Name BROOKLYN

Geriausios rūšies

VALGIAI
Gaminami Europiško 

Ir Amerikoniško 
Stiliaus

Puikūs lietuviško na
mų darbo kllbasal ir 

kepta paršiena

Gaspadorlškai nuvirti 
kopūstai ir barščiai

Atdara nuo anksti ryto iki vėlai vakaro <:WjK 
Penktadieniais ir šeštadieniais atdara per naktį 

Visada yra pasirinkimas pieniškų valgių ir daržovių—virtų ir žalių

•••••••••••••••••••••••••••••••••••t
i MATEVSAS SIMONAVIČIVS Į
• Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga •

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

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

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

•••••••••>••••••••••••••••••••••••••

• Paskutinė Išsiuntimo Diena 1-ma Lapkričio
Užeikite ir apžiūrėkite mūsų

Speciali kareiviams dovanų departmentą

•ROBERT LIPTON
• ATDARA VAKARAIS.

701 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. STagg 2-2178
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SOVIETAI ATKARIAVO EILE POZICIJŲ

Sovietų Oficialiai Pranešimai
MASKVA, spal. 14.'*— Vidunaktinis Sovietų Žinių 

Biuro pranešimas sako:
Mūsų kariuomene Stalingrado srityje atgriebė pozici

jas, kurias buvo praradus diena pirmiau vienoje miesto 
j dalyje. Kituose sektoriuose įvyko kanuolių ir mortirų
) dvikovos. Mūsų artilerijos ugnis sunaikino tris vokiečių

tankus, tris baterijas kanuolių, 16-ką baterijų mortirų, 
sudaužė 10 fortukų ir sunaikino beveik visą kuopą vo
kiečių pėstininkų.

J šiaurių vakarus nuo Stalingrado sovietinė kariuo
menė gynė buvusias savo pozicijas ir kai kuriuose sek
toriuose darė nedidelius staigius užpuolimus, kad pa
tikt priešų pozicijas ir gaut žinių apie juos. Vieno mūsų 
dalinio gvardiečiai atakavo pryšakines vokiečių linijas, 
pastūmė juos kiek atgal ir sunaikino vieną prieštanki
nę kanuolę ir 16 kulkasvaidžių.

Mozdoko srityje (Kaukaze) du batalionai vokiečių 
pėstininkų, remiami tankų ir orlaivių, mėgino atakuoti 
mūsų pozicijas. Raudonarmiečiai iš “X” dalinio su ka- 
nuolėmis ir mortiromis atakavo hitlerininkus ir nugrū
do juos atgal į pirmiau buvusias jų pozicijas. Tose kau
tynėse užmušta apie 300 vokiečių kareivių ir oficierių, su
žalota vienas iš priešų tankų ir sunaikinta trys jų ka- 
nuolės, dvi mortiros ir šeši trokai. Raudonarmiečiai pa
grobė kiekį įrengimų.

Į pietų rytus nuo Novorossiisko sovietiniai marmin
kai, komanduojami Kravčenko, atmušė priešų ataką ir 
pagerino savo pozicijas. Buvo nušluota dvi kuopos prie
šų pėstininkų ir sunaikinta trys tankai.

Viename sektoriuje šiaurvakarinio fronto vokiečiai 
atakavo Sovietų pozicijas. Jų atakos buvo atmuštos. 
Sovietiniai kovotojai užmušė apie 400 vokiečių ir pa
grobė daug karinių reikmenų.

MASKVA, spal. 13. — Naktį iš spalių 12 į 13 d. sovie
tinė kariuomenė vedė mūšius su priešais Stalingrado 
ir Mozdoko srityse.

Stalingrado srityje mūsų kariuomenė atmušė priešų 
atakas. Vokiečių pėstininkai darė ataką, stengdamiesi 
prasiveržti linkui vieno fabriko šiaurvakarinėje miesto 
dalyje; ta ataka buvo atmušta ir daugiau kaip 250 vo
kiečių nukauta.

Naktį sovietiniai kariai užklupo priešų linijas, užmu
šė bent 60 vokiečių, sunaikino 30 kulkasvaidžių ir vieną 
radijo stotį ir pagrobė šešis kulkasvaidžius, 20 automa
tiškų šautuvų ir dvi mortiras.

Mozdoko srityje sovietinė kariuomenė šiek tiek pa
žygiavo pirmyn viename sektoriuje.

Sovietiniai kovos lėktuvai nušovė žemyn aštuonis vo
kiečių orlaivius.

Leningrado fronte per dvi paskutines dienas sovieti
niai šauliai, artilerija ir mortiros nušlavė 400 priešų ir 
sunaikino 28 didžiuosius kulkasvaidžius, 25 fortukus ir 
kelias mortiras.

Smarkus Angly Oro Zy- Japonai Nudūrė Keturis 
gis prieš Kielį Katalikų Misionierius

b I

London, spal. 14. — Nak
tį daugiau kaip 100 Anglių 
jos bombanešių pragaištin
gai degino ir ardė Kielį, 
Vokietijos miestą su didžia 
submarinų stovykla. Anglų 
lakūnai taip audringai pleš
kino, kad nacių priešlėktu
vinės kanuolės Kielyje tapo 
nustelbtos ir negalėjo tik
sliai atsišaudyti.

Anglai prarado devynis 
orlaivius, bet tai menkas 
nuostolis, lyginti su tuo di
džiu naikinimo darbu, kurį 
anglai atliko Kielyje. Tai 
buvo jau 70-tas anglų oro 
žygis prieš Kielį šiame ka
re.

Hitleris Bando Suverst 
Visą Bėdų ant Oro

Berlyno radijas vėl kar
totinai dejavo, kad smar
kūs lietūs, girdi, kliudo vo
kiečiams žygiuoti šiauri
niame ir centraliniame Ru
sijos frontuose, o šiauriniai 
me Karelijos fronte sniegas 
ir lietus kartu labai trukdą 
vokiečių veiksmus.

Blogu oru hitlerininkai 
taipgi aiškina paskutinius 
savo prakišimus Stalingra
do ir Kaukazo frontuose.

Washington. — Amerikos 
vyriausybė įspėjo, jog karo 

* pramonės centruose ji gal 
užims tūlus privačius na- 

Igr mus, kaipo butus apsigyni
mo fabrikų darbininkams 
gyventi.

HKv

London. — Tasimoke, 
Guadalcanal saloje, buvo 
rasta kūnai dviejų katalikų 
kunigų misionierių ir dvie
jų misionierkų. Kūnų tyri
mas parodė, kad japonai 
durtuvais paskerdė tuos ke
turis dvasiškius.

Vokiečių Kapinynas
Maskva. — Pravda rašo, 

jog viena priekalnė į šiau
rių vakarus nuo Stalingra
do yra “užversta šimtais 
sudaužytų tankų Hitlerio; 
ten žuvo desėtkai tūkstan
čių vokiečių, ir tai yra miL' 
žiniškas jų kapinynas.”

NEVALIA TURĖT DAUGIAU 
KAIP 5 TAJERIUS

Washington. — Valdiška 
kainų administracija pa
tvarkė, kad jokiam auto-/ 
mobilio savininkui nevalia 
turėt daugiau kaip penkis 
tajerius, taigi tik vieną ta- 
jerį ekstra.

Sužinojus, jog kas turi 
daugiau kaip penkis taje
rius iš viso, tam bus atim
ta leidimas pirkti gazolino, 
kol jis neparduos tajerių 
perviršį, pagal vyriausybės 
nurodymus. Kas persmar- 
kiai važinės, iš jo taip pat 
galės būti atimta gazolino 
pirkimo knygutė.

Maskva. —- Į pietus nuo 
Stalingrado sovietiniai ko
votojai atėmė iš vokiečių 
vieną svarbų, tvirtovišką 
centrą.

KITĄMET AMERIKA TURĖS
7,500,000 ARMIJĄ Detroito Žinios

Washington, spal. 14. — 
Jungtinių Valstijų karo mi 
nisteris Stimson pranešė, 
jog dabar Amerikos armijoj 
yra 3 milionai 250 tūkstan
čių vyrų, o sekančiais me
tais šios šalies armija turės 
būti padidinta iki pusaštun- 
to miliono karių iš viso.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

armija dabar tvarko jo visą 
gyvenimą.

Savo “Vienybėje” (spalių. 9 
d.) Juozas Tysliava džiaugia
si, kad mes jį gerai išgarsinę. 
Pirmiau beveik niekas apie jį 
niekas nežinoję, bet dabar be
veik visas svietas žinąs, kad, 
ot, Juozas Tysliava gyvena 
šioje ašarų pakalnėje.

O visgi man nepavydu jam 
tos garbės. Ne kiekvienu “pa
garsėjimu” žmogui galima di
džiuotis. Visas svietas juk žino 
Hitlerį, žino taipgi Quislinga. 
Svietas gana daug savo laiku 
taipgi girdėjo apie Al. Ca
pone.

Jie baisiai “garsūs.” Bet ku
ris doras žmogus tos garbės 
pavydi? Jie garsūs kaipo 
gengsteriai.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

PHILADELPHIA, PA.
Sekmadienį, spalių 18 d. įvyks 

Veikiančio Komiteto ir visų orga
nizacijų narių visuotinas susirinki
mas. Liaudies Name, 735 Fair
mount Ave., 2-rą vai. dieną. Šiame 
susirinkime bus išduotas “Laisvės” 
pikniko raportas; apkalbėsime “L.” 
pikniko darbininkų pokilį, kuris 
įvyks už savaitės laiko. Taipgi 
svarstysime “L.” bankieto rengimą 
ir kitus svarbius reikalus. — Sekr. 
(242-244)

ALDLD 10 kp. susirinkimas įvyks 
sekmadienį, 18 d. spalių, Liaudies 
Name, 735 Fairmount Ave., 5 vai. 
vak. Šiame susirinkime išrinksime 
delegatus į 6-to apskr. konferenciją, 
kuri įvyks 25 d. spalių, Fairmount 
Ave., 11 vai. ryto. Užsimokėkite 
duokles. Dalyvaukite susirinkime.— 
Sekr. (242-244)

ALDLD 141 kp. susirinkimas 
įvyks sekmadienį, 18 d. spalių, 2 v. 
dieną. 143 Pierce St. Draugai, bū
kite laiku. Reikės išrinkti delega
tus į 6-to apskr. konferenciją ir 
svarstyti kitus reikalus. — Valdy
ba. (242-244)

DETROIT, MICH.
ALDLD 52 kp. susirinkimas 

įvyks spalių 18 d., 1:30 vai. dieną, 
Draugijų Salėje, 4097 Porter St. Vi
si nariai malonėkite pribūti susi
rinkime. — Sekr. (242-243)

SCRANTON, PA.
Literatūros 39 kp. susirinkimas 

įvyks 18 d. spalių, pas dd. Indriu- 
lius, 415 Electric St., 2 vai. dieną. 
Turime visi dalyvauti, nes reikės 
pradėti veikti. Po susirinkimo įvyks 
12-to apskr. koncertas, 6 v. v., 325 
E. Market St., Wilkes-Barre, ku
riame dalyvaus meno spėkos, kaip 
4ai: Birutė Ramoškaitė, V. Valukas, 
S. Kuzmickas ir Lyros Choras. 
Įžanga 50c. Po koncerto vakarienė. 
Kp. Sekr. P. Šlekaitis. (242-244)

WILKES-BARRE, PA.
ALDLD 12 Apskr. metinis kon

certas įvyks spalių 18 d. Lietuvių 
Kliubo salėje, 325 E. Market St. 
Bus puiki programa.' Kviečiame vie
tinius ir iš toliau dalyvauti. Pradžia 
nevėliau kaip 6 v. v. (Valdyba).

(242-244)

WORCESTER, MASS.
Sekmadienį, spalių 18 d. įvyks 

paskutinis rudeninis piknikas, prieš 
uždarymą Olympia Parko. Prašome 
draugų dalyvauti piknike, pasinau
dot gražiu rudenio oru, praleisti 
smagiai laiką. Visas pelnas skiria
mas K. P. Rinkimų kampanijai. Ti
kimės matyti šiame piknike visus 
pažangius apšvietos darbo rėmėjus. 
— K. P. Liet. Skyr. (242-244)

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)

Atydai LLD 52 Kp. Nariu
Nuo praėjusių metų pabai

gos iki dabar LT JI 52 kp. susi
rinkimai buvo laikomi sekma
dienių rytais. Daugelis narių 
sakydavo, kad jiems nepato
gus laikas ateiti į susirinkimą 
ryte, ypač moterys sakydavo, 
kad reikia gaminti pietus ir 
kitus dalykus prižiūrėti, todėl 
neateidavo į susirinkimus. Da
bar yra nutarta laikyti LLD 
52 kp. susirinkimus taip pat 
trečiam sekmadieny kiekvieno 
mėnesio, tik bus laikomi nuo 
1:30 vai. po pietų, 4097 Port
er St. Todėl manome, kad 
kaip vyram, taip moterims 
bus patogus laikas ir visus na
rius kviečiame skaitlingai da
lyvauti sekmadienį, spalių, 18 
d., 1:30 vai. po pietų.

Dar yra keletas narių ne
užsimokėjusių už 1942 metus 
mokesčių į LLD. Mes labai 
kviečiame kaip draugus, taip 
ir drauges būti gerame stovyj, 
pilnai užsimokėjusiais, nes ži
note, kad LLD Centre susida
ro daug išlaidų dėl spaudos 
darbų, todėl nario mokestis 
daug prisideda prie greitesnio 
išleidimo knygų ir žurnalo 
“Šviesos.” žinokite, draugai ir 
draugės, kad važinėti po sta
bas, kolektuoti duokles, nėra 
laiko ir kaštuoja gazolinas ir 
automobilio dėvėjimas. Taipgi 
yra daug geresnė tvarką, kada 
narys užsimoka kuopos susi
rinkime, ir tuo patim laiku 
gali pasiimti jam priklauso
mas knygas, ir tarti žodį kitą 
link organizacijos reikalų. To
dėl visi nariai dalyvaukite se
kamą sekmadienį 52 kp. susi
rinkime ir kurie nemokėję 
duoklių stengkitės užsimokė
ti.

M. Alviniene, Kp. Org.

Bus Detroite Liudmila 
Pavličenko

Garsi Sovietų karžygė mer
gina partizanų vadovė Liud
mila Pavličenko bus Detroite

Clement Vokietaitis
Lietuvis Advokatas 

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. TRiangle 5-3622

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

- -Į

| ★ LIETUVIŠKAS ★ S
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S (VALGYKLA IR ALINE) S 
n Rheingold Extra Dry Allis S 
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§ Importuotų ir Vietinių o 
« Kasdien Turime W 
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Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius—Undertaker

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

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

šeštadienį ir sekmadienį, spa
lių, 17 ir 18 dienomis, šešta
dienį lankysis po karinės pra
monės įstaigas ir dalyvaus ra
dijo programose. Sekmadienį 
bus masinės prakalbos Cass 
Technical High School, ant 
Grand River ir Vernor, 7 vai. 
vakare. Ten mes galėsime ne 
tik matyti, bet ir girdėt Liud- 
milos prakalbą. Ji čion atvyks
ta sykiu su keletą įžymių 
ypatų, kaip Belgijos karalie
nė, Chinijos Chiang Kai Šėko 
moteris ir daugiau svetimų ša
lių įžymių žmonių. Rengia 
Suvienytų Tautų Karžygių Ko
mitetas. Nepamirškime būti 
prakalbose.

Detroito Kalendorius
Spalių 24 d., 7 vai. vakare 

Draugijų Svetainės naudai 
įvyks vakarienė ir šokiai su 
programa. Rengia svetainės 
komitetas.

Moterų, Pažangos Kliubo 
choro pamokos kas trečiadie
nis nuo 8 vai. vakare.

Aido Choro pamokos kas 
sekmadienis nuo 11 vai. ryte, 
4097 Porter St.

Spalių 25 d., nuo 2 vai. po 
pietų įvyks masinės prakalbos 
link rinkimų kampanijos; ren
gia LLD 52 kp., 4097 Porter 
St. Bus gerų kalbėtojų angliš
kai ir lietuviškai. Alvinas.

Rochester, N. Y.
Tarpe Rochesterio lietuvių 

katalikų buvo ir tebėra siste- 
matiškai skleidžiama nacių 
propaganda, per spaudą ir 
gyvu žodžiu. Tačiaus, Hitlerio 
propagandistų veiklos pasek
mės palyginamai — mizernos, 
tiktai keliolika nepataisomai

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

530 Summer Avenue 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

F. W. Shalins 
(Shalinskas) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Ave. 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

chareesT
UP-TO-DATE 1

BARBER SHOP
’ K. Degutis, Savininkas
Prielankus Patarnavimas
306 Union Avenue

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

Gerai Patyrę Barberial
I.............. - " -E)

FOTOGRAFAS
/

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

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

JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn

Kamp. Broadway ir Stone Ave. 
prie Chauncey St., Broadway Line 
, Tel. GLenmore 5-6191 

suklaidino, o didžiuma vistiek 
netiki, kad (Hitleris išlaisvino 
Lietuvą. Tiesa, daugeliui dar 
tebėra įkalta į galvas nacių 
“filozofija” tokia: “Kuomet 
ruskiai ir vokiečiai besimušda
mi nusilps, tai tuomet Anglija 
su Amerika nuvers bolševikų 
valdžią, Staliną pakars, o Hit
lerio paprašys, kad jis atiduo
tų Lietuvą tiem vyram, kurie 
pas prezidentą Rooseveltą ne
šė cibuką.” Jei tie taip ma
nanti lietuviai nebūtų nuolat 
klaidinami per pro-nacišką 
spaudą ir nacių prietelį, atsi
prašant dvasišką vadą ir jei 
jie gautų teisingas informaci
jas apie pasibaisėtiną nacių 
terorą Lietuvoj, tai jie aiškiai 
pamatytų, kas ištikrųjų deda 
pastangas, aukoja gyvastis, 
kad išlaisvinti ir išlaisvins Lie
tuvą. Tuomet tie lietuviai, ku
rie yra per ilgą laiką nuodija
mi fašistiniais nuodais, su 
šluota vytų iš savo tarpo pro
pagandistus, kurie žodžiu ir 
raštu, viešai ir slaptai agen- 
tauja Lietuvos budeliam — 
naciam. Mes, “Laisvės” ir 
“Vilnies” skaitytojai, galime ir 
privalome jiem suteikti tas 
teisingas ir naudingas infor
macijas. Dabar yra dienraščių 
“Laisvės” ir “Vilnies” vajus, 
duokime savo pažįstamiem pa- 
rapijonam paskaityt tuos laik
raščius, pakalbinkime juos, 
kad užsirašytų vieną tų teisin
gų žinių ir informacijų sklei
dėją.

• “ • •
Kas turite panešiotų arba 

naujų atliekamų drapanų ir 
apavų, Russian War Relief or
ganizacija prašo, kad paauko
tumėte Sovietų Sąjungos žmo
nėms. Drapanų priėmimo sky
riai yra Schines teatruose, 
Monroe, Cameo ir kituose.

Rochesteryje savo pastan

Lietuvių Kuro Kompanija
Įsigykite žiemai anglių, nes į rudenį bus 

sunkus anglių pristatymas į miestus

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

NOTARY
PUBLIC

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

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

660 Grand Street Brooklyn, N. Y.

CHARLES I ROMAN 
(RAMANAUSKAS) 

DIREKTORIUS 
LAIDOTUVIŲ
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gomis ir pasišventimu teikti 
paramą Sovietų Sąjungos žmo
nėms, užima pirmą vietą lietu
vės mezgėjos. Jos tam tikslui 
nenuilstančiai prisideda auko
mis ir darbais. Bravo, draugės 
moterys!

Spalių 16 d. Gedemino sve
tainėj bus svarbios prakalbos, 
kalbės (angliškai) profesorius 
Walden Moore, kandidatas į 
kongresmanus. Prof. Moore 
yra nuoširdus fašizmo priešas. 
Jis jau Ispanijos karo laikuo
se buvo gražiai pasižymėjęs 
kaipo lojalistų draugas. Aišku, 
tokis žmogus kongrese dabar 
labai reikalingas. Ant prakal
bų kviečiami visi. Įžanga vel
tui. J. Bullis.

Akiniai už $7.50
Per sekančias 30 dienų, mes 

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

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

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

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

STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y.

SBŠ
TELEPHONE K

STAGG 2-5043

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
moderniškai įruošta mū
sų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 

būsite patenkinti.

J
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1113 Mt. Vernon St
Philadelphia, Pa
Telefonas Poplar 4110

J
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NewYorko^ii0žfe?lnl(H
’’Laisvės” KoncertasBalsuotojai Gali Pa

daryti Savaip
Pereito antradienio vakarą 

vėl buvo komunistų radijo 
programa, kurioje du jauni 
komunistų vadai, Gilbert 
Green, komunistų organizaci
jos šioj valstijoj sekretorius, ir 
Simon W. Gerson, komunistų 
rinkimų kampanijos vedėjas 
pasakė daug įdomių dalykų 
pasikalbėjimo — klausimų ir 
atsakymų — formoj.

Programa buvo viena iš re
guliarių du syk savaitinių 
programų, duodamų kas an
tradienio ir ketvirtadienio va
karo 10 vai. iš stoties WQXR, 
1560 klcs.

Green sakė, kad “tarp Ben
nett ir Dewey ir jų atstovau
jamų jėgų nėra vieno už kitą 
geresnio.” Kad Dėwey atsto
vauja Hooverio apyserišką po
litiką ir reakcinius prieš-Will- 
kie nusistačiusius republiko- 
nus, o Bennettas, boso Farley 
kandidatas yra įkvėptas ir re
miamas defytistų ir krikščio
nių frontininkų.

Balsuotojai, sakė Green, ga
lėtų praversti abu sumobiliza- 
vimu daugiausia balsų kitiems 
kandidatams, pirmoj • vietoj 
komunistų kandidatui į guber
natorius, ir išrenkant kitus aiš
kius karo laimėjimo viršinin
kus valstijai ir atstovus į kon
gresą bei valstijos seimelį.

L. K. N.

CIO Išleido Sąrašą 
Remtinu Kandidatų

New Yorko CIO išleido ir 
skleidžia mieste 12-kos pusla
pių “folderį” (sulankstomą la
pelį), kuriame sužymi visus 
CIO unijų konferencijos užgir- 
tus kandidatus, pradedant 
darbiečių kandidatu į guber
natorius Dean Alfange, kan
didatu į gub. pavaduotojus 
Charles Poletti, į prokurorus 
Henry Epstein, į kontrolierius 
O’Leary ir baigiant kandida
tais į assemblimanus.

Susidarė Komitetas 
Išrinkimui Davis

Kunigas Ethelred Brown 
pereitą pirmadienį paskelbė, 
kad yra susidaręs žymių Pilie
čių Nepartinis Komitetas išrin
kimui Benjamin’o Davis, Jr., 
kongresmanu iš New Yorko 
valstijos.

Davis yra Komunistų Parti
jos kandidatas nuo visos vals
tijos (at-large). Antruoju ko
munistų kandidatu į kongres- 
manus at-large yra Elizabeth 
Gurley Flynn, paskilbus ko- 
lumnistė, kovotoja ir prakal- 
bininkė.

Pronacis Nenorįs 
Būt Amerikonu

Thore Kristain Inge, 45 m., 
118 E. 85th St., New Yorke,
buvęs jieškomas teismo už 
prasikaltimą drafto įstatymui 
ir prilipęs liepto galą sumanė 
pademonstruoti už nacius, 
pats pasidavė prokurorui, sa
kydamas, jog jis dėlto slėpę- 
sis nuo drafto, kad nenorįs 
remti Amerikos prieš Vokieti
ją ir Italiją. Esą, jis norėtų 
kariauti su naciais prieš So
vietų Sąjungą ir komunistus.

Inge yra gimęs Norvegijoj, 
čionai įsipilietinęs 1921 m., 
prekinio laivo jūrininkas su 
kapitono laipsniu, laivas, ant 
kurio jis plaukiojo, pereitą 
vasarą buvo priešų torpeduo
tas Atlantike.

Iš tiesų, reikėtų tik stebėtis, 
jeigu laivai atliktų kelionę be 
nelaimes, kuomet ant jų ran
dasi toki aiškūs pronaciai, 
kaip Inge.

Šiemet Laisvė duos labai gražy koncertą. Turėsime naujų 
talenty, apie kuriuos greit spaudoje pranešime.

Laisvės koncertas įvyks lapkričio (Nov.) 8 d., Labor Lyceum 
salėje, Brooklyne. Tai toje pat vietoje, kur visada būna.

Visy Laisvės rėmėjy prašome iš anksto įsigyti koncerto įžan
gos bilietus. Taipgi prašome talkos platinti bilietus. Kiekvie
nas turime pasirūpinti, kad koncertas pavyktų. Bilietai jau 
gatavi.

Koncerto Komisija.

DAUG KAS GRAŽAUS PAS AIDO 
CHORA IR AIDIEČIUS

Kada mūsų mylimas choras 
Aidas užtraukia mūsų mėgia
miausią dainelę arba ir bile 
kurią dainą, mus nuteikia 
džiaugsmingas ir jam dėkin
gas jausmas. Juo gražiau ir 
maloniau jų dainos atsiliepia į 
mūsų jausmus, jeigu arčiau 
pažįstame choro sunkias pa
stangas ir tuos žmones, kurie, 
užsimiršę save, mums tą gro
žę sutveria.

Choro dainos, reikia nepa
miršti, yra masiniai sukurta 
grožė, kam reikalinga ne vie
no, bet desėtkų žmonių pasi
šventimo, talento, susiklausy
mo, užsimiršimo smulkmenų 
vienam dideliam tikslui. Tame 
būryje rasi motiną su dukra, 
tėvą su sūnumi, jaunas moti
nas, palikusias mažus vaikus 
daboti motinai, uošvei ar kai- 
minkai, jaunutes studentes, 
pertraukoj skubinančias pa
ruošti sekamai dienai lekcijas, 
organizacijų veikėjus, kurių 
tūlas neatsimena, kada turė
jęs liuosą vakarą, karo indus
trijos darbininkus, kurie men
kai numigę dieną pirm eidami 
darban į naktinį šiftą atbūna

PATAISA
Surprizo “partė” dėl Cle

ments ir Beatrice Bready buvo 
surengta namuose, 125 Lenox 
Road. Ją aprašant buvo minė
ta, būk surengta per d.d. 
Demsienę ir Repinskienę, bet, 
kaip patirta vėliau, “partę” 
surengė drg. Misevičienė, Brie
dienės sesuo. Atsiprašau už 
klaidą. Dalyvavęs.

Newyerkietį Pagerbs 
Už Pagerinimus

Karui Produkcijos Taryba, 
Washingtone, pagerbė new- 
yorkietį darbininką Emil Ko- 
muves už sugestijas pagerini
mui įrankių mieravimui instru
mentų.

Komuves yra pirmas New 
Yorko miesto darbininkas ga
vęs tokį paminėjimą. Jis dirba 
International Projector Corp., 
92 Gold St., yra Elektristų, 
Radio ir Mašinistų Unijos Lo- 
kalo 475-to narys.

Trys brooklyniškiai prekių 
vežikai turėję didelį palinki
mą į kvepiančius veidui gra- 
žylus, bet ne sau, kitiems, ku
rie irgi tų gražylų norėjo ne 
sau, bet parduoti. Pasekmė
buvo ta, kad trys pristatytojai 
ir trys pigiai pirkusieji bus 
teisiami už vagystę.

Irving Wexler, kitaip žino
mas vardu Wexley1 Gordon, 
suimtas kaltinimu šmugeliškai 
išturgavojus 10,000 svarų cuk
raus.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

ALDLD 2-ro Apskričio susirin
kimas įvyks šį penktadienį, spalio 
(October) 16 d., 7-tą vai. vak., 
"Laisvės” name. Visi Apskričio ko
miteto nariai būkite. — A. Gilman.

(242-243)

MOTERŲ ATYDAI
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)

choro pamokas. Visus negi iš
vardysi nei suminėsi.

Paimkime kad ir veteraną 
veikėją J. Nalivaiką, kuris 
kriaučiuose bei kliube turi 
įvairių pareigų-pareigėlių, ra
šinėja dienraščiui Laisvei, ar
ba A. Veličką, veiklų kliubię- 
tį, LDS didžiulės kuopos pir
mininką. Daug jie turi parei
gų. Geresniais laikais iš cho
ro jie buvo pasitraukę, tarėsi 
nebepajėgsią visur tiek daug 
nudirbti. Bet kada prasidėjo 
karas, jaunuoliai choristai 
pradėjo išeidinėti, kariuome
nėn, kiti išvažinėti į kitus 
miestus karo darbams, jie ta
rė: “Aido Choras ir kartu su 
juo lietuviška daina turi gy
vuoti. Dabar labiau, negu ka
da pirmiau, privalo tarnauti 
lietuvių visuomene'.” Ir jie, 
nežiūrint kitų darbų, pasiryžo 
sunkiau dirbti, kad neleisti ka
rui palaidoti chorą.

šie du vyrai — • tik pavyz
dys visų vyrų ir moterų cho
ristų, turinčių pareigas ir ki
tose organizacijose.

Arba štai mat;u pamokų 
pertraukose mažytę Florence 
Kazakevičiūtę, 11 metų, da
rant savo vakarinį mokyklos 
darbą.

— Ką čionai veikiate? — 
paklausiau.

— Vincas su Jurgiu, mano 
broliai, dabar negali dainuoti, 
tad aš atėjau jų vieton, — at
sakė mergaitė. Jos abu broliai 
visada dainavo chore prieš iš
eisiant tarnauti mūsų kraštui.

Tai tokia dvasia vyrauja 
Aido Choro jaunime ir senime. 
Ir dėl tos dvasios choras mums 
yra juo malonesniu, jo dainos 
b r a n g e s nėmis. Tai dėlto 
Brooklyno lietuviai tą savo są- 
jausmą chorui ir grožėsį jo 
dainoms ruošiasi pareikšti 
skaitlingu dalyvumu Aido 
Choro 30 metų sukakties jubi- 
lėjiniame koncerte, kuris įvyks 
šį sekmadienį, spalių 18-tą, 
New National Hali, 261 
Driggs Ave., Brooklyne.

Choro Mylėtojas.

Darbo Unijų Komitetas 
Išrinkimai Amterio

Išrinkimui komunistų kandi
dato Amter į gubernatorius 
susidariusio komiteto, New 
Yorke, viršininkais yra Ben 
Gold, kailiasiuvių unijos va
das; Clarina Michaelson, Ra
kandų Unijos Jungtinės Tary
bos organizatorė; William Al
bertson, generalis Veiterių 
Unijos, AFL, organizatorius.

Komunistai atidarė rinkimų 
kampanijos centralinę raštinę 
11 W. 42nd St., New Yorke.

Phillip Handel sulaikytas 
kvotimui po $5,000 kaucija už 
turėjimą dviejų oficialių žmo
nų ir trečios vestos naminiu 
kontraktu.

Sveikino Negrų Ir Balty 
Vieningumu

Užklaustas, kaip jam atro
do pasielgimas baltų ir negrų 
rendauninku 921 ir 925 St. 
Marks Avenue apartmentuose, 
to distrikto assemblymanas 
Irwin Esteingut atsakė:

“Tai yra puiku. Tas priside
da prie vieningumo rėmimui 
karo ir parėmimui mūsų pre
zidento . . .”

Dalykas tuose hildinguose 
dėjosi taip:

Namų savininkas paskelbė, 
jog į bildingus bus įleidžiami 
ir negrai gyventojai, reikšmin- 
gar pridėdamas, jog tie, baltie
ji, kuriem tas nepatinka, gali 
išsikraustyti. Gyventojai su
prato, jog tai reiškia bildingų 
paskelbimą “Jim Crow” 
apartmentais ir pakėlimą ven
dų, kaip paprastai yra daro-
ma, kada išrenduojama neg- 

I rams. Gyventojai ne tik nesi-

kraustė lauk, bet ūmai susita
rė, susišaukė mitingus, susira
šė į Rendauninku Lygą ir su
darė iš negrų ir baltų rendau
ninku bendrą komitetą.

Mos taipgi sakome, jog pa
sielgta puikiai — vieningume 
galybė. Ir turime šiokią tokią 
teisę jų pasielgimu didžiuotis, 
kadangi to pažangiais žmo
nėm apgyvento bildingo vedė
ju yra Petraitis, Laisvės skai
tytojas.

Metropolitan Skelbia
Numažinimą Kainu

Metropolitan Operos vedė- 
I jai skelbia, kad šių metų prog
ramoms tikietų kainos būsian
čios žemesnės, ne aukščiau $5 

j ir nuo $1 iki $3.25 šeštadienių 
vakarais.

Opera taipgi skelbia turė
sianti naują orkestrus konduk
torių Georg Scell ir daug nau- 

j jų dainininkų, amerikiečių ir 
1 sveturgimių. Tarpe naujų

amerikiečių yra James Mel
ton, Walter Cassel, Doris 
Doree, Osie Hawkins, Lillian 
Raymondi, Frances Greer, 
Margaret Harshaw. Iš svetur
gimių : Lorenzo Alvary, Jac
ques Gerard, Hertha Glaz, 
Martial Singher. Zinka Mila- 
nov, dainavusi užpernai, su
grąžinama operon.

Lillian Raymondi, scranto- 
nietė, yra tik 20 metų mergi
na.

Bijantiem Šalčio
Miesto Sveikatos Taryba 

' pereitą antradienį nutarė vi
ešuose aliejumi šildomuose bil- 
! dinguose 65 laipsnius šilumos 
skaityti legaliu laipsniu. Tai- 

igi, esant stuboj ar įstaigoj tiek 
šilumos negalėsite skustis, kai 
šalta. Bijantiem šalčio patarti
na šiemet įsitaisyti šiltesnius 
drabužius.

“Laisvėje” galima gauti 
Apsigynimo Bonai

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

Keturios bolių alleys
Kainos Prieinamos

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

AIDO CHORO 30 METŲ JUBILĖJAUS

Operetiškos Koncertas

BROOKLYN, N. Y.
Įžanga 50c. ir 75c. (įskaitant taksus)

Aido Choras, Vadovaujant Aldonai Žilinskaitei, Kuris Yra Pasiruošęs Nustebinti Publiką Šiame Koncerte 
Gražiomis Dainomis ir Puikiu Jų Sudainavimu

Aldona Klimaitė dalyvauja kaipo solistė •
• Į Bus gražių solų, duetų, kvartetų ir dainuos visas choras • 

Visą vasarą Aido Choras mokinosi tas dainas, kurias dainuos savo jubilejiniame koncerte. Atei
kite išgirsti Aido Choro gražiausių operetiškų dainų, išsimokytų per 30 metų jo gyvavimo.

PO KONCERTO ŠOKIAI-GERA ORKESTRĄ
KONCERTAS BUS GRAŽIOJE SALĖJE

POLISH NATIONAL HALL
261 DRIGGS AVE.,

Pradžia 6:30 vai. vakaro

iiji IS OctoberF 1942

Tai bus rinkinys gražiausių dainų iš Aido Choro vaidintų operečių ir 
liaudies dainų laike 30 metų jo gyvavimo

Sekmadiea&į, Sf

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 ŠONAI “ V*”1
Telephone EVergreen 7-8451

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

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

kad visados bus patenkinti.

Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį!
TURIME GERŲ VYNŲ IR DEGTINIŲ 

Ateikite pasimatyti su Giviais 
totai Geriausias Alus Brooklyne

459 GRAND ST.
Skersai nuo Republic Teatro 

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

•Q
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