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KRISLAI
Nusikando Liežuvį.
Graži Proga.
Krizis Didėja.
Vienu Mažiau.
Reikalingas Kompromisas.

Rašo A. Bimba

Atsimenate, kaip Brooklyno 
pro-naciška “Naujoji Gady
nė’’ išplūdo Šv. Jurgio Draugi
ją, kam ji prie nupirkimo Rau
donajam Kryžiui ambulanso 
pakvietė visus lietuvius. Tas 
šlamštas reikalavo pažangiuo
sius lietuvius ir jii organizaci
jas atstumti nuo to darbo.

Tai buvo tikslus pasimoji- 
mas sugriauti gražų darbą, 
pakenkti aukų rinkimui tam 
tikslui.

Pažangieji lietuviai pasiro
dė puikiai. Jie ir gausiai au
kojo ir rinko aukas. Sabotaž- 
ninkams iš “N. G.’’ ir tai vi
sai menševikij klikutei su
griauti darbą nepavyko.

Tie plūdikai nusikando savo 
liežuvį. O Šv. Jurgio Draugi
jos viršininkai, kurie nepa
klausė sabotažninkų iš “N. 
G.”, pasirodė rimtais vyrais, 
nuoširdžiais veikėjais, atsida
vusiais karo reikalams.

Rugsėjo 27 dieną New Yor
ke vienam viešbutyje ruošia
mas bankietas pagerbimui Mo
čiutės Bloor.

Tai bus jos 80 m. amžiaus 
sukakties atžymėjimas.

Savo prakalbose Močiutė 
Bloor visur mini ir giria lietu
ves moteris. Ypatingai jai pa
tinka lietuvės moterys pieti
niam Illinojuje.

Šiame bankiete mes lietu
viai turėtumėme sudaryti gra
žią grupę.

Vietos bus rezervuotos, rei
kia iš anksto užsisakyti.

Brooklyniečiai, arba iš apy
linkės, kurie norėtumėte da
lyvauti šiame bankiete ir pri
sidėti prie sudarymo lietuviš
kos grupės, kreipkitės pas ma
ne, arba pas draugę Sasną.

Karo fronto padėtis Sovietų 
Sąjungoje yra žymiai pablo
gėjus. Priešas jau pasiekė 
Novorossiiską. Jis grumiasi 
vis arčiau Stalingrado. Raudo
noji Armija priversta trauktis 
atgal, nors, tiesa, priešui pa
darydama didžiausius nuosto
lius, išskersdama jų tūkstan
čius.

Amerikos spaudos kores
pondentai vis garsiau per- 
sergsti talkininkus apie Sovie
tų liaudies nepasitenkinimą 
Amerikos ir Anglijos nesisku- 
binimu su antruoju frontu.

Sovietij žmonės tiesos turi 
labai daug. Jų padėtis be ga
lo sunki ir pavojinga. Jie ko
voja už visus, o visi nekovoja 
pakankamai už juos.

Anglijoj garsėja balsai ne
pasitenkinimo karo vadovybe. 
Smarkiai kritikuojamas pats 
Churchillas.

Reikia tikėtis, kad šitie visi 
balsai prisidės prie paskubini- 
mo atidaryti antrąjį frontą. 
Turės prisidėti.

Nei Anglijos, nei Amerikos 
vadai negali nežinoti, kad 
priešo kertami smūgiai Raudo
najai Armijai yra smūgiai vi
siems talkininkams.

Georgijos valstijoje demo
kratų partijos nominacijose 
nebelaimėjo ku-kluks-klaniš- 
kas gubernatorius Talmadge. 
Laimėjo jo oponentas, kuris, 
sakoma, yra sukalbamesnis 
žmogus, nuoširdžiau pritariąs 
Roosevelto. karinei politikai.

Prašalinimas Talmadge iš 
tos svarbios pozicijos reikia 
skaityti dideliu Amerikos žmo
nių laimėjimu. Vienu nevido
nu bus mažiau.

Churchillas pareiškė, kad 
nebus daroma jokių kompro
misų su Indija. Indusai turi 
priimti Crippso pasiūlymus, 
kurie tik žada Indijai nepri

Darbo Žmonių 
Dienraštis
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SOVIETAI PRARADO PUNKTĄ Į PIETŲ 
VAKARUS NUO STALINGRADO

Angly Orlaiviai Baisiai Su
naikino I )uesseldorfą Na- 

ciy Amunicijos Miestą
London. — Dar tebedega 

paskendęs dūmuose Dues- 
seldorfas, karinės nacių 
pramonės didmiestis, kurį 

; tūkstantis Anglijos orlaivių 
bombardavo ir degino naktį 
iš ketvirtadienio į penkta
dienį.

Į tą miestą, vakarinėje Vo
kietijoje, šiuo atveju buvo 
paleista daugiau kaip 10 
tūkstančių gaisrinių bombų 
ir tūkstančiai sprogdinan
čiųjų bombų.

(Pats Berlyno radijas 
pripažino, kad anglų bom
bos pataikė į kelis Duessel- 
dorfo fabrikus, padarė di
delių nuostolių ir užkūrė

Nebus Priimami Armi
jon Darbininkai 33-ją 

Svarbių Pramonių
Washington. — Jungtinių 

Valstijų karo ir laivyno de
partmental išleido patvar
kymą, kad iš 33-jų svar
biausių pramonių nebus pri
imami armijon jauni vyrai, 
kurie patys norėtų įstoti 

kariuomen. Jie, turbūt, ne
bus šaukiami ir karinėn 
tarnybon pagal drafto įsta
tymą. Tokie savanoriai ga
lėtų būt priimti armijon tik 
tada, jeigu jų samdytojai 
duotų jiem raštišką paliuo- 
savimą.

Tarp svarbiųjų pramonių, 
iš kurių nebus laisvai ima
mi kariuomenėn savanoriai, 
yra sekamos:

Įvairių karui svarbių dar
bų žinovai - darbvedžiai, 
technikai, orlaivių statybos 
darbininkai, laivastačiai, 

geležinkelių darbininkai, ge
ležinkelių elektrikininkai, 
mainieriai, metalų liejyklų 
darbininkai, mašinų staty
mo darbininkai, taip pat 
darbininkai gumos, žibalo, 
ginklų, amunicijos, lauko ū- 
kio įrankių, čeverykų, ka
rinių drabužių - uniformų, 
būtinieji farmų darbininkai, 
viešosios sveikatos darbuo
tojai ir eilė kitų.

SIAUČIĄS DIDIS MŪŠIS
ATLANTO VANDENYNE

Berlyno radijas sekrpadie- 
nj sakė, kad siaučia didis 
mūšis Atlanto Vandenyne. 
Vokiečių orlaiviai ir subma- 
rinai įnirtusiai atakuoja di
delį būrį talkininkų preki
nių laivų, kuriuos lydi kari
niai laivai.

klausomybę po karo, arba nie
ko negaus.

Šitokia Churchillo pozicija 
nepadės talkininkams prieš 
japonus. Jeigu kur reikėjo 
kompromisų, tai čia reikėjo. 
Susitaikymas su Indija, įtrau
kimas Indijos žmonių aktyvėn 
kovon prieš Japoniją, būtų di
džiausias talkininkų laimėji
mas. .

daug gaisrų. Naciai grūmo
ja už tai dešimteriopai at
keršyt Anglijos miestams.)

Tuo žygiu anglai prarado 
tik 31-na orlaivį, arba tris 
procentus su biskiu; tatai 
skaitoma palyginamai ma
žais nuostoliais.

Anglai ketina panašiai 
naikint dar daugiau kaip 
50 Vokietijos miestų, turin
čių po virš 100,000 gyvento
jų.
Duesseldorf, pusės miliono 

gyventojų miestas, centras 
mašinų statybos, plieno, or
laivių ir kitų karo pabūk
lų, buvo bombarduotas iš o- 
ro jau 50 kartų šiame kare.

Raudonarmiečiai Kirto 
Naciam Smūgius Srity
se Volchovo ir Mozdoko

Maskva. —Raudonoji Ar
mija veda smarkias atakas 
prieš vokiečius Volchovo li
pęs fronte, tarp Leningra-, 
do ir Ilmen ežero, šturma
vo nacių pozicijas ir atėmė 
iš jų kelias apgyventas vie
tas. Hitlerininkai mėgino 
atgriebt prarastas pozicijas 
ir kontr-atakavo, bet liko 
sumušti ir vėl turėjo pasi
traukt atgal su dideliais sau 
nuostoliais. Viename tik 
mūšyje toje srityje Sovietai 
sunaikino 26 vokiečių tan
kus.

Rževo - Kalinįno fronte, 
į šiaurių vakarus nuo Mask
vos, sovietinė kariuomenė 
atėmė iš hitlerininkų dar 
kelias aptvirtintas pozicijas, 
užmušė visą batalioną na
cių, o tarp jų ir komandie- 
rių 430-to vokiečių pulko.

Sovietiniai kovotojai te- 
benaikina vokiečius, kūne, 
buvo persimetę į pietinę pa
krantę vienos upės Mozdo
ko srityje, Kaukaze. Per 
paskutines penkias dienas 
raudonarmiečiai ten užmu
šė 2,000 priešų ir išdegino 
90 jų tankų.

Visi Kolegiją Studentai, 
Sulaukę 20 Mėty, Būsią 

Šaukiami Armijon
Washington. — Kongre

sas pradėjo svarstyti suma
nymą imt armijon jaumr 
liūs nuo 18 iki 19 metų am
žiaus. . r

Karo sekretorius Stimson 
pareiškė, jog visi universi
tetų ir kolegijų studentai, 
sulaukę 20 m. amžiaus, ga
lės būt pašaukti kariuome
nėn, ir nebus laukiama, ko 
jie užbaigtų savo mokslą.

Berlyno radijas skelbė, 
jok tokie dideli daugiai vo
kiečių orlaivių bombarduos 
Angliją, kaip dar niekad 
pirmiau.

Maskva, ings. 13. — Vo
kiečiai užėmė vieną apgy
ventą vietą į pietų vakarus 
nuo Stalingrado; visur ki
tur tame fronte raudonar
miečiai atmušę nacius, kaip 
sako Sovietų pranešimas.

Per kelias paskutines die
nas ties Stalingradu tapo 
užmušta bent 10,000 hitleri
ninkų.

Volchovo fronte, j pietų 
rytus nuo Leningrado, So
vietiniai kovotojai sunaiki
no 5,000 nacių.

Mozdoko srityj, Kaukaze,

Indėnai Pasitiki Ameri
ka ir Sovietais

New Delhi, Indija. — Ma- 
hasabha, trečia didžiausia 
politinė indėnų partija, 
kviečia Amerikos, Sovietų 
ir Chinijos atstovus atsilan
kyt Indijon ir patirt, kaip 
esą teisingi indėnų reikala
vimai, kad Anglija tuojau 
duotų nepriklausomybę In
dijai. (Anglijos ministeris 
pirmininkas Churchill sakė 
savo seimui, kad Indijos 
riaušėse užmušta tik .500 
žmonių ir padėtis anglam 
Indijoj, girdi, taisosi. Chur
chill teigė, kad tai japonai 
sukurstę indėnus reikalaut 
nepriklausomybės tuojaus.)

Prezidentas Rooseveltas Pasiryžęs Užbaigt 
Dirbtinio Žibalo Skandalą; Paskirs 

Administratorių Tai Pramonei
Washington. Prez. Roose- 

veltas, turbūt, jau šį pir
madienį paskirs gumos (ro- 
bo) administratorių, kuris 
turės rūpintis greičiausiai 
galimu laiku pagaminti už
tenkamai dirbtinės gumos 
kariniams reikalams. Skirt 
toKĮ vieną atsakingą gumos 
administratorių reikalavo 
paties prezidento Roosevel
to sudaryta Komisija Gu
mai Tyrinėti. Komisijos pir
mininkas yra Bernard Ba
ruch, kiti jos nariai —prof. 
Karl I. Compton, pirminin
kas Massachusetts Techno
logijos Instituto, ir James 
B. Conant, Harvardo Uni
versiteto pirmininkas.
KAS IR KODĖL ATMETĖ 
SOVIETŲ PASIŪLYMĄ
ši komisija savo išduota

me raporte pasmerkė tuos 
Washington© valdininkus, 
kurie šiemet vasario mėnesį 
atmetė Sovietų valdžios pa
siūlymą perleist Amerikai 
sekretus dirbtinės gumos 
gaminimo Sovietuose ir at
siust savo specialistus, kurie 
padėtų Jungtinėms Valsti
joms sukurt savo dirbtinės 
mos pramonę. Tai Jesse 
Jones ir panašūs gumos dir
bimo vedėjai atmetė Sovie
tų pasiūlymą. Mat, Sovietai 
jau dešimt metų sėkmingai 
dirba sau gumą iš grūdų, 
bulvių ir kitų lauko ūkio 

pradėjo snigti aukščiau 
tarp kalnų, ir tatai nugąs
dino vokiečius.

(Švedijos, Vichy Franci- 
jos ir Turkijos pranešimai 
teigė, būk vokiečiai įsiveržę 
į kai kurias Stalingrado ga
tves, bet to miesto gynėjai 
išmušę juos laukan. Paskli
do girdai, kad, esą, naciai 
net per Volgos upę persikė
lę ties Stalingradu. Berlyno 
radijas pasakoja, kad ei
nanti kova pačiuose Stalin
grado aptvirtinimuose. — 
Tai tik priešų propagandos 
skelbimai ir gandai.)

Japonai Sulaikomi New 
Guinea Saloje

Australija. — Talkininkų 
kariuomenė sulaikė japo
nus kalnuose, apie 40 mylių 
nuo Porto Moresby, saloje 
New Guinea.

Amerikiečių ir anglų-aus- 
tralų lakūnai numetė 26 to
nus bombų ir paleido 28 
tūkstančius šovinių iš kul- 
kasvaidžių į japonų stovyk
lą Būną, rytinėje dalyje 
New Guinea; sunaikino. 17 
priešų orlaivių ant žemės.

Berlynas pasakoja, kad 
naciai užėmę kelis fortus į; 
pietus nuo Novorossiisko, 
Kaukaze.

produktų. O Jones ir kiti 
tokie valdininkai “nori ži
balo kompanijoms duot biz
nio” (kaip rašo New York 
Post); todėl jie spyrėsi dirbt 
gumą tiktai iš žibalo arba 
iš atmatinio žibalo pramo
nės produktų.

Tokie valdininkai nepasi
stengė net tiek, kad gaut 
bent vieną “tajerį” iš So
vietų Sąjungos, kaipo jos 
dirbtinės gumos pavyzdį.

Barucho komisija taipgi 
kaltina gumos dirbimo val
dininkus už “gaišavimą, a- 
tidėliojimus, nesusiklausy- 
mus, stoką supratimo” ir tt. 
Kartu jinai įspėja, kad jei 
gumos fabrikai būtų pasta
tyti 120 dienų pervėlai, tai 
Amerika galėtų pralaimėti 
ir karą dėl dirbtinės gumos 
stokos.
NE GREIČIAU, KAIP 35 
MYLIAS PER VALANDĄ!

Taupymui gumos ir gazo
lino prezidentas Roosevel- 
tas įsakė nevažiuot greičiau 
automobiliais kaip 35 mylias 
per valandą.

Manoma, kad prezidentas 
užgirs ir Barucho komisijos 
patarimu sumažinti vidutinį 
automobilių važiavimą nuo 
6,700 mylių per metus i’ 
5,000 mylių iš viso. Taipgi 
būsiąs įvestas verstinas val
diškas autoomiblių “taje- 
rių” peržiūrėjimas (inspek
cija).

Naciai Užėmė Novorossiis
ką, bet Sovietai Atmuša

Juos nuo Stalingrado
Maskva. — Sovietų ko

manda praneša, jog rau
donarmiečiai “po žiaurių 
mūšių jau tapo priversti 
pasitraukti iš Novorossiis
ko.” — Novorossiisk yra 
stambus uosto miestas šiau
riniai - vakariniame Kauka
ze ir buvo stovykla Sovietų 
karo laivyno. Sovietai turi 
dar kelias Kaukazo - Juo
dosios Jūros prieplaukas, 
tarp jų ir didžią karinių 
laivų stovyklą Batumą, a- 
pie 250 mylių į pietų rytus 
nuo Novorossiisko.

(Naciai buvo pasigyrę, 
būk jie jau užepereitą sek
madienį užėmę Novorossiis
ką.)

Novorossiisko gatvėse per 
daugelį dienų virė žiauriau
si mūšiai, ir nacių orlaiviai 
smigikai faktinai sunaikino 
tą miestą pirma, negu so
vietiniai kovotojai iš jo pa
sitraukė.
ŽŪT-BŪTINĖ KOVA DĖL 

STALINGRADO
Milionas hitlerininkų ka

riuomenės, 5,000 tankų ir 
apie pusantro tūkstančio 
nacių orlaivių smigikų be 
atlaidos šturmuoja Stalin
grado apsigynimus didžiau
siame mūšyje visoje žmoni
jos istorijoje. Bet Raudono
ji Armija, pasiryžus atlai- 
kyt miestą arba mirt, (šiuos 
žodžius berašant) atmuša 
desperatiškas atakas vokie
čių, vengrų, italų, rumunų 
ir kitų Hitlerio sėbrų. So
vietiniai kovotojai daro bai
sių priešams nuostolių.

Pagal raudonarmiečių ko- 
mandierių įsakymą, tapo 
sudeginti Volgos upės tiltai 
ir laivai Stalingrado apylin
kėje. Taip yra panaikinta 
bet kokia mintis apie pasi
traukimą iš Stalingrado į 
rytinę tos upės pusę. Rau
donarmiečių kovos obalsis— 
“Kad ir Mirt, bet Neapleist 
Stalingrado.”
PANAŠIAI KAIP 1918 M.

Raudonoji žvaigždė, So
vietų kariuomenės laikraš
tis, primena, jog Stalinas 
panašiai padare ir 1918 m., 
kuomet rusų baltagvardie
čiai - kontr-revoliucionieriai 
atakavo tą miestą. Stalin
gradas tada vadinosi Ca ri
cinų. Stalinas tuomet įsakė 
sovietiniams kovotojams nė 
kiek nesitraukti atgal: jo 
paliepimu buvo visi Volgos 
laivai nusiųsti tolyn nuo 
miesto, kad nebūtų kuom 
persikelt anapus upės.

Praeitos savaitės pabai
goj raudonarmiečiai atrėmė 
visas hitlerininkų atakas į 
vakarus ir pietų vakarus 
nuo Stalingrado. Bent vie
name sektoriuje jie atmetė 
priešus atgal į senąsias po
zicijas.

(Berlyno radijai sako, 
kad Sovietai įnirtusiai 
kontr - atakuoja vokiečius 
Stalingrado fronte, bet na

ciai skelbia, kad jie atmuša 
tas kontr - atakas. Vokie
čiai sakosi pasiekę Volgos 
upę į šiaurius ir pietus nuo 
Stalingrado ir dabar jis ę- 
sąs apsuptas pusiau-ratu, a- 
part Volgos upės, plaukian
čios pro rytinį miesto šo
ną.)
DIDŽIAUSIAS KARO JĖ
GŲ SUBŪRIMAS VISOJ 

ISTORIJOJ
Raudonoji žvaigždė ra- v so:
“Vokiečiai metė prieš šį 

miestą tokį didį skaičių ka
riuomenės, įvairių ginklų ir 
ypač orlaivių, apie kokį dar 
nebuvo girdėta net šiame 
milžiniškame kare.”

Mūšiai dėl Stalingrado y- 
ra net baisesni, negu 1941 
metų mūšiai dėl Maskvos.

“MIRTIS BAILIUI IR 
IŠDAVIKUI”

“Dabar, kaip ir pirma 
(1|918 m.) nėra pasitrauki
mo iš Stalingrado. Nelaimė 
tam, kuris bandytų pasi
traukt. Greita teisdarystė 
ir mirtis kiekvienam išdavi
kui, kiekvienam bailiui, ku
ris trauktųsi, gelbėdamas 
savo kailį, apleisdamas savo 
draugus!” sako Raudonoji 
žvaigždė.
“VIENL TEKOVOJAME”

Pravda, Sovietų Komuni
stų Partijos laikraštis, tvir
tina, jog dar galima sulai
kyt vokiečius, bet priduria:

“Reikia atsimint faktą, 
kad Europoj nėra antro 
fronto; priešai, todėl, gali 
atsiųsti beveik visas savo 
jėgas prieš Raudonąją Ar
miją ir mes tik vieni turi
me kentėt smūgius hitleri
ninkų armijos.”

Amerikiečiai Nušovė 
Dar 20 Japoną Orlaivių

/•~X.

Washington.—Japonų or
laiviai kartotinai bombar
davo amerikiečių pozicijas 
Guadalc'anal-Tulagi srityje, 
Saliamono salose. Amerikie
čiai nušovė žemyn dar 20 
japonų orlaivių.

Japonų laivai kai kur iš
kėlė daugiau savo kariuo
menės į tūlas amerikiečių 
užimtas Saliamono salas. 
Amerikos marininkai ker
tasi ten su japonais.

ANGLAI ŽYGIUOJA 
MADAGASKARE

London. — Anglai nusi- 
grūmė 130 mylių pirmyn 
saloj Madagaskare, valdy
toje Francijos; dabar ang
lam telieka tik 70 mylių pa
siekt tos didelės salos sos- j 
tinę Tananarive.

- - - _ - - -

Berne, šveic. — Vichy 
Francijos valdžia deportuo
ja Vokietijon žydus ir kitus 
Hitlerio priešus, pabėgusius 
į tą Francijos dalį.
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Jeigu Stalingradas Žūtų
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Brooklyn, N. Y., per year ..................  $6.50
Brooklyn, N. Y., six months _.........  $3.50
Foreign countries, per year _______  $8.00
Foreign countries, six months_______ $4.00
Canada and Brazil, per year ........... $6.00
Canada and Brazil, six months . ...........  $3.25

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

Act of March 3, 1879

Šešių Milijoną Dolerių Kvota 
Turi Būti Užbaigta

Priešu tūlą laiką Russian War Relief 
Komitetas pasibrėžė surinkti šiemet še- 
šius milijonus dolerių Tarybų Sąjungos 
kovotojams paremti. Vasaros metu aukų 
rinkimo darbas buvo daug maž sulėtin
tas. Artėjant žieminiam sezonui, aukų 
rinkimo kampanija pradedama gyvinti.

Pereitą savaitę (trečiadienį) New 
Yorke įvyko didelis pažmonys, suruoštas 
Russian War Relief Komiteto. Tai buvo 
lyg ir formalus atidarymas sezono au
koms rinkti. Pasirįžta šiemet būtinai už
baigti šešių milijonų dolerių kvotą.

Tamex pažmonyj (bankiete) kalbėjo 
prezidento Roosevelto asmeninis pasiun
tinys Maskvos konferencijoje, Mr. W. 
Averell Harrimanas. Jis nurodė tuos did
vyriškus žygius, kuriuos Raudonoji Ar
mija ir visa Tarybų liaudis atliko mū
šiuose prieš bendrąjį priešą, hitlerizmą, 
—mūšiuose, kurie be paliovos tęsiasi per 
arti 15-ką mėnesių. Mr. Harrimanas pri
minė, kad Tarybų Sąjungos žmonių gy- 

Q| venimas žymiai pasunkėjo, kad daug da
lykų jiems stokuoja. Tai yra visai natū
ralu, atsižiūrint į tuos pasiaukojimus, 
kuriuos Tarybų žmonės yra padarę be- 
mušdami mūsų bendrąjį priešą.

Dėlto Amerikos žmonės neprivalo pa
miršti to fakto, kad tai jų uždavinys 
gelbėti Tarybų Sąjuilgai, josios žmo- 

r nėms. Tiesa, Amerikos vyriausybė duoda 
karinės paramos, — tankų, lėktuvų ir 
kitokių būtinai reikalingų daiktų, nors 
toli gražu neužtenkamas kiekis Tarybų 
kraštą pasiekia. Pasilieka kitas klausi
mas: kiek Amerikos žmonės gali suauko
ti Tarybų kovotojams? Kiek mes jiems 
galime padėti išreiškimui mūsų draugiš
ko prijautimo, mūsų padėkos jiems už 
tokius didvyriškus žygius?

Lietuviai iki šiol gražiai pasirodė rin
kime aukų. Mes turime įsteigę Nacijona- 
linį Komitetą, per kurį renkamos aukos 
ir perduodamos į Russian War Relief 
Komitetą. Yra lokalinių lietuvių komite
tų kituose miestuose, kurie renka aukas 
ir perduoda lokaliniams tarptautiniams 
komitetams.

Privalome dar labiau susirūpinti aukų 
rinkimu. Pagyvinkime aukų rinkimo 
kampaniją. Ištieskime pagalbos ranką 
žmonėms, kurie pasiaukojusiai muša 
žmonijos priešą, rudąjį žvėrį. Mūsų tei
kiamos SSSR didvyriams aukos neturi 
būti skaitomos 'kokia tai mielaširdyste, 

, — tatai privalo būti skaitoma mūsų pa
reiga, mūsų uždaviniu!

Anglai supranta, kad, jeigu jų dabar 
diena iš dienos nedaužo tūkstančiai Hit
lerio bombininkų, jeigu anglų namai ne
virsta griuvėsiais, nedega, o žmonės 
tūkstančiais nemiršta, tai tik todėl, kad 
Hitlerio ir jo talkininkų jėgos yra su
trauktos prieš Sovietų Sąjungą ir ten 
žudo žmones ir degina miestus. Patsai 
Hitlerio orlaivyno komandierius per ra
diją prisipažino, kad naciai neturi lėktu
vų Vokietijos apgynimui nuo Sovietų, 
Amerikos ir Anglijos lėktuvų bombarda
vimų, nes Hitleris visus lėktuvus naudo
ja fronte prieš Raudonąją Armiją.

Tokiai padėčiai esant geriausia proga 
Anglijai su Jungtinių Valstijų pagalba 
kirsti Hitleriui smūgį iš užnugario ir dar 
šiemet jį parblokšti. Kada Hitleris būtų 
sumuštas, tada Jungtinės Tautos be di
delio vargo galėtų sumušti jos talkinin
kus.

Bet kas nors antrojo fronto atidarymą 
sulaiko.

Anglijos parlamente kalbėdamas, labo- 
ristas Aneurin Bevan pareiškė, kad Ang
lijos liaudis nesutinka su Anglijos val
džios karo politika. Jis sakė, kad šiemet 
buvo galima karas išlaimėti, bet Anglijos 
vyriausybė neparodė tam sugabumo. Jis 
sakė, kad dabar Anglijos žmonės daug 
daugiau pasitiki maršalo Klimo Voroši- 
lovo ir maršalo Simo Timošenkos karo 
strategijai, negu tiems, kurie sako, kad 
“antrasis frontas yra tik grynai karinis 
klausimas.” • i i į ; ;

Jis tarpe kitko sakė: “Jeigu Stalingra
dą naciai paims ir rusai bus išvaryti už 
Uralo Kalnų, tai Anglijos darbo klasė 
pastatys klausimą: Kodėl? Ji nesutiks 
su Anglijos premjero pareiškimu, būk 
antrasis frontas “nebuvo galimas.”

Amerikiečiai korespondentai Maskvo
je, Henry Shapiro ir Leland Stowe, rašė 
iš Sovietų Sąjungos, kad, jeigu Stalin
gradas žus, tai tas iššauks Sovietų Są
jungos liaudyj didelį nepasitikėjimą jos 
talkininkais.

“Laisvės” piknike Phila- 
delphijoje susiėjome su Pet
ru Tarų iš Elizabeth, N. J. 
Jis tūlą laiką dirbdavo 
“Laisvėje,” dabar budavoja 
laivus Dėdei Šamui. Jis dir
ba vakarais ir dažnai šven
tadieniais. “Laisvei” naujų 
skaitytojų ateinančiu va
jum jis nemano gauti, nes 
per daug užimtas darbu. 
Tačiau Petras Taras prie 
vajaus prisideda. Jis aukoja 
.$25 vertes Karo Boną kaipo 
dovaną vajininkams.

Taras apgailestavo, kad 
negalįs nupirkti pirmos do
vanos už $50. Mat jo žmo
nelė pasiruošė sunkiai ope
racijai. Jei ne žmonos ope
racija, tai Petras buvo pasi
ryžęs nupirkti vajininkams 
1-mą dovaną.

Dėkodami Tarui už para
mą dienraščiui, širdingai 
linkime sėkmingai pagyti 
draugei Tarienei.

Yra daugelis gerų “Lais- 
svės” patriotų, kurie uždir
ba gražias pėdės. Argi ne
atsiras daugiau, kurie pa
rems Taro iniciatyvą? Bū
tų gražu, kad kas nors nu
pirktų $50.00 Karo Boną 
kaipo pirmą dovaną kontes- 
tantam.

Vajininkams d o v a nos 
“Laisvei” kainuoja apie 
$200.00. Dabar, šiais sun
kiais laikais, kurie iš prie
žasties darbo negalės gauti 
naujų skaitytojų turėtų pri
sidėti prie dovanų vajinin
kams. Tuom palengvintų 
“Laisvės” iždui.

Mikolas Leipus, važiuoda-

Brooklyne lankėsi Jurgis 
Kupčinskas iš Minersville, 
Pa. Mes buvome tuom kar
tu Phila. “Laisvės” piknike 
ir nepasimatėme su Kupčin
sku. Tai jis per savo drau
gą Praną Pūdį pridavė 
$1.00 “Laisvei” į Popieros 
Fondą.

Daugiau aukų į Popieros 
Fondą dienraščiui gavome 
nuo sekamų asmenų.

Po $2.00: Alfonsas Malai- 
škis, Brooklyn, N. Y.; J. 
Pranaitis, Camden, N. J.; 
J. Stanelis, Bayonne, N. J.;
M. Rasivičienė, Brooklyn,
N. Y., $1.50.

Po $1.00; Ben Baranau
skas, Philadelphia, Pa.; J. 
ir M. Purvėnai, Brooklyn, 
N. Y.; M. Stakovas, Brook
lyn, N. Y.; Vincenta Kielie- 
nė, Worcester, Mass.; A. 
Genotis, Saginaw, Mich.; 
Petras Rušinskas, Glouces
ter, N. J. ir John J. Na- 
narts, Philadelphia, Pa.

Naujų skaitytojų šiom 
dienom gavo W. Mitchell, 
Benld, Ill., pusmetinę pre
numeratą ir J. A. šunskis, 
iš Amsterdam, N. Y., irgi 
pusmetinę prenumeratą.

Dėkojame visiems už au
kas ir už naujus skaityto
jus. Orui atvėstant, reikia 
labiau pasirūpinti gavimu 
naujų skaitytojų. Žinoma, 
labai reikalinga yra dienra
ščiui ir materiale parama.

P. Buknys.

Mūsų dabartinė kova prieš 
Ašį yra skirtinga nuo pirmųjų 
mėnesių kovos. Matome pakei
timų kautynių fronte, kur mū
sų oro ir žemės pulkai prade
da pasirinkti savo laiką kirsti 
priešą, ir pakeitimai pasirodo 
naminiame fronte, kur mes vi
si prisirengę prisidėti prie sun
kaus ir svarbaus vajaus lai
mėti šį karą.

Tuoj po Perlų Uosto įvykių, 
dėjome milžiniškas pastangas, 
puikūs nuveikimai ėjo kartu su 
betvarke. Kai kurie karo pa
stangos darbai nebuvo pasek
mingi. Trūko žalios medžiagos. 
Buvo per mažai prityrusių 
darbininkų nekuriems karo 
darbams, ir reikėjo pradėti 
milžinišką lavinimo programą. 
Įstaigos, kurios gamino daiktus 
civiliams žmonėms buvo užda
rytos, kad galėtų gaminti gin
klų. Ir mes turėjome siųsti 
vis daugiau ir daugiau mūsų 
maisto ir kitų reikmenų mū
sų sąjungininkams ir mūsų 
kovojantiems vyrams.

Tas viskas, pradžioje, reiškė 
betvarkę. Bet palikę betvarkę 
užpakaly, sutvarkėme dalykus 
taip, kad dabar galime pavesti 
laiką planavimui, jeigu ko per
daug turime, turėsime su kitais 
pasidalinti. Turėsime ilgiau 
viską laikyti. Racionavimas vi
siems duos lygią progą gauti 
nekuriu reikmenų.

Pavyzdin, šiandien stinga 
mėsos. Mūsų kovojantieji vyrai 
ir mūsų sąjungininkai reika
lauja neišpasakytai daug mė
sos—apie 6 bilijonus svarų. Ci

ŠYPSENOS

viliai žmonės suvartotų 21 bi
lijoną svarų šįmet, jeigu jie ga
lėtų, bet mūsų kiekis yra tik 
24 bilijonai svarų mėsos. Ir 
tas skirtumas tarp .kiekio ir 
reikalavimo reiškia, kad mes 
namie turėsime apsieiti su 2^2 
švarų mėsos kožnam asmeniui 
per savaitę. Bet mes tik tiek 
paprastai vartojome per perei
tus dešimt metų. Anglijos ci
viliai žmonės gauna tik 1 sva
rą per savaitę, vokiečiai 12 
uncijų, belgai 5 uncijas. To
liau, mes turime pakankamai 
vištų, sūrio ir džiovintų pupų 
dapildyti mūsų dietą.

Mes naminiam fronte vis eik- 
vojam reikmenis, kuriuos mes 
galėtume ir privalome aukoti 
pergalei. Netik turime mažiau 
visko vartoti, bet turime rinkti 
ir taupyti tuos daiktus, kuriuos 
mes pirmiau išmesdavome.

šiandien turime surašą me
džiagų, kurias turime rinkti ir 
atjauninti (reclaim). Svar
biausios medžiagos yra metalas 
ir guma. Bet surašąs keičiasi. 
Su karo progresu gali būt ir 
bus kitų daiktų, kurie bus ne
atbūtinai reikalingi. Dabar 
mūsų karo industrijos būtinai 
reikalauja —

(1) Geležies laužo. — Pusė 
kiekvieno tanko, naikintuvo, 
prekinio laivo ir šautuvo, ku- 

Iriuos^mūsų karo fabrikai gami
na, yra iš dalies pagaminti iš 
geležies laužo, kuris mums lig 
šiol buvo visai be vertės. Reikia 
jį būtinai surinkti, kad turėtu
me pakankamai medžiagos ka
ro darbui.

(2) Varis, misingis, cinkas, 
aliuminas ir švinas. — Mums 
tų visų metalų trūksta. Be jų 
negalima gaminti amunicijos.

Prakišo!
Reikia pasveikinti Georgia valstijos 

balsuotojus, kad jie nenominavo į guber
natorius Eugenijaus Talmadge, paskil- 
busio reakcininko, ku-klux-klaniečio, 
bjauraus baltojo šovinisto. Talmadge bu
vo didelis demagogas ir aršus prezidento 
Roosevelto politikos priešas.

Prieš gubernatorių Talmadge išstojo 
jaunas amžiumi, bet sugabus Ellis Ar- 
nall, valstijos prokuroras. Na, ir šis no
minacijas laimėjo. O toje valstijoje lai
mėti nominacijas reiškia pačių rinkimų 
laimėjimą.

Gubernatorius Talmadge išvaikė iš 
valstijos universiteto visus padoresnius 
profesorius, kurie žmoniškiau kalbėjo a- 
pie juodąją rasę.Kai kurie pesimistai ma
nė, kad Georgia valstijoje padangė per 
ilgus laikus neprasiblaivys, kad tos val
stijos žmonėms bus lemta kęsti bjaurią 
gubernatoriaus Talmadge diktatūrą. Rei
kia atsiminti, kad Talmadge kandidatavo 
jau ketvirtajam terminui.

Tačiau žmonių valia, žmonių pasirįži- 
mas, pasirodo, išėjo laimėtoju.

pv- Smagu!

Nemalonus Panašumas
Šiandien demokratiškame pasauly ne- 

siras nei vieno sąžiningo žmogaus, kuris 
imtų teisinti 1938 metų Municho parda- 
vystę. Tada Hitleris pasimojo pavergti 
demokratinę Čechoslovakiją. Sovietų Są
junga griežtai stojo už ginklu atrėmimą 
Hitlerio ir apgynimą Čechoslovakijos.

Bet Franci jos valdonas Daladier ir tų 
laikų Anglijos premjeras Chamberlainas 
“gelbėjo taiką.” Jie susirinko Muniche su 
Hitleriu ir Mussoliniu ir leido Hitleriui 
sumėsinėti, o paskui ir galutinai paverg
ti demokratišką Čechoslovakiją. Anglijos 
ir Francijos valdonai nesiskaitė su So
vietų Sąjunga, nekvietė ją į pasitarimą, 
nepaisant net to, kad Sovietų Sąjunga 
turėjo su Čechoslovakiją sutartį ginti pa
starąją, jeigu ją gins Franci ja. Dabar 
kiekvienam yra aišku, kad tokis nesi
skaitymas, ignoravimas Sovietų Sąjun
gos buvo didžiausia demokratijų klaida 
ir prisidėjo prie auklėjimo Hitlerio jėgų 
ir karo apetito .

Dabar paaiškėjo, kad liepos mėnesį 
Londone įvyko karinė konferencija Ang
lijos ir Amerikos karininkų. Kaip atro
do, į tą konferencija nebuvo pakviesta 
kitos Jungtinės Tautos ir jų tarpe So
vietų Sąjungos karininkai. Tatai iššau
kė Sovietų Spaudoj kritiką, Sovietų žmo
nių nepasitenkinimą.

Kaip tatai galėjo atsiekti? Jau pen
kiolika mėnesių Sovietų Sąjunga kauna
si prieš barbariškas Hitlerio ir jo talki
ninkų jėgas. Milionai jos žmonių toj ko
voj atidavė gyvastį. Tik viena Raudono
ji Armija įrodė, kad Hitlerio razbainin- 
kų armiją galima ne vien sulaikyti, bet 
ir sumušti! Tik Raudonosios Armijos 
komanda, turėdama mažiau kareivių, 
tankų, lėktuvų, kanuolių ir kitų ginklų, 
negu jos priešai, galėjo mušti hitlerinin
kus prie Odesos, Sevastopolio, Rostovo, 
Leningrado, Maskvos, Tūlos, Voronežo ir 
dabar didvyriškai gina Stalingradą.

Ir kada Sovietų piliečiai ant 2,000 
mylių fronto kaunasi už visos demokra
tijos reikalus, už čiviližaciją ir kultūrą, 
kada jie miršta kasdien tūkstančiais, ka
da jų miestai ir didelėmis pastangomis 
išbudavoti fabrikai dega, tai jų talkinin
kai vieni susirenka į karo konferenciją 

ir “išriša visus karo klausimus.”

mas į “L.” pikniką, kuris į- 
vyko Philadelphijoje, ‘ užsu
ko į “Laisvės” raštinę,, pa
dėjo $10.00 ir tarė: .“Tai 
nuo manęs penkine ir nuo 
mano žento Lazūno penkinė 
“Laisvei” į Popieros Fon
dą.”

Tą patį rytą K. Mockus, 
Brooklynietis, $5.00 ir A. 
Dagis, New Yorkietis, $2.00 
aukojo į Popieros Fondą.

Trūkome mašinų, negalė
jome visų norinčių važiuoti 
nuvežti į Philadelphijos pik
niką. Norėjo važiuoti geras 
“Laisvietis” K. Balčiūnas. 
Nesant kaip nuvažiuoti, 
tai Balčiūnas davė $1.00 į 
į Popieros Fondą, palinkė
jo piknikui pasisekimo, o 
pats pasiliko namie.

Phila. piknike susitikome 
su M. Matuku iš Dedham, 
Mass. Jis užsimokėjo me
tams į Literatūros Draugi
ją $1.50 ir į “Laisvės” Po
pieros Fondą aukojo $1.50.

Sekmadienį, rugs. 6 d.

Klausimai Ponui Profesoriui Krienui
Mokytas Profesoriau:

Kiek man teko girdėti, 
tai tu, ponas, esi tikras iš
minties šešėlis, prisivalgęs 
iki sočiai visokių krieniškų- 
maenių mokslų, tai gal ma
lonėsite ir man vieną kitą 
profesoriškai k r i e n u o tą 
nuograužą numesti. Mano 
galvą, jau ir taip durną, 
dar vis kvaršina sekami 
klausimai:

1) Ar vyras (kaip, pavyz
džiui, Grigaitis) yra moky
tas dėl to, kad jis su barz
da, ar dėl to jis su barzda, 
kad labai mokytas?

2) Ar Smetona yra su 
pro-naciais, ar pro-naciai y- 
ra su Smetona; o gal Sme
tona be pro-nacių ir pro- 
naciai be Smetonos?

3) Ar žodis nacis tik ne
bus sulietuvintas iš angliš
ko žodžio “nuts”, o žodis 
“pro” ar tik nebus sutrum-

Naciškos žinios sako, kad šiuos griuvėsius padarę 
Francijos patrijotai Marseilės mieste, sukūrę aksplio- 
žiją^ kad pakenkus Hitlerio karinei programai.

pintas iš žodžio “protas” ir 
žodis “pro-nacis” ar tik ne
reiškia protinis “nuts”?

4) Ką reikia daryti, kad 
gavus pro-nacio laipsnį? 
Ką reikia daryti, kad gavus 
tikro “nutso” ar nacio laip
snį?

5) Ar visi profesoriai yra 
tokie tikri profesoriai, kaip, 
pavyzdžiui, prof. Krienas, 
ar jie tik prisimetę? Taip 
pat, ar visi daktarai yra 
tikri daktarai ir galėtų žmo
nes gydyti? O jeigu jie ne 
tikri daktarai, tai kam jie 
žmones fūlina? Ar visos 
tautos turi netikrų profe
sorių, netikrų daktarų, ne
tikrų kunigų ir netikrų re
daktorių, ar tik mes, varg
šai lietuviai, esame “apdo
vanoti” tokiais falšyvais 
cino vninkais ?

Taigi, dabar tu, ponas 
profesoriau, pakrienuok sa
vo protą ir atsakyk į tuos 
penkis mano klausimus, o 
aš iš dėkingumo už tai pa
silieku nusilenkęs iki žemės 
ant amžių amžinųjų, ir ti
kiuosi, kad atsakysi Amen.

Anonimas.
* * *

ATSAKYMAS
Grigaitis dabar yra be 

barzdos ir atrodo kaip šel- 
mukas. Turėdamas barzdą, 
ir dabar be barzdos, jis kaip 
buvo, taip ir dabar tebėra 
didelis “nuts.” Todėl moks
las su barzda nieko bepdro 
neturi.

Smetona, prbnaciai ir 
“nuts” šiame laikotarpyje 
yi*a neišskiriami. Jeigu 
tamsta nori tokiu būti — 
garbink purviną Hitlerio 
batą.

Visi profesoriai, daktarai 
ir kunigai yra geri, jeigu 
jie kiekvienas yra savo vie
toj. Pagaliaus, pasaulyje 
šiandien nieko tikra nėra, 
tad ir čionai išimties negali 
būti.

Už atsakymus tavo dėkin
gumo su nusilenkimais nibs

Bombų viršus, šautuvai, maši
nų šautuvai, kanuolės ir labai 
svarbūs mechanizmai didžiulių 
šautureikalauja. Laivų ir 
lėktuvų statytojai jų būtinai 
reikalauja.

(3) Guma — Amerikos rim
čiausias trūkumas, šiandien 
Japonai užima šalis, iš kur net 
97% gumos ateidavo. Jie ten 
bus pakol mes juos išvysime. 
Amerika turi rinkti savo visą 
seną gumą, net atiduoti jos 
nesvarbius guminius daiktus, 
kad pristačius šimtus tūkstan
čių tonų, kuriuos turime turėti.

(4) Virtuvės Riebalai.—Kas
met Amerikos šeimininkės iš
meta apie 2 bilijonu svarų vir
tuvės riebalų ir nereikalingų 
taukų. Iš riebalų gaminame 
gliceriną, ir gliceriną reikalin
ga pagaminti eksplioduojamą 
medžiagą, šiandien kiekviena 
šeimininkė prašoma taupyti to
kius riebalus, kad šalis turėtų 
užtektinai pigios glicerinos.

(5) Skudurai, “manila” vir
vė, ‘“burlap” maišai. Šie daik
tai irgi reikalingi. Nebegauna- 
me indiškos kanapės. Apsun
kinta tekstilės industrija negali 
pristatyti skudurų, kurie reika
lingi mašinų 
kambariams, 
supakuojama

Office of

šapoms ir iųžinų 
Amunicija yra 

skuduruos.
War Information.

nepageidaujam, bet pata
riant dažniau pirkti Karo 
Bonus, Karo Štampas, au
koti “Laisvės” popieros fon
dui ir gauti naujų “Lais
vei” prenumeratų, ir tuomi 
smogti Hitleriui per spran
dą. Kas to nedaro, lai mane 
profesorium nevadina ir jo
kiais reikalais prie manes 
nesikreipia.

Su didžiausia neapykanta 
pronaciams ir jų pakali
kams,

Jūsų profesorius 
KRIENAS.

RIBOTAS PASIRIN
KIMAS

Visas mūsų socialis gyve
nimas esmėje yra ilga ir lė
ta kova Už pergalę TIESOS 
prieš SPĖKĄ. Todėl kfek- 
vienam žmbgui tik vieną ar
ba kitą ptisę pasirinkt! 
lieka.
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Trečias Puslapis

Leningradas Po Metu 
Apgulos

Rugpjūčio 21 dieną suka
ko metai žiaurios hitlerinin
kų apgulos prieš Leningra
dą. “Leningrado Pravda” 
padarė sekamą peržvalgą:

Metai laiko atgal, tai yra, 
rugpjūčio 21 dieną, Vokieti
jos jėgos puolė šturmu, kad 
paimti Leningradą. Jie puo
lė iš trijų pusių. Hitleris 
metė neišpasakytai galin
gas jėgas, būtent: dvi pėsti
ninku,keturias mechanizuo- 
tas, keturias tankų ir vieną 
raitarijos divizijas su dau
gybe lėktuvų. Tai buvo 300,- 
000 oficierių ir kareivių ar
mija su 6,000 kanuolių, 19,- 
000 sunkių ir lengvų kulka- 
svaidžių, 4,500 apkasinių 
kanuolių ir su 1,000 tankų. 
Prieš Leningradą veikė vi
sas orlaivynas generolo Kel
ler, kuris turėjo per 1,000 
lėktuvų.

Priešo užpuolimas buvo 
staigus ir žiaurus. Bet Le
ningradas atmušė visas įdū- 
kusio fašistinio žvėries ata
kas ir privertė jį užsikasti. 
Priešas apsupo Leningradą 
jo fortifikacijų lanku.

Leningradas pasiruošė il
gam ir neįveikiamam apgu
limui. Visi prie miesto pri
ėjimai buvo paversti į pir
mos eilės fortifikacijas, su- 
drūtinimus, o mieste kiek
vienas namas paverstas į 
neįveikiama tvirtumą. Ak
menų ir plieno barikados 
užtvėrė gatves. Prieštanki
nės kliūtys atsistojo sker
sai visus kelius, vedančius 
linkui miesto. Visi parkai 
pavirto į apsigynimo basti- 
jonus, nuo Finliandijos Už
lajos iki Nevos 'upės išaugo 
galingos fortifikacijos, ku
rias Leningrado gyventojai 
dieną ir naktį statė ir drū- 
tino.

“— Ten yra viskas pa
ruošta,” — rašo rašytojas 
N. Tichonovas, — “Lenin
grado gyventojų valią ir 
troškimą laisvai gyventi 
niekas negali palaužti. Prie
šas yra arti, bet Leningra
das jam labai toli. Ir Lenin
grade kunkuliuoja gyveni
mas. Tu ten gali matyti vai
kus žaidžiančius, prieplau
kose kraunamus laivus, 
gatvekariai pilni keliaunin
ku, krautuvės atdaros ir 
pilnos žmonių, jauni vaiki
nai ir merginos užsidėję 
•šautuvus ant pečių žygiuo
ja gatvėmis, daug merginų 
apsirengusių m i 1 i t a riais 
drabužiais, vaikai eina j 
mokyklas ir automobiliai, 
sunkvežimiai važiuoja pilni 
reikmenų nuo Ladogos eže
ro prieplaukų į miestą.”

Leningradas ir jo fabri
kai dieną ir naktį dirba 
frontui. Laikraščiai išeina 
reguliariai. Visi yra darbi
ninkai ir visi yra kovotojai 
už savo ir žmonijos laisvę.

Štai Praskova Glaševa, 
jos trys sūnai yra fronte, 
jos dukra dirba karo ligoni
nėj. Jos vyras užmuštas ko
vose. Bet nei šešėlio baimės 
ir nusiminimo nerasi jos 
veide. Ji ne vien motina, ji 
ir kovotoja, kuri saugoja 
namus. Jos rankos statė ba
rikadas ir fortifikacijas, jos 
rankos gesino priešo nu
mestas padegamąsias bom
bas.

Leningradas veda kovas 
ant sausžemio, jūroj ir ore. 
Hitlerio razbaininkai grū
mojo sunaikinti Leningradą 
iš oro ir siekė tą padaryti, 
bet jie buvo atmušti ir tie 
oro banditai brangiai už sa
vo pasikėsinimus užmokėjo.

Brigados komisaras Iva
novas, rugpjūčio 1 dieną, 
rašė, nepaisant to, kad fa
šistai daug skaitlingesni 
ore, bet jie negalėjo įveikti 
Sovietų oriai vyną. Nuo ka
ro pradžios iki rugp. 1 die
nai Sovietų lėktuvai, prieš
lėktuvinis apsigynimas ir 
laivynas Leningrado fronte 
sunaikino 2,190 priešo lėk
tuvu.

Raudonoji Armija Lenin
grado fronte kelis kartus 
perėjo nuo apsigynimo prie 
aktyvaus veikimo, sugurino 
ištisą eilę Hitlerio fortifika
cijų, sumušė jo ištisas divi
zijas, atmetė jas atgal ir 
Leningrado apsigynimą pa
lengvino. Vien liepos 25 die
ną Raudonoji Armija sunai
kino 16-ką priešo ugnies 
punktų, 6 prieštankines ka- 
nuoles, užėmė apdrūtintas 
pozicijas, suėmė belaisvių ir 
ginklų. Rugpjūčio 0 dieną 
sumušė antrą fašistų pėsti
ninkų pulką iš “S. S.” divi
zijos ir supliekė 405-tą ir 
407-tą vokeičių , pėstininkų 
pulkus iš 121 divizijos. Prie
šas vien ‘ užmuštų paliko 
per 900 žmonių, 14 kanuo
lių, 13 apkasų kanuolių, 34 
kulkasvaidžių ir daug kitų 
karo medžiagų.

Leningradas antri metai 
apsuptas, bet jis veiklus ir 
galingas. Leningradas lei
džia naujas knygas, kompo
zitoriai gamina muziką, te
atrai vaidina dramas, moks
lininkai laiko prelekcijas. 
Leningrado g y v e n t ojai 
karštai myli savo tėvynę — 
Sovietų Sąjungą, o šalis Le
ningradą. Ir niekados Hitle
rio govėdos negalės paimti 
trijų milijonų gyventojų 
laisvos liaudies miestą.

D. M. š.

Pagal Darvino Teoriją
— Ar padavei centą mon- 

kutei, mažyti?
— Taip, mamyte.
— O ką monkutė darė su 

tuo centu?
— Ji padavė savo tėvui, 

kuris grojo katarinką.

Tarybą Sąjungos tankai skubi j frontą mušti įsiveržė
lius vokiečius, nepaisant vokiečių bombardavimo iš oro.

Vaizdas iš Egipto: anglų bomberių sutrėkšti naciški “didvyriai” guli pustynėse

Sapnai - Iš Kur Jus 
Atsiradot?

(Feljetonas) «
Iki šiol mes, lietuviai, 

kvaršinome galvas apie į- 
vairius “mistiškus” gamtos 
apsireiškimus, sociologiją, 
biologiją ir t.t. Džiovinome 
savo smegenis jieškodami 
atsakymo į tuos bei kitus 
nesuprantamus apsireiški
mus arba apsireiškimų prie
žastis: kodėl saulė teka iš 
rytų, kodėl žemė apvali, o 
ne trikampė, kodėl taip, o 
ne kitaip ir tūkstančiai .ki
tų “kodėl?”

Didžiuma tų klausimų jau 
atsakyta ir tarpe mokslo 
vyrų nebuvo jokių barnių 
atsakinėjant, bet... eilė “ko
dėl” liko “neišaiškinta” iki 
“herr doktor” Grigaitis ne
paėmė balso, būtent: kodėl 
įvyko šis karas; kodėl atsi
rado naciai, fašizmas; ko
dėl Hitleris toks pasiutęs ir 
pagaliaus kodėl Hitleris pa
vergė Lietuvą? Paskutiniojo 
klausimo priežastis, be abe
jonės, mums, lietuviams, 
daugiausia rūpėjo sužinoti. 
Diškusavome tarp savęs, 
aiškinomės ir jau po ilgų 
diskusijų ir su pagelbą sve
timtaučių kaip Leninas, 
Marksas, beveik buvome be- 
pradėję prieiti prie bendros 
išvados, kad priežastis na
cių užpuolimo ant Lietuvos 
kaip ir kitų šalių yra kapi
talistinė sistema. Bet atsi
stoja daktaras Grigaitis ir 
pavadinęs mus žiopliais, ne
mokšomis, “išriša” tą visą 
painiavą vienu-vieninteliu 
žodžiu “Stalinas”.

“Bravo daktare, tikrai 
taip,” smarkiai plodamas 
patvirtino J. V. Grinius iš 
Philadelphijos; dar keli pri
tarė daktarui galvos linga
vimu. Daktaras, matyda
mas, kad didelė dauguma 
nesuprato, skubino paaiš
kinti :

Kas kaltas -už Lietuvos 
naikinimą?

“Stalinas”.
Kas kaltas už šį karą?
“Stalinas”.
Kas išauklėjo Hitlerį?
“Stalinas”.
Kas man neduoda nakti

mis miegoti?

nedasiprotėjom net iki šiol! 
Man rodos, kad lietuvių 
“šviesuomenė” privalėtų ne
apsikiaulinti, o pasirūpinti 
gerai atnagradinti daktarui 
už tokį pasižymėjimą, ne
pagailėti prisegti dar vieną 
titulą prie daktaro, būtent: 
profesoriaus — argi ne gra
žu būtų matyti panašų pa
rašą po mokslišku raštu: 
“Prof. Dr. P. Grigaitis, X. 
Y. Z.” Tas daug reiškia 
tautiškiems reikalams, tuo
met gal nuvykus su svarbia 
misija į Vašingtoną ir pa
rodžius, vizitinę kortelę, 
dženitorius įsileistų nors į 
koridorių savojo buto. Prie 
to, būtų ne pro šalį medalis 
ant daktaro krūtinės, vei
kiausia Smetona dar turi 
kokį užsilikusi. Tačiaus, dar 
reikėtų suteikti dovanėlę ir 
ekstra, kuri susidėtų iš ža
lios popieros'. Rlodos, dar 
gyvuoja kokie “fondai” va
davimams bėglių, — išimtis 
neturėtų būti daktarui, juk 
ir jis kada tai bėgo. Jei 
fondai tušti, reiktų pasisku
binti steigti naują fondą, 
užtikrinu, kad daktaras ne
sipriešins tokiam labdarin
gam žygiui.

Tos visos dovanos ir tas 
triūsas, surištas su jomis 
nepadengtų to, kiek dak
taras pasitarnavo savo “iš
radimu” — suradimu kalti
ninko viso blogo — “Stali
no.” Pamislykite tik, kiek 
tai 'naktų mes galėsime sau 
ramiai miegoti be rūpesčio. 
Nepaisant, kas atsitiks, 
priežastis aiški, atsakymas 
gatavas: “kaltas Stalinas.”

Nuo dabar, jei kam dan
tis ar pilvas suskaudės, tai 
jau žinosime, kame prieža
stis. Jei kada smarkus lie
tus užklups, einant iš baž
nyčios ar susirinkimo ■— 
taip, “Stalinas”. Besišukuo
jant, jei pastebėsite šukose 
plauką, žinokit, kas jums iš
pešė ir... pagaliaus pati eg
zistencija daktaro Grigai
čio ant šios ašarų pakalnės, 
quote “Stalino dirty work,” 
unquote. Barbintas.

Sudbury, Canada
Nusižudė Ch. Rasevičius

Rugpjūčio 20 dieną rytą bu
vo atrastas savo namo skiepe 
pasikoręs Ch. Rasevičius. Jį 
mirusį atrado tam pačiam na
me gyvenanti senutė kitatau
tė moteris. Pašaukta policija 
ir daktaras tuojau apžiūrėjo 
lavoną ir daktaras ištyręs pra
nešė, kad jis yra miręs prieš 
15 valandų.

Ch. Rasevičius buvo vedęs 
žmogus, 43 metų amžiaus. Pa
liko dideliame nuliūdime savo 
žmoną, sūnelį 'ir brolį.

Rasevičius iš Lietuvos į Ka
nadą atvyko 1927 metais. Sud
buryje išgyveno virš 10 metų, 
visą laiką dirbdamas Interna
tional Nickel kompanijos mai- 
nose.

Kokios priežastys privedė 
Ch. RaseviČių prie saužudys- 
tės, niekam-nėr tikrai žinoma. 
Savo paliktame raštelyje ra
šo,. kad jis sumanęs užbaigti 
savo vargus ir klapatus, bet 
tų vargų ir klapatų nenurodo. 
Be to, jis rašo, kad viską pa
lieka savo sūneliui Aliukui. 
PcT to, jis atsisveikina su savo 
žmona,- sūneliu ir visais, pa
reikšdamas, kad jį atrasite pas 
graborių.

Jo žmona su sūnumi tuo 
laiku buvo išvykusi į Montrea- 
lą pas jo brolį svečiuosna. Jie 
manė persikelti į Montrealą 
gyventi ir, žinoma, rašė laiš
kus, kad jis atvažiuotų. Iš 
pradžių jis rengėsi važiuoti, 
nes taip buvo su žmona susi
tarę, bet į pabaigą jis pradėjo 
abejoti ir kalbėti, kad jis iš
važiuoti nenori. Ir štai, galų 
gale, rastas nusižudęs.

Lietuvių Skaičius Mažėja
Sudburio apylinkėje randa

si kelios International Nickel 
Co. mainos ir nikelio valyklos, 
kur darbas 1935 metais pra
sidėjo eiti visu smarkumu ir 
buvo imama daug darbininkų. 
Ir dabar eina visu smarkumu, 
trimis pamainomis, nes nikelis 
reikalingas dėl kariškos gamy
bos.

Taigi, kai tik padidėjo dar
bai, tai privažiavo ir darbinin
kų iš visų Kanados kampų, 
nes tuo tarpu buvo stoka dar
bų. Greitu laiku darbininkų 
skaičius pasiekė apie 10,000, 
kurių tarpe buvo apie 200 lie
tuvių. Bendrai Sudburyje bu
vo arti 300 lietuvių.

Iš karto visi buvo patenkin
ti gavę darbus ir linksmai gy
veno. Tiesa, mainų darbas yra 
sunkus ir sveikatai pavojingas.

Bet kitur darbų nesant, teko 
dirbti ir tylėti, kuomet čia dir
bant buvo galima šį tą užsi
dirbti.

Esant didesniam skaičiui lie
tuvių, pradėjom tverti Sūnų ir 
Dukterų Kanados Lietuvių Sa
vitarpinės Pašalpos Draugijos 
skyrių. Vėliaus susitvėrė Mon
treal© Lietuvių Sūnų ir Dukte
rų Pašaipinės Draugijos sky
rius. Prie jų prisidėjo Lietu
vių Literatūros Draugijos kuo
pa. Už poros metų bendrai 
prie šių trijų organizacijų pri
klausė didžiuma sudburiečių. 
Buvo rengiami parengimai, 
kaip tai koncertai, piknikai ir 
t.t.

Bet laikai ėmė keistis. Kuo 
toliau, tuo vis daugiau nelai
mių įvykdavo ir darbininkus 
sužeisdayo. Buvo daug sužeis
tų ir lietuvių. Kai kurie metė 
darbus savanoriai ir išvyko ki
tur. Kitus atleido kompanija 
už susižeidimus arba už pri
klausymą prie unijos. Vėliau, 
1938 metais, nemažas skaičius 
sudburiečių išvyko į pietinę 
Ontariją ir įsigijo savo ūkius 
ir apsigyveno.

Per keletą metų išvažiavo iš 
Sudburio dauguma lietuvių. O 
atsiradus darbų kitur, išvažia
vimas dar daugiau pagyvėjo. 
Tik paskutinių savaičių bėgy
je išvažiavo iš Sudburio į di
desnius miestus šie lietuviai su 
šeimynomis: Manstavičiai, Ka
zakevičiai, Beinorai, Dam
brauskai, ir pavieniai: F. Gi- 
kis, Ch. Garbuzas ir G. Stuk as.

Atlikus Sudburyje visai ma
žam skaičiui lietuvių, nebe- 
skaitlingos ir draugijos. Ne
bėra galimybės surengti pa
rengimus, kuriuose būtų gali
ma pasilinksminti arba sukelti 
pinigų kokiems reikalams.

Prie to viso galima pridėti 
dar tą, kad paskutiniu laiku 
gavo pašaukimą į kariuomenę 
draugai J. Deily, W. Stonys, 
J. Striška, P. žvirgždas ir T. 
Bernotą.

Jeigu ir toliau taip lietuviai 
apleidinės Sudburį, tai už ke
lių metų ši lietuvių kolonija 
visai išnyks. Sudburietis.

Toronto, Canada
Sūnų ir Dukterų ivLSP Drau- 

gijos Suvažiavimas Praėjo 
Pasekmingai

Rugsėjo 5 ir 6 dienomis čia 
įvyko Sūnų ir Dukterų Kana
dos Lietuvių Savitarpinės Pa
šalpos Draugijos kuopų atsto
vų suvažiavimas. Toks šios 
draugijos suvažiavimas buvo 
trečias iš eilės.

Suvažiavimas buvo pusėti
nai skaitlingas delegatais ir 
svečiais, nors dėl karo priežas
ties, delegatų nebuvo tiek, 
kiek buvo pageidaujama būti.

Viso suvažiavime dalyvavo 
33 delegatai, įskaitant Centro 
Komiteto sąstatą ir 3 broliškus 
delegatus.

Pirma kuopa, Toronto, bu
vo atstovaujama 20 delegatų; 
antra kuopa, Hamilton, turė-' 
jo du delegatus; 6 kuopa, Del
hi, Ont., turėjo 1 delegatą. 
Du broliškus delegatus buvo 
prisiuntusi Montrealo Lietuvių 
Sūnų ir Dukterų Pašalpinė 
Draugija ir vieną delegatą 
LLD 162 kp., Toronto. v

Išklausius Centro Komiteto 
pirmininko, sekretoriaus ir 
Kontrolės Komisijos praneši
mų, paaiškėjo, kad draugija, 
nors nariais per paskutinius 
tris metus ir nepaaugo (yra 
718 narių), bet fondais ir tur
tu paaugo be maž dvigubai.

Laike antro draugijos suva
žiavimo, įvykusio 1939 metais, 
draugija turėjo 717 narių ir 
bendrai ižde kapitalo $6,- 
858.78. Su šiuo suvažiavimu 
draugijos bendro kapitalo yra 
$11,601.08.

Pažymėtina, kad per paš- 
kutinius tris metus draugija 
ligoniams pašalpos išmokėjo 
$11,188.75, o pomirtinių $840. 
Nuo draugijos sucentralizavi- 
mo, nuo 1935 metų, vien ligo
niams pašalpos išmokėta $24,- 
895.46.

Tokią tai stiprią paramą 
draugija suteikia savo nariams 
ligoje.

Suvažiavime Padaryti Geri 
Tarimai

Laike savo trijų sesijų su
važiavimas plačiai ir nuosek
liai diskusavo draugijos reika
lus ir padarė eilę tarimų drau
gijos ir narių gerovei. Apart 
tų nutarimų, dar nutarta su
teikti vyriausybei karo vedi- 

(Tąsa*5-tam pusi.)

Nauja Svarbi Brošiūra:

Vokiškieji Grobikai
Mirtinas Lietuvių Kultūros Priešas

PARAŠĖ DOCENTAS K. KORSAKAS
IŠLEIDO DIENRAŠTIS “LAISVE”

“Stalinas”.
Kas verčia mane leisti 

“Naujienas”?
“Stalinas,” nes jei jo ne

būtų, galėčiau kur nors už 
pečiaus ramiai sėdėti, baltą 
popierį negi išleidinėsi....

Ir tik po tų paaiškinimų 
pradėjome suprasti verte to 
“mokyto” žmogaus su titu
lu, daktaro Grigaičio. Kur 
mokytas, tai ne durnas, sa
ko žmones, ypač šiuo mo
mentu. Tarytum magikas. 
pašmakšt iš cilinderio ir iš
traukia zuikį. Vienas žodis 
“Stalinas” — ir priežasčių 
priežastis aiški, kaip ant 
delno. O mes, žmoneliai, to

•Every Dollar Makes ‘Em Holler!

Surinkta faktai iš daugelio šimtmečių kaip vokiečiai te
rorizavo Lietuvą norėdami ją užgrobei ir kaip smaugė 
lietuvių kultūrą užimtuose kraštuose.

Nurodoma trijų šimtų metų Lietuvos kovos su vokie
čiais kryžiuočiais. Vokiečių okupacija Lietuvoje perei
to Pasaulinio Karo metu ir jų žvėriškas užpuolimas ant 
Lietuvos šiuom karu.

Tai svarbiausias istorinis dokumentas. Būtinai reikalin
gas kiekvienam lietuviui persiskaityti ir turėti savo na
mų knygyne.

----------- -  GERA NUOLAIDA PLATINTOJAMS------------
Perkantiems nuo 5 iki 10 knygelių 

Kaina po 7c. už knygelę
Perkantiems viršaus dešimties knygelių 

Kaina po 6c. už knygelę
................................................. ■ 1 — »----------------------------------------------------------------------------------- ---------------

PUSLAPIŲ 32, KAINA 10c
Prašome tuojau užsisakyti ir platinti šią brošiūrą vi
sur, kur tik yra lietuviškai kalbančių žmonių. Ją pla
tindami stiprinsite lietuvių dvasią kovai. prieš hitleriz- 
mą, kaipo prieš mirtiną lietuvių tautos priešą.
Po mažiau pirkdami mokestį galite atsiųsti U. S. pašto 
stampomis. Tik stampos neturi būt didesnės kainos 
kaip 10c. ir. žemiau. *

Kreipdamiesi su užsakymais adresuokite:

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

u. s. Tr^twy Dept, < —Courtesy Syracuse Post-Standard.
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--------------------------------- Tarase jlmls n u tujinas------------------------- --------

Iš Vilniaus Praeities
(Keli Istoriniai Bruožai)

_________ Rašo K. V.
(Tąsa)

Ne vėjas pučia, medelius laužo — 
Vai dūzgia - bizgia švino kulkelės, 
Vai skamba - čerška visur kardeliai, 
Krinta galvelės, kaip aguonėlės.

— Žirgeli greitas, juodas juodbėrėli, 
Vai, kur nudėjai mūsų sūnelį?
— Vai, kad galėtau, tai prakalbėtau: 
Ant augšto kalno, po žalia grūšia.

Šitoji daina patiko daugeliui. Sodžiuj 
jaunimas ją išmoko ir, savą gaidą pritai- 

. kę, dainavo.
Gėrėjosi apsakymu apie vilkus. Juozas 

vieną vakarą paskaitė girdalai. Buvo 
atėjusių ir svetimų, tai Juozas stengėsi 
skaityti gražiai, iš lėto. Pats tą apsaky
mą buvo ne kartą skaitęs, tai dabar be
veik mintinai pasakojo.

Ten buvo aprašyta, kaip vienas rusų 
kareivis, lietuvis Jonas Kalnelis, paklys
ta dideliame miške. Beklaidžiodamas po 
tą mišką, jis atranda taip pat paklydusį, 
visai jau nuvargusį ir išalkusį, vokietį. 
Kalnelis vokietį suima ir varosi nelais
vėn, nors ir pats nežino, kaip iš miško 
išeiti. Varosi jis tą vokietį, ir staiga juos 
užpuola vilkų ruja. Tada nutaria abudu 
gintis. Bado jie vilkus durtuvais. Vokie
tis, nors ir labai buvo nusilpęs, bet, gi
nantis nuo vilkų, pasirodo narsus. Šiaip 
taip atsigina. Jonas apsidžiaugia. Jis, kai 
tik pamatė tiek daug vilkų, iš pradžių 
nusiminė: nejaugi jis, net septyniuose 
mūšiuose dalyvavęs, nežuvęs nuo priešo 
kulkų, dabar turės žūti nuo miško žvė
ries? Kai Kalnelis su vokiečiu nuo vilkų 
atsitraukia — tie jų daugiau nesiveja: 
jie drasko savo nukautą draugą... Jo
nas Kalnelis vis dėlto išveda vokietį iš 
miško ir pristato saviems viršininkams 
kaip belaisvį.

— Tai regi, — kalbėjo Alimas. — Ne
laimė visus žmones vienija. Na, ką tu 
vienas padarysi prieš vilkų visą rują? 
Galas. O dar miške. Bet kodėl jie me- 
džiuosna nelipo?

— Matyt, nebuvo kada. Kaip lipsi me
din, jei vilkas jau rengias tave griebti, 
— aiškino Jonas. — Su vilkais nėra bai- 
kų. Jei ruja užpuolė, tai jokiu būdu ne
galima atsiginti. O - o ruja!

Čia tuojau dygo naujos istorijos apie 
vilkų rujas. Alimas seniau mėgdavo me
džioti, tad pats buvo šį bei tą patyręs, 
nuo kitų girdėjęs, o dar kai jis mokėjo 
padailinti, išėjo nemažiau šiurpios apy
sakos už tą kalendorinę.

— O, tik surašyk, Juozai, ir nusiųsk 
Vilniun, tai kitų metų * kalendoriuj bus 
įdėta...

Juozas, patenkintas, kad tai jam siū
lo, bet, jausdamasis dar per silpnas to
kiems dalykams, nusijuokė ir atsakė:

— Ne. mano galvai.
— O, ką, tai įsivaizduoji, kad tenai su 

geresnėmis galvomis sėdi ? Ot prirašo vi
sokių balabaikų, o mes čia, va, kaip tas 
sakė, skaitom. O, kad aš mokėčiau rašy
ti, a-aa. Mokslas daug gali. Kaip aš tar
navau ciesoriaus kariuomenėj, man afi- 
<eiėris pasakė, kad jei tu turėtum mokslo, 
galėtum išeiti į generolus... Aš geriau
sia visokias gimnastikas darydavau ...

Vaikams buvo daug juoko iš tokių Ali
nio gyrų, nes dabar jis kaip tik kojas vel
ka, o kalba apie gimnastikas: jiems at
rodė, kad senis meluoja.

Vaikams įstrigo atmintin apsakymas 
apie prancūzų piemeniuką, kuris pade
ga miną ir pats žūsta. Po tiltu, per kurį 
turėjo netrukus eiti vokiečiai, buvo pa
dėta mina. Kai'vokiečiai užeis ant tilto, 
reikia tą miną padegti. Bet jei padegsi ir 
bėgsi, tai vokiečiai pamatę susilaikys, 
neis. Prancūzų kareiviai negalėjo eiti 

. prie tilto, nes vokiečiai pro žiūronus bū
tų iš tolo nužiūrėję. Tada atsiranda pie
meniukas, kuris, vokiečiams užėjus ant 
tilto, uždega miną ir, kad nekristų grei
tas įtarimas, atsisėda anapus turėklų ir 
ramiai sau meškerioja — lyg niekur nie
ko. Kai mina užsidegė, piemeniukas iš
kelia rankas ir surinka: “Mirtis vokie
čiams !”

— Tai piemeniuką užmušė? — klausė' 
drebėdamas Stasys.

— Žinia, kad užmušė, — aiškino Juo
zas: — jeįgu mina sprogsta, tai viską į 
padanges išnešioja, o kur ten žmogus 
liks gyvas.

Tatai atrodė siaubinga, ir vaikai labai 
jautriai pergyveno tą istorijėlę.

Iš viso, tie pasakojimai apie karo bai
senybes vaikus padarė labai jautrius. Jie 
patys tuoj prasimanė nebūtų dalykų ir 
pradėjo kalbėti kaip apie tikrus atsitiki
mus. Stasiukas keliskart nakčia iš mie
go pašoko ir vis šaukė, kad minos dega...

— Ką tu čia prasimanai? — tildė dre
bantį ir verkiantį Stasiuką tėvas ir mo
tina. — Pas mus nėra jokių prancūzų ir 
minų...

— Bet kad aš sapnavau: prancūzai to
ki dideli dideli, atėjo mūs pabalėn ir pa
degė tiltelį...

— Netiesa, niekas tavo tiltelio nepade
gė. Gulk ir miegok ramus.

Per visą žiemą slinko neramios žinios. 
Žmonės paleido visokiausių gandų. Vie
ni kalbėjo matę ant dangaus keistus 
ženklus: raudonus stulpus, bažnyčią su 
kryžium, paskui tas kryžius nulinkęs ... 
Kiti sakė, kad vieną naktį ant mėnulio 
buvę matyti daugelis kryžių. Paskui visa 
pranykę.

— Ne prieš gera, ne prieš gera Dievo 
pirštas rodosi, — dar labiau gąsdinosi 
žmonės.

— Rusas, sako, jau Berlyną pasiekęs,
— pasakojo vieną vakarą atėjęs Pivariū- 
nas, kuris visas žinias ėmė iš savo pa
čios neišsemiamo gandų šaltinio. — Po 
to, sako, ciesorius patrauksiąs ant pran
cūzų.

— Bet kad ir prancūzas eina prieš vo
kietį, — negalėjo suprasti Burneika.

— O kas ciesoriui: jeigu jis nugali 
vokietį, tai ką tada reiškia prancūzas, 
a? — kaip tikrai žinodamas, dėstė Piva- 
riūnas.

IV
Pabuvo kelios dienos šiltesnės, kait

riau pašildė saulutė, ir sniegas beregint 
išnyko. Pasiliko tiktai kloniuose, pievo
se ir patvoriuose vėpūtinių liekanos, bet 
jau ne tas baltasis pūkas, o kažkoks pa
rudęs, žemėtas. Nors sniegas ir greitai 
buvo nuvarytas, bet žemė taip greit ne
atšilo. Nesuminkštėjo ir or^s, nesukiužo 
upių ir ežerų ledas. Ypačiai naktimis at
sinaujino vėl smarkus šaltis ir nuogąjį 
ledą dar labiau sudrūtino, sudarydamas 
naują sluoksnį iš sutirpusio sniego ir 
upokšniii prinešto vandens. Keliai taip 
pat, kur buvo labiau įmušta ir vėsiau, 
pasilaikė ledo grindinį. Tik rogės jau 
reikėjo padėti; kovo vidury ūkininkai te
pė ratus.

Į pavasarį gąsdino, jog būsiąs dar vie
nas atsarginių ėmimas. Sakė, imsią vi
sus dar neturinčius penkių dešimtų.

— Kas bus, tas, bet aš tai jau neisiu,
— spyriavosi Jonas Burneika. — Jeigu
tokių metų ims, tai ne prieš gera. Ver
čiau pasislėpti, kur nors miške slapsty
tis, gal kokia permaina bus, o rfe — jei 
jau skirta mirti, tai mirti savam kraš
te. . i | , i/

Bet kolei kas tų gandų tikrumas nesu- 
tvirtėjo, tiktai Jonui Burneikai užgriuvo 
nauja prievolė: kovo pabaigoj šaltyšius 
pranešė, kad ruoštųsi su pora arklių ke
lionėn — imamas abazan.

— Kaip aš paskutinis iš namų galiu 
išvažiuoti? Tegu važiuoja tie, kur po ke
lis vyrus namie sėdi.

— Ale kur tamistėlė rasi tokius na
mus, kur po kelis vyrus namie sėdėtų? 
Parinkta jau iš visur, — šaltyšius turėjo, 
kaip pasiaiškinti.

— Aš sakau, kad pirma reikėtų tiems, 
kurių nieko nėra kare, o mano brolis...

— Tokie jau seniai atbuvo savo eilę. 
Kai kuriuos jau po keliskart variau. Ki
tų arkliai liko be kojų, nepaeina, kaip 
juos varyti. Taip valdžios įsakyta — toks 
įstatymas. Sako, ilgai nereikės ten būti.

— Taip, įstatymai. Bet kad tie jūsų 
įstatymai kai kam persisūdč.

— Ne mano valia įstatymus keisti. Ąš 
pranešu. Darykite kaip norite. Nema
nau, kad bus* geriau, kai patys kazokai 
atlėks pastočių ieškotis.

Nepasisekė Jonui Burneikai iš abazo 
išsisukti. Turėjo važiuoti. Laimė, kad 
dar netoli skyrė. Daugelį nuvarė kažin 
kur, o jį priskyrė vežioti iš Alytaus į Sei
rijus ir Lazdijus vienai baterijai šieną ir 
avižas. Tam tikslui buvo skirta apie dvi
dešimt vežimų. Vežti teko ne per sun
kiai: po tris pūdus avižų arba šieno. Ke
lias geras — vis plentas, sausa, purvyno 
jokio.

(Daugiau bus)

(Tąsa)
Atsakymas buvo aiškus. 

Nieko nepadėjo nei Oža- 
rovskio prašymai, nei įkal
binėjimai. Caras, ne viską 
gerai tesupratęs ir nežino
jęs, apie kokį ministerį kal
bėjo vienuolis, įsakė Oža- 
rovskui išversti jam vienuo
lio žodžius.

Ožarovskis išvertė, pažy
mėdamas, kad vienuolyno 
vyresnysis, kuris turėjo 
raktus ir kurį vienuolis va
dino ministeriu, miega; ca
rui vis tai labai patiko, ir 
jis, grįžęs į Vilnių, pietų 
metu juokdamasis su malo
numu papasakojo kitiems a- 
pie tą įvykį Trinopolyje, 
pridėdamas dar ir šiuo žo
džius:

— Lig šiol manydavau, 
kad visoje valstybėje tiktai 
aš vienas teturėjau ministe- 
rius, tačiau dabar netikėtai 
sužinojau, kad ir trinitarai 
taip pat turi savo ministe- 
rius. * *

Kelias savaites Aleksan
drui pagyvenus mieste, į 
Vilnių atvyko vienas asmuo, 
kuris kėlė visų susidomėji
mą. Tai buvo grafas Nar- 
bonnas, lig to laiko buvęs 
Prancūzijos pasiuntiniu 
Berlyne. Napoleonas siuntė 
jį į Vilnių, kad jis, lyg ir 
mėgindamas sutaikyti Na
poleoną su Rusija, iš tikro 
įsitikintų, ar rusų armija 
iki birželio pusės neišsikels 
iš savo stovyklų ir ar tik ji 
pirma nepradės karo veiks
mų.

Napoleono tikslas buvo 
laimėti laiko, kad pats ga
lėtų sutvarkyti didžiąsias 
savo kariuomenės mases ir 
kad galėtų duoti joms pasil
sėti po ilgų ir varginančių 
žygių. Be to, reikėjo parū
pinti pašaro ir kavalerijos 
arkliams. Dėl tų priežasčių 
Narbonnas ir atvyko į Vil
nių. Nebuvo jokių abejoji
mų, kad Napoleonas tuomet 
jau nebegalvojo apie taiką.

Narbonnas Vilniuje išbu
vo gana ilgai. Dažnai jį ma
tydavo miesto gatvėse, jis 
lankydavo Aleksandro mi- 
nisterius, apžiūrinėjo mies
tą. Po 1806 m., pasibaigus 
kautynėms ties Preussisch- 
Eilau ir Friedlandu, Vilniu
je pirmą kartą pasirodė 
prancūzai belaisviai; niekas 
čai nebuvo matęs prancūzų, 
juo labiau tokio aukšto ran
go, kaip kad buvo Narbon
nas. Dėl to jis ir kreipė į 
save vilniečių dėmesį.

Narbonno misija nebuvo 
sėkminga, vis dėlto jis įti
kinėjo Napoleoną, kad A- 
leksandras pirmas nepra- 
dėsiąs karo veiksmų ir ne
išeisiąs už savo valstybės 
sienų, o tai ypač ir rūpėjo 
prancūzams.

Sulistrovskienės namuose, 
Skopovkoje, prieš vyskupų 
rūmus, kuriuose buvo apsi
gyvenęs caras, buvo susto
jęs valstybės kancleris gra
fas Rųmiąncevas. Narbon
nas užeidavo pąs jį pasitar
ti net ir po keletą kartų per 
dieną. 'Vienas miesto gy
ventojas, ųętįkėtąi užėjęs į 
Rumiancevo namus, išgirdo 
atsisveikinantį su Rumian- 
cevų Narbonną pasakius pa
keltu balsu:

— Ainsi nous aurons la 
guerre! (Ir štai turėsime 
karą!)

Tie žodžiai bematant pa
sklido po miestą.

Tačiau caras Aleksandras 
nerodė jokio nerimo; iš ka
riuomenės judėjimo taip pat 
nebuvo galima nujausti,

kad karas vis artėja. Į Vil
nių atžygiavo keli gvardi
jos pulkai, su jais grįžo ir 
did. kunigaikštis Konstanti
nas. Pagaliau, pasirodė ir 
keletas svetimšalių: Angli
jos generolas Robertas Wil- 
sonas ir Švedijos pasiunti
nys, bet visa tai nesudrum
stė ramios miesto gyventojų 
nuotaikos.

Prieš tai caras Aleksand
ras, norėdamas parodyti sa
vo malonę generolui Be- 
ningsenui, atpirko iš jo Za- 
kretą — tai buvo nedidelis 
jėzuitų dvaras užmiestyje, 
— kur Beningsenas caro 
garbei norėjo suruošti ba
lių, tuo būdu tikėdamasis 
susirinkusių Vilniuje karių 
ir civilių dėmesį nukreipti į 
šalį nuo besiartinančios 
audros. Zakreto rūmuose, 
kur seniau buvo jėzuitų 
vienuolynas, didelių salių 
baliui nebuvo, dėl to Be
ningsenas įsakė prie pat 
rūmų sode iš medžio pasta
tyti salę šokiams ir išpuo
šti ją gėlėmis. Statyba buvo 
pavesta universiteto profe- 
riuiu Šulcui.

Šulcas buvo gabus teore
tikas architektas, tačiau 
praktiškai nesugebėjo savo 
teorijų pritaikyti. Paruošęs 
drąsų ir sunkų planą salei, 
ėmėsi statybos. Dėl neap
dairumo ir neatsargumo to
ji salė dar nebaigta sugriu
vo — stulpai, ant kurių lai
kėsi aukštutinė statinio da
lis, neatlaikė spaudimo.

Nusiminęs dėl tokios bai
sios nelaimės, Šulcas, su
prasdamas, kad nelaimė bū
tų buvusi nebeatitaisoma, 
jei lubos būtų įgriuvusios 
baliaus metu, pasiskandino 
Neryje, kuri teka pro Zak- 
retą. Mieste buvo pasklidę 
gandų, kad jis tuo būdu no
rėjęs tiktai apdumti alęis, 
palikdamas drabužius prie 
upės kranto, o pats paspruk
damas į užsienį. Tačiau tie 
pikti gandai neturėjo pa
grindo — po kelių dienų jo 
lavonas buvo ištrauktas iš 
upės. Šulcas buvo padorus 
žmogus, branginęs savo 
garbę ir gerą vardą. Bijo
damas, kad jo neįtartų, jog 
norėjęs suruošti pasikėsini
mą prieš caro gyvybę, pats 
paaukojo savąją.

Tačiau caro tas įvykis vi
sai nepaveikė. Jis įsakė pa
guosti Šulco našlę ir prane
šė Beningsenui, kad ir pats 
vis tiek dalyvausiąs baliuje. 
Tada Beningsenas įsakė pa
likti salei paruoštas grin
dis, o vietoje sienų aplinkui 
buvo pastatyti aukšti gazo
nai su gėlėmis ir apelsinų 
medeliais, paimtais iš Zak
reto šiltnamio. Balius buvo 
labai iškilmingas ir prasi
dėjo birželio 12 d. 9 vai.

Visoje Zakreto apylinkėje 
prisirinko daugybė žmonių 
nors iš tolo tų iškilmių pasi
žiūrėti. Vakaras buvo gied
ras ir gražus. Caras, lydi
mas puošnių dvariškių ir 
štabo narių, į Zakretą atva
žiavo 9 valandą vakaro ka
rieta pro Pohulianką.

Šokius pradėjo pats ca
ras, išvesdamas vieną iš po
nių. Po valandėlės prie jo 
priėjo vienas jo svitos gene
rolas, norėdamas kažką 
svarbaus pranešti. Caras 
tuojau pat išėjo iš šokių bū
rio ir skubiai grįžo į miestą.

(Bus daugiau)

Chicagos Žinios
“LAUK, ADOMAI, Iš 

ROJAUS!” »

Grigaitis Gal Vys Augustą- 
Augustinavičiy iš “Naujienų”

Aną dieną sėdime prie stalo 
“ Rauginto Pieno Kliube” ir 
valgome su bulvėm tą dievo 
dovaną bešnekučiuodami apie 
karą, apie taksus, antrą fron
tą, ir t.t., ir t.t.

Kalbom kiek sukliuvus, ma
no frentas išsitraukia suglam
žytą kopiją “Naujienų” ir ro
dydamas pirštu į pirmo pus
lapio trečią skiltį šitaip žemai
tiškai užporija:

“Veizėk, aure, ir ‘Naujie
nos’ pripažino, kad Amerikos 
korespondentas lankėsi rusų 
karo fronte. Aš seniai taip 
sakiau, bet Grigaitis vis stiki- 
no, kad Stalinas nepasitiki ali- 
jantais ir amerikiečių stebėto
jų nei arti fronto neleidžia.”

Visi susidomėjome žemaičio 
apjovinimu, ir patikrinimui, 
jog tikrai žino, ką kalba, pa- 
p rašėm paskaityti. Prašyti 
daug nereikėjo. Jis ištiesė ga- 
zietą ant stalo ir paskaitė se
kamą, tikėsite ar ne, iš “Nau
jienų” numerio 206, rugsėjo 1 
dienos:

“Amerikos laikraštininkas 
Henry Cassidy matė, kad Rže- 
vo fronte Sovietų armija ėjo 
mūšin Amerikoje gamintais 
tankais. . .”

Turėjome pripažinti, kad ti
krai ten taip parašyta, nes ma
tėsi taip aiškiai, kaip juodas 
ant balto. Pradėjome ginčytis 
ir jau būtume priėję vienbal
sės išvados, jog “daktaras” at
sivertė prie “dvasios šventos” 
ir, jei kokios, liausis keikęs 
Amerikos sąjungininkę Sovie
tų Sąjungą. Bet mūsų nuotai
ką sugadino tas pats žemaitis 
ir štai kaip:

“Ne, Grigaitis savo pažval- 
gų nemaino taip, kaip kokie 
komunistai. Jis kokis buvo 
paskutinėj ledų gadynėj, tokiu 
tebėra ir šiandien. Bet ir taip 
mokintam žmogui, kaip Gri
gaitis juk negalima sureda
guoti visus šešis laikraščio 
puslapius. Kiek žinau, pirmą
jį ‘Naujienų’ puslapį redaguo
ja Augustas - Augustinavičius. 
Uns ir ne geresnis už vyriau
sią redaktorių, bet daugiau ti
ki Chicagos ‘Tribūnai.’ Tą 
naujieną apie Cassidy, matyti, 
jis ir nusikopijavo iš ‘Tribū
nos’ manydamas, jog kopijuo
damas iš tokių pasitikimų šal
tinių klaidos nepadarys.”

Well, kaip žemaičiai sako, 
vyns žodis priveda pry ^untro. 
Taip ir šį sykį. Jei patikėti, 
ką žemaitis išaiškino, tai, ką 
dabar Grigaitis darys su an
truoju savo redaktorium? Juk 
negalima daleisti, kad tik ke
liom dienom po to, kaip pats 
vyriausias redaktorius paskel
bė svietui, jog Stalinas nieko, 
o nieko neprileidžia į frontą 
ir štai tos pačios gazietos ki
tas redaktorius rašo, jog ame
rikietis Cassidy ne tik buvo 
pačiame fronte, bet matė kuo
mi rusai kariauja.

Tikrai Babelio bokštas!
Formaliai uždarius diskusi

jas pirmu klausimu ir nebe
sant temos kalbom, žemaitis 
vėl pradėjo studijuoti gazietą 
ir atsivertęs antrą puslapį su
riko: “Gvoltas!”

Mums iš rankų iškrito 
šaukštai ir staltiesę apdrabs- 
tėm rūgintu pienu. žemaitis 
gi skaito:

“žurnalistas Juozas Poška 
pastojo Jungtinių Valstijų ar
mijos kareivių.”

Keturiese ant syk paklausė
me : “Ar tas ‘žurnalistas’ Poš
ka, kuris redagavo ‘The Lith
uanian American Week’?” 

žinoma, kad tas pats,” at
sake žemaitis. “Juk atsimena
te, kaip jo redaguojamam 
laikraštuke šaukė ‘Three 
cheers for Hitler’.”

Prisipažinome, jog dar ne- 
pamiršome, ir mūsų diskusijos 
kažin kada ir kaip būtų pasi
baigusios, jei tuom tarpu į 
“kliubą” nebūtų įėjęs lietuvis

policistas. Tokia tema vesti 
diskusijas viešoje vietoje, o 
dar policistui girdint, pamanė
me, būtų pavojinga. Jei ko
kios, dar gali pradėti tyrinė
jimą ar ir armijon patekęs 
tas žmogiukas neims šaukti 
“Three cheers for Hitler.”

Diskusijos nutrūko, o mes, 
pasimokėję už raugintą pieną 
su bulvėm, išėjome neišrišę 
klausimo.

Gal “Naujienos” teiksis pla
čiau apie tai parašyti?

Laukuviškis.

So. Boston, Mass.
Griaunant “Keleivio” Namą, 

“Atrasta” Senovės Liekanos
(Feljetonas)

Dabar atėjo tokia gadynė, 
jog nuo mokslo žmonių nie
kur negalima pasislėpti. Ne/ 
svarbu, kur kas nebūtų, jie vi
sur viską suuodžia ir atranda. 
Pavyzdžiui, jie po žeme su
uodžia : anglį, žibalą, metalus 
ir kitokius paralius. šitai, ne
seniai vokiečiai perplaukė At- 
lantiką apačia vandens ir tik 
prie Amerikos krašto, kaip 
varlės, iškišo galvas į viršų, 
tuoj Dėdės Santo vyrai juos 
sučiupo ir suspirgę elektrikos 
kėdėj.

Kuomet So. Bostone valdžia 
nuskirtus projektui namus nu
griovė, tik paliko vieną “Ke
leivio” namą, tai pasklido po 
So. Bostoną įvairių kalbų. Vie
ni tvirtino, kad jame vaidena
si, o razumnesni argumentavo, 
jog jo negalėtų sugriauti nei 
šėtono macis.

Sykį einu Broadway, tik 
staiga pulkas vaikų suriko: 
“Bugi man, bugi man” ir iš
lakstė, kaip žvirbliai į pakam
pes. O gi žiūriu, kad pro už
kaltas duris išlenda aukščiau
sias, visas susivėlęs, plaukai 
pasišiaušę, tarsi ant jo galvos 
būtų kelis metus pavietrė siau- 
tus, ir numaršavo į tunelį.

Kadangi man einant iš Bos
tono, beveik viskas pradėjo 
džiūti, o prisidėjus tokiam 
nuotikiui, aišku, kad toli ne
galėjau nueiti ir užsukau pas 
Jurgį Mūsų Jonį, sutvarkyti 
savo sistemą. Atsisėdau prie 
stalelio, pasišaukiau dubelta- 
vą ir pradėjau tvarkytis. Prie 
kito stalelio buvo apsėdę ketu
ri vyrai — jų stiklai jau buvo 
tušti. Vienas apkniaubęs tuš
čią stiklą, kažin ką “mąstė,” 
kitas vienas sau kalbėjo, bet 
ne apie šį svietą, o du ginčijo
si apie savo vadą. Ir štai ką 
nugirdau:

— Tas niekšas pijokas, jis 
už stiklą alaus pardavė savo 
tėviškę. Čia visiems prasiskoli-' 
nęs. Jis niekur nepadirba, o iš 
pašalpų gyvena. Didesnę da
lį gyvenimo prabuvo kalėjime.

— Palauk, palauk. Jis yra 
“mokytojas,” Lietuvoj mokino 
vaikus “Kinney Garden” A-B- 
C. čia susaidėms rašo “veika
lus” ant užsakymo, o per Min- 
kaus radiją sako manologus, 
kad net visas svietas juokiasi 
iš jo. Jis “Keleivy” taip 
“moksliškai” parašo, jog ma
žai kas supranta jį, apie ką 
jis ra . . .

— “Keleivio” namas dega! 
— Prasiveržė balsas pro duris.

Nespėjau nei pamatyti, kaip 
pro žmones pralindo piemens 
ūgio vyrukas ir prie minėto 
stalo prišoko, vieną ranką iš
tiesė aukštyn, o su kita trenkė 
į stalą ir sušuko:

— Nelaikąs vienybę ardyti, 
kuomet valanda išmušė!

Tuoj pažinau, kad tai John 
Kruk ir dasiprotėjau, jog tai 
“mokslininkų - arch eologų” 
grupė, ruošia kokią tai ekspe
diciją (atkasti senovės liku
čius). Mūsų Jonis, kaipo nie
kad nesigailįs dėl mokslo da
lykų, tuoj užvijo visiems 
“mokslininkams” po stiklą 
alaus ir šie išgėrę išmaršavo 
pro duris.

Už poros dienų sumaniau po 
vakarienei pasivaikščioti ir nu
ėjau į E Stryčio “sodą” palei

(Tąsa 5-tam pusi.)
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Sovietai Atmuša bei Atmeta Vokiečių Atakas 
Stalingrado Fronte; Atkariavo Kelias Vietas 
Volchovo Srityj; bet Apleido Novorossiiską

Sovietų Oficialiai Pranešimai
MASKVA, rugs. 12. — Praeito vidunakčio praneši

mas:
Sovietų kariuomenė rugs. 11 vedė įnirtusius mūšius 

su priešais į vakarus ir pietų vakarus nuo Stalingrado, 
srityje Mozdoko (Kaukaze) ir srityje Siniavino, Vol
chovo sektoriuje.

Po žiaurių mūšių sovietinė kariuomenė buvo privers
ta pasitraukt iš Novorossiisko.

Mūsų oro jėgos rugs. 10 d. įvairiose fronto dalyse 
sunaikino bei sužalojo 15 vokiečių tankų ir šarvuotų 
automobilių, apie 200 trokų su kariais ir reikmenimis, 
nutildė aštuonias baterijas priešlėktuvihių ir lauko ka- 
nuoliu ir išvaikė, dalinai sunaikinant, apie du batalio
nus fjriešų pėstininkų ir vieną eskadroną raitelių.

Į pietų vakarus nuo Stalingrado sovietinė kariuome
nė vedė nuožmų mūšį su priešais. Vienas raildonartnie- 
čių dalinys atmušė kelias priešų atakas ir pats kontr
atakuodamas atmetė vokiečius atgal į senąsias jų pozi
cijas. Mūšio lauke priešai paliko 240 užmuštų ir tris 
išdegintus tankus.

• Į vakarus nuo Stalingrado mūsų kariuomenė atmu
šė atakas, kurias darė didelės priešų jėgos. Viename 
sektoriuje priešai atakavo poziciją vienos mūsų ka- 
nuolių baterijos. Sovietinė kariuomenė atlaikė tą pozi
ciją ir sunaikino 14 priešų tankų. Kitame sektoriuje į 
vakarus nuo Stalingrado mūsų kariuomenė išmušė iš 
veikimo bei išdegino 17 vokiečių tankų ir nušlavė apie 
400 nacių kautynėse dėl vienos apgyventos vietos.

Viename sektoriuje vakarinio (centralinio) fronto 
mūsų kariuomenė užėmė kelis stiprius priešų punktus. 
Raudonarmiečių dalinys “N” smarkiai sumušė batalio
ną vokiečių pėstininkų. Viename vakarinio fronto sek
toriuje vienas dalinys sovietinės kariuomenės per ofen- 
syves kautynes sunaikino du priešų tankus ir užmušė 
daugiau kaip 500 priešų kareivių ir oficierių.

Mozdoko srityje mūsų kariuomenė tęsė mūšius prieš 
fašistų grupę, perėjusią į pietinę vienos upės pakrantę. 
Per penkias dienas ten liko užmušta 2,000 vokiečių ka
reivių ir oficierių ir išdeginta 90 tankų.

Volchovo fronte, Siniavino srityje, sovietinė kariuo
menė atakavo priešus ir užėmė kelias apgyventas vie
tas; pagrobė karo reikmenų ir paėmė nelaisvėn priešų 
karių. Priešai, besistengdami atgriebt savo pozicijas, 
kontr-atakavo, bet buvo atmušti su dideliais jiem nuo
stoliais; per tą vieną mūšį tapo sunaikinta 26 vokie
čių tankai.

Orlaivis Krisdamas Už
mušė 6 Darbininkus
Buffalo, N. Y. — Nukri

to degdamas orlaivis ant 
Curtiss 
fabriko, 
užmušė, 
Orlaivio 
bet parašiutu išsigelbėjo.

Tai buvo visai naujas or
laivis, ką tik pastatytas pa
čios Curtiss - Wright kom
panijos, ir tas lakūnas tar
navo kaipo išmėgintojas 
naujai pastatomų jos orlai
vių.

- Wright lėktuvų 
ir 13 darbininkų 
o 43-ris sužeidė.

lakūnas apdegė,

išmokysime, tai visai visi pa- 
sensime. O kuomi tas viskas 
pasibaigs, tai jūs, skaitytojai, 
patys darykite išvadą. .

Well, pasitaisykite arba ki- 
kartą bus daugiau.

Kapitonas.
tą

Toronto, Canada 
(Tąsa nuo 3-Čio pusi.) 
dar $2,000 paskolos, per

karo bonus. Lig šiol

“Mokslininkai” klausė ma
no patarimo, bet aš, kaipo ne
mokytas, tai paliepiau kreiptis 
pas špygių, nes jam, kaipo ka
ro ekspertui, nėra abejonės, ir 
šis dalykas yra žinomas, o pa
galiau, dėl smulkmenų, galės 
pasiklausti Chicagos stratego.

Tai taip
“archeologais.

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

FRIĘDA KLARFELD 
(Parkway Del. & Rest.)

869 Eastern Parkway Brooklyn, N.

the

ir išsiskyriau su

Jaunutis.

LICENSES
NOT1CE is hereby given that License No. 
EB 716 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
324 Saratoga Avė., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed ori the 
premises.

KING HYMAN 
(King Delicatessen)

324 Saratoga Ave. Brooklyn, N. Y.
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beta daug visokių reikalų, 
taipgi nepamiršta ir Rusijos 
reikalo. Draugas 
primine, kad mes 
mės labai gražiai, 
neturime pamiršti 
savo draugų rusų,
jdsi prieš fašizmą, už visų rei
kalus. Paprašė, kad kaip kas 
gal
dėl Rusijos medikalės pagal
bos.

A. Chuzas 
linksmina- 
bet, sako, 
kovojančių 
kurie kau-

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

i41 Marcy

NOTICE is 
GB 10693 has been __ _____
signed to sell beer, at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Lat 
at 9508 Avenue L, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY VON BARGEN 
9508 Avenue L Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6360 has been issued to the undersigned 
to sell beet, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
202 St. Nicholas Ave. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off 
premises.

202 St.

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

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

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

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

I

mui 
kant 
draugija yra jau pirkusi karo 
bonų ir sertifikatų už $1,100. 
Be to, suvažiavimas nutarė 
iš Centro Komiteto atsargos ir 
apšvietos fondų imant po lygią 
dalį, paaukoti $100 parėmimui 
sovietinių kovotojų, kovojan
čių už sutriuškinimą hitlerinės 
galybės ir išgelbėjimą Lietuvos 
ir kitų pavergtų tautų.

Ta suma paaukota priside
dant prie dabar vedamo Na- 
cionalio Lietuvių Komiteto va
jaus, kuris vajus yra vedamas 
pildant Kanados Lietuvių 
Kongreso nutarimą.

Suvažiavimas taipgi priėmė 
eilę rezoliucijų ir pasveikini
mų kovotojams, vedantiems 
pasiryžusią kovą už karo lai
mėjimą, bei raginant draugi
jos 
gas
ras kuo greičiau būtų laimė
tas.

Suvažiavimui pirmininkavo 
drg. A. Morkis, o sekretoria
vo drg. J. Ramanauskas, abu 
torontiečiai. Z. J.

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 586 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
.of the Alcoholic Beverage Control Law at 

/850 Clarkson Ave., Borough of Brooklyn,
County of Kings, to be consumed 
premises.

LOUIS YOSHPE
850 Clarkson Ave. Brooklyn,

on

N.

the

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

Ave., Borough of Brooklyn, 
MURRAY PINE

Ave. Brooklyn, N. Y.
384

384

Marcy

Marcy

107

PALMA ALAIMO
Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
issued to the under-

MARIA ALOISIO
Nicholas Ave. Brooklyn, N.

t

Y.

the

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

VICTOR KLIEGER 
(Victor’s Delicatessen)

Clarkson Ave., Brooklyn, N. Y;1024
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10605 has been issued to the undersigned 
<x> sell beer, at retail under Section 10' 
of the Alcoholic Beverage Control Law a» 
477 Marcy Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SANDY CRUZ
(El Porvenjr Spanish American Grocery) 

477 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

! j

80

vi-

vardai telpa

Rumford, Me
r

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

Iš

PRANEŠIMAI

narius remti karo pastan-
ir darbuotis, kad šis ka-

ap- 
ne- 
nu- 
iki

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

Kurijozai
miesto lietuviai gy- 
skaitosi nepriklauso-

Penktadieniais ir šeštadieniais atdara per naktį 
Visada yra pasirinkimas pieniškų valgių ir daržovių—virtų Ir žalių

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

Puikūs lietuviško na
mų darbo kllbasal Ir 

kepta paršiena

Gaspadoriškal nuvirti 
kopūstai ir barščiai

Kaip Kas iš LDS 28 Kp. Susi
rinkimo Arba Draugiško 

Pikniko

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

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

168 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7179

Clement Vokietaitis
Lietuvis Advokatas

66 COURT STREET
Brooklyn, N. Y.

Tel. TRiangle 5-3622

Geriausios rūšies

VALGIAI
Gaminami Europiško 

ir Amerikoniško 
Stiliaus

sumestų po dolerį kitą

Le VANDA
. FUNERAL PARLORS 

Incorporated
J. LėVanda—L. LeVanda
Tėvas ir Sūnus Levandauskai 

UNDERTAKER

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

HERMAN DIERKS
4517 Avenue L, Brooklyn, N. Y.

J. GARŠVA
Graborius-Undertakcr

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokiU kapinių
VELTUI ŠERMENINĖ

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

NOTICE is 1____  „___ ___
EB 544 has been issued to the undersigned 
to sell beer, _ ______
of the Alcoholic Beverage Control Law at
80 Avenue O,
County of Kings, 
premises.

HERMAN 
Margie 

Avenue O

hereby given that License N<v 
at retail" under Section 107

Borough of Brooklyn, 
to be consumed on the
BRANDSTATER
Sweet Shoppe

Brooklyn, N, Y.

f
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Tai ant vietos A. Kilie- 
nė ir F. Pakštis perėjo per 
sus ir surinko $16.40.

Aukavusių 
miau :

A. Kilienė
Po $1: J.

aukavo $5.
Wiskantas, S. 

Yankauskas, J, Višniauskas, S. 
Puidokas, J. Saltmere ir J. 
Glodenis.

Po 50c: J. Wazniai, A. Chu
zas, M. Pakštienė, F. Pakštis, 
U. Petkienė, W. Padgalskis, 
S. Yvanavičius ir P. Glebovich.

Po 25c: F. Laurinaitis, K. 
Rasituvienė, J. Matuzas, J. 
Maršanskis ir D. Lcvanas.

A. žadeikienė aukavo 15c.
Vardan LDS 28 kp. tariame 

širdingai ačiū visiems aukavu
siems. Ten Buvęs.

Kodėl Bus Aprėžtas 
Mėsos Vartojimas

Amerikos vyriausybė ke
tina po ketverto mėnesių į- 
vest korteles mėsos pirki
mui. Pagal jas,, būtų leista 
žmogui pirkt pustrečio sva
ro mėsos per savaitę, tai 
yra puse svaro mažiau, ne
gu dabar amerikietis vidu
tiniai suvalgo kas savaitę.

Šiuo laiku Jungtinėse 
Valstijose pagaminama dau
giau mėsos, negu bet kaada. 
Tad kai kuriem žmonėm ne
aišku, kodėl reikėtų apri
bot mėsos pirkimų. Tiesa, 
mėsos reikia Amerikos ka
reiviams, bet argi tie vyrai 
nevalgė mėsos pirm pa
imant juos armijon?

Žinovai tą klausimą at
sako štai kaip: Kariuome
nei reikia daugiau mėsos, 
negu civiliams, nes tai kon
centruotas maistas, duodąs 
greitos energijos.

Nurodoma, jog, pavyz
džiui, 8 milionai karių Vo
kietijos armijoj sunaudoja 
daugiau mėsos, negu 28 mi
lionai civilių vokiečių.

Amerikos vyriausybė dar 
primena, jog, apart daugiau 
mėsos reikalo savai armijai, 
ši šalis turi didelius kiekius 
mėsos siųst Anglijai ir So
vietų kariuomenei ir gyven
tojams, nes naciai užgrobė 
turtingiausius maistu sovie
tinius plotus.

Pagaliau, Jungtinės Vals
tijos iš anksto turi pri- 
gabent daugius mėsos į sart-

dėlius savai kariuomenei 
Anglijoj, besiruošiant ati
darymui antro fronto. Mėsa 
ten reikia pristatyt greitu 
laiku, nes kuomet atsidarys 
antras frontas, tai visi lai
vai bus reikalingi gabeni
mui kariuomenės, ginklų ir 
amunicijos. J. C. K.

Rugpjūčio 23 buvo tiksliai 
rengiamas LDS 28 kp. narių 
suvažiavimas dėl apkalbėjimo 
6-to Seimo tarimo, kas link 
kariuomenėn paimtų narių 
mokesčių apmokėjimo. Išva
žiavimas atsibuvo pas draugus 
J. J. šaltmeriūs, aht kempės, 
prie Roxbury ežero. Narių da
lyvavo didelė didžiuma ir vi
si išsireiškė, kad nereikalinga 
yra mokėti ekstra 10 centų dėl 
kareivių, nes anie gauna už
tektinai algos, kad galėtų ap
simokėti savo mėnesines duok
les dėl LDS.

Taipgi turėjom vieną ir ka
reivį, kuris buvo parvažiavęs 
ant vaišių. Būdamas LDS na
riu, ir anas dalyvavo šitame 
susirinkime. Tai jis 
kad mes, kareiviai, 
užtektinai 
savo visus 
jis patarė 
riams, kad
šitą įnešimą ir kad neužsidėtų 
ekstra mokėti 10 centų, ba, sa
ko, nėra reikalo. Taip kalbė
jo Jungtinių Valstijų kareivis 
L. Bartašius.

Tai nariai, išgirdę tokį ka
reivio pareiškimą, visi nubal
savo prieš šitą įnešimą, tai 
yra, kad nemokėti 10 centų 
daugiau, ba nėra reikalo.

Tą viską atlikus, draugės 
buvo atsivežusios kaip ką už
kandžių. Vyrai nupirko alaus 
ir sodės. Buvo labai draugiš
kas piknikas.

Bevalgant ir geriant, apkal-

Hoboken, N. J.
Mirė Nikodemas Barkauskas

Rugsėjo 5-tą d. likosi palai
dotas N. Barkauskas, Brook
lyn, N. Y. šv. Jono kapinėse. 
Mirė sulaukęs 62 metų am
žiaus, paliko moterį ir du sū
nus, — vienas policmanas, ki
tas kunigas.

Velionis N. Barkauskas bu
vo religinis žmogus, vieną iš 
savo sūnų išleido į kunigus, te
ko panešti finansinių sunku
mų, bet tuom pačiu tarpu ne
buvo griežtai nusistatęs ir 
prieš progresyvį judėjimą. Il
gus laikus buvo nariu New 
Yorko Politikos Kliubo, kuo
met kliubas gyvavo. Kliubui 
perėjus į APLA, buvo jos na
rys, narys buvusios Laisvės 
Draugijos Jersey City, N. J., 
o Laisvės Draugijai perėjus į 
Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimą, buvojo nariu iki mirties. 
Palaidotas su >bažnytinėmis 
apeigomis, buvo daug kunigų. 
Velionio moteris dirba prie 
kriaučių Brooklyne.

Velionis Barkauskas jau per 
ilgą laiką dėlei senatvės ir ne
sveikatos niekur nedirbo,
moters uždarbio abu darė gy
venimą. Tai buvo tykus žmo
gus ir galėjo ir su kairiojo nu
sistatymo žmonėmis gražiai 
sugyventi. Todėl ir į velionio 
šermenis buvo įvairių pažiūrų 
žmonių susirinkę ir gražus bū
rys velionį palydėjo į amžinas- 
tį. Nuoširdaus žmogaus gaila. 
Užuojauta jo moteriai ir vai
kams.

WORCESTER, MASS
ALDLD 155 kp. susirinkimas 

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

(213-215)

pasakė, 
gaunam 

algos apsimokėti 
LDS mokesčius ir 
visiems LDS na- 
visi balsuotų prieš

Mūsų 
ventoj ai 
ma respublika? Mūsų mieste 
yra apie pustuzinis “Laisvės” 
skaitytojų, brganižacijų jokių 
lietuvių tarpe neturime, kelį 
priklauso prie LDS 133 kuo
pos Jersey City, N. J., bet 
mažuma. Mes šeštadienio ir 
sekmadienio sulaukę liubslaikį 
praleidžiame traukdami pi- 
naklį, veltui negrojame, gro
jame iŠ alučio, prisigroję, pri
sigėrę pasidarome labai smar
kūs, viską žinanči, sukritikuo
tume, kad ir patį prezidentą. 
Tie, kurie nemyli traukti pi- 
naklio iŠ alučio, tdi mes juos 
vadiname liurbiais, apsileidė
liais ir nemokančiais apsieiti 
su žmonėmis ir kol mes juos

So. Boston. Mass.
(Tąsa nuo 4-to pusi.) 

vandenį. Ten bežiopsodamas, 
žiūrau iš “gėlyno” kas tai mo
ja su ranka. Priėjęs arčiau, 
pažinau, jog tai tie patys “ar
cheologai”; tik, žinoma, po 
ekspedicijos baisiai susivėlę - 
paišini. Jie irgi mane pažino, 
kaip korespondentą ir mato
mai norėjo, kad aš praneščiau 
svietui jų atrastą laimikį.

Tuoj vadas pradėjo į mane 
kalbėti ir rodyti atrastus daik
tus. Jis pirmiausia papasako
jo, kaip jie tik po gaisro sukri
to į “Keleivio” skiepą ir pra
dėjo ekspediciją. Pirmiausia 
jie atrado olą, kuri buvo da- 
kasta iki pusės Broadway ir 
jau pasiekta elektra. Prie 
pat elektros, jie atrado policis- 
to lazdą, ant kurios užrašyta: 
“Privatinės nuosavybės 
sauga.” Kiek nuošaliai, 
tvarkiai, pusiau atidaryta, 
mesta knyga, ant kurios

[šiai dienai išsilaikęs užrašas: 
(“Spėka ir medžiaga.” Tas 
duoda suprasti, jog darbas bu- 

Vo varomas moksliniai ir tik 
įvykus staigiai katastrofai vis
kas palikta betvarkėj. “Ar
cheologams” nuėmus olos pa
veikslą, aiškiai matosi visa ola 
iškeverzota su nenormalio 
žmogaus kojomis, kurios į 
priešingą pusę šleivos; labai 
pritiktų Jurgio kojoms. “Ar
cheologų” manymu, minėta 
ola labai seniai iškasta, jeigu 
skaitliuotume mėnulio metais, 
tai būtų apie trys šimtai metų 
tam atgal.

* LIETUVIŠKAS ★

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINE) 
Rhein gold Extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokių
Vynų ir Degtinės
Importuotų ir Vietinių

Kasdien Turime
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ
JUOZAS ZEIDAT

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

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

ANTHONY PALAZZO
178 Kings Highway Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 784 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1549 Pitkin Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

PAULINE BABEY
79 Berry Street Brooklyn, N. Y.

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas
306 UNION AVENUE

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

------  ----------------------- ■ ■  .................. *

LORIMER RESTAURACIJA
ANTANAS BARZDA, Savininkas 

417 LORIMER ST. “Laisvės” Name BROOKLYN

NOTARY
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5048

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą 
PUIKIAI ĮRENGTOS DVI KOPLYČIOS DUO
DAMOS MYLIMIEMS PAŠARVOTI DOVANAI

660 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

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

kad visados bus patenkinti.

Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį!
. TURIME GERŲ VYNŲ IR DEGTINIŲ

Ateikite pasimatyti su Giviais
Geriausias Alus BrooklyneŠtai 

adfesas:

ir^i^.>^sirya?i.5i^^r7a^r7žvirya\irž8xir78\ir/^>^

459 Grand St
Skersai nuo Republic Teatro 

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

F. W. Shalins 
(Shalinskas) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Ave. 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499
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J. Ormano Padėka 

Draugams
Susipažinkite su Jaunu 

Lietuviu Veikėju
Jeigu Karas Ateity 

Ant Mūšy Žemės
Amerikinė Spauda Apie 

Lietuviy Ambulansy
Noriu tarti padėkos žodį 

visiems mano mylimi ems 
draugams, kurie suruošė man 
išleistuves prieš mano išvyki
mą tarnauti mano krašto ka
riuomenėj. Tai buvo man la
bai linksmas momentas ir taip 
pat nuostabus tame, kad tiek 
daug mano gerų draugų atsi
lankė. Visiems labai širdingai 
dėkui.

Taip pat noriu padėkavoti 
jums už gražią dovaną, pui
kų militariško stiliaus laikro
dėlį, kuris tapo man įteiktas 
nuo jūsų neseniai.

Dėkavoju ypatingai LDS 
Jaunimo Komitetui už suruo
šimą tokio gražaus vakarėlio. 
Aš jį visados atsiminsiu.

Man patinka kario gyveni
mas iki šiol. Duoda valgyti 
gerai, mankština gerai ir vis
kas yra taip, kaip turėtų bū
ti.

Mano adresas:
Pvt. John Orman
Co. B’, 1st Prov. M. P. Bn.
Fort Ontario, N. Y.
Linkiu visiems darbuotis ko 

daugiausiai dėlei karo laimė
jimo. Pirkime karo štampas, 
bonus ir visame kame darbuo
kimės, kad ko greičiausiai ga
lėtume sutriuškinti Ašies jė
gas.

J. Ormanas.

Žvaigždžių Vakaras 
Armijos Paramai

Hollywood ir New Yorko 
Broadway žymiausių žvaigž
džių grupė suburta pildymui 
programos armijos paramai 
rengiamam vakare rugsėjo 30- 
tą, didžiojoj Madison Square 
Garden salėj.

Programoj, p a v a d i n toj 
“We’re All In It.” dalyvaus 
Grace Moore, Jack Benny, 
Edward Arnold, Myrna Loy, 
Bing Grosby, Bob Hope, ir ki
ti. Hollywoodo Pergalės Ko
mitetas, kuris tvarko judžių 
aktorių išstojimą visokiose 
karą paremti programose, už
gynė pramogą, o tai reiškia, 
kad apie pora šimtų žymiau
sių aktorių dalyvaus įspūdin
goj programoj.

Nors bus žmonių, kurie už 
pamatymą tos programos mo
kės šimtais dolerių, tačiau tam 
tikra vieta, su $1.10 ir $2.20 
tikietais, rezervuota kariš
kiams ir tūlas skaičius rezer
vuota vidutiniam piliečiui pri
einamomis kainomis. Bilietų 
klausti viešbučio Waldorf - 
Astoria kambaryje 583.

Iš pramogos gautas fondas 
bus vartojamas teikimui ka
riams įvairių lengvatų-patogu- 
mų.

SUSIRINKIMAI
GREAT NECK, N. Y.

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

RANDAVOJIMA1
Pasirandavoja fornišiuotas kam

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

___________ (213-215)_________

REIKALAVIMAI
Reikalingas nusimanąs apie viri

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

Reikalingas Superintendent prižiū
rėti 20 šeimynų namą, 84 Beaver 
St., Brooklyn, N. Y. Alga $25.00 į 
mėnesį, gaus veltui tris kamba
rius ir elektrą. Pageidaujama, kad 
galėtų padaryti mažus pataisymus 
tinkamus mažai šeimynai. Progų dėl 
pakilimo darbe. Del daugiau infor
macijų telefonuokit Windsor 6-4248.

(215—217)

Brooklyniečiams lietuviams, 
tikimės, bus įdomu susipažin
ti, o tiems, kurie jau susipaži
nę, smagu bus sužinoti, kad 
šis jaunas veikėjas persikėlė 
į Brooklyną ir jau pradėjo 
darbą lietuvių visuomeniškoj 
įstaigoj.

Teko matyti judį “Scorched 
Earth,” kuris pirmu kartu 
New Yorke pradėta rodyti 
pereitą penktadienį, Irving 
Teatre, Irving Place ir 15th

šis judis nėra vaizduotė, bet 
dokumentališki J a p o n i jos

Matas Šolomskas

Matas atvyko dirbti Lietu
vių Darbininkų Susivienijimo 
Centro raštinėj kaipo LDS 
jaunimo sekretorius ir orga
no Tiesos angliško skyriaus 
redaktorius. Jis pakviestas 
dirbti vietoj Jono Ormano, 
kurį LDS išleido Dėdės Šamo 
tarnybon.

Matas jau pirmiau yra dar
bavęsis su LDS jaunimu, daly
vavęs LDS Jaunimo Komiteto 
įvairiuose darbuose, bendra
darbiavęs organe, važinėjęs su 
organizacinių reikalų maršru
tu, taipgi sakęs prakalbų. Tū
lą laiką redagavo Chicagos 
lietuvių dienraščio Vilnies 
anglišką skyrių.

Linkime Matui sėkmingos 
darbuotės LDS ir viso lietuvių 
jaunimo vadovybėje nacionale 
plotme ir čionai ant vietos.

Pavyzdingas Vyras Gal 
Išvengs Kalėjimo

New Yorko detektyvai su
ėmė tūlą Ormund Westgate, 
kuris prieš 18-ką metų buvęs 
pabėgęs iš Joliet kalėjimo, 
Illinois valstijoj.

Westgate, užaugęs našlai
čiu, jaunystėje buvęs patekęs 
į tą kalėjimą už apiplėšimą. 
Bet suaugęs ir ištrūkęs iš ne
laisvės, jis pasiryžęs gyventi 
teisingai. Pasirinkęs kitą var
dą ir naują kelią. Per tuos 
18 metų jam taikęsi šilto ir 
šalto — buvęs bedarbių eilė
se, ant pašalpos, prie WPA ir 
kitų menkai apmokamų dar
bų. Daug metų pragyveno 
skurdžiai su žmona ir sūneliu. 
Tik pastaruoju laiku jis ga
vęs darbą prie laivų statybos 
su gera mokestimi, kaipo eks
pertas elektristas.

Vyrą išvedus, žmona taipgi 
atskubėjo į teismabutį, karto
dama kiekvienam norinčiam 
ją išgirsti, kad jos vyras yra 
“geras, labai geras žmogus.” 
Teisėjas taipgi jam pareiškęs 
simpatijos, tad gal pavyksią 
išsisukti nuo grįžimo į kalėji
mą.

Iš šalies žiūrint taipgi sma
gu matyti, kada buvęs ant 
pražūties kranto žmogus at
gaunama į naudingųjų eiles. 
Tačiau labai sunku išsiaiškinti 
mūsų įstatymų ir teismų pai
niava. Pirma žmogų suimame 
ir išpublikuojame kaipo kri
minalistą, o paskui jau paglos- 
tysime, kad jis geras. Jeigu jis 
iš tiesų yra geras, argi nebū
tų galima surasti būdas pra
vesti nuodugnų tyrimą ir at- 
steigti žmogų į legališką pilie
tybę be prikėlimo iš numiru
sių nemalonios praeities, kuri 
pasiryžusiam teisingai gyven
ti žmogui ištiesų turi būti be 
galo skaudi, ir be kartojimo 
jos visuose kampuose.

Užmuštas kare, kurį japonai 
atnešė į jo namus. Vaizdas iš 
judžio “Scorched Earth,” da
bar rodomo Irving Teatre, Ir
ving Place ir 15th St., N. Y.

prieš Chiniją karo vaizdai — 
pasibaisėtini vaizdai, tačiau 
būtinai pamatytini kiekvie
nam, kad pažinti karą, pažin
ti priešą ir pasimokinti, kaip 
išvengti tokių baisenybių sa
vo namuose.

Didžiumoje judžių tenka 
matyti mūšio scenas užmies
čiuose, kur kertasi karo maši
na prieš mašiną, ginkluotas 
karys prieš karį. Bet judyje 
Scorched Earth, didelėje jo 
dalyje, matome, kaip ginkluo
ta, Gziauri gauja užpuola ant 
beginklės minios • civilinių gy
ventojų, vaikų ir moterų, ne
galėjusių arba ir nenorėjusių 
žinoti apie karą. Baisus, ga
lingesnis už pasidalinusius, 
neapsiginklavusius chiniečius 
priešas japonas atnešė karą, 
baisenybes, badą, ligas ir mir
tį tiesiai į namus. Bombos, 
kulkos skina, o griuvėsiai pa
laidoja tūkstančius gyvybių. 
Išlikusieji gyvais, bėga. Bet, 
kur nubėgti ? Kas laukia ? Kas 
gali priglausti ir aprūpinti 
šimtus tūkstančių alkanų be
namių ?

Judis gyvai primena mūsų 
brolių ir seserų padėtį nacių 
nuteriotoje Lietuvoje. Jis taip 
pat leidžia mums iš anksto pa
žvelgti į tai, kas laukia ir mū
sų, jeigu tuojau, dabar nesu- 
mušime žvėriškojo nacizmo- 
fašizmo, jeigu jam leisime ir 
toliau vis labiau stiprintis, įsi
galėti ir atnešti karą į mūsų 
namus mūsų šalies miestuose 
ir kaimuose. Ar mes to nori
me ? Geriau pasidairykime, 
apsvarstykime ir nuspręskime 
dabar. Karo laimėjimas ar 
pralaimėjimas priklauso nuo 
jūsų ir manęs, nuo kiekvieno 
iš mūsų. Rep.

Žydai Meldėsi Už Per
galę Kare

žydų senukų prieglaudos ir 
ligoninės įnamiai, Howard ir 
Dumont Avės., pradėjo savo 
šventes su pačioj įstaigoj spe- 
ciališkai šių metų šventei pa
rašyta malda, kurioje prašo
ma Dievo pergalės kare ir pa
laimos mūsų šalies vadui pre
zidentui Rooseveltui.

BERNIUKAI ir MERGAITES 
nuo 12 iki 18 metų 

Reikalingi Namų Frontui 

Stokite į

Youth Emergency Service 
(Oficialė Programa Jauniem 

Liuosnoriam Civilinių 
Apsigynime)

ŠIANDIENĄ

Užsiregistruokite savo susiedljos 
C. D. V. raštinėj.

New Yorko laikraštis “Jour- 
nal-American” pereito penk
tadienio laidoj, žymioj vietoj, 
patalpino lietuvių organizaci
jų įteikto Amerikos Raudona
jam Kryžiui ambulanso at
vaizdą su R. K. atstovėmis ir 
komiteto nariais, kaip pa
veikslas buvo nuimtas laike 
ambulanso įteikimo iškilmių 
Lituanica Aikštėj.

Miesto Pritamsinimo Taisyk
lės Padarytos ne Juokams
Restaurano sav. Frank Di 

Cara, 148 Fourth Ave., savo 
restaurano kieme turėjo pra
mogėlę, kuri buvo apšviesta 
dviem 150 wattų stiprumo 
lempomis be jokių uždangalų.

Kada jį pakvietė teisman, 
Di Cara sakėsi nežinojęs, jog 
pritamsinimo taisyklės liečia 
ir kiemą, kurio policija negali 
iš gatvės užmatyti. Tas teisė
jo nesuminkštino. Pasakęs, 
kad “lig šio laiko galėjai gir
dėti, jog yra karas,” teisėjas 
paliepė užsimokėti $25 pabau
dos.

Ar jau matėt kariuomenės 
naudai, karių vaidinamą pui
kų veikalą “This Is The Ar
my,” Broadway Teatre, 53rd 
St., N. Y. Jis neužilgo išva
žiuos gastrolėms po kitus did
miesčius ir į Hollywocdą, kur 
bus nufilmuotas.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
Darbininkų Įstaiga

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

rios bolių alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

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

Šią gražuolę matysite judyje “Pavasario Daina,” kuris 
ką tik pradėta rodyti Stanley Teatre, 7th Avė. ir 42nd 
St., New Yorke. Toji žavinga Sovietų muzikališka dra
ma buvo parašyta velionio Eugenijaus Petrovo, kuris 
jau padėjo gyvastį šiame kare.

New York,o Miestas 
Gausiąs Pumpas

Civilinių Apsigynimo vieti
niam skyriui prižadėta, kad 
New Yorko miestui neužilgo 
būsią pristatyta 250,000 pum- 
pų, taikomų gesinti padegan
čias bombas. Jos būsiančios 
parduodamos namų savinin-

kams už apie $3.85 ir iki $4.
Queens gyventojai, kurių 

daugelis turi namus su dar
žais aplink ir kiemų laistymui 
turi gumines paipas (žarnas), 
bus atleisti nuo pirkimo pum- 
pų, jeigu turimasis laistymo 
įrankis bus pripažinta pakan
kamu.

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

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

...-aaan,^ Iš senų 
naujus 

Vk lūs ir 
sudarau 

grikoniškais. Rei- 
[kalui esant ir 
padidinu tokio 

_dydžio, kokio pa- 
geidaujama. Tai-

" _Pr pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 .Marion St., Brooklyn

Kamp. Broadway ir Stono Avo. 
prie Chauncey St., Broadway Line 

Tel. GLenmore 5-6191

Lietuvių Kuro Kompanija
Įsigykite žiemai anglių, nes į rudenį bus sunkus 

anglių pristatymas į miestus

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

turite

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

Telefonas EVergreen 7-1661

STENGER & STENGEI?
OPTOMETRISTSIšegzaminuojaAKIS

Moksliniais būdais, gerais patyrimais ir su 
mės egzaminuojame akis, išrašome receptus, 
darome ir pritaikome akinius kada reikia.

g
S

Gaudami pėdę neužmirškite ir 
savo šalies reikalus — pir

kite bonus ir štampas.

PritaikoAKINIUS
didele atsakomybe 
sufiguruojame, pa-

394 BROADWAY • 331 DIVISION AVE.
TEL. STAGG 2-8842.

mateušAs simonavičius
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

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

Paėmė Už Pakarpos 
Parky Žalotojus

Tik vienas policistas A. 
De Klade, viename Central 
Parke, New Yorko, aną dieną 
suareštavo 70 prasikaltusių 
žalojime parko. Pašaukti teis
man, jie užsimokėjo nuo vie
no iki penkių dolerių pabau
dos kiekvienas.

Apgailėtina, kad dar ran
dasi tiek daug žmonių, kurie 
nemoka kultūriškai saugoti vi
sų bendrą turtą ir grožę. Juk 
net ožys netrempia to krūmo, 
kurio lapai jam nereikalingi 
maistui, o dar randasi žmo
nių, kurie su botagu turi būti 
to mokinami.

Dienraščio 
Laisves

Koncertas
įvyks

Lapkr.-Nov. 8
Bus

LABOR LYCEUM
BROOKLYN, N. Y.

THAT LEAVES JOTHIIG UNSAID

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

VIRI-THIN RYTHM ...
Yellow gold filled caM. 
17-tawel PrecUlon move- 
maož .... $33.75 

.'A

MERCEDES ... 14 Id. 
•olid yellow gold ease, 
I7-Iewal Precitloa move- 
mani .... $42-50

KrautuvCje yra 
didelis pasirin
kimas I a i k ro
džių, I a ik rodi- 
lių, deimantinių 
žiedų, auksinių 
ir s i d a brinių 
daiktų ir daik
telių, kokių tik 
jums reikalin-

VERLTH1N AIRWAY . . . Hak 

t yaDow gold fiUod mm 

GuOdft. Uck. I & javai* . JI

DAIKTAIS IR
KAINOMIS 

BOSITE 
PATENKINTI

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

Lietuvių Rakandų Krautuvė
BROOKLYN, N. Y

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

IŠDIRBĖJAI IR PARDAVĖJAI 

Geriausios Rūšies Rakandų 
Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių 

JOS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENE ir SŪNAI

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

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