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KRISLAI
Jų Arogantiškumui Nėra 

Ribų.
Lamontas Smerkia SSSR 

Puolikus.
Mikėnas Daro Didelį 

Progresą.
Churchillas Apie Staliną.

Rašo R. Mizara

Įdomų dalyką iškėlė aikš
tėn niūjorkiškis dienraštis 
“PM” apie vokiškuosius .na
cius, esančius Ellis Islande. 
Jie ten laikomi kaipo mūsų 
krašto priešai, suimti federa
linės vyriausybės.

Laikraštis žymi, kad naciai 
spjaudo ant Amerikos vėlia
vos, kolioja sargus-prižiūrėto- 
jus, niekina prezidentą Roose- 
veltą atvirai ir be jokios gė
dos.

Ten yra ir italų ir japonų. 
Vienas japonas fašistas pasa
kė : I

‘ Kai Tojo atvyks čionai, tai! 
jis užmuš amerikoniška kirmė-! 
lę.” |

Naciai suruošė gedulo mi-
tingą vokiškiems šnipams, ku
rie buvo sudeginti elektros kė
dėje Washingtone. Kurie as
menys nedalyvavo tame mitin
ge, tie buvo apmušti.

Skaitai žmogus tą žinią ir 
nenori jai tikėti. Rodosi, argi 
tai galimas daiktas? Argi tai 
galimas daiktas, kad Ameriko
je mūsų mirtini priešai turėtų 
tokią laisvę ?

Deja, taip yra!
Kodėl gi jų niekas nesuval

do?!

Stambusis bankininkas, Tho
mas W. Lamont, pereitą tre
čiadienį griežtai pasmerkė 
tuos žmonės, kurie dar ir šiuo 
metu nesiliauja bjaurioje Ta
rybų Sąjungos.

Jis ragino žmones pamirš
ti tą, kas mus šiandien skiria, 
o žiūrėti į tą, kas jungia. O 
mus su Tarybų Sąjunga šian
dien jungia reikalas — karas. 
Mes esame talkininkai. Tary
bų Sąjungos žmonės kovoja 
už mūsų reikalus. Jie muša 
bendrąjį priešą, — hitlerizmą.

Teisybę p. Lamontas sako. 
Taip turėtų būti, bet nėra. Dar 
gerai, kad p. Lamontas ne
skaito lietuviškai. Jei jam tek
tų paskaityti pro-naciškoji lie
tuviška spauda, tuomet jis kur 
kas griežčiau pasisakytų.

Neseniai Kuibiševe įvyko 
tarybinių šachmatininkų tur- 
namentas. Jame dalyvavo ir 
Lietuvos čampijonas, Mikėnas. 
Jis, sako pranešimas, stebino 
šachmatininkus savo progresu. 
Mikėnas laimėjo trečiąją vie
tą. Pirmoji teko Boleslavskiui, 
o antroji— Soislovui.

Net ir prie sunkiausių lai
kų, Tarybų Sąjungoje sportas, 
menas, mokslas yra plečiamas 
taip, kaip ir ramiaisiais lai
kais.

O vistiek verta pakartoti 
tatai, ką pereitą antradienį 
Churchillas pasakė apie Tary
bų Sąjungos premjerą Staliną. 
Anglijos ministerių pirminin
kas sakė:

“Pasimatymas su Stalinu, tai 
buvo labai įdomus nuotykis. 
Ma.no atsilankymo tikslas bu
vo sumegsti neabejotino pasi
tikėjimo ryšius tokiu pat bū
du, kaip aš juos pirmiau su- 
mezgiau su Rooseveltu. . . Tai 
labai laimingas dalykas Rusi
jai, kad jinai savo galvinyje 
turi šį didi, tvirta karo vadą 
tokiose savo kančiose, kaip da
bar. Stalinas yra stambios ir 
stiprios asmenybės vyras, ati
tinkąs audringiems laikams, 
kuriuose jis gyvena.

“Jis yra vyras neišsemiamos 
drąsos ir valios tvirtybės, žmo
gus, kuris kalba tiesioginiai ir 
net stačiai; ir aš tatai įverti
nu, ypač, kada ir aš pats tu
riu ką pasakyti. Dar daugiau: 
Stalinas turi labai naudingą 
humoro jausmą, kas yra taip 
svarbu visiem žmonėm ir vi
som tautom, ypač didvyriam 
ir didiem vadam. Stalinas 
taipgi padarė man įspūdį sa
vo gilia, šalta isminčia ir tuom,

Darbo žmonių
Dienraštis
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VOKIEČIAI PAKORĖ 5-KIS NIEKO NEKALTUS LIETUVIUS ...............   ra _ s------- ------------- -
ANGLAI UŽĖMĖ TRIS 
MADAGASKARO SALOS 
PRIEPLAUKŲ MIESTUS

Madagaskaro Valdovė, Vichy Francija Pataikavo Japonam; 
Vichy Skelbia, kad Japonai Nuskandinę Du Anglu Laivus

Naciai Sako, kad Lietuviam 
Nesveika Valgyt Duona; Todėl 
Užgrobia Valstiečių Grūdus

Lietuvos Valstiečiai Slapta Mala Sau Grūdus Iš Javu 
Laukuose; Degina Naci'y ir Jų Pakalikų Javus

JAU KELINTĄ DIENĄ 
NACIAI PASIGRUMIA 

ARTYN STALINGRADO
Hitlerininkai Įsiveržė į Novorossiiską, bet Mozdoko 

Srityje, Kaukaze, jie Tapo Smarkiai Sumušti
London, nigs. 11. — Ang

lų laivyno ir oro jėgos ur
mu atakavo ir užėmė tris 
prieplaukų miestus didžiu
lėje Madagaskaro saloje, 
valdomoje Vichy Francijos. 
Užimtieji miestai yra Am- 
banja, Majunga ir Moron- 
dava. Sala Madagaskaras 
guli į rytus nuo pietinės Af
rikos.

Laivais atgabenta anglų 
kariuomenė žygiuoja gilyn į 
Madagaskarą, linkui tos sa
los sostamiesčio Tananari
ve. Anglai susiduria tik su 
silpnu pasipriešinimu iš 
francūzų pusės. Anglų 
nuostoliai visai maži.

(Vichy radijas skelbė, 
kad, girdi, japonų submari- 
nai nuskandinę vieną anglų 
transporto laivą 10,000 tonų 
ir vieną karinį jų laivą ties 
minima sala. Niekas to ne
patvirtina.)

Jau praeitą pavasarį ang
lai užėmė Diego Suarez 
uostamiestį, šiaurinėj tos 
salos dalyj. Anglijos valdžia 
norėjo susiderėt su Vichy 
Francija; reikalavo padaryt 
tūlus pertvarkymus Mada
gaskaro saloj, kad japonai 
negalėtų pasinaudot jąja. 
Vichy valdovai atmetė ang
lų pasiūlymus.

Rašo JONAS ŠIMKUS
Maskva, rugs. 7, INCONTNEWS
Lietuvoj eina javų valymas nuo laukų. Vokiečių oku

pantų valdžia nuo pat pavasario laukė to laiko, kada 
galėtų užgrobti Lietuvos valstiečių derlių.

Pirm trejeto savaičių vokiečiai išleido įsakymą, kad 
seniūnai turi suregistruot visą kviečių ir rugių derlių. 
Derlius turi būti surašytas, kada javai jau nupjauti ir 
į gubas sustatyti.

Maisto bendrovės Pienocentro komisaras yra vokie- 
tys von Kluge,, bet tūlas lietuvis vardu Jacevičius ta
po paskirtas direktorium. Jis tėra tik lietuviška skrais
tė vokiečiams prisidengti. Tas Jacevičius paskelbė, jog 
kuo greičiausiai turi būti įvykdyti visi vokiečių oku
pantų valdžios Įsakymai ir tuoj aus pristatyti lauko 
ūkio produktai, pagal vokiečių patvarkymus.

SKAUDŽIOS BAUSMĖS

TŪKSTANTIS ANGLU ORLAIVIU PLEŠKINO 
DUESSELDORFA, NACIŲ KARINĖS PRAMO

NĖS DIDMIESTI, IR KITUS CENTRUS
London, rugs. 11. — Apie 

1,000 Anglijos orlaivių nak
tį sprogdino ir degino Dues
seldorf ą ir kitus nacių kari
nes pramones centrus vaka
rinėje Vokietijoje. Tai jau 
penkiasdešimtą kartą ang
lai iš oro naikino Duessel- 
dorfą su jo fabrikais gink
lų, amunicijos, chemikalų, 
mašinerijos, orlaivių ir kt.

Duesseldorf turi daugiau 
kaip pusę miliono gyvento-

Kiti anglų orlaiviai bom
bardavo karinius nacių tai
kinius šiaurinėje Franci jo
je.

Iš tų žygių nesugrįžo 31- 
nas anglų orlaivis.

(Berlyno radijas pripaži
no, kad anglų lakūnai, ata
kuodami Duesseldorfą nak-< 
tį iš ketvirtadienio į penk
tadienį, padarė dikčiai nuo
stolių.)

Sako, Naciai Pasiekę 
Paskutinius Stalingra

do Apsigynimus
Maskva, rugs. 11. — INS 

žinių agentūra skelbia, kad 
vokiečiai pasiekę paskutinę 
Stalingrado apsigynimo li
niją.
• Sovietai oficialiai prane
šė, kad raudonarmiečiai ta
po priversti pasitraukt at
gal ir į pietų vakarus nuo 
Stalingrado.

“Raudonoji žvaigždė” at
sišaukė į Stalingrado gynė
jus mirtinai kovoti iki galo.

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas sake, kad 
pirm naujų metų, turbūt, 
dar nereikės šaukt armijon 
18 ir 19 metų jaunuolių.

Berlyno radijas jau pra
eitą sekmadienį paskelbė, 
būk naciai užėmę Novoro
ssiiską, o vakar sakė tiktai, 
kad jie dabar laimėję nau
jas pozicijas ten.

kad pas jį nėra visai jokių 
i 1 i ū z i jų (prisigaudinėjimų). 
Aš manau, kad aš tikrai įti
kinau jį, jog mes esame geri 
ir ištikimi draugai šiame ka
re, bet darbai, o ne žodžiai 
tatai įrodys.

1,000 Vokiečių Karių, 
Pabėgusių iš Fronto, 
Įkalinti Norvegijoj

Stockholm, šved. — Apie 
1,000 vokiečių kareivių, pa
bėgę iš sovietinio karo 
fronto bei iš savo dalinių, 
yra dabar laikomi Kirkenes 
ir Pasvik koncentracijos 
stovyklose, Norvegijoj, ir 
laive “Soerlandet,” netoli 
Kirkenes. Tatai liudija pati
kimi norvegai.

Dauguma tų pabėgėlių 
yra pergabenti iš Finliandi- 
jos į Norvegiją. Hitlerinin
kai grūmoja sušaudyt vie
tinius norvegus, kurie mė
gintų pasimatyt su pabėgu
siais .vokiečių kariais. Kai 
kurie iš tų karių stačiai at
sisakė kovot prieš Sovietus.

Koncentracijos S t o v yklų 
Sargai Perbėga į Sovietus 

su Rusais Belaisviais
Švedų spauda rašo, kad 

daugelis vokiečių karių, pa
statytų saugot rusus belais
vius koncentracijos stovyk
lose, perbėga į Sovietų Są
jungą kartu su tais belais
viais.

Maskva, rugs. 11. — Mig- 
lynas nacių orlaivių smigi- 
kų naikina Stalingradą.

Jeigu kurie neklausys tų įsakymų, tokiem bus skir
tos sekamos bausmės,:

1. Atėmimas karvių ir kitų gyvulių;
2. Piniginė bauda iki 5,000 markių;
3. Savininkų bei vedėjų įkalinimas koncentracijos 

stovykloj;
4. ūkio atėmimas tam tikram laikui;
5. Visiškas praradimas ūkio, kuris buvo laikinai už

grobtas.
NACIAI ATĖMĖ ŪKIUS JAU TŪKSTANČIAM 

LIETUVIŲ
Aš turiu žinių, jog astuoni tūkstančiai lietuvių vals

tiečių jau tapo atstatyti nuo savo ūkių vedimo. Dau
guma jų yra priversti dirbt savuose ūkiuose jau kaip 
samdomi darbininkai, o patys ūkiai- pervesti į vokie
čių žinybą. Kai kuriuose retuose atsitikimuose tokie 
ūkiai yra pavesti lietuviams buvusiems dvarininkaĮns, 
kurie pasirašė, kad jie rems vokiečius okupantus./
KAIP VOKIEČIAI MOKINA LIETUVIUS BADAUTI

Būtų juokingas dalykas, jeigu jis nebūtų tragiškas ir 
pažeminąs, matant, kaip vokiečiai stengiasi išmokint 
lietuvius badauti.

Taip antai, vokiečiai paėmė dešimtį Dotnuvos Lau
ko Ūkio Akademijos studentų išbandyt ant jų miti- 
mą bulvėmis ir duona per dešimtį dienų.

Penkiem iš jų buvo per 10 dienų nieko daugiau ne
duodama, kaip tik duonos ir vandens, o kitiem penkiem 
nieko daugiau, kaip tik bulvių ir vandens.

Užbaigus šį neva mokslinį bandymą, vokiečiai pa
skelbė, kad, girdi, sveikata tų, kurie mito tik bulvė
mis ir vandeniu, esanti kur kas geresnė, negu mitusių- 
jų duona ir vandeniu. Taigi, matote, išvada tokia, kad 
bulvės esančios kur kas maistingesnės už duoną. Iš 
tikrųjų, žmonės visai galį apsieiti be duonos, kuri la
bai reikalinga vokiečių kariams fronte.

Vokiečių smogikas Gaulia mokina lietuvius valstie
čius štai kaip:

“Maistui nedaug duonos tereikia, tik žmogus turi 
žinoti, kaip ją valgyti. Duona turėtų būti valgoma tik 
tada, kai jau pasenusi; ir ją reikia ilgai kramtyti. Tai 
(girdi) bekramtant žmogus pasisotina. Nevalgykite 
šviežios duonos, nes ji nesveika viduriams, ir taip to
liau.”

Vienintelė išvada, kurią galima padaryt iš šio 
“mokslinio” aiškinimo, tai kad duona kenkianti lietu
vio skilviui, todėl ji visa turėtų būti atiduota vokie
čiams okupantams.

Gaulios pati užtikrina lietuves valstietes, kad esą 
“galima išvirt labai gardi košė iš kiaulažolių.” Jinai 
sako, kad tai bolševikai išmokino ūkininkus gerai mai- 
tint savo darbininkus, bet jau esąs laikas panaikint tą 
blogą paprotį.

NACIŠKAS MALŪNŲ TRUSTAS
Okupantų valdžia “sutvarkė” grūdų malimo biznį. 

Visi malūnai L ietuvoj, nežiūrint, kam jie pirihiau pri
klausė, dabar yra sujungti į vieną malimo tinstą, ku
riame vokiečiai šeimininkauja, ir kiekvienam malūnui 
paskirtas jų komisaras.

Vienas iš to komisaro uždavinių yra žiūrėt, kad ma-
(Tąsa antram puslapy j)

Maskva, rugs. 11. — Vi
dudienio p r a n ešimas iš 
fronto sako, kad vokiečiai 
įsiveržė į vakarinę Stalin
grado gynimo liniją. Sovie
tų kovotojai atkakliai gina 
kiekvieną pėdą žemės, bet 
hitlerininkai su daug dides
nėmis jėgomis tankų, šar
vuotų automobilių, orlaivių 
ir pėstininkų vis prasimuša 
pirmyn, nors tik po trupu
tį.

Priešai kenčia milžiniškus 
nuostolius. S k a ičiuojama, 
kad fašistų žūva tris kartus 
daugiau, negu raudonar
miečių.

“R a u d onoji žvaigždė,” 
Sovietų armijos laikraštis, 
rašo, jog vokiečiai dar nie
kur ir niekada nebuvo su
telkę tiek savo kariuome
nės, kaip dabar prieš Sta
lingradą. Sovietai sučiupo 
Hitlerio įsakymą nacių ko- 
mandieriam tuojau užimt 
Stalingradą.

Ketvirtadienį vok iečiai, 
šturmuodami sovietines li
nijas į vakarus nuo 'Stalin
grado, privertė raudonar
miečius apleist dar tris ap
gyventas vietas. Tai jau 
ketvirtą dieną paeiliui So
vietų kovotojai turėjo pasi
traukt į naujas pozicijas 
šiame sektoriuje.

Į pietų vakarus nuo Sta
lingrado, tačiau, raudonar
miečiai atmušė kartotinas 
priešų atakas ir atlaikė sa
vo pozicijas.

KAUKAZO FRONTAS
Fašistai įsiveržė į šiaur

vakarinius priemiesčius No- 
vorossiisko uosto. Verda 
mūšiai gatvėse. Sovietinės 
jėgos nuskandino du hitleri- • 
ninku torpedlaivius ir ketu
ris kitus' nedidelius karinius 
laivus, kurie mėgino iškelt, 
iš Juodosios Jūros savo ka
riuomenę užnugarėn rau
donarmiečių, ginančių No
vorossiiską.

Ties Mozdoku, rytiniai - 
šiauriniame Kaukaze, So
vietų kovotojai smarkiai su
mušė vokiečių diviziją, su
naikino daug jos batalionų, 
ir kai kuriose tos divizijos • 
kuopose teliko tik po 10 iki 
12 karių.

VORONEŽO FRONTAS
Raudonarmiečiai nugrū

do atgal vokiečius, kurie 
buvo įsibriovę į vieną apgy- J 
ventą vietą Voronežo srity
je- U Mill

Rževo-Kalinino fronte so
vietinė kariuomenė atėmė 
dar kai kurias pozicijas nuo 
priešų.

Įvairiuose frontuose per 
dieną tapo sunaikinta de- 
sėtkai vokiečių tankų, šim
tai trokų, tuzinai orlaivių 
ir tūkstančiai karių.

(Plačiau apie hitlerinin
kų nuostolius skaitykite ofi
cialiuose Sovietų praneši
muose 5-me puslapyje.)

ANTRA NAKTĮ PAEILIUI SOVIETU LAKŪNAI 
BOMBARDAVO VOKIETIJA, VENGRIJĄ IR 

NACIU PUNKTUS ČECHOSLOVAKIJOJ
Maskva, rugs. 11. — So

vietai šiandien oficialiai pa
skelbė, kad jų orlaiviai ir 
antrą naktį pagrečiui, iš 
trečiadienio Į ketvirtadienį, 
b o m b a r davo Budapeštą, 
Vengrijos sostinę; Berlyną, 
Karaliaučių ir kitus mies
tus rytinėje ir vidurinėje 
Vokietijoje, nežiūrint blogų 
oro sąlygų:

“šiuo atveju Budapešte 
buvo pastebėta 38 dideli 
gaisrai ir astuonios eksplo
zijos; Berlyne — 12 gaisrų 
ir keturios didelės eksplo
zijos, o Karaliaučiuje už
kurta 15 gaisrų ir keturios 
smarkios eksplozijos. Kiti 
punktai taip pat buvo sėk
mingai bombarduoti. Du so
vietiniai orlaiviai nesugrį
žo iš tų žygių.”

goj ir Brno, Čechoslovaki- 
joj. Buvo sustabdytos radi
jo programos ir Buchares- 
te, Rumunijos sostinėje.

New Yorko Times kores
pondentas Daniel T. Brig
ham, telefonuodamas savo 
laikraščiui tas žinias, įžiūri, 
kad Sovietų orlaiviai bom
bardavo ir Stettiną, kari
nius taikinius Pragoj, Brno 
ir Buchareste.

Japonai Sutraukę MiL Ar
mijos į Sibiro Pasienį

Berne, šveic., rugs. 11. — 
Tą pačią naktį, kai paskuti
niu atveju sovietiniai la
kūnai bombardavo Buda
peštą, Karaliaučių ir Berly
ną, nutilo nacių radijo sto
tys Stettine, taip pat Pra-

Chungking, Chinija. — 
Skaičiuojama, kad japonai 
sutelkė 75-kias armijos divi
zijas į Manchukuo palei So
vietų Sibiro rubežių; tai bū
tų daugiau kaip milionas 
kariuomenės. Tame skaičiu
je esą ir 10 divizijų man- 
džūrų.

Generolas Pao Kai, narys 
Karinės Chinų Tarybos, sa
ko, kad jeigu vokiečiai už
imtų Stalingradą, tuomet 
japonai, turbūt, užpultų Si
birą.
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Churchillas ir Anglijos Liaudis
Vyriausybė yra galinga, kada su ja 

yra tos šalies liaudis. Šiandien kiekvie
nas gali matyti, kad Sovietų Sąjunga 
taip didvyriškai gali kariauti prieš daug 
galingesnes barbariškas hitlerizmo jė
gas tik todėl, kad šalies liaudis ir vyriau
sybė yra viena nepadalinama jėga, ji 
vienodai mąsto, alsuoja, gyvena ir kovo
ja.

To negalima pasakyti apie Anglijos 
vyriausybę ir liaudį. Pono Churchillo 
nusistatymas šiame kare daug iššaukė 
kritikos iš Anglijos liaudies pusės. Indi
jos klausimas neišrištas ir jis virto didele 
kliūtimi Jungtinių Tautų karo laimėji
mui.

Bet vyriausias prieštaravimas tarpe 
Churchill ir Anglijos liaudies yra karo 
vedimas, taktika ir strategija; karo lai
mėjimas su mažesnėmis aukomis ir grei
čiau. Churchill negali pasigirti, kad jo 
karo politika buvo teisinga praeityje. 
Anglijos liaudis reikalauja ofensyvo — 
antro fronto prieš Hitlerį, kuris yra vie
na iš teisingiausių taktikų Anglijos ap
sigynimui ir karo laimėjimui.

Pati Anglijos vyrausybė jau daug kar
tų pareiškė, kad turi keturių milionų ar
miją, gerai išlavintą ir apginkluotą, kad 
yra galingesnė ore už Hitlerį. Bandymai 
prie Dieppe tą įrodė. Anglijos armija, 
darbininkai, visi žmonės reikalauja 
tuojautinio atidarymo antro fronto 
prieš Hitlerį. Kiekvienam yra aiš
ku, kad kada Hitleris ant 95% yra 
sutraukęs jėgas prieš Sovietų Są
jungą, kada jo visų talkininkų visos 
jėgos yra prieš Sovietus, tai dabar yra 
Anglijai proga, su pagelba Jungtinių 
Valstijų, kirsti Hitleriui smūgį iš užnu
gario. Hitleris ir jo visa razbaininkų 
šaika bijo antro fronto.

Bet Anglijos vyriausybė nuo gražių 
žodžių toliau neina. Ir paskutinėj kalboj 
Churchill gražiai kalbėjo apie Sovietų 
Sąjungą, daug davė kredito Stalinui, bet 
juk nuo tų žodžių nepasidarė nei kiek 
lengviau Raudonajai Armijai, civiliams 
vyrams, moterims ir net vaikams jų sun
kioj kovoj Stalingrado ir kituose fron
tuose. Sovietų Sąjungos ne vien armija, 
bet paprasti žmonės, turėdami stoką gin
klų, kaip amerikietis korespondentas 
Henry Shapiro rašo, “šautuvais prieš 
Hitlerio tankus” gina Stalingardą, gi tuo 
pačiu kartu Anglijoj galinga keturių mi
lionų armija, apginkluota geriausiais ir 
moderniškiausiais ginklais, nieko nevei
kia.

Pasakos, kurias skleidžia tūla spauda 
ir tūli žmonės, būk Hitleris 1943 metais 
bus silpnas ir tada atsidarys gera proga 
Anglijai ir Jungtinėms Valstijoms kirsti 
jam smūgį, neatatinka tiesai. Tie žmo
nės praleidžia iš atydos: (1) Kad per tą 
laiką Hitleris daugiau pastatys fortifi
kacijų ant Franci jos, Belgijos, Holandi- 
jos pakraščių ir jas bus sunkiau įveik
ti. (2) Kad Hitleris valdo visos Europos 
industriją ir jis pasigamins labai daug 
naujų tankų, lėktuvų, kanuolių ir kitokių 
ginklų. (3) Kad Hitleris, užimdamas vis 
naujus ir naujus Sovietų Sąjungos plo
tus, miestus, žaliadaikčių šaltinius, su
silpnina Raudonosios Armijos jėgas ir 
turės galimybę daug daugiau savo jė
gų permesti į Vakarų pusę. (4) Ir tie 
žmonės visai savęs nepasiklausia: “Kas 
atsitiktų, jeigu per tą laiką Sovietų Są
junga būtų sumušta ir tada Hitleris vi
sas savo jėgas mestų prieš Angliją ir 
Amėriką?”

Visi suprantame, kad Sovietų Sąjun
ga, nepaisant kiek milionų gyvasčių ji 
neteko ir neteks, kovos iki galutino hit
lerizmo sunaikinimo. Tokis jos buvo ir 
yra nusistatymas. Churchillo vizitas 
Maskvoj šioj srityj nieko neįnešė ir ne
pakeitė.

Kaip Anglijos liaudis atsineša linkui 
Churchillo, parodo paskutiniai įvykiai. 
Kada jis sušaukė slaptą parlamento1 po
sėdį, sakė ilgą kalbą, tai daug parlamen
to narių išėjo ir neklausė. Po jo kalbos 
nebuvo jokių diskusijų. Mr. Cripps pa
reiškė, kad “kalba taip aiški, kad disku
sijos nereikalingos.” Bet kada Churchil- 
las išėjo, tai parlamente kilo diskusijų 
banga. Laboristas Aneurin Bevan pa
reiškė, kad šiemet buvo galima karas iš- 
laimėti, bet Churchillo politika tam pa
kenkė. Jis sakė, kad Anglijos liaudis pil
nai stoja už tuojautinį atidarymą antro 
fronto, bet Anglija, Churchillo/vadovau
jama, neduoda Sovietų Sąjungai reika
lingos pagelbos. Ir jis sakė, kad juo il
giau Churchillas bus valdžios priešakyj, 
tuo didesnė būsianti Anglijai katastro
fa.

Kada taip kalba Anglijos žmonės, tai 
Anglijos vyriausybė turėtų rimtai pagal
voti apie savo politiką.

Anglijos Liaudis Už Antrąjį 
Frontą

Liverpoolio mieste per 80,000 anglų 
karo įmonių darbininkų laikė susirinki
mą ir priėmė rezoliuciją, reikalaujančią 
tuojau atidaryti antrą frontą prieš Hit
lerį Europoj. Darbininkų delegacija bu
vo nuvykusi pas miesto majorą ir aide iš
manus su savo reikalavimais. Kartu dar
bininkai įteikė pasižadėjimą, kad jie die
ną ir naktį energingiau dirbs, kad dau
giau pagaminti ginklų, amunicijos ir kit
ko, kas reikalinga pergalei.

Sovietų Studentai Kovoj Už 
Laisvę

S. Kaftanov pateikė faktų, kaip So
vietų Sąjungos studentai, mokslininkai 
ir profesoriai stojo kovon prieš barbariš
ką hitlerizmą. Liepos mėnesį, 1941 me
tais, jau dešimtys tūkstančių studentų 
stojo į Liaudies Gvardijos eiles. Vien 
Leningrado Universiteto virš 2,500 stu
dentų paėmė ginklą į rankas, kad ginti 
savo tėvynę. Kartu su studentais į fron
tą išvyko astronomijos profesorius Ogo
rodnikovas, biologijos profesorius Sol
datenkovas, jo pagelbininkas profesorius 
Lukijanovas ir daugelis kitų.

Taip didelis studentų ir profesorių bu
vo stojimas į armijos eiles, kad Spvietų 
Sąjungos vyriausybė buvo priversta pa
daryti pastabą, kad mokslo įstaigos per
daug nenubiednėtų.

Studentai kovos lauke įrašė puikiau
sius didvyriškumo lapus į istoriją. Jie 
drąsiai, pasišventusiai gynė Leningradą 
nuo vokiečių ir finų, kaip ir kitus mies
tus. Leningrado fronte kovotojai žino a- 
pie žygius Leningrado Inžinierių Insti
tuto studento Gabidulino. Jis pasižymėjo 
su parašiutistų daliniais Karelijos fron
te, buvo sužeistas, bet neseniai išėjo iš 
ligoninės ir vėl stojo į kovotojų eiles. Jo 
krūtinę puošia Raudonosios Vėliavos or
dinas.

Prie Kingisipo drąsiai kovojo studen
tai priešakyj su profesorium Helperinu, 
kuris kovos lauke užėmė komandieriaus 
vietą. Pskovo Pedagogijos Instituto stu
dentai sudarė gerą partizanų būrį. Tas 
pats pasikartojo Brijansko, Smolensko, 
Kijevo, Poltavos ir kitų miestų studentų 
tarpe.

Šiandien Raudonosios Armijos eilėse 
yra šimtai tūkstančių Sovietų studentų, 
kurie su ginklu rankose kaunasi prieš 
barbariškus hitlerininkus, kad apgynus 
savo laisvę, tėvynę, ir teisę žmoniškai gy
venti ir vėl plėsti mokslą.

Ir kovos lauke studentai plečia ir sa
vo žinojimą, Pav. Leningrado Universi
teto studentų būrys karo fronte išrišo 
per 70 mokslinių klausimų, kurių didžiu
ma tarnauja karo laimėjimui.

Taip - didvyriškai kovoja visa Sovietų 
Sąjungos liaudis prieš mūsų visų bend
rą priešą. Ir ji laukia, kada Anglijos ir 
Amerikos jėgos ateis jai į pagelbą, kad 
bendromis pastangomis sunaikinus hit
lerizmą.

^We cannot have all we want 
if our soldiers and sailors are to 
have all they need.”

—Franklin D. Roosevelt
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Naciai Sako, kad Lietuviam 
Nesveika Valgyt Duona; Todėl 
Užgrobia Valstiečių Grūdus

(Tąsa nuo pirmo puslapio) 
lūnas nemaltų valstiečiams jokią grūdų be speciali© 
leidimo.

LIETUVIS NEGAUSIĄS NĖ KETVIRTADALIO 
SVARO DUONOS PER DIENĄ

Plačiai ir nuolat eina kalbos, jog vokiečių okupan
tų valdžia ketina taip apribot valstiečiams duoną, kad 
valstietis tegalėtų gaut tiktai po šimtą gramų duonos 
per dieną kiekvienam šeimos nariui, tai išeitų nepilnai 
po ketvirtadalį svaro. Vokiečiai atranda, jog žiemą 
valstiečiai nesunkiai dirbą, todėl labai gerai galį mai
tintis bulvėmis ir kitomis daržovėmis.

SLAPTI LIETUVIŲ MALŪNĖLIAI LAUKUOSE
Lietuvos valstiečiai tiesioginiai bei netiesioginiai 

priešinasi tokiems vokiečių įsakymams ir patvarky
mams. Jie slepia namines girnas—malūnėlius, o kurie 
valstiečiai neturi girnų, tai stengiasi slaptai jas įsigyti.

Valstiečiai nakčia išeina į laukus, kur sustatytos ru
gių ir kviečių gubos; ant šiokių bei tokių patiesalų nu- 
sikrečia pusę grūdų iš varpų, palikdami pėduose tik 
pusę grūdų; nukrėstus sau grūdus čia jau lauke nak
tį ir susimala.

Kitais žodžiais, valstiečiai yra priversti “vogt” sa
vus grūdus.

Už tokias gi vadinamas vagystes vokiečiai skiria 
skaudžias bausmes, kaip kad: išgabent Į Vokietiją, pa
siųst Į karo ruožtą statyt naciam aptvirtinimus, atimt 
teisę vesti savo ūkį.

VALSTIEČIAI DEGINA VOKIEČIŲ IR JŲ 
PAKALIKŲ JAVUS LAUKUOSE

Lietuvos valstiečiai ir veikliais būdais kovoja prieš 
okupantus. Vienas kovos būdas tai padegioti javus 
dvaruose ir ūkiuose, kuriuos veda vokiečiai arba jų at
siųsti holandai.

Paskutinėje liepos mėnesio savaitėje šiemet vien tik 
Rokiškio apskrityje buvo užkurta 25 dideli gaisrai lau
kuose, ir tuo būdu sunaikinta apie 300 hektarų dar 
nenupjautų rugių ir kviečių.

Vokiečiai nepajėgia sustabdyt tokių gaisrų, nors hit
lerininkų žandarai ir policija įsakė sušaudyti javų 
padegiotojus tuoj aus ant vietos.
HITLERININKAI PAKORĖ PENKIS NEKALTUS 

LIETUVIUS ĮKAITUS
Keršydami už gaisrus laukuose, okupantai valdinin

kai pakorė penkis lietuvius Rokiškio mieste, nors šie 
lietuviai nieko bendro neturėjo su javų padegiojimu. 
Jie buvo nuo pernai rudens suimti ir laikomi kaipo 
įkaitai.

Bendrai dabar daug gaisrų išsiveržia Lietuvoje. Ko
kie tai nežinomi žmonės sudegino didelį dvarą, priklau
santį pardavikui Kubiliūnui Pabiržų apskrityje. Tą 
dvarą pernai rudenį suteikė Kubiliūnui Rentelnas, vy
riausias vokiečių komisaras, kaip atlyginimą už “ne
paprastus patarnavimus” hitlerininkams.

Vokiečių valdžia išleido griežtus įsakymus saugot vi
sus miškus nuo gaisrų. Tačiau liepos 26 d. šiemet ar
ti Alytaus patys vokiečiai padegė mišką iš visų ketu
rių pusių, nužiūrėdami, kad jame slėpęsi didelis skai
čius partizanų. Buvo sudeginta 30 hektarų miško, bet 
jokie partizanai jame nesislapste.

šeštadienis, Rugsėjo 12, 1942

Sovietu Sąjungos didvyrių atstovai New Yorke: leite
nante Liudmila Pavličenkaitė, nušovusi 309 nacius, be
kovodama, kaipo partizanė, ir leitenantas Pčelincevas, 
.nudėjęs 152 nacius, ir 154 sužeidęs. Abu šitiedu didvy
riai apsilankė New Yorke. Jiedu beje, dalyvavo tarp
tautiniame studentų suvažiavime Washingtone.

“šviesos” Antrašai
Vėl išsiuntinėjome visoms 

Literatūros Draugijos kuo
poms “šviesos” antrašus ir 
laiškus. Prašome valdybas 
atydžiai peržiūrėti tuos ant
rašus ir pranešti į centrą. 
Jeigu yra antrašuose var
dai narių, kurie jau išsi- 
braukė arba nėra vilties iš 
jų gauti duokles, tai praneš
iu te, kad jiems “Šviesą” su
laikytume. Jeigu nesiras 
antrašuose vardų kaip ku
rių narių, tai praneškite jų 
antrašus, arba jeigu yra ko
kių pakeitimų, tai tą pat 
padarykite. Žiūrėkite, kad 
visi nariai gautų žurnalą, 
kuriems jis priklauso.

Kada gaunate naujų na
rių ir jų duokles siunčiate į 
centrą, tai visada prisiųski- 
te ir jų antrašus. Kitaip jie 
negalės gauti žurnalo.

Knyga ir Duoklės
Šių metų Liter atūros 

Draugijos knyga bus labai 
svarbi, tai “Amerikos De
mokratijos Kūrėjai.” To
kios knygos jau seniai lietu
viai pageidavo ir laukė. Li
teratūros Draugijos Centro 
Komitetas su ištisa eile ge
riausių rašytojų per tris 
metus ją gamino.

Knyga jau veik visa su

statyta ir yra spaudoj. Cen
tro Komitetas deda pastan- 

’ gų, kad iki spalių pabaigos 
ją pagaminus ir kuopoms 
išsiuntinėjus. Bet kad tą 
galėtume padaryti,., tai rei
kia pinigų. Gi dar daug na
trių nesumokėjo savo duok
les Už 11942 metus. Centro 
Komitetas šiemet išleido 
brošiūrą “Jaunimas ir Ka
ras,” kurią jau gavo na
riai; Jos išleidimas atsiėjo 
kelis šimtus dolerių.

Prie to, karo sąlygose vis
kas žymiai pabrango, tai ir 
knygos išleidimas brangiau 
atsieis. Todėl, kreipiamės į 
visus narius, kurie dar ne
mokėjo duoklių, kad tuojau 
pasimokėtų, o kuopų valdy
bas prašome jų duokles tuo
jau prisiųsti į centrą.
Knygos Užprenumeravimai

Šių metų Literatūros 
Draugijos knyga bus labai 
svarbi ir reikia, kad ji pa
siektų lietuvius daug pla
čiau, kaip mūsų draugija 
apima. Todėl Centro1 Komi
tetas išsiuntinėjo per 600 
laiškų mūsų kuopoms, Lie
tuvių Darbininkų Susivieni
jimo kuopoms, pašalpos 
draugijoms, kliubams, kny
gynams ir Idtoms organiza
cijoms su prenumeratų kor

tomis. Kam vienokios ar ki
tokios sąlygos neleidžia pri
gulėti prie draugijos ir 
gauti tą knygą, tai jis ją 
dabar gali užsiprenumeruo
ti už $1 ir gaus, kaip tik ji 
bus gatava.

Iki šiol gavome dar ne
daug užsakymų, būtent: 25 
kp., Baltimore, gavo 3 kny
gos prenumeratas; 48 kp., 
Mahanoy City — 2; 52 kp., 
Detroit — 1; 63 kp., Bridge
port — 5; 212 kp., Bayon
ne — 6 ir kelios LDS kuo
pos užsisakė po vieną, ki
tą knygą.

Prenumeratas ant knygos 
galite ir tiesiai iš centro už
sisakyti. Prisiųskite savo 
antrašą ir už kiekvieną 
knygą po $1.

Atsiteiskite už Lite
ratūrą

Šiemet Literatūros Drau
gijos Apšvietos Fondas iš
leido apsčiai labai gerų bro
šiūrų. Jos buvo išsiuntinė
tos kuopoms platinimui. 
Daugelis kuopų jau išplati
no, atsiteisė ir daugiau bro
šiūrų užsisakė. Bet dar aps
čiai yra kuopų, kurios neat- 
siteisė. Prašome išplatinti 
tas brošiūras ir su centru 
atsiteisti, kad mes galėtu
me ir daugiau išleisti.

Gera Nauja Brošiūra
Mūsų dienraštis “Laisvė” 

tik ką išleido Kosto Korsako 
labai įdomią brošiūrą: “Vo
kiškieji Grobikai — Mirti
nas Lietuvių Kultūros Prie
šas.” Ši brošiūra apibūdina 
vokiečių grobikų žygius 
prieš lietuvių tautą praeityj 
ir dabartinį hitlerininkų už
puolimą. Brošiūros kaina 
tik 10 centų. Užsakymus 
siųskite “Laisvei.”

Aukos Apšvietos Fondui
Apšvietos Fondo veiklai 

aplaikėme aukų nuo seka
mų draugų: Vincas Karlo- 
nas iš Maspeth ir M. K. Su
kackienė iš. Worcester, au
kavo po $1. Zigmas Jasekas 
ir A. Bekevičius iš New 
Britain ir B. Shlaives iš 
New Yorko aukavo po $2.

Nuo spaudos pikniko įvy
kusio Waterbury prisiuntė 
$5 aukų Literatūros Drau
gijos knygų leidimui ir $5 
Apšvietos Fondui. Aukos 
gautos per drg. M. Stri- 
žauskienę. Visiems aukavu
siems tariame širdingai 
aciu!

Organizuokime Naujas 
Kuopas

Karo sąlygos pake itė 
daugelio lietuvių gyvenimo 
vietą. Iš Pennsylvania ka
syklų ir kitų miestų daug 
lietuvių suvažiavo į tuos 
miestus, kur dirba karo rei
kalams fabrikai ir dirbtu
vės.

Tas suteikia progų orga
nizuoti naujas Literatūros 
Draugijos kuopas. Kanadoj 
šiemet jau susiorganizavo 
trys naujos kuopos, .būtent 
Hamiltone, Revelstake ir 
Ottawoj.

Galima nemažai Literatū
ros Draugijos naujų kuopų 
sutverti Connecticut valsti
joj ir kitur. Šiomis dieno
mis mes per trisdešimts 
siuntinių išsiuntėme į tas 
lietuvių kolonijas, kur turi
me nemažai mūsų dienraš
čių skaitytojų ir veikėjų. 
Mes pasiuntėme susipažini
mui “Šviesos” kelis nume
rius, mes manome, kad tų 
kolonijų lietuviai sutvers 
Literatūros Draugijos kuo
pas, nes nario duoklė yra 
tik'$1.50 metams ir už ją 
jis gauna žurnalą “Šviesą” 
ir šiemet gaus labai svar
bią apie Ameriką knygą.

Didesnių miestų kuopos 
ir ypatingai apskričių ko
mitetai turėtų susirūpinti 
organizavimu naujų kuopų 
jų apylinkėj. Kur tik randa
si apie dešimts lietuvių, ten 
galėtų gyvuoti ir Literatū
ros Draugijos kuopelė. Per
daug mūsų veiklesni drau
gai ir draugės užmiršta šią 
kultūros ir apšvietos orga
nizaciją. Daugiau susirū
pinkime jos reikalais visi ir 
visos. . ,

D. M. šolomskas,
ALDLD CK Sekretorius,

46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N. Y.

Šypsenos
Skaudi Priežastis

Marytė: — Tetule, vakar 
aš gavau pirmą arkliais jo
jimo lekciją.

Teta: — Tai puiku, mano 
brangioji. Tik sėskis ir pa
sakyk man plačiau apie tai.

Marytė: — Negaliu.
Teta: — Kaip tai, negali 

man papasakoti apie savo 
lekciją?

Marytė: — Ne. Sėstis ne
galiu.

Kalbos Ekonomija
Kalbasi dvi liežuvninkės:

— Apie Daratą aš nieko 
blogo nežinau.

— Tuomet neapsimoka 
gaišinti laiką, ir kalbėkime 
apie kitas.

Suliesėjimas
— Jau du metai laiko, 

kaip mano pati “rediusina- 
si” suliesėjimo kočėlu.

— Ar matosi koks skir-' 
tumas ?

— Taip. Kočėlas pasidarė 
daug plonesnis.

Laikas Pasakys
Ponas Latrauskas: —An

tanai, kokiu laiku aš parė
jau namo?

Tarnas: — Well, tas di
dysis sieninis laikrodis rodė 
pusę po trijų, kuomet pa
kėliau jį nuo grindų šį rytą.

NE, JIE NEGALI
štai kas reikalinga at

minti ir įsidėmėti: doleriai 
negali nupiTkt vakarykščios 
dienos.

Sufiksino Prof. Krienas
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ST. VAINEIKIENE.

DIEVO TARNAS
» ______________ __________

Bažnytkaimio gyventojus jaudino paplitęs 
gandas, kad raudonarmiečiai, neseniai atėję 
paremti darbo žmonių susikūrusios valdžios, 
vėl pasitraukę.

Pavakariais sueidami vienas pas kitą, kal
bėjosi :

—Kaip čia dabar bus?
—Jei jie tikrai pasitraukė, galas mums. 

Atsipeikėję ponai ir kunigai duos garo. Men
kas būdamas prieš juos neatsilaikysi.

Laukė tikresnių žinių. Prieš kelias dienas 
Šeputis Jonas, su pastotim iššauktas į miestą, 
vis dar negrįžo. Jo brolis, nesulaukdamas 
grįžtančio, vakarykščiai išėjo pasiteirauti:

—Tie grįžę tikrai pasakys. t
Kelintą dieną žmonės stebėjo, kaip į netoli

mą Pliekaus dvarą jodinėja neregėti vyrai, po 
vieną, po du. Dvaro bernas, vakarais atbėg
damas į bažnytkaimį pasižmonėti, pasakojo 
nekokias naujienas.

—Vyreliai, visi su ginklais. Pilnas dvaras.
—O ko? — pypkę iš dantų išsitraukęs, nu

sispjovęs į šalį, paklausė Zobielius.
—Bolševikų, sako, šaudyti.
—O kur tie bolševikai?
—Kas juos ten bežino.
Viens nuo kito—bematant visas bažnytkai

mis žinojo ir, lyg ko laukdamas, žiūrėjo į ne
tolimą kalvoje tamsėjantį dvarą.

—Ką tas ten prasimanė?
—Kurį laiką, Ynat, pabūgęs įsigalinčios dar

bo žmonių valdžios, tupėjo lyg pelė po šluo
ta palindęs, o dabar, pajutęs raudonąjį vais
kų pasitraukiant, atkuto. Ko gero, kibs į vals
čiaus komitetus, kibs į tuos, kurie pabėgusių 
nuo karo ponų dvarus buvo užvaldę.

Pliekaus dvarą visi žinojo, ne per tolimas 
jis buvo. Neseniai pats persipjovęs iš Rusi
jos su keliais pabėgusiais nuo bolševikų ka
rininkais, susitaręs su dvarininkų gauja, pra
dėjo siausti po aplinkinius miesčiukus ir kai
mus, žmonėms baimės įvarydamas.

— Atsirado gaspadorius neprašytas.
— Tu tai jo tikrai neprašei šeimininkauti, 

bet .kunigai ir dvarininkai.
— Su parapijos komitetais.
žmonės tarėsi pradėsią tikrai gyventi, ta

čiau, pajutę naują pavojų dvaruose, nenu
manė, ar galės atsilaikyti vieni pasitraukus 
raudonarmiečiams.

Vėrė, tiek jau buvusi tikra, kad ponų ga
dynė negrįšianti, nutirpo išgirdusi, ką žmo
nės kalba apie Pliekų. Jos gyvenamą trobelė 
buvo netoli nuo dvaro. Ji kas rytas ir vaka
ras buvo ten pasižadėjusi ateiti karvių milž
ti.

— Nei eisiu, nei ko pas tokius. Gera jau 
motina, kol sūnaus nebuvo, galėjai prie žaiz
dos tverti, o dabar, atsiradus tam iš balos, 
tikru velniu virto. O sūnus, ūsus užraitęs, 
barzdą atstatęs, lyg drignių apsiėdęs, švais
tosi po dvarą, bijokis pasipainioti po jo kojų, 
—pasakojo Vėrė Petrui, nubėgusi pas jo mo
tiną naujų verpalų parsinešti.

— Dėl kurių nors gandų tu išsižadėsi gau
namo pieno saikelio už karvių milžimą,—įsi
kišo Petro motina.

— Dėl to saikelio nedvėsiu, prasimaitinsiu 
ir be jo.

— Tu ten nueidama, Vere, galėtumei dau
giau sužinoti. Tokios žinios pritiks. Juk ne 
be to, kad Pliekaus mergos neišplepėtų, kas 
jų dvare daroma.

—Nebent jei dėl to, — sutiko Vėrė, į ryše
lį susirišdama gautuosius verpti linus.

Temstant išėjusi iš Peleckienės trobos, pa
stebėjo bažnytkaimio sudegtus žiburius. Gat
velė buvo užpustyta, ir ji brido vos beatsek- 
dama savo ateitąsias pėdas.

Lauke siautė pūga. Prie mažos vos spink- 
sinčios žibalinės Vėrė, susitaisiusi parneštų li
nų kuodelį, prisėdo verpti. Jos ratinis zirzė 
pritardamas lauke siautusiai pūgai. Jos maža 
trobelė, iš visų pusių apnešta vėpūtiniais, sto
vėjo nuošaliau kelio.

—Ryt nė norėdama neišbrisiu karvių milž
ti, — pagalvojo ji, perkeldama siūlą ant kito 
Šėrės dančio.

Užkrosny užsimetęs svirplys žvairiai su
čirškė, ji lyg ir nudžiugo ne viena esanti tro
boje. Ji kas vakaras laukdavo ateinančio Pet
ro. Įpratusi buvo. Jei Petrui prireikdavo ku
rią žinią perduoti draugams, o pats nepsėda- 
vo, pavesdavo Verei. Vėrė buvo patikima 
draugė. Jos trobelė buvo atokiau nuo bažnyt
kaimio, nereikalingas žvilgsnis ne ką tegalėjo 
įžiūrėti nei numanyti, kuriais reikalais pas ją 
kas lankosi. O reikalų kas kartas atsirasdavo 
vis daugiau.

— Ką žmonės bedarys? — pagalvojo, atsi
minusi raudonarmiečius pasitraukus.

Išgirdusi plucinamas duris, pašoko.

— Petriuk, tu? — apsidžiaugusi atsklendė 
duris.

Petras, sniegais apneštas, įžengė į vidų.
— Laukiamas?
— Kas vakaras laukiu. Kur žadi eiti išei

giniais kailiniais persivilkęs?
— Tuojau papasakosiu.

Atsisėdęs arčiau žiburio, pasakojo, kaip jiems 
bus dabar sunku grumtis netekus raudonar
miečių paramos su parapijos komitetais, ku
riuose pilna ponų ir kunigų, turinčių eibes 
ginklų ir pinigų.

— Petriuk, juk mūsų žmonių daugiau —ir, 
jei tik visi stotų, priveiktų juos.

— Ginklo neturime. Todėl ir turiu eiti pa- Į 
siteirauti, kas mums daryti. Aną dieną išėjęs 
Šeputis turėjo grįžti, o jo vis nėra. Teks pa
čiam eiti, ilgiau laukti negalima. Girdi, ką 
žmonės apie Pliekų kalba.

— Petriuk, gal verčiau aš nueičiau. Moterį 
ne kas teįtars, o ant tavęs kas dantį ga
landa. Jei sutiksi Pliekaus gaują, gali žūti 
nuo jo rankos, žmonės visaip pasakoja. Leisk 
man.

— Ne, Vere. Šį kartą pats nueisiu. Svar
bu draugams ko greičiausiai tikrą žinią par
nešti. Keliai visur užpustyti, ilgai vargtumei, 
kol tokį tolumą suvaikščiotumei. Jei draugai 
ateis pasiteirauti, žinosi, ką jiems pasakyti.

Iš užančio ištraukęs sulankstytų lakštų 
pluoštą, padavė Verei.

— Geroje vietoje paslėpusi laikyk, kol aš 
pareisiu, čia visi mūsų komiteto raštai.

— Tu esi netikras dėl tos kelionės? — nu
sigando Vėrė.

— Tikram būti sunku tokiems laikams už
ėjus.

Vėrė, apsisiautusi raiščiu, išlydėjo jį. Per 
visą bažnytkaimį į toli baltuojančius laukus.

— Grįžk, — pasakė apkabindamas ją ir ne
leisdamas toliau eiti.

Ji žiūrėjo, kaip Petras, stambiais žingsniais 
girgždindamas sušalusį sniegą, tolo nuo jos.

Buvo jau vėlyva, žvaigždėta naktis. Patekė
jęs mėnuo plaukė debesų šydrais apsisklaistęs. 
Vėrė grįžo į sumigusį bažnytkaimį, tik vie
nos klebonijos tebežiburiavo langai, žema, ap
snigusi bažnyčia buvo apželdinta aukštais me
džiais, kurių tamsios šakos lyg gumbėti pirš
tai kabinosi į dangų. Vėrė, sustojusi pašvento- 
riuje apsižvalgyti, išgirdo muzikos garsus, 
prasiveržiančius iš apšviestų langų.

— Tas su savo panomis linksminasi,—pa
manė nueidama toliau.

Dėl to klebono seniau nerimo bažnytkaimio 
davatkos. Ne vieną kartą buvo išmaišiusios 
klebonijos langus ir skundusios vyskupui— 
dėl tokio žmonių piktinimo. Joms atrodė ne
padoru, kad jų klebonas dėl mergų apleidžiąs 
bažnytinius reikalus. Klebonas dažnai su pa
nomis važinėdavo po vaišes, ir buvę tokių 
atsitikimų, kad prie mirštančio prisišaukti 
negalėjo, ūkininkai, pavasariui atėjus, nusi
skųsdavo klebono medžioklėmis po jų žiem
kenčius ir vasarojus, gončų šunų spardomus.

* * *
Buvo sninganti diena. Batsiuvis Zobielius, 

pro langą pažvelgęs, pamatė pažįstamą Šepu
čio arklį ir atšliaužančias roges. Pametęs kur
palį į šalį, užsivilkęs milinę, išbėgo pasitei
rauti. Pro mirgančias snaiges jis matė Juzę 
vieną grįžtantį.

— Kur Jonas? — sustabdydamas važiuo
jantį, paklausė.

Juzė, pakreipęs galvą į šalį, numojo į rogėse 
paguldytą brolį.

— Kas rados? — klausė Zobielius, akis į- 
smeigęs į nejudantį žmogų balta juosta pri
dengtu veidu.

— Pliekus pašovė.
Keli vyrai atsirado prie sustojusių vidury 

kelio rogių.
— Kaip ir už ką? — teiravosi vienas po ki

to.
— Liepė broliui bėgti ir į bėgantį šovė.
— Už ką?
—Už tą, kad jis buvo Jonas Šeputis, o ne 

Juzė. Pašovė čia pat, netoli, pamiškėje be
bėgantį į J<alvą ir liepė įsidėjus į roges par
vežti lauktuvių namiškiams, — pasakojo Ju
zė, nusišluostydamas tirpstančias snaiges nuo 
veido.

— Šėtonas, tokį išmintingą vaikį, — virė 
apmaudu sustojusiųjų širdys.

— Išmintingi tokiam nepatinka, žino, kad 
su išmintingu tokiam nepakeliui, tad ir šau
dys po vieną užklupdami.

Keli vyrai, palydėję numirėlį išilgai bažnyt
kaimio, grįžo besikalbėdami apie Pliekaus 
žiaurų žygį.

— Nusukti tokiam kramę kaip kokiam gy
vatei.

— Reikėjo tuomet, kol jis su keliais buvo, 
o dabar ką tu jam padarysi. Visi apsiginkla
vę lig dantų, ot< tu kibk į jį plika ranka.

— Plika ne plika, o galą tokiam padaryti 
reikia, — kalbėjo kalvis Jonkus, sustodamas 
prie savo kalvės angos.

— Veizėkit, vyrai, ką aure Pliekus atsiva
ro! — sušuko prabėgdama pro šalį Kairie
nės Magdė.

Pasitraukę į kalvės gilumą, stebėjo prajo
jantį Pliekų su abiem bendrininkais ir besi
varančius Peleckį Petrą ir Užpalį Vincą.

— Kur tuos?
Raiteliai, prijoję prie šventoriaus, nušoko 

nuo arklių, o Pliekus, vyrais varinas, tiesiai 
per šventorių suėjo į kleboniją.

—Ko?
— Nusivedė pirma klebonui išspaviedoti, o 

paskui pašaus kaip Šeputį.
— Be kokios kaltybės?
— Daug kaltybės reikėjo Šepučiui.
Vyraai, patrypę kalvėje, nutarė eiti arčiau 

šventoriaus, kad bent pamatytų, ką Pliekus 
darys su nusivestaisiais vaikiais, pakliuvu
siais į jo nagus.

Jurgutis žadėjo eiti ana puse šventoriaus, 
Zobielius pasuko į šią. Priėjo prie didžiųjų 
vartų, pro kur buvo aiškiai matoma kleboni
jos anga, sustojo tarsi norėdamas įsidegti už
gesusią pykpkę. Zobieliui pasirodė, kad pats 

Aleks. Bezymenskis, 
Poetas

A. Bezymenskis priklauso tai Tarybų poetų 
grupei, kurių talentas ir poetinis pražydimas 
formavosi revoliucijos audrose. Iš visų didžių
jų poetų, rašiusių apie revoliuciją, rašiusių 
revoliucijoj, A. Bezymenskis, gal būt, tik iš
skyrus V. Majakovskį, labiausiai priartėjo 
prie jos, organiškai suliejo savo kūrybą su jos 
plėtote ir laimėjimais. Nuo abstrakčių frazių, 
nuo skraidymo po planetas, jis šaukė žiūrėti 
į žemę, į žmogų, į jo gyvenimą ir darbą. Di
dieji revoliucijos, didieji partinio gyvenimo 
įvykiai rado ryškų atspindį jo eilėraščiuose ir 
poemose. A. Bezymenskis yra gaivalingas poe
tas — pyktis, pasididžiavimas, meilė, neapy
kanta — yra tie faktoriai, kurie, įėję į revo
liucinį ar partinį gyvenimą, poetą sukrečia 
ligi širdies gelmių. Praūžus revoliucijos aud
roms, A. Bezymenskis visa poeto galia įėjo į 
naująjį gyvenimą, su dideliu entuziazmu vaiz
duodamas jo džiaugsmus, su nuoširdžiu pasi
piktinimu smerkdamas negeroves, aštria saty
ra plakdamas' nenormalius reiškinius.

žodį A. Bezymenskis valdo tikrai meistriš
kai. Gal būt jam trūksta turtingesnio žody
no, didesnio poetinių priemonių panaudojimo, 
tačiau visa tai atperka jo žodžio ryškumas ii’ 
taiklumas, čia spausdinamas eilėraštis — 
“Maskvos sukrėtimas” — yra. ryškus A. Be- 
zymenskio poetinės formos ir satyros pavyz
dys.

MASKVOS SUKRĖTIMAS 
Sukirtus lažybų 

nei šio, nei iš to,
Svajodama garbę

ir dar daug ką tokio
Edit Notlfolds

atvažiavo Maskvon — 
Nusprendus priblokšt 

bolševikiškus lokius.
Gyventi šiai miss 

buvo baisiai puiku, 
ši miss taip turtinga — 

kad siaubas net ima.
Ir vistik šiai miss

baisiai trūko plaukų
Ir vietoj krūtų — 

tik vatos iškilimai.
Balta ir išblyškusi

pudra Koty 
Puikusis šinjonas,

ir paltas karpytas.
Bet Maskvą sukrėsti

lig pat pamatų 
Ši anglišką miss

pasiryžo
ne šitaip.

Nuskirtąjį vakarą 
ją neramiai, 

Beveik išdidžiai 
ir iš baimės vos gyvi — 

Į viešbutį stambų
lydėjo bailiai 

Pražilęs jau anglas 
ir du detektyvai.

Nuėmusi apsiaustą 
brangų tuojau, 

Dar šveicoriams metusi 

klebonas, šautuvu nešinas, užlindo už bažny
čios kertės. Paskum neilgai trukus abu vy
rai, iššokę iš klebonijos prieangio, pasileido 
bėgti. Vienas į vieną pusę, kitas į kitą. Pasi
girdo šūvis. Pirmasis iš bėgusiųjų susmuko 
šventoriaus tarpvarty, kits, pro kitus ištrū
kęs, nubėgo tiesiai. Pliekus pasiliko tebesto- 
vįs klebonijos prieangy.

Jurgutis, ana puse šventoriaus praeidamas, 
sakėsi išgirdęs Pliekaus balsą: “Bėk.”

Jis gerai matęs Peleckį par.kritus ne nuo 
Pliekaus taiklaus šūvio.

— Pliekus rankoje ginklo neturėjo.
— Tad kas?
Zobielius nedrįso pasakyti tai, ką jis ma

tė.
— Aš įdėmiai nemačiau, kas anksčiau pra

bėgo ir užsimetė už bažnyčios kertės, aš tuo
met buvau nusisukęs įsidegti užgesusios pyp
kės.

O Peleckis peršautas gulėjo šalutinių vartų 
tarpe. Nė vienas nedrįso jo pajudinti, kol 
Pliekus tebeviešėjo klebonijoje.

Temstant, klebonui išėjus išlydėti išjojančio 
Pliekaus, varpininkas, paskambinęs pote
riams, priėjęs prie klebono, paklausė:

— Rasit, leisi bent varpinyčioj paguldyti tą 
žmogų? Juk nelaikysi naktį lauke pamesto.

— Guldyk, — atsakė tas, nueidamas į kle
bonija, kur buvo jau sudegti žiburiai.

Iš “R.”

DETROITO ŽINIOS
Vietinis Veikimas, Prakalbos 

Ant Atviro Oro

Michigan valstijoj įvyks no
minacijos į valstijos urėdus, 
kaip tai, gubernatoriaus, sena
torių ir kitų atstovų. Taipgi 
bus nominacijos į Detroito 
miesto ir apskričio urėdus. To
dėl mes westsides lietuviai su 
pagelba rinkimų kampanijos 
komitetų buvome surengę pra
kalbas ant atviro oro Clark 
Parke, dėl agitacijos busi
miems balsavimams, ir apie 
kitus svarbius šių laikų reika
lus.

Prakalbos galima skaityti 
gerai pavykusiomis. Vakaras 
buvo labai puikus ir klausytojų 
susirinko skaitlingai, didžiu
ma lietuvių. Buvo keturi kal
bėtojai, du nuo rinkimo kam
panijos, senatorius Stanley 
Nowak ir John Lesinski, to 
paties 16 distrikto. Taipgi kal
bėjo atstovas nuo Komunistų 
Partijos ir F. Abekas, chicagie- 
tis, kuris tuo laiku lankėsi De-

Žymusis Tarybų

žvilgsnį ji gražų 
Lėčiau negu antis, 

nei povas — smarkiau 
Nuėjo į salę,

apkurtintą džazo.

šokėjai ten skraidė.
Ir ūžė minia ...

Bet koki laukiniai!
Bet koks supuvimas! 

Ir nieks nepakilo,...
nieks kristi nemanė 

Nuo josios staigaus
išdidaus

įžengimo.

Edit Notlfolds
tik patraukė

piktai
Stalelį nekaltą,

kumščia į jį trenkė. 
Edit Notlfolds —

ji nebuvo tikrai
švelnesnė už švedę,

puošnesnė už lenkę — 
Bet kojos,

krūtinė, 
pečiai —

visa kas •—
Ir diržas,

ir juostos,
ir nuogosios rankos — 

Lyg naktį žvaigždėtą
kas bertų žvaigždes — 

Blizgėjo tikrais
dideliais brilijantais.

Drebėjo bailiai
palydovai šios miss, 

Kišenėse mauzerius
spaudė, ir matė:

Ant kaklo Editos
lyg šviesi akis — 

Kabėjo akmuo
daugiau šimto karatų.

Edit Notlfolds
iš piktumo palinkus 

Sėdėjo ir vaipės
lyg soste beždžionė. 

Kur triukšmas?
Pavydas ?

šauksmai kur aplinkui? 
O kur nuostaba,

ar ranka Al-Kaponės?
Aplinkui linksmybė

ir šokiai, 
daina.. .

Ir tik prasiveržęs
pro pajuoką ūmią —

Dar žvilgsnis nukrinta
- į miss kai kada, 

Kur pyktis didesnis
■ ir už žingeidumą.

O anglas senasis,
dvasia visai puolęs, 

Tyliausiai pridėjo,
dar salę apžvelgęs,

(Tąsa ant 4-to pusi.)

troite. Visi kalbėtojai gerai 
kalbėjo, kokie atstovai reikalin
gi valdžios įstaigose; su gerų 
atstovų pagelba būtų daug ge
riau karas laimėti, nes rėmi
mas prezidento Roosevelto po
litinės ir ekonominės progra
mos reiškia žingsnį laimėti ką
rą. *

Užbaigoj kalbėjo gerą pus
valandį F. Abekas angliškai ir 
užbaigė lietuvių kalba. Jo kal
ba buvo labai įdomi klausyto
jams, kad lietuviai ir svetim
taučiai gėrėjosi ir gyrė, kad 
geras kalbėtojas. Baigiant pra
kalbas, liko pasiūlyta ir priim
ta rezoliucija antro fronto rei
kalavimo ir pasiųsta prez. F. 
D. Rooseveltui.

Prakalbos baigėsi geroj tvar
koj, pirmininkaujant M. Ge- 
raltauskienei.

Indorsuoti Kandidatai.

Per darbininkų konvencijas 
ir CIO unijas yra indorsuoti 
sekami kandidatai dėl sekamų 
rinkimų: ant Michigan valsti
jos gubernatoriaus, Van Wago
ner, Jungtinių Valstijų sena
toriaus Prentiss M. Brown. 
Nuo Dearborn, Ecorse, ir Lin
coln Park, ant senatoriaus 
John Lesinski. Nuo 1-mo, 15, 
ir 16 distriktų valstijos sena
toriai, John D. Dingell, Char
les C. Diggs, ir Stanley Nowak.

Rinkimai įvyks šio mėnesio 
15 d. ir kiekvienas pilietis pri
valo balsuoti, nes pirmais bal
savimais daugiau gavę balsų 
kandidatai liks ant baloto dėl 
galutinų rinkimų. Todėl kaip 
pirmi, taip ir antri balsavi
mai yra labai svarbūs kiekvie
nam piliečiui.

Pastaba

Kaip jau žinote, kad kiek
vieno pavasario ir rudens lai
ku yra mainomas organizacijų 
susirinkimų laikas, todėl,kurios 
organizacijos norite, kad jūsų 
susirinkimai tilptų Detroito 
Kalendoriaus pranešimuose, 
malonėsite man paduoti raštiš
kai arba prisiųskite laišku, tad 
visiems patarnausiu veltui. Nes 
žinau, kad daug kliubų ir 
kuopų susirinkimų bus pakeis
ta šį mėnesį, todėl aš Čion ne
talpinsiu kolei negausiu tikro 
raštiško užrašo, kad nepadary
čiau klaidos.

J. K, Alvinas, 
12136 Monica Ave.

Pažangiečių Pare

Praėjusį šeštadienį įvyko Lie
tuvių Moterų Pažangos Kliubo 
draugiška pare pas draugus 
Tamašiūnus. Vakaro eiga bu
vo labai linksma ir draugiška, 
kaip matėsi, svečiai buvo užga- 

(Tąsa ant 4-to puslapio)
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Mėlyni Kareiviai
Apysaka is Lietuvos Žmonių Gyvenimo per Pirmąjį Pasaulinį Karą

... = Paraše JULIUS BUTĖNAS =
(Tąsa)

— Kas to nesupranta — žinia, kad 
bernas geriau nei padienis darbininkas, 
bet kad dabar jau sunku bus gauti ge
ras bernas. Anais metais man siūlė nie
ko berną Užupiuose, bet dabar, girdė
jau, paimtas kariuomenėn, o kito taip 
tinkamo nenumatau. Dar Piliakalny, sa
ko, galima rasti.

— Gana jau tu bent: su Piliakalniu 
negalima prasidėti. Mane vienas pamokė, 
nereikia piliakalniškių. Jie pripratę tin
giniauti, dieną po dienos stumti, nieko 
neveikti ir pinigus imti.

— Reikės pasiklausyti, — sutiko Jo
nas, — bet dabar sunku bus kur rasti 
padoresnis.

Rudenį darbo netrūko. Radosi nema
ža uždarbių. Per Nemuną rusai skubino 
baigti tiltą ir į plentą vedė naują vieš
kelį. Jonas Burneika, palikęs savo dar
bus, važiavo uždarbiauti, nes brangiai 
mokėjo. Su Veronika važiavo vežti žvy
ro.

Per Visus Šventus atvažiavo Saulėnas 
su pačia — Veronikos tėvai. Užsikalbė
jo su jais apie berną.

— Nesuprantu, kam jums gero ber
no: kiek jau čia to, man rodosi, darbo,
— nesutiko Saulėnienė. — Žinia, yra tai 
yra, bet gero vyro namuosna aš nerodi- 
nu.

— Kodėl gero ne?
— Negalima šiais laikais gero. Ot, aš 

nežinau, kodėl ne visi žmonės taip su
pranta, kaip man rodos, — kažką slėp
dama įrodinėjo Saulėnienė.

— Žinoma, kad jiems reikia drūto vy
ro, nes darbo yra. Moterims taip atrodo,
— pritarė Jonui ir Saulėnas.

Saulėnienė ant vyro už šitą įsikišimą 
pažvairavo.

— Tegu ir bet koks, tiktai, kur jis gau
ti? — sutikdamas klausė Jonas.

— Jums tik reikėjo užsiminti. Mūs so
džiuj yra tinkamas, jei dar neužimtas,
— siūlė Saulėnienė.

— Tai gal tu apie Adomuką kalbi? — 
pertraukė Saulėnas. — O t, radb apie ką 
kalbėti...

— O kuo gi jis blogas? Visas svietas 
nepeikia, tu čia sumanei papeikt. Ver
čiau tylėtum. Kuo jis blogas — Mešku- 
čiuose pas vieną gaspadorių ar ne pen- 
keris metus išbuvo.

Veronika taip pat nusijuokė, išgirdus 
kalbant apie tąjį Adomuką. Saulėnienė 
ir ją sudraudė.

— Kieno jis yra? — užklausė Jonas 
Burneika.

— Nagi Milinio, to, kur pamiškėj gy
vena, kampininko.

Saulėnienė Veronikai paaiškino, kodėl 
ji siūlė Adomuką: ir taip eina įvairios 
kalbos, o dar kai apsigyvens jaunas vy
ras, tai piktiems liežuviams dar daugiau 
darbo.

— Jei galima, tai jūs parvažiavę pa
kalbėkite su juo ar su tėvais, — sutiko 
ir Jonas.

Po Kalėdų ketvirtadienį Jonas nuva
žiavo Beniūniuosna. Nesunku buvo susi
tarti su tojo Adomuko tėvais, nes Saulė- 
nų buvo sušnekėta. Tačiau Jonas galuti
nai dar neprisiėmė. Jis dar norėjo su mo
terimis pašnekėti, ar sutiks tą Adomuką 
dengti ir velėti, nes atrodė labai apsilei
dęs, nešvarus.

Kai po Naujų Metų nuvažiavo Jonas 
Adomukd parsivežti, tasai išrodė kitaip. 
Gal tėvai jį aptvarkė ar pats apsitvarkė, 
bet nebuvo toks murzinas ir apžėlęs gy
vaplaukiais. Visu keliu jis nė žodžio ne
ištarė:. sėdėjo galvą kailiniuosna įtrau
kęs ir tiktai žiūrėjo, kad neiškristų iš 
važio.

Parvežus, Jonienė jo klausė:
— Kur tu nori gulti?
— A-n-t pee-čiaus... — pasirodė, kad 

jam kalba užpuldinėja.
Bet ant pečiaus Adomuko guldyti ne

buvo galima, nes žiemai ir vasarai pe
čių buvo užėmęs senis Burneika.

— Mūs pečius labai karštas, galėsi iš
kepti ... — aiškino Veronika.

— Man paa-tin-kaa, kai šii-lta..
. — Na, tai mes duosim šiltai užsikloti, 

•— sakė Jonienė.
—Nereikia čia jo daug paisyti, — per

traukė Veronika. — Mes jį žinom: jam 
čia ne viskas tvarkoj, — parodė į kak-

Rengiantis gulti, Adomukui paklojo 
ant suolo. Atnešė dvi storas antklodes 
užsikloti, bet jis sėdėjo papečy prisiglau

dęs prie karšto pečiaus, nesijudino iš 
vietos.

— Su durnu du turgu. Reikia kloti pa
pečy — su juo kariauti iš pirmos dienos 
neisi, — Jonienė paklojo jam ten, kur 
jis sėdėjo.

Reikėjo nusileisti: Adomukas papečy 
atsigulė pirmą naktį ir priprato ten gu
lėti visas laikas.

Pirmą rytą Jonas kėlė Adomuką kul
ti. Kėlėsi nesunkiai, tiktai truputį pasi- 
raivydamas. Kad anksti keliasi be var
go, Jonui patiko, nes jis buvo tvarkos 
žmogus ir labai nemėgo, kas keliamas il
gai raivosi. Ir savo vaikų nemigino, del 
to dažnai tekdavo ir su pačia susibarti: 
motina vis motina, ji leidžia minutę kitą 
ilgiau nusnūsti.

Adomukas, atrodė, prie visokio darbo 
pratęs: mokėjo kulti, net ir vėtyti iš bė
dos galėjo. Tiktai juokinga, kad galvi
jams šaro nemokėjo sukrėsti: arba per 
daug šieno dobilų įkrečia, arba vienus 
šiaudus nuneša. Prie jo turėjo kas nors 
būti ir prižiūrėti, nebuvo galima juo vie
nu pasitikėti. Taip pat jis neskyrė, ku- 
rian tvartan gyvulius uždarinėti: kartą 
karves pagirdęs uždarė arklių tvartan, o 
arklius sugrūdo avininkėn...

Na, bet kai nebuvo geresnio, reikėjo 
vargti ir su tokiu samdiniu, ypačiai, kad 
Saulėnienė buvo patenkinta: kad ant jos 
ištekėjusios dukters sumažės kalbos.

* * *
Tais metais suvėlavo su kalendoriais. 

Kas metai galima prieš mėnesį, iš anks
to, nusipirkti naujiems metams knygelę, 
o čia Trys Karaliai atėjo, ir kalendorių 
nebuvo. Žmonės kaltino galanterninkus, 
kad nesirūpina greičiau parvežti. Tie aiš
kinosi negalį gauti. Gal dar neišleido. Su
pra tingesnieji aiškino, kad dabar val
džia labai sunkiai spausdinius pralei
džia: labai žiūri, kad nebūtų kas netin
kamai parašyta apie karą, tad jei kiek 
nepataikysi — neleidžia pardavinėti.

Po Trijų Karalių sekmadienį galanter- 
ninkai jau siūlė naujus, tik ką iš Vil
niaus gautus, kalendorius. Žmonės labai 
pirko. Tuoj pasklido žinia, kad tuose ka
lendoriuose daug prirašyta apie karą.

— Pirkit Mūsų kalendorių — tas tei
sybę rašo, — siūlė vienas.

— Neklausykit jo, tilžiškis geresnis, — 
priešino kitas.

— Visi geri melagiai, — įterpė vienas 
ūkininkas. — Pernai klausiau kalendo
riaus, tai visi dobilai supuvo, reikėjo 
mėšlan versti. Melagiai!

Jonas Burneika, nusipirkęs kalendo
rių, įdėjo kišeniun. Tegu namie vaikai 
paskaitys ir visa papasakos.

U915 metų kalendorius buvo su dauge
liu paveikslų ir pilnas gražių pasiskaity
mų. Kai parnešė, Juozas nė valgyti ne
norėjo eiti — vis skaitė ir skaitė. Sta
sys, tas dar menkai mokėjo, tai žiūrinė
jo paveiksliukų, o jauniausias, Antanu
kas, griebė tuoj plėšti. Mat, pernykštį 
kalendorių jam davė suplėšyti, tai vai
kas manė, kad ir naujas tam tikslui nu
pirktas.

Juozas, suradęs, parodė visiems ir tą 
paveikslą, kuriam atvaizduota, kaip ser
bas gimnazistas šauna į važiuojantį Aus
trijos sosto įpėdinį. Paveikslėly buvo pa
rodyta vienas šonas automobilio ir ja
me sėdį karalius ir karalienė. Karalie
nė kažko pasvirusi, pasikėlusi. Toliau lyg 
pro miglas matyti daugiau žmonių.

Mažieji žiūrovai tat smulkiai nagrinė
jo, žiūrėdami į automobilio ratus į ašis. 
Domėjosi ir visa draugė. Tik vienam 
Adomukui visa tai nerūpėjo, neįdomu. 
Jis sakė:

— Nežiū-rėsiu. Bi-ijau, kaad manęs 
neee-nušautų...

Vartydami rado karo vaizdelių: kaip 
laidoja žuvusius kareivius. Verčia visus 
vienon duobėn. Veronika į tą vaizdelį ne
galėjo žiūrėti. Ji mieliau žiūrėjo į tą, kur 
parodyta, kaip gailestingoji sesuo peni 
sužeistą kareivį. Jai atrodė, kad didelė 
laimė būtų, jei Rokas dabar būtų sužeis
tas. Ligoninėj šilta, ramu. O karo lauke 
tokiu laiku!...

Juozas iš kalendoriaus greitai išmoko 
vieną Krėvės dainelę.

(Daugiau bus)

EVERYBODY 
EVERYPAYDAY

SAVING IN 
WAR BONDS1

Iš Vilniaus Praeities
(Keli Istoriniai Bruožai) 

Rašo K. V.
(Tąsa)

Houvaldas vėliau marmu
rinėje lentoje aukso raidė
mis įrašė kelis žodžius tam 
caro vizitui paminėti. Lenta 
buvo prikalta prie sienos 
tame kambaryje, kuriame 
Caras pusryčiavo.

Kelionės metu tokiose 
vietose, kur kelias būdavo 
smėlėtas, caras mėgdavo 
kartais išlipti iš vežimo ir, 
palikęs vežimus su svita, 
pėsčias pats vienas eidavo į 
priekį. Dažnai pasikalbėda
vo su sutinkamais kelyje 
žmonėmis. Ir šios kelionės 
iš Ukmergės į Vilnių metu, 
išvažiavęs iš Maišiogalos, 
caras ėjo pėsčias. Prie ke
lio pamatęs nedidelį Povido- 
kų kiemą, įėjo į vidų — iš 
vietos žmonių jo niekas ne
pažino. Jį pasitiko ir pa
sveikino kaip generolą jau
na ir graži tų namų šeimi
ninkė Urbanavičienė ir pa
vaišino puodeliu kavos. Ca
ras paklausė, ar ji dalyvau
sianti baliuje, kurs buvo 
rengiamas Vilniuje. Urba
navičienė atsakė neturinti 
vilties ten patekti, nes ji ne
pažįstanti generolo Bening- 
seno šeimos, be to, ir pati 
neturinti laiko linksmintis. 
Tariamasis generolas kalbi
no ją būtinai dalyvauti, ba
lius, sakė, būsiąs gražus, jis 
pats, parūpinsiąs jai kvieti
mą.

Praėjo savaitė. Urbanavi
čienė gal jau buvo ir pamir
šusi tą generolo pažadą, bet 
dabar visai nelauktai jį ga
vo iš caro rūmų. Ir kaip nu
stebo, sužinojusi, kad tas 
jos svečias generolas buvo 
pats Rusijos caras Aleksan
dras.

Brįžęs į Vilnių gegužės 
pirmą dieną, caras palaikė 
per krikštą generolo Benin- 
gseno sūnų ir paskiau daly
vavo iškilmių šokiuose.

Beveik kiekvieną dieną 
Aleksandras apdovanodavo 
ką nors iš vietos didikų. Ge
gužės 3 dieną Šv. Onos 2 
laipsnio ordinu, su brilian
tais, apdovanojo Ukmergės 
apskrities bajorų vadą Kos- 
cialkovskį, kuris suruošė ca
rui priėmimą Ukmergėje. 
Vėliau tokius pat ordinus, 
su briliantais, įteikė Vil
niaus bajorų vadui, o be 
briliantų — Užnerio bajorų 
vadui. Be to, carienės rūmų 
freilinomis buvo paskirtos 
šios bajorės: grafienė Sofi
ja Tyzenhauzienė, Michali
na Vielhorska, Marijona 
Grabovska, kunigaikštienė 
Kunigunda Griedraitytė ir 
Darata Morikoni.

Vilniaus labdaros draugi
ja, kurią prieš keletą metų 
buvo suorganizavę vietos 
dvarininkai ir kuriai pirmi
ninkavo vyskupas Kosa- 
kovskis, gavo iš caro iždo 
žymią pašalpą. Gegužės mė
nesio rinkliavos beturčiams 
metu carą . aplankė aukų 
rinkėjos: vyr. teismo pirmi
ninko žmona kunigaikštienė 
Gabrielė Oginskienė, vice- 
gubernatoriaus žmona Ba- 
govutienė, tarybininko žmo
na Bobiatinskienė, Raseinių 
pakamario žmona Zalieskie- 
nė, kunigaikštytė Kunigun
da Giedraitytė ir Juzefą 
Volovičiūtė. Caras jas mie
lai priėmė ir kiekvienai įtei
kė po 100 červoncų varguo
menei šelpti.

Ištisą mėnesį caras buvo 
labai užsiėmęs ir susirūpi
nęs laukiamais įvykiais. Be
veik visą laiką sekdavo ka
rinius savo kariuomenės pa
siruošimus. Grįžęs iš Žemai
čių, apžiūrinėjo įvairius ar
mijos dalinius kitose vieto
se.

Gegužės 8 d. caras vienai 
dienai buvo išvykęs į Tra
kus, kur stovėjo generolo 
Konovnicino vadovaujamoji 
kariuomenės dalis. To pa
ties mėnesio 16 d. nuvyko į 
Gardiną ir miesto apylinkė
je apžiūrėjo ten stovėjusį 
kariuomenės korpusą. Gar
dine jis buvo sustojęs gu
bernijos bajorų vado kuni
gaikščio Druckio-Liubeckio 
namuose.

Į Vilnių Aleksandras grį
žo pro Lydą ir Eišiškėse ap
žiūrėjo kariuomenę, kuriai 
vadovavo generolas grafas 
Šuvalovas. Apžiūrėjo ir 
Ščučine stovėjusią- artileri
ją.

Vilniuje būdamas, Alek
sandras mėgdavo bastytis 
po Vilniaus apylinkes; tada 
jį lydėdavo jo generolas ad
jutantas grafas Ožarovskis. 
Kiek tolėliau užpakalyje jo
davo štalmeisteris arba 
šiaip kazokas arklių palai
kyti, jei kartais prireiktų.

Dažniausiai caras vykda
vo į patikusius jam Verkus. 
Kartą, grįždamas iš Verkų 
Neries paupiu, Trinopolyje 
pastebėjo, kad atdari trini- 
tarų vienuolyno vartai. Ca
ras kartu su Ožarovskiu iė- 
jo į kiemą ir sumanė apžiū
rėt bažnyčią.Ožarovskis, pa
matęs bevaikštinėjantį so
de vienuolį, priėjęs prie jo, 
paprašė, kad atidarytų baž
nyčią ir parodytų ją atvy
kusiam čia su juo generolui. 
Seniui vienuoliui nepatiko 
toks brovimasis į jų vienuo

Chicagos Žinios
MAJORAS KELLY RAGINA 
GAUSIAU REMTI SOVIETŲ 

SĄJUNGĄ

Tai Yra Vienas Pačių Svar
biųjų Darbų Šiuo Kartu

Russian War Relief Chica- 
goj pradeda didelį vajų už su
kėlimą daugiau pinigų pasiun
timui Sovietų. Sąjungos žmo
nėms medikalių ir chirurgijos 
reikmenų, taipgi ir kitų daik
tų, labiausiai reikalingų.

Majoras Edward J. Kelly 
tuo reikalu štai ką pareiškė:

“Nėra kito tokio darbo, ku
riam mes turėtume taip labai 
atsiduoti šiuo visų svarbiausiu 
ir sprendžiamuoju laiku, kaip 
teikimas žodžiu ir veikimu, 
pinigais ir medžiaga, 100 pro
centų paramos mūsų sąjungi
ninkei Rusijai.

“Aš tikiuosi, jog gausime 
entuziastingą ir gausią žmo
nių paramą Sovietų žmonėm.”

RWR Chicagos skyrius pa
siryžo surinkti iki spalių 15 
$420,000. Gera dalis tos su
mos jau sukelta, ypatingai 
gausiai aukojo kai kurios fir
mos Chicago j, kurių viršinin
kai prisidėjo prie RWR biznie
rių komiteto.

Chicagiečiai, veikiausia, pa
klausys savo majoro paragini
mo ir gausiai aukos tam svar
biam ir kilniam tikslui, taipgi 
eis į parengimus, kuriuos 
RWR ruošia keliais atvejais.

Lietuviai irgi neatsiliks nuo 
kitų, nes iki šiol neatsiliko, 
dargi gan gerai pasirodė, ge
riau už kai kurias kitas tauty
bes.

ŠEŠI VOKIEČIAI KALTINA
MI GELBĖJIME ŠNIPAMS

Grandžiūrė Tardymui Kaltina
mų Nacių Propagandos Vedi
me Tęsia Toliau Savo Darbą

Max Haupt ir jo žmona, tė
vai jau nužudyto Hans Haupt, 
Hitlerio šnipo ir sabotažninko, 
apkaltinti gelbėjime savo sū
nui ir kitiems šnipams ir sabo- 
tažninkams ir bus teisiami.

Apkaltinti taipgi ir Walter 
Frohling su žmona ir Richard 
Wengrin su žmona. Visi chi
cagiečiai.

Grandžiūrė juos apkaltino, 
dabar jie bus teisiami.

Specialė grandžiūrė tardyti 
kaltinamus nacių propagandos 
skleidime ir abelnai Ašies pro
pagandos skleidime tęs toliau

lyną, be to, jis ir šiaip ne
mėgo karių, todėl gana 
šiurkščiai atkirto:

—O ko čia ponams žiūri
nėti mūsų bažnytėlę? Nieko 
ten įdomaus nėra, be to, da
bar ir ne laikas — bažny
čia uždaryta, raktus turi 
kunigas-ministeris, o jis da
bar miega...

(Bus daugiau)

Aleks. Bezymenskis, Tarybų Poetas
(Tąsa nuo 8-čio pusi.)

Kad ten prie kolonos 
matyt Komsomolas, —

Ir viską užmiršęs, 
palinko prie valgio.

Edit Notlfolds
pažiūrėjo į jį.

Jisai gi į ją —
lyg į pilką apuoką.

Ir frazė nuskrido
skambi ir smagi —

Užlieta bangom 
linksmo triukšmo 

ir juoko.

Iš apmaudo galvą 
papurusią kratė.

Ir švelniai pasvėrė 
liguista ranka

Jinai brilijantą 
virš šimto karatų.

Ir tyliai paklausė, 
priminus juokus,

Kurie jos širdy 
nenustojo vis klykti.

— Brangiausias milorde, 
suprantate jūs...

Sakykit,
ką reiškia šis: 

“žvirblių baidyklė”?
Juokingąjį žodį 

pamiršo greit miss.
Į grakščią knygelę 

užrašė ji viską.
O pyktis ir skausmas 

jai temdė akis
Ir ašarom krito 

tiesiog ant sosiskos.
Sugrįžus namo 

nematytai pikta

savo darbą. Jos terminas pra
ilgintas.

Pasirodo, kad nacių propa
gandos skleidėjų yra daugiau, 
kaip manyta ir kova su jais 
yra didesnis darbas, kaip ti
kėtasi.

Hitlerio propagandistų yra 
ne vien vokiečių ir italų, yra 
taipgi ir kitų tautybių, ypatin
gai yra tarp vengrų ir lietu
vių.

Lietuviški nacių propagan
dos skleidėjai dabar prikandę 
liežuvį, vis dėlto jie visai ne
nutilo. Vienos rūšies Hitlerio 
propagandos jie visai nesulai
kę, tai atakavimo Sovietų Są
jungos.

Jie net viešai, per laikraš
čius šią propagandą varo, 
kursto lietuvius prieš SSSR, o 
kadangi SSSR yra Amerikos 
sąjungininke, taip darydami 
jie kenkia Amerikos karo pa
stangoms.

Šiai, propagandai-irgi reikė
tų padaryti galas, nes tai juk 
yra talka Hitleriui prieš Jung
tines Tautas.

Atakavimas vienos iš Jung
tinių Tautų kenkia visoms, 
nes jos visos išvien veda karą 
prieš Ašį.

Atakavimas vienos jų reiš
kia talką Ašiai.

Ir nežiūrint, kaip nacių pro
pagandistai nesiteisintų, kaip 
nesistengtų apkaišyti savo tą 
propagandą, jie dirba nacių 
naudai, jie teikia paramos 
Hitleriui.

Rep.

DETROITO ŽINIOS
(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 

nėdinti moterų vaišėmis, o 
moterys-rengėjos buvo užganė
dintos, kad turi daug simpati- 
kų-rėmė'jų, kurie atvyko į jų 
parengimą. Kiek man yra ži
noma, tai tos parės pelnas bus 
dėl Moterų Choro naudos, ir aš 
spėju, kad šis parengimas bus 
pasekmingas.

Pažangietės jau pradėjo sa
vo choro pamokas ir ukvačiai 
rengėsi dalyvauti radio pro
gramoj rugs. 6 d. Bet girdėjau, 
kad radio programos tvarkyto
jai per vėlai atsakė .kliubietėm, 
kad yra gana dainininkų, ir 
moterų choras negalės daly
vauti tą dieną. Tai peiktinas 
dalykas, kad per vėlai duoda 
žinoti. Kiek teko girdėti, pa
žangietės turi keletą naujų 
dainų ir labai puikias meliodi- 
jas. Tai turėsime progą paklau
syti kada vėliaus naujų, gra
žių dainų.

Pasikeitimai
Detroito Lietuvių (vyrų) 

Kliubas jieško naujo gaspado- 
riaus, nes Jonas Janonis rezig
navo. Dabar kliubiečiai turi la
bai patogią vietą 4114 Vernor 
Hwy. Alvinas.

Padėka už Aukas
Kaip kiekvienais metais yra 

skirta kvota lietuviams sukelti 
dėl “Daily Workerio,” taip šie
met ta kvota buvo skirta ir su-
kelta dar su kaupu. Šių metų 
kvota buvo lietuviams $40, o 
sukelta nuo geros valios drau
gų ir draugių $22.65, nuo spau
dos pikniko dalis skirta $25.00, 
viso susidarė $47.65. Visiems 
aukautojams, varde “Daily 
Workerio,” tariu širdingai ačiū.

A. Alvinienė.

Redakcijos Atsakymas
Susirinkime Buvusiam, Wa

terbury, Conn. — Apie LDS 
kuopos susirinkimą buvome 
gavę nuo kito korespondento. 
Todėl jūsų korespondencijos 
negalėsime sunaudoti. Vis tiek 
ačiū už rašinėjimą.

Ir anglas senasis 
ramus, lyg naktis,

Pasakė, ką reiškia 
šis priežodis senas.

Suprato vertimą šį 
angliška miss

Ir ėmė kelionei 
tuoj ruošt 

čemodaną.
Išvertė Juozas Kruminas
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Sovietai Įnirtusiai Ginasi iš Naujų Pozicijų Į Va
karus nuo Stalingrado; Siaučia Mūšiai Novo- 
rossiiske; Smūgiai Naciams ties Mozdoku

Sovietų Oficialiai Pranešimai
Maskva, rugs. 11. — Vidunaktinis Sovietų praneši

mas:
Mūsų kariuomenė rugs. 10 d. vedė žiaurius mūšius 

į vakarus ir pietų vakarus nuo Stalingrado, taip pat 
srityje Mozdoko ir Novorossiisko gatvėse.

Sovietiniai lakūnai rugs. 9 d. įvairiose fronto dalyse 
sunaikino bei sužalojo 30 vokiečių tankų ir šarvuotų 
automobilių, 170 trokų su kariais ir reikmenimis ir 40 
vežimij su reikmenimis; nutildė 14 baterijų priešlėk
tuvinių ir lauko kanuolių, sudaužė geležinkelio trau
kinį ir išvaikė, dalinai sunaikindami, batalioną priešų 
pėstininkų.

Į vakarus nuo Stalingrado tebesiaučia atkaklios kau
tynės. Viename sektoriuje sovietinė kariuomenė, po 
įnirtusių apsigynimo mūšių, pasitraukė iš trijų apgy
ventų vietų. 50 vokiečių tankų ir du pulkai pėstininkų 
atakavo viena dalini mūsų kariuomenės. Mūsiškiai ko
votojai viename sektoriuje sunaikino keturis priešų 
tankus ir užmušė apie 400 hitlerininkų atkakliose kau
tynėse, kuriose kartais sekėsi Sovietam, o kartais vo
kiečiams.

Sovietiniai lakūnai kerta smūgius sutelkimams prie
šų atsarginių karių. Per paskutines dvi dienas mūsų 
orlaiviai Stalingrado fronte sunaikino ar sužalojo apie 
30 nacių tankų ir apie 100 trokų su kariais ir reikmeni
mis. Per kautynes ore buvo numušta žemyn 15 vokie
čių lėktuvų.

į pietų vakarus nuo Stalingrado raudonarmiečiai at
mušė priešų atakas, sunaikino 13 jų tankų ir užmušė 
150 hitlerininkų. Mūsų artilerijos ugnis išvaikė stam
bų subūrimą priešų pėstininkų ir sunaikino 14 trokų 
ir 42 sandėlius su kariniais reikmenimis.

Novorossiisko srityje sovietinė kariuomenė vedė 
įkaitusius mūšius prieš vokiečius, kurie prasiveržė į 
šiaurvakarinius Novorossiisko priemiesčius.

Mozdoko srityje sovietinė kariuomenė tęsė kautynes 
prieš priešų dalinius, perėjusius per vieną upę. Hitle
rininkai kenčia baisius nuostolius. Paimti nelaisvėn vo
kiečiai oficieriai ir kareiviai iš 360-tos vokiečių pėsti
ninkų divizijos sakė, kad jų divizija buvo supliekta 
kautynėse dėl perėjimo per tą upę. Daugelis jų batalio
nų buvo visiškai sunaikinta. Kai kuriose kuopose teli
ko tik po 10 iki 12 karių.

Tūlose dalyse fronto į pietus nuo Voronežo priešų 
pėstininkai su tankais atakavo sovietines pozicijas. Iš 
pradžios hitlerininkam pavyko prasiveržt per pakraš
čius vienos apgyventos vietos. Paskui jie tapo sulaiky
ti. Tada mūsų kariuomenė sudavė jiem smūgį iš savo 
pusės ir atgriebė pirmesnes savo pozicijas. Per dieną 
buvo sunaikinta 20 vokiečių tankų, šešios baterijos 
mortirų ir 24 trokai ir supliekta trejetas batalionų 
priešų pėstininkų.

Maskva, rugs. 10. — Novorossiisko srityje raudonar
miečiai atmušė 10 priešų atakų per 24 valandas. Iš 
karto vokiečiai pastūmė mūsų karius atgal. Pertvar
kydami savo jėgas, mūsiškiai kovotojai kontr-ataka- 
vo ir atmetė vokiečius atgal. Tame mūšyje mes sunai
kinome devynis vokiečių tankus, keturis šarvuotus 
automobilius ir 14 trokų. Buvo užmušta daugiau kaip 
1,000 hitlerininkų kareivių ir oficierių.

' Mozdoko srityje sovietinė kariuomenė vis kirto smū
gius priešams pietinėje vienos upės pusėje. Per trijų 
dienų mūšius šiame sektoriuje mes sunaikinome 53 vo
kiečių tankus, tris šarvuotus automobilius, 13 trokų 
ir 10 kanuolių ir nušlavėme daugiau kaip pulką prie
šų pėstininkų.

Viename sektoriuje vakarinio fronto sovietiniai ka
riai užmušė virš 300 vokiečių kareivių ir oficierių. Mū
sų artilerijos baražas sudaužė penkis priešų fortus, 
devynis pavienius apkasus ir vieną tėmijimo punktą, 
sužalojo tris vokiečių tankus ir nutildė penkias bate
rijas mortirų ir vieną bateriją kanuolių.

Oklahomos Komunistų 
Apeliacijos Byla

Oklahoma City, Okla. — 
Teismas svarsto apeliaciją 
keturių komunistų, kurie 
buvo nuteisti 10 metų kalėti 
ir po $5,000 piniginės bau
dos sumokėti, pagal valsti
jos įstatymą prieš krimiiialį 
sindikalizmą. N u t e istųjų 
vardai — Robert Wood, Ok
lahomos Komunistų Parti
jos sekretorius, jo žmona 
Ina; Alan Shaw, miestinis 
komunistų sekretorius, ir 
Eli Jaffee, Jaunųjų Komu
nistų organizatorius.

Pirmasis teismas atrado 
juos “kriminaliais sindika- 
listais” tik dėl to, kad ko
munistų knygų krautuvė 
pardavinėjo tūlas brošiūras, 
kuriose teisėjai įžiūrėjo, 
girdi, “raginimus nuverst 
Amerikos valdžią.”

Jų gynėjas apeliacijos by
loj yra Samuel A. Neubur- 
ger, Tarptautinio Darbinin
kų Apsigynimo advokatas. 
Be kitko, jis nurodo, jog 
tokie nuteisimai sudaro pa
vojų pilietinėms laisvėms ir 
ardo visų amerikiečių vie
nybę, kuri yra taip reikalin
ga karui laimėti.

London. — Skaičiuojama, 
kad naciai yra užėmę tokius 
sovietinius plotus, iš kurių 
Sovietai gaudavo 40 procen
tų viso maisto.

Ypač austrai vokiečių ka
reiviai nenori klausyt nacių 
komandierių, bet godžiai 
klausosi radijo pranešimų 
iš Sovietų Sąjungos ir Ang
lijos.___________________
Pagelbėkit savo tautai pirkda

mi bonus ir štampas

.1. GARŠVA
Graborius-Undertaker

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių
VELTUI ŠERMENINĖ

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

Australai Sulaiko Japo
nus New Guinea

Australija, rugs. 11. — 
Australų kariuomenė, nors 
ir kentėdama d i d ž i ulius 
nuostolius, sulaiko japonus 
saloje New Guinea taip, jog 
per paskutines 24 valandas 
japonai mažai ką telaimėjo.

Dieną pirmiau buvo pra
nešta, kad japonai pasiekė 
punktus tik už 44 mylių nuo 
Porto Moresby, svarbiau
sios talkininkų stovyklos toj 
saloj.

Vengrijos radijas įspėjo 
savo kariuomenę ir gyven
tojus žiūrėt, ar Sovietų or
laiviai nenuleis savo para- 
šiutistų į Vengriją.

Nacių submarinai nuskan
dino dar du talkininkų lai
vus amerikiniuose Carib
bean Jūros vandenyse.

Apribos Gazoliną 
Visoje Šalyje

Washington, rugs. 11. — 
Neužilgo visose Jungtinėse 
Valstijose gazolinas bus ap
ribotas taip, kad vidutinis 
automobilistas galės pirkt 
ne daugiau, kaip keturis iki 
šešių galionų gazolino per 
savaitę. Taipgi bus uždraus
ta važiuot greičiau kaip 35 
mylias per valandą, nes lė
čiau važiuojant yra taupo
ma gazolinas ir guma-taje- 
riai.

Pranešama, kad genero
las Apanasenko, Sovietų 
Armijos komandierius Sibi
re,- neseniai nuvykęs į kari
nius pasitarimus Maskvoj, 
jau sugrįžo į savo štabo 
centrą Cnabarovske, ryti
niame Sibire.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

MONTELLO, MASS.
Darbininkų Klasės piknikas, 

Liet. Taut. Namo Parke, įvyks rug
sėjo 12 ir 13 dd. Rengia Kompar
tijos tarptautinis Skyrius. Kompar
tija pergyvena tarptautinei strate
ginį laikotarpį, taipgi rengiasi prie 
rinkimų į J. V. valdvietes. Todėl 
prašome visus darbininkus ir orga- 
niacijas pagelbėti sukelti finansų 
ateinantiems rinkimams, visi daly
vaukite šiame piknike. Bus rodoma 
krutami paveikslai iš Sovietų Karo 
fronto su naciais. Įžanga veltui. — 
Kom. (212-214)

WORCESTER,MASS
ALDLD 155 kp. susirinkimas 

įvyks 14 d. rugsėjo, Liet. Saloje, 29 
Endicott St., 7:30 v. v. Malonėkite 
dalyvauti susirinkime. — A. W.

(213-215)

LICENSES
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine, Liquor
NOTICE ,’S hereby given that License No. 
EB 586 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
850 Clarkson Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

LOUIS YOSHPE
850 Clarkson Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9842 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
384 Marcy Ave., Borough of Brooklyn, 

MURRAY PINE
384 Marcy Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 544 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
80 Avenue O, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

HERMAN BRANDSTATER 
Margie Sweet Shoppe

80 Avenue O Brooklyn, N. Y.

Penktas Puslapis
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LICENSES LICENSES
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 760 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at* retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control I,aw at 
869 Eastern Parkway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

FRIEDA KLARFELD 
(Parkway Del. & Rest.)

869 Eastern Parkway Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6472 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of lhe Alcoholic Beverage Control Law at 
441 Marcy Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

PALMA ALAIMO
141 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10693 has been issued to the under
signed to sell beer, at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Lat 
at 9508 Avenue L, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY VON BARGEN 
0508 Avenue L Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 716 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
324 Saratoga Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

KING HYMAN 
(King Delicatessen)

324 Saratoga Ave. Brooklyn, ,N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2524 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1647 East 96th St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

AMELIA YAWORSKY
1647 East 96th St», Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
C 428 has been issued to the undersigrtM 
Vos sell beer, at wholesale under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
391 Meeker Ave., Borough of Brooklyn’, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BERLIN BEVERAGE SERVICE, INC. 
391 Meeker Avenue, Brooklyn1, N. Y.

BRIDGEPORT, CONN.
ALDLD 63 kp. rengia išvažiavi

mą rugs. 13 d., Milford, Conn, pas 
Glatkauski, 4 Kitter St. Turėsime 
gerų valgių ir gėrimų. Gera muzika 
gros šokiams. Kelrodis: Atvažiavę į 
Devon, Conn., sukite ant Walnut 
Beach ir važiuokit iki Milford 
Point Rd., nuo čia važiuokite iki 
4 Kitter St. Išvažiavimas įvyks, 
kad ir lytų. — Kviečia Rengėjai.

(213-214)

NEWARK, N. J.
Sietyno Choras, bendrai su Rusų 

Choru rengia didelį pikniką, rugsė
jo 13 d., Polish National Park. 
Speedway & 16th Ave., Irvington, 
N. J. Bus graži muikalė programa. 
Pradžia 12 vai. dieną. Bilietas 40c 
(su taksais). Kviečiamo vietinius ir 
iš apylinkės dalyvauti ir linksmai 
praleisti laiką. — Kom. (212-214)

INSURE YOUR HOME 
AGAINST HITLER/<

gwyWAR SAVINGS BONOS &■ STAMPS

▼ ▼ •v w ▼ vw ▼

Clement Vokietaitis
Lietuvis Advokatas

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. TRiangle 5-3622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7179

* LIETUVIŠKAS * 

TRAKTYRIUS 
(VALGYKLA IR ALINE) 
Rheingold Extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokių
Vyną ir Degtines 
Importuotų ir Vietinių 

Kasdien Turime 
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ
JUOZAS ZEIDAT

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS.

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūšy 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgyda 
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.
Pristatome j visas dalis—Brooklyno ir apielinkės, j krautuves 

ir į pavienius namus; taipgi siunčiam ir j kitus miestus.
Tel. EVergreen 4-8802. Sav. V. LUKOŠEVIČIUS

j Lietuvių Kuro Kompanija
S Įsigykite žiemai Anglių, nes į rudenį bus sunkus 
0 anglių pristatymas į miestus

Mes taipgi aprūpiname aliejum tuos, kurie savo namuose turite 
Oil Burners: Kuro reikalu prašome kreiptis:

Tru-Ember Fuel Co., Inc.
496 Grand Street Brooklyn, N. Y<

Telefonas ĖVergreen 7-1661
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NOTICE is hereby given that License No. 
EB 721 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Lav. at 
478 King Highway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ANTHONY PALAZZO
178 Kings Highway Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 78'1 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1549 Pitkin Ave. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NATHAN S. SHAPIRO
1549 Pitkin Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2087 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
79 Berry St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

PAULINE BABEY
79 Berry Street Brooklyn, N. Y.

Dr. John Repshis 
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard Street , 
kampas Inman Street 
Arti Central Skvėro 

CAMBRIDGE, MASS.
Tel.. TRObridge 6880

OFISO VALANDOS! ,
2-4 ir 6-8 vakare 
Nedėliomis ir Šventadieniniai 
10-12 ryte

. -......... Į

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

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

530 Summer Avenue 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated
J. LeVanda—-L, LeVanda 
Tėvas ir Sūnus Levandauskai 

UNDERTAKER

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

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

F. W. Skalius
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Ave.

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

Koplyčias suteikiam nemoka
mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499
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NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6360 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law a? 
202 St. Nicholas Ave. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MARIA ALOISIO
202 St. Nicholas Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10605 has been issued to the undersigned 
vO sell beer, at retail under Section 10' 
of the Alcoholic Beverage Control Law a! 
477 Marcy Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SANDY CRUZ
(El Porvenir Spanish American Grocery) 

•177 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licence No. 
EB 632 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1024 Clarkson Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

VICTOR KL1EGER 
(Victor's Delicatessen)

1024 Clarkson Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No’. 
GB 1641 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section.' 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4517 Avenue L, Borough of Brooklyn'. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HERMAN DIERKS
4517 Avenue L, Brooklyn, N. Y.
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LORIMER RESTAURACIJA 1
ANTANAS BARZDA, Savininkas

417 LORIMER ST. “Laisvės” Name BROOKLYN

Geriausios rūšies

VALGIAI
Gaminami Europiško 

ir Amerikoniško 
Stiliaus

Puikūs lietuviško na
mų darbo kilbasai ir 

kepta paršiena

Gaspadoriškal nuvirti 
kopūstai ir barščiai

/UZT" Atdara nuo anksti ryto iki vėlai vakaro 
Penktadieniais ir šeštadieniais atdara per naktį 

Visada yra pasirinkimas pieniškų valgių ir daržovių—virtų Ir žalių

PUBLIC
NOTARY TELEPHONE

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

660 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

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

kad visados bus patenkinti.

Linksma Pare Kiekvieną Šeštadienį!
TURIME GERŲ VYNŲ IR DEGTINIŲ 

f Ateikite pasimatyti su Giviaiff
I fitaf Geriausias Alus Brooklyne 
Į adreSas. '

_Grand St.
V Skersai nuo Republic Teatro

BROOKLYN, N. Y.
1 Tel. E V. 4-8698
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ir Šeštas Puslapis

Kariškiai SvečiaiSowMirk<k//^/ž^#f7liii(>v
Liaudies Teatras Pra

deda Sezoną
po per- 

laiku, 
sezoną.

Liaudies Teatras, 
traukų vidurvasario 
pradeda savo rudens 
Pirmas platus teatrininkų suė
jimas šaukiama šio antradie
nio vakarą, rusėjo 15-tą, 7 :30 
vai. vak., 419 Lorimer St., ku
riame susitars, kokius veikalus 
vaidinti ir pasiskirstys darbais.

Liaudies Teatras pastarojo 
meto bėgiu, kaip ir daugelis 
kitų organizacijų, pergyveno 
pakaitų — vieni jo nariai išė
jo kariuomenėn, o kiti išvaži
nėjo į kitus miestus karo dar
bams. Iš tų kitų, bent vienoj 
vietoj — Bridge porte — susi
darė nauja Liaudies Teatro 
atžala. Brooklyniečiai tą trū
kumą turės atpildyti naujais 
meno nSėgėjais iš seniau čia 
gyvenusių, bet šiuo tarpu bu
vusių nuošaliai nuo aktyvumo, 
ir iš atvykusių iš kitur. Teat
rininkai sako, kad jeigu būrį 
mūsų menininkių keturi vėjai 
išnešiojo po kitus miestus, tai 
iš kitur tie patys vėjai irgi 
turėjo kai ką atnešti. Tie vi
si prašomi suprasti šį praneši
mą taikomu ir jiems.

Liaudies Teatras dėlto kvie
čia visus savo narius, vaidin
tojus — senus ir naujus, — 
taipgi pritarėjus į bendrą 
sų pasitarimą vaidybos 
abelnai meno reikalais.

S.

GUBERNATORIUS PRIMINE APSKRIČIU 
VIRŠININKAMS, KAD NEVALIA 

PERSEKIOTI UŽ PARAŠUS
Amerikos Legijono viršylos 

New Yorko valstijoje gavo 
nuo gubernatoriaus Lehmano 
geroką antausį už bandymą 
bauginimais, persekiojimu iš- 
išgauti iš balsuotojų atšauki
mą parašų, kuriuos jie pasira
šė ant komunistų nominacinių 
peticijų. Tas sr<ūgis jiems at
ėjo gubernatoriaus pareiški
me, kurį jis pereitą ketvirta
dienį pasiuntė distriktų pro
kurorams ir šerifams Sarato
ga, Broome ir Columbia aps- 
kričiuose, kur aršiausia pasi
reiškė piliečių persekiojimas 
už parašus. Gubernatorius sa
vo pareiškime apskričių virši
ninkams priminė:

“Toki neteisėti būdai ataka- 
vimui legalumo .nominacinių 
peticijų yra aiškiai uždrausti 
įstatymais.”

Vyriausis valstijos vadas 
aiškiai pažymėjo savo telegra-

moję, kad Komunistų Partija 
yra nepriklausoma įstaiga, su
organizuota pagal valstijos 
rinkimų įstatymus. Jis primi
nė vietų viršininkams, kad tei
sė laisvai išsireikšti politines 
pažiūras ir mintis yra pama
tinė civile teisė ir kad ją sau
gojanti įstatymai turi būti per 
juos (valdininkus) “gyvai” 
pravedami.

Lehmanas savo telegramą 
pasiuntė po atsilankymo pas jį 
delegacijos iš penkių komunis
tų vadų, kurie pristatė speci
fiškus parodymus persekioji
mo piliečių, pasirašiusių peti
cijas. Dokumentai įteikti gu
bernatoriui.

a

Šeštadienis, Rugsėjo 12, 1942

Mūsų Kvota Karo 
Bonams

Yorko miestas per šį 
privalo išpirkti ma- 

$78,387,500 vertės ka- 
Visos šalies kvota 

$775,000,000. 
kvotomis vi- 

imant

New 
mėnesį 
žiausia 
ro bonų.
yra ne mažiau 
Suma išdalinta 
siems 3,070 apskričių, 
maždaug pagal skaičių gyven
tojų ir jų išteklingumą pirki
mui bonų.

Mašininiai Šautuvai 
Cemento Maiše

šiuo tarpu lankosi pas tė
vus Edwardas Gaučas, mari
nas, kuris rugsėjo trečią bu
vo susidūręs akis akin su mir
timi laike laivo Wakefield 
gaisro. Laimei, jis, kaip ir ki
ti apie 1,600 įgulos narių ir 
keleivių, išliko gyvas ir svei
kas.

Susitikęs šį pilną gyvumo, 
linksmą jauną vyrą nei neįsi
vaizdintum, kad jis būtų turė
jęs tokių pergyvenimų. Jis 
laukia progos ir vėl išplaukti.

Edwardas įstojo liuosnoriu. 
Jau yra ištarnavęs trejus me
tus ir gavęs keletą paaukšti
nimų. Jo tėvai, Stasys ir Ago
ta Gaučai gyvena 857 Hen
drix St.

namo prižiūrėtojas, nei šva
ros Department© darbininkai 
neturi laiko juos išrankioti iš 
šiukšlių. O kenais mieste per 
mėnesį galima surinkti tūks
tančius tonų metalo, reikalin
go karo industrijai.

Kraujo Davėjam
Iš Amerikos Raudonojo Kry

žiaus įstaigos gavome telefo
nu pranešimą, kad nuo lietu
vių grupės kraujo priėmimo 
šiandien, rugsėjo 12-tą, .nebus.

Kadangi šeštadieniams jau 
nuo seniai užsiregistravusių

grupių yra labai daug ir prieš 
paskutinę dieną kiekvienos 
grupės kraujo davėjų skaičius 
padidėja, pritrūksta daktarų 
ir slaugių. Kad daugiau nerei
kėtų atidėti, Raudonasis Kry
žius prašo mūsų sutikti pasi
rinkti paprastos dienos popie
tį ir vakarą.

Kaip greit komisija galuti
nai nustatys dieną, bus pra
nešta registrajitams atvirutė
mis. Kurie dar neužsirašę, 
prašomi tuojau užsiregistruoti 
pas K. Petrikienę, arba pas 
M. Sinkevičiūtę ir L. Kava
liauskaitę “Laisvės” raštinėje.

Komisija.

Nauja Sovietine Muzikale Drama

SPRING SONG

Nuolat nuo 9 A. M. — 25c iki 1 P. M. šiokiom dienom.

$

IRVING PUCE
&

te

M.

Maspethas Kviečia!

THAT LEAVES NOTHING UKSAID

Pritaiko
AKINIUS

I

Lietuvių Rakandų Krautuveu

gerais patyrimais ir su 
akis, išrašome receptus,

didele atsakomybe 
sufiguruojame, pa

,'į

■į

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Rei- 
ir

Vaizdas iš didvyriškų Sovietų Sąjungos kovų prieš na
cius prie Maskvos pereita rudenį. Naciai, kaip žinia, tu
rėjo ir medalius savo kariams, kurie turėjo būti išdaly
ti Įėjus Maskvon. Bet . . . gavo to, ką čia matome. Filmą 
rodoma Globe Teatre, Broadway ir 46th St., N. Y.

k ■

• Diriguojama A. Ivanovskio, kuris paruošė “Musical Story.“ 
Pačią dramą parašė velionis Eugenijus Petrov ir G. Munblit. 
Muzika didžiausių pasaulio kompozitorių, tame skaičiuje 
Randelio, Gounodo, Bacho.

Taip pat: "Front-Line Hospital” — vaizdelis didvyriškos 
tikrenybes sovietinių daktarų ir slaugių.

menama, išvogta 
arsenalo. Radinys

Darbą trukdo

Amter, Komunistų 
kandidatas j guber- 

ir Dean Alfange,

PIGIAI PIRKO, BRANGIAI 
KAINUOS

Albert Zussman, dentistas, 
atsisakęs priimti armijos ko
misiją, įkaitintas peržengime 
drafto įstatymų.

Ir: “100 MILIONŲ MOTERŲ”
Gubernatoriaus telegrama, 

nors siųsta tik keliems apskri- 
čiams, taikoma “visoms da
lims valstijos” ir kaipo tokia 
buvo perduota ir spaudai.

Lewis 
kalibro, 
šovinių, 
žūčių.

Šautuvai, 
iš valdiško 
tyrinėjama, 
reikalas atsteigti šautuvų nu
merius, kurie esą ištrinti.

Gatvešlavis rado tuščiam lo- 
prie 81st ir 15th Avė.,

JONAS
512 Marlon

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

Tel. GLenmoro 5-6191

REIKALAVIMAI
Reikalingas nusimanąs apie viri

mą darbininkas. Kreipkitės pas M. 
Simonavičius, 426 So. 5th St., 
Brooklyn, N. Y. (212-218)

vi- 
ir

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

P

SUSIRINKIMAI
GREAT NECK, N. Y.

LLD 72 kp. ir LDS 24 kp. susi
rinkimas jvyks pirmadienį, rugsė
jo 14 d., 8 v. v. A & J. Kasmočių 
salėje, 91 Steamboat Rd. Šių drau
gijų nariai yra prašomi dalyvauti 
susirinkime, aptarti abiejų kuopų 
reikalus. — Kom. (214-215)

“Prašome jūsų pavartoti au
toritetą sulaikymui tos nede
mokratiškos praktikos.” 

—-----

arti 14 St. & Union Sq.
GRamercy—5-9879 

j

Moksliniais būdais, 
mes egzaminuojame 
darome ir pritaikome akinius kada reikia.

394 BROADWAY • 331 DIVISION AVE.
TEL. STAGG 2-8342. BROOKLYN, N. Y.

Pirmas Rodymas N. Y. 
Necenzūruota! Tikra! 

“SCORCHED EARTH”
(Chinijos Nuteriojimas)

STANLEY THEATRE Av- Sts-*• Y-

te
Brooklyn© sekcijoj vadinamoj 
Bensonhurst, cement iniame 
maiše sudėtą pusėtiną arsena
lą : vieną Thompson sub-ma- 
chine gun, 45 kalibro; kitą 

mašininį šautuvą, 30 
Pirmajam rasta 20 

o kitam — pora d ė-

% ❖ *
Taipgi yra parvykęs pas sa

viškius į Maspethą Julius Klei
za, šiuo tarpu tarnaująs Ver
mont valstijoj.

* * *
Parvažiavo Jurgis Pranaitis, 

flushingiečių Pranaičių sūnus. 
Grįš tarnybon į pietines vals
tijas galop ateinančios savai
tės. R-

Būdingų Savininkams 
Ir Prižiūrėtojams

Maspethiečiai gražiai pasi
darbavo ir gausiai parėmė vil
kių fondą savo išvažiavimu 
pereitą sekmadienį. O šį sek
madienį, rugsėjo 13-tą, jie no
ri tuo patimi paremti kitą vi
siems svarbų tikslą — Ispani
jos karo prieš fašizmą vetera
nus ir pabėgėlius.

Ispanijos karo sužeistų ve
teranų ir pabėgėlių paramai 
ruošiamame išvažiavime į Al
ky Pond giraitę, Queens, mas
pethiečiai turės gorų vaišių, 
platformą ir muziką šokiams, 
tad kviečia visus atsilankyti su 
jais pasilinksminti. Įžanga nie
ko nekainuoja, o vaišės bus 
suteikta kiekvienam sulyg pa
geidavimo.

Netoli gir aitės priveža 
Queens busai Q-27, Hillside 1 
ir 43, už nikelį. Q-27 gau
nami paskutinėje stotyje Flu
shing gatvekario, o kiti du 
gaunami prie Independent 
subvės Jamaica linijos pasku
tinės stoties. Iš buso išlipti ant 
Springfield Blvd (25th Rd.). 
Eiti iki Alley Pond Parko var
tų ir skersai kelio pasisukti 
tankion girion. Prie pasisuki
mo būna pikniko rodyklės, ne
paklysite. N. K.

LLD 1-ma Kuopa Pro
testavo Prieš Ataką 

Ant Komunistų
LDS 1-mos kuopos susirinki

me, įvykusiame rugsėjo 10-tos 
vakarą, Laisvės salėje, priimta 
ir telegrafu pasiųsta guberna
toriui Lehmanui sekama rezo
liucija :

“Reiškiame stiprų protestą 
prieš tūlų fašistiniai protau
jančių Amerikos Legijono va
dų pastangas atstumti Komu
nistų Partiją nuo dalyvavimo

Gaudami pėdę neužmirškite ir 
savo šalies reikalus — pir

kite bonus ir štampas.

0

Samuel Jacobs, 45 m., laikas 
auksoriaus krautuvę 13 Gra
ham Ave., sulaikytas po $5,- 
000 kaucijos už pirkimą vog
tų daiktų, mokant už juos apie 
dešimtą dalį jų vertės. Jis 
tarpininkavęs grupei, kuri iš
vogus iš ekspreso firmos $78,- 
500 vertės brangumynų bėgiu 
pastarųjų kelių metų.

Švaros Departmentas atsi
šaukė į visus, kurie atsakomin- 
gi už bildingų priežiūrą, kad 
greta šiukšlėms mesti bačkų 
laikytų vieną kokį indą, su už
rašu' ‘‘For Tin Cans Only.” 
Tas būtų gyventojams primi
nimu taupyti kenus, jie ne- 
nusimestų su šiukšlėmis ir ne
būtų suteršti, nerūdytų.

Į šiukšles numesti blėtiniai 
kenai yra pražuvę kenai. Nei

Vėlai Rodoma 
Kas šeštadienį

Smagi Pašaipa iš Mussolinio

“YELLOW CAESAR” 
ir:

“Food, Weapon of Conquest”

Darbininkai Kovoja 
Prieš Atakas ant 

Piliečiy Teisiy

Darbo Žmonių Vadai 
Pasižadėjo Remti 

Prezidentą

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
Darbininkų Įstaiga

Salės dėl Balių, Koncertų 
Bankietų, Vestuvių, Susirinki
mų ir tt. Puikus steičius su 
naujausiais įtaisymais. Ketu

rios bolių alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 2-8842

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

Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais. 
kalui esant 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.
STOKES 
St., Brooklyn

New Yorko darbininkai su
judo veiklon prieš Amerikos 
Legijono reakcininkų pasimo- 
jimą sutrempti piliečių baloto 
teises nustumiant Komunistų 
Partijos kandidatus nuo jų tei
sėtos vietos ant baloto. Jie už
dėta penkiom dešimtim tūks
tančių balsuotojų savo para
šais pasisakius už tą teisę. 
Taipgi protestuojama prieš le- 
gijonierių atakas-persekiojimą 
pasirašiusių ant komunistų no- 
minacinių peticijų.

Tarpe pasiuntusių protestus 
pereitą trečiadienį buvo De- 
partmentinių Krautuvių Dar
bininkų Lokalo 1250 viršinin
kai, taipgi Pardavinėtojų Uni
jos Lokalo 65-to veikėjai Bob 
Burke, Leon Bernstein, Esther 
Letz, Molly Genser. Is Lokalo 
42-ro ir iš Lokalo 830 irgi siųs
ta protestai.

Iš maisto srities protestus 
pasiuntė Costas Dritsas ir Sam 
Kramberg, didžiojo Kafeterijų 
Darbininkų Lokalo 302, AFL, 
viršininkai. Taipgi kepėjų Lo
kalo 89-to ir daugelis kitų.

Protestus pareiškė kailiasiu- 
vių, maliorių galingų unijų ir 
eilės kitų unijų viršininkai su
tartyje su visa unijos vadovy
be, o kai kur jau įvykę ir ge- 
neraliai narių mitingai tarė sa
vo žodį tuo klausimu. Tarpe 
žymiųjų vadų, pareiškusių pro
testus, yra Ix)uis Weinstock, 
^en Gold.

Protesto telegramos pundais 
plaukia gubernatoriui Lehma- 
nui, prašant, kad ♦ jis įsikištų 
ir sulaikytų terorą prieš para
šų davėjus. Protestai siunčia
mi ir Hudson, Saratoga, Co
lumbia apskričių prokuroram, 
taipgi Hudson ir Mechanics
ville miestelių majorams.

Israel 
Partijos 
natorius, 
Amerikos Darbo Partijos kan
didatas, savo pareiškimuose 
pereitą ketvirtadienį pasisakė 
už pilniausią paramą prezi
dentui Rooseveltui jo reikala
vime, kad kongresas sutvarky
tų kainas ir visą šalies ekono
miją karo laimėjimo pamatais. 
Amteris sakė:

“Visu greitumu pirmyn, Mr. 
prezidente!”

Darbo Partijos kandidatas 
Dean Alfange pareiškė:

“Širdingiausia užgiriu prezi
dento Darbo Dienos prakal
bą.”

Prezidentui Rooseveltui pa
dėką už jo prakalbą ir užgy- 
rimus pasiuntė ir daugelis žy
mių New Yorko unijinio judė
jimo vadų, taipgi eilė unijų ir 
kitų organizacijų. Masės pa- 
siryžusios pilniausia remti pre
zidentą jo pastangose laimėti 
karą.

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja fornišiuotas kam

barys, apšildomas ir visada šiltas 
vanduo ir visi kiti patogumai. Arti 
Jamaica Line, važiuojant ant 102 
St. stoties. Arti restaurantai. 100-11 
88th Ave., Richmond Hill, N. Y.

(213-215)

Del Drabužių Sovietam
Visoje Amerikoje yra renkami nešioti drabužiai 

nuo karo nukentėjusioms Sovietų Sąjungos žmo
nėms. Daugelis drabužius atsiunčia ar atveža į “Lais
ves” raštinę. Būtų daug geriau siųsti ar nuvežti juos 
tiesiai i:

RUSSIAN WAR RELIEF OFFICE
11 East 35th St, New York City, N. Y.

STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

Išegzaiiiiniioja
AKIS

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga ‘v? ft

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

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

Mokyklos baigimo - gradua
tion proga ir pirmos komu
nijos priėmimo bei dirma- 
vonės proga pirkite dova
nas pas ROBERT LIPTON.

e

VIRI-THIN RYTHM ... 
Yellow gold filled cate, 
I7-Jkwel PrecbloR rnove- 

. . 133.75

Krautuvėje yra 
dideliu pasirin
kimą* ) a i kro- 
džiq, 1 a ikrodė 
lių, deimantiniu 
Žiedų, auksinių 
ir s i d a brinių 
daiktų ir daik
telių, kokių tik 
jums relkalin-

DAIKTAIS IR 
KAINOMIS 

VERLTHIN AIRWAY . . . BOSITE
,olld yellow gold mm. „ y.Bew mm wM PATENKINTII Z.UwaI Prarkirxa wnvA. 9 ’

GuBdfr. badų IS . UI JI

MERCEDES . ; . 14 H.

I7-|»w*I Prtcūioft mov»- 
merd .... $4230

ROBERT LIPTON
701 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.
DŽIULERIAI yra gražiausios Ir ilgiausia atmintinos dovanos

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

IŠDIRBĖJAI IR PARDAVĖJAI

Geriausios Rūšies Rakandų
Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių 

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENE ir SŪNAI
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