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Musu rugiapjūtė.
Pamoka iš istorijos.
Apsiverkė dėl bestijos.
Niekšų gadynė.
Nepasibaigiančios “bėdos.”*

Rašo A. BIMBA

Dar gana lėtai tebeina dien
raščio “Laisvės” vajus. Matote 
patys iš administracijos pra
nešimų.

O vargiai kada mūsų istori
joje buvo toks svarbus reika
las užrašinėti darbininkišką 
laikraštį naujiems žmonėms. 
Ir progų yra, nes žmonės da
bar geriau dirba ir, taip sa
kant, “ant dolerio nemiršta.”

Todėl jūs, draugai senieji 
skaitytojai, pasiraitokite ran
koves. Padėkite savo dienraš
čiui pasiekti naujas lietuvių 
mases.

Prieš kelias dienas vienas 
draugas atsiuntė man laišką 
ir šešių dolerių vertės čekį. 
Jis sako: Jeigu mano brolis, 
kuris ten ir ten gyvena, ne
skaito “Laisvės,” tai už tuos 
pinigus užrašyk jam dienraš
tį. Taip ir buvo padaryta.

Labai daugelis iš jūsų turi
te brolių ar šiaip giminių, ku- j 
rie neskaito “Laisvės.” Šutei-j 
kite jiems tą puikią dovaną! I

Lietuvių Literatūros Draugi
jos vajus irgi prasideda. Kuo
pų ir narių pareiga darbuotis. 
Lai šis Draugijos vajus bus vi
siems didžioji rugiapjūtė!

Šį sekmadienį Philadelphijoj j 
įvyks LLD šešto Apskričio ; 
konferencija.

Draugai, jūsų apskrityje pa
dėtis yra gana prasta. Dar 
daug narių nemokėję duoklių ! 
už šiuos metus. Kelios kuopos 1 
reikalauja greičiausios atydos. 
Pasikalbėkite apie tai konfe
rencijoje.

Tai labai sena giesmė, kad; ragino per radiją Francijos 
civiliai žmonės neturį rūpintis 
karo strategija. Lai, girdi, mi- 
litariniai ekspertai veda mus, 
o mes tik paskuj juos sekime.

Šis klausimas buvo griežtai 
kilęs Amerikos Civiliniam Ka
re, Lincolno prezidentavimo 
laikais.

Karinio štabo vadu buvo ge
nerolas McClellan. Tai buvo 
niekam tikes sutvėrimas, ku
ris beveik pražudė visą kovos 
reikalą — būtų pražudęs, jei
gu nebūtų buvęs paimtas už 
ausų ir išmestas iš tos vietos.

žmonėms pritrūko kantry
bės. Ėjo reikalavimai, kad fe- 
deralė armija darytų puolimus 
ant vergijos savininkų armi
jos. McClellan neklausė. Wa- 
shingtono kongresmanai ir se
natoriai užstojo už McClellan 
ir reikalavo, kad žmonės nesi
kištų į karo “strategiją.”

Atėjo rinkimai. Beveik visi 
McClellan šalininkai tapo iš
valyti iš kongreso, šiaurinės 
armijos pryšakin Lincolnas 
pastatė naują vadovybę, šiau
riai pradėjo ofensyvą. Karo 
reikalai pakrypo gerojon pu
sėn.

žmonės padiktavo karo 
strategiją!

Pirmutinis apverkti nacio 
Hess likimą ir prakeikti So
vietų Sąjungą už patarimą da
bar bausti nacių, vadus, kurie 
patenka į talkininkų rankas, 
vėl pasirodė “Naujienų” re
daktorius Pijus Grigaitis.

Spalių 16 dieną jis gvoltu 
šaukia: “Čia būtų ne teisingu
mo vykdymas prieš piktada
rius, bet belaisvių žudymas.”

Ar girdėjote, Hitlerio deši
nė ranka, kriminalistas ‘Hess, 
“belaisvis”! Jį reikia, pagal 
Grigaičio filosofiją, gerai pa
šerti ir pauvažoti.

Bet kaip su naciais sabotaž- 
ninkais, kurie buvo slaptai pri
buvę Amerikon Hitlerio darbą 
dirbti? Juos mūsų valdžia nu
teisė ir nužudė, kaip šunis.

Kodėl Grigaitis neišdrįso 
viėšai už tai prakeikti Ameri-
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Lavai Liepia Francūzams 
Tarnaut Naciam prieš SSRS

Amerikos Lakūnai be 
Atlaidos Pleškina 

Japonus 2-se Srityse 
Oficialiai Amerikos Pranešimai

WASHINGTON, spal. 20.—Karinės Jungtinių Valsti
jų vyriausybės pranešimas seka:

PIETINIS RAMUSIS VANDENYNAS
Pranešama, kad Saliamono salų srityje dar tebėra 

dideli skaičiai karinių ir pagalbinių Japonijos laivų, bet 
jau neišsikėlė daugiau japonų karių į Guadalcanal sa
lą.

Amerikos lėktuvai nuolat bombardavo priešų kariuo
menės ir reikmenų centrus spalių 18 ir 19 d. Guadalca
nal saloje. Nėra pranešimų apie jokius ofensyvius atvy
kusių po spalių 15 d. japonų veiksmus prieš mūsų po
zicijas.

Amerikiečių Lekiančios Tvirtumos bombardavo japo
nus Rekata Įlankos srityje ir sukėlė gaisrus.

ŠIAURINIS RAMUSIS VANDENYNAS
Amerikos armijos bombanešiai Liberatoriai numetė 

12 tonų bombų ant japonų pakrantinių įrengimų saloje 
Kiškoje (vakariniuose Aleutuose) ir ant prisvilusio prie 
prieplaukos seklumos jų laivo. Pastebėta gaisrai priešų 
stovyklų srityje .

GENEROLAS CHARLES DE GAULLE
ŠAUKIA FRANCŪZUS KOVON

London. — Generolas 
Charles de Gaulle, Kovo
jančiųjų Francūzų vadas, 

gyventojus priešintis P. La- 
val’iui, Vichy Francijos val
džios galvai, francūzų par- 
davikui, Hitlerio pastumdė
liui. Gen. de Gaulle ypač 
atsišaukė į francūzus laužyt 
Lavalio įsakymą, liepiantį 
jiem važiuot Vokietijon 
dirbti.

Tuo tarpu generolo de 
Gaulle rėmėjai Vichy Fran- 
cijoj slapta aplipdė fabrikus 
lapeliais, sakančiais:

“Prancūzai darbininkai, 
jeigu jūs dirbsite Vokieti
joj, jūs kalsite geležinius 
pančius Franci jai surakini 
Jeigu jūs važiuosite Vokie

Prezidentas Pasirašo 
Naują Taksų Biliy

Washington, spal. 21. — 
Pranešama, kad prezidentas 
Rooseveltas šiandien pasi
rašys kongreso tarimą, pa
gal kurį turės mokėt val
džiai Pergalės Taksus visi 
pavieniai asmenys, kurie už
dirba daugiau negu 12 do
lerių per savaitę, ir vedę 
vyrai, kurių uždarbis sie
kia virš $1,200 per metus. 
Šie taksai bus reguliariai 
išimami iš algų ir kitų paja-< 
mų.

Asmenys, kurie gauna 2,- 
000 dol. per metus, mokės 
po 13 procentų taksų vietoj 
dabartinių 6 procentų. Di
desnėm įplaukom bus uždė
ta aukštesni taksų nuošim
čiai.

Tie taksai prasidės nuo 
sausio 1 d. .ateinančiais me
tais. 35 milionai amerikie
čių, kurie iki šiol nemokė
jo taksų už, palyginti, ma
žas pajamas taipgi turės 
mokėti taksus bendrajam 
visų reikalui — karui lai
mėti.

London, spal. 21.—Anglai 
laivynų žinovai skaičiuoja, 
kad Vokietija turi bent 300 
submarinų.

tijon jūs paliksite savo šei
mas Vichy valdžios valiai.... 
Talkininkų oro bombos dra
skys Vokietijoje jus vietoj 
nacių.”

Generolas de Gaulle šau
kė francūzus darbininkus, 
valstiečius, smulkiuosius 
biznierius, profesionalus ir 
kunigus, “kenčiančius ir ko
vojančius už kiekvieną colį 
mūsų motinų žemės — pir
myn !... prieš pardavikus, 
sėdinčius Vichy valdžioje”...

O į francūzų patriotų va
dus jis šitaip atsikreipė: 
“Organizuokite francūzų 
minias, vadovaukite joms 
didžioje tautinės revoliuci
jos kovoje. Mes visi žingsnis 
žingsnin kovingai maršuo- 
jame po ta pačia vėliava.”

Willkie Kalbės per 
Radiją Pirmadienį

Wendell L. Willkie, as
meninis prezidento Roose- 
velto pasiuntinys, sugrįžęs 
po kelionės Sovietuse, Vidu
riniuose Rytuose ir Chini- 
joj, sakys radijo kalbą atei
nantį pirmadienį, pradedant 
10:30 vai. naktį, ir supran
tama, vėl ragins atidaryti 
antrą frontą prieš Hitlerį 
Europoj kaip galint grei-* 
tesniu laiku.

Senesnieji Kareiviai 
Rusią Paleisti

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas, besikalbė
damas su laikraščių atsto
vais, sakė, kad, paėmus ar
ini j on kiek reikiant 18 ir 19 
metų jaunuolių, galės būt 
paleisti senesni kareiviai/ 
nuo 35 iki 40 metų am
žiaus. Jie būsią naudinges
ni kaip farmų ir fabrikų 
darbininkai.

Maskva, spal. 21. — šioj 
58-toj dienoj nuo Stalingrad 
do apgulimo iš nacių pusės 
raudonarmiečiai atmušė vi
sas fašistų atakas.

Vichy, Franc.— Laval’is, 
Francijos “nepriklausomo
sios” dalies valdžios galva, 
per radiją įsakė francūzams 
darbininkams važiuot Vo
kietijon dirbti, “o jei ne, jūs 
būsite varu ten nugabenti.”

Lavalis šnekėjo, kadfran- 
cūzų pareiga esanti patar
naut naciams, nes “jeigu 
Vokietija taptų sumušta, 
tai”, girdi, “Sovietai dik
tuotų savo įstatymus visai 
Europai.”

Mainais už vykstančius 
Vokietijon dirbti francū- 
zus hitlerininkai paleidžiu

"LAISVES" VAJUS
Gavome laišką nuo drg. Navalinskienės iš Bingham

ton, N. Y., kuri rašo sekamai:
“Jūsų pakvietimą dalyvauti “L.” vajuje gavau. Kaipo 

Moterų Skyriaus išrinkta “L.” agentė, apsiimsiu daly
vauti vajuje, kiek man leis gyvenimo aplinkybės. Šiuo- 
mi prašau visų “L.’ ’skaitytojų atsinaujinti prenumera
tą per Moterų Skyriaus agentes O. Girnienę ir J. Na- 
valinskienę. Taipgi gaukime naujų skaitytojų!”

Tai puikus dalykas, kad draugės binghamtonietės ap
siima dirbti dienraščiui “Laisvei” ir gauti naujų skai
tytojų. Lauksime puikių rezultatų.

Kitas geras darbuotojas vajuose, tai drg. P. Beeis iš 
Great Neck, N. Y., rašo:

“Prašau ir mane padėt ant “Laisvės” vajaus lentelės. 
Nors mano sveikata netarnauja, taip gerai ir kitokiais 
visuomeniškai darbais esu apkrautas, bet atrodo, kad 
turėsiu ir vajui dirbti.”

Kaip matot, drg. Beeis neblogai pradėjo : jis pusėtinai 
gerai stovi punktais. Bet manome, kad su jo pastango
mis Great Neckas išsilaikys gerame stovyje vajuje.

Dr. Šmitas riš Philadelphijos prisiuntė vieną naują 
prenumeratą. Tas padėjo Phila. Vajinininkus ketvirtoj 
vietoj.

J. Žilinskas iš Lewiston, Me., įstojo į vajų, prisiųsda- 
mas vieną naują prenum. ir gerą pluokštą atnaujintų.

Sekanti vajininkai prisiuntė atnaujinimus: J. Margai
tes, • Windsor, Conn.; J. Vitkūnas, Nanticocke, Pa.; M. 
Slekienė, Gardner, Mass.; J. Ramanauskas, Minersville, 
Pa.; D. M. Šolomskas, Brooklyn, N. Y.; P. šolomskas, 
B’klyn, N. Y., ir E. Cibulskienė, Nanticocke, Pa.

Vajaus lentelė auga. Pasekmės geros. Bet dar vis ne
girdime nuo Pittsburgho ir kitų kolonijų, kurios kas
met dalyvaudavo vajuje. Laukiame jūsų!
Svinkūnienė ir Meisonienė, Waterbury, Conn.........811
A. Stripeika, Elizabeth, N. J........................................ 602
K. Žukauskienė, Newark, N. J................. 540
Philadelphijos Vajininkai............................................ 509
V. J. Stankus, Easton, Pa.......................................... 288
S. Penkauskas — P. Tamašauskas, Lawrence, Mass. 280
J. Bakšys, Worcester, Mass...................................... 276
P. Pečis, Great Neck, N. Y..........................................253
J. Žilinskas, Lewiston, Me........................  230
P. žirgulis, Rochester, N. Y...................................... 199

S. Puidokas, Rumford, Me. ....................................... 176
ALDLD 136 kp., Harrison-Kearny, N. J. ............... 171
J. Rudmanas, New Haven, Conn..................................148
Baltimorės Vajininkai .............................................. 120
J. Mockaitis, Bridgeport, Conn. ...............................  110
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Garbingai Žuvusią Var
dai Gyvuoja

Washington. — Amerikos 
laivyno sekretorius Knox 
paskyrė keturiems sparčiai 
statomiems šarvuotlaiviams 
vardus žuvusiųjų šarvuot
laivių: Houston, Vincennes, 
Astoria ir Quincy, ku
riuos nuskandino japonai 
per žūtbūtinę kovą iš tų 
šarvuotlaivių pusės.

Australija. — Atsitiktinai 
tapo užmuštas Byroųas 
Darnton, karinis N. Y. 
Times korespondentas Nau
jojoj Guinejoj. 

tūlą nuošimtį francūzų be
laisvių, bet jei kurie paliuo- 
suoti belaisviai pasilieka ten 
dirbt, tai vokiečiai leidžią 
ir tų francūzų pačioms at
važiuot ir drauge su jais gy
vent.

Lavalis grūmojo šiurpiai 
baust tuos francūzus, kurie 
kels riaušes prieš verstiną 
savo tautiečių grūdimą Vo
kietijon dirbti.

(Lavalio žandarai ir ka
riuomenė jau sušaudė kelis 
tuzinus francūzų, dalyvavu
sių sujudimuose prieš tokį 
jo įsakymą.)

Badu Verda Francūzus 
Naciam Dirbti

Vichy, Franc. — Franci
jos “nepriklausomos” da
lies valdžia užreiškė, kad 
bus atimtos maisto pirkimo 
kortelės iš tų francūzų lėk
tuvų fabrikų ' darbininkų, 
kurie savo noru nevažiuos 
Vokietijon dirbti kariniuose 
nacių fabrikuose.

Vichy Francijos radijas 
pasakojo, būk nuvykę Vo
kietijon dirbt, francūzai e- 
są “patenkinti”, bet pripa
žino, kad jie “nesijaučia lai
mingi.”

Sovietai Sutriuškino
Šėlstančias Atakas 
Prieš Stalingradą

Maskva, spal. 21. — Sta
lingrado gynėjai ištaškė 

dvi desperatiškas atakas 
vokiečių smogikų ir 70 tan
kų. Paimti nelaisvėn Hitle-> 
rio kariai liudija, kad rau-! 
donarmiečiai per kelias pa
skutines dienas sunaikino 
70 procentų vokiečių di
vizijų karių, atakavusių 
Stalingradą. Sovietų padėtis' 
šiame fronte bendrai sutvir
tėjo. Atvyko naujų pastip
rinimų iš anapus Volgos.

Per dvi paskutines die
nas ir naktis sovietinė ka
riuomenė atrėmė visas hit
lerininkų atakas Stalingra- i 
do srityje ir atlaikė visas 
savo pozicijas.

Raudonarmiečiai pageri
no ir sudrūtino savo pozici
jas vakariniame ir viduri
niame Kaukazo frontuose.

(Berlyno radijas paskel
bė, kad raudonarmiečiai su 
tankais priekyje atakuoja 
vokiečius Stalingrado ruož
te, nors naciai sakosi at- 
mušą Sovietų atakas.)

(Radijas teigia, jog So- I

Valdžia Stabdo Apgavingus 
Žmonių Mėtymus iš Namų

__________________________________________________

Washington. — Namų 
savininkai paskutiniu laiku 
daugmeniškai pradėjo neva 
pardavinėti namus kitiems, 
kad galėtų apeiti valdiškus 
įsakymus, uždraudžiančius 
kelti aukštyn rendas (nuo
mas) karinių darbų srityse, 
kur uždėta rendom “lubos.”

Kainų administratorius 
Leonas Henderson, todėl, iš
leido griežtus patvabkymus 
prieš apgavingus namų par
davinėjimus ir po to sekan
čius įnamių mėtymus lau
kan. Vadinamieji “pirkė-

Verda Įnirtę Amerikie- Gena Vokiečius Tolyn į 
šią Mūšiai su Japonais Pietus nuo Stalingrado

London, spal. 21. — In
ternational News Service 
praneša, jog užsikūrė žiau
rūs mūšiai tarp japonų ir 
amerikiečių dėl didžiosios 
orlaivių stovyklos Guadal
canal saloje. Th stovykla te
bėra amerikiečių rankose.
JAU 4 DIENOS KAI AME
RIKOS ORLAIVIAI PLEŠ

KINA JAPONUS
Washington, spal. 21. — 

Amerikos orlaiviai jau ke
turios dienos ir naktys be 
atlaidos bombarduoja ir ap
šaudo japonų kariuomenės 
subūrimus, sandėlius ir ki
tus įrengimus Guadalcanal 
saloje.

Amerikos lakūnai taip pat 
bombarduoja priešų laivus 
ir sausumos jėgas Buin sa
los srityje (Saliamono saly
ne).

Ankara. — Pranešama 
kad naciai sušaudė dar 13 
jugoslavų kaip sukilėlius 
prieš vokiečius.

vietų spauda rašo, kad 
Jungtinių Valstijų karo jė
gos yra visai priruoštos o- 
fensyviams žygiams prieš 
nacius.)

Pulkas vokiečių su 40 tan-* 
kų puolė vieną darbininkų 
gyvenamą vietą Stalingra
de, bet naciai tapo atitren- 
kti atgal į pirmiau buvusias 
savo pozicijas.

Į šiaurius nuo Stalingra
do sovietiniai kovotojai su
drūtino savo linijas. Vienas 
rusų būrys sunaikino dvi 
kuopas rumunų fašistų.

SOVIETAI PIRMYN 
KAUKAZE

Raudonarmiečiai, kontr
atakuodami priešus Mozdo- 
ko srityje, Kaukaze, atėmė 
iš hitlerininkų vieną gyve
namą vietą. Vien čia tapo 
užmušta apie 900 vokiečių 
kareivių ir oficierių.

(Vokiečiai per savo radi
ją rėkia, kad giliančiai-šalti 
lietūs trukdą jų veiksmus 
prieš Raudonąją Armiją 
Stalingrade ir Kaukaze).

i namius, parsamdinėjo butus 
naujiem įnamiam jau daug 
brangiau iš jų imdami.

Hendersonas patvarkė, 
jog tokio namo pirkėjas tu
ri tuoj aus sumokėt bent 
trečdalį visos kainos, ir tai 
savais, o ne skolintais pini
gais. Jis taip pat įsakė, jog 
senieji ar naujieji namų sa
vininkai turi trimis mėne
siais iš anksto pranešti įna
miams pirma, negu galės 
juos iškraustyti.

Bausmė už šių patvarky
mų laužymą yra iki dviejų 
metų kalėjimo ir iki $5,000

jai”, iškraustę senuosius į-! piniginės baudos.

Maskva, spal. 21. — So
vietiniai. kovotojai kai kur 
atmetė vokiečius 10 mylių 
atgal toliau Į pietus nuo 
Stalingrado.

Per dvi dienas sunaikinta 
60 nacių tankų Stalingrado 
srityje.

(Daugiau žinių iš Sovietų 
fronto yra 5-me puslapyje).

Iškriko Čilės Minis- 1 
teriy Kabinetas

r '• m t'
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Santiago, Chile. — Iškri
ko Čilės ministerių kabinę-* 
tas, sakoma, dėl nesmagu
mų, kuriuos to krašto val
džiai padaręs Jungtin. Val
stijų vice-ministeris Sum
ner Welles, kuris pareiškė, 
kad Čilė ir Argentina lei- | 
džia savo ribose veikt fašis
tų Ašies agentams. Welles 
įžiūrėjo, jog tie Ašies agen
tai davinėja šnipiškas žinias 
fašistų submarinams prieš 
Jungtinių Tautų laivus.
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murajai atidarytų antrą frontą prieš 
Sovietų Sąjungą. Tokis jų troškimas pa
rodo, kad jiems neapeina Jungtinių Tau
tų karo laimėjimas.

ARBA TARYBINĖ LIETUVA, 
ARBA OSTLANDAS?

(LIETUVOS LIAUDIES KOMISARŲ TARYBOS PIRMININKO, MĖČIO GEDVI
LO, KALBA SAKYTA LIAUDIES SEIMO SESIJOJE, ĮVYKUSIOJE PABAIGOJ 

RUGSĖJO MĖNESIO MASKVOJE)

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

Act of March 3, 1879.

Willkie Ruošia Pranešimą
i Prezidento pasiuntinys Wendell L. 

Willkie, kuris aplankė 14-ką šalių, matė
si su Stalinu, Molotovu, Chiang Kai-she- 
ku ir kitais pasauliniais vadais, su aukš
tais karininkais ir pasisakė už tuojautinį 
atidarymą antro fronto prieš Hitlerį Eu
ropoj, ruošiasi prie savo raporto Ameri
kos liaudžiai.

Jis kalbės per radio tinklus. Nereikia 
nei sakyti, kad kiekvienas trokštantis 
pergalės ant Hitlerio ir jo barbariškų 
talkininkų laukia Willkie’o kalbos. Aiš
ku, kad tie elementai, kurie nori kaip 
galima toliau atidėti antro fronto ati
darymą, labai norėtų, kad Mr. Willkie 
būtų “pavargęs” ir nesakytų liaudžiai 
savo nusistatymo.

Max Werner už Antrą Frontą
Žymus karo strategas Max Werner, 

kuris buvo vienas iš nedaugelio Ameri
koj karo reikalais specialistų numačiu
sių, kad Hitleris negalės nugalėti Sovie
tų Sąjungą, parašė naują knygą ir stoja 
už tuojautinį atidarymą antro fronto 
prieš Hitlerį.

Max Werner parašė knygą: “The 
Great Offensive,” kurią išleido Viking 
Press ir. skyriuj “Strategy of Coalition 
Warfare” išdėsto, kad Jungtinių Tautų 
karo laimėjimui yra reikalingas vienin
gas ir solidarus jų veikjmas.

Jis pabrėžia tą faktą, kad šių metų 
Hitlerio ofensyvas prieš Sovietų Sąjun
gą anaip tol neturėjo 1941 metų nei jė
gos, nei tempų. Tas reiškia, kad 1941 
metais ir pereitą žiemą Raudonoji Armi
ja išdaužė vyriausias Hitlerio jėgas.

Bet Hitleris, turėdamas savo pusėj vi
są Centralinę ir Vakarinę Europą dar 
gali daug žmonių mobilizuoti ir dar dau
giau pasigaminti ginklų, kad be vienin
go Jungtinių Tautų veikimo karas gali 
būti labai sunkus ir ilgas.

Jis nurodo, kad jeigu Anglija ir Ame
rika dabar mestų prieš Hitlerį Europoj1 
apie 80 divizijų su 3,000 ar 5,000’karo 
lėktuvų, tai bendromis pastangomis su 
Raudonąja Armija sudaužytų Hitlerio 
jėgas ir mes karą laimėtume. Jo supra
timu Anglija ir Amerika turi tam jėgų.

Negali Sulaukti Japoną Užpuolimo
New Yorko “Times” jokiu būdu ne-; 

gali sulaukti Japonijos samurajų užpuo
limo ant Sovietų Sibiro. Jo nuomone, 
jau geriausios karui rudens savaitės 
baigiasi, o Japonijos samurajų “kanuolės 
vis dar tyli prieš Sovietus.”

Pagaliau, minėto laikraščio ponai, ku
rie aną kartą taip begėdiškai išniekino 
Sovietų Sąjungą, išstodami prieš antrą- 

. jį frontą, pradeda manyti, kad Japonijos 
imperialistai netiki Hitlerio pasakom, 
būk Raudonoji Armija jau sumušta, kad 
jie žino, jog Sovietų Sąjunga yra dar 
stipri ir nesimeta ant jos, kaip Mussoli- 
nis metėsi ant parblokštos Franci jos.

Iš “Times” ponai “strategai” stulpu 
stoja prieš antro fronto atidarymą, jie 
net mūsų šalį pažemina kalbėdami, būk 
mes “neturime ’jėgų,” “silpni,” bet tuo 
pat kartu jie labai norėtų, kad Hitlerio 
planas greičiau įvyktų ir Japonijos sa-

TAI NEJUOKAI!
Spalių 14 d. iš Londono pra

nešama, kad Rudolph Hess 
žmona, Ilse Hess, prašosi pa
tarpininkauti Raudonojo Kry
žiaus, kad ji galėtų atvažiuoti 
pas savo vyrą į Angliją. 
‘^Boston Globe” išspausdino 
žinią ant pirmo puslapio, juo
domis raidėmis ir ponios 
Hess’ienės paveikslą pridėjo 

prie žinios. Kaip žinome, .R. 
Hess atskrido vienas lėktuvu, 
gegužės 10 d., 1941 m. ir nu
sileido Scotlandijoje. Tai yra 
Hitlerio sėbras arba No. 2 na
cis. Tai yra tas žmogus, kuris 
šią baisią pasaulinę žudynę 
vykina gyvenime. Jis yra 
Anglijoje internuptas, reiškia 
“nelaisvėj” padėtas, bet užsi
manė pačios arba pati jo. 
Nieko sau internacija!

Po teisybei, ar vertas jis gy-

Jugoslavijoj Nudėjo 20 000 Nacią
Vien liepos mėnesį Jugoslavijoj kovin

gi partizanai nudėjo per 20,000 nacių. 
Taip rašo Sovietų Sąjungos korespon
dentas D. Petrovas dienraštyje “Izvies- 
tija.” Per tą pat laiką jugoslavai parti
zanai paėmė 30 kanuolių, 140 lengvų ir 
45 sunkių kulkasvaidžių; 46 mortirų, 20 
automobilinių sunkvežimių, 5,000 šautu* 
vų ir daugybę amunicijos.

Partizanai suimtus nuo priešų gink
lus panaudoja tų pačių priešų naikini
mui. Jų veikla yra taip gerai pastatyta, 
kad jie turi įšitaisę speciales radio sto
tis, iš kurių kalba į savo šalies liaudį ir 
nurodo, kas reikia daryti, leidžia “Lais
voji Jugoslavija” laikraštį ir kelis ma
žesnius.

Jugoslavijoj partizanų veikimas pla
čiai išsiplėtė, taip, kad Hitleris ir Musso- 
linis ten yra priversti laikyti apie 10 
divizijų, kurias negali permesti ’į kitus 
frontus.

Indija Daug Galėtą Padėti
Anglijoj kai kurie dienraščiai pradeda 

plačiau ir atviriau aiškinti Indijos klau
simą. Pažangesni dienraščiai pripažįsta, 
kad jeigu šiandien Indija turėtų nepri
klausomybę, tai 385,000,000 žmonių jė
ga būtų didelė pagalba atidaryti antrą 
frontą prieš Hitlerį Europoj, apgynimui 
Australijos nuo Japonijos ir ne vien ap
gynimui Indijos, bet atakoms iš Indijos 
ant Burmos, kad ten bendromis pastan
gomis su Chinijos armija sumušti Japo
nijos jėgas.

Tie patys dienraščiai aiškina, kad In
dijoj pakilo labai didelė nacionalizmo 
banga, kuri veržiasi prie laisvės. Suvar
žymas tos liaudies laisvės silpnina Angli-i 
jos ir kartu visų Jungtinių Tautų jėgas. 
Indija viena turi daugiau gyventojų, 
kaip visos “Ašies” valstybės.

Ilgesnis Karas—Daugiau Kainuos
Kolumnistai, kurie rašo prieš antro 

fronto atidarymą prieš Hitlerį Europoj, 
atsiduria apgailėtinoj padėtyj. Taip An
ne O’Hare McCormick rašydama “Time- 
se,” kalba prieš antro fronto atidarymą 
ir pripažįsta, kad jeigu tas frontas būtų 
1942 metais atidarytas, tai karas būtų 
greičiau užbaigtas Jungtinių Tautų lai
mėjimu ir su mažiau žmonių ir turto au
kų.

Dar prasčiau jiems nesiseka, kada jie 
bando teisinti nebuvimą antro fronto ir 
visvien pasakoja, būk antras frontas 
“gąsdino Hitlerį.” Nejaugi jie nežino, 
kad Hitleris, Goeringas, Goebbelsas ir 
kiti nacių budeliai jau seniai žinojo, kad 
Anglija nebandys iki šiol atidaryti antro 
fronto?

Hitlerio propagandistas Goebbelsas ir 
visa jo šaika nuolatos tvirtino per radio 
ir jų spauda rašė, kad Vokietijos fašis
tai gali būti ramūs, kad 1942 metais ne
bus jokio antro fronto. Nebuvimas an
tro fronto ir nebandymas jį atidaryti tik 
patvirtina tas nacių išvadas.

Prieš Dragūną Kandidatas
Dąrbietis

New Yorko miesto dalyj Queens, de
vintajame kongresiniame distrikte, repu- 
blikonų partija pastatė kandidatu lietu
vį advokatą W. J. Dragūną-Drake, kuris 
tuojau pasigarsino lietuvių pro-naciskoj 
spaudoj, “Vienybėj” ir “Drivoj”.

Tame pat distrikte demokratų partija 
stato E. J. Keogh kandidatą, kuris kom 
grėsė neina su pažangiaisiais, kuris ten 
remia Dies reakcinius žygius. Bet už 
tai American Labor Party yra pastačiusi 
Albert Slade, jauną, 30 metų, vyrą kandi
datu, kuris yra pažangus, nuoširdus ir 
stoja už tuojautinį atidarymą antro fron
to prieš Hitlerį, kuris veikia karo lai
mėjimui. Šis kandidatas užsitarnauja vi
sų žmonių paramos.

vu laikyti? Kiek Anglijos 
miestų buvo išdaužytą ir tūks
tančiai civilių žmonių užmuš
ta. Jei valdžia ji paleistų, ma
nau, Anglijos liaudis greit ap
sidirbtų su juo ir jo pačiai ne
reikėtų svajoti, kaip susieiti su 
juo.

Amerikoje prastesni naci
niai paukščiai išlipę iš subma- 
rinų buvo suspirginti elektros 
kėdėj.

Mūsų šalis kankinasi di
džiausiam varge po jungu 
vokiečių, kurie tebelaiko ją 
prislėgę. Per penkioliką mė
nesių vokiečiai okupantai 
lieja kraują ir plėšia mūsų 
tautos turtus, kuriuos sukū
rė lietuvio protas ir rankos. 
Jie išniekino ir sukaneveikė 
viską, kas buvo mūsų pasi
didžiavimu, sutrempė savo 
kojomis brangiausius žmo
gaus sentimentus. Jie pa
vertė baltą juodu. Ką mes 
skaitėme piktu ir pasibjau
rėtinu, tą jie iškėlė į padan
ges. Prieš mūsų darbingu-* 
mą jie pastatė hitlerinį gaš
lumą. Mes džiaugėmėsi tai
ka, o jie mums atnešė žiau
rų karą. Banditiškos govė- 
dos, po svastikišku kryžiu
mi, nusiauto per mūsų ša
lį, kaip kokia baisi audra: 
sunaikino Marijampolę, Vil
kaviški, Tauragę, Rasei
nius ir senąjį Vilnių pavertė 
griuvėsiais. Mes kovojome 
už šviesesnį gyvenimą ir 
buvome pasiekę visam pa
saulyj tobuliausios santvar
kos, tarybinės santvarkos. 
Liaudies Seimas išpildė dar
bo liaudies troškimus ir pa
skelbė Lietuvą Tarybų So
cialistine Respublika. Oku
pantai įvedė rasinę teoriją 
ir vokiečius skaito aukštes
niais žmonėmis. Jie panaiki 
no Lietuvą kaip valstybę ir 
pavertė ją į beteisę vokiečių 
koloniją. Savo, satrapus pa
statė šalies valdininkais, ku
rie kartu su vokiečiais už
kariautojais ir lietuviškos 
kilmės lekajais baigia sunk
ti iš Lietuvos kūno paskuti
nę energijos unciją.

Mes sparčiai kūrėme nau
ją gyvenimą. Mes troškome, 
kad Lietuvos sūnūs vestų 
prabangų ii* kultūringą gy
venimą. Pasiekimui to tikslo 
mes nesigailėjome turto, 
spėkų ir energijos. Vienin
telė mūsų mintis buvo Lie
tuvos gerovė.

Hitlerininkai gi Lietuvon 
atnešė alkį. Ligos ir despe
racija verčia lietuvius tapti 
vokiečių vergais, dirbti Hit- 
rio garbei ir naudai. Viskas 
Vokietijai!

Mūsų respublikoje darbo 
žmonės buvo viešpačiais. Jie 
vadovavo valstybės apara
tui. Jie panaikino nedarbą. 
Jie suteikė kiekvienam pro
gą dirbti savo šalyje pagal 
savo gabumus. Miesto dar
bininkai vedė įmones. Smul
kieji valstiečiai gavo pakan
kamai žemės žmoniškam 
pragyvenimui. Visiems dar-< 
bo žmonėms buvo atsidariu
sios plačios apšvietos pro
gos. Kas nuoširdžiai darba
vosi, tas galėjo visko pasiek
ti.

Vokiški Ostlando dvari
ninkai sugrūdo Lietuvos 
darbo žmones į koncentraci
jos stovyklas ir kalėjimus, 
pavertė juos neprotaujan
čiais gyvuliais, vergais, ku-» 
riuos galima pirkti1 ir par
duoti, išnaudoja juos ir 
siuntinėja ten, kur tik dvi
dešimtojo šimtmečio vergų 
savininkams patinka. Šian
dien mes matome lietuvius 
atliekančius vergų darbą 
Vokietijoje, kankinamus ir 
žūstančius nuo kulkų iš vo
kiškų budelių rankos. Darbo 
žmonės verčiami gyventi, 
dirbti įr mirti naudai jųjų 
mirtinojo priešo.

Mūsų Lietuvoje moterys 
buvo pilnateisės pilietės.’ 
Joms buvo atdaros visos 
durys. Jos buvo laikomos 
lygiomis su vyrais kaipo la

vintos darbininkės, kaipo į- 
monių vedėjos, kaipo narės 
Aukščiausios Tarybos.

Tuo tarpu vokiečių pri
slėgtoje Lietuvoje moterys 
žiauriai apiplėšiamos ir pa-< 
verčiamos beteisėmis ver
gėmis. Kaip grybai po lie
taus, Vokietijoje ir okupuo
tuose kraštuose dygsta pro
stitucijos namai. Lietuvės 
moterys, kurios dar tik va
kar buvo pilnateisės Rles- 
publikos pilietės, šiandien 
sspėka varomos į tuos na
mus ir paverčiamos bal
tosiomis vergėmis.

Tarybinėje Lietuvoje jau
nimui buvo plačiai atdaros 
mokslo durys. Buvo aukš
tai pakilęs troškimas ap
švietos ir žinojimo. Moksli
nės įstaigos nebegalėjo ap
rūpinti visų, kurie troško 
žinojimo, tuo būdu atidary
ta visa eilė pradinių, vidu-^ 
rinių ir specialių mokyklų. 
Visiems darbo žmonėms bu
vo atdaros universitetų du
rys.

Bet okupantai vokiečiai 
sumažino mokyklų skaičių, 
išgrūdo iš jų mūsų lietuviš
ką jaunimą, pastatė užtva
rus tiems, kurie nori įeiti į 
universitetus. Jie sako: 
“pirma padirbk metus Vo
kietijoje prie verstino dar
bo, o paskui pažiūrėsime, 
gal priimsime į aukštesnę 
mokyklą.”

Vokiečiai nori išplėšti iš 
lietuvių viską: taiką, šalį, 
darbą, ateitį, žmonas, vai
kus, gyvybę. Kadaise buvo 
Lietuvą, dabar beliko Ost-» 
landas. Kas vakaras pasi
baisėjimas supurto kiekvie
ną nuoširdų lietuvį, kuomet 
jis išgirsta vokiškus šunes 
sveikinant per Kauno ir 
Vilniaus radijo stotis: 
“Deutschen gruss. Heil 
Hitler!”

Lietuvos interesai yra 
taip priešingi Hitlerio inte
resams, kaip šviesa tamsai. 
Kas mums geras, tas jam 
bloga, ir priešingai. Hitle
ris nori laimėti karą, nepai
sant kaštų. Lietuviai ' gi 
trokšta, kad šis karas jį su
naikintų. Hitleris deda vi
sas pastangas pasiekti savo 
tikslą, mes gi turime nesi
gailėti nei pastangų, nei 
pačios gyvybės atsiekimui 
mūsų tikslo, būtent, kad jis 
galimai greičiausiu laiku 
būtų sunaikintas, nes tik 
tuomet mes turėsime užtik
rinimą, kad mūsų vaikai bus 
lietuviai, kad jie kalbės 
lietuviškai ir gyvens kaip 
žmonės, ir kad bus atsteig* 
ta laisva Lietuva.

Hitleriui labai svarbu da
bar išvežti iš Lietuvos vi
są medžiagą, visus grūdus, 
mėsą, kiaušinius, pieną. Tuo 
tikslu jis kai kada, iš seno 
papratimo, nuduoda nekal
tą avinėlį, kalba švelniai, 
veidmainingai nuduoda e- 

sąs lietuvių draugu, auk
lėja patvaldystės iliuziją, 
net prižadą pakelti lietu
vius iš žemosios kategorijos 
ir aukštąją, su ta sąlyga, 
jeigu jie šiandien bus nuo
lankūs. Kur prievartos prie
monės nepavyksta, hitleri
ninkai bando pasiekti savo 
tikslą viliojimais ir įkalbė
ti lietuviams atiduoti voki
škų plėšikų govėdoms pa
skutinį savo duonos kąsnį.

Bet visos tos hitlerinin
kų apgavystės nepavyko i- 
ki šiol ir nepavyks ateityje. 
Lietuviai puikiai supranta 
tų vokiškų pažadų vertę. 
Nei drakoniškos priemonės, 
nei viliojanti prižadai ne
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pagelbės hitlerininkams iš
sunkti iš Lietuvos visą mai
stą, kaip kad jie planuoja. 
Lietuviai veda griežtą, vei
klią ir pasyvę kovą prieš 
tuos banditus, vagis ir gal
važudžius. Mūsų žmonės 
šiandien įvertina daugiau, 
negu kada nors pirmiau, 
tuos laikus, kuomet jie gy
veno laisvoje Tarybinėje 
Lietuvoj, kuomet jie patys 
buvo savo šalies viešpačiais 
ir kuomet prakeiktasis vo
kiškas kraugerys nesėdėjo 
ant jų nugaros. Šitoks Lie
tuvos žmonių nusiteikimas 
pastoja kelią visiems hit
lerininkų planams. Dvarai 
neneša okupantams tiek 
pelno, kiek iš jų tikėjosi. 
Baudžiauninkai nenori dirb
ti pavergėjams. Miestuose 
ir kaimuose vis garsiau 
skamba priešvokiški balsai. 
Žmonės išsiilgę laisvės. Jie 
pamena Liaudies Seimą ir 
Aukščiausios Tarybos žy
gius jų būklės pagerinimui. 
Tuo būdu Rentelnas ir Ku
biliūnas pradėjo kampani
ją šmeižti ir niekinti Liau
dies Seimą. Neseniai šitie 
kraugeriai sušaukė susirin
kimą iš kelių buvusių Liau
dies Seimo narių, kadangi 
Seimo narių atsirado sau ja
le pardavikų, judošių. Lie
tuvos žmonės nepamirš tų 
pardavikų ir išneš prieš 
juos atitinkamą nuospren
dį, už jų tą begėdystę. Savo 
likimą jie surišo su hitle
riniais žmogžudžiais, tuo 
būdu jų galas bus toks, 
koks bus tų žmogžudžių. 
Lietuvos žmonės žiūrės į 
tą jų pareiškimą su pasi
piktinimu ir nepamirš svar
biausio dalyko, būtent, kad 
reikia, nepaisant kaštų, pa
didinti kovą prieš hitleri
ninkus visuose frontuose.

Lietuvos Tarybų Sociali
stinės Respublikos Aukš
čiausioji Taryba yra vienin
telis tiesotas visų Lietuvos 
žmonių atstovas ir apara
tas. LTSR, valdžia veda or
ganizuotą kovą prieš vokiš
kus okupantus ir nepadės 
savo'ginklo tol, kol pasku
tinis okupantas nebus iš
grūstas iš mūsų krašto. •

Tarybinės Lietuvos val
džia šaukia visus lietuvius 
suglausti savo eiles ir kir
sti okupantams dar smar
kesnį smūgį. Lietuvos par
tizanai, jūs padarot priešui 
daug žalos ir apjungiate 
savo eiles, savo spėkas. Bet 
to neužtenka. Kovokite dar 
smarkiau. Nepraleiskite nei 
vienos dienos negalabinę 
hitlerinių žmogžudžių.

Lietuvos darbininkai, ne
paisant, kur jie rastųsi, 
kenkia vokiečių žygiams, 

gadiną ir naikina mašinas 
įmonėse. Draugai,' varykite 
tą kenkimo datbą pirmyn 
dar drąsiau! Žinokite, kad 
vienas šriubas gali sugadin
ti mašiną. Sugadinimas ma
šinos reiškia, kad ant tiek 
mažiau bus pagaminta taip 
Hitleriui naudingų produk
tų ir pagreitins mūsų per* 
galę ir sunaikinimą priešo.

Lietuvos valstiečiai pa
sekmingai priešinasi oku
pantams, slėpdami nuo plė
šikų maistą. Jie pusėtinai 
daug baimės įvaro naujie
siems dvarininkams. Pada
rykite jų gyvenimą Lietu
voje visai nepakenčiamu. 
Geriau sunaikinti maistą, 
negu atiduoti jį priešui. Ži
nokite, kad kiekvienas gru
dų maišas, kiekvienas kilo
gramas mėsos ir sviesto, a- 
tiduotas vokiečiams, pagelb-

Žinių agentūrų ir laikraščių 
reporteriai apsupo Wendell L. 
Willkie ir klausinėjo jo apie 
įspūdžius ilgoje kelionėje, iš 
kurios jis sugrįžo ir padarė 
pranešimą prezidentui Roose- 
veltui. Paveikslas imtas Bal
tajam Name. Willkie rūko ci- 
garetą.

sti jiems laimėti ir reiškia 
juodą ateitį jums ir jūsų 
vaikams.

Lietuvos piliečiai, kurie 
pasitraukėte Sovietų Sąjun
gos gilumon, kurie dirbate 
įmonėse, kolektyvuosė arba 
valstybinėse ūkėse, jūs kala
te ginklus prieš vokiečius. 
Stengkitės atidirbti už du 
ar tris. Jūsų darbo frontas 
yra taip pat svarbus, kaip 
ir kovos frontas.

Raudonosios Armijos lie
tuvių tautinių dalinių ka
riai, jūs jau parodėte savo 
drąsą, ateityje kovokite dar 
didesniu pasiryžimu! Pasi
ruoškite sprendžiamiesiems 
mūšiams už Lietuva, taika v r L,

ir šviesią ateitį!
Kariai, nerodykite jokio 

pasigailėjimo priešui! Jeigu 
jūs jo nenudėsite, jis jus 
nudės.

Vienas iš dviejų: arba 
Tarybinė Lietuva, arba Ost- 
landas — sykiu mes nega
lime gyventi.

Lai priešas žūsta, o mes, 
lietuviai, gyvensime laisvoje 
Lietuvoje, kaip gyvenome 
pirmiau.

Tad pirmyn, į galutiną 
pergalę!

Sakoma, kad keturi šimtai 
pirmaeilių piliečių Atėnuose 
buvo nacių nužudyti kaipo į- 
rodymas keršto po visuomenes 
protesto prieš nacių maisto su
mažinimą. Sakoma, kad šimtai 
žmonių mirė iš bado Atėnuose 
todėl, kad naciai pagrobė jų 
maista.

Čechoslovakijoj v y s kūpąs 
buvo nužudytas todėl, kad jis 
protestavo prieš nacių suvar
žymą bažnyčių. Kiti moksli
ninkai čechoslovakijoj pražu
vo arba yra laikomi koncen
tracijos stovyklose. Jugoslavi
joj, patriarkas Gavrilo Do- 
ziteh, serbų bažnyčios, yra be
laisvis vienuolyne — arba bu
vo prieš kelis mėnesius—nei 
vieno žodžio negauta apie jį. 
Centralinėj Europoj visi vai
kai sukimšti į nacių mokyklas, 
kuriuos mokina barbarizmo 
pagal nacių madą, o jų tėvai 
kenčia tyliai. Ir net Kvislingai 
Norvegijoj pradėjo pasiprie
šinti, ir daugelis jų vadų buvo 
nusiųsti į koncentracijos sto
vyklas todėl, kad jie atsisakė 
kovoti už Hitlerį Rusijoj.

Nepaisydami įkalinimo, kan
čių, grobimo vaikų ir žudymų 
jų kaimynų, ir giminių, euro
piečiai visuose nacių užimtuo
se kraštuose nuo Norvegijos 
iki Graikijos priešinasi. Kiek 
tik gali jie produkcijai ken
kia, sulėtina trafiką ir komu
nikacijas ir palaiko laisvės 
dvasią.

Tai yra paveikslas tokio 
žmoniško heroizmo ir atnauji
nimas pasitikėjimo, jog vi
siems įrodo, kad moderninis 
hitlerinis barbarizmas negali 
laimėti.

(Editorialas iš Democrat
& Chronicle, Rochester, 
New York.)

r
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Miego Problema ir Jos Tyrinėjimai
Rašo Prof. P. K. Anochinas

(Pabaiga iš praeitos 
Įvairumų Puslapio)

Gydytojo - hipnotizuotojo 
kambarys. Rengiamas vie
nas įprastas gydymo hipno- 
zu seansas. Svyruojančia 
eisena įeina ligonis. Plačiai
atvertomis akimis jis žiūri į Į 
gydytoją, laukdamas jo ma
žiausio ženklo.

i
“Sėskite,” minkštai taria j 

gydytojas, rodydamas į pa
togią kėdę. Ligonis sėdasi į 
kėdę, stengiasi nugalėti sun-1 
kėjančius akių vokus, pa
lengva nuleidžia rankas ir, 
katastrofišku bendro sugle
bimo jausmu, užmiega į- 
prastu miegu.

Koks aiškus dabar šis są
lyginiai sudarytas miego 
procesas, kai Pavlovo labo
ratorijoje kasdien galima 
sukelti panašų reiškinį! O 
kiek stebuklingumo, prieta
ringumo anksčiau šiuose pa
prastuose hipnozės faktuo
se būdavo įžiūrima! Sme
genų fiziologija įnešė švie
sos į šį prietarų šaltinį ir 
parodė, kad toks miegas yra 
nepastebimų sąlyginių jau
diklių didėjančio tormozavi- 
mo rezultatas.

Kambario, gydytojo iš
vaizda, minkštos kėdės ju
timas ir net kambario ap-i 
švietimo pobūdis — visa tai 
yra tie materialiniai agen
tai, kurie, siunčiami į gal
vos smegenų luobą, ten pa
deda tormozavimui nugalėti 
jaudinimo procesą.

Pavlovo pasiūlyta miego 
teorija greit įsigijo sau 
mokslo pasaulyje pilietybės 
teises. Jei dar yra nuomo
nių skirtumu dėl kai kurių 
miego formų mechanizmo, 
tai, kalbant apie įprastinį 
(sąlyginį), dirbtinį miegą, 
nebėra jokių abejojimų, kad 
jis atsiranda ir užeina sąly
ginio reflekso dėsniu.

Subkortikalinė Miego 
Teorija

Matėme, kad Pavlovo mie
go teorijoje nėra kaž kokio 
izoliuoto “miego centro,” 
kuris valdytų visus užmigi
mo sudėtingus procesus. 
Tuo “centru” gali būti bet 
kuris smegenų luobos narve
lis, į kurį per jutimų orga
nus siunčiami išorinio pa
saulio jaudinimai.

Visai kitokios nuomonės 
laikosi kita nervinė miego 
teorija — subkortikalinė te
orija. Pagal ją užmigimą ir 
nubudimą tvarko pilnai 
anatomiškai apibrėžti nervi
niai centrai. Nuo jų eina 
valdantieji ryšiai į visus 
tuos aparatus ir organus, 
kurie, miegui užeinant, kei
čia savo darbą.

Mintis apie tokio subkor- 
tikalinio centro buvimo ga
limybę kilo ir įsitvirtino vie
no keisto susirgimo dėka. 
Epideminio encefalito dide
lio paplitimo metu gydyto
jai atkreipė dėmesį į vieną 
įdomu ir gana dažnai pasi
kartojusį šios ligos simpto
mą. Ligonis ilgą laiką bu
vo panašiame į miegą sto
vyje. Jis neatsakinėjo į 
klausimus, nepriiminėjo 
maisto ir gana ilgą laika vi
sai neatmerkdavo akių. Mie
godamas jis būdavo tokiose 
pozose, kurios labai primin
davo sergančių miego liga 
pozas. Miego liga labai pa-

savaitės; plitusi Afrikoje. Ja sukelia 
žmogaus organizme vysty- 
damiesi vienanarviai pada
rai — tripanozomos. Dėl to
kio panašumo ir epideminis 
encefalitas gavo “miego li
gos” vardą.

Tos rūšies ligonių, miru
sių miego priepuolio metu, 
smegenų tyrimas parodė, 
kad ypač dideli pakeitimai 
būna subkortikalinio apara
to srityje, būtent t .vad. tar
pinėse smegenyse, į kurių 
sudėtį įeina hypothalamus 
— smegenų bazės pilkoji 
medžiaga. Be to, nervų kli
nikos stebėjimai parodė, 
kad ne tik epideminiame en
cefalito, bet ir kiekvienos 
kitos smegenų ligos, kuri 
paliečia visą sritį (hypotha
lamus), atveju sutrinka nor
mali miego ir budėjimo rit
mika. Ypač dažnai šis “mie
go ligos” simptomas atsi
randa, sergant smegenų na
vikais, augančiais kaip tik 
minėtuose subkortikaliniuo- 
se branduoliuose.

Šiuo metu miego sutriki
mo simptomas tapo vienu 
tvirčiausių įrodymų, kurio
je vietoje vyksta pats li
guistas procesas. Kartu su 
klinikos stebėjimais, arba 
šiuo atveju, galima sakyti, 
tik tų stebėjimų pasėkoje 
fiziologija priėjo prie smul
kaus eksperimentinio “mie
go centro” duomenų apdir
bimo. Eksperimentų buvo 
atlikta daug, bet jų visų 
čia aprašyti neįmanoma. Su
stosime tik ties šveicarų 
mokslininko Heso bandy
mais. Jis daugiau už kitus 
davė subkortikalinės miego 
teorijos eksperimentinių pa
tvirtinimų. Operacijos būdu 
jis įdėdavo katei į jos sme
genų bazės pilkąją medžia
gą elektrodus ir palaikyda
vo ją su tais elektrodais ke
letą diemi gyvą. Kai katė 
būdavo budriausiame stovy
je, jis praleisdavo per sme
genyse esančius elektrodus 
elektros srovę. Eksperimen- 
tatoriaus akivaizdoje gyvu

Australijos kariai yra labai treiniruojami pirmiau, ne
gu jie leidžiami į mūšius su japonais.

lys pradėdavo snausti ir pa
galiau susiriesdavo į ka
muolį.

Vėliau padarytas smege- 
I nu skrodimas ir elektrodų 
I patikrinimas parodė, kad 
i miegas užeina tik tada, kai 
eletrodai būna griežtai api
brėžtose padėtyse. Šią zoną 
Hesas ir laiko miegą bei bu
dėjimą reguliuojančia zo
na. Neseniai tokius pat eks
perimentus atliko prof. A. 
V. Tonkich akademiko Or- 
beli laboratorijoje, o prieš 
keletą metų mano laborato
rijoje, mechaniškai sunaiki
nant hypothalaųius sritį, dr. 
Fedotovui pavyko ne vieną 
kartą eksperimentuojamom 
katėm sukelti į miegą pana
šią būklę.

Visa tai lyg ir patvirtina 
subkortikalinės miego teori
jos šalininkų pažiūrą. Nea
bejotina yra viena: tam ti
kri pilkosios smegenų me
džiagos susitelkimai subkor- 
tikaliniuose branduoliuose 
turi daug artimesnius ry
šius su miego mechanizmu, 
negu kiti. \

Aprašyt o s ios teorijos 
bando išaiškinti miego me
chanizmą, pasiremdamos iš
imtinai tik nerviniais ry
šiais ir santykiais tarp cen-> 
trų, nespręsdamos tačiau 
klausimo: kokio reikia sti
mulo, kad visi šie mechaniz
mai pradėtų veikti ir susi
darytų miegui charakterin
ga būklė!

Į šį klausimą duoda atsa
kymą humoralinė miego te
orija, pagal kurią miegas 
atsiranda dėl ypatingų me
džiagų — hipnotoksinų vei
kimo į centrinę nervų sis
temą, į kai kurias apibrėž
tas jos sritis. Humoralinė 
teorija neneigia ir sudėtin
gų ryšių ir santykių centri
nėje nervų sistemoje buvi
mo, nuo ko pareina visas 
miego vaizdo išsivystymas. 
Šį mechanizmą paleisti į 
darbą ji palieka kraujuje 
susirinkusioms nuodingoms 
medžiagoms.

Jau seniai buvo spėjama 
apie- nuodingųjų nuovargio 
medžiagų įtaką miego sukė
limui, bet eksperimentinis 
patvirtinimas pasiekta tik 
paskutiniais laikais. Šių eks
perimentų atlikimo garbė 
priklauso francūzų profeso
riams Ležandrui ir Pjero- 
nui.

Samprotavimai, kurie pa
skatino juos į tuos eksperi
mentus, buvo labai paprasti. 
Jei paprastose sąlygose ne
miegojimo metu prisirenka 
kažin kokių medžiagų, ku
rios gali sukelti miegą, tai 
atrodo, jų bus daug dau
giau, jei, pav., šuo negaus 
užmigti keletą dienų.

Specialiai pritaikytuose 
aparatuose gyvuliams ne
duodavo miegoti aštuonias 
dienas. Po šios priverstinos 
nemigos šunės visai pakeis
davo savo laikyseną. Jie bū
davę suglebę, kabėdavo ant 
raikščių, negalėdami stovėt. 
Vos tik juos palikus ramy
bėje, jie tuojau užmigdavo 
giliu miegu. Tačiau tai dar 
niekuo negalėjo prisidėti 
prie miego problemos iš-1 
sprendimo. Toliau sekė eks
perimentai, kurie žymiai pa
keitė šios problemos veidą.

Tokiu būdu nuvargintų 
gyvulių kraujo serumas, 
įleistas kitam šuniui, kuris 
buvo visai budrus, gerai iš
simiegojęs, tuojau sukėlė 
reiškinių, davusių pagrindą 
humoralinei miego teorijai 
sukurti. Budrus šuo, gavęs 
“nuvarginto” šuns serumo 
injekciją, pradeda rodyti vi
sus mieguistumo požymius: 
jis žiovauja, atrodo paniu
ręs, j ieško vietos atsigulti ir 
pagaliau užmiega. Visi tie 
reiškiniai* atsiranda tuojau 
po injekcijos, todėl nekyla 
jokios abejonės, kad jie yra 
injekcijos paseka. Taigi, pri
verstinai nemiegojusio aš
tuonias dienas gyvulio 
kraujuje atsirado tirpstan
čių medžiagų, kurios pajė
gia sukelti miegą. Šie ban
dymai buvo pakartoti kele
tą kartų, ir visada būdavo 
gaunamas teigiamas rezul
tatas.

Tokiu būdu, šiuo metu 
yra trys pagrindinės pažiū
ros į miego kilmę, kurių 
kiekviena, kaip jau skaity
tojas galėjo įsitikinti, turi 
pakankamai visai įtikinan
čių įrbdymų.

Kaip šiuose įrodymuose 
susivokti ir kaip suderinti 
aiškiai viena kitai priešta
raujančias pažiūras, kaip 
sakysime, nervinę ir humo- 
ralinę ?
Kortikalinės ir Subkortika

linės Teorijos Sutarimai 
Pavlovo laboratorijose bu

vo pastebėta, kad šuo? ne
tekęs visos didžiųjų smege
nų luobos, vis dėlto gali 
miegoti beveik tokiu pat 
miego ir budėjimo kaitalio- 
iimusi. kaip ir normalus 
šuo. Tai reiškia, kad gal
vos smegenų luoba nėra bū
tinai reikalingas miegui su
kelti organas. Iš to fakto 
akadem. Pavlovas sukūrė 
hipotezę, kad yra dviejų pa
vidalų miegas — aktyvus ir 
pasyvus. Pirmasis atsiran
da tik po signalo iš galvos 
smegenų luobos. Jį charak
terizuoja visi požymiai to 
stovio, kuris sudaromas ry
šy su išorine gyvulio aplin
ka. Jis gali atsirasti stai
ga, nesilaikydamas įprasto 
ritmo; jis gali būti paša
lintas visų tų sąlyginių jau-

Vaizdas iš britų Komandų veiksmu Afrikoje; šitie 
“dykumų komandos” neseniai buvo padarę užpuolimą 
ant priešo net 500 mylių tolumo užfrontėje.

diklių, kurie gyvulį riša su 
išoriniu pasauliu; trumpai 
sakant, jį charakterizuoja 
visi išsidirbimo, judrumo ir 
įgyto patyrimo požymiai, 
kurie yra būdingi smegenų 
luobai. “Pasyvus miegas,” 
priešingai, yra lyg pirmykš
tis natūralūs stovis, į kurį 
patenka likusioji galvos 
smegenų dalis. Jį nutraukia 
tik tie vidujiniai jaudikliai, 
kurie išeina smegenų luo
bos neturinčiam gyvuliui iš 
šlapumo pūslės, žarnyno, 
“alkano kraujo” ir t.t.

Kai tik šių vidujinių jau
diklių veikimas pasiekia 
tam tikrą, slenkstinį laips
nį, gyvulys nubunda ir at
lieka atitinkamą ištuštini
mą. Iš to matosi, kad Pav
lovas neneigė subkortikali
nio aparato dalyvavimo 
miego reiškiniuose, — jis 
tik skyrė jam šiame proce
se pasyvią rolę, kuri pasi
reikšdavo po atitinkamų im
pulsų iš galvos smegenų 
luobos. Tai patvirtino ir dr. 
Galkino eksperimentai iš 
prof. Speranskio laboratori
jos. Operacijos būdu jis pa
šalino gyvuliui visus išori
nio pasaulio jutimus. Gyvu
lys buvo aklas, kurčias, ne
juto nei kvapo, nei skonio. 
Toks gyvulys nuolatos buvo 
snaudimo būklėje ir nubus- 
davo taip pat tik vidinių 
jaudiklių įtakoj.

Žinoma visa eilė panašių 
užmigimų. Vienam prof. 
Štriumpelio klinikos ligoniui 
liguistas procesas buvo su
naikinęs visus jutimų orga
nus; buvo likusi tik viena 
sveika akis. Ta akis ligo
niui buvo tikras “langas į 
pasaulį,” nes tik ja jis galė
jo gaut signalus apie išo
rinius daiktus ir įvykius. 
Pasirodė, kad kai tik jam 
uždengdavo šią vienintelę 
akį, jis tuojau užmigdavo. 
Šis stebėjimas patvirtina 
milžinišką tonizuojančią ro
lę išorinių jaudiklių, kurie, 
eidami į galvos smegenų 
luobą, sudaro visas sąlygas 
budrumo būklei.

Iš šių faktų aiškėja kor
tikalines (luobinės) ir sub
kortikalinės (p o 1 u o binės) 
miego teorijos darnumas. 
Tą darnumą patvirtina kas
dieniniai vaikų miego stebė
jimai, kurie įtikina mus, 
kad žmogaus miegas vai
kystėje yra reguliuojamas 
daug primityviškesnių cen
trinės nervų sistemos dalių 
ritmikos, negu smegenų 
luoba. Greičiausia, luoba, 
tolydžio bręsdama, įsijungia 
į šią primityvią ritmiką ir 

suteikia jai visą tą aktyvu
mą, kintamumą ir judrumą, 
kurie charakterizuoja suau
gusio žmogaus miegą.

Šių eilučių autoriui pavy
ko padaryti su naujagimiu 
eksperimentą, kuris leidžia 
tvirtinti apie luobos “įaugi
mą” į primityvią miego rit
miką. Naudodamasis termi-1 
niais jaudikliais paprasto I 
elektrinio šildytuvo pavida-i 
lu, leisdamas šiltą oro srovę 
vaikui į pilvą, aš jį greit už- 
migdydavau. Šiame fakte 
nėra nieko nepaprasta, nes, 
iš Pavlovo laboratorijos ty
rimų jau seniai žinoma, kad 
šilti odos jaudikliai pasižy
mi itin miegą keliančiu vei
kimu. Dėl to aš ir pasirin
kau šiliminį jaudiklį. Tačiau 
pačioj šio eksperimento pra
džioj mano dėmesį patraukė 
vienas įdomus faktas.

Jeigu šilto oro srovė bū
davo leidžiama tuo metu, 
kai vaikas buvo bendrame 
toniškame stovyje ir žaidė 
pakeltomis į viršų rankutė
mis ir kojytėmis, tai užmi
gimas įvykdavo labai de
monstratyviai: ir rankutės 
ir kojytės lygiai suglebdavo 
ir kartu pasyviai nukrisda
vo į patalą. Aišku, kad ši- 
liminis odos jaudinimas pri
verčia tormozuoti kažin ko
kį nervinį aparatą, kurs ko
ordinuoja visas keturias ga
lūnes. Tik taip galima pa
aiškinti lygų ir vienlaikį to
nuso sumažėjimą.

Toliau, vaikui augant, 
užmigdymui visai pakakda
vo vien tiktai bandymui 
vartojamo elektrinio šildy
tuvo garso. Kokioje būklė-' 
j e vaikas bebūtų, vos tik pa
sigirdus šildytuvo garsui 
(nešildant odos i), tuojau 
imdavo glėbti jo rankutės ir 
kojytės, ir vaikas užmigda
vo. Tokiu būdu elektrinio 
šildytuvo garsas tapo sąly
giniu užmigimo jaudikliu.

Vis dėl to, nors ir tapęs 
sąlyginiu jaudikliu, t. y., 
veikdamas per galvos sme
genų luobą, jis išlaikė visas 
žymiąsias psichines pajau
tas.

Insinmrntas A'sk’riįs 
Miknus Spalvij

General Electric laborato
rijos išrado instrumentą, 
kuris . atskiria du milionus 
įvairių spalvų, nors plika 
akis nematytų skirtumo 
tarp tūkstančių panašių 
spalvų. Tas instrumentas 
v a d i n a m as photoelectric 
spectrophotometer.

Žibalo Versmės 
Anglijoj

Pastaruoju laiku Anglijo
je tapo užtikta gausingi ži
balo šaltiniai, ir tas žiba
las yra tokios puikios rū
šies, kaip kad gaunama iš 
Pennsylvanijos žibalo vers
mių.

Anglijon jau atvyko iš 
Amerikos mechanikai į- 
rengt žibalo traukimo ir ap
valymo prietaisus ir dirby- 
klas.

Kiek numatoma gaut ži
balo iš tų versmių, tatai kol 
kas neskelbiama ir laikoma 
karinėje slaptybėje. Bet sa
vo žibalo atradimas yra šil
tai sveikinamas Anglijoj. 
Nes dabar anglai turi ga
bentis visą reikiamą jiem 
žibalą iš Amerikos ir per 
keliolika tūkstančių mylių 
iš Iraqo, Irano-Persijos ir 
Indijos.

Vien tik orlaiviai suvarto
ja didžius daugius gazolino, 
kuris dirbamas iš žibalo. Be 
to, reikia didelių žibalo 
kiekių laivams, tankams ir 
kitiems kariniams įrengi
mams.

Jokiame kitame krašte, 
turbūt, nebuvo taip ilgai ir 
taip nuodugniai j ieškoma 
žibalo versmių, kaip Angli
joj, ir iki šiol vis bergž
džiai. Taigi dabartinis su
radimas gausingų žibalo 
versmių tenai labai smagiai 
nustebino anglus. T. G.

Calif orni jos universiteto 
mokslininkai atrado,, jog 
Culex tarsalis Coq veislės 
uodai išnešioja miegligės 
parazitus.

Suimtas Kriminalistas, Pabė
gėlis iš Kariuomenės

Chicago. — Pagaliaus ta
po areštuotas piktadaris 
pabėgėlis iš armijos, Irwin 
Kadens. 32-jų metų. Jis su
imtas Chicagoj laike užpuo
limo apiplėšt vieną paskolų 
įstaigą.

Per tris mėnesius nuo pa
bėgimo iš armijos, Kadens 
atliko šitokius kriminalius 
darbus Illinois, Michigan ir 
Ohio valstijose: Jis pašovė 
viena policininką, išžagė 
penkias merginas bei mote
ris. padarė 75 plėšimus, 
tarn kitko apiplėšdamas ir 
našto troka; pagrobė (kid- 
nanino) tūlus asmenis, rei
kalaudamas iš jų vaduotpD 
ni^ių.

Per tuos tris mėnesius jis 
viso išplėšė $5.000 iki $10.- 
000, kuriuos ir prašvilpė, 
“plačiai gyvendamas,” kaip , 
jis sako.

ARE YOU 
puttingTenPerCentof 
your Income into U.S. 
War tends fcStomps?

r. ..........Irfriii



PETRAS DRAMBLYS
Apysakaitė—Parašė Dėdė Vincas

Ketvirtad., Spalių 22, 1942

(Tąsa)
Reikalui esant, jis nueidavo pas juos, jie 
pas jį. Bet su patim Jurgiu ir susitikti 
vengdavo. Buvo atsitikimų, kad Petrui 
ariant ar akejant savo, o Jurgiui — sa
vo laukus, juodviejų arkliai susidurda
vo galvomis. Tai Petras, tampydamas 
arklius vadelėmis ir piktumą rodyda
mas, skubindavosi apsisukti, kad kuo 
greičiausia nuo Jurgio nutolus.

O Vistik Eksplozija Įvyksta!
Vieną sekmadienio popietį, kada Pe

trą Julytė jau buvo įkopus į šeštus me- 
* tukus savo amželio, baigus visiems pie

tauti, Petras pareiškė: “Dabar aš eisiu 
pas Benį. Arklys serga, neėda, negeria. 
Gal duos kokį patarimą?”

“Tai kodėl nešauki daktarą? Ką tas 
tavo burtininkas Benis žino?” pastebė
jo Julė. '

“Et, su tais daktarais. Arklį pagy
dys ar ne, o jam ir mesk kelis dolerius, 
kaip į balą. Benis, jei neišgydo kokio
mis šaknimis, sutrintomis gyvatėmis, 
tai apžadais pagydo ir nei pusės tiek ne- 
rokuoja, kaip daktaras.”

“Tai getai. Tu eik pas Benį, o mu
dvi su Julyte nubėgsiva pas bobunę. No
ri nubėgt pas bobunę, Julyte?”

“O aš tave ir vėl pralenksiu,” pasi
didžiavo mergaitė.

“O, ne. Aš tave pralenksiu,” spyrėsi 
motina.

Petras kepurę ant galvos, pro duris 
lauk ir nudūlino Benio ūkės kryptin. Ju
lei to tik ir reikėjo. Ji tuoj nubėgo į ki
tą kambarį ir ant mažo popieriuko pa
rašė: “Jis išėjo, aš bėgsiu pas motiną, 
susitikiva po Indijonu.”

“Indijonu” visas kaimas vadino tą 
ąžuolą, po kuriuom mes palikome anų 
laikų Petro liekaną su lazdele rankoj 
ir , ryšuliuku ant peties, seną bastūną. 
Kodėl tą medį kaimas taip vadino, skai
tytojas dažinos iš tolimesnės apysakai
tės eigos. Julė, užkišus raščiuką šuniu
kui už apykaklaitės, išnešė savo laiška
nešį lauk ir jau skaitytojams žinomu 
įsakymu — pasiuntė pas JųrgįV Ji matė, 
kad Jurgis, tarsi to tik ir laukdamas, 
vaikštinėjo po savo sodną, dažnai šion 
kryptin žvilgteldamas. Ji matė ir tą, 
kaip šuniukas pribėgęs prie jo, atsitūpęs i 
ant paskutinių kojukių, kabaravo pir
mutinėmis. Matė, kaip Jurgis pasilenkė 
ir vėl atsitiesė. Ji, tarpduryj stovėdama, 
tol laukė, kol šuniukas, net liežuviuką iš- 
koręs, parbėgo su atsakymu, kuris susi
dėjo tik iš šių žodžių: “Aš to tik ir lau
kiau. Einu.”

Bet čia įvyko tokia eksplozija, sukrė
timas, kokio nė šiuodu, nė Petras visai 
nesitikėjo! Ot, tarsi iš giedro dangaus 
perkūnas būtų trenkęs ne tik į juos tris, 
bet ir Julės tėvų namus būtų uždegęs!

Jau skaitytojams žinomas arklių gy
dytojas, Benis, gyveno gan tolokai nuo 
Petro sodybos. Julės aprokavimu, Petras 
turėjo užtrukti apie dvi valandas laiko. 
6et ant jų visų nelaimės, Petras susiti
ko Benį važiuojant karietėlėj, su gerai 
įšertu arkliu, tik į vieškelį įėjęs. Petrui 
pasiskundus savo arklio liga, Benis nu
sijuokė :

“Menkniekis. Susirask širšių kūlą, su 
skarele apsupęs nupėšk, prie ko ji bus 
prilipinta, parnešęs viską, sudėk į puo
dą, užpilk vandeniu ir gerai pavirink. 
Paskui, atšaldęs vandenį, kūlą išmesk 
lauk, supilk viralą į butelį ir suversk 
arkliui į gerklę. Užtikrinu, kad ligą kaip 

* ranka atims ir rytoj galėsi dirbti be bai
mės. Sudie.”

Tai pasakęs, Benis, krustelėjo vadelė
mis, pačiukšėjo liežuviu ir, dulkių drig
nės lydimas, nurūko savu keliu. Petras 
kiek pagalvojęs, atsiminė, kad matė šir
šių kūlą po viena “Indijono” šaka, bu
vo pasinešęs namų link, pasiimti skarelę. 
Taciaus kyštelėjęs ranką į užpakalinį 
kelinių kišenių ir išsitraukęs gan dido
ką nosinę — patraukė ton kryptin, kur 
išdidžiai stovėdamas medis maudėsi jau 
priblėsusiuose vakarų saulės spinduliuo
se.

“Tai, mat,” eidamas mąstė jis. “Būčiau 
paklausęs bobos it pašaukęs daktarą, ke
li doleriai, kaip į balą, o su arkliu, kaip 
Dievas duos. Dabar, tai visai kita kvitą 
ir arklys pasveiks ir pinigai kišeniuj pa
liks.”

O ant pinigo jis buvo užsigulęs su dū
šia ir kūnu. Jau jeigu įsidėjo centą į ki- 
Šertiių, tai rankos drebėdavo jį imant 
lauk. Reiks kur nors kėli centai išleisti,

tai raukysis, raukysis; kiš ranką į kiše
nių ir vėl ištrauks, kad tik dar nors va-1 
landėlę jie ten ilgiau pabūtų. O jau iš
traukta iš kišeniaus mašnelė tankiai iš- 
krisdavo iš rankų, taip jo rankos dre
bėdavo, pinigą iš mašnelės imant. Julei 
pareikalavus nųpirkt batukus jai ar duk- 
teraitei, tai paėmęs vartys-vartys, čiupi- 
nės-čiupinės batuką, o ant galo suurgs- 
davo: “Ir vėl tokią krūvą pinigų iš-i 
mesk... Mažiau lakstytumėt pas motiną, 
tai ir batai ilgiau laikytų. Basos galite 
pasilakstyti, o apie namus, dar ir su tais 
pačiais galite apsieit per porą savaičių.”

Tik nuo Jurgio tvorai užtvert dratus 
jis nedūruodamas nupirko ir kada jau
na pardavėja, iš aštuonių dolerių išda
vė jam penkiuką grąžos, Petras, penkiu- 
ką jai atgal pastūmėjęs ir,- kaip katė 
šunį pamačius, šyptelėjęs, išprunkštė: 
“Tai tau už patarnavimą.”

Pribuvęs prie medžio, ilgai užvertęs 
galvą žiopsojo, kol per susikryžiavo j tį
sias ir lapotas medžio šakas "įžiūrėjo 
širšių lizdą. Kūla kabojo po didele me
džio šaka, veik pačioje viršūnėje. Gi į 
tokį storą medį, be kopėčių įlipti, ypač 
tokiam nerangiam meškai, kaip Petras, 
visai buvo neįmanoma. Bet jam ant lai
mės, po storomis medžio šakomis, kabojo 
dvi sūpuoklės, jaunimui pasilinksminti. 
Tad Petras, sūpuokle prisliuogęs ir už- 
sirabazdinęs ant pirmos šakos, pradėjo 
sunkią kelionę į medžio viršūnę.

Dar turime pridurti ir tą, kad jo tė
vui nupuolus nuo statomos stubos stogo 
ir užsimušus, Petro galva pradėdavo 
svaigti kiek aukštėliau palypėjus. O prieg 
tam dar, už pastipusią vištą, čigonė iš
metus jam kazyres, nulėmė jam tolimą 
kelionę. Todėl jis, lipdamas į medį, o 
vengdamas žemyn žiūrėti, prisiminęs ir 
čigones pranašavimą, pamislino: “O ką 
žmogus, žinai? Gal iš šito medžio viršū
nės ir bus ta tolima kelionė? Tik nežinia 
kur — į peklą ar — dangų?”

Jam įsirabazdinus pusėtinai augštai, 
bet dar toli gražu nuo širšių lizdo, pra
dėjo svaigti galva. Tos tai priežasties 
dėlei, tinkamai atsisėdęs ant šakos, laukė 
kol praeis svaigulys. Taip besėdėdamas 
pamatė, kad jo abi Julytės krykštauda- 
mos, o Briauniukas — kiauksėdamas, 
vieni kitus pralenkdami, atbėga pas bo
bunę. Iš karto jisai buvo manęs juodvi 
nugąsdinti sukniaukus laukinės katės 
balsu. Bet paskui pakeitė mintį ir nusi
tarė praleisti, visai joms nepasirodęs. 
Medis stovėjo truputį toliau nuo jau mi-» 
neto keliuko, stovėjo kampe Petro ir Jur
gio ganyklų, tarp krūmokšlių ir didelėj 
aikštelėj aplink. Šioms prisiartinus prie 
medžio, motina stabtelėjo, prisidėjo ran
ką prie krūtinės ir vos kvapą atgauda
ma iš smarkaus bėgimo, pareiškė: “Oh, 
aš jau pailsau. Tu, Julyte, su Briauniu- 
ku bėgkite pas bobunę, o aš čia biskutį 
atsikvėpsiu.”

Mergaitė ir šuniukas, vienas antram 
nepasiduodami, nubėgo sau. O Julė atėjo 
prie medžio, įsisėdo į sūpuoklę, suposi 
ir dainavo Petrui jau ne kartą girdėtą, 
meilišką dainelę. Bet įsivaizdink sau, 
mielas skaitytojau, koks baisus siaubas 
nusiaubė medyje tupintį Petrą, kuomet 
jis pamatė, kaip Jurgis, išlindęs iš krūmų 
priselino prie Julės, užėmė delnais jos 
akis, sustabdė sūpuoklę, atsisėdo šalę 
jos ir juodviejų lūpos sulipo ilgu buč
kiu? !

Iš visa ko Petras matė, kad tai jau ne 
pirmiena, o paprasta juodviejų brasta. 
Jis suprato,, kad juodu jį, kaip apgaudi
nėjo, taip ir apgaudinėja. Apgaudinėja 
jį, Petrą Dramblį! Jo akys, sužaibavu
sios nežmoniško keršto žaibais, visai ap
temo. Nutirpo rankos, prisiartinančio 
traukinio žviegimas, sužviegė jo ausyse 
ir jam rodėsi, kad kas nors be skaus
mo būtų nusukęs ir galvą. Šitokio siau
bo nusiaubtas, Petras kuo tik nenuslydo 
nuo šakos ir neišdribo iš medžio. Tik 
staigus susigriebimas už kitos šakos ir 
staigus išsigandimas, atsvėrė jį į lygsva
rą, kąip kūno, taip ir dvasios. Tačiaus 
jis buvo taip smarkiai sukrėstas, tokiu 
baisiu kerštu uždegtas, kad nesusivokė 
nė ką daryti, nė už kokio įrankio grieb
tis.

(Bus daugiau)

Aukos Prieš-Fašistinių 
Kovotojų Gelbėjimui

Nuo spalių 14 iki 19 sekami prisiuntė aukų gelbėjimui prieš- 
fašistinių tremtinių iš Francijos koncentracijos kempių ir ka
lėjimų: j ;

Dr. A. K. Rutkauškas, Chicago, Ill., $5.
Lietuvių Moterų Apšvietos Kliubas, Brooklyn, N. Y., $14.10.
A. Sinušas, New York, N. Y., ant blankos surinkęs $6.80.
P. Repečka, Inglewood, Calif., $10.
S. Gudeliauskienė, Colinsville, III., ant blankos surinkusi $5.
LDS 115 kp., Cliffside, N. J., susirinkime surinkta $3.
J. Mažeika, Pittsburgh, Pa., ant blankos surinkęs $36.75.
Ch. Kiselis, Racine, Wis., ant blankos surinkęs $6.
LDS 2 Apskritys, Chicago, UI., $25.
M. Sakalienė, Chicago, Ill., ant blankos surinkusi $17.
LDS 75 kp., Herrin, 111., susirinkime surinkta $2.25.
K. J. Abakan, Easton, Pa., ant blankos surinkęs $12.50.
ALDLD 50 kp., Rochester, N. Y., ant blankos 

surinkta $36.10.
LDS 70 kp., Peoria, 111., $5.
K. Romandienė, Cleveland, Ohio, ant blankos surinkusi $11.
J. Vaivada, Rochester, N. Y., $2.
St. Kuzmickas, Shenandoah, Pa., ant blankos surinkęs $15.
J. Stanevich, Summerlee, West Virginia, ant blankos 

surinkęs $11.65.
ALDLD 68 kp., Hartford, Conn., $10.
Moterų Kliubas, Hartford, Conn., $5.
Spalių 19 Anti-Fašistinių Tremtinių Komitetui priduota vi

sos viršuje pažymėtos aukos — viso $239.15. Pirmiaus buvo 
priduota $335.85. Viso riUo lietuvių, minimam komitetui pri
duota $575.

Širdingai ačiū visiems aukų prisiuntėjams ir visiems auka
vusiems. Laukiame daugiau aukų.

J. Gasiūnas.

Hartford, Conn.
ALDLD 3-čio Apskričio Kuo

pos Ruošiasi Konferencijon

Rodos, kaip čia neseniai yra 
buvusi Literatūros Draugijos 
konferencija ir štai vėl ren
giamasi prie kitos. Tačiau 
prie šios konferencijos reikia 
prisiruošti ūmai, nes laiko be
liko visai mažai, o šiais karo 
sunkiais laikais negalima ap
leisti organizacijos darbuotė, 
nes, kaip visi svarbūs darbai, 
taip ir organizacijos stiprini
mas turi rūpėti kiekvienam 
Literatūros Draugijos nariui. 
Todėl, kad juo stipriau visa 
liaudis, kartu ir lietuviai, ypač 
pažangiečiai, bus organizuoti, 
tuo geriau seksis pravesti dir
bimą pabūklų sunaikinimui fa
šizmo ir įvykdinimui taikos.

Nuo ALDLp 3-čio Apskričio 
sekretorės, M. Mulerankienės,

Geros diskusijos įvyko “Lais
vės” vajaus reikalais. Apsi
ėmė dirbti “Laisvės” vajuj 
pietinėje dalyj dvi smarkios 
vajininkės — Tureikienė ir 
Kušleikienė; Frankfordo dalyj 
apsiėmė Bendorayičius dar
buotis; Richmonde apsiėmė 
Mulakiūtė; centro mieste, So. 
West ir North West, apsiėmė 
Balukevičienė, Merkis, Smitas 
ir po progai vajininkė šapra- 
nauskienė. Pastaroji susirūpi
nus savo vyro nelaime. Drg. 
Šapranauskas koją prarado ir 
labai iš valios gyja; jau pra
deda bandyt vaikščiot, Atlan
tic City ligoninėje, Sako, ga
lės sugrįžti į namus apie nau
jus metus. Pas mus visus reiš
kiasi apgailestavimas tokioje 
nelaimėje ir visi linkime jam 
greito pasveikimo. Pastarai
siais metais drg. šapranaus- 
kienė uoliai dirbo vajuje ir 
organizacijose. Ji viena nu
mezgė apie 23 svederius Rusi-

Nashua, N. H.
Drg. M. Bartis surengė pa- 

rę 65-kių metų sukaktuvių at- 
žymėjimui. Užprašė savo ge
riausius draugus. Besivaišinant 
prie stalo, buvo pakeltas klau
simas, kad paremti Sovietus. 
F. Buslavičius atsistojo ir sa-✓ 
ko, kad reikalinga pagelba dėl 
tų didvyrių, kurie šiandien ko
voja už mūsų demokratiją ir 
lieja kraują. Tad draugai ir 
aukojo sekamai:

Po $1: M. Bartis, J. Traina- 
vičius, A. Bonuškiavičienė, M. 
Meškinienė, F. Buslavičius. A. 
Galinis ir B. Saliutą 50c. J. 
Zapėnas 25c. Viso aukų su
rinkta $6.25.

Dar ne viskas. Mūsų drau
gai buvo pasileidę po stubas 
rinkti aukų. Drg. J. Verbickas 
atvažiavo į stubą ir sako: Nu, 
drauge, einam rinkt aukų.

Mūsų pasekmės buvo geros, 
greit surinkome $7.50 ir pri- 
davėm V. Vilkauskui.

Labai širdingai ačiū drau
gam, katrie aukavote.

F. Buslavičius.

Binghamton, N. Y.
Didelis ir Gražus Bankietas

— Vištienos Vakarienė
Rengiama spalių 24, šešta

dienį, pagerbimui New Yorko 
valstijos kandidatės ant Kom. 
Partijos tikieto į kongresą, 
Elizabeth Gurley Flynn. Ji yra 
rašėja ir vedėja moterų sky

teko sužinoti, kad konferenci
ja įvyksianti lapkričio 1 dieną, 
Laisvės Choro svetainėje, 155 
Hungerford St. Prasidės ly
giai 10:30 vai. iŠ ryto.

šioj konferencijoje žada 
būti* ir svečių iš New Yorko. 
Tad kuopų visi delegatai ir 
svečiai pribūkite laiku, laiku 
ir konferencija bus užbaigta.

Vikutis.

riaus Daily ir Sunday Worke- 
ry. Taigi, pagerbkime ją atsi- 
lankydamos į šį bankietą 
skaitlingai, kaip moterys, taip 
ir vyrai.

Bankietas yra rengiamas 
puošniame Arlington Hotely 
ir Spanish Ballroom svetainėj.

Pagal dabartinį maisto bran
gumą, tikietai į bankietą visai 
pigūs, $1.35 ypatai.

Tarptautinė šio parengimo 
moterų komisija prašo visų, 
kurie dalyvausite, įsigyti tikie- 
tus iš anksto, kad žinotumėm, 
dėl kiek žmonių, užsakyti va
karienę. Pradžia lygiai 7 vai. 
vakare.

Taipgi bus graži programa, 
ir geri kalbėtojai, kaip Šio 
miesto, taip ir viešnia Gurley 
Flynn. Kviečiame visus ir vi
sas šio miesto ir apylinkės 
žmones skaitlingai atsilankyti.

Tarptautinis šio parengimo 
Motery Komitetas.

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

Štai 
adresas;

459 GRAND ST.
Skersai nuo Republic Teatro 

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

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

kad visados bus patenkinti.

Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį!
TURIME GERŲ VYNŲ IR DEGTINIŲ

Ateikite pasimatyti su Giviais
Geriausias Alus Brooklyne

Pirkite Kareiviam KALĖDŲ Dovanas DABAR

Lawrence, MassPhiladelphia, Pa
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Bendro Vietinių Organiza
cijų Veikimo ir Susirinkimo

Kol kas vietinis veikimas 
lyg buvo susilpnėjęs - aptilęs, 
bet peržvalgoje visai nėra taip 
blogai. “Laisvės” piknikas 
nors sunkiausiose aplinkybėse 
buvo surengtas, vienok jis bu
vo pasekmingas ir davė pelno 
$559.47. Rusijos p a g e 1 bai 
rinkliavoj lietuvių organizaci
jų nariai gražiai pasidarbavo. 
Apie tai buvo rašyta raporte. 
Rusijos pagėlbai ant vietos 
vien Phila. < sukelta $1,000. 
Moterų Kliubo pastangom bu
vo numegsta 38 svederiai.

Štai spalių 18 d. įvyko vi
suotinas vietinių organizacijų 
susirinkimas, į kurį atsilankė 
apie 50 draugių ir draugų. 
Ant jo apkalbėjom šiuos labai 
svarbius klausimus: buvo iš
duotas “Laisvės” pikniko ra
portas. Nutarta šurengt pra
kalbas drg. AbekUi, lapkričio 
29 d., Lietuvių Salėje, kuris 
atvažiuoja su maršrūtu iš 
Chicagos.

Nutarta surengti “Laisvės” 
metinį bankietą ir išrinkta ko
misija sujieškot šalę. Nutarta 
surengti bankietą “Laisvės” 
pikniko darbininkams spalių 
25 d., Liaudies Name, 735 
Pairmount Ave., 6 vai. vak.

jos kareiviams.
LLD vietinės kuopos nusita

rė pasidarbuot išrinkti iš narių 
duokles ir bandyti gauti laike 
vajaus naujų narių. ALDLD 
6-to Apskričio konferencija 
įvyksta spalių 25 d., 735 Fair
mount Ave., 11 vai. ryte.

Rep.

Malkin Trio duos programą 
Rusijos medikalei pagėlbai 
koncerte, kuris įvyks spalių 25 
d., 7:30 vai. vakare, Turn 
Hali ant Park St.

Kas yra tie Malkin Trio? 
Tai yra muzikos kOnservatori- 
jos čampijonai. Prieš karą su 
koncertais važinėdavo ĖUro- 
poje, laimėdavo pirmutines 
dovanas, valdžių paskirtas už 
atsižymėjimą. Priklauso prie 
simfonijos draugijų susivieni
jime. Jie koncertus laiko tiktai 
dideliuose miestuose, kaip 
Chicagoje ir New Yorke. Bet 
kuomet Lawrence susiorgani
zavo komitetas iŠ turtingų 
žmonių, tai tuojau pakvietė 
Malkin Trio dubti koncertą 
Sovietų Sąjungos medikalei 
pagėlbai.

Taipgi būs rodoma sovietinė 
filmą ir iš Harvard universite
to profesorius SamUel H. Cross 
kalbės. Tai bUš dar pirmutihis 
toks koncertas Laurente isto
rijoje. Ir dabar bus ijroga vi
siems lietuviams jį išgirsti. O 
įžanga tiktai 50 centų. Gi ka
da Malkin Trio įduoda kon
certus kitur, tai įžangos moka 
po $10.

Todėl nepamirškite spalių 
25 dieną būti Turn( Hali.

S. Penkauskas.

Paskutinė Išsiuntimo Diena 1-ma Lapkričio
Užeikite ir apžiūrėkite mūsų

Speciali kareiviams
Maži rankpinigiai

dovanų departmentą 
palaikys bi daiktą.

•ROBERT UPTON
• ATDARA VAKARAIS.

VfRI-THIN* RAMONA VtRI-THIN* RAPIER.-

701 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. STagg 2-2178
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Sovietai Atmušė Fašistus, Padarė Jiem 
Didelių Nuostolių, Atkariavo Poziciją
Sovietų Oficialiai Pranešimai
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KRISLAI
(Tąsa nuo 1-rno pusi.) 

kos valdžią? Gal todėl, kad 
jie buvo eiliniai naciai, o Hess 
yra stambi žuvis!

MASKVA, spal. 21. — Vidunaktinis Sovietų praneši
mas sako:

Mūsų kariuomenė spalių 20 d. vedė mūšius su prie
šais Stalingrado ir Mozdoko srityse. Kituose frontuose 
nebuvo atmainų.

Stalingrado srityje mūsų kariuomenė vedė atkaklias 
apsigynimo kautynes prieš vokiečių tankus ir motori
zuotus pėstininkus.

Vienoje vietovėje pulkas priešų su 40 tankų pašė
lusiai atakavo dalį vienos darbininkų gyvenamos vietos. 
Ataka buvo atmušta ir priešai nublokšti iki pirmiau bu
vusios jų pozicijos.

Vėliau tą pačią dieną vokiečiai atsiuntė atakon dar 30 
tankų. Ši ataka taip pat buvo atmušta, praradus prie
šam daug karių ir tankų. Vakarop mūsų kariuomenė 
tvirtai laikė savo pozicijas.

< Mūsų kariuomenė taip pat atmušė visas priešų ata-
, kas vieno fabriko srityje. Paimti nelaisvėn vokiečiai sa

ke, jog dalyvavusios atakoje vokiečių divizijos paskuti
nėmis dienomis neteko 70 procentų savo karių, užmuštų, 
sunkiai sužeistų bei nelaisvėn paimtų .

Į šiaurvakarius nuo Stalingrado mūsų kariuomenė 
sustiprino savo pozicijas ir kai kuriuose sektoriuose ve
dė vietiniai-svarbias kautynes.

Vienas mūsų būrys išnaikino apie dvi kuopas rumu-i 
nų pėstininkų ugnim iš šautuvų, kulkasvaidžių ir mor- 
tirų. Priešlėktuvinės mūsų patrankos nušovė žemyn du 
vokiečių lėktuvus.

Mozdoko srityje mūsų kariuomenė vedė kautynes su 
priešais. Užėmę vieną apgyventą vietą, mūsų kovotojų 
daliniai nustūmė hitlerininkus atgal ir išvijo juos iš 
vienos pozicijos. Per mūšius šiame sektoriuje tapo nu
kauta apie 900 vokiečių oficierių ir kareivių. Mes pagro
bėme priešų maisto, uniformų ir įvairių ginklų sandėlį.

Į pietvakarius nuo Novorossiisko vienas mūsų mari- 
ninkų būrys atrėmė priešų atakas ir sunaikino apie 100 
jų kareivių ir oficierių.

Kitame sektoriuje rumunų kavalerijos kuopa puolė 
vieną mūsų būrį. Mūsų kariuomenė šautuvais ir kulka- 
svaidžiais išvaikė rumunus.

Oriolo partizanų kovotojų būrys per dvi paskutines 
savaites nuvertė nuo bėgių keturis priešų traukinius. 
Kitas partizanų būrys užmušė per 600 hitlerininkų ir 
sunaikino aštuonioliką auto-sunkvežimių. Tas pats bū
rys dar padarė taip, kad du vokiečių traukiniai susikū- 

( lė, ir to pasėkoj tapo sudaužyta 42 priešų vagonai su 
’; reikmenimis.

Praeis karas. Grigaitis ir ki
ti pronaciai visuose kampuose 
bliaus: Negalima suimtus Hit
lerį, Goeringą, Goebbelsą, 
Quisling^, Kubiliūną, ir kitus 
kriminalistus teisti ir šaudyti. 
Ęeikia jiems dovanoti. Karas 
praėjo, reikia būti “žmonė
mis,” reikia užmiršti, kas bu
vo !

Taip bus, paregėsite. Gri
gaitis jau parodė savo gailes
tingą širdį naciams.

Nesinori tikėti, bet tikra 
tiesa. Chicago j e yra susiorga
nizavęs iš klerikalų ir social- 
fašistų koks ten komitetas 
“Lietuvos n e p r iklausomybei 
minėti.”

Ar žinote, kas to komiteto 
vadu pastatytas? Ogi gerasis 
Grigaičio politinis auklėtinis 
tūlas , E. J. Kubaitis, kuris 
1941 metų, liepos 15 dieną, 
naujieniečių leidžiamam amži
ną atilsį “Jaunime” šaukė:

“Three cheers for Hitler 
and his legions!”

Šitą fašistinę bjaurybę Chi- 
cagos klerikalai ir socialfašis- 
tai dabar pasirinko ir pasista
tė vadu!

Prieš kelius metus visur 
skambėdavo tokia daina: Ne
dirbu, pinigų neturiu, negaliu 
eiti į mitingus, priklausyti 
prie organizacijų, užsiprenu
meruoti laikraštį.

Dabar visur girdėsite tokią 
giesmę: Perdaug dirbu, netu
riu laiko nei į susirinkimus ei
ti, nei laikraštį skaityti, nei 
prie organizacijų priklausyti.

r a1 i s v a
Vichy Smerkia Anglus už 

Naciu Ginklu Fabriko 
Bombardavimą...

Vichy, Franc. — čionaiti- 
nis radijas skelbė, kad Ang
lijos bombanešiai, atakuo
dami Le Creusot ginklų ir 
amunicijos fabrikus užim
toje Franci jos dalyje, už
mušę 57 asmenis ir sužei- 
dę 250. Vichy Franci jos val
džia smerkė anglus, kad jie 
bombardavo tuos fabrikus, 
daugmeniškai gaminančius 
naciams karo pabūklus.

DETROITO ŽINIOS
Detroito Kalendorius

Spalių 25 d. Detroito Lietu
vių (Vyrų) Kliubo susirinki
mas savo name 4114 W. Ver- 
nor Highway, nuo 10 vai. ryte.

Spalių' 31 d. 7 vai. vakare, 
Aido Choro maskų balius, 
4097 Porter St., prizai įvai
riau pasirengusiems šokikams.

Civil Rights Federacijos ra
dijo programos kas trečiadie
nį nuo 8 :45 iki 9. Bus lošiami 
dramatiški veikalai apie penk
tos kolonos darbus Michigan 
valstijoje. Programos tęsis per 
penkias savaites iš stoties 
WJR. Nepamirškite.

Easton, Pa

motorus, siurblius-'

Ingersoll Rand Co. Darbininkų 
Sąlygos. Organizuoja CIO 

Uniją ,
Antroj pusėj Delaware upės 

yra milžiniškas fabrikas Inger
soll Rand Co. Darbininkų dir
ba daugiau kaip 5 tūkstan
čiai. Visi darbai eina dėl val
džios, apsigynimo. Dirba dieną 
ir naktį visas septynias pa
ras. Išdirba ten ir nulieja, sub- 
marinam
pumpas dėl kariškų laivų, 
elektros 
kompreserius ir dar kitoniškus 
dėl karo pabūklus. Darbai visi 
sunkūs, o darbo sąlygos nepa
vydėtinos. Paprasti darbinin- 
kai-leiberiai gauna nuo 50c. 
iki 58c. į valandą. čiperiai, 
kurie valo mašinom nulietus 
padarus, gauna po 62c iki 66 
centų į valandą. Jų darbas yra 
sunkus ir nešvarus. Krenais iš
nešiotojai gauna po 75c. į va
landą. Geležies liejikai, ku
riuos vadina molderiais gauna 
nUo 75c. iki 95c. į valandą.

Aišku pradiniam darbinin
kam moka mažiausiai. Norint 
gaut daugiau, reikia įsidirbt, o 
ir būti gabiam. Mašinistai gau
na visaip, bet ir jų, mokestis 
neaukštesnė, kaip doleris į va
landą. Apart to, darbininkai 
gauna viršlaikius padirbėt. O 
ir bonų 45-tą nuošimtį gauna. 
Tai tiktai tuokart pasidaro di
delė savaitinė alga, iki $80,

dženereitorius ir oro
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dirbant septynias dienas. Ir 
jeigu ne tie visokį pridėčkai, 
tai darbininkui nepareitų nei 
po $30 į savaitę.

Per “amžius” kompanija 
neįsileido unijos į savo šapas, 
bet dabar papūtė kitas vėjas 
nuo valdžios pusės. Tai pradė
jo šapose darbininkai organi
zuotis į CIO uniją. Ir kompa
nija dantis sukandusi turi ty
lėt ir nusileist. O darbininkai 
urmu rašosi į uniją, nešioja 
CIO guzikus prisisegę prie ke
purių, kaip prirodymą, kad 
jie unijistai.

Pastaruoju laiku iš Inger
soll šapos pašaukė daug jau
nų vyrų į armiją. Dabar ten 
garbus gali gauti bile kas, iš- 
pįldąnt jų visus patvarkymus, 
ir turint rekomendaciją, nes 
kitaip, gali įsibriaut koks ne
naudėlis nacis. Apart to, pra
dėjo imt prie darbo moteris ir 
merginas. Pradinėm mokės 
tįktąį po 40c. į valandą ir 
aukščiau. Kompanija ir čia 
naudojasi gera proga išnaudot 
pioteris, pato), pakol suspės. 
Susiorganizavusi unija mano 
greitai pagerinti darbo sąly
gas moterim ir vyram darbi
ninkam.

Penktas Puslapli 
................. T-.’TIH

Streikavo Miesto Darbininkai
Pereitą savaitę streikavo 

tris ir pusę dienos miesto 29 
darbininkai - pečkuriai, trokų 
vairuotojai ir šlamu, pelenų 
rinkėjai. Jie reikalavo po 15 
centų į valandą pridėČko prie 
senos algos. Iš pradžių miesto 
viršylos su majoru nei klausyt 
nenorėjo, kontraktorių norėjo 
nusisamdyt, bet ant galo po 
trijų, dienų susiderėjo su se
nais darbininkais, ir pakėlė po 
5 centus į valandą. Už pusdie
nio pradėjo dirbt ir miestą va
lyt nuo šlamu ir pelenų. Da
bar pečkuriai gaus po $35.40 
per savaitę, vairuotojai po 
$32.40, šlamų-pelenų rinkėjai 
po $29.40 į savaitę, už 48 va
landas.

Darbas sunkus, dulkinas ir 
aštriai dvokiantis. Pasikalbė
jau su darbininkais. Jie kaip 
vienas pasisakė, kad už mėne
sio kito jie nepaliaus reikala
vę pakėlimo algos po 15 cen
tų į valandą, nežiūrint, ką 
miesto viršylos sakytų per vie
tinę spaudą, patys gaudami 
riebias algas.

V. J. Stankų*.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

MASKVA, spal. 20. — Buvo tęsiami žiaurūs mūšiai 
Stalingrado srityje. Vokiečių pėstininkai ir tankai puo
lė mūsų apsigynimo punktą arti vieno fabriko. Vokie
čiai buvo atmušti ir tapo sunaikinta septyni jų tankai 
ir 400 karių.

Kitame sektoriuje raudonarmiečiai iš „X” dalinio 
kautynėse naktį sunaikino 10 vokiečių lėktuvų ir ketu
rias mortiras, sudaužė 13 priešų fortukų ir pavienių ap
kasų ir nušlavė daugiau negu kuopą vokiečių pėstinin
kų.

Į šiaurvakarius nuo Stalingrado sovietinė artilerija 
supleškino keturias priešų kanuoles ir bateriją mortirų 
ir sunaikino stambią dalį vokiečių dviejų kuopų.

Mozdoko srityje buvo atmuštos priešų atakos. Per 
tris paskutines dienas mūsų kariai nušlavė daugiau ne
gu batalioną priešų pėstininkų ir išmušė 19-ką vokiečių 
tankų iš veikimo.

Kitame sektoriuje viena gyvenama vieta du kartu 
perėjo iš vienų rankų į antras. Nukentėję didelių nuos
tolių, vokiečiai, galų gale, buvo išvyti laukan.

Per dvi paskutines dienas Leningrado fronte sovieti
niai šauliai, žvalgai ir artilerija sunaikino daugiau ne
gu 200 vokiečių, aštuonis pavienius apkasus ir devynis 
auto-sunkvežimius su reikmenimis. Mūsų kariai pagro
bė kelias kanuoles ir kiekį amunicijos.

"LAISVĖS" VAJUS
(Tąsa nuo 1-mo puslapio)

J. Burba, So. Boston, Mass........................................ 108
J. Margaitis, Windsor, Conn........................   108
A. Marshall, Torrington, Conn. ................................ 106
Geo. Shimaitis, Montello, Mass.................................. 102
P. Šlekaitis, Scranton, Pa................... ........................... 96
R. Mizara, Brooklyn, N. Y......................................... 92
J. Kazlauskas, Hartford, Conn.................................. 87
W. Lasky, Brooktondale, N. Y. ................................ 84
A. Žvingilas, So. Boston, Mass.................................. 84

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

PHILADELPHIA, PA.
“Laisvės" pikniko darbininkų 

bankietas įvyks sekmadienį, 25 d. 
spalių, 735 Fairmount Ave. Pradžia 
6 v. v. Visi “L.” pikniko darbinin
kai dalyvaukite šiame bankiete.

ALDLD 6-to Apskr. komiteto ir 
kuopų konferencija įvyks sekmadie
nį, 735 Fairmount Ave. Pradžia 11 
vai. ryto. Delegatai nepamirškite.— 
Sekr. (248-249)

GREAT NECK, N. Y.
Sekmadienį, spalių 25 d. įvyks 

masinės prakalbos. Kąsmočių Salė
je, 91 Steamboat Rd. Pradžia 5 v. 
vak. Lietuviškai kalbės D. M. Šo
lomskas, iš Brooklyno, o angliškai 
du geri kalbėtojai iš New Yorko: 
Kalbės šiose temose: Antras Fron
tas ir Rinkimai į Valdvietes. Įžanga 
nemokama. Prakalbas ruošia ben
drai vietinės lietuvių ir rusų org.- 
draugijos. Kviečiame visus dalyvau
ti. ' (248-250)

ELIZABETH, N. J.
ALDLD 54 kp. susirinkimas įvyks 

25 d. spalių, 408 Court St., 2-rą vai. 
dieną. Kviečiame narius dalyvauti, 
taipgi bus atstovai nuo 2-ro sapskr., 
svarstysime svarbius klausimus. Ku
rie dar neužsimokėjote duokles, 
prašome tai padaryti šiame susirin
kime. — A. S., Sekr. (248-250)

BOSTON, MASS.
Progresyvių Liet. Tarybos susirin

kimas įvyks šeštadienį, spalių 24 d., 
8 vai. vak., 376 Broadway, So. Bos
tone. Visi nariai malonėkite daly
vauti. — M. Kazlauskas, Sekr.

(248-249)

HARTFORD, CONN.
Spalių 23 ir 30 dd. atsukite ra

dio ant stoties WTHT, 7:45 ir 8 v. 
vakaro. Išgirskite kompartijos kan
didatus kalbant. Pasakykite savo 
draugams, kad klausytų komparti
jos kandidatus. Dėl daugiau infor
macijų, kreipkitės pas: C. P. of 
Hartford, Room 314-635 Main St., 
Hartford, Conn. "(247-249)

Pakvietimas j Bankietą
Draugai ir draugės detroi- 

tiečiai, manau gerai žinote, 
kad Draugijų Svetainė lietu
viams labai reikalinga ir ji 
mums labai daug tarnauja dėl 
įvairių, organizacijų susirinki
mams, prakalboms ir t.t. Bet 
kad svetainė galėtų gerai gy
vuoti, reikia ją palaikyti fi
nansiniai. Todėl šį šeštadienį, 
spalių 24 d. 7 vai. vakare, 
įvyks didelis bankietas dėl 
mūsų svetainės naudos. Bus 
duota skani ir gera vakarienė 
ir šokiai. Taipgi už vakarienės 
tikietą bus ir gėrimai veltui. 
Tai kaip matote, kad galėsite 
pavalgyti, atsigerti ir pasišok
ti, ir sykiu paremsite Draugi
jų Svetainę. Todėl vardu 
Draugijų Svetainės rengėjų, 
kviečiame visus dalyvauti mū
sų šauniame bankiete šio šeš
tadienio vakare, 4097 Porter 
St. Tikietai vyrams $1.25, mo
terims $1, jauniems 50c.

Alvinas.

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių
VELTUI ŠERMENINĖ

(KOPLYČIA)
Parsamdo ąutomobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom i 

ir kitkam
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

| ★ LIETUVIŠKAS * |

TRAKTYRIUS
S (VALGYKLA IR ALINE) V 
r> Rheingold Extra Dry Alus g 
» Didelis pasirinkimas visokių $ 
O Vynų ir Degtines 8 
8 Importuotų ir Vietinių o 
g Kasdien Turime g 
g KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ | 

| JUOZAS ZEIDAT | 
q Savininkas g
s 411 Grand St. Brooklyn g

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

Juozas Levąndauskas
Graborius—Undertaker

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

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

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
Telefonas: HUmboIdt 2-7904

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

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 
306 Union Avenue 

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

Gerai Patyrę Barberiai

DIREKTORIUS 
LAIDOTUVIŲ

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.

1113 Mt. Vernon St 
Philadelphia, Pa 

i. Telefonas Poplar 4110

: MATEVSAS SIMON AVIČIUS !
O’ Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

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

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

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

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

Geo. Kuraitis, Brooklyn, N. Y................... :.............. 76
J. Vitkunas, Nanticoke, Pa........................................ 72
J. Blažonis - R. Čiulada, Lowell, Mass..................... 72
J. Grybas, Norwood, Mass.......................................... 72
Adelė Bakunienė, Cliffside, N. J............................... 60
A. Totorėlis, Hartford, Conn.....................   60
M. Poderis, Wilkes-Barre, Pa.................................... 60
J. Kalvelis, Bridge water, Mass................................. 48
M. Slekienė, Gardner, Mass. ..................................... 48
J. Ramanauskas, Minersville, Pa. .. ........................... 42
S. Kuzmickas, Shenandoah, Pa.................................. 40
D. M. Šolomskas, B’klyn, N. Y.................................. 26

’ < V. Kelmelis, Torrington, Conn.......... ....................... 24
/ P. Šolomskas, B’klyn, N. Y...........................   24

E. Cibulskienė, Nanticoke, Pa................................... 24
) J. Kaulinis, Maspeth, N. Y.............................. . .:. .20

“Laisvės” Administracija

Naudokitės Gera Proga
Per sekančias 30 dienų, mes darome šį speciali pasiūlymą savo 

seniems ir naujiems pacijantams. Nepaisant didelio pakilimo kainų 
ant visų akiniąm naudojamų medžiagų, mes vis dar patarnaujame 
už senas žemas kainas.

30 Dienų
Nuolaida

Akiniai
už $7.50

Atsilankę parodykite mums šį skelbimą ir mes duosime jums 
10% nuolaidos. Kainos už vienoą rūšies stiklus yra nustatytos taip 
žemos, kad pilnai patarnautume tįk už $7.50.

STENGER & STENGER, Optometrists
394-398 Broadway Brooklyn,, N. Y.
...... ........................................... ■>|>| ■■ i'll I I..... m I I I mi... .. .11 ■ I.....n.............. .

FOTOGRAFAS
Traukiu pąvęikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių, 

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Iš senų 
■iL. naujus 

lus *r 
w^Bsudarau

Irikoniškąis. Rei- 
į kalu i esant ir 
f padidinu tokio 
dydžio, kokio pa- 
geidaujama. Tai- 
pogi atmaliavoji

- Įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

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

Tel. GLenmore 5-6191

NOTARY
PUBLIC

TELEPHONIC
STAGG 2-5043

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

I .» . *

660 Grand Street Brooklyn, N. Y.



Kame Sekretas Tos 25 Mėty 
Amžiaus Jaunuolės Jėgos?
Kiekvienas protą ujantis 

žmogus, norintis teisingai su
prasti pasaulio padėti, šiandie
ną stato klausimą:

Iš kur imasi tos, vos 25 me
tus išgyvenusios laisvu gyve
nimu, jaunutės valstybės — 

, Sovietų Sąjungos — jėga jau 
antri metai atlaikyti Hitlerio 
pragariškos karo mašinos puo
limą, kuomet mes, šimtametės 
valstybės, dar tebesiskaitome 
“nepasiruošusiomis” net pra
dėti prieš Hitlerį kariauti?

Iš kur galėjo imtis pas tos 
šalies žmones toji galinga mei- 

’* lė savo kraštui ir pasiaukoji
mas pergalei, pasiryžimas ge
riau mirti, negu pasitraukti?

Ką Stalingrado kovos reiš
kia mums? Ir eilė kitų, šian
dieną būtinų žinoti klausimų 
bus atsakyta, išaiškinta Sovie
tų Sąjungos 25 metų sukakčiai 
minėti rengiamame masiniame 
mitinge šio penktadienio va
karą, spalių 23 d., Grand Pa-i 
radise salėj, 318 Grand St., 
Brooklyne.

Aldona Klimaitė, lietuvių 
mylima dainininkė, melodijų 
varsotumu sukėlusi nemažą 
audrą entuziazmo pereitą sek
madienį įvykusiame Aido Cho
ro koncerte, dainuos ir šios 
didžiosios sukakties iškilmėse. 
Taip pat girdėsime Aido Cho
rą, kuris tik pereitą sekma-

CIO Prezidentas Atvyko
| Transporto Unijos 

Derybas
CIO prezidentas Philip 

Murray pereitą antradienį pri- 
| buvo New Yorkan, kad gdle- 

tų pilnai paremti New Yorko 
Transporto Darbininkų Uniją 
jos derybose dėl algų pritai
kymo sąlygoms, unijos saugu- 

, mo ir darbo sąlygų.Į ; - ...
Murray tuojau po atvykimo 

kalbėjosi su majoru LaGuar
dia ir Transportacijos Tarybos 
pirmininku John Delaney. Jis 
pareiškė, kad unijos reikalavi
mai yra priimtini ir kad jei
gu nebūtų susitarta, unija tu
rėtų perduoti problemą Kariš- 

. kai Darbo Tarybai.

Nenorėjo Vežamas 
“J Vieną Pusę”

r-f

Varomas nuo pervažos į 
skerdyklą vienas jautukas pa
bėgo nuo būrio ir šoko į East 
upę. Policija motorinėj valty
je leidosi jį vytis su gatavo
mis jam ant ragų užmesti kil
pomis. Pagavus ir datraukus 
netoli kranto, kojom pasiekus 
žemę, gyvulys vėl susistiprino 
ir pasiliuosavo. Paskui dar il
gai jį vaikėsi vandeniu, išvi
jo į krantą ir tik gerai privar
gintą sugavo.

Dienraščio
“LAISVĖS”

Koncertas
Lapkr.-Nov. 8

Bus

LABOR LYCEUM
BROOKLYN, N. Y. 

dienį įtikino visus, kad jis ne 
tik nepasiruošęs pasiduoti Hit
lerio pradėto karo užmuša
mas, bet sustiprėjęs ir susidė
jęs didžiausį kraitį grožybių 
iš lietuviškos dainos sandėlio.

ALDONA KLIMAITĖ

Prakalbas sakys A. Bimba, 
Laisvės redaktorius; D. M. šo- 
lomskas, Lietuvių Literatūros 
Draugijos Centro sekretorius; 
Frank Seri, Apgynimui Ame
rikos ir Kovų Už Laisvę direk
torius; K. Petrikienė, žymi 
veikėja tarp lietuvių moterų.

Kviečiame visus atsilankyti. 
Pradžia 7:30 v. v. Įžanga ne
mokama. G-s.

Kandidatas | Guberna
torius Kalbės Grand 

Paradise Salėj

ISRAEL AMTER, 

kandidatas j gubernatorius
Israel Amter, komunistų 

kandidatas į gubernatorius, ką 
tik sugrįžęs iš prakalbų, marš-
rūto po visą New Yorko vals
tiją, sakys prakalbas Grand 
Paradise didžiojoj salėj, 318 
Grand St., šio ketvirtadienio 
vakarą, spalių 22-rą. Taipgi 
bus kiti žymūs kalbėtojai ir 
meno programa.

Kalbėdamas du kart savai
tinėj radijo programoj, kurias 
komunistų rinkimų kampani
jos komitetas turi kas antra
dienio ir ketvirtadienio vaka
ro 10 vai., iš stoties WQXR, 
1560 klcs., Amteris įkaitino 
visus tris kitus , gub.ernatori- 
nius kandidatus, Bennett, 
Dewey ir Alfange, tylėjime 
dėl nulinčiavimo negrų vaikų 
Mississippi valstijoj.

Miestas Dar Renką 
Metalą

Kur dar nebuvo išrinkta, 
metalo surinkimas tęsiamas 
toliau.

Pereitą penktadienį New 
Yorko kailių industrija turėjo 
taip vadinamą “skrepo” die
ną ir Hitlerio su Hirohito ir 
Mussoliniu laidotuves, unijos 
patalpose, 245 Seventh Avę. 
Suėjo 4,000 kailių darbininkų 
ir sunešta tonai metalo.

Blėtiniai kenai dar vis su
renkami kas trečiadienį. Bus 
dar griežčiau prižiūrima, kad 
jų neišmestų į šiūkšles.

Kariams Kalėdą Dova
ną Vakaras Randa

Daug Pritarimo
Moterų Apšvietos Kliubo ir 

mezgėjų rengiamas vakaras 
tikslu sukelti fondą lietuviams 
kariams pasiuntimui kalėdinių, 
dovanėlių randa vietos lietu
viuose daug pritarimo. Tikie- 
tai smarkiai platinasi. Kliubo 
iždininkė O. Depsienė prane
šė komisijai vienu vakaru Ai
do Choro koncerte išpardavu
si %0. O ji ten darbavosi ne 
viena, bent desėtkas kitų mo
terų, kliubiečių ir ne kliubie- 
čių platino tuos pačius tikietus 
ir buvo daug kitokių tikietų. 
Anot tikietų platintojų, pakal
binti žmonės atsako:

“Tie vaikai aukoja geriau
sius savo amžiaus metus, o tū
li ir viską, kad mus ir mūsų 
namus apsaugoti nuo fašizmo 
pavietrės, tai kodėl mes nega
lėtume jų džiaugsmo dėlei pa
silinksminti. Jeigu jau ir ne
galėtume nueiti ta vakarą, dėl 
to kvoterin niekas nenubied- 
nės. Kad nueisim, smagiai pa- 
baliavosim, o jei ir ne, tai už 
tą mūsų centą vaikai gaus 
nors cigaretų . . .”

Tas smagus, gražiam tikslui 
balius įvyks lapkričio 21-mos 
vakarą, Laisvės salėj. Įžangos 
tikietai, po 25c., parduodami 
iš anksto, kadangi prie įžan
gos bus išduota trys dovanos 
pinigais — $3, $2 ir $1.

Baliuje rengėjos tikisi turė
ti daugelio rūšių namie gamin
tų valgių stalą, taipgi visokių 
žaismių su dovanomis, gražią 
meno programą, šokius ir iš
pardavimą gražių ir praktiš
kų, gerų patrijotų tam tikslui
suaukotų daiktų. Tadgi nie
kas nepadarys klaidos tuojau 
įsigijęs tikietą tam svarbiam 
vakarui. K-tė.

Iš LLD 1-mos Kumpas 
Veikimo

Spalių 8-tos vakarą įvykęs 
šios kuopos susirinkimas buvo 
vidutinis. Iš kuopos valdybos 
raportų pasirodė, kad kuopos 
visi reikalai sutvarkyti gerai.

Delegatai iš ambulanso pir
kimo konferencijos raportavo, 
kad visas darbas užbaigtas, 
pinigai sumokėti, o ambulan- 
sas perduotas Amerikos Rau
donajam Kryžiui.

Centro sekretorius D. M. 
Šolomskas raportavo, kad kny
ga iš Amerikos istorijos, duo
simą nariams už 1942 metus, 
neužilgo bus gatava. Vajus už 
gavimą naujų narių į Lietuvių 
Literatūros Draugiją prasidės 
su pirma diena lapkričio 
(Nov.) ir nauji nariai bus pri
imami į organizaciją be įstoji
mo, užsimokėję metinę duok
lę $1.50. Vajaus laike įstojan- 
čių, mokestis jau skaitysis už 
1943 m., o jeigu įstojantis na
rys norės gauti šių metų kny
gą, turės primokėti 50c. eks
tra.

Sovietų Sąjungos draugų 
šaukiama konferencija įvyks 
Hotel Biltmore, 43rd St. ir 
Madison Ave., New Yorke, 
spalių 25-tą, 2-rą vai. po pie
tų. Delegatais išrinkti A. Mu- 
reika, G. Kuraitis ir G. Ware- 
son.

Liet. Literatūros Draugijos 
1 kuopos parengimas įvyks 
šeštadienį, lapkričio 14, 7:30 
v. vakaro. Bus rodomas nau
jas judis. Jį rodys G. Klimas 
ir jo įvairūs rekordai gros vi
sokius šokius. Taipgi bus įva- 
liąs užkandžių ir gėrimų ir 
draugiškas pažmonys tęsis per 
visą vakarą.

Vakarėlio Komisijos Narys.

Moteriškė ir jos vežamas 
kūdikis tapo sužeisti troko ant 
Stebbins Ave., Bronxe, kur 
nėra trafiko šviesų.

New Yorko CIO Prašė 
Prezidento Praša

linti Land
Admirolo Emory S. Land 

pasiūlymas Bankierių, Sąjun
gos sueigoje, New Yorke, per
eitą pirmadienį, kad • unijų 
“organizatoriai turėtų būti nu
šauti saulei tekant,” " iššaukė 
unijistuose teisėtą pasipiktini
mą ir protestus.

Didžiojo New Yorko Indus
trinių Unijų, CIO, Taryba tuo
jau, antradienį, pasiuntė pre
zidentui Rooseveltui telegra- 
mą, kurioje, tarp kitko, pa
reiškė :

“Valdyba Didžiojo New 
Yorko Industrinių Unijų Tary
bos, atstovaujančios 500,000 
CIO narių, specialiame posė
dyje šiandien nubalsavo rei
kalauti tuojau prašalinti 
Emory S. Land iš pirmininkys- 
tės J. V. Maritime Komisijoj. 
Land’o ataka ant unijų orga
nizatorių, kurių daugelis jau 
atidavė gyvastis ir daugiau 
pasiaukojo karui negu kuri ki
ta kuri grupė Amerikos žmo
nių, yra pikta ir ardanti na- 
cionalį vieningumą, prilygsta 
išdavystei. Land’o nuolatinės 
atakos ant darbininkų, ir at- 
kartotinas netinkamas varto
jimas savo aukštos vietos daro 
jį našta, o ne pagalba pilnam 
pravedimui karo prieš Hitlerį 
ir jo Ašį.”

Telegramą pasirašė Saul 
Mills, CIO Piki. Tarybos sek
retorius.

Kitos unijos New Yorke ir 
po visą šalį sukruto veikti 
prieš Land’o hitlerišką pozici
ją.

Vėl Proga Grožėtis 
Dainomįs-Muzika

Išgirdimas žavios, pamylė
tos dainelės visuomet atgaivi
na mūsų jaūšmus, suteikia 
naujos energijos. Tačiau to
kios progos ne tankiai pasitai
ko.

Muzikos ir dainos mylėto
jams bus smagu prisiminti, 
jog, dar tebeskambant ausyse 
girdėto Aido Choro koncerto 
aidams, jau derinama stygos 
ir balsai Laisvės koncertui, ku
ris įvyks už poros savaičių, 
lapkričio 8-tą, Labor Lyceum 
salėj.

Dienraščio Laisvės skaityto
jai ir rėmėjai prašomi jau da
bar rengtis prie šios meno 
šventės įsigyjant bilietus iš 
anksto sau ir paraginant savo 
draugus ir kaimynus padaryti 
tą patį.

Laisvės koncertuosna, kaip 
žinia, sutraukiama pasižymė
jusieji vietos meno talentai, o 
taip pat ir iš tolimų kolonijų 
žymūs lietuviai menininkai, 
būna kuo pasigrožėti.

Bronxe 20 daktarų pašaukti 
kamantinėjimui dėl paplitusių 
aborcijų.

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

Clement Vokietaitis
Lietuvis Advokatas

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. TRlangle 5-8622

168 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y. 

Tel. EVergreen 8-7178

Vaizdas iš Sovietu Sąjungos judžio “Priešo Užfrontė
je,” dabar rodomo Stanley Teatre, 7th Avė. ir 42nd 
St., New Yorke. Kariškiai ypatingai skaitlingai lanko 
šį jud', teatras būna užpildytas vyrais uniformose.

Unija Prašė Kariškos 
Tarybos Talkos

Urmu Parduotuvių ir Sandė
lių Darbininkų Unijos Lokalas 
65-tas, CIO, atsišaukė į Nacio- 
nalę Karišką Darbo Tarybą su 
prašymu uždrausti “lockou- 
tą” Nat. Urn Bag Co., Long 
Island City.

PRAKALBOS IR 
KONCERTAS

Bus minima 25-kių metų Sovietų Sąjungos Sukaktis ir aiškina
ma metų ir pusės kova prieš barbarišką hitlerizmą

Ruošia Lietuvių Komitetas Sovietų Sąjungai Gelbėti

Penktadienį, Spaliu 23 October, 1942
GRAND PARADISE SALĖJE

318 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
/

Pradžia 7:30 vai. vakaro

KALBĖS:

Butanas Bimba ‘‘Laisves” Redaktorius

ALDLD Gentro Sekretorius

Trauk Serri7 Direktorius Apgynimui Amerikos ir Kovų už Laisvę 
Komiteto ir narys daugelio kitų atsakomingų įstaigų

B. Petrikienė plačiai žinoma veikėja tarp lietuvių moterų.

DAINUOS:
AIDO CHORAS, vadovaujamas A. Žilinskaitės-Anderson

ALDONA KLIMAITĖ, žymi lietuvių dainininkė

Vakaro pirmininkas bus Dr. J. J. KAŠKIAUČIUS, iš Newark, N.

Gerbiamieji: Šios prakalbos bus vienos iš svarbiausių visame sezone. Čia bus iš
aiškinta Sovietų Sąjungos 25-kių metų gyvavimo sukaktis, kaip ta šalis galėjo pa
siekti tokią galybę, kad dabar ji gina viso civilizuoto pasaulio laisvę. Bus išaiškinta 
metų ir pusės Sovietų Sąjungos kova prieš barbarišką hitlerizmą ir jo talkininkus, 
antro fronto reikalas" ir mūsų pareigos Amerikos karo laimėjimui.

Bus išdėstyta Lietuvos varginga padėtis ir jos kovos už laimingą ateitį.
Koncertinė programa bus graži.

ĮŽANGA NEMOKAMA PRAŠOME DALYVAUTI

: 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 : •
• Telephone EVergreen 7-8451 • £

Unija sako, kad firma išme
tė iš darbo 8 darbininkus tiks
lu suardyti uniją, kurion da
bar susirašė didžiuma iš 210 
tos įstaigos darbininkų. Pra- 
varymu iš darbo tų kelių no
rėta išprovokuoti uniją į strei
ką, bet unija savo pažado ne
streikuoti nesulaužė, ji tęsia 
darbą ir sykiu kovoja už at- 
steigimą darbų pravalytiems 
darbininkams.

Kėtvirtad., Spalių 22, 1942

Majoras Prašė Pataiso 
Prie Jaunimo Drafto
Kalbėdamas iš radijo stoties 

WABC majoras LaGuardia 
siūlė pataisų prie 18-19 metų 
jaunuolių drafto biliaus. Jis 
reikalavo:

Skelbti viešai lokalinės draf
to tarybos rekordus “išvengi
mui favoritizmo, taipgi apga
vysčių ir suktybių.’’

Tęsimo mokslo vidurinėse 
mokyklose ir kolegijose tų stu
dentų, “kurie yra kvalifikuo
ti.”

Reikalauti, kad vyrai, kurių 
šaukimas kariuomenėn atidė
ta dėl šeimynų užlaikymo ir 
“pelningai uždarbiauja namie 
ir nedirba ilgų valandų fabri
kuose,” kad jie būtų reikalau
jami “tarnauti civilinių apsi
gynime.”

Spalių 23-čią, Majestic Te
atre, 44 th St., New Yorke, 
pradės vaidinti, veikalą “Na
tive Son”, su įžangomis nuo 
25c. iki $1 popiečiais ir 50c. 
iki $1.50 vakarais ir gale sa
vaitės. Veikalas pirmiau buvo 

j vaidinamas ant Broadway, 
aukštomis kainomis.
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