
Pastebėjau “Vilnyje” pa
keltą rimtą, naują ir gražy 
klausimą. Tarp kitko, skaitau : 
“čechai turi Lidice, kodėl lie

tuviam neturėti Šimaičius?

KRISLAI
O kodėl ne Šimaičiai?
Dėkui draugams.
Galima ir taip.
Pietiniai chuliganai.
Turėtu būti galas.

Rašo A. BIMBA

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.00 Metams
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $6.50 

Metams

No. 246 
i

Nacių budeliai nušlavė Šimai
čių kaimą ir išžudė visus gy
ventojus. Kodėl Amerikos lie
tuvių didžiausia kolonija ne
galėtų kreiptis į miesto vai- Į 
džią ir prašyti, kad kaip če-i 
cham paskyrė simbolišką mies
telio vardą, kodėl negalėtų ta
tai padaryti ir dėl lietuvių ?”

O Chicagos LDS apskričio 
konferencija išrinko komisiją 
nueiti pas miesto majorą Kelly 
ir perstatyti dalyką.

Labai puikus žygis. Lai jis 
apsivainikuos pilnu pasise-, 
kimu !

Iš tolimųjų vakarų gavau 
sekamą atvirutę:

“Pasveikinimas iš Oregon! 
City ir Portland : L. Pruseika, 
V. Viskis, S. Danil, Lucy Jo-! 
zel, M. Janis ir W. Murphy.”

Širdingai ačiū visiems drau-j 
gams. Matyt, drg. Pruseikos i 
maršrutas sekasi. Puiku, kad i 
tų tolimų kolonijų mūsų drau-j 
gai lietuviai taip nuoširdžiai 
kasmet paremia mūsų spaudą.

Atsimenu, kaip pereitą žie- j 
mą jie gražiai parėmė dienraš-1 
tį “Laisvę.”

O mūsų geras prietelius, 
“Laisvės” patrijotas, drg. P. 
Repecka iš Inglewood, Calif., 
atsiuntė “Laisvei” šešius do
lerius ir rašo:

“O kaip, drauge, su Califor- 
nija ateinančią žiemą, ar ren
giesi atvažiuoti? Jei atvažiuo
tumėte, manau, būtų naudos 
abiem pusėm — mums dvasiš
kai, o jums ‘laisvei’ materia
liškai.”

Būtų be galo malonu, be 
abejones, su tais gerais drau
gais vėl susieiti, pasikalbėti, 
pasidarbuoti spaudai. Deja, 
Californija pusėtinai nuo mū
sų toli.

Jeigu ir sugalvotumėme ką 
nors šiemet pasiųsti, tai jau 
turėtų būti kitas kuris drau
gas. Berods D. M. šolomskas 
dar nėra buvęs Califoraijoje. 
Jis yra mūsų didžiosios orga
nizacijos sekretoriui ir puikus 
kalbėtojas. Geras kandidatas 
tai kelionei.

Arba, mūsų veteranas V. 
Tauras (Vidikas) nepadarytų 
klaidos, jeigu aplankytų Paci- 
fiko pakraštį.

LDS nariai referendumu at
metė seimo pasiūlymą užsidė
ti po 10 centų apmokėjimui 
kareivių narių duoklių. Jie tu
rėjo pilną demokratinę teisę 
taip nubalsuoti, kaip jiems at
rodė geriausia.

Tačiau pats klausimas dar 
neišsirišo. Daugelis kareivių 
išsibrauks iš organizacijos, jei
gu jų duoklių apmokėjimu 
kas nors nepasirūpins.

Man atrodo, kad Shenan
doah 34 kuopa elgiasi labai 
gražiai. Ji rengia šokius ir pel
ną skiria apmokėjimui savo 
miesto LDS kareivių narių 
duoklių. Tokių narių armijoje 
jie turi septynis.

Geras pavyzdys kitoms LDS 
kuopoms.

Kaip ilgai valdžia leis pie
tinių valstijų c h u 1 iganams 
siausti ir žudyti negrus? Kada 
nors turėtų būti padarytas ga
las Šitai kruvinai begėdystei.

štai, prieš kelias dienas 
Mississippi valstijoje baltieji 
žmogžudžiai pasičiupo du ber
niuku ir nulinčiavo. Tik už tai, 
kad tūla išdykusi baltveidė 
mergiotė paskundė, būk tie 
berniukai bandę ją išžaginti.

4. Nei tyrinėjimo, nei teismo! Po
licija vaikus suareštavo, o 
chuliganai įsilaužė į kalėjimą, 
pasigrobė juos ir nužudė.

(Pabaiga 5-tame pusi.)
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Naciai Užėmė ‘Vienai
Bloką, bei Nukentėjo

Didžių Nuostolių
Maskva, spal. 1|9. — Sta

lingrado gynėjai ištaškė 
faktinai visas vokiečių ata
kas, atėmė iš priešų vieną 
poziciją į šiaurvakarius nuo 
miesto, stinaikino 2,500 hit
lerininkų ir 64-ris jų tan
kus ir nušovė žemyn dar 
14 orlaivių, bet naciai, štur
muodami su didžiomis jėgo
mis tankų, šarvuotų auto
mobilių ir orlaivių užėmė 
viena namų bloką šiaurva
kariniuose Stalingrado prie
miesčiuose.

Novorossiisko srityje, 
Kaukaze, raudonarmiečiai, 
atakuojami kur kas skait- 
lingesnių priešų, buvo pri
versti pasitraukti truputį 
atgal į naujas pozicijas, bet

Mozdoko apygardoje sovie
tiniai kovotojai atmušė vi
sas fašistų atakas, padary
dami jiem didelių nuosto
lių.

(Platesnių žinių apie So
vietų frontą yra 5-tame 
puslapyje.)

PRIEŠŲ SKELBIMAI
Berlyno radijas pasakojo, 

kad vokiečiai, girdi, užėmę 
Raudonosios Barikados ka- 
nuolių fabriką ir aplinkinį 
plotą Stalingrado pakrašty
je. Jie giriasi, būk apvalę 
! vieną miesto dalį nuo rau- 
| donarmiečių ir būk apsupę 
vieną raudonarmiečių būrį 
toje srityje.

(Tai priešų pagyrai, ku
rių niekas nepatvirtina.)

Japonai Grūmoja Žudyt ir 
Kankint Paimtus Nelaisvėn 

Amerikiečius Lakūnus
Japonų radijas paskelbė, 

kad jie žiauriai nubaudė nu
kritusius ir nelaisvėn paim
tus Amerikos lakūnus, ku
rie dalyvavo Japonijos bom
bardavime balandžio 18 d. 
Japonų komanda grūmoja 
panašiai baust ir bile kur 
suimtus amerikiečius lakū
nus. Japonijos radijas, kal
bėdamas apie jų baudimą, 
minėjo mirties bausmę, 
nors nepaaiškino, ar nutei
stieji Amerikos lakūnai be

laisviai tapo nužudyti ar 
kaip kitaip aštriai nubaus
ti.

Japonai pasakoja, būk 
“nežmoniškai” pasielgę A- 
merikos lakūnai, atakuoda
mi Japonijos miestus balan
džio 18.

Tarptautinė Genevos su
tartis uždraudė karo belais
vių baudimą, ir Japonija po 
užpuolimo ant Perlų Uosto 
pasižadėjo laikytis tos su
tarties.

ANT GREITŲJŲ PASTATYTAS TILTAS 
PADEDA APGINT STALINGRADĄ

Amerikiečiai Nušovė 
16 Jap. Orlaiviu: Su
žalojo 5 Karo Laivus

' A

Oficialiai Amerikos Pranešimai

Hitlerininkai Dreba 
• Dėl Savo Kailio, Bet 

Vis Giriasi
Berne, Šveic. — Čia buvo 

girdėta kalba, kurią Mu- 
niche sakė per radiją J. 
Goebbels, nacių propagan
dos ministeris. Jis pasako
jo, kad vokiečiai užėmė ir, 
girdi, pasilaikysią tris kar
tus didesnius už Vokietiją 
plotus, iš kurių gausią įva- 
lias maisto, geležies, ang
lies, žibalo ir kitų reikme-^ 
nų; todėl, esą, naciai galė
sią tęsti karą, kol įveiksią 
Jungtines Tautas. Goebbels 
šnekėjo, kad hitlerininkai 
užimsią StalingraHą ir Kau
kazą ir taip pat galėsią įsi
veržt į Angliją, o anglai 
ir amerikiečiai tai būk ne
pajėgsią antru frontu nu
galėt vokiečių.

Tuo pačiu laiku Goebbels 
spiegdamas šaukė vokiečius 
laikytis, nes, girdi, jeigu 
Jungtinės Tautos juos su
muštų, tai, girdi, išžudytų 
visus nacius.

Sovietai Nuskandino 
5 Nacių Laivus

London, spal. 19. —Mask
vos radijas praneša, kad 
vienas Sovietų submarinas 
Baltijos Jūroje nuskandino 
penkis vokiečių transporto 
laivus, 36,000 tonų iš viso.

Anglai Bijo Vokiečių 
Atakų iš Oro

Anglų Transporto Dar
bininkai Reikalauja

Antro Fronto
London. — Konferencija 

didžios anglų Važiuotės 
Darbininkų Unijos, kurios 
nariu yra ir darbo ministe
ris E. Bevin, pareikalavo, 
kad Anglija atidarytų ant-> 
rą frontą prieš Hitlerį taip 
greit, kaip tik galima.

Naciai Medžioja Pran
cūzus “Nepriklauso
moj” Francijos Daly j
London, spal. 19. — As

sociated Press teigia, kad 
500 agentų slaptosios Hitle
rio policijos įsipilietino Vi
chy Francijoje, vadinamoje 
“nepriklausomoje” Franci
jos dalyje. Jie priėmė Fran
cijos pilietybę tuo tikslu, 
kad geriau galėtų medžioti 
francūzus darbininkus ir 
varu gabent juos į karinius 
Vokietijos fabrikus. Su tais 
nacių 4 gončais bendradar
biauja legionieriai P. Lava-' 
lio, vokiečių sandarbininko, 
kuris yra Francijos “val
džios galva.”

Nuo pirmadienio prasidė
jo Vichy Francijoje versti
nas registravimas visų vy
rų nuo 18 iki 50 metų am
žiaus ir visų, moterų nuo 21 
iki 35 metų, kad valdžia ga
lėtų juos per prievartą ga
bent Vokietijon į karinius 
darbus.

Sovietai Giria Medik.
London.— Anglijos minis

teris pirmininkas Churchill 
įspėjo piliečius, kad vokie
čių orlaiviai ateinančią žie
mą galės iš naujo pradėt 
masiniai bombarduot Ang
liją. Sakoma, kad naciai 
pergrupavo savo oro jėgas, 
gal, girdi, žieminėms ata
koms prieš Angliją (nors 
vokiečių propagandos mi
nisteris Goebbels sakė, kad 
didžioji dauguma jų orlai
vių veikia prieš Stalingra- 
dą.)

Reikmenis iš Amerikos
Maskva, spal. 19. — So

vietų valdininkai sako, jog 
gaunami iš Amerikos medi- 
kaliai instrumentai ir kiti 
tos rūšies reikmenys yra 
puikūs, bet reikėtų daugiau 
tokių reikmenų.

Didžiajame New Yorke i- 
ki šiol surinkta jau 130 tūk
stančių tonų senos geležies 
ir kitų metalo laužų, iš ku
rių bus gaminama ginklai ir 
amunicija.

Berlyno radijas pranešė, 
kad naciai nužudė dar 15 
holandų už sabotažo veiks
nius prieš vokiečius.

Maskva. — Sovietai iš
laiko pontoninį tiltą dviejų 
mylių ilgio per Volgą j Sta
lingradą, nežiūrint, kad vo
kiečiai paleido jau 740 
sprogdinančias bombas ir 
tūkstančius gaisrinių bom
bų, taikydami į tą tiltą. Jie, 
beje, viso tik dviem bombom 
pataikė į šį tiltą, per kurį 
sunkiausiame Štalingradui 
momente atvyko pagalbon 
bent septyni batalionai rau
donarmiečių su ginklais ir 
amunicija.

Hitlerininkų kanuolės taip 
pat kartotinai bombardavo 
tą tiltą, bet nepajėgė jo 
sunaikinti.

Šiuom tiltu buvo iškraus
tyta iš Stalingrado ir 28,- 
000 moterų, vaikų, senelių 
ir sužeistų miesto gynėjų.

Tas tiltas buvo pastatytas 
27 dienos atgal. Inžinieriai 
pabudavojo jį iš tokių me
džiagų, kurių čia pat galė
jo gauti. Inkarais, padirb

tais iš nusidėvėjusių trak
torių, jie pritvirtino tuščius 
gazolino bakus ir nutiesė 
drūtas lentas per juos. Taip 
ir buvo pastatytas ant pa
ties vandens pasilaikąs til
tas, ale iš atskirų sujung
tų dalių.

Priešų bombos buvo suga
dinusios dvi tilto dalis, bet 
per dvyliką valandų tapo į- 
dėtos naujos dalys, ir tiltas 
tebetarnauja raudonarmie
čiams, jungdamas vakarinį 
Volgos upės krantą su ry
tiniu.
BAISŪS MŪŠIŲ TRENKS

MAI
Vienas Izviestijų kores

pondentas aprašė kėlimąsi 
valtim per Volgą iš rytinio 
šono į vakarinį. Besiarti
nant prie vakarinio kranto, 
pasigirdo tokie baisūs mū
šiu trenksmai, kad šunes C 7

šoko į vandenį ir plaukė j 
rytinę upės pusę.

WASHINGTON, spal. 18. — Jungtinių Valstijų lai
vyno departmentas praneša, kas seka:

Japonų orlaiviai vis bombarduoja amerikiečių lėktu
vų stovyklą ir pakrantines pozicijas Guadalcanal saloje 
ir manoma, kad jie ruošiasi smarkiai užpulti tą mūsų 
orlaivių stovyklą.
Nuo spalių 15 d. nėra jokių pranešimų, kad daugiau 

japonų karių laivais atvyktų ir išliptų į Guadalcanal 
salą, bet teigiama, jog dideli japonų laivų būriai vis 
dar tebėra Buin-Shortland salų srityje.

Spalių 16 d. didieji amerikiniai bombanešiai kartoti
nai atakavo japonų kariuomenę ir įrengimus, sugaben
tus į šiaurvakarinį galą Guadalcanal salos.

Spalių 17 d. anksti rytą apie keturiolika japonų bom- 
banešių, lydimi astuonių lėktuvų kovotojų, atakavo mū
sų orlaivių stovyklą ir pajūrines pozicijas. Amerikos 
lėktuvai kovotojai ir priešlėktuvinės kanuolės sunaikino 
visus tuos priešų bombanešius ir du jų kovos lėktuvus.

Popiet apie 15 japonų bombanešių ir tūlas skaičius 
jų lėktuvų kovotojų antru atveju puolė amerikiečių po
zicijas. Vienas priešų bombininkas, turbūt, tapo sunai
kintas; amerikiečiai neteko vieno lėktuvo per tas dvi 
atakas.

ŠIAURINIS RAMUSIS VANDENYNAS
Amerikos bombanešiai Marauder rūšies, žemai skris

dami, atakavo du japonų karinius laivus naikintuvus, į 
šiaurvakarius nuo salos Kiskos (vakarinėje dalyje Aleu- 
tų salyno). Bombarduodami per kokias 45 minutes, jie 
pataikė penkiomis bombom'.s į vieną priešų naikintuvą 
ir keturiomis į kitą. Abudu priešų naikintuvai smarkiai 
eksplodavo ir užsidegė. Buvo matyta, kad tiedu japonų 
naikintuvai, liepsnodami, sustojo ir priešų jūreiviai 
kraustėsi iš jų. Amerikiečiai neteko vieno bombanešio.

AUSTRALIJA, spal. 19. — Amerikiečių ir australų 
bombanešiai, manoma, sužalojo tris japonų šarvuotlai
vius ties Saliamono sala Buogainville, kaip praneša gen. 
MacArthuro štabas.

Talkininkų kariuomenė stumia japonus atgal Owen 
Stanley kalnuose, Naujojoj Guinejoj.

Pravda Reikalauja Tuoj1 Anglu Orlaiviai Ardė
Nubaust Hessą Naciu Ginklu Fabrikus

Ontario Premjeras už 
Laisvę Kom. Partijai
Toronto, Canada. — 10,- 

000 žmonių susirinkime On
tario provincijos ministeris 
pirmininkas Mitchell F. 
Hepburn taipgi reikalavo, 
kad Kanados valdžia nuim
tų uždraudimą nuo Komu
nistų Partijos; sakė, jog ta
tai reikalinga glaudesnei vi
sų kanadiečių vienybei ko
voj prieš fašistų Ašį.

AMERIKIEČIAI REIKA
LAUJA KIETOS SUTAR

TIES PO KARO
Denver, Colo. — čionai- 

tinis universitetas, apklau- 
sinėdamas amerikiečius, at
rado, kad jie reikalauja kie
tesnės Vokietijai sutarties 
po šio karo, negu po praeik 
to pasaulinio karo.

116 Ašies Orlaivių Nušauta 
ties Malta

London. — Per savaitę 
anglų lakūnai oro kauty
nėse virš salos Maltos nu
šovė žemyn 116 vokiečių ir 
italų orlaivių, o savo pra
rado 27 lėktuvus.

Hitlerininkai Įkalina 
Patriotų Gimines

Nacių valdžia Čechijoj - 
Moravijoj paskelbė, kad ji 
areštavo ir į koncentracijos 
stovyklas suvarė artimus 
gimines visų tų cechų va-< 
dų, kurie yra pabėgę į An- 
gliją-

Bomba Anglijos Ambą- 
sadoriui Irane

London, spal. — 19.—Kas 
tai metė bombą į Anglijos 
ambasadorių Sir Knahan 
Cornwallisą Irane — Persi
joj, kaip pranešė Paryžiaus 
radijas; nesakė, ar bomba 
pataikė ambasadoriui ar ne.

Submarinai Sunaikino 7 
Talkininkų Laivus

Washington. — Fašistų 
submarinai praeitą savaitę 
nuskandino septynis preki
nius Jungtinių Tautų laivus. 
Su jais žuvo 233 žmonės.

Fond du Lac, Wis. — 
Septyni Hiram Bond’ų sū
nūs tarnauja Amerikos ar
mijoje.

London. — Pranešama, 
kad neužilgo čia atsilanky
sianti prez. Roosevelto žmo
na.

Maskva. — Pravda, So
vietų komunistų laikraštis, 
reikalauja, kad talkininkai 
tuojau nuteistų ir nubaustų 
Rudolfą Hessą, perskridusį 
Anglijon agituot ją susitai
kyt su Vokietija ir išvien 
kariaut prieš Sovietų Są
jungą. Pravda sako, kad 
Hess turi būti nubaustas 
kaipo nekaltų žmonių žudi
kas užimtuose karštuose, 
nelaukiant, kol talkininkai 
laimės karą.

Anglijoj Hess yra laiko
mas kaip karinis belaisvis. 
Pirmiau jis buvo antras po 
Hitlerio aukščiausias nacių 
vadas.

Ar Talkininkę ar Ašies 
Orlaiviai Geresni?

Washington. — Karo Ži
nių Raštinė įspėjo amerikie
čius, kad jie nemanytų, jog 
visi Amerikos ir talkininkų 
orlaiviai yra geresni už fa
šistų orlaivius. Sako, tik 
abelnai Jungtinių Tautų or
laiviai geresni už fašistų A- 
šies, nors tam tikri talkinin
kų orlaiviai gali būti ir nė
gė resni už atitinkamus prie
šų orlaivius.

Karo Žinių Raštinė tei
gia, jog kai kur Jungtinių 
Tautų -orlaiviai gali būti ir 
sumušti.

London. — 94 Anglijos 
orlaiviai numetė 850 tonų 
bombų ant vokiečių naudo
jamų didžiųjų Schneider a- 
municijos ir ginklų fabrikų, 
Le Creusot, užimtoje Fran
cijos dalyje; padarė didelių 
priešams nuostolių.

Amerikiečiai Pasiruošę 
Atremt Japonę Atakas

Washington. — Amerikos 
marininkai, kareiviai ir jū
reiviai yra įsitvirtinę ir pa
siruošę atmušt japonų ata
kas Guadalcanal saloje. Ja
ponai nustojo gabenę dau
giau kairuomenės į tą salą. 
Matyt, jie skaičiuoja, kad, 

i girdi, užteksią jau esamų 
I ten japonų nugalėt ameri- 
i kiečius.

Kodėl Nacię Orlaiviai 
Neatakuoja Anglę?

Berne, Šveic. — Hitlerio 
propagandos ministeris J. 
Goebbels sakė per radiją, 
kad didžioji dauguma Vo-< 
kietijos orlaivių veikia prieš 
Stalingradą, todėl naciai ne
gali eikvot savo oro jėgų 
atakomis prieš Angliją, bet 
toliau, esą, tai nacių orlai
viai vėl galėsią pleškint An- 
gliją-
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Prasta Padėtis Argentinoje ir 
Čilėje

Prieš virš savaitę laiko Buenos Aires 
mieste, kaip sakė pranešimai, buvo su
ruoštas didžiulis fašistų mitingas. Daly
vavę net 18,000 žmonių, žinoma, dau
giausiai fašistų arba jiems artimųjų. 
Kalbėtojai sakę “ugningas” kalbas, smer
kiančias.... Jungtines Tautas. Daugiau
siai tekę Jungtinėms Valstijoms. Kiek
vieną kartą, kai nuo estrados pasigirsda
vo žodis “Jungtinės Valstijos,” sako 
spaudos korespondentas, tai publika 
švilpdavo ir pasiutiškai rėkdavo.

Argentinos fašistam “ant korno” už
mynė mūsų valstybės sekretoriaus padė
jėjas, Mr. Sumner Welles, kai jis primi
nė, kad Argentina ir Čilė pasitarnauja 
mūsų priešams, nes iš ten fašistinei A- 
šiai teikiama žinių apie Jungtinių Tautų 
laivų judėjimą Atlantike.

Aišku, Mr. Welles sakė tiesą, bet argi 
fašistams tiesa kada nors tiko ?!

Čilės respublikos prezidentas, senjoras 
Rios buvo žadėjęs atvykti į Jungtines 
Valstijas pasisvečiuoti, tačiau, po Mr. 
Welleso kalbos, sakoma, tam tikri sluog- 
sniai neleidę jam išvykti ir Rios savo 
vizitą nukėlė ateičiai. Šis faktas taipgi 
nerodo gero.

Turime atsiminti, kad Argentina ir 
Čilė Pietų Amerikoje užima strategišką 
poziciją ne tik politiniu atžvilgiu, bet ir 
strateginiai - geografiniu.

Palikę Čilę (kaipo mažesnės reikšmės 
kraštą) į šalį, pažiūrėkime į Argentiną. 
Fašizmas ten buvo auklėjamas per pa
starąjį dešimtmetį. Ten gyvena didelis 
skaičius italų, didelis skaičius vokiečių, 
na, ir didelis skaičius ispanų. Be to, is
panų kalba Argentinoje yra valstybinė 
kalba ir Argentinos žmones su Ispanija 
rišo ir teberiša tradiciniai ir istoriniai 
ryšiai.

Šiuo metu, kai Ispanijoje siaučia juo
doji reakcija, fašizmas, ispanai falangis- 
tai (fašistai) Argentinoje rado didelę 
dirvą veikti ne tik tarp ten gyvenančių 
ispanų, bet ir tarp argentiniečių. Ir šis 
faktas daugiau negu kas kitas akstiną 
šių dienų fašistinį judėjimą Argentinoje. 
Argentina palaiko diplomatinius ryšius 
su fašistine Ašimi ir fašistinių valstybių 
diplomatai uoliai ten dirba, skleisdami 
pragaištingą savo propagandą. Tarp Is
panijos ir Argentinos palaikoma preky
ba, o su prekyba gabenama fašistinė pro
paganda.

Tuo pačiu laiku darbininkų judėjimas 
Argentinoje slopinamas, — slopinamas ir 
visokis pažangus žmonių judėjimas. O 
reikia atsiminti, kad tik darbininkų ju
dėjimas, tik pažangusis žmonių judėji
mas tegali ryškiai ir energingai kovoti 
prieš fašistinį slibiną.

Nepaisant to visko, Argentinoje anti
fašistinis judėjimas yra stiprus ir jis*vis 
auga. Tasai judėjimas dar labiau augtų 
ir jam lengviau būtų kovoti su žmonijos 
neprieteliais fašistais, jei mūsų krašto 
politika būtų kitokia linkui fašistų.

Kai Argentinos anti-fašistai reikalau
ja nutraukti ryšius su fašistine Ašimi, 
tai to krašto fašistai tuojau šitaip jiems 
atsako: “Pažiūrėkite į Jungtines Vals
tijas, ką josios daro. Nors kariauja su 
tūlomis fašistinėmis valstybėmis, tačiau 
palaiko ryšius su fašistine Suomija, su 
fašistine Ispanija ir su fašistine Fran- 
cijos Vichy valdžia.”

Iš tikrųjų, jei mūsų kraštas pradėtų 
griežtą kovą prieš fašistus,—kovą visu 
frontu, tai labai daug padėtų anti-fašis- 
tams Argentinoje ir Čilėje; tai pagelbėtų 
tų kraštų žmonėms priversti savo vyriau
sybes nutraukti ryšius su fašistinėmis 
valstybėmis ir įstoti į Jungtinių Tautų 
šeimą.

Dar geriau būtų, jei Anglija, mūsų

krašto padedama, atidarytų antrąjį fron
tą Europoje. Kai Argentinos žmonės ma
tytų, jog fašistinė Ašis yra ne juokais 
mušama, kai jie matytų, jog Hitleris 
greit bus sunaikintas, tuomet jų ūpas 
pakiltų, o fašistiniai elementai, kurie 
iki šiol dar vis tikisi, būk fašistinė Ašis 
karą laimės, susmuktų.

Kitaip žodžiais: juo Jungtinės Tautos 
(ypačiai Jungtinės Valstijos) užim griež
tesnę poziciją link fašistinių kraštų, tuo 
greičiau Argentina ir Čilė bus galima pa
kreipti Jungtinių Tautų pusėn.

“Mes Galime Karą Pralaimėti”
Šitaip pareiškė antrojo fronto priešas 

Mr. Wm. Philip Simms iš Washingtono 
spalių 10 dieną. Jis, kaip ir kiti antrojo 
fronto priešai, labai norėtų, kad Sovie
tų Sąjunga ir Chinija išlaimėtų mums 
karą. Bet apsidairęs pradeda matyti, kad 
neatidarymas antrojo fronto, dėl kurio 
Sovietų Sąjungos spauda ir premjeras 
Stalinas taip kietai pasireiškė, gali pri
vesti Jungt. Tautas prie didesnio nesusi
pratimo ir Ameriką — prie karo pra
laimėjimo.

Jis jau sutinka, kad, jeigu laikinai Hit
leris ir neišliptų Amerikoj, tai jis, įsiga
lėjęs Europoj, Azijoj ir Afrikoj taip A- 
merikos prekybą aprėžtų, kad už metų 
kitų mes pasijustume esą Hitlerio ne
laisvoje.

Kad tatai neįvyktų, tai reikalingas vie
ningas, draugiškas ir 'solidarus visų 
Jungtinių Tautų veikimas, svarbiausiai 
— antrasis frontas.

Apie Hitlerininkų Nuteisimą
Prezidentas Rooseveltas pareiškė, kad 

karui užsibaigus bus patraukti atsako
mybėn kriminalistai hitlerininkai, kurie 
žudo pavergtų šalių žmones. Tatai jau 
ne pirmu kartu girdime.

New Yorko “Times” rašo: “‘Pakarki
me Kaizerį’—Girdisi Naujose Gaidose.” 
Taip, ir laike Pirmojo Pasaulinio Karo 
buvo garsiai šaukiama, kad kaizeris bus 
pakartas, kad submarinų komandieriai 
bus pakarti. Versailės sutartyj punktai 
227 ir 228 reikalavo atiduoti teismui kal
tininkus. Buvo nužymėta apie 600 bude
lių kaizerininkų teisti, bet demokratija 
juos “užmiršo” ir daugelis iš tų budelių 
dabar vėl, dar drąsiau, žudo nekaltus 
žmones!

Prezidento grūmojimas geras, tik ne
reikia jį ateityj užmiršti, kaip užmiršome 
kaizerio pakorimą. Mes manome, jog ka
da ateis budeliškam hitlerizmui galas, tai 
šimtams budelių hitlerininkų ir jų bernų 
Kvislingų ir Kubiliūnų teismo nereikės— 
pati liaudis su jais ten apsidirbs.

Skaudančiomis Galvomis
“Ekspertai”

Nemaloniausias dalykas yra tame, kad 
šio karo metu priviso tiek visokių karo 
“ekspertų”, kurie nieko neišmano, bet 
daug “leidžia štymo”.

Kada Hitleris užpuolė Sovietų Sąjun
gą, tai tos rūšies “karo ekspertai” suti
ko, kad Hitleris karą laimės. Tik vieni 
sakė, kad jis laimės per keturias savai
tes, o kiti davė du mėnesius laiko. Re
akcininkas Martin Dies tesuteikė tik 30 
dienu.

Kada milžiniškos Hitlerio jėgos už
gulė Maskvą, tai jie visi sutiko, kad 
“Maskva žus.” Anglijoj karo “ekspertai” 
ir spauda jau ruošė anglų liaudį prie 
pralaimėjimų ir pasakojo, kad Sovietų 
Sąjunga galės “gerai laikytis už Uralo 
Kalnų.”

Rodosi ir vaikui aišku, kad visas 1942 
metų Hitlerio ofensyvas susmuko. Jis 
susmuko prie Voronežo. Jis susmuko ir 
prie Stalingrado. Ir Raudonosios Armi
jos didvyriškumas sunaikino ne vien 
1942 metų Hitlerio planus, bet abelnai 
karo laimėjimo planus.

Dienraštis P. M., vienas iš rimtesnių 
laikraščių, dažnai talpina savo korespon
dento apklausinėjimus tūlų karo „eks
pertų.” Veikiausiai kokių menkučių, nes 
kariuomenės vadovybė neturi laiko ir 
reikalo savo planus ir nuomonę atidengti. 
Ir kas “ekspertas,” tai vis nauja nuo
monė. Kai Raudonoji Armija muša prie
šą, tai jų optimizmas pakilęs, jeigu prie
šingai — jie skleidžia nusiminimą, pe
simizmą.
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Antras Frontas Prieš Hitlerį ir Kodėl 
Nebombarduoja Japonijos iš Chinijos?

Ir pas mus yra žmonių, 
kuriems “savi marškiniai” 
yra arčiau prie skuros, ne
gu bendri Jungtinių Tautų 
reikalai, negu bendri karo 
laimėjimai. Toki žmonės 
trukdo prezidento Roose- 
velto* įsakymus pasiųsti tū
las mašinas į Sovietų Są
jungą. Toki žmonės truk-: 
do ir antro fronto atidary
mą, kaip Anglijoj tūli išsi
reiškė, kad jiems tas kai
nuotų “kūną ir kraują.”

Tos pačios rūšies žmo
nėms negana, kad Sovietų 
Sąjunga laiko frontą prieš 
Hitlerį, Mussolinį, Vengriją, 
Finliandiją, Rumuniją, Slo4 
vakiją, visokius nacių talki
ninkus iš Ispanijos, Danijos, 
Norvegijos,- Holandijos, 
Francijos ir net lietuviškų 
fašistėlių gaujas. Jiems ne
gana, kad Sovietų Sąjunga 
jau pusantrų metų viena 
kaunasi prieš tas barbariš
kas jėgas, gindama visų 
Jungtinių Tautų reikalus, 
suteikdama laiko Anglijai 
ir Amerikai geriau prisi
rengti karui. Jie stoja prieš 
antrą frontą, kaip lietuviški 
pro-naciai iš “Naujienų”, 
bet jie reikalauja antro 
fronto prieš Sovietus, rei
kalauja, kad Sovietų Sąjun
ga atidarytų frontą prieš 
Japoniją. Ir tą savo naciš
ką tikslą pridengia neva A- 
merikai “gero vėlindami,” 
kalbėdami, kaip iš Vladivo
stoko arti yra Japonija. 
Vienok jie užtyli, kad pyie 
esamų sąlygų Vladivosto
kas gali likti Japonijos ran
kose.

Suprantama, kad Vladi
vostokas ir kitos Sovietų 
Sąjungos Tolimų Rytų te
ritorijos gali būti naudingos 
užpuolimui ant Japonijos, 
jeigu tam Sovietų Sąjunga 
ir Jungtinės Tautos turėtų 
jėgų. Aišku, kad prie užtek
tino jėgų skaičiaus tas pa
dėtų bendriems reikalams. 
Bet iš vienos Sov. Sąjungos 
to reikalauti, tai yra bepro
tystė ir velijimas blogo 
Jungtinėms Tautoms, nes 
Sovietų - Japonijos karas, 
vietoj pagalbos, galėtų vir
sti tik nauja nelaimė. Jėga 
nugali jėga. Ir nereikia no-i 
rėti, kad viena Sovietų Są
junga galėtų sėkmingai ve
sti karą prieš Hitlerį ir jo 
talkininkus, kuomet dar nė
ra antro fronto Europoj. 
Pasakos, būk užtektų Sovie
tams tik “paskolinti” tas te
ritorijas Anglijos ir Ameri
kos jėgoms, yra tuščios ir 
nesąmoningos. Jei mes už
tektinai turėtume ten jėgų, 
tai nereikėtų mums muštis 
Australijos pakraštyj, ne-

ją, kad jie reikalauja ne 
teritorijų “paskolinimo,” bet 
reikalauja, kad viena So
vietų Sąjunga visais fron
tais vestų už mus karą. Ar 
ji tą gali atlikti, ar turi 
tam jėgų, tai tas juos ne
interesuoja, nes jiems savi 
marškiniai “prie skuros”, o 
Sovietų Sąjungos jie nei ne-< 
nori laimėjimo, teisingiau, 
jie nori jos pralaimėjimo. 
Žinoma, .prie šios rūšies 
reikalautojų nepriklauso nei 
vienas mūsų šalies valdinin
kas, karo vadas, bet pri
klauso “Naujienos”, kurios 
antro fronto klausime sako: 
“Palikime tą klausimą ka
ro specialistams.” Kurios 
sako No. 2, 1942: “Naujie
nos” niekuomet neturėjo 
pretenzijų būt karo eksper
tu.” Bet Sovietų Sąjungos 
klausime jos pasiskelbia di
džiausiu karo “ekspertu”. 
Jos aiškina, kad “durnas” 
dalykas Raudonajai Armijai 
muštis ir eikvoti “savo jė
gas toms išdraskytoms sri
tims atkariauti.” (No. 23, 
1942), kad geriau Sovietai 
kariautų prieš Japoniją.

Taigi, “Naujienų” nesąži- 
niškumas ir tuščias prieka
biavimas prie Sovietų Są
jungos yra aiškus. Tokios 
linijos laikosi ir kiti pro- 
naciai. Jiems antras frontas 
prieš Hitlerį Europoj, tai 
“negalimas”, tada mes ir 
“silpni”, ir “laivų neturi
me”, ir tas “kūną ir krau
ją” mums atseis, ir galų ga
le jie reikalauja, kad liau
dis tylėtų, kad tą klausimą 
paliktų tik “karo eksper
tams.” Bet kada ima kalbė
ti apie Sovietų Sąjungą, tai 
tada jie virsta didžiausiais 
“karo ekspertais.” Jie ma
to, kad ?‘Hitlerio armija, 
kaip peilis per sviestą, taip 
ji per Raudonąją Armiją 
pereis.” Tada jie mato 
“blitzkrigus” ir kitus ga
lus.

Jeigu jau taip paranku 
mums būtų bombarduoti 
Japonijos centrus iš Vladi
vostoko, tai kodėl mūsų lėk
tuvų eskadros nebombar
duoja Japoniją ir jos cent
rus iš piet-rytų Chinijos? 
Juk ypatingai dabar chinai 
išstūmė iš svarbių Chinijos 
sričių japonus Chenkiang 
provincijoj. Ten chinų ran
kose yra šimtai ir šimtai 
mylių pakraščio. Ten yra 
ir gatavų orlaukių, kaip ku
riuos chinai atėmė iš japo
nų. Ten yra ir mūsų orlai- 
vyno eskadrilės, kurios gel< 
be j a chinams.

Iš pietų - rytų Chinijos 
galima pasiekti Japonijos 
svarbiausius centrus dar

Japonijos užpuolimų centro 
prieš Australiją ir kitas tal
kininkų pozicijas.

Gal būti tam yra stoka 
jėgų. Gal būti lėktuvai karo 
ffronte labiau reikalingi, 
nors ten karo fronto iš viso 
—neskaitant Chinijos — ir 
nėra. Bet jau vienas dalykas 
yra pilnai aišku, kad tas pa
liekama ne todėl, kad nebū
tų iš kur Japoniją bombar
duoti. Vladivostokas su Cha. 
barovsku arba Kamčatka 
nėra nei arčiau, nei geres
nės pozicijos Japonijos bom
bardavimui, kaip yra piet- 
rytų Chinija.

Todėl, tie, kurie kalba a- 
pie tai, kad Sovietai “pasko
lintų” Amerikai ir Anglijai 
Vladivostoką ir kitas bazes 
bombardavimui Japonijos, 
kalba taip, kad jie nori, kad 
Sovietai vestų dar vieną ka
rą, nes ir vaikui yra aišku, 
kad jeigu SSSR “paskolin
tų” tas teritorijas, tai tuo
jau tarpe Japonijos ir So
vietų Sąjungos ant kelių 
tūkstančių mylių sausžemio 
ir vandens prasidėtų dar 
vienas baisus karas, kuris 
šiandieninėj padėtyj labai 
pageidaujamas Hitleriui, 
kuriam sunku Vakaruo
se įveikti Raudonąją Armi
ją.

Vai. Sūnus.

Tarybų Sąjungoje: Brolis 
ir sesuo tapo apdovanoti 
ordinais už nepaprastą pa
sižymėjimą kovoje prieš 
vokiečius. Tai yra Vasi- 
lius Kuziarinas ir jo sesuo 
— Aleksandra Kuziarinai- 
te.

Anot mūsų presmano 
Dainiaus, kas turi sveikatą, 
tam viskas yra sveika.

SPRENDIMAS PAGAL 
PAVADINIMĄ

Mano juokų brolis Teodo
ra Slapšys, dar mažu ber-* 
niuku būdamas, nuėjo su tė
tušiu į Kauno zoologijos so
dą. Ten tarp kitų įvairių 
gyvūnų jam pirmą kart te
ko pamatyti jauną, gražų 
paršiuką.

— O koks čia gyvūnėlis, 
tėveli? — užklausė Tadu
kas.

NE VISI NAMUS
PRARŪKO

— Čia, mano sūneli, yra 
kiaule, — paaiškino tėvas.

— Kiaulė? — nustebo Ta
dukas. — Tai kodėl žmonės 
tokį gražų gyvūnėlį taip ne
gražiai vadina?

Išvada: Niekad negalima 
spręsti ką nors tik pagal 
pavadinimą.

Daugelyje atvejų įsivaiz- 
dinimas yra baisesnis už re
alybę.

DIDŽIAUSIAS TINGINYS 
MOKYKLOJ

Prie mūrinio namo stovi 
patenkintos išvaizdos pilie
tis ir rūko cigarą. Dūmai 
net verptais sukasi aplink. 
Tuo tarpu prieina kitas, ne
rūkantis pilietis ir klausia:

— Ar tamsta visuomet 
rūkai?

— Taip.
— O kiek per dieną ci

garų surūkote?
— Kai kada keturis, pen

kis, šešis....
— Aja! Tiek daug pinigų 

tamsta dūmais paleidi! Tik 
parokuok, kiek per metus 
tavo pinigų sudega! Galė
tumei tokį puikų mūrą, 
kaip šis, įsigyti, — aiškino ■ 
nerūkorius, rodydamas pirš
tu į mūrinį namą.

— O tam ta, ar nerūkai?
— Ne.
— O kiek mūrinių namų

Tėvas, bardamas savo ne
tikusi studentą sūnų:

V V 4.

— O kas mokykloje dau
giausia tinginiauja, nesimo- 
kina, tik dairos aplink ir 
žiūri, kaip kiti sunkiai mo
kosi?

Sūnus: — Jeigu taip labai 
nori žinoti, aš tau mielai 
pasakysiu. Na gi, mokyto
jas!

Kartais durnuose atsa
kymuose randasi gana daug 
teisybės.

PER UŽSIMIRŠIMĄ

Teisėjas: — Tamsta sa
kaisi išmetęs savo moterį 
per langą iš trečio aukšto 
tiktai per užsimiršimą?

reikėtų mums muštis ant 
Alaskos salų — Kiška ir 
kitų, būtų nereikėję atiduo
ti Japonijai Burmą, Sumat
rą, Javą, turtingąsias Ho
landijos kolonijas su 70,000,- 
000 gyventojų, Singapūrą, 
tą didžiausią Anglijos tvir
tovę ir Hong- Kong, kitą 
Anglijos Gibraltarą.

Kodėl tą turėjome laiki
nai užleisti Japonijos im
perialistams? Todėl, kad 
mus netikėtai užpuolė, kad 
mes nebuvome užtektinai 
prisirengę, kad atremti Ja
poniją.

Jeigu mes ten negalėjome 
atsilaikyti, tai kodėl mes 
galėtume atsilaikyti Vladi
vostoke, Kamčatkoj ir kito
se Sovietų Tolimų Rytų te
ritorijose? Kodėl mes nega
lėjom apginti savo teritori
jų, o galėtume apginti So
vietų Sąjungos teritorijas? 
Čia jau ir paaiški tų, ku
rie reikalauja Sovietų Są-
jungos “paskolinti” teritori-

sekmingiau, kaip iš Vladi
vostoko. Jeigu iš Vladivos
toko iki Tokio yra apie 650 
mylių, tai iš piet-rytų Chi
nijos į Japonijos karo lai
vyno bazes ir industrinius 
centrus, kaip tai Nagasaki, 
Sasebo, Yanagawa, Fukuo
ka ir kitus yra dar arčiau. 
Gi Korėjoj toki japonų cen
trai, kaip Fusan, taip pat 
arčiau. Iš piet-rytų Chini
jos arčiau yra Japonijos ir 
toki centrai, kaip Osaka, 
Kayoto, Kobe, negu nuo 
Chabarovsko arba lygiomis 
su atstumu nuo Vladivosto
ko. Gi japonų didžiulė sala 
Taiwan (Formosa), tas 
svarbiausias Japonijos cen
tras puolimui Chinijos, iš 
kurio puolė ir Filipinus, yra 
tik apie 200 mylių nuo Chi
nijos..

Nėra aišku, kodėl nebom
barduojama Japonija iš Chi
nijos ir kodėl dar nei vienos 
bombos mūsų lėktuvai nenu-
metė ant Formosos salos, to

tamsta turi? Kaltininkas: — Taip. Aš
— Nei vieno neturiu. | ėmiau ir pamiršau, kad
— Tokiu atveju gal jums mes persikraustėm iš pir- 

bus žingeidi; žinoti, kad šis mojo į trečią aukštą, 
mūrinis namas yra mano. Sufiksino Prof. Krienas

Chinijos medicinos studentei stebi operacijas, daromas
karo fronte sužeistiems kariams.
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Nauji Daviniai Apie
Dostojevskį

(Pabaiga)
Dabar man pasakė, mie

lasis broli, kad šiandien ar 
rytoj mums teks išvykti. Aš 
prašiau, kad leistų su tavi
mi pasimatyti. Bet man at
sakė, kad tai negalima; ga
liu tau parašyti tik šį laiš
ką, į kurį ir tu pasiskubink 
duoti atsakymą. Aš bijau
si, kad tu kaip nors suži-. 
nojai apie mūsų nuteisimą 
mirti. Kai vežė į Semenovs- 
kio aikštę, pro karietos lan
gus mačiau daugybę žmo
nių; toji žinia ir tave pa
siekė, ir tu buvai susirūpi
nęs mano likimu. Užtat da
bar tau jau bus lengviau. 
Broli! Aš nenusiminiau. Gy- 

* venimas visur gyvenimas,
< gyvenimas mumyse pačiuo

se, bet ne už mūsų. Šalia ma
nęs bus žmonės, būti žmo
gumi tarp žmonių ir tokiu 
likti visados, nenusiminti 
nors ir didžiausiose nelal- i 
mėse — štai kur glūdi gy
venimo esmė, štai koks už
davinys. Aš tai supratau. Ši 
idėja įsiskverbė į mano kū
ną ir kraują. Taip! Teisy
bė ! Ta galva, kuri kūrė, gy
veno aukštesniu meno gyve
nimu, kuri suprato aukštes
niuosius dvasios reikalavi
mus ir su jais susigyveno, 
jau nusirito nuo mano pe
čių. Pasiliko tiktai atmintis 
ir vaizdai, sukurti ir dar 
neįkūnyti. Tiesa, jie mane 
užnuodys! Bet manyje pasi
liko širdis, tas pats kūnas ir 
kraujas, kurs taip pat gali 
ir mylėti, ir kentėti, ir gai
lėti, ir atsiminti, o tai vis 
dėlto gyvenimas. On voit le 
soleil! (Saulę matyti!). Na, 
sudiev, broli! Neliūdėk dėl 
manęs!...”

Caro pyktis nesiliovė per
sekiojęs nuteistųjų per visą 
jų liūdną kelionę į katorgą 
ir dar net iki jų bausmės 
įvykdymo galo. Tobolsko į- 
sako dokumentuose yra spe
cialių nurodymų apie tai, 
kad “Viešpačio imperato
riaus toks noras, jog nusi
kaltėliai visa šio žodžio 
prasme, būtų suimtiniai, ti
krai atatinką pasmerkimą: 
ateityj jų būvio palengvini
mas turi priklausyti nuo jų 
elgesio ir nuo monarcho 
gailestingumo, bet ne nuo 
artimiausios vyresnybės 
nuolaidumo, nenuilstamai 
ir griežtai priežiūrai vyk
dyti turi būti paskirti pati
kimi valdininkai.”

Dar aiškesnis nepermal
daujamas Nikalojaus kerš
tingumas pasireiškia jo at
sakyme į Omsko komendan
to 1852 m. kovo 25 d. pra
šymą. Tada Dostojevskis ir 
Durovas kentė ištrėmimą 
jau trečiuosius metus. Ten 
buvo prašoma “turint gal
voj gerą elgesį, klusnumą ir 
uolumą darbe, juos iš ka
torgininkų perkelti į kari- 
nių-laikiniu areštantų sky
rių, atleidžiant nuo peilinių 
geležų.” Karo ministerija 
kreipėsi į carą, norėdama 
“išprašyti” a t i t i n k amą 
sprendimą. Bet “monarcho 
sutikimo į šį pasiūlymą ne
buvo gauta.” Kaip klydo 
vėliau Dostojevskis, many
damas, kad Nikalojus I, pa
keisdamas mirtie^ bausmę 
“pasigailėjo jo jaunystės ir 
jo talento!”

Sibiro korpuso komandi- 
ras, baigiantis Dostojevskiui 
skirtam katorgos darbų lai- 

4 kui, kreipiasi į vyriausiąjį 
štabą, teiraudamasis, kur 
turi būti paskirtas šis “nu
sikaltėlis,” kuris teismo

sprendimu, katorgos laikui 
pasibaigus, turi būti priim
tas eiliniu į kariuomenę. 
Reikalas vėl patenka į Ni
kalojaus I rankas, jis 1855 

i m. lapkričio pabaigoj įsako 
. Dostojevskį paskirti į Sibi
ro kariuomenės linijinį kor
pusą mažesniuoju laipsniu, 
“laikant jį griežčiausioj 
priežiūroj.”

Taip pasibaigė pats sun
kiausias Dostojevskio gyve
nimo laikotarpis. Neveltui 
Dostojevskis savo laiškuose, 
rašytuose tuojau išėjus iš 
katorgos, laikė “tuos ketve
rius metus” laiku, “kada aš 
buvau gyvas palaidotas ir 
uždarytas į karstą.” Dabar 
daugiausia jis trokšta “kny- i 
gų, rūpinasi, kad galėtų ra-: 
šyti ir kasdien po keletą va
landų pabūti vienas...” Rei
kia pastebėti, kad katorgi
nė bausmė Dostojevskiui 
buvo ypatingai sunki dėl to, 
kad jam buvo uždrausta li
teratūrinė veikla.

Bet grandinėmis sukaus
tytas rašytojas nė vieną mi
nutę nenutraukė savo išvi
dinio stebėjimo, galvojimo 
ir sumanymų darbo. “Kiek 
aš iš katorgos išsinešiau 
liaudies tipų ir charakte
rių... Kiek valkatų ir galva
žudžių istorijų, kiek iš viso 
juodos ir liūdnos buities. Iš
tisiems tomams užteks...” Ir 
nors kaip reikiant ir nebu
vo galima rašyti, bet nuo 
savo stebėjimų ir įspūdžių 
atsitiktinų užrašinėjimų 
Dostojevskis neatsisakė ir 
katorginėse kareivinėse.

Išliko senas, pageltęs jo 
paties padarytas sąsiuvinis, 
susiūtas iš rašomojo popie
riaus j lapo aštuntadalį. Tai 
pirmoji Dostojevskio užra
šų knygutė, išsilaikiusi iki 
šių dienų. Tai palydovė jo 
“ištrėmimo metų”: joje tik
sliai skiriami katorgos, ka
reiviavimo ir apgyvendini
mo laikotarpiai. Ji nutrūks
ta 1860 m. rudenį, vadinasi, 
tuo metu, kai rašytojas grį
žo j Petrapilį.

Ji skiriasi nuo kitų Do
stojevskio užrašų knygučių 
gausumu intymių pastabų, 
epileptinių apalpimų regis
travimo gydytojų receptų, 
gydymo dienoraščių, są
skaitų, adresų ir k. d., šalia 
kūrybinių štrichų, planų, 
konspektų ir programų. Si
biro sąsiuvinis perdėm su
daro literatūrinę medžia
gą. Tai visokie būdingi po
sakiai, priežodžiai ir mįslės, 
častūškų gabalėliai, įvairūs 
katorgos ir kareivinių są
mojai.... Kai kurie užrašai 
liudija apie liepsningą ka
reivinių katorgos margu
mą; čia užrašyti ukrainiški 
totoriški ir žydiški posa
kiai. Tik keletas užrašų tu
ri grynai asmeninių atsimi
nimų ir paties įspūdžių po
būdį.

Šis sąsiuvinis daug padėjo 
Dostojevskio kūrybiniam 
darbui. Šio literatūros san
dėlio1 žodinės atsargos bu
vo panaudotos Užrašuose iš 
mirusiųjų namo; Stepanči
kovo kaime ir beveik visuo
se didžiuosiuose jo roma
nuose, neišskiriant ir Bro
lių Karamazovų.

Dostojevskio didžiųjų ro
manų juodraščiai, planai ir 
užrašai, jo susirašinėjimas 
su 60—70-jų metų veikėjais 
naujais duomenimis pratur
tina’ Dostojevskio biografi
ją ir kūrybinę istoriją jo 
gyvenimo paskutinių dvide
šimties metų. Didelę biogra
finę reikšmę turi ir nauji 
duomenys apie rašytojo

Jungt. Valstijų kariuomenės inžinieriai darbe prie tiesimo kelio, einančio nuo Ed
monton, Alberta (Kanadoje), iki Fairbanks, Alaskos. Šis kelias bus užbaigtas 

. gruodžio menesį, — keliais mėnesiais anksčiau negu buvo numatyta. Keliu bus 
naudotasi gabenimui Amerikos karinių jėgų į Alaska.

Žirklės Išgelbėjo
(Feljetonas)

Tur būt užėjo Dievo koro- 
nė, ponai ir ponios, ant mū
sų elitos, vyrų su pretenzi
jomis prie valstybinių titulų 
ir kurie ton linkmėn smar
kiai dirba, kitais žodžiais, 
kovoja dėl atvadavimo Lie
tuvos nuo “bolševikų ir... 
nacių.” Su naciais jokio var
go nebūtų ir faktinai jokių 
nesusipratimų neturėta su 
jais, bet tie, mūsų priete- 
liaus Hearsto prakeiti, bol
ševikai nesukalbami. Jei ne 
bolševikai, mūsų kova ir va
davimo darbas būtų jau se
nai baigtas; Lietuvoj būtų 
įvykintas pastovus “naujas 
parėdkas” ir nacių “sukur
tas naujas lietuvis” jau be 
jokios baimės būtų galėjęs 
vykinti savo kultūrą ala 
Hitler.

Tiesa, jau antri metai 
kaip ten gyvuoja tokis pa
rėdkas, bet kur gvarantija, 
kad ne laikinai, o tas “laiki
nai” sudaro mūsų šviesuo
menei nemažo rūpesčio *— 
gink, Dieve, bolševikai su
mala nacius į zuparą, kas 
tuomet? Aišku, “neo-lietu- 
viui” tuomet vietos nebėra 
Lietuvoj, ten paima gaspa- 
dorystę vėl tie patys sermė
giai, kurie 1940 metais į- 
vykino Atlantik Čarterio 
dėsnius, (pirma negu Čarte- 
ris buvo pagamintas) —lai
svai nusisprendė, kaip jie 
nori gyventi.

Gi taip gyventi, kaip jie 
nori, mes visa ponstva su 
Smetona priekyje visai ne
sutinkame, tai ne gyveni
mas. Kas matė, kad Lietu
voj sermėgiai būtų be boso, 
be antstolių ir be Smetonos 
— tai komunizmas, prie ko 
mes negalime daleisti ir pri
valome kovoti, ką ir daro
me. Tai kovai panaudojame 
visus savo resursus ir ga- 

“drauges” ir “bendrakelei
ves”: apie jo pirmąją žmo
ną Mariją Dimitrijevną Isa- 
jevą, mirusią 1864 m. džio
va; apie Oną Vasiljevną 
Korvin-Krukovską (Žakla- 
rą, ištekėjus), generolo duk
terį, susižavėjusią 6 0 - 
jų metų sąjūdžiu ir da
lyvavusią Paryžiaus komu
noj; apie Apolinariją Suslo- 
ką, pažangią 60-jų metų 
studentę, Dostojevskio žur
nalų bendradarbę, tapusią 
žaidėjo Polinos ir eilės kitų 
“išdidžių” jo herojinių pro
totipu; apie keistą nuoty
kių ieškotoją Martą Braun- 
Paniną, keliavusią po visą 
Europą, gyvenusią Marsely 
ir Gibraltare, buvusią Ro
terdamo kariniame kalėji
me ir Londono policijos 
rankose, dvi savaites po 
Temzės tiltais gyvenusią su 
Londono valkatomis; galop 
apie antrąją rašytojo žmo
ną Oną Grigorjevną Snit- 
kiną, palikusią brangius at
siminimus, dienoraščius ir 
kitus Dostojevskio užrašus.

L. G—nas.

bumus. Prie progos, džiugu 
pabrėžti, kad mums netrūk
ta ir talkininkų, kurių žy
miausias yra Hitleris. Jo 
sukurti nauji vokiečiai — 
naciai atlieka mūsų pageD 
daujamą darbą, kariaudami 

I prieš bolševikus, o mes, jo 
i ideologiniai kolegos, prade
dant leide Astor ir baigiant 
Grigaičiu, nepaisant visokių 
kliūčių, padedame Adolfui 
kariauti. Kaip?

O...., tam yra įvairūs bū
dai, kaip sakoma, kas nori 
mušti — suranda ir lazdą. 
Pavyzdžiui, padedame ves
dami šmeižimo kampaniją 
prieš Sovietus, Staliną, bol
ševikus ir visus tuos, kurie 
jiems pritaria; stojame 
prieš antrą frontą Europo
je; ardome vienybę žmonių, 
organizuodami įvairias va
davimo sąjungas, tarybas, 
fondus bei “valdžias”, etc.

Tai yra sunkus, reikalau
jąs nemažo pasišventimo ir 
kaž kodėl nepupliarus dar
bas. Pasekmės visuomet vie
nodos, kiekvienu kartu, da
rant sanskaitą rezultatų 
mūsų išeikvotos energijos 
vadavimui — nulius, o la
bai tankiai deficitas. O t, ir 
džiaugtas, jei nori.. Rodos, 
nesigailime nei popieros nei 
rašalo, diena iš dienos per 
savo gazietas kalame ir ka
lame žmonėms į galvas apie 
bolševikų “žiaurumus”, gi 
jie, kaip patrakę, kad jau 
ploja tai ploja Stalinui, Ti- 
mošenkai, Pavličenkai ir vi
siems bolševikams už naiki
nimą nacių. Ir ne tik kad 
ploja, bet dar rieškučiomis 
duoda pinigų jų pagalbai, o 
priedui, dar reikalauja ant
ro fronto!

Tie visi apsireiškimai, y- 
patingai finansinė apsireiš
kimų pusė, mūsų “tikrus 
lietuvius” — elitą varo į 
pasiutimą, gerbiamieji, net 
nežinome nei ko griebtis. 
Sąlygos susidarė gana ne
palankios, kurios trukdo 
mums atvirai išlieti per sa
vo gazietas tą, ką mes trok
štame bei manome, nes dar 
galima susilaukti Vonsiats- 
kio likimo, betgi reikalas 
verčia tęsti “vadavimo” 
darbą — Adolfui pagalba 
verktinai reikalinga. Kur 
išeitis?.... Sužiurome į Gri
gaitį — jis “ekspertas”:

“Daktare, sergame, duok 
medicinos?”

“Žirklės, avinai jūs, žirk
lės...” davė suprasti “herr 
doktor”.

A-a-a, atsidusome mes vi
si redaktoriai ir profesoriai 
ir reverandai, susispietę po 
skėčiu, kurį paliko a. a. 
Chamberlainas, po tąja gar
siąja Municho emblema, ku
rią inkorporavo ir “Lietu
vių Tautinė Taryba.” Nuo 
dabar redaguojame savo ga
zietas žirklėmis. Ir darbas 
palengvėjo ir atliekame tą 
patį “džiabą” kovoje prieš

! bolševizmą, kurią diriguoja 
; mūsų vadas Adolfas. Paė- 
Į mei, iškirpai, kas rašoma 
' “Beobachter’y”, “Kauener 
Zeitung”, “Į Laisvę”, arba 
Chicago “Tribune” bei N. 
Y. “Daily News”; ką sako 
leidė Astor, Dies’as, Hears- 
tas ir kiti antidemokratiniai 
žmonės — uždėjai savo bir-> 
bynės antgalvį ir gatava. 
Patogu ir gera užuvėja. At
sitikime investigacijos, kas 
jau mums ne naujiena, mes 
atsikertame: “no, no, mister 
FBI, mi for victory, mi gud 
boy, rašo taip tik kiti, mes 
tik informuojame visuome
nę; mi for Atlantik Čarter, 
mi no bolševik, mi no laik 
Hitlers mustaš, mi giv Roo
sevelt cigarnyčią....”

Mus čia žirklės kol kas 
išgelbėjo, bet tas nei kiek 
nepakeitė padėties rytų 
fronte. Tas mūsų gudravo- 
jimas nei kiek nesuminkšti
no raudonarmiečių; atbu
lai, jie dar su didesniu at
kaklumu mala nacius visa
me fronte ir tuomi puldo 
mūsų elitos ūpą. Žybteli kai 
kada viltis, bet tik trumpam 
laikui. Pavyzdžiui, gana go
džiai išsikirpom “žinią” a- 
pie atstatymą Stalino nuo 
vadovybės ir “likvidaciją” 
Paleckio, iš džiaugsmo pa
šokome net iki lubų ir rita 
telėjome: “jau bolševizmui 
kaput!”, bet.... pasirodė jog 
tai “wishful thinking” ir 
mūsų ūpas vėl nukrito iki 
zero.

Ir juo toliau, tuo tamses
nė darosi ateitis, iš Hitlerio 
“blico” jau teliko slieko 
sparta, mūsų avangardas— 
naciai jau suklupo, o su jų 
žlugimu pasibaigia ir mūsų 
viltis bent kada vėl atsisės
ti ant Lietuvos liaudies 
sprando. Tą savo atvi
rumą mes, ponstva, aiš
ku, neišreiškiame per 
savo gazietas, kaip “Nau
jienas,” “Draugą” ir joms 
panašias, tai būtų saužudy- 
stė; mat, nepaisant, kad mes 
niekiname sermėgius ir ne
norime pripažinti jiems jo
kių teisių, bet valgyti visgi 
norisi, o maistą ir kitus gy
venimo reikmenis gamina 
kaip tik jie, tad priseina 
prie Jų taikytis, kad ir ne
garbingu ir suktu būdu. Tik 
baimė ima: kas bus, kuomet 
ir ta mus palaikanti dalis 
visuomenės supras mus kai
po savo priešus ir nebebus 
nei Gestapo, nei geležipių 
vilkų ?!

Barbintas.

Subman'nas Nuskandino Lai
vą Netoli Kanados

St. Johns, Newfoundland. 
— Fašistų submarinas nu
skandino keleivinį New
foundland salos laivą, netoli 
Kanados. Su laivu žuyo 130 
asmenų ir 900 maišų užsie-' 
ninių pašto siuntinių, adre
suotų į Šiaurinę Ameriką. 
104 žmonės išgelbėta ir at
gabenta Kanadon.

-Trečias Puslapis

Rekratavimo Vajus Dėl Mechanikų
Karo Departmentas prane

ša, kad reikalinga apie 100,- 
000 patyrusių mechanikų ir 
technikų prieš lapkričio 1 d., 
prie Army Air Force, Signal 
Corps ir Ordnance Depart-1 
ment.

Šie specialistai yra dabar' 
reikalingi prižiūrėti įrengimus, 
šie mechanikai taip būtinai 
reikalingi, kad specialus re- 
krutavimo vajus yra pradėtas 
surasti vyrų, kurie gali atlikti 
šiuos . darbus.

Vyrai privalo būti tarp 18 
ir 44 metų, piliečiai Suv. Vals
tijų ir fizinės kvalifikacijos 
yra pagal reikalavimus milita- 
rinės tarnybos. Išimtis yra pa
daryta specialistams oro jėgų, 
kurie gali būti nuo 18 ligi 49 
m. ir bus priimti, nors dėl fi
zinių trūkumų negali ištarnau
ti pilną laiką.

Jie bus priimti kaipo eiliniai 
kareiviai, bet karininko arba 
techniko laipsniai dažnai duo
dami vyrams, kurie atlieka 
šiuos darbus. Patyrusieji vyrai 
reikalingi, ir paaukštinimas 
turėtų būti greitas kartu su 
padidinta alga. Kada eilinis 
kareivis gauna $50 į mėnesį, 
vyriausias saržentas (master 
sergeant), aukščiausias “non
commission” laipsnis, gauna 
$138. Apart algos, reikia at
siminti, kad armija apmoka 
visas išlaidas, valgį, drabužius,

butą ir medikalinę priežiūrą.
Kad nesutrukdyti produkci

jos progreso, visi vyrai, kurie 
nori įstoti kaip mechanikai ar
ba technikai, dabar turi gauti 
leidimą iš savo vietinės Selec
tive Service Tarybos prieš įsto
jimą į armiją.

Apribotam laikui Ši rekrū- 
tavimo programa duoda prity
rusioms mechanikams progą 
pasirinkti vieną iš trijų šakų 
— Air Forces, Signal Corps ir 
Ordnance Department, dėl ku
rios jie yra tinkamiausi. Po 
kiek laiko lavinimo, su armi

jų mašinomis ir taisyklėmis, 
jie bus kvalifikuoti kaipo me
chanikai ekspertai.

Army Air Force reikalauja 
i vyrų tarnauti kaipo radijo 
i operatoriai ir radijo mechani- 
I kai, lėktuvų šarvuotojai, me
chanikai, velderiai ir metalų 
darbininkai.

Signal Corps reikalauja vy- 
! rų, kurių patyrimas kvalifi
kuoja juos kaipo telefono ir 
telegrafo kabeliu sujungtojus 
(splicers), telegrafo ir telefo
no pataisytojus, radijo opera
torius, telegrafo spausdintojo 

! operatorius, telegrafo spaus- 
jdintojų, taisytojų ir telegrafo 
j ir telefono vielų šefus.

Ordnance D e p a r tmentas 
reikalauja instrumentų patai- 

jsytojų, “Diesel” inžinų mecha
nikų, elektrikų, optikų ir ra- 

'dijo inžinų mechanikų.

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

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

kad visados bus patenkinti.

Linksma Pare Kiekvieną Šeštadienį!
TURIME GERŲ VYNŲ IR DEGTINIŲ

Ateikite pasimatyti su Giviais
Geriausias Alus Brooklyne

459 GRAND ST.
Skersai nuo Republic Teatro

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

Paskutinė Išsiuntimo Diena 1-ma Lapkričio

ROBERT LIPTON 70I.^AREvET
ATDARA VAKARAIS. Tel. STagg 2-2178



Ketvirtas PuslApIs

PETRAS DRAMBLYS
Apysakaitė—Parašė Dėdė Vincas

SAKO, KANADOS VYRIAUSYBE EINA 
PASKUI VISUOMENĘ

landžiojo net pas policiją su 
skundais prieš Kongresą ir 
prieš Kliubą. Ten jiems dar 
labiau neišdegė, nes spardytis 
tenai negalėjo.

(Tąsa)
Petras, kaip ir kiekvienas jaunuolis, 

įsimylėjęs į tolimesnio kaimyno dukterį, 
Julę, ar teisingiau pasakius — paver
žęs iš savo draugo ir sodnas su sodnu 
kaimyno, Jurgio Diko, merginą, nieko 
nelaukęs ir apsivedė. Nors Julė buvo 
įsimylėjusi į Jurgį, o Jurgis į ją ir juo
du jau buvo nusitarę apsivesti. Bet Ju
lės tėvai, ypatingai motina,—visu griež
tumu spyrė ją tekėti už Petro. Gi ma
tydama, kad piktuoju nepalenks Julės 
širdies prie Petro, motina griebėsi išro- 
kavimo strategijos ir pradėjo gražiuoju:

“Kibą proto neturi, dukrele, kad nuo 
laimingo, gražaus gyvenimo pultumei į 
vargus? Čia nauja stuba, gražus ūkis ir 
tik vienudu, kaip balandžiai viename liz
delyje. O ten, kvaksanti nei pereklė viš
ta — uošvė, iš pupų nevarytinas senis, 
dvi seserys ir du broliai. Apsivesite ir 
turėsite išeiti pas kitą už samdinį ar į 
fabriką. O ir tą tavo Jurgį, ar prily
ginsi prie Petro? Čia vyras, kaip mulas, 
padirba už du, pakelia už keturis to
kius, kaip Jurgis; prie pinigo ir bile 
durniaus už nosies nevedžiojamas.”

Tik motinos nuolatinė agitacija pa
lenkė Julę, bet ne jos širdį, prie Petro, 
o Petro sunkių kumščių grąsinimai pri
vertė Jurgį nutolti nuo Julės. Bet tai 
buvo tik paviršutinė juodviejų persky
ra, perskirtos tik juodviejų lūpos, o ne 
išplėšti juodu iš vienas antro širdies. 
Jie išplėšė Julę iš Jurgio glėbio, bet jo 
širdyj paliko Julė, o jos širdyj — Jur
gis.

Petrui su Jule apsivedus, o rudenio 
vakarams pratysus, Jurgis tai su vienu, 
tai su antru savo broliuku vakarais at
eidavo pas Petrus, pinaklio palošti. Ju
lė skersai stalą, visuomet sėsdavo su 
Jurgiu į “partnerius,” nes juodviem 
geriausia sekdavosi supliekti antruosius. 
Tačiaus Petras tai iš Jurgio, tai iš Ju
lės akių pradėjo ką tai išskaityti ir tas 
išskaitymas ne juokais žnybteldavo jam 
į širdį.

Bet jis, nenorėdamas užgauti savo Ju
lytę neištikimybės žabeliu, kentė dantis 
sukandęs ir laukė tik priekabės, kad už 
ką nors su Jurgiu susipykti ir galuti
nai atsisveikinti ne tik su savo jaunys
tės draugu, bet ir su kaimynu. Jis net 
buvo sugalvojęs nedorą priemonę, kad 
tik Jurgį apvaginti. Jis net taikstėsi 
nunešti savo balną, įkišti į Jurgio dar
žinę nakties laiku, o dieną nuėjęs, iš ne
tyčių vėl atrasti, sukelti skadalą, ap
šaukti vagim ir pasakyti: “Nuo šios 
dienos, tu man nesi nei draugas, nei 
kaimynas! Nuo šios dienos tavo pra
keikta koja nepastovės ant mano kie
mo, o mano ant tavo!”

Vienok tokios nedoros priemonės jam 
neteko imtis, kuomet proga persiskirti 
Su Jurgiu įvyko savaimi. Vieną vakarą, 
kuomet jie, kaip ir paprastai, lošė pi- 
naklį, Petrui iš rankų iškrito viena ka- 
zyrė. O kada jis pasilenkė pasiimti ka- 
zyrę, po pastale pamatė, ko visai nesi
tikėjo pamatyti! Jo Julytės, viena basa 
kojytė, įlindus į Jurgio kelinių kišką— 
šildėsi, o Jurgio abi kojos laikė apka
binusios antrą jos kojytę!

Petras, tarsi šlėga į galvą gavęs, net 
apkvaito iš apmaudo. Iš jo akių, kaip 
ant priekalo padėtos įkaitusios geležies 
ir kūju užgautos — ištriško raudonos 
Žiežirbos... Kraujas užvirė gyslose... 
Jis pašoko ant kojų, trenkė kazyremis į 
Stalą, pagriebė Jurgį už gerklės, o ge
rai aplamdęs, apkumščiokavęs — išdrė
bė pro duris, įspyrė į sėdynę ir dadėjo:

“Kaimynas — ne kaimynas, draugas 
—ne draugas. Bet nuo šios dienos, at
mink, kad nei tu, nei tavo vaikas, neuž- 
keltumėt savo prakeiktos kojos ant ma
no kiemo! Sučiupęs bent vieną iš jūs ant 
Savo kiemo, tik išnarstytus kaulus per
inėsiu per tvorą!”

“Tai už ką jis ant tavęs taip pasiu
to, Juruk?” pasiteiravo pasitikęs Jurgį, 
pirmiau iš stubos išsprukęs, jo broliukas.

“Už ką?... Kibą tu nežinai Dramb
lio?! Užtūpė musė ant nosies, tai ir pa
siuto. .. Kvailys... Jis mislina, kad... 
Bet tu apie tai niekam ir nieko nesa
kyk.”

“Aš tylėsiu, ale ir tu vaktuokis... 
Argi tau nėra merginų? O kitu kart, į 
tokio meškino rankas pakliuvęs, broli, 
gali ir su velniu į pažintį sueiti.”

“Jeigu tu būtum buvęs vyras, tai ir 
jis būtų atsiėmęs... Kad jau skirtis, 
tai reikėjo ir atsisveikinti lygiomis. Gi

-
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tarnauja. Kada buvo atsi
kreipta į visas Kanados lietu
vių gyvuojančias organizaci
jas, tai tas pats buvo padary
ta ir į D.L.K. Vytauto Nepri-
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dabar... Jo brolį anas valkioja, o jis 
pro duris.”

“Tai, va... Už jo nuodėmes aš pakū- 
tavosiu. Tavo nuodėmės, tu ir pakūta- 
vok.” ;

Šitaip kalbėdamiesi broliai parėjo na
mon. O smarkiai užtrenkęs duris, Petras 
priėjo prie savo užkaitusiais veidais 
Julytės, suleido pirštus į jos plaukus 
ir kumščia kalendamas jai į nosytę, pa
graudeno: “Šį kartą aš tau dar dova
noju... Bet, dieve gink, sučiupęs antru 
kart, abiem išnarstysiu kaulus! Nuo šios 
dienos, žiūrėk, kad man nei kojos pas 
juos nenukeltumei, supranti?!”

Tai pagrąsinęs, pasuko ją už plaukų 
taip smarkiai, kad Julė, tartum suktinį 
šokdama, persisuko skersai kambarį, su
dribo į krėslą ir pravirko. Petras išėjęs 
pro duris ir smarkiai jas užtrenkęs, nu
ėjo į kūtę, pašėrė arklius, užlipo ant kū
tės, išsitiesė ant šieno ir pradėjo apgal
voti savo pasielgimo pasekmes. Iš vie
nos pusės, jis atsikvėpė daug lengviau 
išmetęs tą žvirgždą iš savo bato, kuris 
išeinant jam iš namų, taip įkyriai grauž
davo koją. Nuo jo širdies nuslinko tas 
nuožiūros slogutis, kuris iki šiol gulėjo. 
Bet jo sąžinė pradėjo bombarduoti jį ir 
bombardavo be jokios mielaširdystės, 
kuždėdama jam į ausį:

“Nejaugi tu, mulki1 ant mulkių, nei 
tiek dar nesupranti, kad meilė, tai ne 
diegas, kurį išrovęs iš vienos vietos, ga
li persodinti kiton? Tikroji meilė, broli, 
išrauta iš vienos širdies ir persodinta į 
kitą širdį — sunkiai ir labai sunkiai 
yra prigydoma. Argi Julė kalta, kad tu, 
išrovęs Jurgį iš jos širdies, prievarta 
įsodinęs save, bandai prisigydyti? Ar ir 
tiek dar nežinai, kad tu, lygiai banditas, 
išplėšei Julę iš Jurgio glėbio, bet neiš
plėšei iš jo širdies. Tu laimėjai jos tik 
lūpas ir kūną, bet pralošei jos širdį, sie
lą ir kraują!”

Nuo savo sąžinės balso Petras taip su
švelnėjo, pasijuto toks bejėgis, kaip pra
sikaltęs prieš savo motiną vaikas. Jam 
norėjosi keltis, bėgti į stubą, pulti ant 
kelių prieš savo Julytę ir melsti atlei
dimo. Po to eiti ir atsiprašyti Jurgio už 
tokį savo pasielgimą. Bet čia, tarsi vel
niūkštis kuždėjo jam į kitą ausį:

“Kvailiot pradėjai ar kas su tavim 
dedasi? Nejaugi tu, Petrai Drambly, tu
rėdamas tokias tvirtas kumštis, o arklio 
spėką, taip lengvai duosiesi save užka
riauti bobai ir jos meilužiui? Juk tai net 
ir žvirbliai pradės voliotis iš juoko, kad 
toks autoritetingas vyras, užsimovęs ant 
galvos pačios sijoną, nemato, kaip jinai 
jį apgaudinėja. Būk vyras, o ne boba! 
Jeigu jau iššovei pirmą šūvį, tai žiūrėk, 
kad tavo fronte būtų ir paskutinis šū
vis! Budėk! O kitą kart sučiupęs, pa
rodyk jai, kad tu esi jos vyras ir taip 
pačiupinėk jį, kad jam nereikėtų nei tos 
ir nei kitos!”

Paskutinei minčiai paėmus viršų ant 
Petro sąžinės jis pradėjo gailėtis, kad 
per švelniai su abiem pasielgė. “Po vel
nių !” Net riktelėjo jis ir išmetinėjo pats 
sau: “Taip ilgai rengiausi, galvojau, 
krimtausi, j ieškojau progos, o’ kaip pro
ga pasitaikė — paleidau nei šešką iš 
maišo! Jau kad sučiupau, tai privalėjau 
gerai ir. pačiupinėti. O dabar, kas gali 
užtikrinti, kad juodu ant keršto nepra
dės mane dar‘labiau apgaudinėti? Ne 
aš turėjau išeiti iš savo stubos ir gulti 
ant šieno, o ją išmesti pro duris! Da
bar, kad kokios, dar turėsiu prašytis 
jos, kad įleistų į mano paties stubą! Ge
rai žmonės sako: — Kas iš to didumo, 
jei durnas?”

Šitokią išvadą padaręs, Petras, pra
dėjo pykti pats ant savęs ne už tai, kad 
taip lengvai nubaudęs paleido abu pra
sikaltėlius, bet ir už tai, kam jam rei- • 
kėjo skverbtis į įsimylėjusių tarpą ir 
dabar, dėl bobos dar taip krimstis. “Ar
gi nebuvo kaime mergų?” paklausė pats 
savęs ir bandė užmigti, bet miegas ne
pribuvo jam į pagalbą.

Jis, jausdamasis, kad per savo kvailu
mą pralošė pirmą mūšį, vėl pradėjo pyk
ti pats ant savęs. Ilgai jis vartėsi nuo 
šono ant šono iki, visokių minčių nu
kamuotas, vargais ne galais — užmigo.

(Bus daugiau) ‘

Kanados Visuomenės Opini
jos Institutas suranda, kad 
Kanados visuomenė eina prie
šakyje vyriausybės. “Jeigu aš 
būčiau paklaustas pasakoti 
vienu sakiniu dramatiškiausi 
faktą apie visuomenės nuomo
nę/’ pareiškė Wilfrid Sanders, 
Kanados Visuomenės Opinijos 
Instituto redaktorius, “tai bū
tų tas, kad žmonės nuolatos 
priešakyje savo rinktųjų at
stovų.” Jis nurodė, kad Kana
dos žmonės per plebiscitą pa
rodė, jog jie konskripcijos no
rėjo daug pirmiau, negu vy
riausybė išstojo su balsavi
mais. Mokesčių padidinimo ir 
verstino taupymo klausimais 
visuomenė turėjus savo nusi
statymą pirm vyriausybės, ki
taip sakant, vyriausybė ne va
dovavo, o tik išpildė tai, ko 
buvo pageidaujama visuome
nės.

Minimas institutas balsavi
mus praveda apklausinėdamas 
tam tikrą skaičių žmonių įvai
riose Kanados dalyse ir iš įvai
rių sluoksnių ir užsiėmimų. Iš 
to paskui sprendžia, koks nuo
šimtis visų Kanados žmonių 
yra vienokio ar kitokio nusi
statymo. Tokie balsavimai 
dažnai pasirodo labai arti tie
sos, nors gali būti ir kiek to
liau nuo tikrenybės. Pavyz
džiui, pirm plebiscito skelbti 
rezultatai, kaip kuri provinci
ja balsuos, labai artimai ati
tiko balsavimams.

Reikia pasakyti, kad institu
tas sako nemažą dalį tiesos, 
nurodydamas, kad visuomenė 
daugeliu klausimų eina prieša
kyje vyriausybės. Pradėkime 
nuo karo pradžios. Kada ka
ras prasidėjo čemberlainui 
esant Britanijos priešakyje, 
atsisakiusiam susitarti su So
vietų Sąjunga, Kanados visuo-

tenka ją raginti, kad ji pasku
bėtų. Ji tik tada veikia, kada 
jau aiškiai mato, jog spaudi
mas per didelis, kad galima 
būtų ignoruoti, žinoma, ne vi
sais klausimais. Bet nekurtais 
klausimais ji eina iš užpaka
lio. Bet koks didelis skirtumas 
būtų, jeigu ji eitų priešakyje? 
Koks kanadiečių gyvumas bū
tų tuomet? Kanadiečiai eitų 
priešakyje visų sąjungininkų 
daugelyje klausimų.

“L. B.”

Montreal, Canada
Fašistiniai Agentukai Nori 

Spenduot Narius
Nors nevertėtų vesti polemi

ką su tokios rūšies elementais, 
kaip Smetonos fašistų agen
tais, kurie savo sąsiuvinyje 
prisispyrę gina, kad kliubo na
riai suspenduoti, bet kadangi 
liečia ne vien asmenį, o ir pa
čią draugiją, todėl reikia pa
sakyti, kaip dalykai buvo.

Kiek tai liečia mane, tai nė
ra naujiena turėti tokius pri
metimus. Juk tai jau ne pir
mas kartas jie bando kandžio
ti tuos narius, kurie nepučia 
jų fašistinėm dūdom Bet dar 
neteko matyti tokios bjaurios 
provokacijos, kokią tie tarybi- 
ninkai bando kliube atlikti.

Buvo labai plačiai rašoma 
apie vykstantį Kanados Lie
tuvių Kongresą ir po tam bu
vo daug rašyta apie jo tikslus 
ir užduotis bei užsibrėžtus pla
nus, todėl nėra reikalo čia 
daugiau aiškinti, nes kiekvie
nas doras žmogus gerai su
pranta jo svarbą. Supranta ir 
tarybininkai, fašistiniai “de
mokratai,” kad kongreso dar
bai ne dėl jų labo, kuriam jie

menėj buvo nujautimas, kad 
kas tai nemalonaus gali atsi
tikti, o vyriausybė buvo visai 
kitos nuomonės. Ji neparodė 
susirūpinimo, kad padėtis vi
sai nekokia. Ji pilnai tikėjo 
propagandai, kad hitlerizmas 
ir komunizmas kaip tuomet 
buvo aiškinama, bus nušluota, 
kaip su šluota, arba užblokuo
ta, kaip silkės bačkoj. Neilgai 
trukus visuomenes baimė buvo 
patvirtinta. Hitlerio blitzkrie- 
gas parodė, kad Hitlerio karo 
mašina nėra tokia menkutė, 
kaip kad buvo piešiama. Taip 
gi tuomet paaiškėjo, kaip di
delis pavojus buvo tame, kad 
Britanijos vadai gali įtraukti į 
karą prieš save ir Sovietų Są
jungą, eidami pagalbon Suo
mijos baltiesiems arba fašis
tams.

Kada naciai užpuolė ant So
vietų Sąjungos ir Britanijos ir 
Amerikos vadai pamatė tame 
didelį savo laimėjimą, Kana
dos vyriausybės galva King 
dar buvo neišjudintas to visko, 
kas įvyko pirmiau, ir išsitarė 
taip, kaip kad būtų išsitaręs 
Grigaitis: gerai, kad susikirto 
Hitleris su Stalinu ir naikina- 
si, vietoj to, kad atsisukti 
prieš demokratijas. Jis negalė
jo suprasti to, ką pastebėjo 
Chiurchillas savo kalboj. Tik 
vėliau atsipeikėjo ir pataisė.

Konskripcijos, ant ifašistų 
paliuosavimo ir kitais dienos 
klausimais vyriausybė buvo ir 
tebėra bombarduojama visuo
menės organizacijų ir žymių 
intelektualų, kaip 'ir visos ei
lės žemesnių< valdiškų organų 
žmonių, kurių tarpe yra ir 
Ontarijos vyriausybės galva su 
keliais savo ministeriais. Star, 
Globe and Mail ir kiti dideli) 
liberalų ir konservatyvų laik
raščiai seniai reikalauja pa
leist komunistus ir panaikint 
uždraudimą Komunistų Parti
jos, tačiau vyriausybė dar vis 
nedaro jokių žygių, nepaisy
dama, kad ir parlamentarinis 
komitetas panašiai rekomen
davo.

To viso akivaizdoje, gali
ma sutikti, kad vyriausybė yra 
kaip, nelyginant, tas rambus 
arklys ir daugeliu klausimų

gulmingą Kliubą. Perskaičius 
laišką, buvo einama prie rinki
mo delegatų į kongresą. Tuo
met poham tarybininkam pra
dėjo darytis karšta. Griebėsi 
aiškinti, kad čia politika, lais- 
niams pavojus ir visiems ga
lams bus negerai, nedrįsdami 
pasakyti, kad fašistams bus 
nesmagu ir negerai. Vėliau, 
pamatę, kad tas negelbės, na
rių negalima išgązdinti išgal
votais baubais, tai tarybos 
klapčiukas J. Kilmonis, paga
liau iš užsikarščiavimo išdrįso 
parodyti tikrą fašistinį veidą 
ir pradėjo rėkti visa gerkle, 
niekinti ir šmeižti bjauriau
siais žodžiais Sovietų Sąjungą, 
Kanados santvarką, visai už
miršęs, kad jau grynai Gobe- 
lio instruktuotą hitlerinę pro
pagandą varo. Net jo sėbrai 
pradėjo raukytis matydami, 
kad pats sau ir visiems tary- 
bininkams traukia kau'kę nuo 
veido, kad jau Kilmonis išduo
da visą tarybininkų paslaptį. 
Nariai, nepakęsdami šito Go- 
belio tarnų bernelio fašistinės 
propagandos, pradėjo stabdy
ti. Tą. patį ir pirmininkas no
rėjo padaryti, bet nebuvo ga
limybių sulaikyti. Dar dides
nė suirutė pakilo ir pirminin
kas buvo priverstas susirinki
mą uždaryti. Tada, tas pats 
tarybininkų klapčiukas J.. Kil
monis, įnirtęs pradėjo spardy
tis su kojom, žinoma, tas jo 
kaip ožio šokinėjimas buvo 
sulaikytas.

Bet kas iš to išėjo? Nagi, 
Kilmonis pradėjo lakstyti po 
stubas ir jieškoti liudininkų, 
kurte sutiktų liudyti, kad jis 
buvo “užpultas.” Bet visur ga
vęs griežtą atsakymą: “Mes 
liudysime teisybę, kad tu pra
dėjai spardytis,” aptilo. Be to, 
yra žinių, kad tarybininkai

Paskutinę priemonę, kokią 
jie galėjo surasti, tai suspen
duoti jiems nepatinkamus 
kliubo narius, jei tai tiesa. 
Nors esu kliubo narys ir iš val
dybos negirdėjau jų tarimo, 
kad aš ir kiti esame suspen
duoti, bet tarybininkai savo 
sąsiuvinyje jau, antru kart gi
rtasi, kad esame suspenduoti. 
Nejaugi kliubo valdyba ir na
riai užgirtų tarybininkų fašis
tinę propagandą ir brutal išką 
provokaciją ir iš tikrųjų imtų
si žygių baudimui tų narių, 
kurie veikia prieš tą bjaurųjį 
žmonijos priešą fašizmą, prieš 
kurį mūsų šalis Kanada šian
dien kovoja ir toje kovoje mil
žiniška kliubo narių dauguma 
nusistačius padėti Kanadai ir 
visoms Suvienytoms Tautoms?

Nežiūrint, kaip ateityj kliu
bo nariai nuspręs tą klausimą, 
tarybininkų bjaurų elgesį ir 
lindimą į draugijos reikalus 
užgirs ar atmes, bet manęs ne
sulaikys jokie šmeižtai nei 
baubimai nuo kovos prieš fa
šizmą, prieš laisvės ir žmoni
jos priešus ir prieš visokius fa
šistinės minties elementus.

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

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

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

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

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

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

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

Visi Galime Gauti Po Vieną
Naują Skaitytoją “Laisvei”

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

“LAISVES” ADMINISTRACIJA
427 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.
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Raud. Armija Atrėmė Nacių Atakas prieš Stalin
gradą ir Užėmė Vieną Punktą; Novorossiisko 

Srityj Pasitraukė i Naujas Pozicijas
Sovietų Oficialiai Pranešimai

Norwood, Mass

Linden, N. J
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yra 
lyti-

VALANDOS: 2-4 ir 6-8 
Nėra valandų sekmadieniai*.

išrašykite S. 
o siųskite A. 
adresu: 105

VISI ŠIO KRAŠTO P ATRIJO- 
TAI PIRKIM APSIGYNIMO 
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rasinius ir 
už laisvę ir ly- 
žmonėms. Tuo 

pas mus, rasinė

Šis karas, apart kitko, 
vedamas prieš 
nius prietarus, 
gybę visiems 
tarpu čia pat,
ir lytinė nelygybe tebelapoja 
visose tvorose.

nepriima. Moterys pra- 
siūlosi padėti sužeis- 
bei susirgusiems ka

bot jų neprileidžia.

JONAS 
512 Marion

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

Tel. GLenmore 5-6191

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

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

didvyriškiems bro-
išvysti laisvą

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

DR. J. J. KAŠKIAUČ1US
Telefonas: HUmboIdt 2-7964 

530 ^Summer Avenue 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

F. W. Shalins 
(Shalinskas) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Ave. 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

CHARLES
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 
306 Union Avenue 

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

Gerai Patyrę Bar bėriai

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

MASKVA, spal. 19. — Vidunaktinis Sovietų Žinių 
Biuro pranešimas sako:

Stalingrado srityje mūsų kariuomenė atmušė įtūžu
sias priešų pėstininkų, tankų ir orlaivių atakas. Kauty
nėse tame sektoriuje sovietiniai kovotojai sunaikino 28 
vokiečių tankus, astuonias kanuoles, 10 baterijų morti
rų, 10 trokų ir iki trijų batalionų priešų pėstininkų. .

Vieno fabriko srityje raudonarmiečių dalinys “X” per 
dieną, atremdamas priešų atakas, sunaikino bei sužalo
jo 17 tankų ir užmušė apie 3,000 fašistų kareivių ir 
oficierių.

Į šiaurvakarius nuo Stalingrado priešai pradėjo kontr
ataką, kurią atmušė raudonarmiečių dalinys, sunaikin
damas apie 300 fašistų kareivių ir oficierių, pagrobda
mas šešis kulkasvaidžius, kelis tuzinus šautuvų ir 10,- 
000 kulkų.

Kitame sektoriuje sovietiniai žvalgai užmušė 120 
priešų.

Mozdoko srityje priešai darė kelias atakas prieš mū
sų pozicijas. Mūsų kovotojai atmetė atakuojančius vo
kiečius atgal ir padarė jiem gana daug nuostolių. 600 
hitlerininkų buvo užmušta ir 19 kulkasvaidžių pagrob
ta. Vienas sovietinis kulkas vaidininkas nušlavė 60 vo
kiečių kareivių ir oficierių.

į pietų rytus nuo JNovorossiisko priešai, po žiaūrių 
kautynių, prasiveržė iki vieno vieškelio. Musų kariuo
menes aaiimai atkakliai priešinasi, kirsdami vokie
čiams smūgį iš savo puses. Kaudonarmiečių dalinys, 
komanduojamas Kuzmino, atremdamas priešų atakas, 
nušlavė dvi kuopa jų pėstininkų'. Automatiški mūsų 
šauliai, komanduojami leitenanto Lubanovo, ’prasiveržė 
į priešų pozicijas, sunaikino 10 aptvirtintų punktų 
ir užmušė apie 100 hitlerininkų kareivių ir oficierių.

Per savaitę tarp spalių 11 ir 18 d. buvo sunaikinta 
130 vokiečių orlaivių per kautynes ore, pačiose priešų 
stovyklose ir ugnim iš priešlėktuvinių kanuolių. Tuo 
pačiu laikotarpiu Sovietai neteko 49-nių lėktuvų. Spa
lių 17 d. mūsų oro jėgos sunaikino bei sužalojo įvai
riuose fronto sektoriuose penkis vokiečių tankus, 30 
trokų su kariuomene, keturis trokus su gazolino ba
kais, nutildė penkias baterijas artilerijos kanuolių, su
sprogdino vieną amunicijos sandėlį ir išvaikė, dalinai 
sunaikinant, kuopą priešų pėstininkų.

MASKVA, spal. 18. — Stalingrado srityje vienas da
linys sovietinės kariuomenės atmušė šešias vokiečių 
atakas viename sektoriuje, atlaikė savo pozicijas, su
naikino šešis priešų tankus ir užmušė 300 karių.

Mūsų kovotojai ugnim iš mortirų sunaikino aštuonis 
tankus, 26 trokus ir apie 600 vokiečių kareivių ir ofi
cierių.

Į šiaurvakarius nuo Stalingrado raudonarmiečių da
linys atmušė vokiečių ataką ir nušlavė apie kuopą 
hitlerininkų; o kontr-atakuodami raudonarmiečiai iš
mušė vokiečius iš aptvirtintų pozicijų, pagrobė dvi 
priešlėktuvines kanuoles, vieną mortirą, tris kulkasvai
džius ir kiekį amunicijos.

Mozdoko srityje mūsų kovotojai, atmušdami priešų 
ataką, sužalojo keturis tankus ir užmušė apie 100 vo
kiečių kareivių ir oficierių. Kitame sektoriuje du 
Raudonosios Armijos kulkasvaidininkai užmušė 76 
hitlerininkus.

Leningrado fronte sovietiniai kariuomenės daliniai 
per dvi dienas užmušė 200 priešų kareivių ir oficierių. 
Mūsų artilerijos ir mortirų ugnis sunaikino šešis di
džiuosius priešų kulkasvaidžius ir 18 jų fortukų ir pa
vienių apkasų. Sovietiniai lakūnai nukirto žemyn šešis 
vokiečių lėktuvus arti Leningrado.

Spalių pradžioje vienas vokiečių bombanešis buvo 
priverstas nusileist skardžiame Norvegijos pajūryje. 
Norvegai patriotai, užmušė bombanešio įgulos narius 
ir padegė jį patį.

Rooseveltas Atsisako 
Patenkint Reporterių 
Smalsumą dėl Willkie
Washington. — Laikraš

čių reporteriai užklausė 
prez. Rooseveltą, ar bus 
kiek pakeista karinė strate
gija dėl to, kad Wendell L. 
Willkie davė prezidentui 
tiesioginių pranešimų apie 
karo padėtį Sovietuose, Chi- 
nijoj ir kitose Jungtinėse 
Tautose. Prez. Rooseveltas 
atsakė, *kad jis turėjo labai 
įdomų pasikalbėjimą su 
Willkie, bet aš, girdi, nega
liu atidengt jums karinių 
sekretų. Prezidentas dar 
pridūrė, kad jis nesakys 
nieko tokio, dėl ko bet kas 
galėtų pradėt naujus ginčus 
apiė Willkie’o misiją.

• Maskva, spal. 19.— Tik 
per šimtus savų lavonų hit
lerininkai užėmė vieną blo-

Potviniai Washington© 
Srityje

Washington. — Per Po-< 
tomac ir kitų upių ištvini- 
mą tapo apsemta tiek na
mų, jog du tūkstančiai žmo
nių liko be pastogės ir žuvo 
keturi asmenys Maryland, 
Virginia ir W. Virginia 
valstijose. Potvinis gręsė 
apsemti ir p a k r a ntines 
Washington© dalis.

Prez. Rooseveltas pasiun
tė kariuomenę, jūreivius ir 
civilius valdininkus saugot 
tiltus ir svarbesnius trobe
sius.

Trenton, N. J. — 93 kari
nių darbų darbininkai tapo 
užmušti automobilių nelai
mėse New Jersey valstijoj 
per pirmus aštuonis mėne
sius šiemet.

ką namų Stalingrade. Su
naikinta dar 18 priešų tan
kų.

Toronto, Canada
Perkam Ambulansą

Kanados Lietuvių Naciona- 
lis Komitetas, besirūpindamas, 
kaip geriau pagelbėti mūsų 
broliams, herojiškai kovojan
tiems prieš hitlerizmo gaujas, 
patyrė, kad slavų tautų komi
tetas yra gavęs leidimą pirkti 
ir siųsti į Sovietų Sąjungą am- 
bulansus. Ta proga pasinaudo
jant, komitetas nutarė nupirk
ti vieną ambulansą ir jį pa
siųsti didvyriškiems kovoto
jams nuo Kanados progresy
vių lietuvių.

Ambulanso pirkimas įeina. į 
jau pradėtą vajų, kuris veda
mas sulig kongreso nutarimo 
sukelti $3,000. Kas bus sukel
ta viršaus, negu ambulansas 
kainuoja, bus panaudota su
teikimui kitokios pagalbos, 
drapanomis ar kuo kitu, kaip 
toliau komitetas nutars, kaip 
bus galima. •.

Ambulansas kainuos viso 
$1,750. Visi dėl ambulansų 
užsakymai yra duodami per 
Kanados Raudonąjį Kryžių. 
Raudonasis Kryžius rūpinsis ir 
jų pasiuntimu. Slavų ir sykiu 
mūsų ambulansas, bus prista
tytas į tą Sovietų Sąjungos 
uostą, kurį Sovietų vyriausybė 
nurodys.

Ant mūsų ambulanso, siun
čiamo nuo Kanados progresy
vių lietuvių, bus lietuviškai už
rašyta, kad šis ambulansas 
yra nuo Kanados progresyvių 
lietuvių. Su ambulansu taipgi 
eis ir mūsų raštiškas pageida
vimas, kad tą ambulansą So
vietų vyriausybė perduotų ku
riai nors lietuvių daliai, kovo
jančiai Raudonosios Armijos 
eilėse.

Dėl to ambulanso užsaky
mo, pagal komiteto nutarimą, 
jau duota $500 rankpinigių. 
Balansas turės būti užmokėtas 
bėgyje trijų savaičių, nes visi 
ambulansai yra planuojami iš
siųsti dar šį mėnesį, o su jais 
eis ir mūsų.

Laikas trumpas, o komiteto 
ižde beliko virš poros šimtų 
dolerių.

Draugai ir draugės: Komi
tetas šį nutarimą — pirkti am-

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)
KRISLAI

Ir policija “nesuranda,” 
“nepažįsta” kaltininkų!

Teisingai negrų vadas Ben
jamin J. Davis sako, kad šis 
pietinių valstijų žmogžudžių 
darbas yra vanduo ant Hitle
rio malūno.

Negalima nė suprasti, ko
kiais sumetimais mūsų gink
luotų jėgų lyderiai negali pa- 
siliuosuoti nuo prietarų prieš 
moteris ir negrus.

štai, jie sako, kad armijai, 
laivynui ir orlaivynui reikia 
gydytojų — reikia verkiančiai. 
Betgi moterų gydytojų ton tar
nybon 
šosi ir 
tiems 
riams,

Skaitau paskutiniam “New 
Masses” numeryje, jog panaši 
diskriminacija vedama ir prieš 
juodveidžius gydytojus. New 
Yorko Harleme, sako, du šim
tai negrų gydytojų savanoriai 
nori įstoti j gydytojų' korpusų 
ir savo mokslų panaudoti gel
bėjimui karių gyvybės, deja, 
dar nei vienas iš jų nėra 
imtas!

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

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

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

Narys. (245—246) 

bulansą — padarė tikėdamas, 
kad tuo nutarimu bus išreikš
tas jūsų, noras ir pageidavi
mas. Komitetas tiki, kad jūs 
visi trokštate mūsų herojiškai 
kovojantiems broliams išties
ti draugiškų rankų ir kad no
riai ir duosniai aukosite, jog 
tas ambulansas būtų nupirk
tas k kad reikiama suma bū
tų sukelta su kaupu. Tad visi 
j darbų už nupirkimų ambu
lanso!

Visi į darbą už parėmimą 
mūsų tautiečių ir kitų sovieti
nių kovotojų!

Komitetas laukia stipriau
sios jūsų paramos!

Lai šį atsikreipimą išgirsta 
visos draugijos ir kiekvienas 
Kanados lietuvis, kuris trokš
ta mūsų
liams padėti ir 
Lietuvą!

Visas aukas 
Žostauto vardu, 
By ros vardu ir
Bartlett St., Toronto, Ontario.

Z. Janauskas,
Komiteto Pirmininkas.

Iš Apšvietos Moterų Kliubo 
Veiklos

Čia gyvuoja Moterų Apšvie
tos Kliubas, į kurį yra susirašę 
pora desėtkų pažangesnių mo
terų. Jų tikslas darbuotis tar
pe lietuvių apšvietos, dailės ir 
labdaringoj srityj. Dabar dar
buojasi, kad pagelbėti karo 
pastangoms. Pavasarį turėjo 
suruošę parę dėl paramos 
Raudonajam Kryžiui. Pelno 
padarė virš trisdešimt dolerių. 
Vasaros laike pasidarbavo dėl 
spaudos — “Laisvei” virš $40. 
Taipgi turėjo surengusios pik
niką su Montello moterimis, 
pelno padarė $40 ir visą pa
skyrė vilnonių siūlų fondan, iš 
kurio pirks siūlus ir megs rau
donarmiečiams pančiakas ir 
svederius. Darbas pradėtas ir 
jau keliolika porų kojinių ka
reiviam numegsta. Moterys 
rinko aukas dėl .vilnų, jau tu
ri virš $70.

Vieną vakarą atsilankiau į 
Apšvietos Moterų Kliubo susi
rinkimą, kuris buvo laikomas 
pas draugę Trakimavičienę. 
Susirinko 15 moterų. Susirin
kimą pradėjo kliubo pirminin
kė E. Karalienė. O. Zarubie- 
nė sekretoriavo. Eina komisi-

LeVANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

Juozas Levandaiiskas
Graborius—Undertaker

L GARŠVA
Graborius-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių
VELTUI ŠERMENINĖ

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

★ LIETUVIŠKAS ★ 

TRAKTYR1US 
(VALGYKLA IR ALIN®) 
Rheingold Extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės 
Importuotų ir Vietinių 

Kasdien Turime 
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

JUOZAS ZEIDAT
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn 

jų pranešimai, kuriuos davė: 
N. Grybienė, raportuoja iš 
piknikų, kurie labai sėkmingi, 
gerai davė pelno. Duoda ra
portus aukų rinkėjos dėl vil
nų fondo. Pirmoj vietoj rapor
tuoja jauna mergaitė, Olga L 
Zaruba. Ji surinko net $14. 
Kitos: S. Budrevičienė, N. 
Grybienė, A. Pratašienė, visos 
gražiai pasidarbavo.

Pirmininkė Karalienė pa
kvietė J. Grybą, kad padary
tų pranešimą, kokiais reikalais 
atsilankė pas moteris. Grybas 
pranešė apie rengiamas Sovie
tų Sąjungai medikalei pagel- 
bai prakalbas, kuriose kalbės 
Sovietų, Sąjungos konsulato at
stovas Povilas Rotomskis. Pra
nešimą moterys priėmė ir iš 
iždo aukavo $10. Drg. M. Kra
sauskienė apsiėmė paimt blan
ką ir parinkti daugiau aukų, 
Krasauskienė pasidarbavo ir 
aukų surinko $55.25, kurios ir 
buvo priduotos So. Bostono, 
Rotomsldo - Bimbos prakalbo
se.

Dabar moterys smarkiai 
mezga kareiviams vilnones 
kojines, Rodos, daugiausia yra 
numezgus Elzbieta Kurulienė. 
Jai nenori pasiduoti: S. Bud
revičienė, E. Karalienė, P. 
Kasteckienė, M. Krasauskie
nė, Olga Zarubienė, Yesike- 
nienė, N. Grybienė. Mes galim 
pasididžiuoti savo pažangio
mis lietuvėmis moterimis. Jos 
puikiai darbuojasi.

Žvalgas.

Gimtadienis ir Kariuomenėn 
Išleistuves

Spalių 4-tą Stanley Liudvi- 
naičiui iš Linden, mūs dien
raščio Laisvės skaitytojo sūnui 
buvo surengti pietūs sesutės 
Mr. ir Mrs. Krusis kambariuo
se. Susėdę prie stalo palinkė- 
jom jaunam kareiviui geriau
sių linkėjimų ir apdovanojom 
jį. Gavo dovanų nuo tėvelių,

Lietuvių Kuro Kompanija
Įsigykite žiemai anglių, nes į rudenį bus 

sunkus anglių pristatymas į miestus

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

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

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

STOKES 
St., Brooklyn

nuo sesučių Mr. ir Mrs. Krusis 
ir Mr. ir Mrs. Stulpin, nuo bro
lio Bob ir nuo Dobinių iš 
Brooklyno. Jaunuolis išvyko 
tarnauti Dėdei Šamui spalių 
6-tą.

Svečiai nedainavo “Links
mo Gimtadienio,” ba nebuvo 
mums linksma, ypatingai mo
tinai, kada reikia atsisveikinti 
su savo mylimu sūneliu. Aš 
atjaučiu, kadangi ir pati savo 
išleidau. Mes amerikietės mo
tinos verkiam savo sūnų, o 
kaip Rusijos motinos išleidžia 
savo sūnus ir pačios ima gink
lą į rankas ir eina mušti prie
šą. Jos sykiu kovoja su savo 
vyrais ir vaikais. Tūkstančiai 
motinų jau palaidojo savo sū
nelius.

Mes, Dobiniai, velinam jums, 
broli ir marti, susiraminti, o 
tau, Stasiuk, sveikam ir drū
tam sumušt gyvates nacius ir 
sugrįžt namo laimėtojum.

Besisvečiuodami sumanėm 
aplankyti Algirdų Dobinį ne
toli esančioj kempėj. Kaip tik 
tuo laiku atvažiuoja iš Hill
sides Jankauskienė su sūnum 
ir Larry Dobiniu, Kasparaitie- Ona Dobiniene.

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS 
f&T Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

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

NOTARY
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

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

660 Grand Street Brooklyn, N. Y

nė su sūnum ir Liudvinaitie- 
nės sesuo su sūnum, Mrs. Rols. 
Tai susėdę į karą, kiek tik ka
ras gali pavežti, leidomės jieš- 
kot Algirdo.

Nuvažiuojam pagal vartus, 
padėta “saina,” kad “No Vi
sitors.” Ką daryti? Dobinis 
nueina pasiteiraut, ar negaus 
paso. Kadangi jisai radosi li
goninėj, tai gavo pasą, bet 
daugiau neleidžia, kaip tėvą ir 
motiną. Kada mes pasiskun- 
dėm, kaip mes pasieksim tą 
vietą, nes pro šalį nevažiuoja 
busai nei traukiniai, tai davė 
pasą ir Larry Dobiniui. Tai 
mes, pasiėmę Liudvinaičio ka
rą nuvažiuojam pas Algirdą. 
Radom jau ateinantį pasitikti 
ir nusivedė į savo kambarį. 
Nebuvo galima ilgai būti, nes 
buvo išsibaigusios valandos. 
Skundėsi, kad labai nuobodu. 
Kada paklausė, ką gero atve
žėt ir mes apdovanojom, Lar
ry Dobinis irgi išsitraukęs iš 
kišeniaus dolerį pasakė: “Te 
tau ant cigaretų.” Algirdas sa
kė, kad ligoninėj nutrauks 
X-Ray paveikslus ir veš kur 
kitur.

Kiekvienų subatų 
karšta vakarienė. 
Atskiras - kambarys 
užėjimui su mote
rimis. Nedėliomis 
atdaras nuo 1 vai. 
dienų iki vėlai.
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New Yorto'><M^ife Zlnliw
Didvyriškų Kovotojų

Šalies Sukaktis
Aido Choras Iškilmingai 
Pasirodė Savo Koncerte

Visi ateikite paminėti So
vietų Sąjungos 25 m. sukaktį, 
pareikšti jai pagarbos ir dar 
kartą paremti didžiuosius pa
saulio gynėjus nuo įdūkusių 
fašistų pavietrės.

Bus didžiulis masinis mitin
gas sekamo penktadienio va
kare, spalių 23 d., Grand Pa
radise salėje, Grand St. ir 
Havemeyer St., B’klyn, N. Y.

šiame mitinge kalbės, apart 
savųjų lietuvių, svečias kalbė
tojas, Frank Serri, direktorius 
Apgynimui Amerikos ir Kovų 
už Laisvę Komiteto.

Brooklynas turėjo panašų 
mitingą, toj pačioj salėj, bir-, 
želio mėn. pradžioj. Tuomet1 
turėjome garbės matyt ir iš-1 
girst Tarybinės Lietuvos dip- Į 
lomatą, atstovą nuo Tarybų j 
Sąjungos generalinio konsulą-, 
to Povilą Rotomskį. Gausiai j 
tada pasirodė lietuviai su au
komis medikalei Tarybų Są-i 
jungos pagalbai.

Į šį mitingą privalo suplauk-į 
ti dar didesnė minia nuošir- į 
džių anti-fašistų ir pareikšti 
savo pilną solidarumą kari
nėms pastangoms ir troškimą 
visa kuo padėti tarybų didvy-; 
riams kovotojams jųjų titaniš
kose grumtynėse prieš šimtą-1 
galvį nacizmo slibiną, pasi
gviešusi praryt visą pasaulį.

Neribotas raudonarmiečių 
pasiaukojimas stebina visas 
šalis. Visi mes giliausiai susi-, 
domėję tomis visą persverian- 
čiomis kovomis. Taigi be dide
lės agitacijos perpildykime 
Grand Paradise salę ir neatsi- 
likime užpakaly kitų tautinių 
grupių savo nuolatine parama.

Mitingą šaukia Lietuvių Ko
mitetas Sovietų Sąjungai gel

bėti. įsitėmykite. Būkite visi 
i tame istoriniame mitinge. Iš 
! kalno dėkui.

Dr. Jenas J. Kaškiauč*us, 
Komiteto Pirmininkas.

Prasideda Liaudies 
Teatro Veikla

Antras Lietuvių Liaudies 
Teatro susirinkimas įvyks an
tradienio vakare, spalio 20 d., 
7:30 vai., Laisvės svetainėje. 
Iki šiol mes dar negalėjom pra
dėti rimtai veikti, kad paruo
šus scenai veikalų, vaidinimų, 
nes Aido Choras ruošėsi prie 
savo koncerto, kuriame ir daug 
Lietuvių Liaudies Teatro na
rių dalyvauja.

Aido koncertas jau praėjo. 
Dabar jau laikas imtis už dra
mos. Todėl dalyvaukite šiame 
susirinkime, kur reikės išrinkti 
nauja L. L. Teatro valdyba ir 
imtis darbo. Pakvieskite daly
vauti ir savo pažįstamus, drau
gus.

Su pagarba,
Liet. Liaud. Teatro Valdyba.

Stipriai Susirgo 
Laukaitienė

Maspethietė Rožė Laukaitie
nė, viena iš grupės darbščiųjų 
mezgėjų, per kurį laiką sir
guliavus vaikščiodama, many
dama turinti tik paprastą 
“šalčiuką,” pastarosiomis die
nomis atsigulė lovon su sunkiu 
“gripu.” Mes, ir darbai, drau
ge, laukiame jūsų greito pa
sveikimo. Draugė.

Šiandien skundžiamės sun
kių, ilgų darbo valandų laiko
tarpiu ir esame išleidę daug 
jaunimo kariuomenėn. Tai vis 
dideli smūgiai tokios didelės 
atydos ir taip daug jėgų rei
kalaujančiai o r g a nizacijai, 
kaip choras. Tačiau šiemet 
spalių 18-tą, Aido Choras da
vė vieną iš geriausių savo kon
certų — ištisą vakarą įdomiai 
parinktos, gražiai suderintos 
ir žavingai išpildytos progra- 
mos- ■ :

ALDONA ANDERSON 
(Žilinskaitė)

Jos vadovybėje Aido Choras 
davė vieną iš gražiausių 

koncertų.

Vakaro eiga jautėsi ir atro
dė šventiška, nes juk tai Ai
do Choro 30 metų jubilėjus. 
Jam pasiruošta iki smulkme
nų. Merginos - moterys pasi
puošusios savo gražiomis uni
formomis — baltomis bliuzė- 
mis ir juodais, ilgais sijonais 
su raudona juosta, plaukus pa
sidabinusios varsota gražme
na.

PRAKALBOS IR
KONCERTAS

Bus minima 25-kių metų Sovietų Sąjungos Sukaktis ir aiškina
ma metų ir pusės kova prieš barbarišką hitlerizmą

Ruošia Lietuvių Komitetas Sovietų Sąjungai Gelbėti

Penktadienį, Spaliu 23 October, 1942

Vakaras pradedama sugie- 
dojimu Amerikos himno. Va
karo pirmininkas R. Mizara, 
Laisvės redaktorius, vienas iš 
skaitlingų choro narių - rėmė
jų, pasako suglaustą kalbą 
įkainavimui choro darbo, jo 
svarbios rolės lietuvių liaudies 
judėjime visuomet ir ypatingai 
šiuo laikotarpiu, kada daina 
už vis labiau reikalinga žadi
nimui masių į pergalę, stipri
nimui moralo. Atžymėdamas 
eilę išėjusių tarnauti mūsų 
kraštui jaunų žmonių, reiškė 
padėką veteranams, kurie, bu
vę nusisprendę pasilsėti, sugrį
žo vėl dainuoti, kad išlaikyti 
chorą jo visoje aukštumoje iki 
jaunimas sugrįš karą laimėjęs.

Iš aidiečių ginkluotose jėgo
se jau tarnauja Petras Čepas, 
Vincas Kazakevičius, Algirdas 
Purvėnas, Adomas Stupuras, 
Antanas Yakštys, Vincas Ulei-* 
kas, Albinas Dobinis, Jurgis 
Kazakevičius, Alfonsas Maže
lis. Šią. savaitę stoja Povilas 
Venta. Stupuras, Yakštys ir 
Dobinis, gavę liuoslaikio nuo 
pareigų, buvo atvykę į koncer
tą, kaip kad buvo ir daug ki
tų uniformuotų jaunuolių.

Bet, grįžkime prie progra
mos. Choro vedėjos Aldonos 
Anderson-žilinskaitės apdairu
mu ir dėka visų kooperacijai, 
choro p r i s i a u k lėta savų t i • 
žvaigždžių - žvaigždelių, ku
rios tikrai žibėjo — žibėjo po 
vieną, žibėjo grupėmis.

Nastė Buknienė, Donnie Na- 
čiunskaitė, Ona šolomskaitė, 
Birutė Kalakauskaitė, El^ie 
Gasiūnienė sudainavo Miko 
Petrausko “Geismai ir Svajo
nės.” Adelė .Namikiūtė ir Ade- I »
lė Pakalniškienė įspūdingai 
sudainavo Stasio Šimkaus 
“Plaukia Sau Laivelis” ir, ki
tame išstojime, “Paimsiu Ly
rą.” Namikiūtė skambiai ' iš
pildė solo “Dieną Snaust,” o 
Alekas Velička — “Mariutę” 
iš operetės “Grigutis,” kartu 
su choru. Veličkos su “Mariu
te” publika nenorėjo paleisti. 
Anelė Venta švelniai sudaina
vo solo dalį dainoje “Gerkim 
Midų” iš operetės “Neturtas 
Ne Yda,” taipgi kitam išstoji
me su 13. Senkevičiene dainavo 
duetą “Onytė.” Marytė Sinke
vičiūtė, Silvija Pužauskas ir 
Elena Zablackienė, su visu 
choru, žaviai sudainavo Chuzo 
“Labanaktis.”

Visas merginų choras su-

džiusioj New National Hali, 
matėsi daugelis veteranų bu
vusių choristų, ir jaunų buvu
sių choristų tolimų svečių — 
Francis ir Marytė Sybol iš 
York, Pa., Baranauskienė ir 
Lazauskas iš Bridgeporto, ii’ 
tūli kiti. Nors likimas juos iš
nešiojo po tolimas apylinkes, 
bet choro iškilmes jie tebelai
ko savo didžiosiomis šventė
mis. Buvo ir šiaip svečių me
no mylėtojų iš Bayonnės, Eli
zabeth, Cliffsidės, na, žinoma, 
ir iš kaimyniškio Great Necko, 
o galimas daiktas, kad ir iš 
kitur, nors tolimų svečių šie
met, gazolinos taupymo gady
nėj, palyginamai, matėsi ne 
daug. Už tad skaitlingesni šie
met buvo vietiniai — darbi
ninkai, graži grupė profesio
nalų, biznierių, matėsi ir kon- 
traktorių. Visi jie myli dainą, 
visi įvertina chorą, nori palai
kyti, paremti. Ir kiekvienas 
džiaugėsi atsilankęs.

Linkėtina chorui taip gra
žiai gyvuoti toliau ir sėkmin
gai žygiuot į auksinį jubilėjų.

Primintina, kad sekamas 
choro išstojimas su tomis ža
viomis dainomis bus šį penkta
dienį įvykstančiame Sovietų 
Sąjungos 25 metų sukakčiai 
minėti lietuvių ruošiamame! 
masiniame mitinge, Grand Pa-• 
radise salėj, Brooklyne.

Rep.

Ant. ir Elzbietai Zizams 
Buvo Surengta Vaka

rienė
šeštadienio vakarą, spalių 

10-tą, atleiskite už parašymo 
pavėlavimą, Amer. Lietuvių 
Piliečių Kliube buvo surengta 
gera ir smagi vakarienė pami
nėjimui Zizų 25-kių metų šei
myninio gyvenimo.

Vakarienė buvo rengiama 
viešai, be jokių staigmenų bei 
nusistebėjimų. žmonių prisi
rinko tiek, kiek buvo galima 
susodinti prie stalų. Niekam 
nereikėjo laukti, kol kiti pa
valgys. Tokia, tai yra gera 
tvarka; visi sykiu valgo, visi 
sykiu klauso kalbų, gerų lin
kėjimų.

Surengimu vakarienės dau
giausiai rūpinosi Zizų. dukros 
ir Zakarauskas, kliubo gaspa- 
dorius, padedant kitų jiems 
artimų draugų. '

Svotais buvo Grabauskas ir 
Kulokienė. J. N.

GRAND PARADISE SALĖJE
318 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

i

Pradžia 7:30 vai. vakaro
•.............................. . ■

KALBĖS:

Antanas Bimba “Laisves” Redaktorius

O. 54. Sšolomskas, ALDLD Centro Sekretorius

Frank Serri, Direktorius Apgynimui Amerikos ir Kovų už Laisvę 
Komiteto ir narys daugelio kitų atsakomingų įstaigų

K. Petrikienė plačiai žinoma veikėja tarp lietuvių moterų.

DAINUOS:

AIDO CHORAS, vadovaujamas A. Žilinskaitės-Anderson

ALDONA KLIMAITĖ, žymi lietuvių dainininkė

Vakaro pirmininkas bus Dr. J. J. KAŠKIAUČIUS, iš Newark, N.

Gerbiamieji: Šios prakalbos bus vienos iš svarbiausių visame sezone. Čia bus iš
aiškinta Sovietų Sąjungos 25-kių metų gyvavimo sukaktis, kaip ta šalis galėjo pa
siekti tokią galybę, kad dabar ji gina viso civilizuoto pasaulio laisvę. Bus išaiškinta 
metų ir pusės Sovietų Sąjungos kova prieš barbarišką hitlerizmą ir jo talkininkus, 
antro fronto reikalas ir mūsų pareigos Amerikos karo laimėjimui.

Bus išdėstyta Lietuvos varginga padėtis ir jos kovos už laimingą ateitį.
Koncertinė programa bus graži.

ĮŽANGA NEMOKAMA PRAŠOME DALYVAUTI

dainavo Šimkaus “Augino Mo
čiutė” ir “Tamsioj Naktužėj” 
ir labai saldžiai palinkėjo lai
mės Tamylai dainoje iš ope
retės “Tamyla.”

Vyrų choras stipriai užtrau
kė “Meskim Kūjus” ir “Jau 
Atėjo Rudenėlis.”

Aldona Klimaitė, choro vieš
nia solistė, varsotai, kaip visa
da, sudainavo “Tėveliuk...” iš 
.“Kavos Kantatos,” “Kad Aš 
Į Kaimietę” iš Silvijos” ir “Oi, 
Greičiau” iš “Išeivio,” taipgi 
publikai neatlaįdžiai prašant 
daugiau priedui sudainavo 
“Karalaitę.” Klimaitė, beje, 
asistavo chorui tūlose choro 
dainose.

Patsai choras pradėjo su 
“Sveiki Broliai .Dainininkai,” 
vakaro eigoje, be minėtųjų iš
pildytų su solistais ir grupė
mis, dar sudainavo kelioliką 
kitų dainų, liaudiškų ir iš ope
rečių, daugelio kompozitorių 
—Šimkaus, Žilevičiaus, Danks, 
žemaičio, Danajevskio, Schu- 
berto, Davidenko, Fere, šosta- 
kovičiaus. Choras dainuoja 
įspūdingai — harmoningas ir 
stiprus.

Eilė chorisčių ir mokytoja, 
taipgi akompanistė šaknaitė 
apdovanotos gėlių, bukietais, 
pianas dėlto buvo apklotas akį 
veriančia grože.

Skaitlingoj publikoje, užpil-

Cukraus Stampos
Stampos 8-tos laikas baigsis 

spalių 31-mą. Už ją turėjome 
teisę gauti 5 svarus ir jų turė
jo užtekti dešimčiai savaičių. 
Stampa 9-ta bus gera tarp 
lapkričio 1-mos ir gruodžio 
15-tos pirkimui trijų svarų 
cukraus.

OFICIALIS LDS OPTIKAS
UNION SQ. 

OPTICAL CO. 
147 FOURTH AVE. 

Arti 14th St.
Akis Ištiria 

GYDYTOJAI 
100 nuoŠ. unija žapoj 

Tclcf.: GR.’ 7-7553
2539 Woodward Avenue 
602 Hofmann Bldg.

Vaizdas iš judžio “Priešo Užfrontėje,” pirmu kartu 
Amerikoj rodomo Stanley Teatre, 7th Avė. ir 42nd St., 
N. Y. Londono viename teatre judis išbuvo 16 savaičių.

M. Taras Pasidavė 
Operacijai

Normandie Bus 
Atitiestas

Margaret Taras, laisviečio 
Petro Taras, iš Elizabeth, N. 
J., žmona spalių 19-tą pasida
vė operacijai New Yorko ligo
ninėj, 112 E. 83rd St. Jos 
kambarys 708. Operacija jau 
padaryta. Lankymo valandos 
nuo 1 iki 9 vakaro.

Linkime draugei greit pa
sveikti.

Irving Teatre
Pirmą savaitę rodymo ame

rikinio judžio “Gimtoji šalis” 
ir sovietinio judžio “Kova Už 
Sibirą” sumušė visus lankytojų 
rekordus, kaip praneša vedė
jai Irving Teatro, Irving Place 
ir 15th St., New Yorke. Dėlto 
ta pati programa palikta ant
rai savaitei. Irvingo nauja sa
vaitė prasideda penktadie
niais.

Užgiria Suteikimą 
Italam Lengvatą

Amerikos Vokiečių Unijistų 
Pergalės Komitetas -ir Nepap
rasta Konferencija išleido pa
reiškimą, kuriame džiaugiasi, 
kad Amerikos vyriausybė pa
tvarkė daugiau nevadint Ame
rikos italų priešų ateiviais, 
kad skirtingai traktuoja “kraš
to žmones nuo fašistų gengste- 
rių, kurie žmones prislėgė ir 
taip valdo.”

Organizacijos pareiškė vil
tį, kad su laiku vyriausybė 
nuims tą stigmą ir nuo tūks
tančių Amerikai ištikimų vo
kiečių. Tas, sako pareiškimas, 
greičiau bus atsiekta “begai- 
lestingai numaskuojant vokie
čius nacių agentus, šnipus ir 
sabotažninkus.”

Virš 500 laivų statybos dar
bininkų, medžio ir geležies 
amatininkų, taipgi narūnų dir
ba kasdien prie laivo Lafayet
te, buvusio Normandie atstaty
mo ant “kojų.” Laivas, kaip 
žinia, apvirto po gaisro va
sario 10-tą.

Darbas, kaip sakė Kapitonas 
William A. Sullivan, to darbo 
viršininkas, einąs biskelį ge
riau, negu tikėtasi iš anksto.

Apie 100 narūnų, komerci
niu ir laivyno, atkartotinai nu- 
sileidinėja į gelmes ir po vie
ną uždarinėja langelius, juos 
surasdami tik apčiupomis, nes 
ten esą visai tamsu. Kada vi
sus uždarinės, užklijuos, tada 
pradės išpumpuoti vandenį ir 
palengvėjęs galas laivo galės 
pakilti iš vandens.

Kad prieiti atlikti įvairius 
darbus, vandeniu prisemtame 
laive pastato rentinius, išsiur
bia vandenį ir taip į tas ati
tvertas vietas prieina darbi
ninkai.

“Laisvėje” galima gauti 
Apsigynimo Bonai

REIKALAVIMAI
Reikalinga mergina dirbti namų 

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

Clement Vokietaitis
Lietuvis Advokatas 

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. TRiangle 5-8622

168 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7179
——J

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

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

30 Dienų 
Nuolaida

Akiniai 
už $7.50

Atsilankę parodykite mums šį skelbimą ir mes duosime jums 
10% nuolaidos. Kainos už vienos rūšies stiklus yra nustatytos taip 
žemos, kad pilnai patarnautume tik už $7.50.

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

DETROITE: |

N. SHAFFER, WM. VOGEL, Direktoriai

CORP.

Lietuvių Namų Rakandų Krautuve
Išdirbame ir Parduodame Geriausios Rūšies Rakandus

Iš priežasties trūkumo materijolų, mes užsiimame taisymu ir perdirbimu kitchen, 
bed - room ir living - room sets. Taisymo darbą tęsime iki karas bus laimėtas.

M. PETRAITIENE ir ŠONAI *ir. s,“‘
• I

Telephone EVergreen 7-8451


	Brooklyn NY Laisve 1942 Sep-Dec 1942 00262.pdf (p.1)
	Brooklyn NY Laisve 1942 Sep-Dec 1942 00263.pdf (p.2)
	Brooklyn NY Laisve 1942 Sep-Dec 1942 00264.pdf (p.3)
	Brooklyn NY Laisve 1942 Sep-Dec 1942 00265.pdf (p.4)
	Brooklyn NY Laisve 1942 Sep-Dec 1942 00266.pdf (p.5)
	Brooklyn NY Laisve 1942 Sep-Dec 1942 00267.pdf (p.6)

