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KRISLAI
Irgi gražus darbas.
Katalikai ir Lavalio 

diktatūra.
Garbingas žmogus.
Kai advokatai pasigauna.
Vėl Hitlerio agentu balsas.
Pakilo teisinga audra.

Rašo A. BIMBA
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Visaip reikia remti Sovietų 

kovotojus. Naują ir gražų pa
vyzdi duoda Rochesterio pa
žangūs žmonės. Jie renka pi
nigus ir perka raudonarmie
čiams Manketus.

Jiem pasitaikė puiki proga. 
Viena kompanija turi 1,500 
blanketų, kuriuos pirkliai at
metė. Jinai juos dabar labai
pigiai parduoda dėl Russian
War Relief.

Iš korespondencijos mačiau,
kad ir Rochesterio lietuviai
prie to darbo gražiai priside-
d a.

Mus pasiekė iš Anglijos
angliškas laikraštukas “Eng
lish Catholic Newsletter” 
(rugs. 12 d.). Beveik visas pa
švęstas katalikų bažnyčios 
reikalams Francijoje.

Lavalio diktatūra kertasi su 
katalikais. Jau uždraudė baž
nyčiose skaityt tam tikrus vys
kupų aplinkraščius. Grūmoja 
kunigams ir katalikų vadams 
kalėjimu.

Iš Francijos katalikų padė
ties turėtų pasimokinti Ameri
kos katalikai. Jų bažnyčios 
viršylos kažin kaip kreivai 
žiūri j šį karą. Lietuviški ku
nigai tiesiog sabotažu ė ja karo 
pastangas. Jų spauda atvirai 
ir begėdiškai tarnauja Hitle
riui.

Bet jeigu karas būtų pralai
mėtas ir čia įsikurtų fašistinė 
diktatūra, tai būtų labai ries
tai ir katalikams, kaipo mažu
mai.

Lai apie tai pagalvoja kiek
vienas klerikalų spaudos skai
tytojas. Jų lyderiai kasa jiems 
gilią duobę, savo laikraščiuo
se skleisdami nacišką propa
gandą.

Jis žmogus i 
užsivertęs 

ruošia 
žmonės

savo 
net 
jų

nesibijo nė 
jis

Reikia nuoširdžiausiai pa
sveikinti didįjį aktorių Charles 
Chapliną.
jaunas. Jis 
darbais. Sakoma, 
dvi naujas filmas, 
laukia.

Bet Chaplinas 
politikos. Ypatingai gražiai 
darbuojasi už atidarymą ant
rojo fronto prieš Hitlerį. Jo 
prakalba, pasakyta prieš ke
lias dienas Carnegie Hall, 
liepsnoja neapykanta pries fa
šizmą.

Visi nuoširdūs žmonės apsi- 
vienijo kovai prieš rudąjį 
barbarizmą.

Lietuviški advokatai irgi la
bai puikiai moka naudotis rie
biomis progomis.

Štai kas atsitiko su Lietuvos 
Atstatymo Bendrove. Tūlas 
Dumčius, pasisamdė lietuviš
kus advokatus ir užvedė bylą 
gavimui šimto dolerių už savo 
tėvo dešimt Šerų. Byla 
prieš direktorius. \

Kiti broliai advokatai 
direktorius ginti. Ir buvo 
lė prova. Dumčius nieko nelai
mėjo.

Bet laimėjo advokatai. Ben
drovė, sakoma, buvo .gavus iš 
Lietuvos už šėrus $29,000 su 
centais. Šita byla visus juos 
suėdė! Pinigai iš Bendrovės 
iždo gražiai suplaukė į advo
katų kišenius.

buvo

stojo 
dide-

So. Bostono “Darbininkas” 
(spalių. 20 d.) džiaugiasi, kad 
per Šveicariją klerikalai gavę 
laišką “nuo vieno ahkštai sto
vinčio lietuvio.” O tas “aukš
tai stovintis lietuvis,” matyt, 
yra Hitlerio agentas.

Pasak “Darbininko,” “apie 
Lietuvos padėtį, pareiškiama 
laiške, kad ji nėra tokia bevil
tiška.”

Kas kita, girdi, su lietuviais 
“ištremtais į Sibirą.” Jie esą 
stačiai pražuvę.

(Tąsa 5-tam puslapy])

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.00 Sietams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.50

Metams

GUADALCANAL SALOJE
AMERIKIEČIAI ATRĖMĖ

JAPONU ATAKA
Oficialiai Amerikos Pranešimai

WASHINGTON, spal. 22. — Jungtinių Valstijų lai
vyno pranešimas:

PIETINIS RAMUSIS VANDENYNAS
Negauta jokio raporto apie bet kokį žymesnį pasikei

timą karinėje padėtyje Saliamono salose. Spalių 20 d. 
nedidelė japonų ataka prieš vakarinį sparną amerikie
čių pozicijos Guadalcanal saloje tapo atmušta.

Naktį spal. 20-21 buvo nušautas žemyn priešų bom- 
banešis, atskridęs virš Guadalcanal salos. Jį sunai
kino ugnis iš mūsų priešlėktuvinių kanuolių.

Amerikiečių lėktuvai veikliai jieško ir bombarduoja 
japonų kariuomenės susikuopimus ir reikmenų centrus 
Guadalcanal saloje.

Senatas Atmetė Siūlymą Uždraust 
Alkoholį Arti Karinių Punktų

Washington. — Senatas 
49 balsais pireš 25 atmetė 
senatoriaus Lee pasiūlymą 
uždraust pardavint degtinę, 
alų, vyną ir kitus alkoholi
nius gėrimus arti kariuome
nės ir laivyno punktų. Šį 
pasiūlymą davė senatorius 
Lee kaip pataisymą prie šu
nį a n y m o reikalaujančio 
šaukt armijon 18 ir 19-kos 
metų jaunuolius. Bet sena
tas didele dauguma balsų 
atskyrė tą pasiūlymą nuo 
jaunuolių drafto sumanymo 
ir pasiuntė atgal senatinei 
komisijai karo reikalais 
“apsvarstyti”. Suprantama, 
jog šis “prohibišino” pirši
mas arti karinių punktų bus 
pakištas po senatorių komi
sijos stalu bent iki po rin
kimų lapkričio 3 d.

Pats gi sumanymas imti 
armijon 18 ir 19-kos metų 
jaunuolius, kaip teigiama, 
bus priimtas jau šią savai-

Karo sekretorius Stimson 
ir laivyno sekretorius Knox 
taipgi išstojo prieš uždrau
dimą pardavinėti alkoholi-' 
nius gėrimus arti armijos 
ir laivyno įstaigų.
SAKO, TAI BŪTŲ ŽINGS
NIS Į VISUOTINĄ “PRO- 

HIBIŠINĄ”
Įvairūs senatoriai nuro

dė, kad jeigu tas senato

Chinai Pereis į Ofensyvį Karą

jįĮji, ,(ll,......

CHUNGKING, Chinija. — Vyriausias Chinijos karo 
vadas, Chiang Kai-shek pareiškė spal. 22 d., jog chinai 
“eina nuo defensyvo (apsigynimo) į ofensyvą (užpuoli
mą)” prieš japonus.

Kalbėdamas susirinkime Politinės Žmonių Tarybos,. 
Chiang Kai-shek sakė, jog Chinija kovos išvien su kito
mis Jungtinėmis Tautomis, kol visi priešai bus ne tik 
suumšti, bet ir nuginkluoti.”

Pereiti chinams į ofensyvį karą prieš japonus padės 
dideli daugiai reikmenų ir įrengimų, kuriuos talkinin
kai atsiunčia naujais keliais, kaip atžymėjo Chiang Kai- 
shek. Jis nurodė, kad japonai, nukentėję didžiulius nuo
stolius mūšiuose ties Midway, Koralų Jūroj, Naujojoj 
Guinejoj ir Saliamono salose, dabar jau supranta Jung
tinių Tautų stiprybę.

Chiang Kai-shek taipgi priminė, jog nors Rusija ka
riauja su vokiečiais Europoj, bet “jinai nė vienai valan
dėlei nenukreipia dėmesio nuo savo Tolimųjų Rytų sie
nos prieš japonus.”

Chiang Kai-shek pareiškė, kad Jungtinių Tautų jė
gos vis stiprėja, o priešų silpnėja, ir fašistų Ašis tikrai 
bus sudaužyta.

Chiang Kai-shek dėkojo Amerikai ir Anglijai už jų 
nutarimą atsisakyt nuo savo nepaprastų (ekstraterito
rinių) teisių Chinijoj.

riaus Lee siūlymas būtų 
priimtas, tai sudarytų žing
snį linkui “prohibišino” į- 
vedimo visame krašte iš 
naujo. Juk Chicagoj, Atlan
tic City ir daugelyje kitų 
miestų yra įsteigta kariniai 
armijos, lakūnų ir jūreivių 
punktai bei raštinės 
viešbučiuose ir kitose pa
talpose; ir jeigu senato
riaus Lee p a si ū 1 y m as 
taptų priimtas, tai reikštų 
“prohibišino” įvedimą išti
suose didmiesčiuose ir apy
linkėse. Tuomi gi būtų pa
daryta stambi pradžia nau
jai ' kampanijai sugrąžint 
verstiną “blaivybę” visose 
Jungtinėse Valstijose.

Japonai Vėl Ruošiasi 
Atakuot Amerikiečius
Washington. — Manoma, 

kad japonai ruošiasi į dide
lę ataką prieš amerikiečius 
Guadalcanal saloj, tikėda- 
miesti atgriebt orlaivių sto
vyklą, kurią ten Amerikos 
marininkai užėmė pradžioje 
rugpjūčio mėnesio.

Elvanston, III. — Nežinia 
kas užmušė radijo fabrikam, 
to P. V. Gaivino pačią ir 
tanaitę Edną Sibilską.

ANGLŲ LAKŪNAI TRIUŠKINO 
ITALŲ GINKLU CENTRUS

London, spal. 23. —Ang
lijos orlaiviai |lgai ir smar
kiai bombardavo Genoą, ita
lų uostą ir ginklų ir amu
nicijos dirbimo centrą šiau
rinėje Italijoje, ir sukėlė 
gaisrus Turine su jo didžiu
liais kariniais sandėliais, 
taip pat šiaurinėje Italijo
je.

Skrisdami virš Franci jos 
ir virš Šveicarijos Alpių 
kalnų ir sugrįždami po smū
gių priešams, tie Anglijos 
orlaiviai vienu pradėjimu 
atliko 1,200 iki 1,500 mylių 
kelionę.

Nė vienas anglų orlaivis 
nežuvo.

Romos radijas pripažino, 
kad anglų bombanešiai pa
darė didelių nuostolių Itali
jos miestuose Genoa ir Tu
rine.

(Iš Genoa uosto daugiau-' 
šiai plaukia vokiečių ir ita

"LAISVĖS" VAJUS
K. Žukauskienė jau antroje vietoje! Jos bendradarbis 

drg. K. čiurlys, iš Bayonne, N. J., prisiuntė vieną naują 
metinę prenumeratą ir keletą atnaujintų; jis nori ma
tyt, kad ji laimėtų pirmą dovaną. Su dideliu pasiryži
mu, gali taip įvykti. . • į

A. Stripeik'a prisiuntė geroką pluoštą atnaujinimų, 
bet nepralenkė mūsų draugių Žukauskienės, Svinkūnie- 
nės ir Meisonienės. Jam reikės pusūtinai kovoti su tom 
draugėm, norint užimt jų vietas.

J. Blažionis ir R. čiulada gerokai pašoko nuo apačios 
į laimėtojų skyrių. Linkime jiems daug pasisekimo !

J. Rudmanas taipgi po biskį siekia laimėtojų skyrių.
Šie skaitytojai atliko savo pareigą ir prisiuntė nau

jas metines prenumeratas: Mrs. B. Wikris, New Haven, 
Conn.; Ig. Kartonas, Tuckahoe, N. Y. ir A. Račkauskie
nė, Haverhill, Mass. Tariame jiems širdingai ačiū! Lau
kiame kitų skaitytojų sekti jų pavyzdį.

Svinkuniene ir Meisoniene, Waterbury, Conn.........
K. Žukauskienė, Newark, N. J......................... . . . .
A. Stripeika, Elizabeth, N. J.......................................
J. Bakšys, Worcester, Mass.......................... ..............
J. Blažionis — R. čiulada, Lowell, Mass........ ..........
Philadelphijos Vajininkai..........................................
J. Mockaitis, Bridgeport, Conn. ..............................
V. J. Stankus, Easton, Pa.........................................
S. Puidokas, Rumford, Me.........................................
S. Penkauskas — P. Tamašauskas, Lawrence, Mass.

P. Beeis, Great Neck, N. Y............................
J. Žilinskas, Lewiston, Me................ . ..........
P. Žirgulis, Rochester, N. Y. ................. . . . .
J. Rudmanas, New Haven, Conn.......... . . . . .
ALDLD 136 kp., Harrison-Kearny, N. J. .. 
Baltimorės Vajininkai .. . ..................... .........
J. Burba, So. Boston, Mass. ........................
J. Margaitis, Windsor, Conn..................... . .
A. Marshall, Torrington, Conn. ............... . .
Geo. Shimaitis, Montello, Mass*..................
P. Šlekaitis, Scranton, Pa................................
R. Mizara, Brooklyn, N. Y............................
J. Jaskevičius, Hudson, Mass.........................
J. Kazlauskas, Hartford, Conn.....................
W. Lasky, Brooktondale, N. Y. ...................
A. Žvingilas, So. Boston, Mass.....................
Geo. Kuraitis, Brooklyn, N. Y. .....................
J. Vitkunas, Nanticoke, Pa...........................
J. Grybas, Norwood, Mass.............. . ............
Adelė Bakunienė, Cliffside, N. J..................
A. Totorėlis, Hartford, Conn.........................
M. Poderis, Wilkes-Barre, Pa.......................
J. Kalvelis, B ridgewąter, Mass....................
M. Slekienė, Gardner, Mass. ... • •...............
J. Ramanauskas, Minersville, Pa...................
ALDLD Moterų 20 kp., Binghamton, N. Y. .
S. Kuzmickas, Shenandoah, Pa.....................
D. M. Šolomskas, B’klyn, N. Y...................
V. Kelmelis, Torrington, Conn, 
P. šolomskas, B’klyn, N.'Y. ..
E. Cibulskienė, Nanticoke, Pa 
J. Kaulinis, Maspeth, N. Y

lų pastiprinimų fašistam j 
šiaurinę Afriką prieš ang
lus.)

Geneva, Šveic. — Šveica
rijos valdžia grūmoja šau
dyt visus svetimus orlai
vius, kurie tik skris per 
Šveicariją.

Amerikos Lakūnai Už
klupo Jap. Kasyklas
Chinija, spal. 23. — Ame

rikos bombanešiai sėkmin
gai atakavo japonų naudo
jamas angliakasyklas Kai-> 
lan srityje, šiaurinėje Chi- 
nijoje, nepertoli nuo seno
sios chinų sostinės Peipin- 
go. Jie taipgi ardė ir degi
no kariniai svarbius pasta
tus Linsi ir kituose miestuo
se palei Peipingo - Mukde
no geležinkelį.

811
740
732
712
384
509
370
288
286
280 

253
230
199
196
171
160
108
108
106
102
96

88

76
72
72
60
60
60
48

42
40

................................... 20
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I Kiliu

SOVIETAI ARDO NACIU 
LINIJAS IŠ DVIEJU 

STALINGRADO ŠONU
Maskva, spal. 23. — So

vietų kariuomenė įvarė ky
lius į vokiečių linijas šiaur
vakariuose ir pietuose nuo 
Stalingrado.

Į šiaurvakarius nuo mie
sto raudonarmiečiai atėmė 
iš priešų dar vieną kariniai 
svarbią poziciją; atkirto 
nuo sekusių nacių pėstinin
kų ir sunaikino tuos vokie
čių tankus, kurie buvo pra
siveržę pirmyn vienoj fab
rikinėj Stalingrado daly j, ir 
tik viename sektoriuje mie
sto ribose sunaikino dvyli
ką priešų tankų ir batalio
ną (tūkstantį) parinktinės 
nacių smogikų kariuome
nės. Tarp kitko, raudonar
miečiai atėmė iš nacių ir 
dvi apkasų linijas į šaurva- 
karius nuo Stalingrado.

Daugelyje Stalingrado 
sektorių Sovietai turi ini
ciatyvą savo rankose ir da
ro ofensyvius žygius prieš 
hitlerininkus. Vokiečiai tuo

Nacių Belaisviai Sukėlė Riaušes Kanadoj, 
Priešindamiesi Surakinimui

Ottawa, Canada. — Ka
nados apsigynimo ministe- 
ris Ralston pranešė, jog vo
kiečiai belaisviai sukėlė 
riaušes, kada buvo pradėta 
geležiniais pančiais suraki
nėti jiem rankos. Kanados 
vyriausybė dėjo jiem rete
žius ant rankų už tai, kad 
hitlerininkai surakino ran
kas kanadiečiams belais
viams, kuriuos vokiečiai su
ėmė laike talkininkų žygio 
prieš nacius Dieppe, šiauri
niame Franci jos pajūryje.

Vokiečiai belaisviai Bow
man ville stovykloje pasista
tė barikadas, neprisileisda- 
mi sargų. Sargai tris kar
tus šovė oran ir vieną kar
tą žemyn, grūmodami toliau 
šaudyt į pačius belaisvius. 
Viena kulka atšokdama su
žeidė vienam belaisviui ko

Vokiečiai Grūmoja Varu 
Gabent Prancūzus 

Į Vokietiją
Vichy, Franc. — Nacių 

komandierius gen. von Stu- 
elpnagel Paryžiuje įsakė 
tam tikram skaičiui francū- 
zų darbininkų ateit paskirtą 
valandą į Gare de l’Est ir 
iš ten važiuot Vokietijon 
dirbti; o jeigu jie to nepada
rys, tai, sako, bus suimti ir 
varu išgabenti į Vokieti
ją

Hitlerininkai Plėšia 
Drabužius iš Rusų

Maskva. — Pasirodžius 
žiemos ženklams, vokiečiai 
liepė užimto miesto Buden- 
novsko gyventojams sunešt 
naciams visus šiltus drabu
žius. Kas to nepadarys, tą 
hitlerininkai grūmoja su
šaudyt.

tarpu daugiausiai stengiasi 
apsiginti ir bando apsitvir- 
tinti viename fabrikiniame 
Stalingrado priemiestyje.

Taip pat matyt, kad na
ciai daro sparčius pasiruo
šimus žiemavoti.

Mozdoko srityje, Kauka
ze, hitlerininkai buvo tik 
laikinai įvarę kylį į sovieti
nę liniją, bet raudonarmie
čiai jau sunaikino priešus 
prasiskverbusius tuo kyliu.

Sovietų kariuomene tebe
kelia spragas vokiečių lini
jose į šiaurvakarius ir pie
tus nuo Stalingrado. Visos 
nacių atakos per paskutines 
keturias dienas Stalingrado 
srityje tapo atmuštos ir 
priešai niekur nepasivarė 
pirmyn.

Sovietiniai laivai nuskan
dino keturis priešų laivus 
Juodojoj Jūroj.

(Platesnių žinių iš Sovie
tų fronto yra 5-me puslapy- 

ją tuo tarpu, kai belaisviai 
užpuolė sargų viršininką ir 
žiauriai jį mušė. Kiti du 
naciai belaisviai buvo sužei
sti kanadiečių durtuvais, 
bet nelabai.

Sargai prakirto skylę be
laisvių patalpos stoge ir pa
leido iš gaisrinių žarnų van
denį į vokiečius riaušinin
kus. Naciai sudaužė baldus, 
išbeldė langus ir sužeidė 
kai kuriuos sargus.

Dalis belaisvių dvi dienas 
badu streikavo prieš dėjimą 
jiem geležinių pančių ant 
rankų. Pašaukus kanadiečių 
kariuomenę, hitlerininkai 
tapo suvaldyti ir surakinta1 
jiem rankos.

Penkiolikoje kitų fašisti
nių belaisvių stovyklų taip 
pat buvo pasipriešinimų, 
bet'nedaug.

Berlynas Pripažįsta, 
Kad Vokiečiam Nesi
seka ties Stalingradu
Berlyno radijas pasakojo, 

kad, girdi, “tvaniški lietūs 
ir purvynas laikinai sustab
dė vokiečiu ofensyvą nuo 
Dono upės iki šiaurinio 
(Lediniuotojo) vandenyno” 
sovietiniame fronte. Nacių 
komanda sako, kad jie “da 
bar daugiausiai veda tik ap
sigynimo mūšius.”

SUSTABDYTA 250,000 
HITLERININKŲ

Maskva, spal. 23. — Nors 
vokiečiai turi apie 250 tūk
stančių kariuomenės prieš 
Stalingradą, bet daugelyje 
tenaitinių sektorių dabar jie 
tapo permesti iš užpuolamų
jų h ofensyvių mūšių į apsi
gynimo - defensyves kauty
nes, kaip teigia Associated 
Press, amerikiečių žinių a- 
gentūra.
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lingrade, kuris dega nuo rugpjūčio 24 
dienos, eina kanuolių mūšis išilgai Vol
gos upę. Ir nuo Stalingrado apgulos var
giai buvo naktis,'kad vokiečiai nebūtų 
bombardavę pontoninių tiltų (“pontoon 
bridges”) ir šimtus žvejų laivelių ir bo
tų, plaukiančių skersai upę į vieną ir ki
tą pusę, atvežančių padrūtinimus ir reik
menis Stalingrade ir išvežančius evakuo
jamus ir sužeistus.”

Iš virš privestos citatos aiškiai mato
me, kad Stalingradas turi ne vieną, bet 
kelis pontoninius tiltus ir laivelių ir botų 
veikia net šimtai, kad aprūpinti j p gynė
jus. O kiek “Naujienos” ir jų pakalikai 
pritauškė apie “sudegintus tiltus ir lai
vus.”! Tikrai jų redaktorių protelis vL 
siškai suėstas pro-nacių propagandos, 
kad jie nebegali be šmeižto ir išmislo nei 
žinutės parašyti.

Naminis Frontas

Ne Purvas, Bet Drąsa ir 
Sugabumas

Žmonės, kurie niekados nenori teisy
bės apie Sovietų Sąjunga pasakyti, tai 
išmislina visokius Hitlerio pralaimėjimų 
pateisinimus. Goebbelsas sako, kad na
cių pirmyneigą sulaiko “žiema,” “snie
gas,” “šaltis,” “lietus”, “purvas”, “pras
ti keliai,” tą pat sako ir Amerikoj pro- 
naciai. Lietuviški pro-naciai prideda dar 
ir “rusišką utėlę”, nes jie nori niekinti 
Sovietų gyventojus, būk jie yra uteliuo- 
ti. Vis tai yra nacių propaganda.

žiema ir lietus, sniegas ir šaltis, pur
vas ir ligos, visa tai į karą veikia. Bet 
yra aišku, kad, jeigu yra dumblas ir pur
vas vokiečiams, jeigu jiems sunku nau
doto mašinas, tai tas patsai yra ir su 
Raudonąja Armija. Raudonoji Armija 
juk turi dar didesnių, sunkesnių tankų 
“K. V.,” kaip naciai. Vienok ir prasčiau
sias oras veiksmų nesulaiko.

Prie Stalingrado jau kelinta diena lyja, 
o kovos eina, kaip ėjo. Vienoj vietoj la
bai siauru ruožtu naciai metė 60 tankų 
ir 30,000 kareivių. Buvo atmušti. Kitoj 
vietoj atakavo per 40 jų tankų. Kitoj vėl 
35 tankai. Lietus ir purvas nesulaiko. 
Veikia jų tankai, veikia ir Sovietų.

Kas gi sulaiko Hitlerio govėdas? So
vietų Sąjungos didvyriška Raudonoji Ar
mija, didvyriška liaudis, sugabi valdžios 
ir armijos vadovybė, didžiausias pasi
šventimas, kokį pasaulis kada nors yra 
matęs. Net N. Y. Times, kuris labai sku- 
pus gerą žodelį už Sovietus ištarti, ir tai 
spalių 22 dieną redakciniame straipsny
je, kalbėdamas apie “purvą” sako: “Stra
tegija, drąsa ir gera laimė, kad rusai vi
siškai sulaikė nacių armijų pirmyn ėji
mą, kas naciams yra blogiausia.”

Ne purvas, bet raudonarmiečių pasi- 
• šventimas rodo pasaulyj stebuklus. O 
tatai yra todėl, kad jau 25-ki metai bus, 
kaip Sovietų Sąjungos žmogus yra lais
vas ir šalies valdonas. Kiekvienas rau
donarmietis žino, už ką jis kovoja, ką tu
ri ginti ir kuo ginti. Ir kada jis mato, 
kad jo mirtis neišvengiama,kad šalies lai
mė reikalauja jo gyvasties, tai jis nemą
sto, kaip išlikti gyvam, bet mąsto, kaip 
daugiau priešų nudėt, kaip brangiau savo 
gyvastį atiduoti! Ir ne karta apsiriša 
granatomis ir puola po nacių tankais, 
kad pastojus priešui kelią. Štai kas su
laiko nacius!

Stalingrado liSudeginti Tiltai 
Ir Laivai”

Pro-nacių “Naujienos” visai nusikal
bėjo, dėstydamos “karo strategiją” prieš 
Sovietų Sąjungą. Visas “Naujienų” mok
slas apie Hitlerio pergales pavirto klajo
nėmis. Gyvenime viskas kitaip stojosi, 
negu “Naujienos” pranašavo.

Grigaitis, piktumo apimtas, sumanė į- 
kalbėti savo skaitytojams, kad Raudo
noji Armija mušasi tik todėl, kad Sta
linas “priverčia”. Sulyg jo “mokslo,” 
Stalingradas laikosi tik todėl, kad “Sta
lino įsakymu sudeginta visi tiltai ir lai
vai.”

Mes tuojau atžymėjome, kad “Naujie
nos” iš figuratyvio pareiškimo, jog Sta
lingrado gynėjams nėra kelio pasitrauk
ti, daro melagingas išvadas. Aną dieną 
įtalpinome Associated Press žinią, kur 
buvo aprašyta, kaip vieną pontoninį til
tą jau virš mėnešis laiko naciai žiauriai 
bombarduoja, kad sunaikinus, o Sovietų 
jėgos jį gina ir taiso.

Spalių 21 d. amerikietis koresponden
tas Henry Shapiro, aprašydamas Stalin
grado kovas, štai kaip rašo: “Nepaisant 
lietaus ir dūmų, kylančių iš gaisrų Sta

Reikalauja Teisti Hessą
Sovietų Sąjungos spauda vis griežčiau 

reikalauja, kad nebūtų laukiama karo 
pabaigos, bet tuojau būtų teisiami naciai 
kriminalistai, kai tik jie patenka į Jung
tinių Tautų rankas. Vienu tokiu iš jų yra 
Rudolph Hess.

Sovietų dienraščiai “Izviestija”, “Prav
da” ir kiti nurodo, kad bent kokis atidė
liojimas teisti Hessą, tik priešams pasi
tarnauja.

Sovietų Sąjungos reikalavimas teisti 
Hessą iššaukė gyvą atsiliepimą pas pa-i 
vergtų tautų atstovus užsienyj ir tarp 
Amerikos radijo komentatorių. Dienraš
tis “P. M.” daro sekamą sutrauką ko
mentatorių kalbų:

Johannes Steel pareiškė: “Dar vis yra 
tūlų Anglijoj žmonių, kurie norėtų pa
silaikyti Hessą, kaipo galimą atstovą 
pralaimėjimo karo deryboms.”

George H. Combs per WHN stotį sa
kė: “Anglija nenori teisti Hessą dabar 
ir norėtų sudaryti iš blaivių galvų tribu- 
nalą po karo.” Komentatorius sakė, kad 
jis norėtų matyti Hessą tuojau teisia
mą ne dėl jo politinių pažvalgų, bet už 
jo kriminalystes persekiojime pavergtų 
tautų žmonių.

Arthur Hale (“Confidentially Yours”) 
per W0R stotį sakė: 1 “žmonių opinija 
Anglijoj pilnai remia Rusijos poziciją 
ir priešinga Anglijos pažvalgoms. Su
jungtas spaudimas Rusijos ir grupių na
mie, kaip net aukšti diplomatai mano, 
gal būti privers Churchill valdžią pa
keisti jo nusistatymą Hesso klausimu ir 
atiduoti jį teismui.”

Sidney Moseley ant WMCA stoties sa
kė Hesso klausime: “Rusai yra gudrūs ir 
rea ostiniai. Tam yra daug atsitikimų iš 
praeities, kada jie prieš gražius žodžius 
pasaulyje išstodavo iššaukiančią! ir pa
reikalaudavo nusileisti iš padebesių ant 
žemės.” Jis priminė, kaip savo laiku Ge- 
nevoj daug buvo kalbama apie nusigink
lavimą. Ir tada Sovietų Sąjungos atsto
vai išstojo trumpai ir aiškiai reikalau
dami: “visi tuojau pradėkime nusigink
luoti.” Tokis Sovietų atvirumas ir griež-i 
tumas buvo lygus bombos sprogimui. Ir 
tuo jie parodė, kad tie, kurie kalbėjo apie 
“nusiginklavimą,” tam neturėjo nei no
ro, nei nuoširdumo.

Ir toliau Mr. Moseley sako: “Gal būti 
ir dabar jie siekia tą pat padaryti, kad 
išblaškyti tas kalbas, kas bus daroma su 
nacių kriminalistais, tai jie iššaukia mus 
tuojau pradėti juos bausti.”

Generolas Smuts Apie Sovietus
Veteranas Pirmo Pasaulinio Karo ge

nerolas Jan C. Smuts, Pietų Afrikos 
premjeras, savo kalboj labeįi prielankiai 
atsiliepė apie Sovietų Sąjungos kovas. 
Ir jis pabrėžė tą faktą, kad Sovietų Są
junga, dar nebūdama kare, jau gelbėjo 
Angliją, nes Hitleris nedrįso pulti Angli
ja, turėdamas savo užnugary j tokią ga
lingą valstybę, kaip Sovietų Sąjunga, ku
ri anksčiau ar vėliau turėjo (išstoti prieš- 
Hitlerio banditiškus žygius. Generolas 
Smuts sakė:

“Hitleris, puldamas iš oro Londoną, 
matė, kad jam nėra saugu bandyti in
vaziją prieš Angliją pirm, negu jis ap
valys savo užnugarį Rusijoj.”

Ir toliau maršalas Smuts savo kalboj 
atžymėjo tas didžiąsias kovas, kokias ve
da Raudonoji Armija, ^pareikšdamas, 
kad Rusija pasiima ant savęs daugiau 
karo naštos, negu jos dalis turėtų būti 
bendrose Jungtinių Tautų karo laimėji
mo pastangose. Jis ragino, kad Anglija 
ir kitos Jungtinės Tautos turi ateiti So
vietų Sąjungai į pagalbą, kaip galima 
greičiau.

Sena Medžiaga

Rinkimas visokios atlieka
mos arba senos! medžiagos 
progresuoja. CIO, AFL ir 
Gelžkelių Brolystes drauge 
veikia šiame vajuj bendrai su 
80% šalies dienraščių. Pilie
čiai visur yra prašomi prisidė
ti prie vajaus kaipo rinkėjai 
ir pranešti apie visas nenau
dojamas mašinas ir nevartoja
mus metalinius daiktus, ku
riuos būtų galima pristatyti 
plieno fabrikams. Moterys vi
sose šalies dalyse renka kuo 
daugiausia skardinių. Pradžio
je, žmonės tik kai kuriose ša
lies vietose rinko skardines, to
dėl, kad tuomi laiku nebuvo 
patogumų atskirti skardą nuo 
kitų, metalų (detin).

Dabar “defining” įstaigos 
įvestos šešiose svarbiose vie
tose taip, kad skardines gali
ma kolektuoti iš kiekvienos 
šalies dalies ateityje.

Kada visa medžiaga, iš ša
lies laukų ir darželių bus su
rinkta perdirbimui, ką su ja 
mes darysime ? Stebėtina, ką 
mes iš jos galėsime pagaminti.

Atliekamas senas geležis ir 
plienas iš dešimt senų virtuvės 
pečių padarys pakankamai 
plieno dėl vieno pilnai įreng
to skautų karo.

61 šaldytuvas pagamins vie
ną lengvą tanką, ir vieno už
tenka dėl 12 lengvų kulkosvai
džių .45 kalibrų.

6 didelės atmatų skardinės 
padarys vieną prieš-lėktuvinį 
nurodytoją; 17 senų radiato
rių pagamins 75 mm. tankų 
šautuvą; ir vienas viedras pa
gamins tris durtuvus.

Vienas varinis puodas pri
stato pakankamai vario dėl 84 
iššovimų .automatinio šautuvo 
amunicijos.

Viena sena baterija gali pa
rūpinti užtektinai švino dėl 
trijų prieš-lėktuvinių šautuvų.

Aliuminas.iš vienos skalbia
mos mašinos' gali padaryti 21 
keturių svarų padegimo bom
bą.

Elektrinė valymo mašina tu
ri gana aliumino padaryti 
septynis .50 kalibrų kulko
svaidžius. .

Ir visas aliuminas iš 7,700 
puodų turi gana metalo pada
ryti pilnai įrengtą pasėkimo 
lėktuvą.

Taigi matote, kodėl atlieka
ma medžiaga yra reikalinga. 
Vieno žmogaus auka gal daug 
nereiškia, bet šimtų ir tūkstan
čių sudaro vieną iš turtingiau
sių šaltinių žalios medžiagos 
visame pasaulyje.

Guma ir Gazolinas
Guma ir gazolinas artimai 

sujungti įvairiais būdais kas 
liečia vieną ir kitą. Ir abudu 
būtinai reikalingi moderninia
me kare. Gazolinas varo mili
jonus privačių ir komercijinių 
automobilių —- visi vartoja gu
mą. Suv. Valstijose yra apie 
27 milijonai privačių automo
bilių, beveik 5 milijonai sunk
vežimių, daugiau kaip 150,000 
busų,. Sunkvežimiai ir busai iš-1 
nešioja apie 35,000 padangų 
per dieną. Labai daug gumos 
išeikvojama kasdien, dauguma 
per pergreitą važiavimą.

kas, jeigu nuomininkas sutiks.
Visokį trūkumai įvyksta, 

kada mes pilame viską ką tu
rime į kovą už laisvę. Anglies 
turime iškasti 42 milijonus to
nų, kad nebūtų trūkumas se
kamais metais. Angliakasiai 
turės aukoti daugiau valandų, 
daug ilgiau dirbti. Ir neturime 
užtektinai medžio karo reika
lams.

Nors mėsos atsarga yra di
džiausia visoj mūsų istorijoj, 
vistiek bus per maža sutikti 
reikalavimus. Mūsų kovotojai 
vyrai turi gauti jiems reikalin
gą mėsą, taipgi mūsų Lend - 
Lease alijantai. Mes kiti turi
me pasidalinti kiek lieka, sa
vanoriai sumažindami mūsų 
savaitinę mėsos dietą ligi 2^2 
svarų kiekvienam žmogui iki 
sekamo vasario mėnesio, kada 
mėsos paskirstymo programa 
bus gatava.

Tūkstančiai gelžkelio tankų 
gabeno kuro aliejų, juos turė
jome vartoti gabenimui daržo
vinių aliejų, riebumų ir chemi
kalų, kurie taip būtinai reika
lingi karui, šie aliejai ir che
mikalai turi pirmenybę.

Visame pasaulyje yra trū
kumas aliejaus ir riebalų. Iš
rišimui šios problemos Com
bined Food Board, veikdamas 
dėl Suv. Tautų nutarė, kad 
Suv. Valstijos turi pirkti vi
sas sėklas, iš kurių gaminamas 
aliejus, aliejų ir, riebalus 
Amerikose, Portugalų Afri
koj, Ispanų Afrikoj ir Liberi
joj ir copra iš Tahiti ir Laisvų 
Francūzų Pacifiko salose. Di
džioji Britanija nupirks gyvu
lių riebalus iš Argentinos ir 
Uruguajaus, aliejų ir riebalus 
iš kitų šalių.

Žmogaus Jėgos
Tikrai stoka darbininkų. Ir 

gal mes turėsime priimti kokį 
nors racijonavimą žmogaus jė
gų. Pakeitimas milijonų dąrbi- 
ninkų iš nesvarbių į svarbias 
industrijas nesuteiks mums už
tektinai darbo jėgų. Milijonai 
jaunųjų, ką tik mokyklas bai
gusių, turės eiti į karo darbus, 
su milijonais moterų, ir milijo
nais kitų, kurie visai nesitikėjo 
dirbti,. Turėsime vartoti tą mū
sų rezervą — tikrai didelis re
zervas, -r- kurie gimė svetimo
se šalyse ir kurie yra lojalūs 
principams, dėl kurių Suv. 
Tautos kovoja.

Išvengia Girių Gaisrų
Mūsų šalį grąsina didžiau

sias pavojus jos visoj istorijoj. 
Pavojus grąsina ir mūsų miš
kams. Vienas neatsargus deg
tukas arba cigaretas — nepai
sant, kas jį numeta — gali pa
daryti tiek blėdies, kiek pade
gimo bombą tūkstančiams ak
rų vaisingos žemės. Kiekvie
nas amerikietis privalo —

1, Rūkyti tik saugiose vie
tose, kur nėr jokios grei
tai uždegamos medžiagos. 
Užlaikyti visas “no smok
ing” taisykles miškuose, 
kur rūkymas draudžia
mas.

2. Būti tikras •— absoliutiš
kai tikras, — kad tavo 
degtukas, cigaretas arba

ugnis pilnai užgesinta 
prieš apleidžiant vietą.

3. Pranešk gaisrus kuogrei- 
čiausiai. Pašauk arčiausią 
miškų prižiūrėtoją arba 
valstijos gaisro vardeną.

Nuomų Kontrole
Penkiasdešimt milijonų žmo

nių, iš 132,000,000 Suv. Valsti
jose gyvena vietose po federa
te nuomų kontrole nuo spalių 
1 d.

Federate nuomų kontrolė 
nuo tos dienos veikia visose 
valstijose šioje šalyje, išski
riant Delaware, Minnesota, 
Montana ir North Dakota.

Kur nuosavybė nepakeista 
su pridėjimu maudynės, arba

įvedimu trotuaro, ar kito pa
gerinimo, nuoma mokama spa
lių 1 d. turi būti, kokia buvo 
kovo 1 d. šių metų arba spalių 
1 d. pereitų metų. 

• • •
Praeito Karo Kainos

Jeigu manote, kad kainos 
dabar aukštos, tik pažiūrėkite 
į pereito karo kainas. Gruo
džio mėn. 1920 m. tuzinas 
kiaušinių kainavo 92 centus.. Ir 
kada kaina puolė, ji greitai 
puolė. ūkės kainos nupuolė 
54% tarpe gegužės 1920 m. ir 
gegužės 1921 m.

Tokių įvykių OPA tiki iš
vengti su dabartiniu kainų 
kontrolės įstatymu.

O. W. I.

VIENYBE YRA PAGRIN
DAS LAIMĖJIMU -

. Dr. Benito Marianeti notoje 
nuo Socialistų Darbininkų Par
tijos pasiųstoje “Accion Ar
gentina” susirinkimui, kuris 
įvyko Mendozoje, tarp kitko 
sako: “Mes žinome, kad yra 
grupių ir sektorių priešingų 
komunistų dalyvavimui demo
kratinėse pareigose. Bet tai 
yra grupės ir sektoriai, suda
ranti tik mažumą, kaip bend
rai gyventojuose, taip ir jų po
litinėse partijose. Nelaimei, tas 
yra sektorius, kuris savo silp
numais, svyravimais ir aklu
mu prieš realybę, privedė prie 
Municho ir būtų visą žmoniją 
nuvedę į pražūtį jeigu pačių 
konservatorių tarpe nebūtų 
atsiradę figūrų kaip Chur
chill, kurie supranta tą, ko dar 
nesuprato nekurie demokra
tai; kad dabartinėje pasaulio 
etapoje eina pagrindinė politi
nė kova; arba stovima su na- 
cifašizmu, arba su demokrati
ja. Visi, kurte stovi su nacifa- 
šizmu, yra mūsų priešai. Visi, 
kurie stovi prieš fašizmą, yra 
natūralūs mūsų sąjunginin
kai.”

Iš šių Argentinos liaudies 
vado žodžių mes turime su
prasti, kad šiandien negali bū
ti jokių bešališkumų, nes beša
liškumas tai tikra parama na- 
cifašizmui. Taipgi negalime 
turėti apsirubežiavimų, nes vi
sos sveikai protaujančios de
mokratinės jėgos jungiasi į 
bendrą kovą neatsižvelgiant į 
pažiūrų skirtumus.

Mūsų kolonijoje yra daug 
apsirubežiavimų, kurie neša 
didelę žalą lietuvių kolonijos 
progresui ir trukdo sudarymui 
lietuvių demokratinės vienj^- 
bės. Tie apsirubežiavimai, ku
riuos vykdo asmenys stovintie
ji nekuriu organizacijų prie
šakyje, turi būti raunami šu 
šaknimis, nes jie, vieton stip
rinti mūsų kolonijos jėgas, jas 
silpnina, skaldo ir tuo pasitar
nauja menkutėms lietuvių re
akcionierių grupelėms.

Kiekvienos organizacijos na
rių pareiga reikalauti, kad jų 
išrinktoji vadovybė eitų prie 
draugiškų ir vieningų santykių 
su kitomis organizacijomis, 
kad tie santykiai stiprėtų ruo
šiant dirvą galingam demo
kratiniam frontui, kurio šali
ninkais esame kiekvienas.

Mūsų tarpe rask- labai ma
žas nuošimtis išsigimėlių, ku

rie yra priešingi demokrati
niams tikslams. O demokrati
jų tikslas šiandien yra jungti 
vienybei! visus civilizaciją, 
laisvę ir progresą mylinčius 
žmones, kad greičiau užbaigus 
su šio amžiaus barbarais—kru
vinuoju nacifąšizmu ir atsie
kus galutiną laimėjimą.

Šiandien visas pasaulis yra 
įsitraukęs į atvirą kovą už 
laisvę ir demokratiją. Nuo tos 
kovos niekas negali būti nuo
šaliai, neįmanoma būti bešaliu 
ir tie, kurie sakosi ar gal net 
tikisi esą neutralūs ir stovi 
nuošaliai einamos kovos, jie 
apgauna tik patys save. “Be
šališkumas” tai blogiausia tak
tika šiuo laiku, nes su ja duo
dama didelės koncesijos žmo
nijos ir civilizacijos priešui, 
kuris tik ir jieško visokių bū
dų, kad sukiršinus pažangią
sias jėgas, iškėlus kokius nesu
sipratimus ir tuo būdu suskal
džius demokratinę vienybę ne
naudai mūsų visų.

Tik per susitarimą, tik per 
vienybę ir veiksmus už mūsų 
visų .bendrus reikalus bus ga
lima sutvirtinti pažangiąsias 
jėgas ir.nugalėti tas tamsiąsias 
barbarų govėdas, kurios šian
dien tyko pavergti visą pasau
li-

Mes, Argentinos lietuviai, 
esame pasaulio žmonijos dalis. 
Mums, lygiai kaip ir kitų tau
tų žmonėms, šių dienų realybė 
stato svarbias pareigas atlik
ti, o jas atlikti galėsime tik 
rasdami bendrą kalbą ir susi
tarimą bendruose mūsų reika
luose. Tik pažangiųjų lietu
vių vienybėje glūdi jėga, kuri 
galės nustumti šalin kylančias 
juodąsias jėgas ir pasekmin- 
giau prisidėti prie bendros pa
saulio kovos, kad žmoniją ve
dus į šviesesnę ir laimingesnę 
ateitį. “Momentas.”

Anglija Ima Armijon 18 
Mėty Jaunuolius

London. — Anglijos kara- 
liūs pasirašė valdžios įsa
kymą, kuris šaukia armijon 
18->kos metų jaunuolius.

London. — Pranešama, 
kad Danijos karalius Chris
tian X, susižeidęs, nukritus 
nuo arkfio, eina vis silpnyn 
ir praranda sąmonę.

Vienintelis teisingas ir prak
tiškas būdas išvengti baisią 
gumos stoką yra paskirstyti 
gazoliną. Visą tautą apiman
tis racijonavimas prasidės lap
kričio 22 d. Jau dabar per 
greitas važiavimas sustabdytas 
su maksimumo greitumu iš 35 
mylių per valandą visiems ka
rams Suv. Valstijose, apart 
sunkvežimiams ir busams, ku
rie daro reguliares kelionės. 
Lėtas važiavimas taupo gazoli
ną ir padangas.

Trūkusiai ir Pasiaukojimai
žmonės, kurie vartoja kuro 

aliejų šildyti namus 30 valsti
jose, kur kuro, aliejus buvo pa
skirstomas, turės apsieiti su 
apie 2/3 norpialio kūro šią 
žięmą, jeigu aliejaus nepakei
čia anglimi. Pakeitimą nuo 
aliejaus į anglį turės pasida
linti nuomininkas ir savinin-

Tai japonų tavorinis laivas netoli Australijos. Laivas dega. Ant jo pasekmingą 
užpuolimą padarė Australijos kruizeris.
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Vėl Prašvis Rytas 

Naujas!
Purvais apdrabstytas Jos kruvinas veidas, 

Ant lūpų uždėta spyna geležinė,
Jos ausis teb’skriodžia kurtus šūvių aidas, 
Bet kerštu liepsnoja Lietuvos krūtinė!

Jos teises tironai po kojų pamynė 
Ir rūbus nuplėšė, rankas surakino, 
O Jos brangius sūnus, kaip mišką išskynė, 
Neklaidingos kulkos, vokiškojo švino . . .

Jos išverstos akys, audringai žaibuoja, . 
širdis sukietėjus į keršto granitą: 
“Atkeršyt grobuonims!” Jos mintis vis moja, 
“Už tą baisią skriaudą tautai padarytą!”

Tik atdūsiai kurtūs, vaitojančios sielos; 
Kerštu jau pritvinkęs ir Lietuvos oras; 
Visur vien tik verštai ir spygliuotos vielos, 
O prie vartų niuro vokietys nedoras.

Mūs rankoms tašyti budinkų sienojai, 
Šiandien nuodėgaliais virtę;
Išteriotos girios ir sodai ir gojai— 
Išvežė plėšikai iškirtę.

Kur tik Ji nežvelgia, matos vargas vienas;
Varo dar kraujuotą vagą artojas,
O iš paskos eina ir švinas ir plienas— 
Nagaika ant jo užsimojęs. . .

Ji turi daryti tai, kas prisakyta,
O jei ne, “stok prie sienos!”
“Duok vokiečiui viską,” taip, mat, patvarkyta, 
“O tau tik kančios vienos.”

Ji klaupias prie kryžiaus ir vėl greitai sto
jas,

Kerštu užliepsnoja krūtinė!
J kulkas sulietas Jos išganytojas, 
Kurios Josios sūnus išskynė ...

Jos veidas išbalęs ir akys paniurę,
Džiaugsmo šypsena nušvinta,
Kaip kulka nužnybia vokiečio kepurę, 
Vokietys negyvas krinta!

Jos lūpos suvirpa: “Ačiū tau, dievuli,
Nors vieną plėšrūną nudėjo!
Garbė partizanui už taip taikų dūlį, 
Tik aidas nuskambėjo.

“Skriaudų, nedorybių jau per pilnas saikas, 
Atsiteist... Oi, koks ima noras!
Neužmirš tą skriaudą mano vaiko vaikas—
Atlygins tau, vokieti, nedoras!

• “Ne šiandien, tai—ryt, tavoji galybė, 
Aš jaučiu, bus sutrėkšta!
Susikuls, kaip stiklas, vokiečio puikybė, 
Ta diena Rytuos jau brėkšta!

“Mes ginsim tuos žvėris iš savo tėvynės,
Kaip šunų padūkusių gaujas!
Nuslinks tad slogutis nuo tautos krūtinės, 
Vėl prašvis rytas naujas!”

Dėdė Vincas.

Kol Laisvi Bus Visi!
Pagal ALBERTĄ L. KROKETĄ

Jonas Kaškaitis

(Drąsiai, maršo taktu.)
Jūs—bočių didvyrių ainiai, 

Pasaulio laisvės jūs gynėjai,
Kardus iškelkite šauniai, 

Kaip drąsiu krauju paveldėjot.
Ir pamanyt juk nejauku, 
Kiek ten baisių, skaudžių aukų! 
Pagalbą skubinkim laiku, 

Kur kaujas armija drąsi!
Tik vien kalbėt — skurdu: 
Greičiau griebk už kardų!
Kapok, kapok, 

Kol laisvi bus visi!
Jūs—bočių didvyrių sūnai— 

Sutraukėt pančius vergijos.
Teskamba obalsis nūnai: 

“Pasaulis demokratijos!”
Jūs’ priešas velniškai žiaurus, 
Baisingus pleškina karus.
Bet jungia rytus-vakarus 

Liuosybės vėliava šviesi.
Pirmyn visi kartu!
Greičiau griebk už kardų!
Kapok, kapok, 

Kol laisvi bus visi!

JONO MIRTIS
VANDA VASILEVSKA

Jonas Piskoras keliavo į rytus. Nuo 
susidūrimo dienos miške, akis akin su 
policininku Liudziku, jis žinpjo, jog jam 
nebėra išsigelbėjimo. Dabar jau nebebu
vo atkakliai įtūžusio Liudziko, dabar Jo
ną glėbė visagalinčio įstatymo replės. 
Įstatymo sargybiniai negalėjo abejoti, 
kieno kirvis išrašė kruvinus ieroglifus 
sniege. Juos lengvai galima perskaityti, 
ir Jonas nesiguodė viltimi, kad tuo kas 
nors dar gali abejoti. Kelias dabar jau 
buvo uždarytas, tiltai sudeginti. Jau yra 
žinoma jo išvaizda, ir smulkus žymių 
aprašymas pasiekė visus namus, kur mė
lynavo mundirai ir buvo policijos punk
tai, visas valsčiaus valdybas ir miestelių 
pašto įstaigas. Dabar jį vijosi ne tik 
Liudziko kojos, bet šimtai kojų. Dabar 
į jį žvelgė ne vienos akys, bet šimtai 
akių. Dabar jį persekiojo ne vienas žmo
gus, bet griežtas, nepermaldomas, rūs
tus įstatymas, kuriam žmogus neturėjo 
nei veido, nei vargingų dienų, nei tamsių 
nakčių, o buvo tam tikras numeris kitų 
numerių eilėje.

Iš vakarų į rytus, iš šiaurės į pietus 
Jonui nebuvo išsigelbėjimo. Jo drabu
žiai tysojo skudurais, alkis džiovino są
narius, sunki, lyg pririštas prie kūno 
rąstas, pūliuojanti koja negi jo. Kol dar 
žemę dengė gilus sniegas, Jonas slėpėsi 
dievo ir žmonių apleistose lūšnose, į ku
rias niekas nepažvelgdavo. Bet dabar 
nutirpęs sniegas padarė prieinamus pa
čius nuošaliausius užkampius, visur ga
lima sutikti žmonių, ir jis suprato, jog 
jam čia nesibaigs geruoju. Kaip vienin
telis išsigelbėjimas, kaip vienintelis iš
ėjimas iš užsidariusio rato, išplaukė jo 
mintyse siena. Siena, atitverianti šalį, 
apie kurią jam pasakojo kažkada Petras 
Ivančukas prieš tai, kai jį uždarė į ka
lėjimą; atitverianti šalį, kurioje valstie
tį laiko žmogumi, bet ne užguitu žvėri
mi.

Ir Jonas1 ėmė slinkti į rytus naktimis, 
slaugydamasis, atsargiai, sukąsdamas 
lūpas, kai jautė skausmą kojoje. Jis nak
tis praleisdavo pelkėse: drebėjo ir blaš
kėsi ant drėgnos žemės. Vis toli ir toli 
jis nuo gimtojo kaimo. Ir Jonas nesupra
to, kaip čia galėjo atsitikti, kad jam rei
kia palikti Olšinai — upė, ežeras, vis
kas, prie ko jis prieš daugelį metų grįžo 
iš vokiečių nelaisvės, iš didelio miesto 
Berlyno, kur buvo išvežtas į darbus.

Naktimis, gulėdamas karklynuose, jis 
negalėjo užmigti ir žiūrėjo į žvaigždė
mis nusėtą dangų.

— Atitrūkau nuo visko... Kas gi da
bar daryti? — klausė jis savęs.

Ir tai, kad jis palieka gimtinę, kas 
kartas vis labiau tolsta nuo savo žemės 
ir savo vandens, rodėsi jam kaip pikta 
apgaulė, nesąs iš tikro vylius, sunkus 
košmaras, kuris užgula žmogų — kan
kina, smaugia, mirtinai ištampo. Rodė
si, kad reikia tik užmigti — ir rytas iš
sklaidys blogą sapną: jis vėl išgirs, kaip 
ežeras plakasi į akmeninius krantus, vėl 
nuleis į skaidrų, priaugusį žolių vande
nį žuviai gaudyti kablius ir, pasiėmęs 
dalgį, nueis į Paraistę aukštos, kvapios 
žolės pjauti...

Bet . čia mintis trūko, nyko sparnuotos 
svajonės. Iš ten, iš Paraistės pievos, atė
jo nelaimė, ten ji gimė, ten išaugo į sle
giantį košmarą. Kiek kartų Vokietijoje 
jis sapnavo Paraistės pievą, pačią ge
riausią iš visų pievų... Kiek kartų jam 
vaidenosi, jog jis plačiai užsimojęs pjau
na palkšvų žiedų išmargintą pievos žo
lę... Ir kas gi išėjo? Kam buvo reika
lingas triūsas ir pastangos, jei dabar Pa
raistę šienaus kitas, jei tam kitam pui
kioje pievoje žels žolė ir to kito karvės 
duos daug riebaus pieno, o jis, Jonas, ne 
tik nematys Paraistės žolės, bet ir tų 
viksvų, kurios auga už upės pelkėje?

Ne, jis negalėjo to suprasti, negalėjo 
protu apimti. Kiek jis įdėjo darbo, kai 
ėmėsi karo paliktas atviras žemės žaiz
das užversti, kad galėtų vėl sėti ir susi
laukti nors menko derliaus... Kiek die
nų jis žalojo savo rankas, traukdamas

iš vandens ir vilkdamas iš laukų spyg
liuotąsias vielas, kad nesusižeistų galvi
jai, dabar nebe jo galvijai...

Visa tai netilpo Jono įkaitintoje galvo
je. Kaip aklas, kaip kurčias, kaip ne
atsitraukiančios minties apniktas, jis te
žinojo viena: bėgti, bėgti! Greičiau, grei
čiau vilkti skaudančią koją, nugalėti mė
tantį pakaitomis iš karščio į šaltį silp
numą, kad be baimės galima būtų par
virsti, kur pakliūva, nesiklausant, ar ne
girdėti netoliese kieno nors žingsnių...

Taip skubėdamas, jis vilkosi nepapras
tai pamažu, bet kas kartas slinko į prie
kį, vis tolyn nuo Olšinų. Jį skyrė nuo jų 
vis naujos pelkės, nauji vandenys, nau
ji miškai ir girios. Iš čia į Olšinus ne
bebuvo kelio grįžti...

Retkarčiais, kada jis jautė iš bado 
nusilpnėjimą, o skilvis nepriimdavo dau
giau nei rūkštinių lapų, nei ajarų, jis 
įsidrąsindavo užeiti pas žmones. Pasi
rinkdavo nuošalesnes pamiškėse trobas, 
kur niekas negrėsė. Jam pakišdavo duo
nos riekę, ragaišio gabalą, virtą žuvį. 
Kai kur pasiūlydavo pernakvoti, bet jis 
vengė nakvoti pastogėse: bijojo, kad jo 
neįduotų. Žmonės nieko jo neklausinė
jo, ir jis galėjo sau eiti toliau. Gal būt, 
juos gąsdino jo apžėlęs laukinis veidas, 
gal būt, sulaikydavo gailestis, o gal būt, 
jie numanė, kodėl jis eina į tą pusę, — 
todėl, kad buvo visai aišku, kur jis eina.

Pagaliau, Jonas pasiekė savo šalies 
pakraščius — alksnio miškelius, nepra
einamas pelkes, tankius juodmiškius. Čia 
jam pavyko surasti vadovas.

Dusliai ošė, medžiai. Pagaliau takas 
išvedė į plynumas, į neturinčius nei ga
lo, nei krašto pelkynus. Jonas apsižval
gė. Miškas stovėjo glaudžia užtvara, 
aukšta siena, galingu sustiprinimu pel
kių ir klampių bagnų pakraštyje. Čia 
buvo kito pasaulio pradžia. ‘Plačiai į to
lius ėjo neišmatuojamos, samanų, viks
vų, spanguolių lapų nuklotos lygumos. 
Tik kur-ne-kur garbanavosi nykštukai 
berželiai — judėjo lanksčios jų šakos, 
nedrąsiai kilo nuo žemės baltas liemuo. 
Bagnos alsavo drėgme, dvelkė aštrus 
mirkstančių vandenyje durpių kvapas. 
Saulės įšildytose balelėse žaidė įvairia
spalvės — rusvos, melsvos, žalios ir fio- 
letinės — dėmės.

— Čionai... — sumurmėjo vadovas, 
ir Jonas atsistojo ant siauro nutiesto per 
pelkę iš medžių stuobrių tilto'— juo ėjo 
kelias per bedugnę, kurią slėpė apgau
linga augmenija, sėmusi iš pelkės jėgas 
savo silpnam žemiškam gyvenimui. Iš 
abiejų Jono pusių ir priešais jį buvo ne
aprėpiama, lyg išmiręs plotas, pelkė. Ne- 
sisupo mažyčių beržų šakose paukščiai, 
tik aukštai melsvoje padangėje kabėjo, 
išskėtęs didelius juodus sparnus, miškų 
plėšikas, vanagas.

Lazda įkrito į balą. Jonas pasviro ir 
vargiai ištraukė ją. Išdavikiškai ėmė 

• kliuksėti rudas, riebus vanduo, suban
gavo žalias paviršius, sujudo ir klastin
gai įlinko. Vadovas neramiai atsigrįžo, 
bet Jonas jau atgavo pusiausvyrą. Jis 
ėjo atsargiai dėdamas ant sutrūnijusių 
samanotų rąstų kojas.

Toli horizonte driekėsi viršum balos 
pilkas rūkas, jis raizgėsi palei pačią že
mę, plaukdamas tolyn, lyg į pasaulio 
kraštą. Valandėlei apsisuko galva — 
priekyje buvo nežinia kieno ir kada nu
tiestas iš medžių stuobrių tiltas, bet vis
kas aplinkui atrodė, kaip beribis van
duo, kaip ežeras ramią dieną, ir lygiai 
kaip ežeras kėlė nerimą neišmatuoja
momis gelmėmis. Rodėsi, reikia tik pa
kilti vėjui — ir sujudės žalioji plynuma, 
ims siausti bangos, sušniokš, kaip aud
ros išjudinta didžiulė upė, bekraštė ly
guma.

Saulė kaitino, ir iš pelkės kilo vis stip
resnis kvapas. Vanagas kabėjo nejudė
damas, kaip lemtingas ženklas danguje. 
Kojos vis dažniau pajusdavo išdavikiš
ką sutrūnijusio medžio minkštumą, tai 
šen, tai teų -reikėjo peršokti nuo vieno

MEN aU
&rąsto ant kito, o juos skyrė pridengta1 

žalių samanų ir lapelių kilimėliu bedug
nė.

Kankino troškulys, bet, kai Jonas pa
silenkė pasisemti iš įdubimo vandens, 
ranka pateko į taukuotą ir beveik karš
tą skystį, sujudėjo įvairiaspalvis pavir
šius, prasivėrė tamsi bedugnės akis. 
Pirštais varvėjo rusvas, saulės įkaitin
tas skystis. Ne, tai nebuvo tinkamas 
gerti vanduo, tai nebuvo paprastas iš pa
prastos pelkės vanduo...

Jonas jautė nuovargį, ir jam reikėjo 
įtempti visos pajėgos, kad suspėtų pas
kui vadovą. Tas žingsniavo priešakyje 
lengvai, be jokių pastangų, lyg skriste 
skrido. Gerokai sudėvėtos vyžos vos sie
kė paklotus rąstus, lyg būtų šliaužusios 
jais, jis nė karto neįmerkė lazdos į balą.

Vakarop palkšvas rūkas dar labiau 
sutirštėjo, ir nuvargusioms akims nusi
šypsojo žalias alkas, glaudi įsirėžusio 
kyliu į pelkėtą lygumą miško siena. Jo
nas pagreitino žingsnius.

Čia žolė augo sausa ir kieta, spanguo
lių lapai buvo didesni ir kas kartas ny
ko įvairiaspalvių dėmių nuklotos balų 
akys. Paviršius kilo' aukštyn, žaliavo 
aukšti krūmai, ir netrukus džiuginamai 
sudvelkė kartus alksnių kvapas, sužaidė 
didelių medžių šešėliai.

Vadovas sulėtino žingsnius.
— Dabar eik iki pat upokšnio. Per- 

brisi upokšnį, ir baigta. Palūkėk iki va
karo: vakare eiti laisviau. Kitoje upokš
nio pusėje siena, ten maža kas vaikšto. 
Čia iš šono bala, jos niekas nepereis. 
Eik, vadinasi, tiesiai, neskubėdamas...

Jis atydžiai pasižiūrėjo į Joną. — Lai
mingos kelionės, drauge...

Jonas neatsakė. Atsisėdo prie medžio 
ir žiūrėjo, kaip tas grįžta atgal. Lygiais, 
lengvais žingsniais ėjo vadovas iš me
džių stuobrių nutiestu tiltu, slinko pir
myn, kas kartas mažėjo ir,’ pagaliau, 
dingo visai palkšvuose toliuose, pelkių 
jūroje.

Ten, kitoje pusėje, dūlavo pilka juos
ta, lyg išsidriekęs palei žemę debesis: 
miškas prie upokšnio, kuris reikėjo Jo
nui perbristi. Ir čia taip pat ošė viršum 
jo galvos miškas, jis čežėjo, alsavo, šla
mėjo tūkstančiais balsų. Garsiai krykš
tavo slanka ir šokinėjo krūmokšniuose 
maži, vikrūs, čiauškią paukšteliai. Kve
pėjo sušutusiais lapais, pūvančiais iš 
kartos į kartą žemėje, — kas žino, ar 
yra kada nors palietusi juos žmogaus 
koja.

Joną tebetroškino. Jis nuraškė šake
lę gailio ir sutrynė pirštais. Nosin mu
šė stiprus gaivinantis aromatas, bet troš
kulio nenumalšino. Netrukus apspito di
delės, pilkos musės, kurios įkyriai zirzė, 
lakstė prieš akis — pagaliau, vienai pa
vyko įgelti Jonui į veidą. Jonas nusikei
kė ir pakilo. Jis nužingsniavo neskubė
damas, atsargiai, kaip buvo nurodęs va
dovas, — tiesiai į priekį. Po kojų pai
niojosi šakos, kliudė eiti, apraizgę krū- 

v mus, vijokliai *ir apynių stiebai. Laikė 
už apdaro laukinių aviečių dygliai — 
kiekvienas žingsnis mažino jėgas. Bet 
tolumoje jau pasigirdo vandens čiurleni
mas, tekančio upokšnio paslaptinga dai
na.

Į skietmedžio, šaltekšnio ir putino krū
mus veržėsi aukštos, tiesios nendrės, če- 
žėjusios sausu, stikliniu gaudesiu ir di
dinusios tankumyną. Krykštelėjo lauki
nė antis ir nutūpė kažkur toli. Pro žalių 
šakų vožtuvą nebuvo matyti dangaus, 
visur viešpatavo drėgna, žalia prieblan
da. Jonas sustojo ir įsiklausė. Nerūpes
tingai čiulbėjo paukščiai, vienodai čežė
jo nendrės ir tyliai čiurleno kažkur ne
toli vanduo. Jonas atsargiai žengė pir
myn. Po kojų sukliuksėjo, tarp nendrių 
prasivėrė didelė įlankėlė — pasirodė ty
ras, tekantis vanduo. Jonas atsigulė 
kniūbsčias ir įmerkė veidą j švelnias 
bangas. Vanduo buvo raudonas ir skai
drus. Raudoname smėlyje vikriai raičio
josi maži, juodi gyvūnėliai. Jonas gėrė 
šaltą ir švarų vandenį užspringdamas, 
užmerkęs akis, pilna burna, net juto 
skausmą viduriuose.
(Pabaiga sekančiam Meno Skyriaus pusi.)

&

Elizabeth ir Hacken
sack, N. J.

Noriu pranešti, kad geri 
mano draugai Uleskiai iš Eli
zabeth, N. J. ir Zizai iš Hack
ensack, N. J., pirko bendrai 
naują biznį. Draugas J. Ules- 
kis turėjo Elizabethe savo biz
nį per daug metų, “Barber 
Shop” (barz d ask uty k lą). Abu 
Uleskiai labai draugiški ir ma
lonaus būdo žmonės. Todėl ti
kiu, kad jiems seksis šis biz
nis. Biznis labai gražioje vie
toje, 27 Washington Ave., 
Washington, New Jersey. Bus 
bendrai valgykla ir alinė ir 
net turės apie 20 kambarių, 
jie juos išnuomoja kitiems.

Tik gaila, kad jau Uleskiai ne
turės tiek liuoso laiko lankyti 
mūsų parengimus, kiek lankė. 
Be to, Uleskiai — seni Laisvės 
skaitytojai ir pritarėjai. Tikiu, 
kad jie ir ant toliau liks Lais
vės skaitytojais.

Draugai Zizai iš Hacken
sack, N. J., jis irgi buvęs biz
nierius, ir labai malonūs ir 
draugiški žmonės.

Tad šitos dvi šeimynos jau 
apleidžia savo šenąsias vietas, 
nes jie ten ir patys gyvens. 
Biznį jau atidarė spalių 20 d.

Linkiu nuo savęs Uleskiams 
ir Zizams geriausių pasiseki
mų naujame biznyje.

Giminaitė.

Nashua, N. H
Ir mes našviečiai prisidėjo

me prie to garbingo tikslo, 
kuriam buvo So. Bostone su
rengtas masinis mitingas spa
lių 4 dieną. Tai buvo mitingas 
dėl suteikimo medikalės pa- 
gelbos Sovietų Sąjungos kovo
tojams. Mes nuvežėme ir {tei
kėme $54.50. Draugai ir drau
gės sekamai aukavo:

M. ir J. Virbickai $10, J. 
Egeris, K. Barauskis ir V. Vit
kauskas po $5. Po $2: D. Pal
tanavičius, N. Radzevičius, K. 
Paulauskas, Marcelė Jonienė, 
F. Vainauskas, W. Stanapei- 
dis. Po $1 : D. šimkonis, W. 
Bredis, J. Kvariaučius, M. L. 
McDermott, D. Degėsis, J. 
Stenčiūnas, J. Mary Jonienė, 
J. Jonis, R. Žukauskienė, K. 
Zalanskas, M. Davičienė, D. 
Paznokas, S. Česnulevičius, B. 
Paltanavičius ir V. Ivanas. Po 
50c.: Rastenis, U. Balukonie- 
nė, M. Večkienė.

Šitie draugai padėjo man 
aukas rinkti: J. Virbickas, F. 
Bulsevičius ir J. Egeris.

Varde Sovietų didvyrių ir 
nuo savęs tariu širdingiausi 
ačiū visiems aukotojams.

V. Vilkauskas.
Nuo Red.: Kai kurios pa

vardės buvo labai sunkiai 
įskaitomos. Tad jeigu kuri ne 
visai teisingai atžymėta, atlei
site.

1

I

Bayonne, N. I, Apylinkė

I

VAKARIENE
IR ŠOKIAI

Rengia L.D.S. 8 Apskr. 
ir L.D.S. 26 Kuopa.

Šeštadienį,

Spalių 31 October
LIBERTY HALL 

329 Broadway, 
Bayonne, N. J.

• • 
šokiai prie geios 

orkestras
. Prasidės 7:80 vai. vak.

Tlkietas $1.50.
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PETRAS DRAMBLYS Milwaukee, Wis. po pietų ji kalbėjo per radijo 
iš WISN stoties. Po radijo kal
bos ji buvo pakviesta ir daly-

Apysakaitė—Parašė Dėdė Vincas VIRŠ 6,000 ENTUlZIASTIš- vavo Community War Chest 
KAI PASITIKO RUSIJOS darbuotojų susirinkime. Ji čia

(Tąsa)
Taip kalbėdami vyrai ir moterys, dar 

visai nežinodami, už ką Petras taip įdū
ko, bei kas atsitiko po medžiu, artinosi 
prie Petro sodybos. Tik viena Julė, už
uolanka bėgdama, pakrūmėmis slapsty- 
damosi — skubėjo pas Jurgį, kad jeigu 
dar gyvas, tai kuom nors 'jam pagelbėti, 
o jeigu jau nusmaugtas, tai nors sutvar
kyti jo drabužius pirma, negu kaimiečių 
akys pamatys, tikros tragedijos priežas
tį.

Tačiaus minia praėjo pro medį, nieko 
ten nepastebėjus. Petras, parbėgęs na
mon, greitai nusidraskė drabužius, puo
lė į pas šulinį esantį, pilną šalto van
dens, lovį ir pradėjo praustis. Paskui 
nubėgo į stubą, apsivilko naujai išskalb
tais skalbiniais, įsmuko į išeigines dra
panas, pinigus į kišenių, kepurę ant gal
vos ir į arklydę. Ten nubėgęs, pasiža
bojo greičiausią arklį, kanęių į ranką, 
pats ant arklio ir išlėkė nei viesulos ne
šamas. Vyrai jau buvo visai arti jo so
dybos, kai jis išlėkė pro kitus vartus.

“Nugi žiūrėkit! Jau. jis neša savo ku
dašių, kad net dulkės rūksta!” pirštu 
rodydamas, riktelėjo vienas iš būrio.

“Ale kur jį dabar velnias neša?” atsi
liepė kitas.

“Kur neša, ten ir nuneš. O jūs visi 
dabar galite patriūbyti jam į. ..” prasi
šiepė vienas karštuolis.

“Tai tu pasivyk ir patriūbyk,” krims
telėjo kitas.

“Dieve padėk tau, Petreli, kad paro
dęs jiems savo sėdynę išdūmei savais ke
liais,” nusijtiokė ant lazdelės kretenda- 
mas senelis.

“Nesišaipyk perdaug, ba sugrįžęs ir 
tavo senus kaulus gali išversti, kaip iš 
maišo,” nusijuokė kitas.

Saulė leidosi, kaimiečiai skirstėsi, dū
lino į savas sodybas ir pradėjo savos ruo
šos darbus. Tik vienas Petras, kančium 
plakdamas arklį, lėkė pats nežinodamas, 
kur. Jis nebėgo nuo to būrelio kaimie
čių, o, ne! Petras Dramblys savo gyve
nime, nuo kovos lauko dar nėra bėgęs 
ir nebėgs! Jį ginėsi Jurgio iššokusios 
ant kaktos akys, perkreiptos lūpos ir pa
mėlynavęs veidas... Jis bėgo nuo teismo 
ir mirties bausmės. Ir juo greičiau jis 
lėkė, tuo arčiau jautė, kad iš paskos le
kiančios mirties kaulėta ranka stveria 
jam už apikaklės ir lupa nuo arklio. Jam 
norėjosi išbėgti, kad ir iš pasaulio, bile 
tik pabėgti nuo mirties, kurios jis bai
siai bijojo. Jo sąžinė išmetinėjo jam už 
žmogžudystę, o kerštas tenkinosi, kad 
tinkamai atsimokėjo už apgaulę. Nors 
mirties baimės riečiamas į kamuolį, bet 
vis dar tebegriežė dantimis keršydamas 
Julei, kad ir jos gerklės nepasiekė jo 
kieti pirštai.

Dalėkęs didmiesčio pirmuosius gatve- 
kario bėgius, nušoko nuo putoto arklio, 
kančium paplakė arklį atgal, nusviedė 
kančių, sėdo į gatvekarį ir nudardėjo 
į miesto gilumą. Pribuvęs į miesto cen
trą ir kiek atsipeikėjęs iš įšėlimo, įslim- 
pino į restauraną, pasivalgė vakarienę 
ir vėl išėjo ant gatvės. Ilgai jis slampi
nėjo gatvėmis, stovyniavo ties krautu
vių langais; bandė šį bei tą galvoti, bet 
nepajėgė susigaudyti išsiblaškiusios 
minties bei išnarplioti į kerštą ir pa
giežą įsinarpliojusius savo nervus. Tik 
kada bežioplinėdamas pavargo ir miesto 
gatvės visai ištuštėjo, žiburiai prigęso, 
Petras įkiūtino į antrarankį viešbutėlį, 
po kitu vardu ir pavarde nusisamdę 
kambarį, įsmuko kambarin if* greitai už
sirakino duris. Po to kiek palūkėjęs, pa
siklausęs, apžiūrėjęs visus kampus, lovą 
ir po lova — nusirengė, užgesino švies<, 
atsigulė į lovą ir pradėjo pats save eg
zaminuoti.

Galvoj užčiuopė daugybę guzų. Neku- 
rie buvo kiauri, glitūs ir peršėjo. Jautė 
smūgių skausmus visame kūne, veide; 
skaudėjo net ir pirštų krumplius ir tin
giai lankstėsi pirštai. Apčiupinėjęs vi
sas skaudamas vietas, vėl pradėjo šėlti. 
“Nejaugi tie, varlės, kuriuos aš galėjau 
išdrabstyti pro langus, mane taip skau
džiai apkūlė?! Mane, Petrą Dramblį, ku
rio visas kaimas bijo, kuriam visi iš ke
lio traukiasi! Ir aš, Petras Dramblys, 
pralošęs mūšį ir autoritetą, dar kaip 
koks durnius pabėgau ir iš savo ūkės!”

Šitaip apsimąstęs, jis taip vėl įšėlo, 
kad iššokęs iš lovos vėl pradėjo rengtis, 
kad vėl bėgti kaiman, užmušti ir Julę,

padegti visas tris sodybas ir tik tada 
jau dumti, kad ir į kraštą svieto! Bet 
jam pasilenkus susiraišioti batų apiva
rus, pradėjo svaigti galva, marguliuoti 
akyse, nucypė per ausis ir, tarsi ranka 
kas palytėjo petį. O kada jis atsigrįžo, 
prieš jo akis stovėjo milžiniška Jurgio 
figūra su išvirtusiomis ant kaktos aki
mis, perkreiptomis lūpomis ir apmūsi
jusiu veidu!

Petras nutirpo iš persigandimo. Krau
jas staiga atvėso, kaip įkaitinta geležis, 
įmesta į šaltą vandenį. Greitai nusimo
vė batus, išsinėrė iš drabužių, smuko į 
lovą, užsiklojo galvą, užsimerkė ir tū
nojo, kaip baubu įbaugintas kūdikis, 
motinai iš kambario išėjus. Taip betū- 
nodamas, nesileisdamas į jokias mintis, 
o iš baimės bijodamas net pasijudinti— 
užmigo.

Vasaros saulė tarsi apsistojusi kaiti
no akmenimis grįstą gatvę, kuri tysojo 
didelės upės pakraščiu. Laivai, prikišę 
savo didžiules nosis prie gatvės šono, o 
per raudonas savo šnerves išleidę inka
rus—ilsėjosi ilgas keliones atlikę. Jų 
galuose plevėsavo įvairių šalių vėliavos, 
o ant denių vaikštinėjo tų šalių jūrei
viai, šiokias ar tokias pareigas atlikinė
dami.

Vieni šių laivų, subaubę kelis kartus, 
apleidinėjo prieplaukas, kiti taip pat 
baubdami, kišo savo nosis į išplauku
siųjų vietas. Būriai muskuluotų vyrų, 
nuo kaktų prakaitą šluostydamiesi, ant 
ratukų lengvesnes prekes veždami — 
nardė pro vieni kitus, tarsi kokios tai 
nematomos rykštės plakami ar iš savo
liuoso noro lenktyniuodamiesl. Vieni ve
žė tavorus iš laivo, kiti į laivą. Gi iš ša
lies žiūrint atrodė, kad jie tuos pačius 
tavorus įveža į laivą ir vėl su tais pa
čiais tavorais išvažiuoja. Gi čia pat ant 
gatvės tratėjo vežimai, tauškėjo arklių 
patkavos, žybčiojo kibirkštys, rėkalojo 
arklių valdytojai.

Šitame triukšmingame susigrūdime, 
žmogaus ir arklio prakaito tvaike, tarsi 
paklydęs kaimenėj veršelis, kaip kam po 
kojų pasimaišydamas, sukaliojosi ir mū
sų Petras. Jis, nusižiūrėjęs panašų į pa
reigūną vyriškį, ilgai taikstėsi, kol gavo 
progą prie jo prieiti, o priėjęs, pasitei
ravo:

“Atsiprašau, Mister. Aš norėčiau gau
ti darbą ant laivo, bet nežinau, nė kur 
kreiptis, nė ko prašytis.”

“Jei nežinai, tai ir nereik,” prasišie
pė užklaustasis ir, peržvelgęs Petrą nuo 
galvos iki kojų, dadėjo: “Jei nori dirbt, 
tai nusimesk švarką, pasiraitok ranko
ves, štai ratukai, stok į kaleiną ir da
ryk, ką ir šie vyrai daro. Du doleriai 
ant dienos, darbas nuo šeštos ryto iki 
šeštos vakaro/’

Petras papurtė galvą, pasitraukė į ša
lį ir vėl taikstėsi ko nors paklausti. Bet 
pamatęs ateinantį didelį policistą, nėrė 
skersai gatvės ir smuko į saliūną. Čia 
jis radęs du, pusėtinai įsiplėšusių jūrei
viu, manė radęs, ko jieškojo. Gi norėda
mas sueiti į artimesnę pažintį ir pasi
rodyti esąs vyru, drąsiai užklausė: “Ką 
gersite, vyrai?”

Petrui, už gėrimus mokant, drebėjo 
rankos. Juk tai pirmas atsitikimas jo 
gyvenime, kad tokią “krūvą” pinigų iš
mesti ant niekų ir dar* su nepažįstamais 
žmonėmis, praleisti net trisdešimts- cen
tų! Bet šykštumas turėjo nusileisti pro
blemai, kuri visu sunkumu slėgė jį prie 
žemės ir neišsiteko jo galvoje. Išgėręs 
kelis stiklus alaus bei degtinės ir Petras 
pasidarė daug minkštesnis, linksmesnis 
ir drąsesnis. Todėl jis ir pasiteiravo:

“Aš irgi norėčiau gautįdarbą ant lai
vo ir pamatyti pasaulį. Bet visa bėda 
tame, kad nežinau, kur kreiptis.”

“O, o, vaikine, kas ko įieško, tai ir 
randa. O prieš tokius vyrus, kaip tu, 
jeigu tik jie moka savo sunkias kumštis 
tinkamai pavartoti, tai ir kapitonas ke
purę kilstelėja. Nesirūpink. Mudu tave 
ant laivo, duodu žodį, užsodinsime. O 
tapęs jūreiviu, vaikine, pamatysi, ko 
nesi matęs, išgirsi, ko nesi girdėjęs. Ger
kim dar po vieną ir einam pas mergas!”

“O, ne! Aš pirma darbą noriu gaut,” 
spyrėsi Petras.

“Tai kas tu, po velniais, būsi per jū
rininkas, kad mergų bijai?” nusikvato
jo vienas.

(Bus daugiau)

KARŽYGE LIUDMILĄ 
PAVLIČENKO

Spalių 15 d., vietos audito
rijoj virš 6,000 publikos iš
klausė leitenantės Liudmilos 
Pavličenkos, narsiosios karžy
gės, kuri savo ranka nudėjo 
309 nacius, atsišaukimą į ame
rikiečius sukriušinti fašizmą. 
Jos atsišaukimas buvo išvers
tas anglų kalba per Nonna 
Anderson, kuri važinėja kar
tu su ja.

Nors daugelis iš publikos 
suprato jos rusišką kalbą, ką 
parodė tankus atsiliepimas ir 
delnų plojimas, kada ji kai-, 
bėjo, bet jos dvasia persiėmė 
visa publika, kurioj buvo įvai
riausių pažiūrų žmonių.

Baigiant savo kalbą Liudmi
la ragino visus veikti, kad su- 
kriušinus fašizmą, * baigdama 
sekamais žodžiais:

“Rusija kovoja už savo gy
vybę miesteliuose ir didžiųjų 
miestų gatvėse. Štai kodėl 
Raudonoji Armija taip griež
tai kovoja Stalingrade. Štai 
kodėl Rusijos liaudis aukoja 
viską, kad laimėjus. Štai kodėl 
aš, moteris, tapau kareiviu. 
Štai kodėl Rusijos liaudis ne
kantriai laukia atidarymo ant-
ro fronto vakarinėj Europoj. 
Kad tai įvyktų kuogreičiau- 
siai! Pirmyn visi, sukriušinkim 
fašizmą!”

Šis atsišaukimas sukėlė di
džiausių ovacijų. Amerikos 
liaudis taipgi trokšta atidary
mo antro fronto.

Estrada, nuo kurios kalbė-

t

koman-
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jo taip plačiai išgarsėjusi kar
žygė ir kiti žymūs Wisconsino 
asmenys, buvo išrėdyta visų 
Susijungusių Tautų vėliavo
mis. šalia didelės Amerikos 
vėliavos plevėsavo ir Rusijos 
raudona vėliava su kūju ir 
pjautuvu ir auksine žvaigžde. 
Jos kabojo virš kitų Susijun
gusių Tautų vėliavų, kas rodė 
kokia tvirta spėka šiandien 
stovi pasirengusi kovoti už 
žmonių laisvę.

Prisaikino Tryliką Kadetų
Lyg patvirtinimui, kad Ame

rika stropiai rengiasi atsistoti 
savo vietoj šiame visų laisvųjų 
šalių kare, Liudmilos pasitiki
mo mitinge buvo atlikta svar
bi ceremonija, būtent, prisai- 
kinimas 13-kos aviacijos kade
tų per armijos viršininką Hen
ry O. Walters. Po ceremonijų 
einant jiems nuo estrados 
Liudmila karštai sveikino juos 
paduodama ranką.

Apart Liudmilos dar kalbė
jo majoro atstovas Samuel 
McKillop, Slavų, Kongreso vie
tinės tarybos pirmi ninkas 
Frank Gregorski, leitenantas 
Gerald C. Ellick, nuo laivyno 
rekrūtavimo stoties; 
dierius C. J. Otjen,
Dorsey nuo karo taupymo šta
bo ir Harold Christoffell, pre
zidentas Allis Chalmers lokalo 
UAW - CIO unijos. Buvo skai
tyta Rooseveltienės linkėjimai, 
kuriuos ji prisiuntė .šiam mi
tingui.

Aukų atsišaukė į publiką 
presbiterionų bažnyčios kuni
gas John Lewis ir į trumpą 
laiką nuo estrados paskelbė, 
kad jau suplaukė $2,500, nors 
dar mažesnės aukos nebuvo 
visos suskaitytos. Tarp dides
nių aukų viena sumoje $165 
buvo priduota nuo trijų ameri
kiečių moterų, kurios tų aukų 
sukėlimui buvo surengusios sa
vųjų tarpe kazyrų parę. $100 
aukavo Tarptautinio Darbi
ninkų, Ordeno rusų amerikie
čių sekcija. $100 pridavė ne
žymint kas aukoja. Paskui se
kė kiek mažesnės aukos. Spė
jama, kad iš viso suplaukė 
virš $3,000. t

Liudmila Formaliai Priimta 
Majoro Raštinėj

Atvyus į Milwaukee Liud
mila Pavličenko pirmiausiai 
buvo formaliai varde visų vie
tos gyventojų pasveikinta ma
joro raštinėj. Iš čia ji išvyko 
apžiūrėti visą miestą, kad su
sipažinus su visu veikimu ka
ro pastangosęL Antrą valandą

t 4*

varde Rusijos žmonių išreiškė 
padėką amerikiečiams už jų 
paramą^ Rusijai.

Kaip visur, taip ir Milwau
kee, Liudmila Pavličenko bu
vo pasitikta didžiausiu entu
ziazmu ir gavo žodį, jog Rusi
ja susilauks Amerikos pagel- 
bos laimėti karą prieš fašiz
mą. Jos atsišaukimas nepasi
liks garsas tyruose. Viso Wis- 
consino gyventojai darbuojasi, 
siunčia peticijas su tūkstan
čiais parašų reikalaujant antro 
fronto. M. G.

Hartford, Conn.
Iš Mūsų Kliubiečių Veikimo
Aš čia noriu paminėt, kat

ros mūsų draugės kliubietės 
darbuojasi mezgime svederių 
raudonarmiečiams. Tai šios 
draugės: M. Raulinaitienė, F. 
Kulienė ir Dagilienė, o mūsų 
mezgėjų čampionė draugė V. 
Kazlavienė jau šią va'sarą nu
mezgė 4 be rankovių ir 1 su 
rankovėmis. Taipgi ji darbuo
jasi taisyme drabužių dėl Sov. 
Sąjungos, įdeda pamušalus, 
katriems yra reikalinga, pada
ro kaip naujus. Taipgi draugė
V. K. dažnai apsiima į paren
gimų komisijas ir visuomet at
lieka darbą su dideliu pasi
šventimu.

Šiuo tarpu vilnų stoka, bet 
greit bus, nes trūko pinigų 
pirkimui. Dabar yra padaryta 
laimėjimų tikietukai dėl sukė
limo pinigų vilnoms pirkt. Tą
darbą dirba keletas moterų 
visokių tautų, per Rusijos ka
ro pagelbai komitetą. Vieta 
randasi 744 Main St. Susirin
kimai būna kas antras pirma
dienis. Sekantis susirinkimas 
bus spalių 26 d., 8 vai. vaka
re. Draugės, ateikite į susirin
kimą, nes labai daug reikalų 
yra ir mes galim daug ką 
nuveikti, kelios tautos susidė- 
jusios sykiu.

Taipgi minėton vieton, gali
ma sunešt senus drabužius ir 
čeverykus, jeigu kas turite dar 
galimus dėvėti. Būtų pagei
daujama, kad drabužiai būtų 
švarūs ir sutaisyti. Jie bus 
siunčiami į Sovietų Sąjungą 
nuo karo nukentėjusiems žmo
nėms. Jau kelis sykius išsiun
tė bundulius drabužių.

Sandėlis Knygą 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 — 500 puslapių 1.30 
Kunigėlis Kaulinis, Ko Jis Nori .10 
Marių Duktė, graži apysaka ........ 25
Sapnų Knyga, su paveiks., apd. 1.25 
Kabalas, zobovos knygutė ...........15
Sapnus Atmena ir Kazyrų Nubū-

.35rimai ...................................
Tūkstantis Naktų, ir Viena 

Dalis I ............................
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 ..................
Širdies ir Vandeninės Ligos .......
Užsisenėjusio kataro bei hay 

fever ........................................
Nesišlapink Lovoje Miegant ....

Cukrinės Ligos — Diabetes .....
Nemalonaus Kvapo ....................
Kad Galėtum Gerai Miegoti .....
Ramatų ir Sausgėlos ................
Vyriškumo Pataisymui ..............
Sour Stomach — Heart Burn 
Kosulio — Kokliušo ..... ...............
Dusulio bei Mainų Asma ...........
Mėnesinių reguliatorius moterim 
Permainų gyvenimo moterims .. 
Pailįų Arbatą ...............................
Mažina Svarumą Nutukėliams 
Valo Kraują Nuo Nešvarumo .. 
Reguliatorius Kietų Vidurių .....
Palangos Trajanka (stambi) ....

M. ŽUKATTIS
884 DEANT ST., 

SPENCERPORT, N. Y.
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Taipgi tas pats komitetas, 
Russian War Relief, atsišaukia 
į drauges lietuves moteris, 
katros galėtų savanoriai padir
bėt po porą valandų raštinėj. 
Mat, jos ten turi visokių daly
kėlių pardavinėt, tai visuomet 
žmogus reikalingas.

Taigi, draugutės, nebūkit 
skūpios, paaukokite po kelias 
valandas taip svarbiam dar
bui. Už tai bus širdingai ačiū.

M.

Waterbury, Conn.
Spalių 14 d. atsibuvo ALD 

LD 28 kuopos susirinkimas. 
Narių atsilankė ne per didelis 
skaitlius, žinoma, dabar yra 
priežasčių pasiteisinti, jog 
darbo pakaitos karo pramo
nėse neduoda galimybių lan
kyti susirinkimus. Bet iš šalies 
žiūrint yra. daug ir apsileidi
mo, ar užmiršimo, jog prigu
limi prie draugysčių ir kad bū
tinas reikalas neapleisti susi
rinkimų.

Spaudoj buvo plačiai pa
skelbtas ALDLD vajus, kuris 
prasideda su lapkričio 1 d., šių 
metų, ir baigsis su paskutine 
diena sausio, 1943 metų. Ro
dos, svarbus yra reikalas susi
rūpinti kiekvienai kuopai ir 
nariui. Bet, matyt, pas mus to 
nėra. Draugai, pabuskim ir 
imkimės daugiau veikti ateity
je!

Susirinkimui atsidarius, pri
eita prie kuopos komiteto ra
portų. Pasirodo, kad dar ran
dasi nepasimokėjusių mokes- 
ties už šiuos metus į centrą. 
Po tam išdavė raportus iš va
sarinių piknikų. Visi parengi-

mai buvo pasekmingi, davė 
gražaus pelno.

Po tam prieita prie apskri
čio reikalų. Pasirodo, kad iš 
ALDLD 3-čio Apskričio nieko 
nesigirdi. Teirautasi pas kuo
pos komitetą, ar nėra praneši
mo, kada bus šaukiama konfe
rencija. Kuopos komitetas sa
ko neko neturįs. Labai apgai
lėtina, kad apskričio komite
tas užsimiršo savo pareigas at
likti. Draugai, susirūpinkite 
šiuo svarbiu reikalu, sušaukite 
konferenciją greitoj ateityj, 
jei dar esate gyvi. Aš manau* 
kad visi kartu dar negalėjot 
pranykti nuo šios žemės pa
viršiaus, vis dar likot keletas 
gyvų, tai susirūpinkite!

Prieita prie naujų sumany
mų. Nutarta surengti prakal
bas ALDLD vajaus klausimu. 
Išrinkta komisija darbui va
ryti. Kalbėtojas nepaskirtas, 
pavesta komisijai pasirūpinti, 
kokį galės gauti.

Pasibaigus mitingui, matė
si p a r d avinėj ant Kultūros 
Draugijos bankieto tikietus. 
Bankietas bus lapkričio 22 d. 
Sovietų medikalei pagelbai. 
Gražus sumanymas, labai 
svarbu paremti, kad padarytų 
pelno tam tikslui.

Dalyvis.

VICTORY

BUY
UNITED 
STATES 
DEFENSE
BONDS

AND
^STAMPS

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS.

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

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

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

įc
K
(C
I

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

kad visados bus patenkinti.

Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį!
TURIME GERŲ VYNŲ IR DEGTINIŲ

Ateikite pasimatyti su Giviais
Staf Geriausias Alus Brooklyne 

adresas. --------------------------------------------------

459 GRAND ST.
Skersai nuo Republic Teatro

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

Lietuvių Kuro Kompanija 
įsigykite žiemai anglių, nes į rudenį bus 

sunkus anglių pristatymas į miestus

<

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661



Šeštadienis, Spalių 24, 1942 Penalas Puslapii
i

4
T

RAUDONARMIEČIAI UŽĖMĖ VOKIEČIU 
APKASUS STALINGRADO SRITYJE ‘

Reikalauja Vienus Metus ji užėmus žymią vietą, per jos
Kariniai Lavint 18-19 Metų 

Jaunuolius

Sovietų Oficialiai Pranešimai
MASKVA, spal. 23. — Vidunaktinis Sovietų praneši

mas:
Mūsų kariuomenė spal. 22 d. vedė mūšius su priešais 

Stalingrado ir Mozdoko srityse. Kituose frontuose ne
buvo svarbių atmainų.

Stalingrado srityje mūsų kariuomenė kovojo, atrem
dama priešų pėstininkų ir tankų atakas. Dieną vokie
čiai puolė mūsų pozicijas vieno fabriko apylinkėje. Šio
se kautynėse, kurios perėjo į mūšį durtuvais, sovieti
niai kovotojai sunaikino 12 vokiečių tankų ir iki bata
liono priešų pėstininkų.

Į pietus nuo Stalingrado mūsų kariuomenės dalinys 
“X” nušlavė daugiau kaip kuopą vokiečių pėstininkų ir 
sunaikino penkias jų kanuoles ir 20 mortirų.

Į šiaurvakarius nuo Stalingrado kariai iš vieno mūsų 
dalinio, suduodami staigų smūgį priešams, įsiveržė į 
vokiečių pozicijas. Po įkaitusio mūšio jie užėmė dvi vo
kiečių apkasų linijas. Priešai paliko mūšių lauke dau
giau kaip 200 užmuštų saviškių.

Mes pagrobėme tris kanuoles, penkis kulkasvaidžius, 
36 automatiškus šautuvus, daug paprastų karinių šau
tuvų ir amunicijos.

Kitame sektoriuje buvo vedamos kautynės ties viena 
aukštuma. Priešai atakavo mūsų būrius, stengdamiesi 
atgriebt stiprius punktus, kuriuos mūsų kariuomenė už
ėmė pirm dviejų dienų. Hitlerininkų atakos buvo at
muštos. Per dvi dienas sektoriuje buvo užmušta iki 500 
vokiečių ir rumunų kareivių ir oficierių.

Mozdoko srityje mūsų kariuomenė vedė apsigynimo 
kautynes. Pulkas priešų pėstininkų ir 60 tankų puolė 
mūsų pozicijas. Per dieną tapo sužalota bei padegta 
septyni vokiečių tankai, sunaikinta aštuonios kanuoles 
ir batalionas priešų pėstininkų. Tik viename sektoriuje 
pavyko hitlerininkams įvaryt kylį į priekinę mūsų ap
sigynimo liniją. Sovietinė kariuomenė veda mūšius su
naikinti tai priešų grupei.

Vienas raudonarmietis ugnim iš prieštankinio šau
tuvo sunaikino vieną priešų tanką ir padegė kitą bute
liu gazolino.. Kitas raudonarmietis nukovė 11 hitlerinin
kų. Lakūnas vyresnysis puskarininkis Antonovas, vyda
mas vokiečių kovos lėktuvą, nubloškė jį žemyn ir tas 
priešų lėktuvas sudužo.

Į pietų rytus nuo Novorossiisko mūsų kariuomenė at
rėmė priešų atakas. Hitlerininkai mėgino užimt vieną 
aukštumą, bet buvo atmesti atgal, netekdami 150 ka
reivių ir oficierių.

Kitame sektoriuje vienas dalinys sovietinių marinin- 
kų sunaikino per 300 priešų kareivių ir oficierių, dvyli
ką fortukų ir 30 vežimų su amunicija. Vienas raudon
armietis užmušė septynioliką, o kitas dvidešimtį rumu
nų kareivių. Prieštankinės.mūsų patrankos nušovė že
myn tris priešų lėktuvus ties pryšakinėmis mūsų pozi
cijomis.

Į pietus nuo Voronežo priešai ruošėsi pulti vieną mū
sų poziciją. Mūsų žvalgai laiku pranešė apie tai savo 

• komandai. Sovietinė artilerija ir mūsų gvardiečių mor- 
tiros išvaikė iki pulko priešų pėstininkų, kurie bandė pe
reiti į ofensyvą. Buvo nušluota ne mažiau kaip dvi kuo
pos vokiečių pėstininkų, nutildyta jų šaudomieji punk
tai ir susprogdinta amunicijos sandėlis.

Per dieną mūsų šauliai nukovė 77 hitlerininkus.
Mūsų oro jėgos spal. 21 d. sunaikino bei sužalojo įvai

riose fronto dalyse 20 vokiečių trokų ir tris trokus su 
gazolino bakais, nutildė penkias baterijas artilerijos 
kanuolių, sudaužė vieną geležinkelio traukinį, susprog
dino amunicijos sandėlį ir išblaškė, dalinai sunaikinant, 
iki kuopos priešų pėstininkų.

MASKVA, spal. 22. — Šiandieninis Sovietų praneši
mas, tarp kitko, sakė:

Mūsų laivai Juodojoj Jūroj nuskandino tris kariniai- 
pagalbinius priešų laivus ir vieną jų transporto laivą 
13,000 tonų įtalpos.

Viename Stalingrado sektoriuje mūsų gvardiečiai 
ugnjm iš mortirų užmušė apie 100 vokiečių ir padegė 
penkis jų tankus.

Į pietus nuo Stalingrado sovietiniai žvalgai sunaikino 
bateriją priešų mortirų ir šešis kulkasvaidžius ir nu
šlavė 70 vokiečių.

Į šiaurvakarius nuo Stalingrado raudonarmiečiai iš 
“X” dalinio įsiveržė į priešų apkasus ir per mūšį dur-. 
tuvais nukovė virš 200 vokiečių.

Mozdoko srityje sovietinė kariuomenė sunaikino ne
dideles priešų grupes, viso iki 300 jų karių.

Šiaurvakariniame fronte Sovietų artilerija sunaikino 
tris vokiečių fortukus, tris mortiras, vieną prieštanki
nę kanuolę ir šešis priešų kulkasvaidžius.

Uždedama Lubos Kvie
čių ir Kiaulienos 

Kainom
Washington. — Valdiš

kas kainų administratorius 
Leonas Henderson su žem
dirbystės department© pri
tarimu nustatė kainas, arba 
kaip sakoma, “uždėjo lubas” 
kviečių kainoms ir kiaulie
nos pardavinėjimo kainoms 
iš didžiųjų skerdyklų ir 
sandėlių Chicagoj ir vidur-

mmmmbimi

Washington. — Republi- 
konų vadas senate McNary 
reikalauja, kad, paėmus ar- 
mijon 18 ir 19-kos metų, jau
nuolius, jie vienus metus bū
tų lavinami pirma, negu 
bus į karo frontą siunčiami.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1 puslapio)

Tas Hitlerio agentas reika
lauja Amerikos lietuvius ap
gulti senatorius ir kongresui a- 
nus ir reikalauti, kad jie sta
čiai pakeltų audrą prieš So
vietų Sąjungą ir priverstų ją 
tuos “ištremtus lietuvius iš
laisvinti.”

Kažin kiek “Darbininkas” 
gaus nuo Hitlerio už šitą pro
pagandą ' prieš Sovietų 
gą?

Sąjun-

Jokia kita Amerikos 
tiek nepaaukojo šiam 
kaip mūsų šalies 
Tūkstančiai jų jau amžinai il
sisi jūrų dugne.

Bet štai pakyla valdžios 
įstaigos Maritime Commission 
pirmjninkas admirolas Land ir 
sako, “unijų organizatorius 
reikėtų sušaudyti saulei pate
kant.”

Tai nepateisinamas pareiš
kimas. Jis yra vanduo ant na
cių malūno.

grupė 
karui, 

jūrininkai.

raginimą, yra duota 50 galio
nų kraujo. Tai taip mūsų drg. 
Karosienė veikia darbininkų 
tarpe.

Po susirinkimo drg. Ečienė 
pavaišino skaniais u ž k a n- 
džiais. štai ir vėl aukos dėl 
vilnų pirkimo. Aukojo 
Radiai ir Burdai; po 
Sutkai ir Karosienė;
S. Slegerienė, Ečiai, J. 
kauskai, Mugianienė ir Prok- 
šaitienė; po 50c.: K. Palsienė, 
Lena Palsiūtė (St. Clara). Vi
so aukų $13. Kiekvienam mez
gėjų suėjime aukos plaukia 
dėl Sovietų Sąjungos karžygių.

Mezgėjos ačiuoja Ečiam už 
taip gražų pavaišinimą. Ečiai 
yra vieni iš Oaklando pirmuti
nių lietuvių gyventojų,, gražiai 
išaugino savo dukrelę Elzbie
tą. Ečiai visuomet dalyvauja 
lietuvių parengimuose ir visuo
met remia darbininkų reika
lus.

Oaklando ir San Francisco 
nors maža grupelė lietuvių, 
bet su aukom ir darbais pasi
veja didesnes lietuvių koloni
jas. K.

vakarą. Ačiū 
ir Mrs. Pavi- 
d arba vos dėl NOTICE is hereby given that License No. 

GB 6853 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
256 Irving 
County of 
premises.

Avenue, Borough of Brooklyn, 
Kings, to bo consumed off the
ANTONIE DEWEY

Ave., Brooklyn, N. Y.

LICENSES

po $2: 
$1.50: 

po $1 : 
K. Jan-

M.

Raymond, Wash

rie dirbo visą 
Mrs. Masanienei 
liūnienei, kurios 
šio parengimo.

Aš čionai aukavusių vardų, 
neskelbsiu, nes bus paskelbta 
“Vilnyje.” Ačiū visiem 
vusiem ir darbininkam 
šiem, kurio atsilankėt.

auka- 
ir vi-

266 Irving

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2861 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
577 — Fourth Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

577 — 4th
GEORGE O’REILLY
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10124 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at wholesale under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
20 Hopkinson Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

PINCUS
20 Hopkinson Ave.,

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1638 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
364 Knickerbocker Av., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ISABELLA & JACK FLEISCHMAN 
364 Knickerbocker Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 731 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
552 Marcy 
County of 
premises.

Kings, to be consumed on the

•1**.

Labai teisingai jūrininkų 
unijos protestuoja ir reikalau
ja kad prezidentas šitą poną 
iš tos aukštos vietos paleistų. 
Tokį reikalavimą prezidentui 
Rooseveltui pasiuntė ir CIO 
prezidentas Philip Murray.

Ši jūrininkų audra yra pil
nai pateisinama ir labai teisin
ga.

San Francisco-Oakland, 
Calif.

Lietuvės Mezgėjos Duos Krau
jo Raudonajam Kryžiui

Spalių 3 d. drg. Ečienė su
kvietė lietuves mezgėjas pas 
save. Mezgėjos sunešė mezgi
nius, kad būtų kuo greičiausia 
priduoti drg. Butkienei, per 
kurios nenuilstantį darbą yra 
priduota daug reikmenų Sovie
tų karžygiams. Neminėsiu, 
kiek kas pridavė ' numegstų 
daiktų, nes drgė Sutkienė pil
nai išduos atskaitą. v

Susirinkime pakeltas klausi
mas, kad lietuvės mezgėjos 
duotų kraujo Raudonajam 
Kryžiui. Visos prižadėjo duoti 
dėl taip svarbaus tikslo. Drg. 
Karosienė apsiėmė sutvarkyti, 
kokiuo laiku bus parankiau 
visom sykiu nueiti. Karosienė 
jau penktą sykį duoda krau
jo. Tai garbė už jos pasišven
timą. Ne tik kad ji duoda 
kraujo, bet per CIO uniją, kur

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR 

HARTFORD, CONN.
Koncertas ir Balius įvyks sekma

dienį, spalių 25 d. Ruošia Liet. Am. 
Piliečių Kliubas. Durys atdaros nuo 
12 vai. dieną Programa, 2 vai. die
ną. Įvyks po 227 Lawrence St. Pro
gramos dalyviai: Laisvčs Choras, 

‘vad. V. Visockio; Šv. Cicilijos Cho
ras, vad., J. Balsio; Jaunuolių Cho
ras, vad. M. Čeponytės; B. Ramoš
kaite, solistė; Ig. Kubiliūnas, solis
tas; šokikai Alicia ir Castle; A. 
Abraitis ir I. Kučiūtė skambins Xy
lophone. Šokiams gros 
Club Orkestrą. Kviečiame 
ir iš apylinkės dalyvauti.

Diamond 
vietinius 

(249-250)

vakarinėse valstijose bend
rai. Šio nustatymo tikslas 
yra sulaikyt tų maisto pro
duktų brangimą.

.Tuo sumetimu valdžia 
taip pat skolins atgal far- 
meriams tam tikrą kiekį 
kviečių, kurie valdiškuose a- 
ruoduose pirmiau užstatyti 
už pinigines paskolas tai
meriams. Malūnai gaus pa- 
skolon kviečių iš valdžios ir 
jų kaina bus palaikoma 
maž-daug tokia, kaip buvo 
rugs, mėnesį ir spalių pra
džioje. ____

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

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

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

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

Spalių 8 d. atsibuvo vaka
ras su prakalbom, kurį suren
gė dėl drg. L. Pruseikos pas 
A. Skrebūną. L. Pruseika pa
sakė gere prakalbą apie da
bartinį karą, ragino visus rem
ti karą visais būdais, pirkti bo
nus, aukoti Raudonajam Kry
žiui, remti prez. Rooseveltą, 
kad tik būtų sunaikintas kru
vinasis nacizmas ir fašizmas, 
reikalauti, kad būtų greičiau 
a t i d arytas antras frontas, 
remti Sovietų karžygius rau
donarmiečius, kurie jau 16 
mėnesių kaimas su kruvinu ru
duoju žvėrimi. Sakė, ką davė 
Lietuvos žmonėm naciai ir ką 
mums, Amerikos žmonėms, jie 
duotų, jei laimėtų karą.

L. Pruseika pasakė 
prakalbą, visiem patiko, 
singai plojo ant kožno 
besnio pasakymo. Dėl
nies” surinkta $18, gauta 2 
nauji skaitytojai ir visi senieji 
atsinaujino. Gauta 13 “Vil
nies” kalendoriui prenumera
tų įr keletas knygų parduota. 
Gauta keletas dolerių Sovie
tų Sąjungai dėl medikalės pa- 
gelbos.

Vakaras tęsėsi iki vėlumos, 
visi linksminos, šnekučiavo, 
gėrė'ir valgė, visiems užteko.

Ačiū labai Adomui Skrebū- 
nui, kuris suteikė stubą veltui 
dėl šio parengimo. Ačiū labai 
A. Pietai ir Mrs. Pletienei, ku-

gerą 
gau- 
svar- 
“Vil-

Dr. John Repshis 
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
278 Harvard Street 

kampas Inman St.
Arti Central Skvėro

CAMBRIDGE, MASS.
Tel. TRObridge 6330

OFISO VALANDOS.
10-12 ryte, 2-4 ir 6-8 vakare
Nedaliomis ir šventadieniais:

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

★ LIETUVIŠKAS ★

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALIN®) 
Rheingold Extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokių
Vynų ir Degtinės
Importuotų ir Vietinių

Kasdien Turime 
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ
JUOZAS ZEIDAT

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

552 Marcy

the

Borough of Brooklyn,

SOIFER

5101

Le VANDA

Telefonas: HUmboldt 2-7964

Arti Chester Avenue
NEWARK, N. J

F. W. Siūdins
(Shalinskas)

Funeral Home
CHARLES J. ROMAN

(RAMANAUSKAS)

Suteikiam garbingas laidotuves

$150

CHARLES

Avenue, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed on the

NOTICE is hereby given that License 
EB 4.34 has been issued to the underat__ 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
485 New Lota Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.NOTICE is hereby given that License No. 

GB 10822 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control _Law at 
502 Franklin Avenue. ’ ’ ’.
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FELIX HAUBOLD
Ave., Brooklyn, N. Y<

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

WOOLF
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
C 318 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at wholesale under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
216 Frost Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HILLMAN BEER DTST.. INC.
216 Frost St., Brooklyn, N. Y.

MAX DRUCKER
485 New Lots Ave., Brooklyn, N. X

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10227 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2 Ditmas Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRED ZAKS
2 Ditinas Ave., Brooklyn, N. Y.

Koplyčias suteikiam nemoka' 
mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6449 hart been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law tit 
511 Marcy Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

JACOB SCHWARTZMAN 
5Į1 Marcy Ave., Brooklyn, N.

84-02 Jamaica Ave,
Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y

JACOB
A. B. C. — Food Market

502 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
C 1020 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at wholesale under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
182 Noll Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SUPERIOR BEER DISTS.
182 Noll St., Brooklyn, N. Y.

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

FUNERAL PARLORS
Incorporated

NOTICE is hereby given that License No, 
GB 1759 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
5101 — 5th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.

SAMUEL ZEIKOWITZ
5th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1977 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
3407 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises,

HEINRICH FISCHER 
Lang’s Del.

3407 Fulton St., Brooklyn, N.

GROIN
f n

r

t-i
I

Pirkite Kareiviam KALĖDŲ Dovanas DABAR

Juozas Levandauskas
Graborius—Undertaker

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

DR. J. J. KAŠKIAUČ1US

530 Summer Avenue

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

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 
306 Union Avenue 

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

Gerai Patyrę Barbcriai

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

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

STOKES
St., Brooklyn

JONAS
512 Marion

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

Tel. GLenmore 5-6191

Paskutinė Išsiuntimo Diena 1-ma Lapkričio
Užeikite ir apžiūrėkite mūsų

Speciali kareiviams dovanų departmentą
Maži rankpinigiai palaikys bi daiktą

VERI-THIN* RAMONA VERI-THIN* RAPIER.-

ROBERT LIPTON 701 GRAND STREET
BROOKLYN. N. Y.

ATDARA VAKARAIS Tel. STagg 2-2178

DIREKTORIUS
LAIDOTUVIŲ

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

būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St 
Philadelphia, Pa 
Telefonas Poplar 4110

MATEVSAS SlMONAVKlVS
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

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

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
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. eleveiterlo stoties. Tel. EVergreen 4-9508
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NeHYorkkWWa'Zinlot Draugiją Delegatams

Užkviečiame Pasi 
svečiuoti

LDS 3-čias Apskritys ir LDS 
26 kuopa rengia vakarienę ir 
šokius, šeštadienį, spaliij 31, 
1942, Liberty Hali, 329 Broad
way, Bayonne, N. J. Prasidės 
7:30 v. vakare. Įžanga $1.50.

Manau, kad mums, brookly- 
nieČiams, laikas atsilyginti 
New Jersey draugams už jų 
lankymosi brooklyniečių svar
biuose parengimuose. Mes ži
nome, kad New Jersey drau
gai tiki, kad mes galime da
lyvauti jis rengiamoj vakarie
nėj ir tuomi padarysime jų pa
rengimą sėkmingu. Tikrumoj, 
tai mūsų visų LDS nariui bend
ras parengimas.

Specialis užkvietimas LDS 
seimo delegatams: žinote, 
draugai, kad LDS 3-čias Ap
skritys prisidėjo finansiniai, 
dalį išlaidų padengti, tas kai
navo apie $70. Todėl kviečia
me delegatus ir svečius iš 
Brooklyno ir apylinkės daly
vauti vakarienėje.

Kelrodis: Iš Brooklyno at
važiavę į New Yorką imkite 
•Hudson Tubes, išlipkite pirmo
je stotyje Exchange Pl., Jer
sey City. Išlipę į viršų, imkite 

busą tiesiai iki 15-tos 
Bayonne, N. J. Newar- 
taipgi važiuokit į Ex
Pl. stotį ir 14-tu busu. 
3-čio Apskričio Komit.

14-tą 
gatvės, 
kiečiai 
change

LDS

Johanna M. Hopkins, mo
kyklos 148 vedėja, -Jackson 
Heights, nominuota Superin
tendentų Tarybos viršininko 
padėjėja.

AMTER1S PERSPĖJO NEAPSIGAUTI 
RINKIMUOSE “MAŽESNIU BLOGU”

Spalių 22-roš vakarą, Grand 
Paradise Ballroom, įvyko Ko
munistų Rinkimų Kampanijos 
Komiteto suruoštos rinkiminės 
prakalbos, kurių vyriausiu kal
bėtoju buvo Israel Amter, Ko
munistų Partijos "kandidatas į 
New Yorko valstijos guberna
torius, paskubomis pribuvęs iš 
kito masinio mitingo Browns- 
villėj.

Browderis perspėjo pilie
čius, kad nei Bennett, nei 
Dewey, coughliniškų ir prieš- 
rooseveltinių elementų, vyriau
sia remiami kandidatai, nėra 
remtini tiems, kurie nori pil
nos ir greitos pergalės demo
kratijų ant fašizmo. Jis sakė, 
kad atiduodamas savo balsą 
už bile katrą iš jų pilietis bal
suos prieš greitą sumušimą fa
šizmo, prieš antrą frontą. Kad 
visi norinti sumušimo fašizmo 
privalo balsuoti už gubernato
riuj kandidatą už demokratų 
ir už republikonų partijų sie
nų.

Tais kitais kandidatais yra 
Israel Amter, komunistų kan
didatas, ir Dean Alfange, 
Amerikos Darbo Partijos kan
didatas. Alfange vardo Amte- 
ris neminėjo, bet galima buvo 
suprasti, kad raginimas bal
suoti “už rep. ir demokratų 
partijų ribų” reiškė raginimą 
balsuoti už jį arba už Alfange.

Komunistai žino, kad dar 
ne visi priešfašistiniai nusista
tę žmonės yra pasiruošę bal
suoti už komunistų, kandidatą,

pasisakymu prieš fa-

gali priešfašistas bal- 
Bennett, sakė kalbėto-

nors to.k$ balsavimas būtų ryš
kiausiu 
šizmą.

Kaip 
suoti už
jai, kuomet demokratų nomi- 
nacinėj konvencijoj, Brookly- 
ne, kur nominuota Bennettas, 
prezidentas Rooseveltas, kare 
esančios mūsų šalies vyriausis 
kamandierius buvo baubiamas 
ir tuomi džiuginama naciai? 
Kaip galėtų priešfašistas bal
suoti už Dewey, hooverinių re- 
publikonų kandidatą, smeto
niškų Jurgely kandidatą, Fi- 
šės, Couderto, Jaeckle kandi
datą. Jaeckle yra žinomas kai
po inkorporuotojas nacių bun- 
do Amerikoje.

Kalbėtojai ragino piliečius 
dalyvauti balsavimuose ir pir
ma nubalsuoti už Israel Am- 
ter, kandidatą į New Yorko 
valstijos gubernatorius, pas
kiau balsuoti už Elizabeth 
Gurley Flynn, Benjamin J. 
Davis, Jr., kandidatus į kong
resą nuo visos valstijos, esan
čius ant baloto eilėje E, o vi
sus kitus kandidatus pasirink
ti iš Am. Darbo Partijos ir ki
tų partijų sleito.

Komunistų 
Yorko mieste
se išstatė tik tris virš minėtus 
kandidatus, reiškia, nepastojo 
kelio išrinkti progresyvius, ka
ro laimėjimo kandidatus iš ki
tų partijų.

Mitinge apart Amterio kal
bėjo Helen Fichtcnbaum iš 13- 
to A. D., Schacht iš Civilinių 
Apsigynimo, kuris ragino gy
ventojus dalyvauti liuosnoriais 
daugeriopoje civilinių apsigy
nimo veikloje, Arnold iš žydų 
darbininkų dienraščio Frei
heit, ir kiti. Pertraukoje įdo
mią programą • davė grupė iš 
Liaudies Choro.

Partija New 
šiuose rinkimuo-

Dr. Walmus Kariškio 
Pareigose

Rusijos Karo Pagalbai šau
kiama konferencija įvyks jau 
šį sekmadienį, spalių 25-tą, 
Biltmore viešbutyje, 43rd St. 
ir Madison Ave., New Yorke. 
Pradžia 2 vai. po pietų. Visi 
organizacijų išrinkti delegatai 
raginami dalyvauti ir pribūti 
laiku, kad nepraleisti progos 
išgirsti žymius kalbėtojus, ku
rių tarpe bus paskilbusių. ar
tistų, mokslininkų, valdininkų.

N.

Svečias Kariškis
Atvykęs kelioms valandoms 

New Yorkan, lankėsi Laisvėje 
Robertas Matusevičius, korpo- 
ralas, laisviečiams žinomas 
buvęs dienraščio Laisvės ben
dradarbis ir prakalbininkas. 
Atrodo gražiai, sakė jaučiąsis 
gerai ir tik laukiąs progos tvo
ti nacius. Menama, kad jam 
neblogai seksis nacius šaudy
ti, kadangi 
požymiu už 
Matusevičius 
tas mėnuo.

yra apdovanotas 
gerą šaudymą, 

jau tarnauja 19-

McGoldrick Remia 
Alfange

“Laisvės” Koncertas
Įvyks už dviejų savaičių

Lapkričio 8 November

scenoje. JI

Koncertas bus toje pat vietoje kur pernai buvo

BIRCTA RAMOŠKAITE, sopranas 
Pasižymėjusi Operų ir Koncertų 
dainininkė plačioje Amerikoje. JI 
dabar gyvena ir mokinasi New 
Yorke, ruošiasi vaidinimui operos.

ir pamatyti.

dainininkas

Prašome iŠ anksto įsigyti įžangos bilietus 
Rezervuotos sėdynes $1.10 

Nerezervuoti bilietai po 83c, įskaitant taksus.
Pradžia 3:30 vai. dieną

LABOR LYCEUM
949 WILLOUGHBY AVE., BROOKLYN, N. Y.

ALGIRDAS BRAZYS, tenoras 
Dainavęs Anglijoje Ir Lietuvoje. 
Dabar jis dainuoja ir vaidina su 
Midwest Opera Co., Chicago, Ill. 
cago, Illinois.

Abu Šie scenos pažibos dalyvaus dienraščio “Laisvės” 
koncerte. Kiekvienas dainą ir bendrai meną branginantis 
žmogus džiaugsmingai laukia dienos išgirsti

David Tulchinoff, baritonas, žymus operų, 
dalyvaus “Laisvės” koncerto programoje.
Balso Trijetas, tai naujas numeris mūsų
sudaro Aldona Klimaitė, koloratūra supranas, Aldona
Anderson, supranas ir Suzana Kazokytė, mezzo sop
ranas. Jas sumokino kompozitorė Bronė šalinaitė. Vi
sos trys puikiai išsilavinusios dainininkės.

Taipgi bus keturios poros rusų šokikų,
kurie visuomet sukelia audringų ovacijų koncertuose.
Brooklyno Aido Choras “Laisvės” koncertui yra pasi
ruošęs gražiomis dainomis.

■>

Tik Po 30 Centų Moterys 
Jam Sudėjo Gana Turto

Federalė valdžia įkaitino 
Philip L Fox, 30 m., savininką 
Fox Fashion Dress Co., Long 
Island City, per laiškus apgau- 
dinėjus visuomenę.

Fox, kaip sakoma kaltinime, 
pradėjęs iš nieko ir, “Dievui 
padedant,” greit praturtėjęs. 
Jis per 600 ar 700 laikraščių 
garsinęsis, kad moterys galin
čios užsidirbti po $18 per sa
vaitę užsisakydamos jo firmos 
sukirptą dresę ir formas už $2 
ir pasiuvus parduodama pel
nyti. Tų pelnų, žinoma, jos 
nepadarė ir daugelis supyku- 
sios grąžino medžiagą atgal, 
reikalaudamos pinigų. Pinigus 
firma grąžindavus, bet tik po 
$1.70, sakydama kitą sumą 
pasiliekanti už štampas.

Tokių laiškų, sako pašto in
spektoriai, firma kai kada 
gaudavus iki 3,000 per dieną 
ir sukolektuodavus tais dešim
tukais nuo $400 iki $1,100.

Tas “gabus,” “sunkiai dir
bantis biznierius” gyvena 1420 
College Ave., Bronx.

Šmugelninkiis Teisine 
Vadino Judošiais

Septynių šmugeliavusių iš 
Jungtinių Valstijų platinumą 
Ašies valstybėms teismo eigos 
sutraukoje prokuroro padėjė
jas Saver pavadino juos Judo- 
šiais, sakydamas, kad jie par
davė tą kraštą, kuris juos pri
glaudė nuo Hitlerio persekio
jimo.

Teisėjas Pinto nubaudė vie
ną groseminką užsimokėti $15 
bausmės už pardavimą dviejų 
butelių alaus prieš 1-mą vai. 
sekmadienį.

So.
su

tar
ia a-

Miesto kontrolierius (iždi- 
nininkas) Joseph D. McGold
rick ir profesorius Julian P. 
Bretz iš Cornel! Universiteto 
paskelbė užgirią Dean Al- 
fange, Amerikos Darbo Parti
jos kandidatą į New Yorko 
gubernatorius.

DR. ADOMAS WALMUS, 
leitenantas Dedas Šamo 

armijoje.

Dr. Adomas Walmus, 
brooklyniečių Walmus’u 
nūs, jau gerokas laikas 
nauja Jungtimi) Valstijų
riuomenėj. šis jaunas, pažan
gus projfesionalas jau kelinti 
metai laikė savo ofisą, buvo 
gabus ir sėkmingas savo pro
fesijoj, jbet Dėdei Šamui pri
reikus tbkių vyrų uždarė savo 
ofisą ir .'išėjo tarnauti. Randa
si pietinėse valstijse. Neseniai 
pas leitenantą išvyko ir jo jau
na žmona.

Leitenanto tėvai Walmusai 
yra seni Laisvės skaitytojai ir 
rėrmėjai, 
lietuvių 
Daktaras 
skelbėsi 
Būdamas 
pažangiu
jojo lietuviškų “Storm Trape
rių ” anais metais paskelbto 
biznieriams ir profesionalams 
boikoto.

taipgi rėmėjai viso 
liaudies judėjimo, 
taipgi visu laiku 
dienraštyje Laisvėje, 
geru profesionalu ir 
žmgumi, jis nesibi-

Brooklyno Academy of 
sic šį šeštadienį statoma 
non opera “Carmen.” Įž 
nuo 50 iki 99c.

Mu-
sce-

anga

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja 3 kambariai, garu 

šildomi. Taipgi pasirandavoja po 4 
ar 5 kambarius. Renda nuo $15 ir 
aukštyn. Kreipkitės po antrašais: 
32 Havemeyer St., ir 212 Moore St., 
Brooklyn, N. Y. (250-252)

Pasirandavoja penki dideli, švie
sūs kampiniai kambariai. Yra mo
derniniai įtaisymai kaip tai: com
bination sink, gas range, oil bur
ner. Taipgi gali, kas norės, paimti 
kambarius su džianitoryste. Prašo
me kreiptis: 250 Linden St., (Rid
gewood) , kampas Knickerbocker 
Ave., Brooklyn, N. Y. Telefonas 
Virginia 3-6545.

REIKALAVIMAI

Clement Vokietaitis
Lietuvis Advokatas 

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. TRlangle 0-3622

Wr.

Svarstoma Dirbančių 
Moterų Padėtis

■ Frieda S. Miller, New Yor- 
ko valstijos industrinis komi- 
sionierius, po pasitarimo su 
moterimis iš darbo, įstaigų ve
dimo ir švietimo sričių, skel
bia, kad numatoma pagalba 
motinoms, kurios dirba nak- 
timius šiitus ir saugo šeimyną 
dienomis arba išduoda vaikus 
globoti po neįrengtus tam tiks
lui- namus.

Įsteigtos moterų problemoms 
rišti komisijos pirmininkė Miss 
Kathryn Starbuck, Skidmore 
kolegijos sekretorė, sako, kad 
būsiąs pradėtas vajus praša
linti skirtumą algose* mote? 
rims už lygų darbą. Dabar, sa4 
ko ji, didžiumoje šapų mote-; 
rim moka 20 nuošimčių 
žiau, negu vyrams.

m a

546
už-

Trečiadienio rytą prie 
Liberty Avė. automobilius 
mušė nežinomą vyrą, apie 50. 
m., ir nesustojęs nuvažiavo.

Laisvėje” galima gauti 
Apsigynimo Bonai

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

Keturios bolių alleys
Kainos Prieinamos

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

B'WItn* JgR any

Šeštadienis, Spalių 24, 1942

Siūlo Teismo Reformą

IRVING PLACE

pirmą
20-tą,

Imsią tris mėnesius išvežti 
iš Brooklyno visą surinktą me
talą (scrap).

Armijos pratimuose tankui 
nušokus į Cumberland upę 
prigėrė brooklynietis kareivis 
Michael Cipriano ir newyor- 
kietis Andrew Hazin.

7th A ve. tarp 41—42 Sts., N. Y. 
WI-7-9686

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

TRECIA DIDŽIOJI SAVAITE

Maskvos Šokių Iškilmės judžiai.
— 25c iki 1 P. M.

New Y orkas turėjo 
be mėsos dieną spalių 
tūliem restauranam užsidarius, 
o kitiem išstačius iškabą “No 
meat.”

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.

Sujaudinąs Priešfašistinis 
Darbininkų Judis!

“Native Land”
aiškina ir dainuoja Paul Robeson

Extra įdomumai: “WAR AGAINST CHILDREN,” “ACCORDION 
SERENADE” ir “MORE ABOUT ME,” John’o Drinkwaterio pa
sikalbėjimas su George Bernard Shaw, garsiu dramų rašytojum.

Extra įdomumas! — “A1 Nation Dances" — judamieji paveiks
lai, pagaminti po priešų ugnim Maskvoj tuo laiku, kada naciai 
visais garais vedė blitz karą ir rodėsi, kad jie maršuoja tiesiai 
j Kremlių. Pirmieji tikroviški

Nuolat nuo 9 A. M.

STANLEY THEATRE

TREČIA DIDŽIOJI SAVAITĖ
Artkino ir Anglo-American perstato virpinančiąją 

dramą sovietinio sard žento York’o

Tn The Rear of The Enemy’
(Anglų Kalboj) *

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

Akiniai
už $7.50

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

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

Prašo Liuosnorių 
Pagelbėt Darbe

Rusijai Karo Pagalbos cent- 
ralinei raštinei, 11 E. 35th 
St., New Yorke, reikia jaunų 
vyrų ir moterų pagelbininkų 
laiškų siuntinėjimo, adminis
tracijos ir spaudos depart- 
mentuose, galinčių nuo darbo 
ar mokyklos* atliekamu laiku 
paaukoti nors po keletą va
landų per savaitę.

Queens apskričio Grand 
Džiūre baigdama savo tarny
bą pasiūlė pakaitą baudime 
kriminalistų, ypatingai lytinių. 
Ji sako, kad nusikaltėlio baus
mės ilgį turėtų nustatyti ne 
teisėjas, bet tam tikra komisi
ja. Jei žmogus atrodo pasitai
siusiu, nepavojingu, išleisti 
laisvėn neišbaigus termino, o 
jei pavojingas, neleisti iš be- 

■ laisvės, kad ir per visą amžių, 
nes toks išeina tik pakartoti, 
tankiai dar aršesniame laips
nyje, pirmesnį prasikaltimą.

NOTARY
PUBLIC

Vėlai Rodoma 
Kas Šeštadieni

Tinkamiausias šiam laikui 
Sovietinis judis per metus! 

“Battle For Siberia

TELEPHONE
STAGG 2-5048

30 Dienų 
Nuolaida

Atsilankę parodykite mums šį skelbimą ir 
10% nuolaidos. Kainos už vienos rūšies stiklus 
žemos, kad pilnai patarnautume tik už $7.50.

STENGER & STENGER, Optometrists
394-398 Broadway Brooklyn, N. Y.

mes duosime jums 
yra nustatytos taip

patyrę pentoriai (dažy- 
Išlygos: 
$8.00 j

pas Campisi &
116 Suydam St., Brook- 

(250-252)

Reikalingi 
tojai). Nuolatinis darbas, 
dirbantiems darbininkams, 
dieną, o iš lauko dirbantiems $10.00 
j dieną. Taipgi reikalingi ir pagel- 
bėtojai. Kreipkitės pas: Kasper,, 
442 Lorimer St., Brooklyn, N. Y. 
Telefonas EVergreen 8-4461.

(249-251)

Reikalinga patyrusių Operators 
& Finishers prie moteriškų paltų. 
Prašome kreiptis 
Morsellino, 
lyn, N. Y.

Bf)
CORP.

Rakandų KrautuveLietuvių Namų
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. e

M. PETRAITIENE ir ŠONAI 409 ^“"dvs*r“*
Telephone EVergreen 7-8451

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. EVergreen 8-7179
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