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tame pasaulyje reiškiama 
džiaugsmo didvyriškomis Ta
rybų Sąjungos kovotojų rau
donarmiečių jėgomis, kurios; 
muša naciškus govėdas.

O kad tąjį džiaugsmą pa
remti darbais, tai visame civi
lizuotame pasaulyj, kuris dar 
yra laisvas, renkamos aukos 
Tarybų Sąjungos didvyriams 
gelbėti.

Tai yra žmoniškas ir gra-1 
žus darbas.

Japonai Su Daugiais 
Laivų ir Aritilerijos 
Puola Guadalcanal

Oficialiai Amerikos Pranešimai

EXTRA

Amerikoje patys žymiausie
ji valstybės pareigūnai, inte
lektualai, profesionalai ir mi
lijonai darbo žmonių jau yra 
prisidėję prie aukų rinkimo.

Lietuviai, neklysiu pasakęs, 
iki šiol yra sudėję tam tikslui 
nemažiau 40 tūkstančių dole
rių. Visos aukos perduodamos 
į Russian War Relief Komite
tą, kuris superka daiktus ir 
siunčia Tarybų Sąjungom

Deja, ne visi lietuviai tam 
kilniam tikslui dirba. Mūsų t. 
v. katalikų vadai, fašistai ir 
socijal-fašistai sudarė “šventą 
sąjungą” kovai prieš aukų 
rinkimą.

Prieš dvi savaites, pav., So. 
Bostone įvyko lietuvių mitin
gas Tarybų Sąjungos kovoto
jams gelbėti. Jame kalbėjo, be 
kitų, SSSR generalinio konsu
lato atstovas, Povilas Rotoms- 
kis, Antanas Bimba ir kiti vie
tiniai žmonės. Mitinge surink
ta apie 1,000 dolerių aukų. 
Tai graži suma, parodanti mi
tinge dalyvavusiųjų duosnu- 
mą, jų reikalų supratimą. 
Tūkstančiui dolerių sudėti rei
kalinga publika.

So. Bosone išeidinėja du 
lietuviški laikraščiai: t. v. ka-i 
talikų “Darbininkas” ir soci- 
jal - fašistu “Keleivis.”

Ak, kaip jie bjauriojo tąjį 
mitingą! Kaip katalikų ir be
dievių laikraštis gražiai susi-i 
taria ten, kur reikia pulti ge
riausią mūsų krašto talkinin-; 
kę, Tarybų Sąjungą!

Washington, spal. 16.—Jungtinių Valstijų laivyno 
pranešimas sako:

PIETINIS RAMUSIS VANDENYNAS
Didelis skaičius japonų kariuomenės su įvairiais 

įrengimais išsikėlė iš laivų į Guadalcanal salą, ir prie
šų artilerija dabar bombarduoja amerikiečių .pozicijas 
saloje.

Gauta dar sekami papildomieji pranešimai apie 
veiksmus Saliamono salų srityje paskutinėmis dieno
mis: >

Spalių 14 d., iš ryto, amerikiniai žvalgybos lėktuvai 
apšaudė ir sužalojo devynis priešų orlaivius Rekata 
Įlankos pakrantėje.

Tą pačią dieną popiet mūsų orlaiviai smigikai, ly
dimi kovos lėktuvų, pakilę nuo Guadalcanal salos, du 
kartu atakavo japonų transporto laivus, besiartinan- ' 
čius prie tos salos. Pranešama, kad mūsų orlaiviai pa
darė šiek tiek nuostolių priešams; dingo vienas Jung
tinių Valstijų lėktuvas kovotojas.

Naktį, spalių 14-15 d., japonų laivai bombardavo mū
sų pozicijas Guadalcanal saloje. Jungtinių Valstijų mo
toriniai torpedlaiviai atakavo tuos laivus ir pranešė, 
kad viena torpeda, turbūt, smogė į priešų šarvuotlaivį.

Buvo pastebėta didelė grupė priešų laivų Buin-Faisi I 
srityje arti Shortland salos, apart įvairių kitų japo
niškų laivų grupių pietiniai-rytinėje Saliamono salų i 
srityje.

ŠIAURINIS RAMUSIS VANDENYNAS
Toli lekią mūsų armijos bombanešiai numėtė šešis 

tonus naikinančiųjų bombų'į japonų stovyklų sritį sa
loje Kiškoje. Nepastebėta, kiek nuostolių jie padarė.

Amerikos armijos bombanešiai, lydimi lėktuvų ko
votojų, mėtė padegančias bombas į japonų stovyklų 
sritį Kiškoje ir užkūrė didelius gaisrus. Nebuvo pasi
priešinimų iš japonų orlaivių pusės. Mūsų lėktuvai 
kovotojai apšaudė ir sunaikino tris priešų jūrinius lėk
tuvus ant vandens. Mes praradome vieną lėktuvą.

Ties Kiskos uostu buvo pastebėta trys (sužaloti.) prie 
seklumos prisvilę japonų laivai ir du nuskandinti jų lai
vai kaipo pasėka bombų, kurias Amerikos orlaiviai pir
miau numetė.

RAUDONARMIEČIAI SUNAIKINO NACIŲ KYLĮ
Maskva, spal. 18. — 75 tūkstančiai vokiečių pėstinin

kų ir visa divizija tankų atakuoja Stalingradą. Nacių 
tankai buvo prasiveržę pirmyn ties vienu fabriku. Mie
sto gynėjai sunaikino visus tuos tankus, o į šiaurvaka

rius nuo Stalingrado pastūmė priešus dar kiek atgal. * 
Sovietai užginčija, kad naciai bet kur būtų prasiveržę 
iki Volgos upės. Per paskutines 60 valandų stalingra- 
diečiai užmušė 6,000 hitlerininkų ir sunaikino bei iš
mušė iš veikimo 151-ną jų tanką.

AMEIL ORLAIVIAI APGYNe ILGĄ LAIVŲ EILĘ
London,, spal. 18. — Ilga eilė laivų su kariniais krovi

niais be jokių nuostolių atplaukė iš Amerikos į Angliją. 
Vokiečių submarinai per 4 dienas puolė tuos laivus, 
bet jūriniai Amerikos orlaiviai vis nuvijo priešų sub- 
marinus ir, turbūt, nuskandino bent vieną iš jų.

AMERIKIEČIAI ATVYKO Į VAKARŲ AFRIKĄ
Monrovia, Liberija.—Atvyko daliniai Jungtinių Val

stijų kariuomenės į Liberiją, negrų respubliką vakari
niame Afrikos pajūryje. Iš Liberijos jau veikia anglų 
orlaiviai prieš vokiečių submarinus. Atsiųsta amerikie
čių kariuomenės ir į Gambiją, anglų koloniją vakarinė

je Afrikoje, arti Francūzų Dakaro. — Vichy Francijos 
valdžia nutarė visomis jėgomis ginti Dakarą.

TRYS NEGRAI NULYNČIUOTI PER SAVAITĘ
Laurel, Miss.—Baltųjų gauja išplėšė iš kalėjimo ne

grą H. Washą ir pakorė. Tai jau 3 negrai nulynčiuoti 
toj Valstijoj per savaitę.

JUGOSLAVŲ PARTIZANAI ŽYGIUOJA
Jugoslavijos partianai atėmė iš fašistų Jaice mies

tą, nuvijo juos nuo Mrkonič-Grad miesto, užmušė 300 
priešų ir suėmė 500. — Naciai nužudė 500 jugoslavų 
įtartų kaip sukilėlių.

StalingradiečiaiF 
Kiek Pasitraukę^ 

Vėl Atmuša Nacius

Mitingo rengėjai buvo nu- 
nuomavę miesto salę, bet salės 
uŽveizda laiku nepasirodė ir, 
dėl to padorus humanistas, 
unitarijonų kunigas pasikvietė 
žmones į savo bažnytinę salę [ 
ir ten buvo mitingas laikytas. 
Dėl to tiedu laikraščiai kalti-) 
na ne salės užveizdą, bet iš-j 
juokia žmones, kurie negalėjo; 
į salę įeiti.

“Darbininkas” rašo, būk 
mitinge buvę “apie 150 žmo
nių,” o “Keleivis” — “apie 
100 žmonių”!. . .

Abu meluoja, tik “Keleivis” 
šiose lenktynėse nori pasirody
ti dar smarkesniu ir už kunigo ! 
Urbonavičiaus laikraštį.

Bostone yra senas ir popu
liarus laikraštis Boston Post. 
Ką gi šis laikraštis rašo?

Iš spalių 5 d. laidoje “Post” 
rašo, jog tame lietuvių mitin
ge buvo 600 žmonių! Ir bend
rai šis anglų kalboj laikraštis 
mitingą aprašo padoriai, gra
žiai; net koncertiniame mitin
go programe šokusių mergai
čių paveikslą išspausdino.

Koks tai skirtumas tarp 
angliško dienraščio ir dviejų 
pro-naciškų lietuviškų savait
raščių ! . . .

Kongresmanai Nutarė 
Imt Armijom 18-19 

Metą Jaunuolius
Washington. — Jungtinių 

Valstijų kongreso atstovų 
rūmas šeštadienį 345-iais 
balsais prieš 16 priėmė pre
zidento Roosevelto siūlymą 
šaukt kariuomenėn 18-kos 
ir 19-lkos metų jaunuolius, 
tik su sekamais pataisy
mais: Duot laiko vidurinių 
mokyklų ir kolegijų studen
tams užbaigt einamąjį mok
slo terminą, bet ne ilgiau, 
kaip iki kitų metų liepos 1 
d.; vedusius vyrus bile vals- 
stijoj imt kariuomenėn tik 
tada, kai bus jau visi tinka
mi pavieniai vyrai pašaukti 
armijom

Maskva. —- Sovietinė pra
monė vis daugiau reikmenų 
pagamina, nežiūrint karo, 
sakė Sov. pirmininkas Mi- 
chail Kalinin.

Michelsonas išlieja tulžį 
prieš SSSR gen. konsulato at
stovą, Povilą Rotomskį. Jis 
esąs ne lietuvis, nes jo pavar
dė “nelietuviška”. O kokią pa
vardę turi ponas Michelsonas?

Prieš metus laiko tame pa
čiame So. Bostone buvo masi
nis mitingas, kur kalbėjo A. 
Bimba. Ten buvo renkamos 
Tarybų Sąjungos kovotojams

aukos. Michelsonas tuomet nu
piešė špygą — visai panašią į 
savo nosį, — ir įmetė vieton 
aukų.

šiandien tas pats Michelso
nas didžiuojasi savo špyga!

Nemanau, kad jūs šiandien 
surastumėte Amerikoje že
miausios rūšies latrą, kuris di
džiuotųsi tokiu “žygiu,” kokį 
padarė šis South Bostono špy
gos kavalierius!

Prancūzą Kariuomenė 
Ir Policija Sušaudė

Tuzinus Sukilčlią
Berne, šveic. — čia gau

ti pranešimai teigia, kad vis 
plačiau ir smarkiau siaučia 
darbininkų s u k i 1 i mai ir 
streikai neužimtoje, Vichy 
Francijos dalyje. T u o m i. 
žmonės kovoja prieš val- 
dėios galvos Lavalio įsaky
mą verstinai gabent darbi
ninkus Vokietijon į kari
nius nacių fabrikus.

Kariuomenė ir policija, 
veikdama kulkasvaidžiais ir 
šautuvais, užmušė bent 50 
sukilėlių, kelis šimtus sužei
dė ir didelį skaičių suėmė.

Lyons mieste žmonės bom
bomis susprogdino traukinį, 
kuriuo būtų buvę vežami 
francūzai darbininkai į Vo
kietiją.

Vichy radijas pranešė, 
kad Jungtinių Tautų orlai
viai parašiutais nuleidžia 
ginklų, amunicijos ir spro
gimų sukilėliams prieš La-« 
valio valdžią.

Valdžia grūmoja kuo 
skaudžiausiai bausti tuos, 
kurie neatiduos jai tų gink
lų ir sprogimu. Jinai įsteigė 
tam tyčia teismus masiniai 
teisti sukilėlius.

Berne, Šveic. — Italijos 
valdžia išlaisvino 51,000 ka
linių, daugiausiai politinių, 
su ta sąlyga, kad jie važiuo
tų Vokietijon dirbti.

LAIŠKAS LIETUVIO, 
NUVARYTO Į NACIŲ

KARO FRONTĄ
Praneša JUOZAS BALTUŠIS -

MASKVA, SPAL. 6, INCONTNEWS
Man į rankas pateko molinas lakštas popieros, smul

kiai rašytas lietuvio laiškas iš vokiečių apkasų. Tai 
laiškas Alberto Bretulaičio, gimusio Šančiuose, Kauno 
priemiestyje. Bretulaitį vokiečiai nuvarė į savo armi
ją. Tame laiške jis rašo:

“Brangioji Eilzyte! Vienas Dievas težino, ar tu gausi 
šį laišką. Aš bijau siųst jį paštu, nes vokiečiai cenzū
ruoja laiškus, kad nieko nebūtų rašoma apie juos. Aš 
laukiu, kol Boreika važiuos namo. Jis yra sunkiai su
žeistas. Aš jam duosiu šį laišką tau parvežti.

Apie nieką daugiau aš negaliu pamąstyti, nes kas 
tik čia atvyksta, tai atsiduria kapuose.

Mano brangioji, aš jau nesitikiu bet kada pamatyti 
tave ar kitus savo draugus. Aš atsimenu, kaip tu rau
dojai, kuomet aš buvau vežamas Vokietijon. Tu prašei 
manęs nevažiuot Vokietijon dirbti, bet liktis Šančiuo
se ir sakei, jog kaip nors galėsime vietoje gyvi pasilai
kyti.

Atleisk, brangioji, kad aš tavęs neklausiau. Dabar iš
džiuvo mano akys, beverkiant dėl mano klaidos.

Bet tu atsimeni, kaip vokiečiai užgrobė Lietūkio 
grūdų aruodus, ir jie sakė, kad man nieko nestokuos. 
O, kad tu žinotum, kaip jie mus prigavo! Jie žadėjo 
vežt mus Vokietijon dirbti, bet ažuot to, jie nugabeno 
mus į rytinį Briansko frontą; apvilko mus Hitlerio ka
reivių uniformomis ir davė mums šautuvus.

Čia mums visai nėra gyvenimo nei dieną, nei naktį. 
Kada raudonarmiečiai paleidžia ugnį, atrodo, jog pati 
žemė liepsnoja. Mus taip pat atakuoja partizanai, ku
rie pleškina vokiečių traukinius, vežančius mums mais
tą. Jie pagrobia ir vokiečių arklius; todėl mums tenka 
be jokio maisto išbūti per dienų dienas.

Tu atsimeni Kubilių. Jis taip nusilpo ir sudžiūvo, 
kad vieni kaulai teliko. O vakar jis tapo užmuštas. Jis 
užmiršo pasisaugoti ir buvo nušautas ruso šaulio.

Tie rusai šaudo iš visų pusių; mes neųiatome, iš kur, 
ir tik tada sužinome apie juos, kai vienas iš mūsų krin
ta nukautas. Jų kanuolės vėl bombardavo mus, ir Sir
tautas, Norkūs f.r Vaitiekus taipgi buvo užmušti. Pas
kui atlėkė rusų orlaiviai. Mums atrodė, kad mes esą 
saugiai pasislėpę kaime, bet visi kaimo langai išbyrė
jo, o Alešiūnas pats nusišovė, visiems bematant. Pirm 
to jis verkė ir verkė. ,t

Bet fyam aš turėčiau apie visus tuos dalykus tau ra
šyti? Kada pasimatysi su Boreika, tai sužinosi, kokioj 

(Tąsa 5-me puslapyj)

Maskva. — Daug skait- 
lingesni naciai su šimtais 
tankų privertė sovietinę ka
riuomenę pasitraukt iš vie
no kaimo, arti šiaurinių 
Staling rado priemiesčių. 
Dabar gi raudonarmiečiai, 
žūt-būtinai kovodami, at
muša naujas hitlerininkų 
atakas, kuriomis priešai 
stengiasi pasiekt Volgos 
upę.

Per dieną Stalingrado sri
tyje sovietiniai kariai už
mušė 3,000 vokiečių ir su
naikino 43-ris jų tankus.

R a u d o n o s i os Armijos 
laikraštis Raudon, žvaigž
dė rašo, jog dabartiniai mū
šiai lemia Stalingrado liki
mą; šaukia miesto gynėjus 

' “išgelbėt Stalingradą, ne- 
! paisant, kiek tai kaštuotų.”

Pirmiau buvo oficialiai 
I pranešta, kad raudonarmie
čiai turėjo apleisti kelias 
gatves vienoje Stalingrado 
fabrikų dalyje.

Sovietų kariuomenė pa
žygiavo kiek pirmyn viena
me sektoriuje į šiaurių va- 

I karus nuo Stalingrado ir 
pagerino savo pozicijas.

Kaukazo fronte, i pietus 
nuo Novorossiisko raudon
armiečiai atėmė iš fašistų 
dvi strategines kalvas ir at
mušė visas priešų atakas 
Mozdoko srityje.

Šimtai fašistų orlaivių

per dieną numetė 1,000 
bombų į Stalingradą.

Per tvirtus medinius til
tus Stalingrado gynėjai 
gauna naujų pastiprinimų 
iš rytinio Volgos upės šono.
VOKIEČIŲ SKELBIMAI
Nacių komanda per ra

diją vėl pasigarsino, kad 
jie užėmę Dzeržinskio trak
torių fabriką šiaurvakari
niame Stalingrado priemies
tyje ir prasimušę iki Vol
gos upės, bet “rusai kovoja, 
tartum nieko nebūtų atsi
tikę.” Hitlerininkai sako, 
kad raudonarmiečiai dabar 
ginasi iš didžiųjų fabrikų: 
“Raudonasis Spalis,” “Rau
donoji Brigada” ir kitų 
fabrikinių pastatų, kaip iš 
tvirtovių.

Berlyno radijas pasakojo, 
būk vokiečiai apsupę ir su
naikinę sovietinės kariuo
menės dalinį į pietų rytus 
nuo Novorossiisko, Kauka
ze, ir būk šturmu užėmę 
naujas kalnų pozicijas.

Vokiečiai skelbia, kad jų 
orlaiviai smigikai triuškinę 
geležinkelius palei Volgą iki 
Astrachano ir atmušę ke
lias Sovietų atakas šiauri
niame Murmansko fronte*

(Vis tai nepatikimi prie
šų skelbimai, kurių niekas 
kitas nepatvirtina.)

Angly Ministeris Nu
mato Besiartinanti 

Griežtą Karo Momentą
London. — “Mes pasiekė

me tą punktą, kur praside
da griežtas (kryžkelės) mo
mentas šiame kare,” pareiš
kė Ernestas Bevin, Anglijos 
darbo ministeris, kalbėda
mas Važiuotės Darbininkų 
Unijos konferencijoj Londo
ne:

“Anglai, amerikiečiai ir 
kitos Jungtinės Tautos turi 
karinę savo programą ir 
strategiją. Šioje šalyje mes 
žinome, kuomi mes galime 
prisidėti ir kada prisidėsi
me.

“Aš Užtikrinu, kad mes, 
gindami Didžiąją Britaniją 
kiekviename punkte, kartu 
dedame visas pastangas, or
ganizuodami ir tinkamai 
įrengdami visas savo jėgas 
vienam tikslui — suderinta 
galybe užpulti priešus ir už
baigti šį karą.”

Amerikiečiai Sužalojo 
Dar 3 Japoną Laivus
Washington. — Amerikos 

bombanešiai sunkiai sužalo
jo ir, turbūt, nuskandino 
dar vieną karinį japonų lai
vą naikintuvą, apdaužė kita 
ir padegė vieną prekinį 
priešų laivą ties sala Kiška, 
vakariniuose Aleutuose.

Siaučia Didžiausias 
Mūšis Tarp Ameri- 

kiečią ir Japoną
Washington. — Praneša

ma, jog dabartinis jūrų mū
šis tarp Amerikos ir Japo
nijos laivynų ties Guadal
canal sala yra didesnis, ne
gu pirmesnieji mūšiai, įvy
kę ties Midway sala ir Koh 
ralų Jūroje. — Anuos mū
šius laimėjo Amerikos lai
vynas ir orlaiviai.

Į dabartinę kovą japonai 
sutelkė daug didesnį skai
čių savo karo laivų, negu 
bet kada.

Japonų laivai įgabeno ar
tilerijos kanuolės ir dau
gius kariuomenės į Guadal
canal salą, netoli didžiosios 
amerikiečių orlaivių stovyk
los. Amerikiečiai pirm kele
to dienų taip pat gavo pa
stiprinimų.

Guadalcanal saloje “da
bar eina tikras karas” tarp 

i amerikiečių ir priešų jėgų, 
kaip sakė Jungtinių Valsti
jų laivyno sekreto rius, 
Frank Knox. Jis neužtikri
no, kad amerikiečiai ir šį 
kartą laimės, bet išreiškė 
viltį, kad japonai vėl bus su
mušti.

Buvo pastebėtas dar vie
nas didelis būrys japonų ka
ro laivų ties Buin - Faisi, 
apie 260 mylių nuo Guadal- 

I canal.

Istanbul, Turkija. — At- 
keieiviai iš Jugoslavijos tei
gia, jog tenaitiniai partiza
nai per 5 savaites užmušė 
4,000 nacių karių.

London. — Naujausiomis 
žiniomis, Vichy Francijos 
kariuomenė ir žandarai nu
šovė jau 55 sukilėlius ir su
žeidė 400.
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Rudolf Hessas. yra Anglijos rankose. 
Kol kas su tuom budeliu apsieinama 
džentelmoniškai. Eina girdų, kad daro
mi planai įsileisti iš Vokietijos dar ir jo 
pačią. Jis turėtų būti tuojau nuteistas, 
kaipo hollandų ir kitų žmonių žudytojas 
ir pavyzdis kitų nacių vadų sulaikymui 
nuo kriminališkų darbų. Anglijos vy
riausybė kol kas nesutinka, nes ji pati 
nežino, į kokią kategoriją Hessą pri- 
skaityti, į “belaisvį,” “diplomatą,” “pa
bėgėlį” ar kitokį, kuomet jo praeities 
darbai sako, kad jis yra vienas iš di
džiausių kriminalistų!

Literatūros Draugijos
Finansines Pareigos

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

Act of March 3, 1879.

Teisti Naciškus Bestijas Tuojau!
Prieš kiek laiko Anglijoj ir Amerikoj 

kilo sumanymas, kad būtų nuteisti hitle
rininkai ir jų talkininkai vadai krimi
nalistai. Tas sumanymas buvo labai pa
našus į obalsį, kuris buvo iškeltas Pir
mame Pasauliniame Kare: “Pakarti 
Kaizerį.”

Ir laike Pirmo Pasaulinio Karo buvo 
kalbama, kad ne' vien kaizeris, bet ir to
ki žmogžudžiai, kaip Von Tirpitz, kurio 
submarinai be jokio persergėjimo skan
dino tavorinius ir keliauninkų laivus ir 
submarinų vadai, kurie tą atlieka, bus 
teisiami už jų kriminalystes. Vėliau Ver
salio Taikoj tas klausimas buvo aptarta 
ir net du paragrafai sutarties, 227 ir 
228, reikalavo teisti vokiečių kriminalis
tus, buvo įvardinta apie 500 ar daugiau 
tokių karo kriminalistų. Bet tas viskas 
ir pasiliko tik ant popieros. Sąjunginin
kai, karą laimėję, užmiršo tuos krimina
listus ir jų tarpe kaizerį. Dabartiniame 
kare vėl visa eilė tų pačių kaizerininkų 
kriminalistų, ypatingai submarinų va
dų, skandina mūsų laivus ir žudo žmo
nes!

Šie faktai nekaip veikė pradžioj į da
bar iškeltus obalsius teisti hitlerininkų 
ir jų talkininkų kriminalistų vadus. Bet 
štai išeina Sovietų Sąjungos užsienio ko
misaras V. Molotovas ir varde savo val
džios pilniausiai paremia sumanymą ir 
patiekia aiškų planą veikimui. Soviety 
Sąjunga nenori tą dalyką atidėti vėl iki 
karo pabaigos, o paskui iki taikos ir ga
lą gale — ant lentynos. Soviety Sąjunga 
reikalauja, kad nacių kriminalistai tuo
jau būtų, teisiami, kai tik jie patenka į 
Jungtinių Tautų rankas. Sovietų Sąjun
ga įvardina tuos kriminalistus, kuriais 
yra' Hitleris, Goeringas, R. Hess, Him
mler, Ribbentrop, Rosenberg, ir, supran
tama, jų yra visa eilė.

Kol kas Jungtinių Tautų rankose, An
glijoj, yra tik vienas iš jų, tai Rudolf 
Hess. Šio bestijos prasikaltimai daugiau 
negu aiškūs. Jis yra skaitomas nacių 
partijoj No. 2-ras nacis, tai yra, pirmas 
po Hitlerio. Hollandijos liaudis skaito 
Rudolfą Hessą atsakomingu už 30,000 
civilių žmonių, nužudytų Rotterdame. Ir 
jis turėtų būti tuojau nuteistas, kaipo 
žmogžudys ir sušaudytas! Tas paveiktų 
į kitus nacių budelius, kurie terioja žmo
nes pavergtuose kraštuose.

Arba paimkime tokį Rosenbergą, ku
ris paskirtas Pabalti jos kraštų diktato
riumi, tai yra: Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos. Jo vadovystėj hitlerininkai vien 
Lietuvoj apie 60,000 ar daugiau išžudė 
civilių žmonių! Ar reikėtų dar kokio ka
ro galo laukti jo teisimui, jeigu jis tik 
patektų į Sovietų Sąjungos rankas? Ži
noma, kad ne!

Arba paimkime Goeringą, kuris yra 
nacių orlaivyno jėgų vyriausias koman- 
dierius. Šis nacis yra atsakomingas jau 
už šimtus tūkstančių žmonių. Jo įsaky
mu nacių lėktuvai sunaikino Varšavą, 
Belgradą, Rotterdamą, nakties laiku Lie
tuvos miestus ir miestelius!

Ir visa šaika budelių hitlerininkų yra 
jau seniai užsitarnavę, kad prašalinti 
juos iš žmonijos tarpo, kaipo baisius ir 
kenksmingus žvėris! Ir kiekvienas iš jų 
turi susilaukti galo, kaip pasiutęs šuo, 
kai tik pateks į Jungtinių Tautų ran
kas!

Amerikiečiai radio komentatoriai, Jo
hannes Steel, Gabriel Heatter ir kiti, 
kalbėdami apie Sovietų Sąjungos šią po
ziciją, mano, kad tatai daug pasitarnau
tų Jungtinių Tautų sustiprinimui, kad 
tatai padėtų atskirti Vokietijos žmones 
nuo nacių, partijos ir jos budelių vadų. 
Toki žygiai sulaikytų nacių žvėris nuo 
žudymo civilių žmonių, nes jie prisibijo
tų netekti galvų, kaip tik pateks į Jung
tinių Tautų rankas.

“Naujienoms” Patiko Hitlerio 
Kalba

Vėliausioj savo kalboj Hitleris nega
lėjo pasigirti karo pergalėmis, nes jo vi
sas 1942 “blitzkriegas” užspringo prie 
Stalingrado, kurio apylinkės virto hitle
rininkų kapinynais. Hitleris turėjo kal
bėti ką kitą: jis gyrėsi, kaip gerai gas- 
padoriauja pavergtose . šalyse, kurių 
žmones naciai terioja šimtais tūkstančių.

“Naujienos,” kurios visas laikas pla
tina lietuvių tarpe hitlerišką propagan
dą (No. 233) išspausdino ilgiausį re
dakcinį, atpasakojo Hitlerio kalbos tu
rinį ir nuo savęs štai kokių pasigėrėji
mų pridėjo:

“Reikia pasakyti, kad tai buvo daug 
blaivesnė kalba. . . Ji apeliuoja į prak
tišką vokiečių sensą ir į jzį, tautinį ego
izmą, masindama juos tokiais dalykais, 
kurie yra suprantami vidutiniškam 
žmogui.”

Kas gi čia, jeigu ne pasigėrėjimas 
Hitlerio kalba? “Naujienoms” Hitlerio 
kalba jau ir “blaivesnė” ir “apeliuojan
ti į praktišką vokiečių sensą” ir “su
prantama vidutiniškam žmogui;” maty
ti, ji gerai suprantama ir Mr. Grigai
čiui.

Sovietai Paaukštino 31 Generolą
United Press žinių agentūra, spalių 

15 dieną, iš Maskvos praneša, kad So
vietų Sąjungos apsigynimo komisaras 
Stalinas paaukštino 29-nis generolus į 
aukštesnes vietas, pakeldamas ir du ko
misarus. Generolai-pulkininkai A. M. 
Vasilevski ir A. S. Scherbiakov pastaty
ti į komisarų vietas.

Kaip matome, tai “Keleivio,” “Nau
jienų” ir “Draugo” “nuverstasis” Juozas 
Stalinas dar vis yra savo vietoj.

Kanados Lietuviai Darbuojasi
“Liaudies Balsas” (iš spal. 16 d.) ra

šo:
“Kiekvienam gali būti aišku, kad ne 

visiems teks eiti į armiją ir kovoti prieš 
hitlerizmą su ginklu rankoje. Taipgi ga
li būti aišku, kad ne visiems teks dirbti 
kariškoj industrijoj ir tokiu būdu prisi
dėti prie kovos prieš hitlerizmą. Bet yra 
daug būdų prisidėti prie tos kovos. Apie 
kai kuriuos tuos būdus dabar ir pakal
bėsime.

“Šį mėnesį Kanados vyriausybė kreip
sis į visus Kanados žmones prašydama 
paskolinti $750,000,000 vediniui karo 
prieš hitlerizmą ir jo talkininkus. Tai 
didelė suma. Reiškia, kad teks visiems 
paskirti iš savo sutaupą po nemažą da
lį. Išeina $62 su viršum kiekvienam ka
nadiečiui, dideliam ar mažam. Iš to ga
li būti aišku, kiek yra reikalaujama nuo 
kiekvienos šeimos galvos. Šitą apskaičia
vimą darant reikia neužmiršti, kad ne
mažas skaičius kanadiečių armijoj ir 
niekas negali tikėtis, kad jie skolintų. 
Žinoma, nereikia įsivaizdinti, kad lygios 
sumos reikalaujama iš kiekvieno. Kas 
daugiau įplaukų turi, kieno didesnės su
taupęs, tie turės daugiau ir skolinti. Bet 
kiekvieno pareiga paskolinti sulig išga
lės. Nepaisant paskolos didumo, jūsų 
pinigai atliks savo rolę kovoje prieš hit
lerizmą. 1 >

“Šalę aukščiau minėtos paskolos, Kar 
nados lietuviai turime dar specialę kam
paniją, susirišusią su pinigais. Iš prane
šimo matėte, kad Nacibnalis Kanados 
Lietuvių Komitetas perka ambulansą lie
tuviams kovotojams Raudonosios Armi
jos eilėse. Tai labai kilnus komiteto pa
sirinkimas ir jis turi susilaukti greito 
ir gausaus parėmimo. Ambulansas ne 
tik patarnaus tiems kovotojams. Jis taip
gi parodys Kanados progresyvių lietuvių 
solidarumą tiems lietuviams, kurie ko
voja Raudonosios Armijos eilėse.”

Taip, šis karas yra visuotinas, totalita
rinis karas. Jin todėl privalo įsikinkyti 
kiekvienas žmogus, nežiūrintį kur jis gy
vena, ką jis veikia. Nes tik tuomet mes 

galėsime karą p&sekmingiau laimėti.

Lietuvių Literatui*. Drau: 
gijos Centralinio Komiteto 
paskutiniam susirinkime, 
kuris įvyko spalių 3 dieną, 
svarstėme pažangiosios vi
suomenės įvairius vajus ir 
jų finansin. problemas. Mū
sų Draugijai tos problemos 
labai rūpi, nes mes esame 
labai svarbia dalimi tos 
visuomenės. Jos pareigos y- 
ra mūsų pareigos. Nutarėm 
atsikreipti į Draugijos na
rius ir kuopas tuo finansi
niu reikalu.

laikymu Lietuvių Literatū
ros Draugija visuomet rū
pinosi ir turi rūpintis da
bar. Tai dienraščiai “Lais
vė” ir “Vilnis” ir Kanados 
savaitraštis “Liaudies Bal
sas”. Didelis tų laikraščių 
įplaukų šaltinis yra aukos. 
Jie turi įsteigę popieros fon
dus. Karo sąlygose viskam 
labai pabrangus, (\ prenu
meratoms pasilikus toms 
pačioms, šitiems laikraš
čiams* finansinė parama for
moje aukų labai reikalin-

Algų ir Valandų Įstatymas 
Apsaugoja Milijonus 

Darbininkų

Sovietams Medikale 
Pagalba

Nereikia nei aiškinti, jog 
aukojimas ir rinkimas aukų 
suteikimui Sovietų Sąjun
gos žmonėms ir Raudonajai 
Armijai medikalės pagalbos 
yra mūsų pati svarbiausia 
užduotis. Tam tikslui mūsų 
Draugijos kuopos ir nariai 
jau esame suaukoję ir su
rinkę daug tūkstančių dole
rių. Bet karas tebeina. Rei
kalas pagalbos dar vis di
dėja. Todėl mes turime tęs
ti tą darbą toliau dar su 
didesne energija, dar su gi
lesniu pasiaukojimu. Tam 
turi būti išnaudojama kiek
viena proga. Ypatingai rei
kia stengtis pasiekti plačias 
lietuvių mases ir gauti jų 
finansinės paramos šiam 
tikslui.

Ispanijos Kovotojų 
Gelbėjimas

Spaudoje matėte atsišau
kimą gelbėjimui kovotojų, 
kurie vedė mirtina kova 
prieš fašizmą Ispanijoje ir 
kurie dabar randasi Pran
cūzijos koncentracijos sto
vyklose. Kuopos gavote lai
škus, prašančius aukų tam 
tikslui. Neapleiskime tų ko
votojų. Stengiamasi yra 
juos išvežti iš Franci jos ir 
sugrąžinti į pirmutines ei
les kovos prieš fašistinį bar
barizmą.

Apšvietos Fondas
Kaip tik iš Centro nebe

pasirodė raginimų remti 
mūsų Draugijos Apšvietos 
Fondą, taip aukos visai su
stojo plaukusios. O šis Fon
das yra svarbi mūsų dar
bininkiško judėjimo įstaiga. 
Todėl jo reikia nepamiršti. 
Skirstant pelną nuo paren-1 
girnų ir pramogų, aukojant 
iš kuopų iždų bei renkant 
tarpe žmonių kokiam nors 
tikslui aukas, nepamirškite, 
draugai, Apšvietos Fondo. 
Kai kurie apšvietos skleidi
mo darbai turi nukentėt dėl 
šio Fondo išsituštinimo.

Laikraščių Vajai ir 
Finansai

Pažangioji lietuvių visuo
menė turime tris laikraš
čius, kurių platinimu ir pa-

ga.
Be to, musų Draugijos 

nariai ir kuopos privalo da
lyvauti laikraščių vajuose, 
stengtis gauti naujų skai
tytojų. Į šį svarbų darbą, 
kiek tenka pastebėti, yra į- 
sitraukusios tik kelios kuo
pos ir tiktai nedidelė sauja- 
lė Draugijos narių.

Centralinis Komitetas ra
gina visas kuopas ir visus 
narius susirūpinti laikraščių 
reikalais. Atminkite, kad be 
šių laikraščių nuoširdžiau
sios paramos mūsų Draugi
ja nebūtų galėjus išbujoti ir 
negalėtų sulošti tokio vaid- 
menio, kokį jinai lošia šian
dien.

Raudonasis Kryžius
Mes neprivalome pamiršti 

savo pareigų ir linkui A-< 
merikos Raudonojo Kry
žiaus. Ypatingai apie šį rei
kalą galima ir reikia steng
tis sutraukti plačiausias lie
tuviu mases. Tai nėra rei
kalas vien tik pažangiosios 
visuomenės. Tiktai mes, 
mūsų Draugija, turim, kaip 
ir visuose prakilniuose dar
buose, būti pirmutiniai ir 
šiame darbe.

Pačios Organizacijos 
Finansai

Pagaliau mūsų veikėjai, 
kuopos ir nariai privalo rū
pintis pačios Draugijos cen- 
traliniu iždu. O tas reika
las visai pamirštas. Kadai
se apskričiai ir kuopos pa
aukodavo iš savo iždų arba 
paskirdavo pelno nuo pa
rengimų finansavimui mū
sų knygų leidimo progra
mos. Kasmet būdavo taip 
įplaukia keletas šimtų do
lerių. Tai būdavo stambi 
Centrui parama.

Štai kad ir dabar mes iš
leisime didesnę knygą, negu 
buvo manyta išleisti. Ma
nėme išleisti tiktai kokių 
trijų šimtų puslapių, bet 
knyga “Amerikos Demo
kratijos Steigėjai” turės ar
ti keturių šimtų puslapių. O 
tas reiškia, kad išleidimas 
knygos atsieis keletu šim
tų dolerių daugiau. Todėl 
Centrui bus sunku išsivers
ti vien tiktai įplaukomis iš 
duoklių. Ypatingai dar to-

“Demokratija” yra senas 
žodis.

Kartais šio žodžio reikš
mė neaiški. Net čia, Suv. 
Valstijose, kur laisvė ir 
liuosybe yra tradicijonaliai 
žodžiai ir gyvenimo stan- 
dardai per ilgą laiką yra 
aukščiausi visame pasauly
je, reikšmė “demokratijos” 
nepilnai suprantama. Šian
dien ši tauta yra suvienyta 
su daug kitų į visuotiną ko
vą prezervuoti šį daiktą, 
vadinamą “ de mo k ra ti j ą”, 
paplatinti ją ir įsodinti jos 
šaknis visame pasaulyje.

Puikūs žodžiai ir prakil
nus tikslas. Bet pažiūrėki
me, kaip žodis praktiškai 
kasdien veikia. Nekurie de
mokratijos pavyzdžiai, pa
reikšti šalies įstatymuose. 
Paminėkime tik vieną gerą 
įstatymą — Fair Labor 
Sandards Act, nes šis fede
ral! s Algų ir Valandų Įsta
tymas nedaro jokio skirtu
mo tarp spalvos, rasės ir ti
kėjimo.

Jis padengia meksikiečius 
riešutų rinkėjus Texas val
stijoj ir italus darbininkus 
Chicago j, skandinavus lent
pjovius šiaurvakarių giriose 
ir graikus kailiadirbius New 
Yorko mieste, negrus tar
nautojus geležinkelių ka
ruose, vokiečius aludarius 
Wisconsine ir Marylande... 
Tie visi ir dar milijonai ki
tu, • neišskiriant rasės arba 
tautybės, Algų ir Valandų 
Įstatymu apsaugojami.

Įstatymo pagrindiniai pa- 
rūpinimai yra aiškūs —dar
bininkai, kurie užsiėmę 
tarpvalstiškoj komercijoj, 
arba produktavime reikme
nų dėl tarpvalstiškos komei*-,

dėl, kad dar vis daugelis 
narių nėra pasimokėję 
duoklių už šiuos 1942 me
tus.

Todėl prašome kuopų ir 
veikėjų tuojau baigti kolek- 
tuoti duokles iš visų narių 
ir siųsti Centrui, ir taipgi 
tam tikslui paaukoti iš sa
vo iždų. Norime, kad šiuos 
metus užbaigtumėme be jo
kiu skolų. V 4-

Tat, draugai, matote, ko
kios mūsų finansinės parei
gos yra. Jų gana daug ir jos 
gana didelės. Bet mes pasi
tikime, kad mūsų Draugija, 
kaipo susipratusių darbo 
žmonių lietuvių organizaci
ja, neapleis nei vienos tų pa
reigų. Prie visų tų darbų ji
nai nuoširdžiai prisidės ir 
kiekvieną jų pasišventusiai 
parems.

L.L.D. Centralinis
Komitetas.

'cijos, privalo, jeigu ncišski- 
I riami, gauti mažiausia 30 
centų per valandą ir nema
žiau laiką ir pusę jų regu- 
liarės ratos algos dėl visų 
valandų virš 40 valandų per 
savaitę. (40 industrijose al
gų minimumas aukščiau 30 

! centų ir iki 40 centų per va
landą buvo įsteigtas įsaky
mu Wage—Hour Adminis
tratoriaus, sekant rekomen-l 
dacijas tinkamų industrijos 
komitetų.)

Apie 450,000 įstaigų ir be
veik 17,000,000 darbininku7 7 C-

šiuo įstatymu apsaugojami.
Bet ką ta apsauga tikrai 

reiškia? Ar tai reiškia ge
resnių algų ir aukštesnių 
uždarbių dėl daugiau dar
bininkų? Šiandien, su tiek 
daug kalbų apie aukštesnes 
algas, atrodo, kad darbinin
kai čia Amerikoje toliau ne
reikalauja pagelbos Fair 
Labor Standards Įstatymo, 
kuris nuo 30 centų per va
landą nustato $12 kaipo mi
nimumo algą dėl darbinin-i 
kų, kurie dirba pilną 40 va
landų savaitę. Bet milijonai 
darbininkų vis neturi kito
kios apsaugos. Per 1941 m., 
pavyzdin, kada biznis buvo 
geras, buvo rokuojama, kad 
apie 3,000,000 darbininkų 
gavo $100,000,000 daugiau, 
negu jie būtų uždirbę 1940 
m. Tai pasekmė Wage and 
Hour Law.

Tos skaitlinės perstata 
tik mažą dalelę istorijos.Jos 
nieko nepraneša apie tai, 

kaip tie pinigai buvo pra
leidžiami — kaip jie pirko 
geresnio maisto ir drabu
žių šiems darbininkams ir 
jų šeimoms.-- Jie pristatė 
daugiau pieno ir mėsos ir 
šviežių daržovių darbininkų 
stalams. Jie užmokėjo se
nas skolas, daktaro bilas, 
apsaugos mokesčius. Buvo 
jų pačių pinigai ir jie darė 
ką norėjo su jais. Darbinin
kai ' buvo geresni “karei
viai” prie produkcijos lini
jos. Šeimos buvo linksmes
nės ir saugesnės.

Algų ir Valandų Įstaty-’ 
mas įėjo galion spalio mėn. 
1938 m. Nuo tada, liečiami 
darbininkai ir darbdaviai 
apsipažino su jo veikimu ir 
tikslais. Darbdaviai savano
riai užlaiko minimumo al
gų ir viršlaikio parūpini- 
mus, nes biznieriai dabar 
realizuoja, kad šis įstaty
mas apsaugoja juos nuo ne
teisingų kainų kompeticijos.

(Kitas straipsnis apie Al
gų ir Valandų Įstatymą bus 
išleistas artimoj ateityj).

OWI.

New yorkiečiai sako: “Pakarkime Ašį geležgaliais...” Richmondo apskrities 
(Staten Island) gelžgaliu rinkėjai taip ir padare: jie pakorė Hitlerio, Hirohito ir 
Mussolinio figūras. Didžiajame New Yorke atliekamų gelžgalių buvo surinkta 
netikėtai daug. Tas viskas eis ginklams, laivams, tankams, kurie bus atsukti 
prieš fašistinę Ašį. '

TAIP SAKO IŠMINČIAI

Vyrai dažnai nuo meilės 
nueina prie ambicijos, bet 

i labai retai jie nuo ambici- 
■ jos grįžta prie meilės.

— Rochefocauld.

Mums patinka toks žmo- 
i gus, kurs ateina ii* tiesiog 
pasako, ką jisai mąsto, — 
jeigu jis mums tiktai ne
prieštarauja.

Gailėkis tokio vyro, kuris 
ženijasi dėl meilės, bet’ve

lijau suranda,.kad jo žmona 
neturi pinigų.

Būdas, kuriuo mes ką 
nors pasakome, arba pada

lome, eina labai toli dalyko 
vertybės sudaryme.

Seneca.
Žodis “negalimas” randa

si tiktai kvailio žodyne.
—Napoleonas.

Surankiojo KRIENAS.



Pirmadienis, Spalių 19, 1942 frre&aš Puslapis

Nauji Daviniai Apie 
Dostojevskį

Iki revoliucijos Dostojev- popieriuje negaliu aprašyti, 
skio raštai buvo žinomi tik 
pagal pirmąjį pomirtinį jo 
leidimą, kur buvo paskelb
ta ir Milerio, ir Strachovo 
surinkta rašytojo biografi- ti kariuomenėn. Bet aš nie- 
nė medžiaga. Tuo daugiau- kur nei veltas, 
šia ir rėmėsi visos studijos, 
rašytos apie Dostojevskį i- 
ki 1917 m.

Po revoliucijos padidėjęs 
archyvinis fondas ir naujos 
medžiagos paskelbimas Do- siu politinių nusikaltėlių, 
stojevskio tyrime atksleidė 1849 m. pavasarį, 
naują skyrių.

Pirmu bandymu atnau
jinti Dostojevskio biografi
ją buvo rašytojo dukters 
Liudos Fedorovnos Dosto
jevskos knyga, pasirodžiusi 
1920 m.

Remdamasi tėvo arti
miausių giminaičių, brolių 
ir seserų, liudijimais, L. F. 
Dostojevska iškėlė nežino
mas rašytojo vaikystės ap
linkybes ir nauja šviesa nu
švietė jo tėvo Mykolo An
driejevičiaus Dostojevskio, 
Maskvos vargšų ligoninės čiką ir literatą Fedora Mi-

nes esu įsitikinęs, kad dau
gelis pašalinių perskaitys šį 
laišką. Dėl šios istorijos 
penki konjunktoriai išsiųs-

Tačiau neilgai trukus Do
stojevskis pasirodė ne tik 
“įveltas į istoriją,” bet Pet- 
roševskio byloj buvo pripa
žintas vienu iš “svarbiau-

! naujais karo ministerijos 
archyvų dokumentais. Juose ; 
yra brangiausių žinių apie 
Petroševskio būrelio daly
vius, o ypač apie žymiausią i 
iš jų — Dostojevskį.

Iš šios medžiagos ypatin- Į 
gą vertę turi dokumentai, i 
kurie nušviečia Petroševs-' 
kio būrelio dalyvių 1849 m. i 
teismo tardymo išdavas — 
gruod. 22 d. paskirtų baus
mių įvykdymą. Nikalojaus1 
I sugalvotas “neužbaigto” ; 
sušaudymo patyčių planas 
reikalavo, kad būtų tiksliai | 
ligi pačių smulkmenų įvyk-! 
dytas. Tad nenuostabu, kad 
aukštųjų valdininkų susira-! 
šinėjimas dėl busimosios ek- 
zekucijos vietomis primena 
griozdiškos teatro pjesės i 
režisūros egzempliorių. “La- !

slaptuose dokumentuo- ■

Teisėjas Patarė Aukoti 
Sovietų Paramai

Lietuvių Pronaciai Prakišo Dvi Bylas ir Gavo Barti
CHICAGO, Ill. — Čia tuo prisidengdami smerkia 

praėjo dvi įdomios lietuvių antrą frontą.
bylos. Dalykas štai kame: Suprantama, jų tikslas 

Russian War Relief lie- yra pasitarnauti Hitleriui.
tuvių komitetas pasiuntė Keistučio Kliubas, kaip 

į laišką Keistučio Kliubui, ir kitos lietuvių organizaci- 
■ prašant kiek paaukoti dėl jos, geriausia padarytų at- 
RWR. Jausdami, kad dau- sikraty darni tų elementų 

! guma narių nutars aukoti, į įtakos, atsimesdami nuo tų 
j viršininkai uždarė susirin- karo pastangoms kenkėjų.
; kima. Kada nariai ėmė 
' protestuoti, kilo triukšme-

romano
Nietočkos Nezvanovos ra
šymo įkarštyje, Dostojevs
kis priverstas visai dešim
čiai metų nutraukti savo Ii-1 bai : ’ 
teratūrinę vaiklą. Apie tai!se,” kuriais 1849 m. gruo-i 
skelbia 1849 m. kovo 22 didžio 20 ir 21 d. pasikeitė j 
žiauraus “III skyriaus” do-' artimiausieji 
kumentas:
“Petrapilio žandarų 
Diviziono majorui 
p. čudinovui

Jo didybei įsakius, 
du jums rytoj, vidurnakčio mo tempas, ėjimas iš tvir 
ketvirtą valandą, sulaikyti i tovės į 
atsargos inžinierių - poru- i kalavijų

do- artimiausieji caro bendra-' 
i darbiai, numatytos visos a- I 
• peigų smulkmenos: ešafoto j 
dydis, baudžiamųjų mundi-

| rai, dvasiškio apranga, ka-1 
pave- rietu eskortas, būgno muši- !

ADF prezidentas Green sveikinasi su Didžiosios Brita
nijos darbo unijų atstovu Jack Tanner, atvykusiu svei
kinti ADF suvažiavimą. Tanner griežtai pasisako už 
antrąjį frontą ir už Amerikos, Anglijos ir Sovietų Są
jungos darbo unijų vienybę.

sušaudymo vietą, 
sulaužymas ant 

“nusikaltėlių” galvų, apren- 
; jų baltais marški-

Aukos Gelbėjimui An
gydytojo, draminį , vaizdą, chailovičių Dostojevskį, gy- girnas jų baltais marški-į ti-fašistinių Kovotoju 
Jo dukraites tikrinimu, tai■ venantį Mažosios Jūrines g. i niais, budelio uždaviniai ir' *
buvęs žmogus, linkęs išger- irVoznesenskio pro-' t.t.
ti, piktas ir ligūstai įtarin- Spekto kertėje, Šilio na-: 5

Neapykantą nesuvaldanti, 
“Naujienų” sukurstyti 
prieš Sovietų Sąjungą, taip
gi atsilikę supratimu kelis 
desėtkus metų, prikalbino 
vieną merginą, kad ji užves
tų bylą prieš įtakingiausią 

I Kliubo narį J. Stalioraitį 
: ir prieš K. Abekienę.

Skundikai, matomai, ti
kėjo, jog užteks įtarti tuos 

! žmones komunistais esant, 
ir jie bus nubausti. Jie, bet
gi, apsigavo.

Stalioraičio byloj jie ga
vo iš teisėjo pamokslą, kad 

■gėda bylinėtis ir gėda er-

Reikia pažymėti, kad pa
našus atsitikimas buvo ir 
Grand Rapids, Mich. Ten 
irgi “Naujienų” pro-naci- 
nės propagandos prisigėręs 
elementas bandė naudoti di
delę draugystę. Pirminin
kas ten nesutiko jų užma
čias vykdyti, tai jie buvo 
užpuolę jį mušti.

Po to jie dar skundą pa
davė ant pirmininko, bet 
patys likosi nubausti su
spendavimu balso čieliems 
metams.

Dabar ir ten jie ruošiasi 
į teismą.

Jei jie tikrai žino, kas 
atsitiko su jų bylom Chica- 
goj, jie neeikvos pinigų ir

gas, be to, pasižymįs di- 
didžiausiu šykštumu. Jis bu
vo užmuštas savo baudžiau
ninko už “žiaurų elgimąsi”. 
Dostojevskis, kurdamas se
nio Karamazovo tipą, turė
jo galvoje savo tėvą.

Ši L. F. Dostojevskos pa
staba visiškai pasitvirtina 
naujausia medžiaga. Iš 1939 
m. Visasąjunginės V. I. Le
nino bibliotekos paskelbtų 
šeimos dokumentų matyti, 
kad buvęs karo gydytojas 
1837-1839 m., t. y. kai jis 
buvo užkliudęs šešiasdešim
tuosius metus, šešiolikos 
metų mergaitę, našlaitę Ka- 
tią, savo baudžiauninkę, pa
darė savo meiluže ir sulau
kė iš jo kūdikio. Tai pri
mena L. F. Dostojevskos 
nurodytą jos senelio asme
nybės panašumą į Fedoro 
Karamazovo vaizdą. M. A. 
Dostojevskio užmušimas pa
sireiškė kaip “kerštas už 
moterį”. Užmušėjai turėjo 
artimų giminaičių tarp Mv- 
kolo Andriejevičiaus dvariš
kių; tarp užmušėjų pirmą 
vietą užima Efimas Maksi
movas, Katerinos dėdė (už
mušta, atrodo, kieme namų, 
kuriuose Katia išaugo).

1930 m. pasirodę jaunes
niojo Dostojevskio brolio, 
Andriejaus Michailovičiaus, 
atsiminimai į rašytojo bio
grafiją įnešė naujos šviesos. 
Iš pirmąkart čia skelbia
mų Fedoro Michailovičiaus 
laiškų paaiškėja visas žiau
rumas inžinierių mokyklos, 
kurioj Dostojevskis mokėsi. 
Tarnyba junkerius visiškai 
vedė iš kantrybės: “Įsivaiz
duokite sau, — rašo jauna
sis Dostojevskis savo tėvui' 
— penki didžiojo kunigaik
ščio (Mykolo Pavlovičiaus) 
ir caro (Nikalojaus I) ap-' 
žiūrėjimai, kurie mus iškan-; 
kino. Mes keliavome, buvo- i 
me maniežuose, draug su 
gvardija žygiavome, darė
me apsisukimus, ir mus 
kankino prieš kiekvieną ap
žiūrėjimą, kuriems iš anks
to buvome rengiami. Visi šie 
apžiūrėjimai buvo prieš di
džiulį, puošnų, spindintį, ge
gužinį paradą, kurio žiūrė
jo visa caro šeima ir kuria
me dalyvavo 140,000 kariuo
menės. Ši diena mus galuti
nai iškankino.”

Žiaurus režimas tuojau 
sukėlė besimokančių protes
tus, bet jie vyriausybės bu
vo žiauriai numalšinti. 1839 
m. Dostojevskis rašė tėvui: 
“Mūsų , mokykloj atsitiko 
baisiausia istorija, kurios

Šiuo laiku sekami pri
siuntė aukų gelbėjimui 
priešfašistinių kovotojų iš 
Franci jos koncentracijos

----- , Ypatingą reikšmę turi 
muose, . trečiajame aukšte,i Dostojevskio laiškas broliui, i 
Bremerio bute, užantspau-; parašytas pačią bausmės į-' 

1 ’— -- —- ' ' ' ’• Petropav-i kempių ir kalėjimų.
A. Valinčius, Pittston 

surinkęs prisiuntė $2.-

duoti visus jo popierius ir'vykdymo diena
knygas ir visa tai draug su lovsko tvirotvėje. Jis pir-i 
Dostojevskiu pristatyti į jo. mą kartą buvo paskelbtas pa

R a u do n a j a m e a r-1 75

J. Ragauskas, Shelton, 
: Conn., per brooklynietį A. 
Mureika pridavė savo auka 

|$5.00 .
Frank Dagilis, Chicago,

didybes imperatoriaus kan- 1922 m.
celiarijos III skyrių. chyve:

Šiuo atveju jūs turite ‘‘Broli, mielasis mano 
griežtai prižiūrėti, kad iš drauge! Viskas nuspręsta! 
Dostojevskio popierių nieko nuteistas ketveriu metu

. ___ _ 1 — _ _ 1 r 1 • 1 • c c I

- - . / darbams į tvirtovę (rodos,!
tikti, kad prie Dostojevskio; Orenburgo) ir paskui į ei-i

_____ Šiandien, g______  , _ 
knygų kiekį ir jų nebus ga-|22 d., mus nuvežė į Seme-1 vo auką $5.00.

nebūtų paslėpta. Gali atsi-

rasite didelį popierių ir ■ linius.

Įima tuojau III skyriui pri
statyti; tada jūs turėsite 
visa tai, pagal reikalą, su
krauti į vieną ar į du kam
barius, juos užantspauduoti, 
o patį Dostojevskį tuojau 
pristatyti III skyriui.

Jei Dostojevskis nurodi
nės, kad kai kurie popieriai 
ir knygos priklauso kitiems 
asmenims, į tai nekreipti 
dėmesio ir juos taip pat už
antspauduoti.

Vykdydami šį uždavinį, 
turite parodyti griežčiausią 
budrumą ir atsargumą. Už 
tai jūs patys esate atsakin
gi-

Žandarų korpuso štabo 
viršininkas priskirs prie jū
sų Petrapilio policijos kari
ninką ir reikalingą žandarų 
skaičių.

Generolas - adjutantas 
grafas Orlovas.”

Prasideda ilgas ir baisus 
Dostojevskio “pilietinės mir
ties” laikotarpis. Anksčiau 
paskelbta gausi Petroševs- 
kio bylos medžiaga pratur
tėjo neseniai paskelbtais

Dpfrnif ' geliuotis, kuomet reikia vi- ^aį^° Grand Rapidse byli- 
du dolp-i siems vieningų pastangų dėdamiesi. Chicagietis.Pr. Jočionis, 

Mich., rašo: “Įdedu du dole-į . _ . ~ - 
riu auką Anti-Fašistinių , karą laimėti. 
Tremtinių Komitetui. Re- Abekienės byloj teisėjas I 
tai sueinu su lietuviais, tai; Schiller taipjau jiems davė! __
aukų parinkti nėra galimy- pamokinimą. Jis net patarė Gerai Pavykę 
bės.
bei kuopos yra gavusios au- $25, nes Sovietų Sąjunga 
kų rinkimui blankas nuo veda mūsų karą prieš Hit-'spalių^

Binghamton, N. Y
s “Second Front 

War Bond Rally” Mitingas
Mitingas buvo laikomas 10 

------ --------- ---- ---- - ------------ -- L-----  ---- --- Court House Square, 
jūsų. Kiti draugai renka.” į lerį.--------------------------------- Į Oras pasitaikė gražus, žmonių

Antanas Krapas rašo:! Reikia Pastebėti, kad dalyvavo nemažai, nors 
“Atsiprašau, kad užtrukau skundikų advokatas save iš--j0 butl daugiau, 
tai padaryti anksčiau. Tai; juoke tvirtindamas, jog au-: betu^iu; fal®JO daug.au būti, 
bent va dabar siunčiu jums,; prašyta ne Rusijos pa-1 ' ’ 0 J,e au ia-
kaipo lietuvių atstovui Ben-< 
dro Anti-Fašistinių Tremti
nių Komiteto, šimtinę, kad 
padėjus pergabenti kovoto
jus saugion vieton.”

Ona ir George Murnik, 
Fitchburg, Mass., rašo:
“Malonėkite priimti šią mū
sų auką — $31.00. Pinigus 
prašome padalinti sekamai: 
Anti-Fašistinių Tremtinių 
Komitetui $15.00, Sovietų 

A. Danelis, Clevelend, O-1 Sąjungos medikalei pagalba ' ’ rl* r— • 1 • V V • t t 'T •

Priegtam, draugijos paaukoti Sovietų paramai

galė- 
ypač

gruodžio I UI., per “Vilnį” pridavė sa-

novo aikštę. Ten mums vi
siems perskaitė mirties 
sprendimą, davė pabučiuoti 
kryžių, ant galvų sulaužė 
kalavijus ir aprengė mirties 
drabužiais (baltais marški
niais). Paskui tris pastatė 
prie stulpo. Šaukė po tris. 
Aš patekau antruoju, ir 
man gyventi pasiliko ne 
daugiau kaip viena minu
tė. Aš prisiminiau tave, 
broli, visus taviškius; pas
kutinę minutę tik tu vienas 
buvai mano mintyse, čia tik 
sužinojau, kaip myliu tave, 
mano mielasis broli! Taip 
pat suskubau apkabinti Ple- 
ščejevą, Durovą, kurie buvo 
šalia manęs, ir su jais at
sisveikinti. Galop, pasigirdo 
būgno mušimas. Pririštuo
sius prie stulpo grąžino at
gal, ir mums paskaitė, kad 
jo didybė imperatorius 
mums dovanoja gyvybę. 
Paskui buvo įvykdyti tikrie
ji sprendimai. Tik Palmas 
išteisintas, jį tuo pačiu laip
sniu grąžino į kariuomenę.

(Bus daugiau)

A. M. Kishon, Detroit, 
Mich., prisiuntė savo auką 
$5.00.

F. Wilkas, Wilmerding, 
Pa., surinkęs prisiuntė $25.- 
00.

L. Tilvikas, Easton, Pa., 
rašo: “Čionai rasit čekį 
$15.00, kaipo auką Ispanijos 
pabėgėliams.”

hio, rašo: “Šios aukos sm 
rinktos pas clevelandiečius 
Gendrėnus paminėjimui jų 
sūnaus gimimo dienos. 
Draugai suaukavo $8.00 an- 
ti-fašistinių tremtinių rėmi
mui ir įgaliojo mane pasiųs
ti tas aukas.”

J. K. Stalioraitis, Chica
go, Ill., rašo: “Šiuomi siun
čiu jums $10.00. Tai yra 
auka LDS 127 kuopos dėl 
Ispanijos kovotojų, kuriuos 
norima išvešti iš Francijos 
kempių. Taipgi kai kurie 
kp. nariai paėmė blankas 
dėl parinkimo aukų tam 
svarbiam tikslui. Kiek bus 
surinkta, tai pasiųsiu vė
liau.”

Generolas MacArthuras sako kalbą Amerikos kariams “kažin kur Australijoje”; 
jis ragino kiekvieną amerikietį “nudėti bent po vieną japoną.”

$15.00 ir dienraščio “Lais
vės” fondan $1.00.” Aukos 
perduotos ten, kur buvo nu
rodyta.

Spalių 13 d. perduota An- 
tLFašistinių Tremtinių Ko
mitetui visos viršuje nužy
mėtos tam tikslui atsiųstos 
aukos — viso $192.75. Spa
lių 8 d. tam pačiam Komi
tetui priduota $143.10, ku
rie buvo kiek anksčiau pri
siųsti. Tai dabar iš viso pri
duota Anti-Fašistinių Trem
tinių Komitetui — $335.85.

Už tas visas aukas Komi-i 
tetas yra išdavęs pakvitavi
mus, kurie jau pasiųsti 
tiems, kurie aukas prisiun
tė.

Tai jau graži pinigų su
ma lietuvių sukelta šiam 
svarbiam tikslui. Bet dar 
nepakankama.

Tie draugai ir draugės, 
kurie turite blankas rinki- 

, mui aukų, prašomi tu o j aus 
I parinkti ir greitai prisiųs-

Iki lapkričio 15 d. lietu
viai turėtų sukelti bent 
tūkstantinę. 0 tai galima 
padaryti, jeigu tik daugelis 
draugų ir draugių pasidar
buos: ne tik patys aukos, 
bet ir pas kitus parinks.

Širdingai ačiū visiems au
kavusiems ir parinkusiems 
tam tikslui aukų.

J. Gasiunas.

Moterys apsieina su mu
mis panašiai, kaip žmonės 
su dievais. Jos garbina mus 
ir visuomet lenda į akis su 
prašymais ką nors joms su
teikti.

—Oscar Wilde.

Slavų jaunuolių benas su 
gražiomis uniformomis marša- 
vo nuo Lietuvių Svetainės iš 
Darbininkų Kliubo visu Clin
ton St. ligi pat Court House, 
ir ten demonstravo sudaryda
mi pergalės ženklą V. Sugrojo 
“My Country.” Po to jaunuolis 
ir veiklus drg. R. Johnson ati
darė mitingą, pareikšdamas, 
kad šį mitingą surengė Broom 
County Komunistų Partija. 
Pirmas kalbėjo jaunas drau
gas iš torpeduoto laivo. Nesa
kė jo pavardės, nei laivo var
do. Sako jis tai sekretas, 
kurio negalima sakyti, nes tas 
pasitarnautų priešui. Jis sakė, 
kad to laivo įgula susidėjo iš 
300 vyrų. Iš jų 200 pasirašė 
už antro fronto atidarymą Eu
ropoj kuo greičiausia ir jis ra
gino pirkti kuo daugiausia ka
ro bonų. Taipgi kalbėjo dar 2 
žymūs kalbėtojai — Peter V. 
Cacchione iš New York City ir 
Israel Amter. Abu pasakė ge- 

kur'ie' 'kasdien ras ir jausmingas prakalbas,

galbai, bet Sovietų- Sąjun
gai. Teisėjas jam turėjo 
aiškinti, kad Rusija ir So
vietų Sąjunga yra ta pati 
šalis.

Apskųstiems padaryta iš
laidų. Skundikai ir sau jų 
pasidarė, o nauda kokia? 
Tik blėdis.

Skundikai ne tik nieko 
nepešė, bet dar gavo barti. 
Teisėjas McCormick tiesiog 
susarmatino skundėjus, kad 
jie priekabiauja prie kitų 
žmonių, aikvoja laiką ir 
energiją, kuomet karas už
deda ant mūs tiek daug 
svarbių pareigų.

Lietuvių vardas pažemin
ta. Juk susidaro nuomonė, 
kad mes kokie peštukai, ne
suprantą svarbesnių savo 
pareigų.

Kas kaltas už tai?
Didžiausi kaltininkai yra 

laikraščiai, ___ Ap
kursto prieš Sovietų Sąjun
gą, rašo melus prieš komu
nistus.

Kaltininkais, taigi, yra 
“Naujienos.” Jos naudoja 
mažai išmanančius žmones 
saviems tikslams.

Nežiūrint,
Sąjunga herojiškai kariau-j 
ja išvien su Amerika, 
jienos” dėjo gestapo agen

kad turi būti tuojau atidary
tas antras frontas, kad mušti 
tas bestijas fašistus.

Karo bonų susirinkime par
duota už apie 5 tūkstančius 
dolerių. Priimtos rezoliucijos 
ir pasiųstos prezidentui Roose- 

i veltui, reikalaujant atidarymo 
kad Sovietų antro fronto ir t.t.

Kalbėjo ir negras kareivis 
Nau- uniformoje iš vietinės stoties.

, šiame mieste karių yra nema- 
to Prano Ancevičiaus tele- . b .
gramas. Jos paskui dėjo ki
tų nacių agentų neva žinias 
apie Lietuvą, kas fakte bu
vo nacių propaganda.

Dabar, matyti, jau nega- 
’i gestapo agentų žinių dė
ti, tai kitaip atakuoja So
vietų Sąjungą. Dabar visa§ 
tas šlamštas užpildytas ata- 
kavimu antro fronto, smer
kimu tų, kurie jo reikalau
ja.

Antras frontas, žinoma, 
būtų smūgis Ašiai, mirtinai 
smogtų Hitlerį. Antro fron
to nori net ir tokie žmonės 
kaip Willkie, Amerikos 
ekspedicinė armija Anglijo
je, bet šie Hitlerio talkinin
kai lietuvių redakcijose me
luoja, kad antro fronto rei
kalaują' tik komunistai, ir

apsaugojus miestą 
nuo sabotažninkų. Jis ragino 
pirkti karo bonus, ir, kaip visi 
virš minėti kalbėtojai, kvietė 
gelbėti Ameriką visokiais bū
dais. Mitinge matėsi visokių 
iškabų : už laisvę Indijai, prieš 
diskriminaciją negrų, ir viso
kių kitų. Maži jaunuoliai jas 
nešiojo, Brine Vaičekauskūtis 
ir kiti. Tas sudarė gerą įspūdį 
žiūrėtojams. Draugė K. VaiČe- 
kauskienė, veikli ir gera dar
buotoja, skaitė rezoliucijas la
bai aiškiai. Už tai publika jai 
gausiai plojo, taip, kaip ir ki
tiems kalbėtojams.

Taipgi kalbėjo moteris kal
bėtoja moterų klausimu. Jos 
pavardės nenugirdau.

Didelis kreditas priklauso 
Komunistų Partijai ir jos veik
liems nariams už tokio svar
baus mitingo sušaukimą.

Dalyvis - Reporteris.

daug.au


Ketvirtos Puslapis

PETRAS DRAMBLYS DETROITO ŽINIOS Montello, Mass.
Apysakaitė—Parašė Dėdė Vincas

Lūpas prie savų priglausi, 
Sumegsi gijas minties, 
Vienok meilės neapgausi, 
Neišrausi iš širdies.

Garvežys sunkiai stenėdamas, juodais 
dūmais spjaudydamas ir paskui save il
gą pynę tavorinių vagonų traukdamas 
—įkišo savo nosį į mažyčio miestelio 
triobėsius, atsidūsėjo ir sustojo. Jo iš
spjaudyta drumzlinų dūmų pynė drai
kėsi ore, trūkinėjo į mažyčius debesė
lius, blanko ir tirpo kaitriuose saulės 
spinduliuose. •
tiną tavoriniais traukiniais bastymąsipo 
do žmogaus galva, o vėliaus pasirodęs ir 
visas žmogus vikriai persikorė per 
briauną, kopėčaitėmis nusileido žemyn 
ir pasiekęs žemę—smuko į krūmokšlius 
ir skuto miestelio link. Jis skubo pabėg
ti nuo geležinkelių kompanijos įstatymų, 
kurie sunkiai baudžia klajūnus už vog
tiną tavoriniais traukiniais bastymąsi po 
Suvienytas Amerikos Valstijas.

Kada jis dasigavo į centralinę mies
telio gatvę, sustojo po didelio medžio 
paūksniu ir, metęs rimtą žvilgsnį ant 
gatvės bei miestelio, pradėjo abejoti, ar 
tik nebus suklydęs ir ne tam miestelyj 
išlipęs, į kurį jis važiavo. Jis buvo stam
baus subudavojimo, stambių kaulų, barz
dotas senis. Galima sakyti, — milžino 
liekana. Jo giliai nusekosios akys tin
giai svaidė atsargius ir abejingus žvilgs
nius. Jo ūsai krutėjo, bet lūpos neišdavė 
jokio balso. Kiek apsižvalgęs, paėjo po
rą kvartalų ir, dasigavęs į patį miestelio 
centrą, vėl stabtelėjo ir dar kartą gerai 
apsižvalgė. Paskui perėjo skersai gat
vės, užėjo į parkutį, sėdo ant suole
lio, pasidėjo ryšulį bei lazdelę, dar kar
tą gerai apsižvalgė ir mąstė:

“Kaip tai keista. Prieš penkiasdešimt 
metų čia tysojo tik siaurutukė, kiaut- 
varlių lukštais nupilta gatvelė, kuria 
lapsėjo dulkių stulpus sukeldami, karie- 
tukes paskui save valkiodami, arkliai. O 
dabar, platus, cementinis kelias, kuriuo- 
mi zvimbia automobiliai, dideliausi sunk
vežimiai ir visi lekia, kaip ant gaisro.

“Ot, va,” net pirštu_pats sau rody
damas, mąstė jis: “Ant ano kampo bu
vo kalvė, o dabar gazolino stotis ir au
tomobilių taisymo dirbtuvėlė. Ten buvo 
mažytė krautuvėlė, o sale jos — medinė 
bažnytėlė. Gi dabar stovi mūrinė baž
nyčia, o vietoj krautuvėlės — didžiulis 
A & P kompanijos pastatas. Ne tas, vi
sai ne tas miestelis,” sukrutėjo jo ūsai. 
Bet išgirdęs upe plaukiančio laivo sire
ną, kryptelėjo ton pusėn ir vėl ramino
si:

“Klystu. Upė toj pačioj vietoj, tas 
pats, tik su daugiau kaminų fabrikas, 
stovi ant upės kranto. Tai tikrai bus ir 
tas pats miestelis. Bet iš kokios peklos 
tų namų tiek daug pridygo?”

Tikrai persitikrinęs, kad pataikė, kur 
važiavo, o lyg norėdamas dar ką tai 
svarbaus prisiminti, parėmė galvą tarp 
delnų ir giliai užsimąstė. O kuomet bu
vo sekmadienio rytas ir į bažnyčią pra
dėjo rinktis žmonės, jo žvilgsniai nukry
po į žmonių veidus. Žmonės ėjo pulke
liais linksmai šnekučiuodamiesi; stojo 
automobiliai, tyso žmonių grandinė, kilo 
laiptais aukštyn ir grimzdo bažnyčios 
durų juodoj gerklėj. Tačiaus senio 
įsmeigtos į žmonių veidus akys jokio 
pažįstamo veido neįžiūrėjo.

Kada paskutinį žmogų prarijo prasi
žiojusios bažnyčios durys, į seno klajū
no ausis atsimušė, jo sielą jaudinanti, 
bažnyčios vargonų meliodija. Šilta ban
ga nušliaužė per jo krūtinę, o iš jo nu
sekusių akių išriedėjo dvi, tarsi paskuti
nės ašaros ir paskendo veido raukšlėse.

Seniai ir labai seniai jis nebuvo gir
dėjęs vargonų, tokios jaudinančios me- 
liodijos, kuri taip sujaudino jo širdį, 
jausmus ir sielą.

Atvirkščia ranka nusibraukęs ašaro
mis apsiblaususias akis, atsistojo, užsi
metė ryšuliuką ant peties, lazdelę į ran
ką ir pasinešė savo kaimo linkui. Jis 
kūprino tuom patim keliuku, kuriuom 
dar vaiku būdamas vaikščiojo į mokyk
lą ir'į aną mažytę medinę bažnytėlę. Bet 
ir čia jau viskas ne taip, kaip penkias
dešimts metų atgal kad buvo. Tada jis 
vaikščiojo tik pravažiuotu, vasaros me
tu — dulkėtu, o rudeniais ir pavasariais 
— purvinu keliuku. Gi dabar eina pla
čiu, akmenukais ir smala išpiltu vieš
keliu. Štai, čia, tuoj prie paties mies
telio, radosi jo dėdės 50 akrų žemės

ūkis, o dabar išdygęs* naujas priemiestis 
su cementiniais šaligatviais, cementu iš
lietomis gatvėmis, eilėmis medžių apso
dintomis. Viskas nauja, jauku, gražu. 
Tik šis Petro Dramblio liekana, nors ei
na kietu, sausu keliu, bet vos pavelka 
kojas. Anais laikais jis daug lengviau 
klampojo purvynu, nešdamas moliu ap
sivėlusias kojas, negu dabar, eidamas 
sausu keliu ir sausomis kojomis. Jo 
kiaurais padais ir nueitomis kulnimis 
batai su kiekvienu žingsniu sunkėjo, 
tarsi kibo prie smalos, o ant peties esan
tis ryšuliukas, lenkė jį prie žmeės.

Jis ėjo įprasta geležinkelio skersiniais 
eisena, dešine koja darydamas didesnį 
žingsnį, o kairę tik biskutį patraukda
mas. Kaip jis nepažino savo jaunystės 
dienų aplinkumos, savo gimtojo kaimo, 
taip jaunesnės kartos kaimiečiai, negalė
jo pažinti jo, Petro Dramblio. Kaip jis, 
atėjęs į miestelį, ilgai tufėjo žvalgytis, 
kad prisiminti jo originalę išvaizdą, gat
vių žymes, taip jo jaunų dienų artimas 
draugas, būtų ilgai turėjęs žiūrėti į jo 
veidą, akis, lūpas ir visą subudavoji- 
mą, kad persitikrinti, jog čia tas pats 
drūtuolis, Petras Dramblys, kuriam anų 
laikų kaimo jaunimas, iš tolo iš kelio 
traukdavosi. Su jaunesne karta buvo 
atjaunėjęs ir visas kaimas ir visa ap
linka. O iš anų laikų Petro jau buvo 
tebelikus tik išsekusio milžino liekana, 
tarsi apgriuvusi, apkerpėjusi ir šių die
nų apsigynimui jokios vertės neturinti, 
senų laikų pilis.

Jo žingsniai palengvėjo tik tada, kada 
jis pamatė gale savo lauko dar taip pat 
išdidžiai tebestovinį, plačias savo šakas 
išskėtusį, jam gerai pažįstamą ąžuolą. 
Jam rodėsi, kad ir tas medis, jį pama
tęs, net sukrutėjo ir dar plačiau išskė
tė savo šakas, kad apglėbti ir priglausti 
prie savo apkerpėjusios krūtinės sugrį
žusį sūnų palaidūną. Petras, tarsi ant 
syk atjaunėjęs, peršoko per griovelį, per- 
sirabazdino per tvorą ir, truputį pašlu- 
buodamas, prilingavo prie medžio. Pri
bėgęs prie medžio, kaip prie vienintelio 
savo seniai matyto draugo^ numetė.laz
delę bei ryšuliuką ir mėgino apsikabinti, 
priglausti prie savo, krūtinės tą, tik vie- 
nui-vieną, užsilikusį jo jaunų dienų 
draugą.

Ašaros, tarsi pralaužusios jo sielos 
tvenkinį, tryško iš jo akių, straksėjo per 
veido raukšles ir skendo širmos barz
dos plaukuose. Paskui jis, nė tai sėsda
mas, nė tai lyg iš nuovargio bei susi
jaudinimo smukdamas, susigūžino, at
sirėmęs pečiais į medžio kamieną, at
virkščia ranka nusibraukė ašaras ir me
tęs žvilgsnį ant netolimos ūkės triobėsių, 
ūsus ir barzdą krutindamas, pats su sa
vim kalbėjo:

“Juk tai ta pati, raudonų plytų, tik 
nauju stogu pagražinta stuba, kurią ma
no tėvas po mano motinos mirties, o 
prieš vesiant antrą pačią, budavodamas, 
nukrito nuo stogo ir vietoj užsimušė. 
Tada aš, likęs vienas, mirusios šeimos 
narys, aštuoniolikos metų berniokas, vis
ką paėmęs į savo rankas ir baigęs bu- 
davoti stubą — j ieškojau ir merginos, 
kad sukurti šeimynišką gyvenimą.

“Juk ne kur kitur,” mąstė jis, “o tik 
po šiuom medžiu atsibūdavo visi kaimo 
jaunimo gimtadienių atžymėjimo pikni
kai. Čia susirinkęs kaimo jaunimas 
linksmindavosi. Čia įsimylėjo ne viena 
porelė, įsimylėjau ir aš į gražiausią vi
soj apylinkėj mergaitę. Čia buvo nu
raškyti pirmieji bučkiai, įsiskėlė meilės 
žiežirbėlės ir įsižiebė šeimyniškos ugne
lės žydinėlis. Čia įvyko ir ta baisi tra
gedija, kuri, kaip koks ciklonas, viską 
sugriovė, sulaužė ir išnešiojo...”

Ant paskutinių žodžių Petro mintis 
ant syk nutrūko, nes jo širdyj nubudo ir 
pasiraivė iki šiol ramiai miegojęs kerš- 

.tas. Bet, kad tą kerštą vėl užmigdyti, 
jis bandė prisiminti savo jaunos pačiu- 
kės veidą. Todėl, padėjęs savo veidus 
tarp delnų, giliai užsimąstė.

Dabar mes, Petrą Dramblį čia palikę, 
grįšime į jo jaunų dienų laikotarpį, pen
kiom dešimtim metų prieš tai.

(Bus daugiau)

Lietuvis Hollywood 
Judžitiose

Detroito draugų Križanaus- 
kų sūnus buvo nuvykęs į Hol
lywood, Calif., ir ten buvo ga
vęs laikiną darbą Hollywood 
judžių lošime. Jis ten būda
mas gerokai atsižymėjo ir su
lošė porą diktų veikalų. Vie
nas iš tų veikalų dabartiniu 
laiku buvo rodomas Detroite 
po antgalviu “Devils Harvest” 
(Velnio Rugiapjūtė). Tame 
veikale tas mūsų jaunas Kri- 
žanauskas-Krauzen gerai lo
šia savo rolėj kaipo gaspado- 
rius morfinos nuodų pardavi
nėjimo agentūroj. Veikalas 
perstato, kaip yra platinama 
ir vartojama tarpe Amerikos 
jaunimo, ir kaip esti blogos 
pasekmės. Veikalas suvaidin
tas labai puikiai ir garbė mū
sų jauniems žmonėms. Tas da
lykas yra smagu ne tik arti
miems giminėms, bet ir mums 
lietuviams abelnai, kad randa
si mūsų merginų ar vaikinų 
tarpe Hollywoodo garsių akto
rių.

Apie Mūsų Jaunuolių 
Tarnystę

‘ Teko nugirsti, kad išeina į 
kariuomenę Antanas Mačys ir 
Juozas Kraptavičius. Abu jau
nuoliai yra mūsų progresyvių 
tėvų sūnai ir gerai atsižymėję 
savo veikime. Antanas Mačys 
yra daug veikęs Laisvės ir Ai
do choruose, ir sulošęs keletą 
veikalų. Juozas Kraptavičius 
yra gabus muzikantas ir daug 
grojęs mūsų parengimuose.

Draugų Butėnų du sūnai ir 
duktė Frances, slaugė, yra pa
šaukti į karinę tarnystę ir vie
nas jau randasi Anglijoje.

Hartford, Conn.

Draugė Butėnienė labai daug 
darbuojasi dėl R a u d onojo 
Kryžiaus ir Rusijos Karo Pa
geliuos.

Lankėsi: Dar neseniai lan-* 
kėši jaunuolis Vytautas Rama
nauskas. Jis atvyko ir pralei
do atostogas pas savo bro
lį ir tėvą Ramanauskus. Iš 
visko matosi, kad jam tarnystė 
gerai sekasi, ir turi pažangią 
vietą. Dabar randasi Califor- 
nijos valstijoj. Geros kloties 
jums, jauni draugai!

Apie Rinkimų Kampaniją
Aš manau, kad kiekvienas 

pilietis turi pagalvoti prieš rin
kimus, kuris kandidatas būtų 
tinkamas išrinkti į valstijos ar 
šalies valdininkus, ir kad tas 
kandidatas arba išrinktas at
stovas tarnautų ne išnaudoto
jų klasei, bet mums, darbo 
žmonių didžiumai. Todėl prieš 
rinkimus, kuriems tik rūpi, 
kad valdininkai tarnautų dar
bo žmonėms, turime gerai įsi- 
tėmyti, kurie kandidatai yra 
nominuoti ir užginti per darbo 
unijas ir kitas darbininkų 
įstaigas, ir tik už tokius kan
didatus mes turime atiduoti 
savo balsą, o ne už savo prie
šus.

Čia paduosiu keletą kandi
datų ant demokratų tikieto, 
kurie verti pasitikėjimo, ir yra 
nominuoti per darbo unijas. 
Ant šalies senatoriaus P. M. 
Brown, ant Mich. valstijos 
jgubernatorfaus Murray D. 
Van Wagoner, lieut. guberna
toriaus Frank Murphy. Į Mich, 
senatorius: John Lesinski, 
Dingell, Blondie, Stanley 
Nowak ir eilė kitų. Mūsų pa
reiga balsuoti už tuos kandi
datus, kurie remia prezidento 
Roosevelto politinį ir ekonomi
nį . nusistatymą ir tarnauja 
darbo žmonėms.

Alvinas.

Atsibuvusio Pikniko Apyskai
ta, Rugpjūčio 30, 1942, Nau

dai Rusijos Medikalės 
Pagalbos

Pikniką rengė Pažangiųjų 
Taryba.

Pirmiausiai pažymėsiu bes- 
kes, kas aukavo ir kiek davė 
pelno. ALDLD Moterų Sk.v- 
riaus, So. Boston, beskė davė 
pelno $10. Somerville draugių 
U. Suralienės ir E. Freman 
beskė — $10. Stoughton drau
gų beskė $14.80. Cambridge 
draugių beskė — Sudėtiene, 
Usevičienė, K. P r e i mand, 
Dambrauskas, V. Kvietkaus- 
kas, Andriulienienė — pelno 
davė $12. Montello draugių 
beskė — Anna Kelly, Apa- 
liojiė Sinkevičienė ir K. Kup- 
kienė'— $10.20. Agotos Ku- 
kaitienės beskė — $10. M. Be- 
nevičienės medus — $3. V. 
Saulėnienės blankietas — 
$12.80. E. Adomaitienės kei- 
kas — $15.

Ženklelių prie vartų, parda
vė M. Baronienė ir Kazlaus
kas už $56.41.

Moterų Apšvietos Kliubas 
surengė valgių stalą. Per susi
rinkimą suaukota sekančiai 
dėl stalo: Apšvietos Kliubas 
aukavo iš iždo $5. Narės au
kavusios po dolerį: B. Ambro- 
zienė, S. Puidokienė, U. Zelec- 
kaitė, K. Zlotkienė, M. Potsie- 
nė, K. Valangevičienė, A. 
Kangiserienė, M. Podžiūnienė, 
B. Gutkaųskienė, K. čeraškie- 
nė, P. čeraškas, M. Urbonienė, 
Stalo komisija pridavė pelno 
$101.80. Prie stalo dirbo A. 
Sinkevičienė, K. Kupkienė, M. 
Benevičienė, K. čeraškienė.

Komisija taria didelį ačiū 
visiems aukavusiems dėl sta
lo, kaip valgiais ir pinigais.

Aukomis surinkta $385, ką 
perdaviau draugui Zavišui. 
Taipgi buvo renkamos aukos

Pirmadienis, Spalių 19, 1942 
■■■—■aaasacBa n ji u ■■ ra—a
su dėžutėmis. Neteko1 sužinoti, 
kiek surinkta.

Pelną pasiunčiau drg. Ba- 
risui, Pažangiųjų Tarybos sek
retoriui, $300. Taip, kad pa
darėm pelno ant šio pikniko 
dėl Rusijos medikalės pagel- 
bos $700.

Visiem dirbusiems šiame 
piknike tariu širdingai ačiū.

Pikniko Gaspadorius,
, K. Senulis.

Rochester, N. Y.

Laikosi Savo Pasibrežimo
Lietuvių Amerikos Piliečių 

Kliubas, įsigijęs namą, pasi- 
brėžė sau už tikslą, kad jis bū
tų daugiausia naudojamas 
grupavimui išsiskirsčiusių lie
tuvių, pasekmingesniam veiki
mui dailėje ir abelnai visuo
meniškam judėjime. Bėgyje 2 
metų nuo įsisteigimo namo, tas 
viskas yra ir daroma. Svetai
nės durys atdaros visiems be 
skirtumo pakraipų. Randavoja 
labai už prieinamą kainą. Pa
rengimams labdaringiems dar
bams duoda veltui. Keletą sy
kių buvo duota veltui unijoms 
organizavimui d a r b ininkų. 
Pats kliubas irgi gražiai dar
buojasi kultūrinėje dirvoje. 
Rengia metinius didelius kon
certus. Vat, ir dabar yra ren
giamas koncertas spalių 25 d. 
Prasidės 2 vai. po pietų. Prog
ramą pildys įvairių pakraipų 
menininkai, tai yra, šv. Cici- 
lijos Choras, vadovaujamas 
vargonininko Justino Balsio, 
Laisvės Choras, vadovaujamas 
Vinco Visockio, Jaunuolių 
Choras, vadovaujamas Mary
tės Čeponytės. Pavieniai daini
ninkai: Ig. Kubiliūnas, Birutė 
Ramoškaitė ir S. Griškiūtė, 
muzikantai A. Abraitis ir J. 
Kučiūtė, kurie skambins ant 
nepaprastų muzikališkų ins
trumentų. Taipgi gros Dia
mond Club orkestrą, šoks 
klasiškus Šokius Alicia ir Cast
le.

Aš sakyčiau, kad šiame pa
rengime turėtumėm dalyvauti, 
nes mūsų dalyvavimas kliubą 
ir programos dalyvius dar 
daugiau suvienys kultūriniam 
darbe.

Man teko nugirsti, kad Lie
tuvos Sūnų ir Dukterų Draugi
ja rengia 30 metų jos gyvavi
mo jubilėjinį apvaikščiojimą, 
kuris bus lapkričio 15 d., ne
dėlioję, Liet. Amer. Piliečių 
Kliubo svetainėje. Kliubas 
duos svetainę veltui. Už tai, 
kad jinai prisidėjo su nemaža 
paskola pirkimui namo. Kaip 
tas priežodis sako, ranka ran
ką mazgoja, kad abi baltos 
būtų.

Nemunas.
Nuo Red. — Apie choro va

karienę buvome anksčiau gavę 
nuo kito korespondento.

Spalių 10 d. Lietuvių Mez
gėjų Kliubo surengtame paž- 
monyje, Literatūros Draugijos 
nariai atsikreipė į svečius su 
prašymu paaukoti dėl išgelbė
jimo Ispanijos kovotojų iš fa
šistų nasrų. Svečiai nuošir
džiai tam pritarė ir aukavo 
sekančiai:

ALDLD 50 kp. $5. P. ir O. 
Balzariai $3. P. Bugailiškis 
$2.50. A. ir L. Bekešiai $1.35. 
Po $1: M. Žemaitienė, H. Mi- 
kitienė, J. Mockevičius, R. 
Barauskas, J. ir O. Mockai, 
Ch. ir J. Bonekatai, J. ir L. 
Totoriai, W. ir E. Lekavičiai, 
J. ir H. Stančikai, J. ir O. La- 
beikai, F. ir N. Baltakiai, P. ir 
E. čereškai, J. ir V. Bulliai. A. 
ir A. Duobai 75c. P. ir O. Ma
linauskai 60c. Po 50c.: P. žir-’ 
gulis, E. Duobienė, D. Valtie- 
nė, F. Kontenis, J. Morkevi- 
čius, P. Baronas, Ch. Šimaitis, 
M. Severinas, A. Evans, M. 
Totoris, W. Lastauskas, F. 
Kurkulis, L. Pultin. Po 25c.: J. 
šopis, J. Prūsas, J. Maldeikis, 
J. Barzdaitis, A. Bartašius, J. 
Greibus, G. švedas, F. Matei- 
kis, F. Manelis, G. Daukas, J. 
Motėjūnas, F. Svetikas. Po 
10c.: L. šlekis, hl. Jančis, A. 
Azlauskas, Ch. Galinaitis.

Viso suaukavo $36.
Visiems aukavusiems dide

lis ačiū.
J. Bullis.

Atlikime Savo Pareigą
Kiekvieno “Laisvės” skaitytojo, kiekvieno ap- 

švietą branginančio žmogaus prašome gauti 
“Laisvei” nors po vieną naują skaitytoją

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

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

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

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

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

Visi Galime Gauti Po Vieną 
Naują Skaitytoją “Laisvei”

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

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

1*
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Sovietai Pasitraukė Viename Stalingrado 
Sektoriuje; Kitur Atmuša Priešus

Sovietų Oficialiai Pranešimai
Maskva, spal. 17.—Vidunaktinis Sovietų Žinių Biuro 

pranešimas:
Mūsų kariuomenė spal. 16 d. vedė įtūžusius mūšius 

su priešais Stalingrado ir Mozdoko srityse.
Stalingrado ruožte sovietinė kariuomenė atmuša 

žiaurias atakas, kurias daro skaitlingesnės priešų jė
gos.

Pagal pradines žinias, mes per dieną sunaikinome 43 
vokiečių tankus ir apie pulką priešų pėstininkų.

Į šiaurvakarius nuo Stalingrado viename sektoriuje 
mūsų artilerija ir būriai pėstininkų sunaikino penkis 
vokiečių tankus, keturias mortiras, 16 kulkasvaidžių, 
dvi prieštankines kanuoles ir 28-nis priešų fortukus. 
Vien šiose kautynėse buvo užmušta apie dvi kuopos vo
kiečių pėstininkų.

Kitame sektoriuje sovietinė kariuomenė kirto skau
džius smūgius daliniams rumunų kariuomenės, ban
džiusiems atgriebti prarastas pozicijas, ir atmetė juos 
atgal. Mūšio lauke liko daugiau kaip 200 užmuštų 
priešų.

Mozdoko srityje buvo tęsiami mūšiai prieš vokiečių 
tankus ir pėstininkus. Vieno dalinio raudonarmiečiai 
užmušė apie 200 priešų kareivių ir oficierių, sunaikino 
penkis tankus ir susprogdino amunicijos sandėlį.

Kitame sektoriuje sovietiniai kovotojai, komanduo
jami Markino, užmušė apie kuopą vokiečių pėstininkų.

Keliose vakarinio fronto dalyse veikė artilerija ir 
žvalgai iš abiejų pusių. Mūsų artilerijos žvalgai ir 
šauliai per dieną nukovė apie 600 priešų kareivių ir 
oficierių.

Wilkes-Barre, Pa.
Parvažiavo Svečiuosna

Draugės Bartulienės sūnus 
parvažiavo iš Dėdės Šamo ar
mijos pasiviešėti. Jis čia pra
leis vakacijas, paskui, žinoma, 
grįš armijon. Kurie norėtumė
te su jaunuoliu pasimatyti ir 
pasikalbėti, užeikite. Bartulie- 
nė gyvena po numeriu 44 
Garnet Lane. Rep.

ruoja ir girtuokliauja. Mat, 
dabar Lietuvių Svetainėje gau
ta leidimas ir degtinę parda
vinėti. Pirmiaus buvo tik alus.

Wilmerding, Pa.

Maskva, spal. 16.—Po įveržtų kautynių, vienas dali
nys sovietinės kariuomenės, atakuojamas skaitlinges- 
nių priešų tankų ir pėstininkų, pasitraukė iš kai kurių 
gatvių vienoje darbininkų gyvenamoje vietoje (Sta
lingrado srityje).

LAIŠKAS LIETUVIO NUVARYTO 
Į NACIU KARO FRONTĄ 

(Tąsa nuo pirmo puslapio)

Laikytam susirinkime LDS 
37 kp. skaitytas laiškas nuo 
Anti-Fašistinių Tremtinių, Ko
miteto, kurie trokšta ištraukt 
Ispanijos kovotojus iš mirties 
nasrų, kurie randasi Francijos 
koncentracijose. Laiškas likos 
priimtas. Nutarta paaukoti 
10 dolerių. Paprašius pas 
draugus, sudėjo $14.15. Viso 
pasidarė $25.

Pittsburgh o apylinkės lietu
viai galėtų daug sukelt pinigų. 
Yra draugijų, kurios gerai sto
vi nartais ir finansais. Drau
gai, stokite pagelbon, kada 
draugai kovotojai šaukiasi. 
Jiem reikalinga pagelba.

Duųuesnės yra daug lietu
vių, gerai pasiturinčių, drau
gijos gerai stovi finansiniai ir 
nartais, galėtų sukelt dalį rei
kalaujančios sumos.

Draugai Jlamstcado gerai 
stovi, draugijos skaitlingos na
riais ir finansais, galėtų paau- 
kot kiek iš draugijų iždo, pa
prašyt pas draugus aukų.

Stokime visi ir visos. Drau
gai kovojo už mus, neduoki
me, kad jie būt nužudyti.

F. Wilkas.

Antras Norwoodo jaunuolis, 
II. Waiseman, žuvo orlaivių 
nelaimėje U'.1 S. oriai vininkys- 
tėj.

LDS 3 k p. rengia savo 
“Whist Party.” Įvyks lapkri
čio 18 d., Lietuvių Svetainėje.

v
Sovietų Sąjungos filmą 

“Viena Diena Sovietų Rusi
joj,” sutraukė apie 300 publi
kos. Filmą publikai labai pati
ko, bet pyko, kad per trumpa 
buvo. Užėmė tik 1 valandą ir 
pusę. Rengta dėl “Daily Wor
ker” paramos. Pelno davė 
apie $30.

Lietuvių Literatūros Draugi
jos 9 kp. nutarė kaip ką su
rengti. Jei bus galima, tai bus 
kviečiama Montello Teatralė 
Grupė, kad suloštų kokį vei
kalą.

LLD 9 Kp. Koresp.

Newark N. J
Netekome Gero Draugo

Spalių 4-tą dieną pasimirė 
Adomas Kazlauskas.

Velionis Adomas jau seniai 
sirginėjo, apie keturis metus 
laiko. Sakoma, pripažinta dak
tarų, kad turėjęs džiovą. Gal 
būt ir taip. Tačiau žinant, kad

Norwood, Mass.
padėtyje mes čia esame. Kitaip tu nesuprastum, ko-> 
kiame pragare mes esame ir kenčiame be jokio paleng
vinimo iš niekur.

Jeigu mes bent žinotume, kodėl mes kenčiame, gal 
būtų kiek lengviau. Dabar gi mano širdis plyšta nuo 
neapsakomo sielvarto. O, Dieve, argi aš turėsiu mirti, 
taip šlykščiai apgautas!

Jeigu aš būčiau žinojęs, kad taip bus, būčiau nuėjęs 
anapus Napoleono kalnelio (į rytus nuo Kauno); bū
čiau po mišką klajojęs ir verčiau miręs savo gimtaje- 
me krašte. Tada aš būčiau išvengęs paniekos, kurią 
mes kenčiame kiekviename žingsnyje; o maitinami mes 
esame smirdančia sriuba, kuri tik šunims tiktų.

Miela Elzyte! Tu atsimeni, kaip mudu tikėjomės 
greitai susituokti ir planavome laimingai paskui gyven
ti, kaip tu man kartą sakei.

Bet atleisk, brangioji. Jau vokiečių kapralas šaukia, 
keikdamas kieme. Turbūt, mums įsakys vėl eiti ata
kon. Jie mus nuolat gena atakuot ir net žemei nelieka 
laiko sugerti mūsų kraują.

Tai stebuklas, kad aš dar gyvas. Gal dabar—laišką 
aš vėliau užbaigsiu...”

Bet Bretulaičiui nebuvo lemta užbaigt laiško. Rau
donarmiečiai išmušė hitlerininkus iš tos apgyventos 
vietos, ir jie rado Bretulaitį užmuštą uniformoje vo
kiečių plėšikų ir žmogžudžių armijos.

95 AŠIES ORLAIVIAI NU
ŠAUTI MALTOJ Milford, Mass.

Norwood© Vyrų Dainininkų 
Grupė jau išleido antrą jau

nuolį į Dėdės Šamo armiją. 
Pirmutiniu buvo Jonas Pilipo- 
nis, kuris išėjo į armiją pra
džioj liepos ir jam vyrai su 
Moterų Apšvietos Kliubo pa
gelba turėjo puikią išleistuvių 
parę pas J. ir O. Casperus. 
Dabar išėjo į armiją Viktoras 
Zilaitis. Ir jam taipgi puiki 
pare buvo suruošta Casperų 
namuose. Į parę atsilankė virš 
50 svečių..

Susirinkę palinkėjo laimin
gai nugalėti priešus ir sugrį
žus vėl darbuotis su mumis. 
Nuo Vyrų Grupės įteikta do
vana — plunksna ir paišelis. 
O Moterų Kliubas įteikė ciga- 
retų “kotiną.”

Viktoras Zilaitis pasižadėjo 
ryžtingai darbuotis priešų nu
galėjimui ir nepamiršti mūsų 
judėjimo.

Pažangiosios moterys pui
kiai darbuojasi visose srityse 
dėl visuomenės labo, kai sklo- 
kininkės - socialistės tik kazy-

. London. — Anglų lakūnai 
oro kautynėse virš salos 
Maltos per penkias pasku-< 
tines dienas nušovė žemyn 
95-kis vokiečių ir italų or
laivius.

Anglai ten sunaikino ke
turis bei penkis kartus dau
giau fašistų orlaivių, negu 
fašistai—anglų.

Valdžia Supirkinėja 
Ekstra Tajerius

Washington. — Jei kuris 
automobilio savininkas turi 
daugiau kaip penkis taje- 
rius (padangas) iš viso, tai 
ekstra tajerius turi parduot 
Amerikos valdžiai. Kas pa
silaikys virš penkių tajerių, 
iš to bus atimta knygelė ga
zolino pirkimui. Už tajerį 
valdžia moka $1.50 iki $11.- 
25, žiūrint koks jis yra.

Praneškite artimiausiam 
Railway Express ofisui apie 
turimą pardavimui tajerį; 
tada bus atsiųstas trokas 
paimt tajerį.

Apie Lietuvį Didvyrį
Vietinis laikraštis “Milford 

Daily News” įdėjo paveikslą 
ir plačiai aprašė apie Walter 
J. Grudzinską, kuris ant vie
tos vadinamas Walter Green 
ir kuris tarnauja Dėdės Šamo 
kariuomenėje. Pasirodo, kad 
jis dalyvavo Amerikos karinių 
spėkų veikloje ant Saliamono 
salos ir puikiai pasižymėjo ko
vose prieš japonus. Sakoma, 
kad jis savo drąsa yra nudė
jęs nemažai japonų. Mat, dar 
prieš išeisiant armijon Walte- 
ris mokėjo puikiai šaudyti.

Buvo atėję gandai, jog Wal
ter Green tapo sužeistas. Ta
čiau pasirodė, jog veikiausia 
kas nors sumaišė pavardes, 
nes tose kovose galėjo daly
vauti ir daugiau jaunuolių to
mis pačiomis pavardėmis.

Lietuviai gali didžiuotis 
šiuo jaunu kovotoju už žmoni
jos laisvę. Rep.

London. — Nawanagaro 
kunigaikštis J. SahebJ Indi
joj, priima į savo dvarus 
6,000 lenkų našlaičių. Jis 
yra indėnų delegatas kari
niame Anglijos kabinete.

Sandelis Knygų ir Žolių
KNYGOS:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

lengvina sekančiuose nesmagu
muose :

Nervų sustiprintojas ...................... 85
Širdies ir Vandeninės Ligos .......... 60
Užsisenėjusio kataro bei hay

fever ...............................................85
Nesišlapink Lovoje Miegant ....... 60
Aukšto Kraujo Milteliai, 5 unc. .85 
Cukrinės Ligos — Diabetes ........ 85
Nemalonaus Kvapo ........................ 60
Kad Galėtum Gerai Miegoti ........ 60
Ramatų ir Sausgėlos .................... 60
Vyriškumo Pataisymui .................. 85
Sour Stomach —■ Heart Burn .85 
Kosulio — Kokliušo ....................... 60
Dusulio bei Mainų Asma .............. 60
Mėnesinių reguliatorius moterim .60 
Permainų gyvenimo moterims .. .85 
Pailių Arbata ...................................85
Mažina Svarumą Nutukėliams .85 
Valo Kraują Nuo Nešvarumo .. .60 
Reguliatorius Kietų Vidurių ........ 60
Palangos Trajanka (stambi) .......60

M. ŽUKAITIS

velionis Adomas veik visą lai
ką savo čia gyvenimo, išimti
nai dirbo geležies dirbtuvėse, 
tai veikiausia geležinės dulkės 
ir turėjo sugadint plaučius. 
Kuomet šiuos žodžius rašantis 
kreipėsi pas jo brolį suteikt 
kiek platesnių žinių apie ve
lionį, tai brolis atsakė: Kažin 
ar tai būt koks reikalas į laik
raštį rašyt, nes jis buvo pa
prastas žmogus ir tiek.

Velionis Adomas atvyko čia 
laimės jieškot, kaip ir mūsų 
daugelis, apie 35 metai atgal. 
Jie čia buvo 5 broliai ir se
suo Lietuvoje. Iš viso likosi jau 
tik vienas jauniausias brolis 
Kazimieras ir šiaip giminių. Il
gą laiką Adomas gyveno pas 
pusseserę Čepulienę, Irving
ton, N. J., kur ir mirė. Maty
tis, kad sesutė Čepulienė bu
vus gera jo slaugė, nes per 
tiek metų, suprantama, reikė
jo prie jo pridėt nemažai dar
bo ir rūpesties.

Nors velionio brolis ir sesu
tė Čepulienė yra tikinti žmo
nės, tačiau, matomai, velionio 
buvo iš anksto pageidavimas 
laidot be bažnytinių ceremoni
jų.

Adomas buvo laisvas, prog- 
resyvis žmogus, todėl jie ir pa
laidojo laisvai. Už tad jiems 
reikia atiduoti pagarbą. Ado
mas prigulėjo Palangos Juzės 
Draugijoje per, rodos, 30 me
tų ir gaus savo pomirtinę, ro
dos, $300. Tačiau ant palaido
jimo gal neužteko, nes tuo rū
pinosi jo brolis Kazimieras.
Velionis Adomas Pavyzdingas 

Žmogus
Adomas buvo jau 62 metų.

Buvo nevedęs visą laiką. La
bai gražiai sugyveno su visais 
žmonėmis, niekuomet niekam 
blogo žodžio nėra pasakęs. 
Visuomet būdavo matysi su 
šypsena lūpose, tartum jam 
jokių bėdų, sunkumų nebūtų. 
Velionis buvo senas “Laisvės” 
ir kitų pažangių laikraščių] 
skaitytojas ir LLD 5 kp. na
rys, Sietyno Choro rėmėjas ir 
garbės narys, nuolatinis pa
žangaus judėjimo rėmėjas — 
aukotojas, žodžiu sakant, gy
veno ne sau, bet visuomenei, 
nepaisydamas savo asmeninių 
reikalų. Gaila gero draugo. 
Vienas jo dar buvo troškimas 
matyti šią pasaulinę skerdynę 
užbaigtą ir laisvą taiką, lai
mingai gyvenančias tautas. 
Tačiau mūsų gerasis draugas 
Adomas nebesulaukė to savo 
troškimo.

Palaidotas Evergreen kapi
nėse. Daug gėlių vainikų turė
jo, nuo brolio, jo vaikų, se
sers, Sietyno Choro ir kt.

Ilsėkis, brangus drauge, 
sau ramiai.

G. A. Jamisonas.

LICENSES
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine, Liquor 4
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10807 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2108 Cortelyou Road, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

OTTO STEINFELDT
2103 Cortelyou Rd., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6451 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1121 McDonald Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
nremisea.

NICK NISSEN & JOHN G. NISSEN 
1121 McDonald Ave., Brooklyn, N. Y.

334 DEANT ST., 
SPENCERPORT, N. Y.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LICENSES
NOTICE -b hereby given that License No. 
GB 9968 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
238 Reid Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ISIDORE NADEL
238 Reid Ave., Brooklyn, N. If.

07 ICE is hereby given that License No.
GB 1926 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
154 Norman Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRANK SWIERSKI 
Acirema Grocery Store

154 Norman Ave., Brooklyn, N. Y. (O)

NOTICE ?b hereby given that License No. 
GB 1521 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 1*7 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
232 Bedford Avnue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANDREW CIPRI
232 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6366 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 167 
of the Alcoholic Beverage Control I>aw at 
74 Meaerole Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

STEFAN MUZYKA
74 Meserole Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1891 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 1(<7 
of the Alcoholic Beverage Control Daw at 
332 Pennsylvania Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NATHAN FEIGELES
332 Pennsylvania Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
CB 260 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
504-6 Marion Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
j)rcm ises.

MAJOR JAMES A. McKENNA, Jr. 
Post 199 V.F.W. of U. S.

504-6 Marion St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7864 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor, at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 564 Wythe Ave., Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed on 
the premises.

VERONICA & WILLIAM SKODIS 
564 Wythe Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
E 161 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail from house to house 
under Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law, Borough of Brooklyn, County 
of Kings.

ISRAEL ASRELSKY
4409 — 14th Ave., Brooklyn. N. Y.

DIREKTORIUS 
LAIDOTUVIŲ

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

būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon Si.
Philadelphia,’ Pa
Telefonas Poplar 4110

1 aPnCrriiji1 i'įiTJI

PRANEŠIMAI 
Iš KITUR 

RIDGEWOOD, N. Y.
Antradienį, spalių 20 dieną įvyks 

ALDLD 55 kp. susirinkimas, Šapa- 
lo-Vaiginio salėje, 147 Thames St. 
Dalyvaukite visi ir laiku, nes žino
te, kad rengiamės prie vakarienės, 
tai turėsime visi pasidarbuot.

Narys. (245—246)

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

; 530 Summer Avenue
i Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

Clement Vokietaitis
Lietuvis Advokatas 

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. TRiangle 5-3622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7179

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių 
VELTUI ŠERMENIN£ 

(KOPLYČIA) 
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam
231 BEDFORD AVE. 

BROOKLYN 
Telephone: EVergrcen 8-9770

MATEUŠAS SIMONAVIČIVS
OT Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

e Kada būsit Brook- jį.
• lyne, užeikite su-
• sipažinti.

• Vietos ir importuo- 
J tos degtinės ir vy-
• nai, geriausių bra-
• vorų alus ir ėlius.

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

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

Lietuvių Kuro Kompanija
Įsigykite žiemai anglių, nes į rudenį kas 

sunkus anglių pristatymas į miestus

F. W. Shalins 
(Shalinskas) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Ave. 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N.~Y.

Suteikiam garbingas laidotuves 

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

rįj__  _ .. . _ pj

[CHARLES] 
UP-TO-DATE

BARBER SHOP 
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 
306 Union Avenue 

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

Gerai Patyrę BarberiaiM __Iii UJ

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

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei-

fš senų 
naujus 
lūs ir

, sudarau 
rikoniškais.
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoji 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn 

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

Tel. GLenmore 5-6191

NOTARY
PUBLIC

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

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.
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Lietuvių Komitetas Sovietų 
Sąjungai Gelbėti rengia masi
nį mitingą su gražia koncerti
ne programa šį penktadienį, 
spalių 23-čią, Grand Paradise 1 
salėj, 318 Grand St., Brook- 
lyne.

Mitingas, kaip sako rengė
jai, “bus vienas iš svarbiausių 
visame sezone.” Jame aiškins 
“Sovietų Sąjungos 25-kių me
tų gyvavimo sukaktį, kaip ta 
šalis galėjo pasiekti tokią ga-j 
lybę, kad dabai’ ji gina viso ci
vilizuoto pasaulio laisvę. Bus 
išaiškinta metų ir pusės Sovie
tų Sąjungos kova prieš bar-' 
barišką hitlerizmą ir jo talki
ninkus, antro fronto reikalas 
ir mūsų pareigos Amerikos ka
ro laimėjimui.

“Bus išdėstyta Lietuvos var-:

LIETUVIŲ MASINIS MITINGAS SOVIETŲ 
SĄJUNGOS 25 M. SUKAKČIAI MINĖTI

VEIKIME DABAR, PAREIŠKĖ 
CHAPLINAS MITINGE

Išleistuvės Sovietą 
Didvyriams

Lt. Liudmila Pavličenko 
Jos ir josios draugų išleistuvių 
mitingas įvyks spalių 19 vak.

Rusijai Karo Pagalbos, Ine., 
Jaunimo Divizija rengia šau
nų masinį mitingą - koncertą 
spalių 19-tos vakarą, Manhat
tan Center, 34th St. ir 8th 
Ave., New Yorke.

Vakaras ruošiama pagarbai 
ir išleistuvėms didvyriškų So
vietų Sąjungos jaunimo vadų, 
čionai atvykusių dalyvauti jau
nimo kongrese, Washingtone, 
leitenantės Liudmilos Pavli
čenko, kuri karo fronto parti
zaniškuose žygiuose nušovė 
309 nacius; leitenanto Vladi
mir Pčelincevo; ir Nikolajaus 
Krasavčenko, Maskvos ir apy
linkių jaunimo vado.

Išleistuvėse CIO darbinin
kai mašinistai padovanos Pav- 
ličenkai automatišką Colt piš- 
talietą su kulka pažymėta 
“310.”

Tarpe žymių kalbėtojų da
lyvaus Henry C. Alexander, 
Didžiojo New Yorko Rusijai 
Karo Pagalbos kampanijos 
pirmininkas; kun. A. Clayton 
Powell, Miesto Tarybos narys; 
Mrs. Elliott Pratt, tarptautinės 
studentų organizacijos pirmi
ninkė. Thomas Matters, Stu
dentų Tarybos iš Harward 
Universiteto prezidentas pasa
kys vyriausią prakalbą nuo 
Amerikos jaunimo. Tikimasi 
majoro LaGuardijos ir yra už
kviesta Mrs. Roosevelt, kuri 
atsakė dalyvausianti, “jeigu tą 
dieną galės būti New Yorke.”

Benny Goodman, pirminin
kas R.W.R. Jaunimo Divizijos 
New Yorke, Danny Kaye, ko- 
medijantas, ir Mel Powell, 
jaunas kompozitorius, daly
vaus meno programoj tarpe 
eilės kitų čion nesuminėtų me
nininkų. Aktorė Helen Hayes 
yra rengiančios organizacijos 
sekretore.

Lietuviai daugelis įsigijo iš 
anksto bilietus per lietuvių ko
miteto iždininkę L. Kavaliaus
kaitę. Neturintiems iš anksto 
bilietų, o norintiems dalyvau
ti išleistuvėse tų didvyrių pa- 

ginga padėtis ir jos kovos už 
laimingą ateitį.”

Prakalbas sakys A. Bimba, 
Laisvės redaktorius; D. M. šo- 
lomskas, Literatūros Draugijos 
Centro sekretorius; Frank Ser- 
ri, direktorius A p g y n imui 
Amerikos ir Kovų už Laisvę 
Komiteto; K. Petrikienė, mo
terų veikėja. Pirmininkaus Dr. 
Kaškiaučius iš Newarko.

Gražią dainų programą duos 
Aido Choras, vadovybėje Al-i 
donos žilinskaitės-Anderson ir j 
Aldona Klimaitė, solistė.

Brooklyno ir apylinkių Lais- 
vęs skaitytojai prašomi ne 
vien tik patys rengtis, bet bū
ti ir mobilizatoriais visų kitų 
lietuvių. Turintieji galimybės 
paskleisti lapelių, gaukite jų 
pas komiteto iždininkę L. Ka
valiauskaitę, 46 Ten Eyck St.

Kandidatas Pasmerkė 
Vaiką Linčiavimą

Benjamin J. Davis, Jr., ko
munistų kandidatas į kongTes- 
manus nuo visos New Yorko 
valstijos (at-large), kalbėda
mas per radiją iš stoties 
WQXR pareiškė, kad vaikų 
linčiavimas yra hitlerizmas. 
Jis sakė, kad Hitlerio propa
gandistai nebūtų galėję geriau 
patarnauti Hitleriui skaldyme 
Amerikos žmonių vieningumo, 
kaip kad pasitarnavo Missis
sippi linčiuotojai.

Toj valstijoj buvo nu linčiuo
ta du apie 14 metų negrai ber
niukai, gaujos užpulti būk tai 
už pasikėsinimą išžaginti bal
tą mergaitę.

Davis taipgi smerkė ekono
mines sąlygas negrų mūsų pa
čių mieste ir valstijoj sakyda
mas, kad Harleme dėl nedar
bo ir skurdo masių negrų pa
dėtis yra kritiška. Jis reikala
vo, kad valdžia įsteigtų pla
čią lavinimo amatų ir davimo 
darbų programą Harlemo jau
nimui.

Davis savo kalboj kaltino, 
kad “defytistų atakos ant 
Harlemo negrų liaudies ir 
‘baltųjų aukštenybės’ judėji
mas pietuose yra dalimi na- 
cionalio suokalbio demobili
zuoti negrų liaudį ir trukdyti 
karo pastangoms.” Jis sakė, 
kad atviras to pareiškimas 
“ateina nuo tokių žmonių, 
kaip Georgia gubernatoriaus 
Talmadge, Alabamos guber
natoriaus Dixon, Mississippi 
kongresmano Rankin, nuo or
ganizacijų, kaip Ku Klux 
Klan ir Krikščionių Fronto.”

Merginos Vagišiavo
Norėdamos įsigyti poniškų, 

gražių parėdų ir paūžti, Sta
ten Islando keturios mergiš
čios nuo 15 iki 17 metų įkai
tintos apvaginėjime namų, 
kad tuo būdu pasidaryti pini
gų. Trys iš jų jau areštuotos. 
Dvi iš tų, kaipo mažametės, 
bus teisiamos vaikų teisme, o 
ketvirtos dar jieško.

Suimtos mergiščios, mato
mai, nesijautė prasikaltusios, 
bet smagiai gyrėsi “tikrai įsi
smaginusios, valgiosios ii' šo
kusios geriausiuose viešbučiuo
se.”

Merginos nuvažiuodavusios 
toliau namų ir eidamos pagal 
duris paskambindavusios 
skambutį. Jei kas atsiliepdavo, 
jos išsiaiškindavo padariusios 
klaidą, o jei ne — tai lįsdavo 
pro langą ir apvogdavo.

Manhattane sekamą dieną 
po oficialės metalo rinkliavos 
dar surinkta 437 tonai “skre- 
po.” 

tartina nuvažiuoti anksti, nes 
galimas daiktas, kad pritruks 
vietų.

Amerikos žymiausieji artis
tai, “spokesmanai demokrati
jos, kultūros ir idėjos” perei
to penktadienio vakarą įvy
kusiame masiniame susirinki
me Carnegie Hali reikalavo 
tuojau atidaryti antrąjį fron
tą, kad smogti galutiną smūgį 
hitlerizmui, naikintojui meno 
ir mokslų visame pasaulyje.

Keliatūkstantinė pu b lika 
griausminga ovacija sutiko pa
sauliniai garsaus ir mylimo 
aktoriaus Charles Chaplino 
paprastą, bet labai reikšmin
gą šūkį:

“Veikime dabar. Žmonės 
Amerikos, Britanijos ir talki
ninkų šalių nori veiklos da
bar.”

Kita audra ovacijų kilo, ka-

Jūrininkai Apdovanojo 
Earl Browderj

Grupė amerikonų, jūrininkų 
pereitą ketvirtadienį įteikė 
Earl Browderiui, Komunistų 
Partijos generaliam sekreto
riui, iš bangžuvės kaulo ran
komis išpjaustytą deskos setą, 
kurį darbą atlikę talkininkų 
jūrininkai ilsėdamiesi Archan
gelsko prieplaukoj.

“Priešo Užfrontėje” 
Pradėjo 2 Savaitę

Vėliausis Sovietų j u d i s 
“Priešo Užfrontėje,” išbuvęs 
Londono viename teatre per 
16 savaičių, kaip atrodo, pa
buvos ir New Yorke ilgoką lai
ką. Spalių 16-tą judis “pradėjo 
antrą savaitę >New Yorke, 
Stanley Teatre, 7 Avė. ir 42 
Street.

Maldos už Sovietų Sąjungą
Penki vadovaujant; Ameri

kos rabinai atsišaukė į rabinų 
organizaciją paskelbti Rusijai 
Karo Pagalbos savaitę prade
dant spalių 17-ta. Pasirašiu
sieji atstovauja žymias žydų 
nacionales organizacijas.

REIKALAVIMAI
Reikalinga mergina dirbti namų 

darbą. Gera alga. Gera vieta. Gaus 
nuosavą miegkambarį. Reikalauja
ma geros rekomendacijos. H. L. 
Gross, 643 Empire Blvd., Brooklyn, 
N. Y. (244-246)

Reikalingas naudotas Cash Regis- 
teris, tinkamas Taverno bizniui. Kas 
turėtų pardavimui tokį registerį, 
prašau pranešti šiuom antrašu: 
Charles Vigunas, 284 Scholes St., 
Brooklyn, N. Y. (244-245)

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja penki dideli, švie

sūs kampiniai kambariai. Yra se
kami įtaisymai kaip tai: combina
tion sink, gas range, oil burner. 
Taipgi gali, kas norės, paimti kam
barius su džianitoryste. Prašome 
kreiptis: 250 Linden St., (Ridge
wood), kampas Knickerbocker xAve., 
Brooklyn, N. Y. Telefonas Virginia 
3-6545.

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

: M. PETRAITIENĖ ir. ŠONAI 409 " “
• Telephone E Vergreen 7-8451

da vėliavos Sovietų Sąjungos 
ir Jungtinių Valstijų atnešta 
taku lirik estrados pastatymui 
greta kitų Jungtinių Tautų vė
liavų.

Mitingui telegramą atsiuntė 
šalies vice-prezidentas Henry 
A. Wallace, kurioj sakoma:

“Artistai pasaulio, kalbėda
mi pasauline kalba, būna įkvė
pimu žmonėms kiekvienoje ša
lyje. Kada jie susivienija lai
mėti karą, geri žmonės visur 
imasi tą širdin. Džiaugiuosi, 
kad artistai kovoja daugelyje 
frontų. Jūsų jėga, jūsų ener- 

i gija, ir jūsų mokėjimas paaks- 
■ tinti .nesuskaitomus tūkstan
čius prie aukštų atsiekimų yra 
neįkainuojamai brangūs dabar 
ir reikalingi visuomet.”

Mitingą taipgi sveikino se
natoriai Claude Pepper, ir Mc- 
Kellar, kongresmanas Coffėe, 
eilė žymių menininkų, taipgi 
organizacijų, tarpe tų Rašyto
jų Lyga, Garsinimtj Gildija, 
Filmų Publicistų Gildija.

Kalbėdamas mitingui kong
resmanas Elmer Holland pa
reiškė, kad :

“Amerikiečiai, Mr. prezi
dente, nemaloniai atsineša į 
gyvenimą kitų žmonių nar
sumu. Mes norime atlikti savo 
dalį ir seksime jūsų vadovybę 
kur ir kada duosite komandą. 
Mes esame pasiryžę, kad nie
kad daugiau nebūtų permažai 
ar pervėlu.”

Taipgi kalbėjo autoriai Jan 
Struther, Lillian II e 1 1 man, 

' Carl van Doran, švietėjas Max 
Yergan, aktorius Sam Jaffe ir 
kiti. Meniškoj programoj da
lyvavo Margaret Webster, Se
lena Royale, Hester Sonder- 
gaard. Pirmininkavo aktorius 
Orson Welles.

Mitingui tikietai buvo išpar
duoti iš anksto. Tūkstančiai 
atvykusių be tikietų turėjo 
grįžti nuo durų, 3,000 talpi
nanti salė buvo gal keleriopai 
permaža visus sutalpinti.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

Keturios bolių alleys
Kainos Prieinamos

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

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius—Undertaker

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

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

Unija Laimėjo Kitą 
Svarbą Mūšį

Kova prieš diskriminaciją 
buvo ir dar yra unijų viena iš
sunkiausių problemų, bet ko
vingos, tikrai demokratiškai

1 vedamos unijos pradeda tą 
painiavą atnarplioti.

šiomis dienomis Amerikos 
Komunikacijų Sąjunga prane
ša, kad jai pavyko įstatyti į 
darbus arti 300 negrų, dau
giausia moterų, Postai Tele
graph įstaigoj. Tas atsiekta 
bėgiu pastarųjų šešių savaičių.

Prieš kiek laiko buvo pra
nešta, kad kelių mėnesių lai
kotarpiu maisto darbininkų 
unija pastatė darbuosna apie 
tūkstantį negrų ne vien tik 
tuose darbuose, kur apylinkė 
apgyventa negrų, bet ir ten, 
kur tik vien balti kostumeriai 
lankosi.

Komunikacijų unijos loka- 
j lo prezidentas Siebenberg sa
iko, kad didžiuma baltų dar
bininkų nesipriešina dirbimui 
kartu su negrais ir jeigu kur 
atsiranda Krikščionių Fronto 
suklaidintas žmogus, jis su lai
ku bus galima apšviest. Jis ti
kisi, kad valdiška Karinė Dar- 

• bo Taryba prigelbės pagerinti 
I darbininkų ekonominę būklę 
i ir tuo patimi palengvins kovą 
prieš diskriminaciją.

Antradieniais p a s n ikuose 
nuo mėsos visai uždrausta 
dešros, bet leisią duoti paukš
tienos, jaknų.

Newsreel Teatre, New Yor
ke, filmą “Pasaulis Kare” bus 
rodoma iki spalių 22-ros. Tar
pe kitų, ten rodoma “100,000,- 
000 Rusijos Moterų.”

ji * LIETUVIŠKAS ★ g 

j TRAKT YRIUS
j § (VALGYKLA IR ALINfi) g 
8 Rheingokl Extra Dry Alus g 
g Didelis pasirinkimas visokių g 
g Vynų ir Degtinės 8
8 Importuotų ir Vietinių 8 
g Kasdien Turime g 
g KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ | 

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

Akiniai už $7.50
Per sekančias 30 dienų, mes 

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

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

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

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

STENGER & STENGER 
OPTOMETRISTS 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y.

Pirmadienis, Spalių 19, 194Ž

Trijuose Didžiojo New Yor
ko apskričiuose, Queens, Sta
ten Island ir Brooklyne, su 
rinkta 124,61 1,800 svarų me
talo. Rinkliavos dar bus: 
Bronxe spalių 13-tą ir New 
Yorke 15-tą.

I Traukinio pečkurys Charles 
! Sauer, 56 m., iš Larchmont, 

j rastas negyvas prie Harlem 
'upės tilto, 131 St., N. Y. Me- 
j narna, kad jis užsimušęs iš- 
krmtant iš traukinio.

ANTRA DIDŽIOJI SAVAITĖ!
Artkino ir Anglo-American perstato virpinančiąj’ą 

dramą sovietinio sardžento York’o

;In The Rear of The Enemy’ 
(Anglų Kalboj)

Pagaminta Maskvoj. Diriguojama Eugene Schneider’io
Čia parodoma pavojingi žygiai Sovietinių žvalgų-čiužininkų, 
apsuptų užnugarėje priešų linijų.

Extra įdomumai: “WAR AGAINST CHILDREN,” 
“ACCORDION SERENADE” ir “MORE ABOUT ME,” 
John’o Drinkwaterio pasikalbėjimas su George Bernard 
Shaw, garsiuoju dramų rašytojam.

Nuolat nuo 9 A. M. — 25e iki 1 P. M.

STANLEY THEATRE “ “ “.V™.;’

DABAR RODOMAS!
Kirst Hitleriui, Kur Skaudžiausia!

Hal Roach Perstato

“THE DEVIL WITH HITLER”
Su Allan Mowbray, Bobby Watson, George E. Stone ir kitais

Smagi komedija ir mitri pašaipa, atėjusi iš Hollywoodo apie 
Diktatorius ir jų prietikius.

GLOBE THEA. BZd^x.7ie

• Pirkite Kareiviam KALĖDŲ Dovanas DABAR:

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

Speciali kareiviams dovanų departmentą

: ROBERT LIPTON
• ATDARA VAKARAIS.

701 GRAND STREET J 
BROOKLYN, N. Y. • 

Tel. STagg 2-2173 9
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