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Kiekvienas Gaus Sklypeli 
Žemės.

Klausysimės Willkio 
Kalbos.

Amerikos Demokratijos
Steigėjai.
Tai Bus 49-tasis Leidinys.
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Kai skaitytoją šitie žodžiai 

pasieks, jau bus spalių 26 die
na. Stalingradas vis tebebus 
Sovietų. Per virš du mėnesiu 
šis miestas tebėra apgulos sto
vy j ir vis laikosi ir laikosi. Jei 
vokiškieji bestijos iš miesto 
nebėgs, jiems ten teks pagul
dyti dar ne vienas tūkstantis 
savo razbaininkų.

Kadaise vienas Tarybų Są
jungos žurnalistas pasakė:

— Mūsų žemė plati. Vokie
čiai jos labai nori. Jie gaus: 
kiekvienam bus duota po 5—6

šiandien, pirmadienį, kiek
vienas, kuris tik šiek-tiek su
prantate anglų kalbą, ir kuris 
turite radijų priimtuvus, atsi
sukite juos ir paklausykit 
Wendell L. Willkio praneši
mo.

Mr. Willkie kalbės 10:30 
v. v. pa?al Eastern War Time 
laiką. Jo kalbą transliuos di
desnieji radijo tinklai,—trans
liuos per visą šalį.

Kiekvienam įdomu susipa
žinti su tuo, ką Wendell L. 
Willkie pasakys apie savo ke
lionę Egipte, Turkijoj, Persi
joj, Tarybų Sąjungoj ir Chi- 
nijoj.

t

Niekas iki šiol nežino, ką 
Mr. Willkie sakys, nors gali
ma spėti: jis kalbės apie karą 
ir tuojautinius Jungtiniu Tau
tą uždavinius.

Mr. Willkie yra republiko- 
nų partijos šulas, tačiau jis; 
nevadovauja visiems republi-į 
konams, o tik pažangesniajam ■ 
jų sparnui.

Hooverio ir Dewey vadovau
jamas sparnas Willkj visaip 
puola.

Talkininkai Sutriuškino 
Kelias Nacių ir Italų

Pozicijas Egipte

“Laisvės” spaustuvė skubi 
spausti šių metų Lietuvių Li
teratūros Draugijos kūrinį — 
Amerikos Demokratijos Stei
gėjai. Knyga, atrodo, bus ga
tava už savaitės ar poros ir 
tuojau ji bus nariams siunti
nėjama.

Jei neklystu, knygoje bus 
apie 20 žymiausiųjų Amerikos 
vyrų ir moterų biografijų.

Be to, telpa Nepriklauso
mybės Deklaracija, telpa ir 
mūsų krašto konstitucija su vi
sais pataisymais.

Iki šiol, prisipažinsime, mes 
nesame turėję šitų dokumentų 
žmoniškame vertime.

Tai bus 49-tasis ALDLD lei
dinys! 49 paskiras knygas iš
leido mūsų organizacija; pir
moji, jei neklystu, buvo: Ka
ras — Kodėlei?

Raskite jūs kitą panašią 
Lietuvių Literatūros Draugijai 
organizaciją. Nerasite!

Lietuviški trockininkai gi
riasi turį organizaciją apšvie- 
tai skleisti, — kur jų knygos?

Social-fašistai jokios bro
šiūros neišleidžia, nekalbant 
jau apie knygas.

Tautininkai - fašistai turi 
(ant popieriaus) Tėvynės My
lėtojų Draugiją, — kur jų 
knygos.

Išleidžia vieną kitą brošiū
rą t. v. katalikų srovė, bet jų 
dauguma yra niekas kitas, 
kaip pro-naciška propaganda.

Amerikos Demokratijos Stei
gėjai bus įdomi kiekvienam 
žmogui, kuris nori ką nors su
prasti apie Ameriką, apie mū
sų krašto praeitį.

Dabar eina ALDLD vajus 
už naujus narius. Stiprinkime 
savąją ALDLD, įtraukdami 
naujus lietuvių tūkstančius į 
josios eiles.

Padėkime jiems susipažinti 
su tuo, ką jie privalo pažinti.
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Sftalingradiečiai
Išdaužo Šėlstančias

Naciui Atakas
RAUDONARMIEČIAI UŽMUŠĖ 10,000 NACIŲ IR 
VIENAME SEKTORIUJE PAŽYGIAVO PIRMYN 

vietiniai kovotojai per die- 
ną užmušė daugiau kaip £a6d yk

Maskva, spal. 25. — Vo
kiečiai su naujomis, smar
kiausiomis smogikų divizi
jomis ir būriais didžiųjų 
tankų įniršusiai atakuoja 
Stalingradą. Miesto gynė
jai atmuša visus hitlerinin
ku šturmavimus. Per dvi. 4. «

dienas raudonarmiečiai nu
kovė 10 tūkstančių priešų 
ties Stalingradu.

Pietiniame Stalingrado 
sektoriuje tapo užmušta 7,- 
000 fašistų, sunaikinta 57- 
ni nazių tankai, 100 kanuo- 
lių ir 26 orlaiviai. Stalin- 
gradiečiai, be to, pagrobė 
150 vokiečių tankų, kurie 
buvo pirmiau sužaloti.

Viename tik šiauriniame 
Stalingrado sektoriuje so-

ke- 
ir

Italy Katalikai, Socialistai, Komunistai 
Demokratai, Respublikiečiai ir Kiti 

Šaukia Išvyt Nacius ir Mussolinį

London. — Aštuntoji an
glų armija, smarkiai ir at- 

I kakliai atakuodama vokie
čius ir italus EI Alamein 
fronte, Egipte, ištaškė fa
šistų pozicijas keliuose pun
ktuose ir prasiveržą pir
myn.

Pirm pradedant anglams 
ofensyvą ant žemės, pulkai 
anglų ir amerikiečių orlai
vių per dienų dienas neat-< 
laidžiai bombardavo ir ap
šaudė fašistų prieplaukas,

London. — Italijos kata
likų, socialistų, komunistų, 
liberalų, respublikiečių ir 
demokratų bendras Veiki
mo Komitetas išleido mani
festą, kuris šaukia italus 
“atkreipt ginklus prieš na
cių gaujas ir prieš pardavi- 
kus,” atsieit, prieš Mussoli
nio šaiką.

To manifesto kopija pa
siekė Londoną ir jis buvo 
paskelbtas per anglų radi
ją. Manifestas, tarp kitko, 
sako:

“Italai! Norint išgelbėti 
Italiją, jau laikas nusikra
tyt verguvės jungo, padaryt 
atskirą taiką su Jungtinė
mis Tautomis ir išvyt par-< 
sidavusią naciam valdžią. 
Tuo tikslu žmonės iš visų 
klasių ir yisų politinių par
tijų suėjo Į bendrą Veiki
mo Komitetą.

“Kareiviai, jūreiviai, na
riai oro jėgų, karininkai! 
Duotais jums ginklais iįsvy- 
kit nacių gaujas ir pardavi- 
kus, kurie susuko sau lizdą 
mūsų krašte.

“Užgrobkite siunčiamus 
Vokietijon maisto produk
tus ir padalinkite juos ba
daujantiems mūsų žmo
nėms.

pusantro tūkstančio hitleri
ninkų ir sudaužė 17 jų tan
kų.

Į šiaurvakarius nuo mie
sto raudonarmiečiai prasi
veržė į priešų pozicijas ir 
pažygiavo šiek tiek pirmyn.

Į pietų rytus nuo Novo- 
rossiisko, Kaukazo fronte, 
sovietinė kariuomenė buvo 
priversta pasitraukt trupu
tį atgal.

(Nacių radijas, be jokio 
patvirtinimo, skelbė, kad 
jie, girdi, užėmę vieną kaL 
na į šiaurių rytus nuo Tu
apse prieplaukos, Kaukazo 
fronte.)

jų lėktuvų stovyklas, 
liūs, sandėlius, trokus 
•priešų kariuomenės sutelki
mus. Tokiu būdu tapo žy- i 
miai pasilpnintos priešų jė
gos.

(Italijos spauda verks
mingai rašo, jog Amerika 
atsiunčia vis daugiau savo 
kariuomenės ir orlaivių į 
Vidurinius Rytus, prie ku
rių priskaitoma ir Egip
tas.)

“Katalikai ir socialistai, 
komunistai ir liberalai, res-» 
publikiečiai ir demokratai 
šiandien vieni kitiem paduo
da ranką drauge veikti.”

Pakeistas Amerikos 
Komandierius Salia

mono Salose
Washington. — Amerikos 

laivyno departmentas paša
lino vice-admirolą R. L. 
Ghormley iš komandos Sa
liamono salų srityje ir jo 
vieton paskyrė komandie- 
rium vice-admirolą Wm. F. 
Halsey.

Admirolas Halsey atsižy
mėjo kaipo vadas amerikie
čių orlaivių ir karinių laivų 
užpuolimų prieš japonus 
praeitą pavasarį Gilbert ir 
Marshall salose.

Menama, kad Halsey pra
dės energingą ofensyvą 
prieš japonus Guadalcanal 
saloje.

Maskva, spal. 25. — Rau
donarmiečiai atėmė iš na
cių vienų poziciją į pietva-* 
karius nuo Stalingrado.
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Prezidentas Rooseveltas iš Naujo Parėmė Amerikos
Bennettą į New Yorko Gubernatorius Sunaikino ar Sužalo-

Lakūnai

New York.. — Demokra
tų kandidatas į New Yorko 
valstijos gubernatorius, 
John J. Bennett kreipėsi į 
prezidentą Rooseveltą, pra
nešdamas, jog “plačiai ei- 
-- ------- 1, xvc4.v<. uamooa uixv 
ne nuoširdžiai užgyrei ma- 

; no kandidatūrą į guberna
torius.” Baigdamas Bennet- 
t’as sakė:

“Aš esu tikras, jog tam
sta žinai, kad aš pilnai re
miu tamstą ir tamstos poli
tiką šiais baisiais laikais.”

PREZ. ROOSEVELTO 
ATSAKYMAS

Prez. Rooseveltas, atsa
kydamas Bennettui, atsiun
tė pareiškimą, kur, tarp 
kitko, sako:

“Tai ne tiesa, kad aš pa
rėmiau tamstą tik formaliai 
ir šaltokai.Aš noriu kuo aiš
kiausiai pažymėt, jog aš 
tikrai maniau, ką tada sa
kiau, — kad tamsta be jo
kio klausimo esi tinkamiau
sias iš visų kandidatų į gu
bernatorius.

“Ši mano parama tamstai 
yra be jokių užnugarinių 
minčių.

“Aš netikiu balsavimui 
už ką kitą dėl protesto” (to
dėl, kad newyorkiniai de
mokratų vadai pastatė kan- 

• didatu Bennettą vieton se
natoriaus Meado, kurį prez. 
Rlooseveltas siūlė).

“Aš priimu kaipo faktą, 
jog galiu pasitikėti, kad jei
gu tamsta būsi išrinktas, 
tai New Yorko valstija pil
nai ir vieningai bendradar
biaus su šalies valdžia.

“Kaipo New Yorko pilie
tis ir balsuotojas, aš nuošir
džiai tikiuosi, kad tamsta, 
o ne p. Dewey bus sekamas 
mūsų gubernatorius.”

KOMUNISTŲ PAREIŠ
KIMAS .

New Yorko valstijos ko
munistų rinkimų kampani
jos direktorius, Simon W. 
Gerson išleido pareiškimą, 
kas liečia antrąjį preziden
to Roosevelto parėmimą 
Bennetto kandidatūros į 
gubernatorius. Gersonas, be 
kitko, sako:

“Prezidento laiškas Ben- 
nettui jokiu būdu nepakei
čia mūsų pozicijos šioje rin
kimų kampanijoje, kurią 
mūsų kandidatai ir toliau 
ves tokiu pat ryžtumu gy
vybiniais karo reikalais ir 
mobilizuodami žmonių pa
ramą antrajam frontui.

“Mūsų kandidatai ir to
liau kels aikštėn labai pa
vojingas taikstytojų jėgas, 
susitelkusias apie kandida
tūrą Thomo Ė. Dewey ir 
republikonų partijos vado
vybę šioje valstijoje.
“Mes taip pat ir toliau ata

kuosime pavojinguosius ele
mentus, remiančius Bennet
to kandidatūrą.

“Didelis balsų skaičius a- 
tiduotas komunistų kandi
datams, geriausiai išreikš 
valstijos žmonių reikalavi
mą visomis jėgomis vesti 
karą prieš fašistų Ašį.”

Darbo Partijos Pareiškimas
Amerikos Darbo Partijos 

valstijinis pirmininkas, dr 
George S.. Counts ir valsti- 
jinis jos sekretorius Alex j fed Press sako, Amerikos 
Rose, atsiliepdami j prez. bombanešiai) nuskandino 
Roosevelto telegramą Ben- i arba sunkiai sužalojo vieną 
nettui, tarp kitko, pareis- i japonų šarvuotlaivį, vieną 
kė: i naikintuvą ir aštuonis tran-

“Mes gerai suprantame, j sporto bei krovinių laivus, 
koks buvo daromas spaudi-' kurie buvo užklupti Rabaul
mas prez. .Rboseveltui, kad 
jis remtų p. Bennetto kan
didatūrą. Tie patys valsti- 
jiniai demokratų partijos 
vadai, kurie nepaisė prezi
dento nuomonių pirm nomi
nuodami Bennettą, dabar 
desperatiškai šaukiasi pre
zidento, kad ištrauktų p. 
Bennettą iš keblios padė
ties.

“Mes suprantame prezi
dento Roosevelto atsako
mybę kaipo savo partijos 
galvos ir niekuomet neabe
jojome, kad jis nuoširdžiai 
remia p. Bennettą.

“Visa gubernatoriaus 
klausimo padėtis pilnai įro
do, kad p. Rooseveltas tei
singai elgėsi, kada jis pirm 
demokratų suvažiavimo prri 
minė, jog p. Bennett negalė
tų būti išrinktas, ir ragino 
valstijos demokratų vadus 
nominūdt ’ pažangų žmogų 
ir Naujosios Dalybos kandi
datą (sen. Meadą) į guber
natorius.

“Mes esame tikri, kad 
mūsų partijos balsuotojai ir 
daugelis Naujosios Dalybos 
demokratų rems Deaną Al- 
fange (Darbo Partijos kan
didatą) ir balsuos už jį, 
nes jis yra vienintelis kan
didatas į gubernatorius, ku
ris laikosi tokių pažiūrų ir 
turi tokias politines ypaty
bes, kokias prez. RooseveL 
tas iš karto atžymėjo.”

Vokiečiai Praranda 
Viltį Parblokšti 
Milžiną-Sovietus

Zurich, šveic. — Nacių 
Luxembourg radijo stotis 
spal. 23 d. sakė:

“Tokiuose likimo klausi
muose (kaip vokiečių karas 
prieš Sovietus) mes negali
me pranašaut ir neprana
šausime. Mums priešinasi 
tokia velniškai didelė galy
bė, todėl mes tiirime būti 
visuomet pasiruošę bloginu
siems mums įvykiams. So
vietinis milžinas yra paplū
dęs kraujais iš nesuskaito
mų žaizdų, labai nusilpnin
tas, badą kenčia ir dauge
lyje vietų jau apšlujnntas, 
tačiaus jis turbūt vis tiek 
nesuhiš.”

Nuskandintos Kariam 
Siunčiamos Dovanos
Washington. — Fašistų 

submarinas nuskandino 
vieną Jungtinių Tautų lai
vą, kuris, be kitko, gabeno 
4,986 maišus pašto siunti
nių ir dovanų amerikiečiam 
kariam Anglijoje.

v*.

jo 10 Japonu Laivų
Australija. — Didieji tal

kininkų bombanešiai (Uni-

šeštadienio pranešimai 
teigė, kad japonai mobili- 
zuojasi didžiai atakai prieš 

sužalota apie ’50 tūkstančių amerikiečius Guadalcanal 
tonų priešų laivų. saloje.

uoste, New Britain saloje..
Tokiu būdu sunaikinta bei •

Anglijos Orlaiviai 
Pleškino Milaną ir 3 
Kitus Italų Miestus

London, spal. 25.—Angli
jos bombanešiai (perskri
dę per neužimtą Francijos 
dalį) ardė ir degino didžio
siomis bombomis Milaną, 
stambųjį karinių fabrikų 
miestą šiaurinėje Italijoje. 
O diena pirmiau anglų 
bombanešiai audringai ata
kavo kitą italų pramonės 
■centrą, Turiną ir prieplau
kų miestus Savoną ir Ge
noa.

(Romos radijas pripaži-1 
no, jog anglų bombininkai 
padarė dikčiai nuostolių 
tuose miestuose.)

Talkininkai Nuskandinę 
Japonų Lėktuvlaivį
Australija, spal. 25. — 

Talkininkų orlaiviai bombo
mis pavojingai sužalojo ir, 
turbūt, nuskandino karinį 
japonų laivą-lėktuvų išve
žioto ją, 17,600 tonų, prie 
Rabaul, saloje New Britain.

Vokiečiai Gabena Mašineriją 
Išnaudot Maihpa Žibalą
Ankara, Turkija. — Pra

nešama, kad vokiečiai iš 
Belgijos gabena mašineriją 
perdirbinėt žibalą į gazoli
ną Maikopo srityje, šiaur
vakariniame Kaukaze. Ten 
jie yra užėmę kelias žibalo 
versmes.

Bet Raudonoji Armija, 
pirm pasitraukiant iš Mai
kopo, susprogdino visus ži
balo traukimo įrengimus. 
Sovietų vyriausybė tuomet 
pareiškė, jog fašistai per iD . , . , ...k laiką negaus jokio žiba- ™
te iš Maikopo versmių.

London. — Visi praneši

I žmonių jau beveik visai pra
nyko ūpas kariauti. To vie
toj auga minių nepasitikė
jimas Mussoliniu ir karo 
vadais. Manoma, kad jeigu 

; anglai daugmeniškai bom
barduotų Italiją, tai sunai
kintų ir paskutinius likučius 

; vadinamo karinio moralo.
Italijoj ir artimuose jai 

kraštuose eina kuždėjimai, 
; kad apie- šių metų pabaigą 

.... v. . i Mussolinis, girdi, būsiąs nu-
Amerikieciai Nuskandino žudytas, ar turėsiąs pate 

Du Japonų Laivuku. nusižudyti arba pabėgsiąs į 
Washington. — Kariniai Vokietiją.

Amerikos laivai nuskandino 
du japonų žvalgybos laivu- Washington. — Amerika 
kus ir sužalojo vieną nai-1 pasiuntė 500,000 svarų kon- 
kintuvą ir prekinį laivą servuoto pieno Sovietų val
ties Gilbert-Ellice salomis. 1 kam.

NACIAI NUAUDĖ 1,765 
ČECHUS

London. — Nuo geg. 28 
iki rugp. 28 d. šiemet hitle
rininkai sušaudė 1,765 če- 
choslovakijos patriotus už 
pasipriešinimus bei nepri
tarimus naciams.

Menama, kad amerikie
čiai lakūnai nuskandina 
bent tą japonų šarvuotlaivį 
ir naikintuvą ir du didelius 
transportinius ar prekinius 
laivus.

Senatas Nutarė 18-19 
Metą Naujokus Lavint 

Vienus Metus
Washington. — Senatas 

58 balsais prieš 5 priėmė 
valdžios sumanymą šaukt 
kariuomenėn 18 ir 19 metų 
jaunuolius, bet sykiu nubal
savo, kad jie būtų vienus 
metus kariniai lavinami 
pirma, negu bus pasiųsti į 
karo frontą.

Prezidentas Rooseveltas 
ir generalio štabo galva 
gen. Marshall atsišaukė iš
mest reikalavimą lavint 
tuos jaunuolius ištisus me
tus. Bet senatas 39-niaiš 
balsais prieš 31-ną atmetė 
atsišaukimą. Dar nežinia, 
ar kongreso atstovų rūmas 
užgirs tokį jaunuolių lavini
mą, v .. 'i ė.

Sovietu Laivai ir Lakū
nai Nuskandino 17 

Fašistą Laivų
Maskva. — Sovietų lai

vyno jėgos Baltijos Jūroje 
nuskandino dar vieną vo
kiečių transporto. laivą, ga
benusį priešams kariuomenę 
ir reikmenis. Šis laivas bu
vo 10,000 tonų įtalpos.

Sovietiniai Baltijos laivai 
ir lėktuvai, be to, sunaikino 
16-ką fašistų laivų ir moto
rinių laivukų, plaukusių su 
kariuomene prieš Sovietus, 
kaip buvo oficialiai praneš
ta šeštadienį.

Mussolinio Dienos Jau 
Esančios Suskaitytos

w
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Washington. — Amerika
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Italijoje Neramu
Jau prieš tūlą laiką buvo paskelbta, 

kad Italijoje gali įvykti žmonių sukili
mas pirmiau, negu bet kurioje kitoje fa
šistų Ašies valstybėje. Tą dalyką pa
tvirtina kai kurie kiti reiškiniai. Štai 
neseniai sukilo italų kareivių pulkas, 
siunčiamas Rytų Frontam

Šiomis dienomis Anglijos^ radijo sto
tis (BBC) paskelbė tekstą atsišaukimo, 
kurį išleido Italijoje susidaręs bendrojo 
fronto komitetas kovai prieš Mussolinio 
ir Hitlerio galvažudžius. Minėtąjį ko
mitetą sudaro katalikai, komunistai, so- 
cijalistai, liberalai, demokratai ir repu- 
blikonai. Atsišaukimo dalys skamba:

“Italai! Kad išgelbėti Italiją, mums 
reikia nuversti nuo savęs vergijos naš
tą, sudaryti atskirą taiką su Jungtinė
mis Tautomis ir išvyti išdavikišką val
džią, užlaikomą nacių. Turėdami galvo
je tąjį tikslą, visokių klasių ir politinių 
sriovių žmonės sudarė Veikimo Komi
tetą.

“Kareiviai, jūreiviai, lakūnai, karinin
kai: Naudokite ginklus, kuriuos gavote 
išvijimui naciškų govėdų ir pardavikų, 
susisukusių lizdus mūsų krašte.

“Užgrobkite maistą, siunčiamą Vokie
tijon ir išdalinkite jį badaujantiems 
žmonėms.”

Tai reikšmingi žodžiai.
Menama, kad šis faktas paakstino Vo

kietijos geštapininkų-budelių viršylą, 
Himmlerį, vykti Italijon ir ten pastatyti 
budresnius geštapininkus, kurie saugotų 
italus nuo sukilimo.

Bet ar tas išgelbės nacių ir fašistų 
kailius? Abejotina. Reikia atsiminti, 
kad artinasi žiema, kurios šiurkštumai 
labai atsilieps Italijoje, nes iš tos šalies 
visokis maistas gabenamas Vokietijon. 
Italai, kurie kenčia dubeltavą priespau
dą—Hitlerio ir Mussolinio—kils.

Galimas daiktas, kad žmonių bruzdė
jimo kilimas Italijoje paakstino ir Ame
rikos vyriausybę nuimti nuo čia gyve
nančių italų nepiliečių “priešo” pavadi
nimą.

Busimoji žiema gali atnešti permai
nų pačioje Italijoje ir tūluose Balkanų 
kraštuose.

Jei Europoje būtų atidarytas antrasis 
frontas, tuomet sekamą žiemą Hitlerio 
pavergtuose kraštuose sukilimas būtų 

• užtikrintas.

žinotų kitataučiai. Tas svarbu ypač 
tiems, kurie Veikia visuomenėj, kurie 
stengiasi gauti valdžioje urėdus. Tas da
linai svarbu ir visiems lietuviams.

“Šimaičių klausimu galima daug pa
dėti išjudinti lietuvius kovai prieš Ašį, 
didesniam rėmimui savo šalies karo pa
stangų, taipgi ir išpopuliarizavimui lie
tuvių.

“Visi lietuviai, kam tik rūpi karo lai
mėjimas, kam rūpi lietuvių geras var
das, turėtų dabar subrusti ir veikti tuo 
reikalu.

“Galima ir reikia sudaryti visų srio
vių komitetas, kuris ves visą kampaniją 
Šimaičių reikalu, kuris taipgi galės ben
drinti veikimą ir karo pastangoms.

“Bent trys Chicagos angliški dienraš
čiai tame padėtų mums.

“Subruskime, padarykime, kaip čechai 
padarė.

“Nežiūrint skirtingų pažiūrų kitais 
klausimais, šiuo klausimu, galime ir pri
valome veikti bendrai.”

Taip, sutinkame. Veikiant bendrai, 
galima būtų padaryti kur kas daugiau, 
negu veikiant paskyrium. Deja, taip nė
ra. Toje pačioje Čikagoje išeidinėja t. 
v. katalikų dienraštis “Draugas.” Tos 
pačios dienos (iš kurios imame šią “Vil
nies” citatą) laidoje “Draugas” protes
tuoja prieš Chicagos “Sun,” kam jis 
spausdino tąjį straipsnį apie Šimaičius. 
Bendrai, “Draugo” redakcija (ir vėl iš 
Berlyno atbėgęs kun. Prunskis?) išder
gia tąjį dienraštį.

Kodėl gi “Draugas” šitaip rašo? To
dėl, kad jis bijosi prasitarti ką nors prieš 
Hitlerį, prieš nacizmą.. Kun. Prunskis 
buvo gražiai gi priimtas Berlyne. Jis le
kiojo nacių orlaiviais, jam patiko nacių 
“santvarka” ir dėka tam “Draugas” ii-? 
gai spausdino Hitlerio apmokamo agen
to geštapininko Ancevičiaus telegramas 
apie “laimę,” kurią Hitlerio bestijos at
nešė Lietuvai.

Neatrodo mums, kad su tokiais žmo
nėmis, koki dabar redaguoja “Draugą,” 
anti-hitleriškas, anti-fašistiškas laikraš
tis galėtų susitarti bet kokiais klausi
mais.

Sovietų Ministeris Kanadoj
Į Ottawą, Kanados sostinę, atvyko So

vietų Sąjungos ministeris Kanadai Fio- 
dor Gusiev. Įteikęs paliudijimą Kana
dos general gubernatoriui, jis atsikreipė 
į susirinkusius, atžymėdamas tą, kad 
kuo artimiausias ir nuoširdžiausias 
Jungtinių Tautų bendradarbiavimas yra 
reikalingas atsiekimui pergalės.

Jis sakė, kad Sovietų Sąjunga, glau
džiai bendradarbiaudama su Kanada ir 
kitomis Jungtinėmis Tautomis, ves tą ti
tanišką kovą prieš laisvės ir žmonijos 
priešus iki pergalingos pabaigos.

Kartu su Fiodoru Gusievu atvyko dar 
aštuoni Sovietų Sąjungos atstovybės na
riai. Tai pirmoji SSSR atstovybė Ka
nadoj.

Savaitės Apžvalga

Čechai Turi Lidicę, Lietuviai— 
Šimaičius

“Vilnis” (iš spalių 22 d.) rašo:
, “Vakar Chicagos Sun plačiai rašė apie' 

Chicagos lietuvių veikimą dėl karo pa
stangų, taipgi gražiai rašė apie sunaiki
nimą Lietuvoje Šimaičių kaimo.

“Kaip naciai sunaikino Čechoslovaki- 
jos Lidice, taip jie sunaikino, išdegino 
Lietuvos kaimą, netoli Kražių, Šimai
čius.

“Chicagos lietuvių konferencija, kai 
kurios kitos organizacijos jau ima veik
ti, kad Šimaičiai, kaip ir Lidice Ame
rikoj atgimtų, kad čia tuo vardu ką 
nors užvardijus.

“Visi čechai ir slavokai vieningai vei
kė Lidice reikalu. Gaila, kad apie lietu
vius to negalima pasakyti. Kada ‘Vil
nyje’ tilpo Jono Šimkaus kablegrama 
apie Šimaičių sunaikinimą, kiti lietuvių 
laikraščiai nedėjo to, tarytum norėdami 
užtylėti nacių brutalumus.

“Tuo klausimu jau matė reikalo ra
šyti net tokia didelis laikraštis, kaip Chi
cago Sun. Reikia tikėtis, kad ir lietuvių 
laikraščiai ilgiau to neignoruos. Dar 
daugiau, reikia tikėtis šiuo klausimu lie
tuvių vienlhgo veikimo.

“Daugelis lietuvių nori, kad mūsų var
das būtų populiarus, kad apie mUs daug

Ir “Naujienos” Bus Už 
“Antrą Frontą”

“Naujienos,” kurios stulpu stoja už 
Hitlerio poziciją, kad jis galėtų karą 
vesti viename fronte, kurios griežtai 
priešingos antro fronto atidarymui, 239 
numeryj sako, kad jos nebūsiančios visą 
laiką prieš antrąjį frontą.

Žinoma, kad “Naujienos” tik dviem 
atvejais bus už “antrą frontą.” (1) ka
da tas frontas bus atidarytas, tai jos 
turės prikąsti nacišką liežuvį. (2) Jeigu 
Vokietijoje įvyktų žmonių revoliucija, 
Hitleris būtų nuverstas, įsikurtų žmonių 
valdžia, tai “Naujienos” tada stotų už 
“antrą frontą.” Bet tai nebūtų antrasis 
frontas. Jos “už antrą frontą” stojo, ka
da rėmė Rusijoj kontr-revoliuciją.

Atsižadėta Privilegiją Chinijoj
Kiekvienas laisvę mylįs žmogus ir ger

biąs kitų tautų teises pasveikins Jung
tinių Valstijų ir Anglijos pareiškimą, 
kuriuo atsisakoma nuo privilegijų Chi- 
nijoje.

Tos privilegijos buvo peilis prieš chi- 
nus ir kenkė Jungtinių Tautų vienybei. 
Sovietų Sąjunga pirmutinė, dar 1918 ir 
1920 metais, išreikšdama draugiškumą 
linkui Chinijos, atsisakė nuo tų privile
gijų.

Kada Chinijoj buvo Mr. Willkie ir jis 
pasisakė prieš imperijų viešpatavimą 
Azijoj, tai tūli privilegijų šalininkai 
bandė niekinti tą žymų amerikietį.

Dabar ir jie gal susičintipš.

HITLERIO 
TVARKRAšTIS

Savo prakalboje Sportpa- 
laste rugsėjo 30 d. Adolfas 
Hitleris užtikrino vokiečius, 
kad Stalingradas bus pa
imtas. “Del to būkit tikri,” 
jis stačiai tvirtino. Stalin-i 
gradas betgi laikosi daug il
giau, negu naciai kada nors, 
sau tą vaizdavosi ir rusų 
priešinimasis stipriai suardė 
vokiečių armijos tvarkaraš
tį. Tas vienas faktas, nekali 
bant jau apie kitus praeities- 
neišsipildžiusius pranašavL 
mus, būtų turėjęs Hitlerį 
padaryti atsargesnį su nau
jais pranašavimais. Nežiū
rint to jis buvo užtenkamai 
“mulkis” ir davė vokiečiams 
pasižadėjimą, kad Stalin
gradas bus paimtas. Matyti, 
šį kartą jis tikėjosi esąs tik
ras del savo pranašystės.

Bet dabar pasirodo, kad 
įvykiai dar kartą suardė 
Hitlerio tikriausias viltis. 
Dvi savaites po to kai Hit
leris sake, jog Stalingradas 
bus paimtas, Stalingradas 
ne tiktai laikosi, bet daugė
ja dargi ženklų, kad vokie
čių armija būtų linkusi atsi
sakyti ir ilgainiui gal atsi
sakys nuo Stalingrado, kaip 
nuo blogo biznio; lygiai 
taip, kaip tai įvyko pernai 
metais su Maskvos puolimu. 
Vokiečių nuostoliai žmonė
mis ir karo medžiaga Sta
lingrade buvo itin žymūs; 
reikalas sukoncentruoti di
deles jėgas ties Stalingradu 
plačiai sutrukdė karo ope
racijas kitose fronto vieto
se. Pagaliau, paskutinėj, bet 
ne menkiausioj vietoj yra 
tas samprotavimas, kad jei 
kovos ties Stalingradu už-; 
sitęs perdaug ilgai, didelis 
skaičius vokiečių kareivių 
gali susidurti su nauja Ru
sijos žiema vietose toli nuo 
lengvai apginamų centrų. 
Todėl, bent šiais metais, 
Hitleris gali dar pasigailėti 
savo žodžių apie Stalingra
do paėmimą.
RACIONUOTA
VYRŲ PAJĖGA

“Mes mokomės racionūoti 
medžiagą; dabar mes turim 
mokytis racionūoti vyrų pa
jėgą.”

Šitie prez. Roosevelto žo
džiai, pasakyti praeitą sa
vaitę, rodo naują didelį 
žingsnį į visuotiną, totalinį 
karą. Jų reikšmė yra labai 
didelė. Jie iškėlė problemą, 
kaip tinkamiausiai naudoti 
darbą karo gamyboj, davė 
perspėjimą, kad ta proble
ma turi būti išspręsta, dar
gi jei dėlto darbininkams 
šiuo tarpu tektų atsisakyti 
nuo dabar turimų darbų. Jie 
numafo galimybę draftuoti 
Amerikos vyrus bet kokiem 
darbam —giriose, laukuose,

dirbtuvėse —- kokie tiktai 
bus reikalingi pagreitinimui 
pergalės mūšio laukuose. 
Jie-nutiesia kelią sudarymui 
iki 1943 mėtų galo kovos ir 
industrinės armijos iš 65,- 
000,000 žmonių, pusės visų 
mūsų krašto gyventojų.

Prezidento žodžiai buvo y- 
patingai svarbūs dar ir tuo,, 
kad jis iškėlė reikalą nu
mušti į armiją šaukiamų 
vyrų amžių, įtraukiant į ją 
18 ir 19 metų vyrus. Prezi
dento siūlymas susilaukė 
greito pritarimo iš Kongre
so. Pereitą savaitę abejų 
rūmų karinės komisijos pri
tarė įstatymui įtraukti a- 
pie 2,500,000 18 ir 19 metų 
vyrų į draftuojamą amžių. 
Atstovų Rūmas greit ėmėsi 
tą įstatymą išleisti ir to pa
ties laukiama iš Senato.
“PLANUOJAMAS ŪKIS” 
ALIANTAMS PAREMTI

Formuojasi planuojamas 
ūkis, kurs apima visą prieš 
Hitlerį kariaujantį pasaulį..

Visi Jungtinių Tautų na
riai buvo užkviesti patiekti 
sąrašą dalykų, kurie jiems 
yra reikalingi karo ir civi
liam reikalui ir taip pat 
duoti žinių apie jų ūkiškus 
išteklius ir patiekti tas vi
sas informacijas bendrai 
gamybos ir išteklių komisi
jai čia. Laukiama, kad atsa
kymai į pasiuntinėtus klau
simus bus gauti iki šių me-A 
tų galo.

Pagal planą, antt kurio 
Karo Gamybos Komisijos 
pareigūnai dirbo kurį laiką, 
numatoma karinius ir mini- 
malinius civilius atskirų 
Jungtinių Tautų pareikala
vimus suderinti su turimais 
ištekliais su tikslu pasida
lyti lygiomis ir tuo pagrei
tinti Aliahtųrpergalę. ■ J ■

Šitas planas, Karo Garny-* 
bos Komisijos (WPB) pa
reigūnai sako, bus suderin
tas su karo strategijos di
džiuoju planu, kurį Aliantų 
karo vadai išdirbs.

Turėdama tas informaci
jas Jungtinė Gamybos ir 
Išteklių Komisija, į kurią 
dabar įeina. Anglijos ir 
Jungtinių Valstijų atstovai, 
galės planuoti gamybą ir 
siuntimą karo medžiagos į 
Pacifiko ar Atlanto karo 
frontus ir reguliuoti laivų, 
orlaivių ar tankų gamybą, 
kaip karo situacija "to rei
kalaus.
BIDDLE REIKALAUJA 
MIRTIES BAUSMĖS 
SABOTAžNINKAMS

Generalinis Prokuroras 
Biddle kreipėsi į Kongresą 
prašydamas išleisti įstaty
mą, kurs numatytų mirties 
bausmę arba kalėjimą iki 
gyvos galvos už kiekvieną 
sabotažo aktą, už šnipinėji

mą ir už kitokią pagelbą 
priešui.

Tokio įstatymo tikslas, 
sako generalinis prokuro
ras, yra bausti su atitinka
mai griežtomis bausmėmis 
visus asmenis, kurie, norė
dami pagelbėti priešui, vyk
do, bando vykdyti, ar ren
giasi vykdyti sabotažą, šni
pinėti ar kaip kitaip kenk
ti. To įstatymo tikslas taip 
pat yra išplėsti dabar vei
kiančių Įstatymų nuostatus 
link asmenų, kurie slepia 
priešo agentus, priešo tautų 
ginkluotų pajėgų narius, 
arba kurie priešo interesuo
se yra įsitraukę į kenksmin
gą veiklą.

Asmuo kaltas del tokių 
prasižengimų, butų baudžia-’ 
mas mirtimi arba kalėjimo 
bausme iki gyvos galvos, 
arba jei teismas rastų gali
ma, būtų baudžiamas ir ma
žesne bausme. Tokie yra to 
naujai pasiūlyto įstatymo 
nuostatai.
KĄ REIŠKIA 
PRALAIMĖJIMAS

(Žemiau seka ištrauka iš 
pranešimo Elmer Davis, Ka
ro Informacijos Ofiso direk
toriaus).

Dabar Amerikos tauta 
jau turėjo užtenkamai pro
gų suprasti, ką reiškia to
talinis karas ir ką reiškia 
tokį karą pralaimėti. Mes 
žinome iš Francijos ir iš 
bet kurios .kitos nukariau
tos tautos pavyzdžio, kad 
pralaimėti šiame kare reiš- 

įkia netekti visako. Jūsų 
dirbtuvės, bankai, įmonės a* 
titenka priešui. Jis perima 
į savo rankas nuosavybės 
Šerų daugumą mokėdamas 
už juos tiesioginiai ar netie
sioginiai popieriniais pini
gais, kuriuos jis tam tikslui 
atsispausdina ir po to tos 
dirbtuvės ir įmonės daro, 
ką jis nori ir ‘ moka jam 
pelnus. Jeigu jūsų drabu
žiai, namų įrengimai ar kas 
nors kitas priešui patiks, jis 
tą paims iš jūsų. Jis nepa
vogs, bent ne visuomet, bet 
rekvizuos ir užmokės už tai 
popieriniais pinigais, kurių 
jis gali prisispausdinti, kiek 
tik jam patinka. Bet jūsų 
daiktai iš jūsų bus paimti ir 
jūs jų daugiau nebmatysit, 
o su pinigais jūs nežinosit 
ką daryt, nes nieko negali
ma pirkti. Jeigu jūs esate 
farmeris, viskas, ką tik jūs 
auginate, bus priešo paimta 
maitinti jo tautą; o jeigu 
jūs dėlto badausite — tūks
tančiai ir tūkstančiai Euro
poj jau mirė badu — vis
kas, ką jūs girdėsite, bus 
kokio nors riebaus ir persi-’ 
šėrusio feldmaršalo perspė
jimas, kad nukariautieji tu
ri badauti, nes pergalėtojai 
turi būti sotūs. Pagaliau, 
pralaimėjimas reiškia, kad 
jūs galite būti pasmerktas 
vergauti — pasmerktas su

Amerikos- lektuvnėšis “Lexington” buvo priešo nuskandintas Coral Jūroje (Ra
miajame Vandenyne), bet paveikšlb matome riaiiją “Lexihgt6hą,” kuris buvo pa-
statytaš^metais anksčiau. Tai yra 25,000 tonu milžinas; jis pastatytas Quincy, 
Massachusetts valstijoje.
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kokio nors Kvislingo ar La- 
valio paslaugiu pritarimu. 
Tokie tipai dabar yra žino
mi visuose kraštuose, neiš
skiriant nei mūsų krašto. 
Jūs busite pasmerktas ver
gauti ir kalti sau pačiam 
vergo retežius. Pralaimėji
mas tokiame kare reiškia, 
kad jūs netenkate visako, 
laisvės, nuosavybės ir dargi 
gyvybės, jei jūs drįstate sa
kyti, kad jūs to nemėgsta-1 
te.

Office of War 
Information

VIETINĖS NAUJIENOS

Dabar jau nereiks važiuoti 
, Ignas Sutkus ruošiasi dar 
kartą važiuoti į Chicagą se- 
lebreitinti savo daugmetį 
ženybinį gyvenimą, kadangi 
apie pirmąjį neseniai ten • 
jo lankymąsi “Laisvėje” ne
buvo nieko parašyta.

ŠTAI NAUJIENA

— Kas naujo?
— Chinijoj nekaria žmo

gaus su medine koja.
— Ištikrųjų? Tai kodėl?
— Ten vartoja virvę.

VIŠTOS SENUMAS

• — Kaip galima pažinti 
vištos senumą?

— Iš dantų.
— Eik jau, eik. Višta juk 

dantų neturi.
Tie^a. Bet valgant ją 

pažtrisl pagal savo dantis.
• Anot mūsų techniko Ven-< 
tos, ne vien tik reumatizmas 
orą atspėja; dantys kai ką 
taip pat atspėti gali.

FILMŲ ARTISTĖS

— Gaila, kad aš negalėjau 
būt jūsų vestuvėse.

— Tai niekis. Neužilgo aš 
turėsiu kitas.

IŠMINTIES ŠALTINIS

— Kodėl Saliamonas buvo 
išmintingiausias vyras pa
saulyje?

— Todėl, kad jis turėjo 
labai daug pačių duoti jam 
patarimus.

DUBELTAVAS čekis .
— Ar gavai mano čekį, 

kurį aš tau pasiunčiau?
— Taip, gavau net du 

sykiu. Vieną sykį nuo tavęs, 
o antrą syk grąžino bankas.

LEKCIJA FIZIKOJ

—Kas greičiau keliauja— 
šiluma ar šalis?

— Šiluma, kadangi šaltis 
yra greitai pagaunamas.

PESIMISTUI KREDITAS
— Jeigu norėsi kada sko

lintis pinigų, tai skolinkis 
pas pesimistą.

— Kodėl pas pesimistą?
— Todėl, kad pesimistas 

niekad nieko nesitiki gauti 
atgal.

Gana teisingas posakis: 
girtas išsiblaivys, kai išsi
miegos; o durnas—nieka
dos.

Sufiksino Prof. Krienas

New Guinea. — Smarkūs 
lietūs Naujoj Guinejoj ap- 
stabdė kanadiečių žygiavi
mą ten prieš japonus.
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Už Demokratijų 
Pergalę
Rašo Jonas Danis

žemiau telpąs rašinys yra 
išleistas Argentinoje brošiū
ra. Jo autorius — argenti- 
nietis lietuvis Jonas Danis. 
Tai yra trumpa apžvalga tų 
istorinių, prieš-karinių įvy
kių, kurie įstūmė pasaulį į 
karo liepsną. Be to, tai 
trumpa apžvalga pačios ka
ro eigos. Tikimės, kad 
tytojams bus žingeidu 
skaityti apie tai, kas 
netolimoje praeityje.

skai- 
pasi- 
buvo

Imperialistų Planai, Jų 
Laimėjimai ir Pra

laimėjimai

Dar visai neseniai pasau
lio žemėlapis buvo kitoks, 
skirtinga buvo ir valstybių 

t

padėtis. Po 14—18 m. ka- kitų, silpnesnių, šalių globo-

gauti

ro, pergalėtojos Anglija ir 
Franci j a skaitėsi nenugali
momis pasaulio valdovėmis. 
Greta jų, ir kitų mažesnių 
valstybėlių, stovėjo didžiulė 
Sovietų Sąjunga, nepaten
kinta buvusi alijantų są
jungininkė Italija ir Ver- 
sallės sutarties prispausta 
Vokietija.

Tokioj padėtyj nebuvo 
galima ir manyti apie ra-, 
mybę ir taiką. Sov. Sąjun
ga 6-toj pasaulio dalyj, pa
naikinus stambiąją nuosa
vybę dideliais žingsniais 
žengė pirmyn, kas kitų 
valstybių valdovams su
darė didžiausią baimę ir 
jie laukė tik patogios pro
gos pulti ir sunaikinti ją. 
Italija, veik nieko negavusi 
už jos pagalbą alijantams 
kare, buvo nepatenkinta ir 
j ieškojo progos pasigrobti 
svetimų žemių 
“išėjimą į saulę.” Vokieti
ja, toji sutrempta šalis, 
laukė tik progos, kad pa
darius revanšą ir atkerši
jus už jai padarytą perga-t 
lę ir uždėtą nepanešamą 
karo išlaidų naštą. Tuo tar
pu Anglija ir Francija, bū
damos pergalėtojomis, tu
rėjo budėti, kad išlaikius 
savo supremaciją ir išsau
gojus kolonijas savo ran
kose.

Esant tokiam dalykų sto
viui, buvo aišku, kad tokia 
padėtis negali tęstis ilgai 
ir anksčiau ar vėliau turi 
kilti karas ir daryti per
mainas.

Visos imperialistinės ša
lys baisiausį priešą matė 
Sovietų Sąjungoj, kuri 
kurdama naują gyvenimą 
ruošė joms kapus, duoda
ma pavyzdį kitų šalių dar
bininkams, kaip panaikinti 
išnaudojimą ir eiti prie 
naujo ir laimingo gyvenimo. 
Taigi imperialistinės šalys 
ir laukė patogaus momento, 
kad užpuolus ant Sovietų 
Sąjungos.

Prispaustoj V o k i e t ijoj 
darbininkų padėtis darėsi 
nepakenčiama. Darbininkų 
revoliucionizavimas ėjo ne
paprastu tempu ir Anglų- 
Francūzų imperialistai pa
matė, kad Vokietijos “so
cialdemokratų” valdžia jau 
darosi bejėgė sulaikymui 
darbininkų nuo socialės re
voliucijos. Reikėjo griebtis 
priemonių, kad išgelbėjus 
jų padėtį, nes Vokietijoje 
įvykus socialei revoliucijai 
būtų buvus persvara visoj 
Europoj link naujos san
tvarkos, o tas būtų padaręs 
didelį pakeitimą visame pa
saulyje; už tat Vokietijos 
valdžią atidavė Hitleriui ir 
tuojaus suteikė jam viso
kius palengvinimus. Sugrą
žino Sarres < kraštą, leido 
militarizuoti Reiniją, pa
miršo karo skolas, atidavė 

Austriją, ir taip iki suda
rymo Munich pakto, kur 
Vokietijai atiduodama Če
choslovakija su didžiuliais 
“Skoda“ ginklų fabrikais.

Karo Pavojus Dar 
Neprašalintas

Munich mieste įvykusi 
“keturių didžiųjų“ konfe
rencija parodė, kad mažes
nėms tautoms jau buvo pa
naikinta visos tarptautinės 
teisės, kad didžiosios valsty
bės gali pasigrobti sau ar
ba atiduoti kitai kuriai nors 
valstybei mažesnes šalis, 
dargi ir neatsiklausę jų.

G r o b u o n iškus fašizmo 
tikslus visi jau žinojo nuo 
seniai, bet Muniche ir An
glija parodė, kokia ji buvo 

to ja ir koks jos “demokra-\ 
tiškumas.” Kalbame ne apie 
Anglijos liaudį, bet apie jos 
tuolaikinę vyriausybę, nes 
Čamberlaino p a s i e 1 girnas 
Čechoslovakijos reikalu kuo 
aiškiausiai parodė, kad tuo 
laiku jis daug mažiau atsto
vavo savo šalies liaudies 
nuomonę, negu Hitleris Vo
kietijos.

Čechoslovakija tapo par
duota ir sudraskyta į šmo
tus. Lenkija ir Vengrija 
naudojosi proga atsiplėšti 
nors po kąsnį “demokrati
jų” atiduotos į fašizmo naš
iais aukos. Bet karas su 
tuo dar neišvengtas.

Anglija norėjo, kad Vo
kietija pultų Sov. Sąjungą, 
bet rudasis fašizmas bijojo 
tvirtos savo priešininkės, 
kuri galingu savo kumščiu 
galėjo išdaužyti jam dantis 
ir užkišti gerklę.

Fašizmas, pasigrobęs Če- 
choslovakiją, norėjo dar 
daug, seniai geidžiamų, silp
nesnių šalių: Danijos, Klai
pėdos, Lenkijos dalies, Al- 
sacia, Loreną ir kitą, nes 
Anglijos tuolaikinė politika 
jai davė lengvas sąlygas tai 
daryti.

Bežiūrint į pasaulį, kas 
kart vis ryškiau matėsi, kad 
jis ritasi į juodą bedugnę, 
tampa fašizmo auka. Nusi
leidžiant fašizmui norėta iš
vengti karo, kuris jau buvo 
neišvengiamas.

Kodėl buvo daroma tokie 
nusileidimai Vokietijai? To
dėl, kad jos bijota ar kad 
išvengus socialės revoliuci
jos? Nei viena nei antra. 
Vokietijos tada jie dar ne
bijojo, nes ji dar buvo silp
na ir beginklė, o atidavimas 
jai virš minėtų kraštų ne
sumažino revoliucijos pavo
jaus, bet dar jį padidino. 
Vokietijos stiprinimas ir 
Hitlerio valdžios rėmimas 
buvo daromas tikslu Vokie
tiją padaryt stiprią ir kari
niai galingą, kad paskui ją 
pasiuntus kariauti prieš So
vietų Sąjungą.

Tik turint tą omenyj bus 
aišku, kodėl tuolaikinės An
glijos ir Franci jos valdžios 
atidavė Vokietijai Austriją, 
Čechoslovakiją ir davė lais
vas rankas Ispanijoj, dar gi 

.žinodamos, kad tas viskas 
eina jų nenaudai. Jos visąi 
nesitikėjo, kad tas jų išau
gintas ir apginkluotas ban
ditas atsisuks prieš juos ir 
įstums juos į jų pačių kasa
mą duobę Sovietų Sąjungai.

Sovietų Sąjungos vyriau
sybė budėjo, kad išlaikius 
savo šalį taikoj ir tęsus jos 
ugdymą ir didinimą jos ap
sigynimo jėgų. Tuo pat lai
ku ir Hitleris pamate, kad 
puolimas ant Sovietų S^jun-) 
gos jam gali duoti visai ne
lauktą siui^pryzą ir išsklai

dyti mitą apie jo kariuome
nes galybę. Hitleris pasiū
lė Sovietų Sąjungai taikos 
sutarti, Sovietų Sąjunga su
tiko, nes tame matė pasi
naudojimą tuo jai siūlomu 
taikos laiku, kad dar geriau 
pasiruošti ir apsiginkluoti, 
kad vėliau, kuomet prisieis 
susikirsti, būtų galingesnė 
apsigynimui nuo užpuoliko.

Sovietų Sąjunga neapsiri
ko, sudarydama nepuolimo 
sutartį ir nei kiek nesustip
rino hitlerinės Vokietijos, 
nes per tą taikos laikotar
pį Sovietų Sąjungos galybė 
labai daug padidėjo ir iš 
Vokietijos gavo daug jai 
reikalingų mašinų, kurios 
vėliau buvo taip naudingos 
gamybai atrėmimui priešo. 
O Vokietijai parduotas ne
didelis kiekis maisto ir alie
jaus Vokietijos neišvedė iš 
sunkios, ją smaugiančios, 
maisto ir kuro problemos.

Tada Vokietija, sudariusi 
nepuolimo sutartį, nepuolė 
Sov. Sąjungos, tuom atsisa
kydama užtikrintų sąjungi
ninkių prieš Sov. Sąjungą, 
t. y.: Anglijos, Franci jos ir 
Š. Amerikos, o atsisuko 
prieš jas.

Vokietija tuomet buvo 
Sov. Sąjungos priešas, ly
giai, kaip ir kitos kapitalis
tinės šalys. Jeigu ji pirma 
nepuolė Sov. Sąjungos, tai 
tik dėl to, kad joje matė ga
lingą ir jai labai pavojingą 
priešą, tuo tarpu, kuomet 
ją sutvirtinusios Anglija ir 
Francija buvo kariniai ne
pasiruošusios ir jai neturė
jo karinių paslapčių. Štai, 
kodėl Vokietija nusprendė 
pirma padalyti 
karo revanšą ir 
eiti prieš klasinį 
Sovietų Sąjungą.

Vokietijos planai dalinai 
pavyko. Francijos valdovų 
žioplumas ir pardavikiškas 
Bliumų ir Daladierių elge
sys, pražudė ją. Anglijos 
imperija irgi radosi gana 
sunkioj padėtyj. Vokietija 
pasikėlė iki 180 milijonų gy-> 
ventojų ir dominavo veik vi
są Europą. Berlyno - Romos 
- Tokio ašis irgi nesulūžo, 
bet ji dar atnaujinta ir ne 
prieš Kominterną, kaip ti
kėjosi Anglijos “demokra
tai,” bet prieš Anglijos ir 
Š. Amerikos imperijas. Ban
ditai visuomet užpuolimus 
daro ten, kur mato leng
vesnį pasisekimą.

Europos padėtis pasikei
tė visai. Anglijos - Franci-/ 
jos alijanza sutruko; iš pui
kiosios Francijos beliko tik 
Vokietijos dominu ojama 
mažutė respublikėlė. Angli
ja desperatiškai gynėsi, bet 
ir jos imperija, diena po 
dienos, smuko. Italija, Ja
ponija ir Šiaurės Amerika 
stengėsi pasigriebti kuo 
daugiau žlugusių valstybių 
kolonijų. Tik viena Sovietų 
Sąjunga, išsisaugojusi nuo 
imperialistinio karo ir padi
dinusi savo šalį virš 20 mi
lijonų gyventojų, pasekmin
gai žengė pirmyn socializ
mo link. Ji nebijojo užpuo-, 
limo, bet buvo atsargi ir 
pasiruošus atremti visus už
puolimus, iš kur jie nepasi
reikštų.

Pasaulio žemėlapis pasi
keitė, įvykiai smarkiu tem
pu ėjo pirmyn ir diena po 
dienos darė naujus pakeiti
mus.

14—18 m. 
tik vėliau 
priešą —

Du Pasauliai
Niekad nebuvo taip šmei

žiama Sovietų Sąjunga, 
kaip šiame, antro imperia
listinio karo pradžios laiko
tarpyje.

Bet, nežiūrint to, Sovietų 
Sąjunga vedė savo taikos 
politiką, nors ir priešingą 
kitoms, kapitalistinėms, val
stybėms.

(Bus daugiau)
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&GIMINIŲ” .JIEŠKOJIMO
REIKALU PATARIMAS

(I?eljetonas)

j ieškojimo 
bejieškant neužsi- 
per nosį. O kas 

kad “giminių” 
duotų daugiausia 
naudos, iš kurios

prisideda prie šio

su “Keleivio” tvirti- 
čia mum teks turėti

mūsų reputaciją 
amerikonų, nuo- 
koki dabar lai- 
menkniekj, tuo-

Pamatęs mūsų pronaciškoj 
spaudoj pranešimus, kad jau 
dabar yra galima susirasti “gi
mines,” kuriuos bolševikai 
anais metais “ištrėmė Sibi
ran,” mačiau reikalo, tą taip 
“svarbų” klausimą nuodugniai 
išanalizuoti ir taip sutvarkyt 
šį mūsų “giminių 
biznį, kad 
tepus sau 
svarbiausia, 
jieškojimas 
medžiaginės 
būtų galima tinkamai atlyginti 
šito skymo sumanytojams, 
pronaciškiems laikraščiams ir 
visiem, kurie vienokiu ar kito
kiu būdu 
darbo.

Sutinku 
n imu, kad 
reikalą daugiausia su nemoky
tais žmonėmis, kurie nei laiško 
nemoka parašyt angliškai. Tai 
pavedus jiem patiem rinktis 
“gimines” iš telpančių mūsų 
spaudoje pavardžių, gali pri- 
daryt mum galybes nesmagu
mo, supeizoti 
ir užtraukti 
žiūrą, žinote 
kai, už bile 
jau ir apkaltina žmones žuli- 
kystėje!•

Kas gali duoti užtikrinimą, 
kad žmonės, rinkdamiesi nie
kad nematytą ir negirdėtą 
“giminę,” nepasirinks to pa
ties asmens nenormaliai per 
didelis skaičius, sakysim, šim
tas arba net keli šimtai ypa
tų, o tuom patim kartu kitiem 
tremtiniam neteks nei po vie
ną “giminę.” Toks nuotikis 
padarytų velniškai daug ne
smagumo šio jovalo autoriam.

Kad išvengti nemalonumo ir 
kad nepasirodyt nemokšomis, 
kokiais “yra” bolševikai, duo
du štai kokį sumanymą: šiam 
reikalui tvarkyti, paskirt ko
misiją, kuri turi susidėti iš pir
mininko, sekretoriaus, iždinin
ko ir kasos globėjų. Kaipo tin- 
kamiausį asmenį komisijos pir
mininko vietai rekomenduoju 
daktarą P. Grigaitį. Tai dėl 
tos priežasties, kad jo malony
bė gerbiamas daktaras jau yra 
įdėjęs daug ir labai ryžtingo 
darbo šiame reikale ir negin
čijamai turi teisę prie atlygi
nimo.

Kalbant apie atlyginimą, 
generolai tuojau teirausis: O 
kur pinigai ? Pinigų pas žmo
nes yra daugiau nei kaip jiem 
reikalinga, tik reikia mokėt 
juos iš jų išgauti. Jūs, gerbia
mi pronacių generolai, veltui 
eikvotumėte savo brangų lai
ką, jieškodami geresnio pata
rimo šiame reikale, negu jūsų 
Paulius gali jums duoti.

“Giminių” jieškojimo tai
syklė turi būt išdirbta štai 
kokia: Pirmiausiai komisija 
sutaiso ir atspausdina atatin
kamas “giminių” sujieškojimo 
blankas. Kaip darbas baigtas, 
paskelbia spaudoje, kad asme
nys, norėdami suSirasti “gimi
nę” arba “gimines,” turi 
kreiptis į komisiją parašydami 
lietuviškai laišką, aiškiai pa
žymint kiek ir kokių “gimi
nių” asmuo pageidauja susi
rasti. (kerbiamas komisijos pir
mininkas perskaito laišką, ima 
Sibiran ištremtųjų surašą, pa
renka atatinkamą “giminę” ar 
“gimines,” parašo ant blankos 
“giminių” pavardes, jų fizijo- 
nomiją, kaip jie atrodo, ir to
kią blanką siunčia “giminių“ 
jieškotojui. Asmuo, jieškantis 
“giminių“, gavęs tokią blan
ką, pagrevezuoja ant jos savo 
pavardėlę, pasiunčia “Kelei
vio” nurodytu antrašu ir su 
tuomi jo klapatai pasibaigia.

Kaip matote, komisijai dar
bo jau užkrovėme gaųą sun
kią naštą, o pinigų dar vis ne
simato anei grašio. Biskelį 
kantrybės, o neužilgo atsiras 
ir pinigų, dargi ir nemažąi, 
tik reikia mokėti gerai užčėra- 
vot, nes čia galima geresnio 
biznio, negu kam iš pradžių 

už komisijos 
minimum pen- 
kiekvieną “gi-

lietuviu, turi teisę 
tiek “giminių,” kiek 
sumokėti penkinių-.

dalykas turi būti vi- 
kad kiekvienas

siųsdamas komisijai 
prašydamas paskirti 

gimines,

gali atrodyti. . žinoma, reikia 
gerai išbubninti, kad “gimi
nių” jieškojimas geriausiai 
pasitarnaus Lietuvos “vadavi
mui.” Duodu garbės žodi, kad 
neatsiras nei vieno (jei bent 
koks bolševikas), kad tiek 
darbo, kiek komisijai teks pa
dėti, bejiešant viso svieto “gi
minių,” panorėtų tą viską gau
ti už dyką.

Atlyginimą 
darbą nustatau 
kis dolerius už 
minę.” Nieks nejaus skriau
dos, užsimokėdamas penkinę 
už gavimą naujo “giminės“ ir 
tuomi įsirašydamas save į 
“tikrųjų” lietuvių sąrašą.

Nereikia suprasti, kad kiek-I 
vienas asmuo turi tenkintis tik 
su vieno “giminės” susiradi
mu. Tai būtų varžymas žmo
nėm laisvės ir žioplas atsisa
kymas nuo pelno.

Toks patvarkymas yra da
romas vien todėl, kad vieno 
nejieškotų visi, o kiti “trem
tiniai” nepasiliktų visai nejieš- 
komi. Sakysim, žmogus, gy
vendamas Bostone, kaipgi ga
lėtų atspėti kokią “giminę” 
pasirinko čikagietis? Kiekvie
nas žmogus, kuris tik jaučiasi 
“tikru” 
j ieškoti 
pajėgia 
Vienas 
šiem aiškus, 
asmuo, 
laišką, 
jam “gimines,” privalo kartu 
su laišku prisiųsti tiek penki
nių, kiek reikalauja “gimi
nių.” Ant išmokesčio tokis biz
nis varyti nėra galima.

Labai pageidaujama, kad 
tie, kurie turi daugiau pinigų 
nekaip proto, mokėtų ir dau
giau kaip po penkdolerinę nuo 
galvos. Tokiu būdu patys gau
tų daugiau unaro ir surasti 
“giminės” jaustųsi artimes
niais.

žinoma, tokius asmenis pri- 
valėtum garsinti mūsų, prona
ciškoj spaudoj, pažymėdami, 
kaipo pirmaeilius tėvynainius, 
1/urie supranta, kam pinigai 
labiausia reikalingi. .

Kaip matote, “giminių” jieš
kojimas duos geresnės naudos 
nekaip melavimas ir keiksmai! 
Jeigu pasirodytų, kad “gimi
nių” pritrūksta, tai bus galima 
gauti kitą sąrašą.

Virš nurodytu būdu vei
kiant esu tikras, kad suplauks 
pakankama suma pinigų, iš 
kurios bus galima pilnai atly
ginti daktarui Grigaičiui už 
suredagavimą “tremtinių” są
rašo, apmokėt komisijai už 
patarnavimą Jieškantiems “gi
minių” ir apmokėt mūsų pro- 
naciškiem laikraščiam už skel
bimą “tremtinių” sąrašo.

Šitaip veikiant, tas 
mūsų darbas neatrodys suki
mu tuščių girnų! Į ką gi jau 
čia panašu, padėti tiek daug 
sunkaus darbo, plėšti liežu
vius, aukoti tiek daug vietos 
laikraščiuose visai veltui prje 
tokios nesvietiškos brangeny
bės! šitaip veikdami, kaip 
veikėme iki šiol, tai mes Lie
tuvos niekados neišvaduosime. 
Kam gi nėra žinoma, kad sau
so niekas neklauso ? Kaip tik 
kas “išeina” iš pinigų, tai žiū
rėk jau jo niekas ir nepaiso, 
nenori turėti jokių reikalų su 
juo.

Saugokitės, gerbiami gene
rolai, kad ir jūs neatsidurtu - 
mėte tokioje padėtyje.

Paulius.

visas
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Oakland, Calif., moterys pakeičia sijonus kelinėmis 
ruošiasi pagelbėti farmeriams nuimti javus ir vaisius. 
Pirmiau dauguma tų darbų atlikdavo japonai. Dabar 
visi japonai iš Pacifiko pakraščio išvežti šalies gilumom
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Karas, kuris retina jaunuo
lių skaičių visur, neaplenkia 
nei mūsų miesto.

Spalių 18 d. pas draugus F. 
J. Pivariūnus turėjome mažą 
draugų-gių susiėjimą, kaipo iš
leistuves jaunuolio Raymond 
Karsono, kuris liuosnoriai dar 
tik 17 metų būdamas įstojo į 
Jungtinių Valstijų laivyną.

Buvo įteikta keletas dovanų tai A. Orlauskas
nuo susirinkusių. Draugai Pa- b i ausis aukotojas mūsų apy1
serskiai aukojo gražių nosi
nių, O. Kučiauskaitė rašomą
ją plunksną.

Kuomet draugai ir draugės 
surinko $5.90 tarpusavyje dėl 
dovanos finansiniai būsimam 
jūreiviui, jis juos priėmęs pa
dėkojo, po tam skyrė Sovietų 
medikalei pagelbai, kad būtų 

kovo- 
ir jis 

prisi- 
vete-

kaipo auka tiems, kurie 
ja už tą tikslą, dėl kurio 
eina.

Draugas A. žemaitis 
minė ir apie .draugus —
ranus, karžygius Ispanijos ko
vų, kad ir juos pagelbėti iš
traukti iš Franci jos koncentra
cijos urvų. Bet be finansų ne
galima. Ant vietos draugai-gės 
aukavo. Po $1 : J. Pivariūnas, 
H. Balsienė, K. Lapata, O. Ku- 
čiauskaitė, A. Žemaitienė, K. 
Juškauskas, E. Ekevise, A. že
maitis, J. Balsys. Po 50c.: S. 
Meškys, P. Paserskis, O. Pa- 
serskienė. Iš viso $10.50.

Pinigai pasiųsta Anti-Fašis- 
tinių Tremtinių Komitetui, lie
tuvių atstovui drg. J. Gašlū
nui.

Skirstydamiesi draugai-gės 
nuoširdžiai atsisveikino su jau
nuoliu, linkėdami laimingai 
sugrįžti ir tęsti savo pasibrėž- 
tą tikslą į šviesesnę, laimin
gesnę ateitį dėl savęs ir visos 
žmonijos.

Vinco Duktė.

Lowell, Mass
Mūsų Kampelio Žinelės

Spalių 4 dieną buvo sureng
tas bendromis spėkomis pikni
kas Raudonojo Kryžiaus nau
dai. Šios organizacijos prisidė
jo: D.L.K.V. Kliubas, L.P.S. 
Khubas, S.L.A. 173 kuopa, L. 
D.S. 110 kp., Lietuvos Sūnų ir 
Dukterų Draugystė. Iš karto 
buvo prisidėjus ir šv. Juozapo 
Draugystė, bet vėliau atsime
tė, nes prezidentas pabūgo 
“raudonųjų.”' Kiek patyriau, 
tai pronaciai -jį įbaidė raudo
nuoju baubu.

Piknikui daugiausia
darbavo W. Chulada, J. Palu
binskas, Chuladienė ir Palu- 
binskienė. šios draugės prike
pė babkų, privirė kopūstų ir 
pačios dirbo piknike. Pelno li
ko $76.55.

Vardu Raudonojo Kryžiaus 
tariame visiems širdingą ačiū.

Chulada.

Drg. A. Orlauskas iš Glen 
Edith, mokėdamas LDS duok
les ir vėl aukavo per kuopos 
raštininką $10. — Sovietų me
dikalei pagelbai $5 ir $5 lie
tuvių moterų mezgėjų kliubui 
vilnoms pirkti. Tai jau, rodosi, 
ketvirta dešimkė medikalei 
pagelbai nuo drg. A. Orlaus
ko. Ir kiek rašančiam žinoma, 
_ _  ________ > yra stam-: 

I

1

linkėję.
Nupirkime po Blanketą 

Raudonarmiečiam

Vienos firmos iš Rochesterio 
darytų blanketų mūsų šalies, 
Jungtinių Valstijų, armijai iš
brokavo 15 šimtų, kurie, kaip 
sakoma, parsidavė po $8. Ta- 
čiaū Russian War Relief, Inc., 
vietinis skyrius, darydamas 
derybas ir perkant visus gau
na po $1.67. Pats skyrius yra 
užpirkęs 500 blanketų ir atsi
šaukia į rochesteriečius, kad 
kas galite po blanketą ar 
daugiau, kad išpirkus visus ir 
nusiuntus Kalėdoms dovanų 
mūsų talkininkei Sovietams!

Rochesteriečiai nebus prie
šingi, jeigu kas pirks ir už 
Rochesterio ribų. Užpirkimui 
pinigus galite siųsti L. Bekis,

Avė. D, Rochester, N. Y.913

j

' i

Newark, N. J
Vieša Padėka

Sietyno ir Rusų Darbininkų 
chorų piknike, įvykusiam rug- - 
sėjo 13 d., buvo renkamos 
aukos dėl Rusijos medikalės 
pagelbos. Dėl stokos laiko, lai
ke programos tik stambesnės 
aukos buvo pagarsintos. Pa
staruoju laiku bendra komisi
ja, suėjus ir suvedus pikniko 
finansinę atskaitą, pertikrino 
ir aukų pakvitavimus, prisiųs
tus centralinio komiteto.

Atrodo, kad darbas buvo 
neveltui, abiem choram atliks 
po gerą pluoštą dolerių, o au
kų surinkta ir pasiųsta 270 do
lerių ir 57 centai.

Dabar vardu chorų, rengė
jai taria didelį ačiū už taip 
skaitlingą atsilankymą į pa
rengimą, suteikimą medžiagi
nės paramos vietiniam veiki
mui ir mūsų broliams kovojan- 
tiem Sovietų Sąjungos laukuo
se už jų ir mūsų laisvę.

Komisijos Narys.

s A

*!
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Ankara, Turkija. — At- 
keleiviai iš Jugoslavijos tei
gia, kad drumsčiasi sukili
mas prieš vokiečius Belgra
de, Jugoslavijos sostinėje.

-------4-. —.---------
London. — Neoficialiai 

pranešama, kad Hitleris 
skirsiąs gen. Rommelį kaip 
savo įpėdinį.

■t
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ketvirta* Pualapla

PETRAS DRAMBLYS
Apysakaitė—Parašė Dėdė Vincas

eaji&vB
—MM—f

Detroito Žinios
Pirmadienis, Spalių 26, 1942

(Tąsa)
“Nebijok. Merga vaiko tau nepadarys! 

Tu nebūsi tas Izaokas ir nereikės gim
dyti Jokūbo. Einam!” pritarė kitas ir, 
sugriebę Petrą už rankų, išsitempė ant 
gatvės.

Petras atsidūrė keblioj padėtyj. Muš
tis su naujais draugais, kurie žada dar
bą ant laivo, jo kaimiškas mandagumas 
neleido. 0 ant gatvės tąsytis, vėl nė šis, 
nė tas. Todėl jis ir ėjo atsispyrės, kaip 
ožys į turgų vedamas su ta minčia, kad 
gavęs progą, pabėgs. Jįedviem atsibu
dus jį tempti, staiga abu sustojo, o vie
nas užėjęs į priekį, be jokio mandagu
mo, įterpė:

“Tai ką tu, kaliavaiki, nenori .mer
gų?!”

“Eini, ar ne?!” užgriovė antras.
“Ne,” išstūmė šis.
“Neini? Tai trauk tave velniai!” Tai 

pasakęs pirmasis movė kumščia Petrui 
į pažiaunę, apsikabino antrąjį, abu už
dainavo ir nuėjo savais keliais.

Petras, nuo kirčio susvyravęs, susi
griebė už liktarnos stulpo ir pastovėjęs 
iki pyktis bei skausmas praėjo — nukiū
tino vėl j prieplauką. Dabar jis taip bu
vo užsidegęs važiuot ant laivo, kad net 
taikstėsi įsivogti į bile laivą, o kai, iš
plaukus į jūras, atras, lai daro su juo, 
ką tiktai nori — duoda darbą, meta į 
jūrą, ar išvežę į kitą šalį — išmeta.

Vargais ne galais jis visgi dasiklau- 
sinėjęs tam tikros įstaigos ir gavęs dar
bą ant tavorinio laivo už pečkurio pagel- 
bininką — išplaukė į platųjį vandeny
ną pasaulio pažiūrėti. Per arti keturias- 
dešimts metų Petras, beplūduriuodamas 
ant plačiųjų vandenynų paviršiaus, iš
važinėjo visą pasaulį. Jis matė ir šilto 
ir šalto; vertė gyvenimo taures iki pat 
dugno, visai nepaisydamas, ar jos buvo 
saldžios, ar spranginančiai karčios.

Ypatingai praeitojo karo metu jam 
teko pergyventi daug pavojų. Vienas lai
vas nuėjo ant jūrų dugno iš po jo kojų, 
daug jo draugų žuvo su laivu ir tik ma
žam būreliui, kuriame radosi ir Petras, 
pavyko išsigelbėti. Kiek kartų jis mainė 
laivus, tiek kartų mainė ir savo pavardę, 
kad sumėtyti pėdas nuo atsakomybės už 
Jurgio nusmaugimą. Tik kada jau nu
seno ir amžiaus bangos išmetė jį ant 
Kalifornijos valstijos sausžemio, jis, gy
vendamas bastūno gyvenimu — ėjo iš 
valstijos į valstiją, tai uždarbiaudamas, 
vagiliaudamas ar kokią išmaldą kur 
gaudamas. Daug kartų jam teko skal
dyti akmenis pietinių ar vakarinių vals
tijų koncentracijos stovyklose už basty- 
mąsi tavoriniais traukiniais ar kitus 
prasižengimus. Ir kiek kartų jisai buvo 
sučiuptas prasižengime, tiek kartų atsi
rado ir visai kitas pilietis, su kita pa
varde.

Bet dabar, kada jau iš jo beliko tik 
anų laikų Petro Dramblio liekana, jis 
parvažiavo į rytines valstijas, kad nors 
paskutinį kartą dar pamatyti savo gim
tąjį kaimą bei savo ūkį, ant kurio jis už
augo, praleido pačias gražiausias jaunys
tės dienas, kur įvyko ta tragedija, iš 
kurios jis pabėgo tik savo gyvybę neši
nąs.

Po medžiu mes jį palikome, po medžiu 
ir vėl randame

Petro Dramblio liekana, susigūžinusi 
po medžiu, o mintimis apskridusi visą 
savo praeitį, stengėsi prisiminti Julės 
veido išvaizdą, bet jokiu būdu nepajėgė 
tatai padaryti. Jam, tarsi filmą, bėgo 
pro akis visokių tautų, visokių išvaizdų 
moterų veidai, su kuriomis jam teko bu
čiuotis, myluotis ar kokį nesmagumą tu
rėti. Bet Julės veidas nepasirodė, kaip»iš 
filmos iškirptas, neleistinas cenzūrai 
aktas. Jo akyse mirgėjo tik bėgančios 
Julės blauzdos, plevėsavo jos raudona 
suknelė, o geltoni, palaidi plaukai, drai
kėsi ore. Vienok jam, bekovojant su at- 
minčia, sėdint ant tos pačios vietos, kur 
buvo nusmaugtas Jurgis, laikant galvą 
tarp delnų ir žiūrint į žemę—sumirgu
liavo akyse, pasirodė Jurgio išsprogu
sios akys, perkreiptos lūpos ir pamėlyna
vęs veidas. Tos akys dabar atrodė daug 
baisesnės, negu smaugimo valandoje ma
tytos.

Senis net krūptelėjęs pašoko ant kojų, 
paėjo truputį toliau ir pradėjo lyginti 
praeitį su dabarčia. Sūpuoklių jau nė

ženklo nebuvo. O aplink medį, kur že
mė buvo nutrypta šokikų, kur stovėjo 
keli stalai, o prie jų uslanai, dabar tik 
automobilių vėžės, cigaretų nuorūkos, 
popieriukai nuo saldainių, puskvortės 
nuo degtinės ir vienas-kitas piršteliukas.

Net ir paties ąžuolo senovinė nepalie- 
čiamybė dabar nustojus savo vertės. 
Mat, anuose laikuose ėjo kalbos, kad po 
šito ąžuolo nediduke šaka, baltieji pa
korė indėnų giminės vadą. Pakorę jį su 
dratine viela ir žiemos laiku taip ir pa
liko kaboti. O sušalęs ir ant vielos besi- 
siūbuojantis indėno kūnas nupjovęs ša
ką- ir nudribęs ant žemės. Tada ant nu
pjautos šakos vietos, išaugęs didelis 
kumbrys su indėnų vado veido ir galvos 
atvaizda. Kai tik tas indėnų vadas iš
kišęs savo galvą iš didžiulės medžio ša
kos, pats medis palikęs nepaliečiamas. 
Jeigu kas tą medį piktais sumetimais 
užgaudavęs, tai ir likdavęs suparaly
žiuotu.

Ėjo kalbos, kad vienas baltas žmogus 
norėjęs tą medį nukirsti. Bet kaip tik 
jis, vieną kartą kirtęs kirviu, užsimojo 
ir antru kartu kirst, taip ir palikęs su
paralyžiuotas su iškeltu kirviu rankose, 
tokioj pozoj ir miręs. Kitas jaunas vai
kinas norėjęs įpjaut savo vardo inicialus. 
Bet kai tik įsmeigęs peilį į luobą, tuoj 
likęs suparalyžiuotas ir mirė.

Todėl anuose laikuose, piktais sume
timais, niekas to medžio ir nedrįsdavo 
liesti. Davė jam vardą “Indijonas” ir vi
sas kaimas žinojo, apie ką eina kalba. 
Gi dabar, jau ir tas medis, ne tik kir
viais iškramtytas, ne tik širdys ir viso
kios raidės luoboj išpjaustytos, bet dar 
ir didelių vinių prikalinėtas drapanoms 
pasikabinti. Net ir pati indėno galva 
dabar neturėjo jokio panašumo į bent 
kokią galvą.

Šitaip viską patikrinęs, Petras, lazdelę 
į ranką, ryšuliuką ant peties ir kiūtin
damas savo tėviškės link, tik ūsus kru
tindamas, kalbėjo: “Kaip tai viskas pa
sikeitė tik pusšimčiui metų praėjus... 
Kad ir va, tas pats keliukas ir eina tas 
pats žmogus. Bet anas žmogus šio, žmo
gaus jau nebepažįsta, o šis ano. Pen
kiasdešimts metų atgal, aš šiuom keliu
ku bėgau nuo mirties, o dabar einu mir
čiai į glėbį visai iš liuoso savo noro.

“Tiesa,” mąstė jis, “mirti vistiek rei
kės. O mirti su negryna sąžine, su žmog
žudžio nuodėme ant dūšios, apsaugok 
mane, viešpatie! Eisiu ir pasiduosiu, lai 
teisia. Nors mirsiu kaip žmogžudys, bet 
atsiteisęs už mirtį mirtimi, mirtis bus 
lengvesnė.”

Taip bemąstydamas, nė nepasijuto, 
kaip įkiūtino į savo kiemą. Jį iš tokių 
gilių minčių išbudino tik dviprasmiai 
save atsirekomendavęs didelis šuo, kuris 
ir lojo ir uodegą vizguliavo, tarsi spręs
damas, kas čia—žmogus ar baidyklė? 
Nedrąsiai jis pabeldė į duris, o kuomet 
tarpduryj pasirodė švariai apsirengusi, 
apie penkiasdešimts metų amžiaus, mo
teris, senis nutirpo ją pamatęs. Tai bu
vo jo Julės,'iki šiol nepajėgtas prisimin
ti atvaizdas! Lazdelė iškrito jam iš ran
kų, ryšuliukas nusmuko nuo peties; žo
džio neištarus, sukrutėjo jo širmi ūsai, 
o ašaros, net pasišokinėdamos, riedėjo 
per jo raukšlėtus veidus.

“Ko jums reikia?” lyg ir sumišus, pa
siteiravo ji.

“Julyte brangi!” tiesdamas abi ran
kas, šūktelėjo šis ir dadėjo: “Argi nepa- 
žįsti-manęs? Dovanok man.”

Moteris lėtai pakraipė galvą ir prie
kaište nusibraukė akis, tarsi abejoda
ma savo akių teisingumu.

“Argi, nepažįsti savo...” Ir senio kal
ba nutrūko. Mat, jis norėjo pasakyti 
savo vardą ir pavardę. Tačiau bemainy- 
damas savo pavardes per tiek metų, už
miršo savo tikrąją pavardę. Ant-pavar
dės suklupęs, senis trūkčiojo pečiais ir 
lėtai krutino lūpas. Moteriškė, nesulauk
dama nebaigto sakinio, pasiskubino: 
“Nepažįsti savo, ką?”

“Vyrelio,” išstūmė šis.
“Blūdiji, tėvai, ar ką? Mano vyras 

ir sūnai išvažiavo į bažnyčią.’’
' Senis susigūžino ant laiptų ir užsimąs
tė. Bet jam čia lyg per sapną prisimi
nė, kad juodu turėjo ir dukterį. Tai pri
siminęs, greitai pašoko ant kojų, vėl iš
tiesė rankas ir vėl šūktelėjo: “Dukrele 
mano! Julyte brangi!”

, (Bus daugiau),

Prisidekime Prie Karo 
Pagelbos

Detroite iki spalių mėnesio 
įvairūs fondai buvo paskiri ir 
kiekvienas skyrius veikė saviš
kai, tvarkė įeigas ir išeigas su
lig savo supratimo. Tai buvo 
fondai dėl Chinijos, Britanijos, 
Sovietų Sąjungos ir kitų tautų. 
Dabar tas darbas yra suben
drintas į vieną miestavą ko
mitetą po vardu The Metropo
litan Detroit War Chest. Į 
minėtą fondą aukų rinkimas 
tęsis per dvi savaites, nuo spa
lių 26 d. iki lapkričio 12 d. 
Kad padarius aukų, rinkimo 
darbą pasekmingesniu, kviečia 
visas organizacijas ir pavie
nius pasižadėti, priduodant sa
vo vardą, pavardę, antrašą ir 
telefoną. Ir priduokite ar pa
siųskite laišku J raštinę 1217 
Penobscot Bldg., kaip greit 
galite. Arba dėl greitumo pra
neškite per telefoną RA. 
3925. Aš manau, kad prie to 
darbo reikia prisidėti kam tik 
galima, nes Sovietų raudonar
miečiams dabar yra daugiau 
reikalinga pagelba, negu kada 
nors pirmiau. Per šį War 
Chest tikimės surinkti apie 
$5,000,000 karo pagelbai, ir, 
žinoma, labai didelė suma teks 
ir Sovietų medikalei pagelbai.

Todėl, kam tik laikas pavė
lina, užsiregistruokime ir dirb
kime dėl karo pagelbos. Raš
tinė jums išduos visas infor
macijas, kokioj apylinkėj rei
kės darbuotis. Mes lietuviai 
mažai dirbome praėjusį sykį 
dėl Sovietų karo pagelbos, ka
da buvo Tag Day. Stengkimės 
padirbti daugiau dabar.

M. Alvinienė.

Studijuokime Politiką

Vienas draugas manęs klau

sė, kad aš rašau apie politi
ką, kad reikia geriau ją žino- 

iti, bet nepasakau, iš kur pa
imti medžiagą, kad žmonės 
galėtų studijuoti ir suprasti ją.

Tai teisingai draugas man 
pastebėjo. Ir aš čion duosiu 
tik keletą pažymėjimų, iš kur 
galima pasiimti medžiagos.

Pirmas dalykas, tai reikia 
sekti mūsų kasdieninę darbi
ninkišką spaudą — “Vilnį,” 
“Laisvę,” “Liaudies Balsą,” 
“Tiesą” ir žurnalą “šviesą,” 
arba anglų kalboj “Sunday 
Worker,” “Daily Worker’’ ir 
“iNew Masses,” Toliau yra la
bai gera medžiaga lietuvių 
kalboj: “Iš Komunistų Progra
mos,” “Politinės Ekonomijos 
Pamatai” ir anglų kalboje 
“Communist,” mėnesinis žur
nalas knygos formate, kaina 
20c.

Be to, mūsų LLD kuopose 
randasi didelė daugybė įvairių 
knygų ir brošiūraičių. Jas ga
lima gauti veik veltui, jeigu 
kas tik nori pasinaudoti ta 
svarbia literatūra, o

Todėl, draugai ir draugės, 
mes būtinai studijuokime ne 
tik naują literatūrą, bet ir se
niau išleistas LLD draugijos 
knygas. Labai įdomi ir kiek
vienam reikia perskaityti kny
gą “Visasąjunginė Bolševikų 
Istorija.” žmonės mažai ją 
įvertina, bet jeigu dar sykį ją 
perskaitytumėt, tuomet supra
stumėt jos vertę ir ji pasidary
tų šimteriopai įdomesnė. Mes 
jau suvrš 26 m. turime taip 
brangiai įkainuojamą organi
zaciją kaip LLD. Bet mūsų 
kai kurie nariai net skaityti 
išleistų knygų nenori ir neban
do suprasti jų vertę. Politikos 
supratimas, tai yra mūsų kel
rodis į teisingą gyvenimo atei
tį. Alvinas.

G. Daivis ........
F. Pūkelis........
K. Stankus ....
A. Valangevičius 
J. Kaminskas . .

Smulkių

Viso

Montello, Mass.
Iš Atsibuvusių Prakalbų 
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' K. Beniulis ..................... 5.00

Prakalbas surengė Rusijos 
Medikalės Pagelbos Komite
tas, Winthrop School salėj, 
Brocktone. Atidarytas vaka
ras per pirmininkę K. čeraš- 
kienę, perstatant Liuosybės 
Chorą sudainuoti kelias dai
nas, vadovaujant G. Stepona
vičiui. Pirmutinis kalbėtojas 
buvo adv. S. Yaffe, kuris pa
reiškė publikai, kad Commu
nity Chest komitetas paskyrė 
iš savo iždo Rusijai karo pa
gelbai penkis tūkstančius do
lerių. Tiek pat ir Chinijai. Tai 
vis per pasidarbavimą visiem 
gerai žinomo Brocktone bago- 
to žmogaus Kibriko, kuris 
daug darbuojasi šitame komi
tete.

Antras kalbėtojas buvo adv. 
Gildaie. Jisai kalbėjo už mies
to majorą, nes majoras sirgo. 
Kitas kalbėtojas tai J. Long, 
YMCA raštininkas. Jisai pasi
žadėjo pagelbėti, kiek bus rei
kalas.

A. Bimba, “Laisvės” redak
torius, kalbėjo karo bėgamais 
reikalais. P. Rotomskis papa
sakojo žvėriškus darbus vo
kiečių, atliktus Lietuvoj. Jo 
kalba labai patiko publikai.

Buvo rinktos aukos Rusijos 
karo pagelbai. Aukavo sekan
čiai :
J. Pocius ........................ $1.00
A. Turan ...................... 2.00
F. Navickas ................. 1.00
V, . Stitilienė .................. 1.00
W. Yurkevich . ............... 1.00
K. Markovich ................  1.00
A. Podelsky ...........  1.00
A. Vasciuk ................... 1.00
C. Holt .....................  1.00
F. Markevich ................ • 1.00
V. Adams ....................... 1.00
Marta B'aron........ .  1.00
A. Sidlausky................... 1.00
F. Saulėnas ..................... 1.00
K. Ustupas ..................... 5.00
P. Kmaras ..................... 5.00
T. Bartkus ..................... 5.00
M. Gutauskas ........ 5.00
J. Gutauskas ..........  5.00
Walter Kelley ............... 5.00
V. Saulėnas  ............ 5.00

F. Kazeliūnas............... 1.00
J. Braun .................. 1.00
P. Baronas .(.............  1.00
M. Stira .......................... 1.00
P. Mickevičienė ............ 2.00
S. Laimienė.............. .  1.00
M. Benevičienė.............. 1.00
O. Šukienė ..................... 1.00
A. Miknius ..................... 2.00
U. Zaleckaitė ................. 2.00
K. Pieslis ....................... 2.00
A. Elkevich ................... 1.00
J. Petrikaitis ......... 2.00
K. Zlotkienė ................. 1.00
K. Railienė ..................... 1.00
J. Stočkus ....................... 1.00
J. Kiaunis ....................... 1.00
A. Bėliūnas ................... 1.00
Z. Kondrotienė........ • . . 1.00
L. Salabaitis ................... 1.00
M. Budrikis ................... 2.00
F. Rudaitis ..................... 1.00
V. Gečius ................  5.00
K. česnulis ..................... 2.00
G. Yanuševich . ............. 1.00
J. Rizgelis ..................... 1.00
V. Lapinskas ................  1.00
T. Kristopavič ............... 1.00
W. Ambros . ................... 2.00
A. Baronas ........................1.00
B. Ambrozienė ............... 1.50
K. Valongevičienė ........ 1.00
J. Vaitaitis ..................... 1.00
G. Šimaitis ....................  2.00
S. Saukienė..................... 5.00
J. Skaparas ................... 1.00
K. žiurinskas ................. 1.00
K. Gedvilą ..................... 5.00
J. Kukaitis . . . •............  2.00
V. Sinkevičius ..............  5.00
O. Kavolis ..................... 1.00
K. Vasiliauskas ............  1.00
B. Sulhaczewicz ............ 5.00
S. Šidlauskienė ..............  1.00
M. Pingree ....................  1.00
M. Prossin ..................... 1.00
J. Stainis ......................  1.00
J. , Mineikis ................... 1.00
Gi. Staponauskas .......... 1.00
K. čereškienė................. 5.00
K. Valantukevičius .... 5.00
P. Klimas ..........   2.00
A. čerkasas ................... 5.00
K. Adomaitis ................  1.00
Mr. Sinuk .;..............  1.00
Mrs. Sinuk ....................   1.00
J. Duskevičius ............... 1.00
F. Munikas ................... 1.00
A. Orintas ...............  2.00
V. Lavienė ...................  1.00
J. Nenortas .................. 5.00
V. ZaFauskas ......... 1.00

1.00
1.00
1.00 
1.00 
2.00

$171.50
9.90

. . . .$181.40
K. Beniulis.

So. Boston, Mass
dSo. Bostone, spalių 18 

Keistučio Kliubas, Liet. Salėj 
(apgriuvusioj) turėjo parengi
mą naudai apyserių. Mat, 
mūsų lietuviai, kaip “Kelei
vio” bei “Darbininko” rėmė
jai, stengiasi paremti sekan
čiuose šalies ir valstijos rinki
muose į urėdus visus tuos, 
kurie šiaušiasi prieš preziden
to Roosevelto politiką. O F. J. 
Bagočius, tai stoja už Mr. Put
man, vartodamas net ir pono 
Minkaus radiją, varo agitaci
ją.

Gaila, kad mūsų Progresy
vių Lietuvių Komitetas snau
džia. Gal dar politiniai nesu
brendęs ? Apie rinkimus nei 
gu-gu. Rodos, vidurvasarį dar 
konferencija buvo laikyta 
Montelloj ir buvo nutarta, 
kad laike šalies ir valstijos 
rinkimų darbuotis už išrinki
mą visų tų kandidatų, kuriuos 
indorsavo CIO ir komisija, ro
dos, buvo išrinkta. Bet kur ji?

Dar Apie Spalių 4 Prakalbas

Kodėl Miesto Salės durys 
So. Bostone buvo uždarytos 
dėl prakalbų naudai Sovietų 
Sąjungos karių ? Beveik bile 
sekmadienį, einant Broadway, 
palei salę bus matyt arti pusė 
tuzino “dženitorių” spjaudant 
čiulpiama tabaką pro langus. 
O tą dieną drg. A. B. ir stu- 
bose nerado nei vieno. Prie
žastis ši: Iš Liet. Dariaus ir 
Girėno Amerikos Legijono 
Posto, per ką nors, man ne
žinoma, buvo suorganizuota 
“delegacija” atlankyt miesto 
kokį oficialą ar dženitorių ir 
“išaiškint,” kodėl durys turi 
būt uždarytos. Vieno iš tos 
delegacijos vardas yra žino
mas. Nors tai slaptai darė, bet 
karčiamose pasigėrę išsiplepa 
“gerą” darbą atlikę.

Ši dėmė negali būt visam 
postui, nes kaipo organizaci
ja, postas nedalyvavo. Ot, ko
dėl “Keleivis,” aprašydamas 
įdėjo žodį “užmiršo.” Tai 
reiškia, ponas S. Michelsonas 
šiur žinojo.

Aist.

Elizabeth, N. J
t <<i 
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Spalių 10 d. L.D.P. Kliubas 
buvo surengęs balių dėl me
dikalės pagelbos Sovietų Są
jungai, kliubo kambariuose, 
408 Court St. Viso labo su
rinkta aukų $133.

Dabar pažymėsiu, kurie 
draugai aukavo. Nuo kliubo 
parengimo $28; nuo draugų 
Z. Stasiulių $25; nuo draugų 
B. Rimkų iš Englishtown, N.

$10. Po $5: J. Wizbaras, 
Kasheta, J. Zaveckas, V.

Paulauskas, V. Sheralis. P. 
Poškus $3. Po $2: D. Burkaus- 
kas, A. Stripeika, P. Saulis, P. 
Taras, B. Barakauskas, A. La
banauskas, W. Bite, S. Baltu
tis. Po $1: J. Zizes, J. Gaspa- 
raitis, D. Krūtis, šilanskienė, 
K. Majauskas, A. Yankauskie- 
nė, P. Vaičionis, A. Pociūnas, 
A. Žalis, B. Baranauskas, P. 
Savičius, J. šilanskis, A. Luko
ševičius, J. Tikaniukas, Jim-* 
mis, Frank Ruskis, J. Pūtis, A. 
Saulėnas, A. Gudai tis, J. 
Paukštaitis, J. Laukaitis, Bir- 
mantas, A. Skairus, M. Ru- 
džionis, B. Makutėnienė. H. 
Kudirkienė
Lauksminienė, Urbonienė.

Draugės ir draugai, kaip 
matot, tai yra graži dovana 
dėl Sovietų Sąjungos. Tik ne 
per vieną vakarą surinkta. 
Dar ir po to baliaus per visą 
savaitę darbavaus. Tai ačiū 
draugams V. Sheraliams, ba
liaus vakare padėjo man pa
rinkti aukų. Ačiū visiems.

A. Stripeika.

50c. Po 25c.:

WAR BONDS
The 50-caliber Browning machine 

gun is one of the most efficient short 
range weapons used by U. S. Fight
ing forces. It is effective at ranges 
up. to 2,000 yards and fires about 
600 forty-five caliber bullets per 
minute..

One of these guns costs about 
$1,500, while a thirty-caliber ma
chine gun costs approximately $600. 
Our fighting forces need thousands 
of these rapid-fire guns. Even a 
small town or community can buy 
many of them by uniting in the pur
chase of War Bonds. At least ten 
percent of your income in War 
Bonds every pay day will do the 
trick. V. S. Treasure Det'arlmtnl

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

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

kad visados bus patenkinti.

Linksma Pare Kiekvieną Šeštadienį!
TURIME GERŲ VYNŲ IR DEGTINIŲ

Ateikite pasimatyti su Giviais
4 » • 1 > Geriausias Alus Brooklyn©
|O 3 adresa#: —

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 aprūpinant aliejum tuos, kurie savo namuos 
turite Oil Burners. Kuro reikalu prašome kreiptis:

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

Telefonas EVergreen 7-1661
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SOVIETU KARIUOMENE ATLAIKO SAVO LAI
MĖJIMUS, ATMUŠA NAUJAS ATAKAS

Sovietų Oficialiai Pranešimai
MASKVA, spal.. 24. — Sovietinis pranešimas iš 

praeito vidunakčio:
Spal. 23 d. mūsų kariuomenė vedė mūšius su priešais 

Stalingrado ir Mozdoko srityse.
Apie trisdešimts fašistų laivų ir motorinių laivukų, 

plaukdami apsaugoje savo lėktuvų, gabeno kariuomenę, 
kurią, stengėsi iškelti į vieną iš sovietinių salų Lado
gos ežere spal. 22 d. Salos garnizono kariai ir mūsų 
Baltijos Jūros laivai ir lėktuvai supliekė ir nuvijo 
atgal tas priešų jėgas. Tapo sunaikinta 16-ka fašistų 
laivų ir laivukų, o vienas pagrobtas; nušauta žemyn 
11 priešų lėktuvų per kautynes ore. Sovietiniai lai
vai nenukentėjo jokių nuostolių.

Stalingrado srityje mūsų kariuomenė atmušė prie
šų atakas ir atlaikė savo pozicijas. Vokiečių artilerija 
ir mortiros smarkiai bombardavo mūsų pozicijas, 
priešų orlaiviai kartotinai jas puolė, o paskui vokie
čiai panaujino savo atakas linkui vieno iš Stalingra
do fabrikų.

Hitlerininkai metė į tą ataką daugiau kaip du pul
kus savo pėstininkų ir didžiuosius tankus. Mūsų ko
votojai atmuša fašistų atakas ir daro jiems sunkių 
nuostolių. Vienas raudonarmiečių dalinys per dieną 
sužalojo keturis vokiečių tankus ir sunaikino apie ba
talioną priešų pėstininkų.

Priešlėktuvinės mūsų kanuolės nušovė žemyn pen
kis vokiečių orlaivius. Vienas sovietinis lakūnas-leite- 
nantas pačiu savo lėktuvu sudavė į priešų orlaivį, ir 
šis vokiečių bombanešis nukrito žemyn ir sudužo.

Į šiaurvakarius nuo Stalingrado viename sektoriu
je sovietiniai kariai atėmė iš priešų du stiprius punk
tus. Mūsų pėstininkai ir. tankistai smarkiai nugrūdo 
priešus atgal ir padegė bei sužalojo 12 vokiečių tankų ir 
sunaikino 6 baterijas jų kanuolių, 19 kulkasvaidžių ir 1 

. šešiavamzdę mortirą. Tapo užmušta apie 1,000 vokie
čių kareivių ir oficierių.

Mozdoko srityje (Kaukaze) mūsų kariuomenė ap
gynė pozicijas, atimtas iš priešų, ir atmušė visas fa
šistų atakas. Vienas dalinys sovietinių kovotojų, ap
valydamas kalnų kelią nuo priešų, sunaikino visą 
kuopą hitlerininkų. Kitame sektoriuje mūsų kavaleris
tai atmušė kelias priešų atakas ir nustūmė hitlerinin
kus atgal. Buvo užmušta apie 100 vokiečių karių.

Į pietus nuo Novorossiisko sovietinė kariuomenė ve
dė įniršusias kautynes su didelėmis priešų jėgomis. 
Viename sektoriuje hitlerininkam, nukentėjusiem ga
na didelių nuostolių, pavyko šiek tiek pasivaryti pir
myn. Ties viena aukštuma mūsų kariuomenės daliniai 
kontr-atakavo ir užmušė apie 350 priešų kareivių ir 
oficierių.

Maskva, spal. 23. — Stalingrado srityje mūsų ka
riuomenė vedė atkaklius mūšius su vokiečių pėstinin
kais, remiamais tankų. Vokiečių pėstininkai buvo at
kirsti nuo tankų ir, nukentėję sunkių nuostolių, pa
sitraukė atgal. Tik du vokiečių tankai prasiveržė į 
pietiniai vakarinę vieno fabriko apylinkę, bet mūsų 
artilerija ir juos išmušė iš veikimo.

Sovietų kariuomenė užėmė vieną kariniai svarbią 
poziciją į šiaurvakarius nuo Stalingrado.

Mozdoko srityje raudonarmiečiai sunaikino vieną 
priešų grupę, kuri buvo įvarius kylį į sovietinę apsi
gynimo liniją. Vokiečiai pasitraukė atgal, palikdami 
apie 200 užmuštų saviškių.

Šiaurvakariniame fronte įvyko artilerijos dvikovos. 
Vienas dalinys sovietinės artilerijos nutildė dvyliką 
priešų šaudymo pozicijų ir sunaikino vieną jų tėmiji- 
mo punktą ir kelis fortukus.

Partizanų kovotojų būrys vienoje srityje išvertė 
priešų karinį traukinį iš bėgių.. Viename vagone buvo 
vokiečių generolas ir keli oficieriai. Visi jie tapo už
mušti. Kitas partizanų būrys suardė priešų kariuo
menės traukinį, užmušdamas gana daug jų karių..

Amerikiečiai Atmušė Japoną Ataką; Kar
totinai Sumušė Priešą Orlaivius

• • •

Oficialiai Amerikos Pranešimai
WASHINGTON, spal. 23. — Laivyno departmento 

pranešimas:
PIETINIS RAMUSIS VANDENYNAS

Spal. 21 d. Jungtinių Valstijų kariuomenė atmušė 
mažas japonų jėgas, kurios atakavo vakarinį mūsų 
pozicijų šoną Guadalcanal saloje.

Septyni priešų bombanešiai, lydimi lėktuvų kovo
tojų, priešpiečiais atakavo mūsų orlaivių Stovyklą 
Guadalcanal saloje. Mūsų priešlėktuvinės kanuolčs su
naikino vieną japonų bombanešį ir sužalojo du kitus. 
Amerikiečių Grumman Wildcats lėktuvai atmušė ir 
nušovė žemyn šešis priešų lėktuvus kovotojus. Žuvo 
du mūsų kovos lėktuvai.

Amerikiniai Douglas Dauntlesš bombanešiai smigi- 
kai atakavorjpriešų pozicijas Russell salose, apie 30 
mylių į šiaurių vakarus nuo Guadalcanal salos.

Spal. 22 d. kelios grupės priešų orlaivių po pietų 
atakavo mūsų orlaivių stovyklą blogame ore. Mūsų 
lėktuvai atrėmė juos ir nušovė žemyn vieną japonų oN 
laivių grupę, susidėjusią iš penkių bombanešių.

Naktį spal. 22-23 d. priešų laivas, manoma, subma- 
rinas bombardavo amerikiečių pozicijas saloje Espiri
tu Santo, New Hebrides salų grupėje.

Stiprus Angly Laivynas 
Indijos Vandenyne

London, spal. 23. — Ang
lija nusiuntė tris karo did- 
laivius, lėktuvlaivį “Illust
rious” ir stambų skaičių 
šarvuotlaivių ir naikintuvų 
į Indijos vandenyną. Mena
ma, kad tos anglų' laivyno 
jėgos ruošiasi žygiams prieš 
japonus Burmoj.

Anglų komandierius Indi
joj gen. Wavell paskutinė
mis dienomis pareiškė, kad 
anglai turi atsiimti Burmą 
nuo japonų.

Rommel Bus Komandie
rius Italy Laivyno

London. — Pranešama, 
jog Hitleris paskyrė Rorū
melį, nacį fašistų komandie- 
rių Egipte - Libijoj, taipgi 
visų Ašies laivyno jėgų ko- 
mandierium Viduržemio Jū
roj.

Tai reiškia, kad Italijos 
karo laivyno komanda per
vedama į vokiečių rankas, 
nors Viduržemio Jūroj Hit
leris faktinai neturi savo 
karo laivyno, apart tam tik
ro skaičiaus submarinų. Ita
lai ten dar turi karinį lai
vyną, bet jie jau pavaryti iš 
savo laivyno komandos.

Vichy Francijos Komandie
rius Atskrido j Dakarą

Vichy, Franci j a. — Admi
rolas Fr. Darlan, vyriausias 
Vichy Francijos ginkluotų 
jėgų komandierius nulėkė 
į Dakarą, francūzų vakari
nėje Afrikoje. Vichy “val
stybės galva,” maršalas H. 
Ph. Petain atsišaukė į tą 
francūzų koloniją atremti 
bet kokias atakas iš anglų 
bei amerikiečių pusės.

Anglija ir Amerika nu
žiūrėjo, kad vokiečių ir ita
lu submarinai veikia iš Da
karo, užpuldinėdami Jungti
nių Tautų laivus Atlanto 
Vandenyne ir pačiuose ame
rikiniuose vandenyse. Vichy 
Francijos valdžia mėgina 
tatai užginčyti.

(Jau daug anglų ir ame
rikiečių kariuomenės su
telkta vakarinėje Afrikoje 
arti francūzų Dakaro.)

Ottawa. — Nuo lapkr. 15 
d. Kanadoj keleiviai nebus 
toliau vežami auto-busais 
kaip 50 mylių vienu pradėji
mu, nes reikia gazoliną tau-/ 
pyti.

-

Washington. —- Senato
rius Reynolds, pirmininkas 
komisijos kariniais reika
lais, siūlo įvesti 56 ar 57 va
landų darbo Savaitę Ameri
koje.

BE 100% 
WITH YOUR

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR
REIKALAVIMAI

Reikalinga moterų prie skudurų 
kirpimo (rag cutting). Alga priei
namą, darbas nuolatinis. Prašome 
kreiptis po antrašu 374 Bedford 
Ave., Brooklyn, N. Y.

CAMBRIDGE, MASS.
ALDLD 8 kp. sUsirinkimas įvyks 

trečiadienį, spalių 28 d., 8 v. vak., 
Naujame Liet. Kliube. Visi malonė
kite dalyvauti, nes yra svarbių rei
kalų aptarti. Taipgi esate prašomi 
atsivesti ir naujų narių. — P. An- 
dreliūnas, Prot. Rašt. (251*253)

Hartford, Conn.
“Movies”

Spalių 31 dieną, 8:15 vai. 
vakare, Bushnell Memorial 
svetainėj bus rodomi rusiški 
krutanti paveikslai “This is 
the Ehemjr.” Tikietų kainos 
55c. su taksais. Kas matė New 
Yorke, sakė, labai gražūs ir 
įdomūs, verta pamatyti. Visas 
pėlhas eis Rusijos medikalei 
pagelbai.

Mes visi žinome, kaip rau
donarmiečiai ir visi Sovietų 
Sąjungos žmonės kariauna 
prieš hitlerinius fašistus, jų 
priešus ir mūsų. Jie aukoja 
viską, kad tik sumušus prie
šus — sveikatą, kraują ir gy
vastį, už mūsų, visų bendrus 
reikalus. Mes žinom, kaip 
jiėm§, yra reikalinga medikalė 
pagelba ir mūsų pagelba. Tad 
visi kviečiami pamatyt minė
tus paveikslus. M.

New Guinea. — Austra
lai šioje saloje dar pastū
mė japonus atgal linkui Ko- 
kodos.

Maskva. — Raudonarmie
čiai daro staigias dideles at
akas prieš nacių apkasus 
Stalingrado srityje.

LICENSES
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine, Liquor
--------- c.. . , , .............
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6449 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
511 Marcy Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.

JACOB SCHWARTZMAN
511 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10822 lias been issued to the Undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
502 Franklin Avenue,' Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JACOB SOIFER
A. B. C. — Food Market

502 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y.

LICENSES LICENSES
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6358 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
256 Irving Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.

ANTONIE DEWEY
256 Irving 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, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

PINCUS WOOLF
20 Hopkinson 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.

NOTICE is hereby given that License No. 
C 318 has beėn 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 DIST., INC.
216 Frost St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2361 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 Kings, to be consumed on the 
premises.

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

NOTICE is hereby given thfct Ltcensė 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 Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed oh the 
premises.

FELIX HAUBOLD <
552 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License Nd. 
EB 434 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
485 New Lots Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

•••••••••••••••••••••••••••••••••••»
Pirkite Kareiviam KALĖDŲ Dovanas DABAR

Sandelis Knygy ir Žolių
KNYGOS:

Gramatikų, anglų kalboj, apd. $3.25 
Geografija, Žemės 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 
JVtarių Duktė, graži apysaka ........ 25
Sapnų Knyga, su paveiks., apd. 1.25 
Kabalas, zobovos knygutė ........... 15
Sapnus Atmena ir Kazyrų Nubū- 

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

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

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

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

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

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

lengvina sekančiuose nesmagu
muose :

Nervų sustiprintdjas ...................... 85
Širdies ir Vandeninės Ligos .......... 60
Užsisenejusio kątąro, bei hay

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

M. ŽUKAITIS
334 DEANT ST., 

SPENCERPORT, N. Y.

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard Street

kampas Inman St.
Arti Central Skvero

CAMBRIDGE, MASS.
Tel. TRObridge 6330

OFISO VALANDOS, 
10-12 ryte, 2-4 ir 6-8 vakare 
Nedeliomia ir Šventadieniais:

................................     .1 ! III............1.1 ■

J. (.IKSU
Graborius-Undertakcr 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių
VELTUI ŠERMENINĖ

„ (KOPLYČIA)
Rarsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštyfiom 

ir kitkam
231 BE0FORD AVĖ.

BROOKLYN 
Telephone: ĖVėrgreen 8-9770

..............................

* LIETUVIŠKAS ★

TR AKTYRIUS
(VALGYKLA IR AtlNfi)

• Rhcingold Extra Dry Alus 
Didelis pasirinkimas visokių

Vyriį ir Degtines
Importhotų ir Vietinių

‘ Kasdien Turime
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ
JUOZAS ZEIDAT

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

F. W. Skalius 
(Shalinskas) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Ave. 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

„ ■>' i ■ » » . / iji,i ■>■■■ i —

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 
306 Uhion Avenue 

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

Gerai Patyrę Barberiai 
t=L ..........  -—ė

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

padarau 
paveiks- 
krająvus 
su ame-

iš sėiią 
naūjtls 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškdiš. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 

1 dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavojt 
įvairiom spalvom.

STOKES
St., Brooklyn

JONAS 
512 Marion

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

Tel. GLonmore 5-6101

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1977 lias been issued to tho 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. Y.

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 be consumed off the 
premises.

SAMUEL ZEIKOWITZ
5101 —■ 5th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10227 lias 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 Ditmas Ave., Brooklyn, N. Y.

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius—Undertaker Paskutinė Išsiuntimo Diena 1-ma Lapkričio

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. STagg 2-0783
NIGHT—-IIAveraeyer 8-1158_

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

530 Summer Avenue 
Art! Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

o

MATEVSAS SIMONAVICIVS ♦
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga I

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. etevelterio stoties. Tel. EVergreen 4-9508 i '■

•ZT i i

r'
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Nok Wko^/M^ferZinioi
Registruos Alejaus 

Pirkėjus
Mirė Buvęs Ligoninių 

Komisijonierius

KĘSE

?jį»ygyb į.' 1 'į y'.'ff'

ttĘg£t,

LLD 55-tos Kuopos 
Vakarienė

Šildantieji namus aliejiniais 
pečiais už savaitės turės užsi
registruoti gavimui aliejaus 
padalinimo kortos. Registraci
ja bus bent 120 liaudies mo
kyklose. Civilinių Apsigynimas 
rūpinasi tos registracijos pra- 
vedimui gauti 3,300 liuosno
rių, piliečių, virš 18 metų am
žiaus. Jie turės dirbti mažiau
sia vieną pusdienį.

Registracija prasidės lapkri
čio 2-rą. Rinkimų dieną, 3-čią, 
registracijos nebus, paskui tę
sis 4, 5, 6 ir sekamos savaitės 
pirmomis dviem dienomis, 9 ir 
10-tą.

Irvinge Ta Pati Programa 
Palikta 3 Savaitei

“Gimtoji šalis,” amerikietiš
ka filmą, užgirta daugelio li
beralų ir unijistų už drąsų nu- 
maskavimą fašistuojančių ele
mentų ir praktikų Amerikoj, 
paremta LaFollette Civilių 
Laisvių Komiteto dokumen
tais, palikta trečiai savaitei 
Irving Teatre, Irving Place ir 
15th St., New Yorke. Papras
tai šis teatras programas laiko 
tik savaitę. I^abai skaitlingas 
lankymas šios filmos ir tiesio
gini reikalavimai pratęsti ne
spėjusių lig šiol pamatyti pa- 
akstino palikti filmą toliau.

Paskutinis rodymas bus spa
lių 28-tą, trečiadienį.
. Taipgi palikta jau trečiai 
savaitei toj pat programoj ro
dytoji filmą “Kova Už Sibirą.”

n

ĮSPŪDINGAI PAMINĖTA SOVIETU 
SĄJUNGOS 25 METU SUKAKTIS

Spalių 22-rą mirė Dr. Sigis
mund S. Goldwater, 69 m., bu
vęs New Yorko miesto ligoni
nių komisionieriumi 1934 — 
1940 metais ir sveikatos komi
sionieriumi 1914 — 1915 m.

LaGuardia patvar- 
ligoninių vėliavas

Majoras 
kė nuleisti 
gedului buvusio viršininko, pa
reikšdamas, kad “Dr. Gold
water mirtis yra dideliu nuos
toliu miestui ir medikališkai 
profesijai. Jis buvo atsako- 
mingas už pertvarkymą ligoni
nių sistemos.”

Lavins Daugiau Slaugėms 
Padėjėjų

Raudonojo Kryžiaus 
gėms padėjėjų skyriaus 
ninkė Mrs. Dickson skelbia, 
kad neužilgo pradės lavinti 
grupes slaugėms padėjėjų, ei
nant pamokoms po tris kart 
per savaitę vietoj penkių. Re
gistruoja dabar.

slau- 
virši-

sakoNauju patvarkymu, 
Mrs. Dickson, bus duotą pro
ga lavintis slaugių padėjėjo
mis ir toms moterims, kurios 
negali išeiti iš namų kas va
karą, bet galėtų išeiti tris kart 
per savaitę.

Civilinių Apsigynimas jieško 
liuosnorių labdarybės darbui. 
Po atlikimo tam tikro kurso, 
tikimasi, kad pralavinti liuos- 
noriai pašvęs po keturias va
landas du kart per savaitę.

jog be mūsų ir visų talkininkų 
bendro, galingo ofensyvo prie
šas galės būti sunaikintas. Jie 
ragino visus darbuotis, agituo
ti už to ofensyvo išvystymą 
tuojau, ko greičiausia, kol dar 
ne pervėlu. Taipgi aštriai 
smerkė lietuviuose tuos ele
mentus, .kurie hitleriškos pro
pagandos atakomis prieš Sovie
tų Sąjungą kenkia mūsų šalies 
ir talkininkių šalių pergalei ant 
fašizmo, padeda hitlerininkams 
prieš mūsų pačių jaunimą, ku
ris deda gyvastis ir ateityje 
dar dės daugiau gyvasčių su
mušimui to sužvėrėjusio žmo
nijos priešo —- hitlerizmo. ■
• Publikos buvo vidutiniai — 
daug daugiau, negu būna bile 
kokiuose kitais klausimais lie
tuvių rengiamuose masiniuose 
mitinguose-prakalbose, bet ne 
gana užpildymui šios didžiulės 
salės. Tačiau aukomis pasiro
dyta gražiai/ surinkta virš 400.

Aukojusių vardai tilps seka
mose laidose. Rep.

Spalių 20 d. kuopos susirin
kime vakarienės surengimo 
komisija raportavo, kad tikie- 
tai platinasi gerai ir mano, 
kad vakarienė bus daug skait- 
lingesnė, negu praeitais me
tais.

Vakarienė įvyks šeštadienio 
vakare, spalių 31 dieną, 147 
Thames Street, Brooklyn, N. 
Y. Tai yra šąpolo - Vaiginio 
svetainėj.

Nepasiveluokit Įsigyt 
Tikietus

sek-Vaizdas 
mingai rodomo jau
Avė. ir 42 St., New

judžio “Priešo Užfrontėje 
trečia savaitė Stanley Teatre, 7 
Yorke.

Pirmadienis, Spalių 26, 1942

Nuteisė Advokatą Už 
Drafto Suktybes

Laisves” Koncertas

akompa- 
pra- 

su- 
da- 
va-

solo dainomis 
įvairumo mūs

kalbėjo svečias

Įvyks už dviejų savaičių

Lapkričio 8 November
<•

ALGIRDAS BRAZYS, tenoras
Dainavęs Anglijoje Ir Lietuvoje. 
Dabar Jis dainuoja Ir vaidina su 
Midwest Opera Co., Chicago, III.

BIRŪTA RAMOŠKAITE, sopranas 
Pasižymėjusi Operų Ir Koncertų 
dainininkė plačioje Amerikoje. Ji 
dabar gyvena ir mokinasi New 
Yorke, rungiasi vaidinimui operos.

Abu šie scenos pažibos dalyvaus dienraščio “Laisvės” 
koncerte. Kiekvienas dainą ir bendrai meną branginanti^ 
žmogus džiaugsmingai laukia dienos išgirsti ir pamatyti.

David Tulchinoff, baritonas, žymus operų dainininkas 
dalyvaus “Laisvės” koncerto programoje.
Balso Trijetas, tai naujas numeris mūsų scenoje. Jį 
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.

Koncertas bus toje pat vietoje kur pernai buvo

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

Prašome iš anksto įsigyti įžangos bilietus' 
Rezervuotos sėdynes $1.10 

Nerezervuoti bilietai po 88c, {skaitant taksus.
Pradžia 3:30 vai. dieną

* Kaip visuomet, taip šią 
karienę stengiasi prirengt 
geriausiai. Tągi, kurie manote 
dalyvaut Ridgewood’e LLD 55 
kuopos vakarienėje, prašomi 
įsigyt tikietus iš anksto, žino
te, kad dabar mėsos ant grei
tųjų negalima gaut.

Tikietus galite nusipirkt 
pas LLD 55 kp. narius, pas 
Šapolą - Vaiginį, 147 Thames 
St. ir Central Brooklyne, 187 
Sands St., batų krautuvėj pas 
J. ir M. Juškus.

ko

kurie
vakarienės ti-

Moteris Laiškanešis
Mrs. Mabel Potter, 42 m., 

negrė, buvo pirmutinė mote
ris paėmus laiškų išnešiotojo 
pareigas Brooklyne pereitą 
ketvirtadienį. “Darbas,” sakė 
nauja paštininkė, “yra puikus 
dalykas, išlaiko moteris jau
nesnėmis.”

O darbo, regis, ji yra nudir- 
nemažai. Ji baigia išauk- 
dvi dukteris. Viena, Nor-
19 m., mokinasi slaugy- 
o Jean, 15 metų, lanko

Dieninis Alarma

pa
tik 

aiš- 
ati-

Gražus būrys Brooklyno lie
tuvių pereito penktadienio va
karą susirinko į Grand Para
dise Ballroom paminėti Sovie
tų Sąjungos 25 metų sukaktį 
ir paremti jos didvyriškus ko
votojus. Ir duosniai, širdingai 
parėmė, nors tos aukos, visiems 
žinoma, nebuvo pirmutinės nei 
bus paskutinės.

Vakarą atidarė Dr. Jonas J. 
Kaškiaučius, Lietuvių Komite
to Sovietų Sąjungai Gelbėti 
pirmininkas, iš Newarko, 
trumpai atžymėdamas vakaro 
tikslą.

Pirmuoju kalbėjo D. M. šo- 
lomskas, primindamas eilę 
svarbiųjų faktų iš Sovietų Są
jungos istorijos ir šio karo ei
gos: Kaip Hitleris siprinosi sa
vo “blitzkrygu” ir, su Kvislin- 
gų talka pavergdamas vis nau
jas šalis, pajungė įvairių šalių 
turto ir žmogaus darbo jėgas 
savo karo mašinai. Kaip Sovie
tų Sąjunga, ta jaunutė 25 me
tų šalis, dėka revoliucijai — 
kuri davė žmonėms laisvę, že
mę, kultūrą — išaugo į tą mil
žiną, kuris pirmutinis pastojo 
kelią Hitlerio gaujoms, pasi- 
mojusioms audringai ir perga
lingai permaršuoti ir pasiverg
ti visą pasaulį. Kaip Sovietai 
sulaikė ir šiandien sulaiko veik 
visą pragarišką Hitlerio maši
ną nuo ėjimo pirmyn.

Aldona Klimaitė,
nuojant B. L. šalinaitei, 
kalbų pertraukoj žavingai 
dainuotomis 

f ve malonaus 
karui.

Antruoju
kalbėtojas Frank Serri, Apgy
nimui Amerikos ir , .Kovų už 
Laisvę Komiteto direktorius, 
veikiąs su Russian War Relief, 
Inc. Nors daugelis lietuvių ta
riasi nesuprantą anglų kalbos, 
bet vargiai radosi salėj tokių, 
kurie būtų nesupratę šios taip 
aiškios ii* gražios prakalbos, ką 
rodė kelis syk pertraukinėjimas 
jo kalbos entuziastiškomis ova
cijomis.

Serri sakė, kad visas pasau
lis, kiekvienas padorus žmogus 
gerbia Sovietų Sąjungą už jos 
didvyriškumą. Kad tų kovų is
torija, tai gražiausia laikotar
pis žmonijos istorijoj. Kad mes 
privalome Sovietų Sąjungą 
remti — paremti ne vien 
aukomis. Ta kita pagalba, 
ku, .kalbėtojas laiko greitą
darymą antrojo fronto, kuris, 
sakė jis, reikalingas Amerikai 
ir visam pasauliui, o ne vien 
tik Sovietų Sąjungai.

Audringa ovacija publika 
pasveikino jo pareiškimą, kad 
pirmiausiais dviem, pasirašiu
siais Sovietų Sąjungai 25 metų 
sukakties pasveikinimą ant 
garbės surašo (Scroll) randasi 
Franklin Delano Roosevelt, mū
sų šalies prezidentas, ir Elea
nor Rooseevlt, prezidento žmo
na.

To garbės lakšto kopijos, be
je, buvo nešiojamos ir svetai
nėj ir kurie buvo spėta prieiti, 
didžiuma pasirašė, sumokėdami 
po $1 Sovietų Sąjungos pagal
bai, o kiti ir po daugiau, apart 
savo jau duotų stambių aukų 
laike mitingo rinkliavos. Svei
kinusiųjų vardai bus pasiųsti 
Sovietų Sąjungai.

Ąido Choras, vadovaujant 
Aldonai Anderson-žilinskaitei, 
akompanuojant šalinaitei, stip
riai ir gražiai sudainavo keletą 
kovos dainų, užbaigiant su 
Šostakovičiaus “Jungtinių Tau
tų’* himnu.
paskiausiu kalbėjo A. Bimba, 

kalbėtojas stipriai perspėjo 
publiką neapsigauti manymu, 
kad vien tik Sovietų Sąjungos 
didvyriška .kovą galės sumušti 
hitlerizmą už mus visus. Jis sa
kė, kad priešas yra apdaužytas, 
priešas yra sulaikytas, bet jis 
dąr nėra sumuštas, tebėra sti
prus ir kad nėra užtikrinimo,

Kings apskričio džiūrė nu
teisė advokatą Charles Kauf
man, 38 m., 3030 Brighton 
12th St., kaltinimu suktybėse 
sąryšyje su bandymu išsukti 
jauną vyriškį nuo drafto. Jį 
kaltino Mrs. Rose Schact, 4922 
Fort Hamilton Parkway, kad 
jis paėmęs nuo jos $500 žadė
damas pastatyti jos sūnų į 3A 
klasifikaciją, o jeigu to neiš- 
gausiąs, tai grąžinsiąs $250. 
Schactienė kaltina, kad advo
katas negavo to pęrklasifika- 
vimo nei grąžino $250.
. Teisėjas Goldstein išbarė 
advokatą už “begėdiškumą,” 
sakydamas, kad jo, kaipo ad
vokato pareiga buvo vyriausy
bei tarnauti be atlyginimo. 
Vieton to, sakė, jis, “tu už pi
nigus akstinai vaikiną j ieškoti 
atidėjimo tarnybos.”

Vakarienės Tikietų Par
davinėtojams

Draugės ir draugai, 
turit pardavę
kietų, tai už parduotus tikie
tus pinigus tuojau priduokite 
vakarienės rengimo komisijos 
sekretoriui drg. J. Steponai
čiui. Kurie negalėsite matyt 
drg. Steponaičio ypatiškai, tai 
pirmadienį, spalių 26 d., šapo- 
lo-Vaiginio svetainėj, vakare 
įvyks vakarienės rengimo ko
misijos susirinkimas, tai būti
nai pasistengkite priduot ko
misijai pinigus arba nors ra
portą, kiek turite pardavę ti
kietų.

Dabar maistas brangus ir 
rizikuot negalima.

Pervėlai 
raportą 
gali

bus 
lėti 
m a, 
bos,
vidurinę mokyklą ir nori bū
ti mokytoja. Nauja paštininkė 
su dukromis gyvena 605 Ma
con St.

Išteisino Daktarą

Pereito ketvirtadienio po
pietį buvo paduotas perspėji
mas nuo atakų iš oro — alar- 
mas — visame didžiajame 
New Yorke ir visas judėjimas 
sustabdyta, pėstininkai ir žmo
nės iš privatiškų mašinų suva
ryta nuo gatvių į būdingus.

Tarpe eilės incidentų, dirb
tinių, perstatymui tokios padė
ties, kokia būtų laike atakų iš 
oro, ir tikrųjų prietikių, buvo 
vienas toks, kad du wardenai 
Jamaicoj areštuodino policis- 
tą, norėjusį juos areštuoti, ka
da tie griežtai pareikalavo jo 
pasitraukti nuo gatvės ir atsi
sakė priimti jo aiškinimosi 
esant policistu be parodymo 
liūdymo.

Dvi Bėdos
29th
save

Mrs. II. Koivu, 935 
St., sakoma, pasišovus 
petin, bet ji dėlto nemirė, tik 
pateko ligoninėn. Priedui, ją 
įkaitino už turėjimą šautuvo 
be leidimo.

RANDA VOJIMAI
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.

pridavus tikietų.
vakarienės dalyviai 

būt nuskriausti.
M. Stakovas.

Amteris Kalbės 
Brooklyne

Paskutinės komunistų, guber- 
natorinio kandidato Israel Am- 
ter rinkiminės p r a k a Ibos 
Broolyne įvyks šio pirmadienio 
vakarą, spalių 26-tą, Brooklyn 
Academy of Music.

Brooklyno federalis teisėjas 
Campbell nuteisė dar tris išsi
sukinėjusius drafto. Iš tų 1 ne- 
siregistravęs, 1 nestojęs, ir 1 
neteisingai sakęsis duodąs po 
$20 per savaitę žmonos išlai
kymui.

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 2-8842

White Plains džiūrė, suside
danti iš 6 vyrų ir 6 moterų, iš
teisino Dr. Frank F. Marino, 
kaltintą p a d a r y me jaunai 
merginai nelegalės operacijos, 
nuo ko jinai mirė. Daktaras 
tikrino, kad jis nieko bendro 
neturėjęs su operacija, tik

Michael J. Kelly, 28 m., 58 
W. 94th St., N. Y., rastas ant 
gelžkelio bėgių Jersey City su 
nupjautom kojom ir pramušta 
galva. Jis mirė ligoninėj.

L. Greesmeyer, 56 m., tapo 
paskui mergina kreipusis pas užvažiuotas ir sužeistas taksi- 
jį pagalimos ir jis pasiuntęs Ii- ko prie Fort Greene Place ir 
goninėn. Fulton St. Taksikas pabėgo.

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.

NOTARY
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5048

Naudokitės Gera Proga
Per sekančias 3Q dienų, mes darome Šį special} pasiūlymą savo 

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

30 Dienų 
Nuolaida

mums šį skelbimą ir 
už vienos rūšies stiklus

Akiniai
už $7.50

mes duosime jums 
yra nustatytos taip

168 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-71 IS

patyrę pentoriai (dažy- 
Išlygos:

Clement Vokietaitis
Lietuvis Advokatas 

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. TRlangle 5-8622

Campisi &
116 Suydam St., Brook- 

(250-252)

Reikalingi 
tojai). Nuolatinis darbas, 
dirbantiems darbininkams, $8.00 į 
dieną, o iš lauko dirbantiems $10.00 
į dieną. Taipgi reikalingi ir pagel- 
bėtojai. Kreipkitės pds: Kasper,, 
442 Lorimer St., Brooklyn, N. Y. 
Telefonas EVergreen 8-4461.

(249-251)

REIKALAVIMAI
Reikalinga patyrusių Operators 

& Finishers prie moteriškų paltų. 
Prašome kreiptis pas 
Morsellino, 
lyn, N. Y.

Atsilankę parodykite 
10% nuolaidos. Kainos 
žemos, kad pilnai patarnautume tik už $7.50.

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

B
CORR

.įjf.jpb

Rakandų KrautuvėLietuvių 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.

M. PETRAITIENĖ ir ŠONAI “9 ll.lTV1”*
Telephone EVergreen 7-8451
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