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Šeimoj.
Petras Dramblys — Kas 

Jis?
Rašo R. MIZARA

Darbo žmonių
Dienraštis
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Sekmadienį, spalių 18 die
ną, brooklyniečiai minės gim
tadieni — gimtadieni Aido 
Choro, kuriam šiemet sukako 
lygiai 30 metu amžiaus.

Savo 30 metu sukakties pro- 
jra Aido Choras tą dieną ruo
šia šauną koncertą, j kurį 
kviečia atsilankyti Brooklyno 
ir apylinkės lietuvius.

Mes dažnai einame į “pa
res,” suruoštas atžymėjimui 
pavienių asmenų jubilėjų. Tad 
juo skaitlingiau privalome su
sirinkti atžymėjimui Aido 
Choro gimtadienio, — gimta
dienio to choro, kuris per 30 

» metų plėtė liaudies dainas, kė
lė mūsų tautinį meną; kuris 
tiek daug yra nusipelnęs 
Brooklyno ir apylinkės lietu
vių visuomenei.

No. 243 f A TCVrC ANTRAŠAS: 427 LORIMER STREET
luZkJOVr.O Telephone: STork 2-3878

Japonai' Iškelia 
Daugiau Savo Karių 

f Guadalcanal^
Jungtinių Valstijų Submarinai Nuskandino Penkis Japonų 

Laivus, 0 Tarp Jų ir Vieną Didelį Šarvuotlaivį

OHcialiai Amerikos Pranešimai

LIETUVOS ŽMONIŲ
IŠTIKIMYBE TARYBŲ

RESPUBLIKAI

Willkie Vėl Ragina 
Atakuoft Vokiečius 

Antru Frontu

Leonas Ereminas, pirmutinis 
Aido mokytojas; Viktoras Ja
nuška — choro organizatorius, 
ir eilė kitų lietuviškosios dai
nos mėgėjų, kurie Aidą orga
nizavo ir ugdė, šiandien ra
miai ilsisi žemėje.

šiandien Aido Chorą suda
ro dauguma tų žmonių, kurie 
1912 metais dar buvo negimę. 
Bet dar jame yra ir veteranų 
dainininkų — Jurgis Nalivai- 
ka, Aleksandras Velička, Pet
ras Grabauskas (pirminin
kas), J. Kovas, J. Kmieliaus
kas, ir eilė draugių moterų, 
per ilgą laiką priklausančių 
šiam chorui. Kai visa eilė jau
nų aidiečių buvo pašaukti ka
riuomenėn, tuojau mūsų “se
niai” veteranai užėmė chore 
jų vietą.

Aldona Žilinskaitė, choro 
mokytoja, ir visi choriečiai de
da didžiausių pastangų, kad 
šis jubilėjinis Aido Choro kon
certas būtų gražus. Ir jis, be 
abejo, bus gražus, žavintis.

WASHINGTON, spal. 14.—Laivyno pranešimas:
TOLIMIEJI RYTAI

Jungtinių Valstijų submarinai pranešė apie sekamas 
savo žygių pasėkas prieš japonus Tolimųjų Rytų van-? 
denyse:

Nuskandintas vienas didysis japonų šarvuotlaivis.
Nuskandintas vidutinis priešų prekinis laivas.
Nuskandintas vienas nedidelis japonų prekinis laivas.
Nuskandintas nedidelis žibalinis priešų laivas.
Sužalotas vienas stambus japonų žibalinis laivas.
Sužalotas vienas vidutinis priešų prekinis laivas taip, 

kad jis, turbūt, nuskendo.
Sužalotas vienas visdutinis japonų žibalinis laivas.
Nuskandintas vienas nedidelis karinis priešų laivu- 

kas.
Šie žygiai dar nebuvo minimi jokiame pirmesniame 

Amerikos laivyno departmento pranešime.
PIETINIS RAMUSIS VANDENYNAS

Naktį spalių 13-14 japonų laivai bombardavo mūsų 
orlaivių stovyklų ir pakrančių įrengimus Guadalcanal 
saloje (Saliamono salyne).

Ką tik dabar gauta žinia, kad spalių 15 d. anksti rytą 
japonų transporto laivai, saugomi karinių laivų, kėlė 
savo kariuomenę į šiaurinį Guadalcanal krantą, į vaka
rus nuo amerikiečių pozicijų.

Prieš porą savaičių keturi 
“Laisvės” personalo nariai, — 
Juozas Dainius, Povilas Ven
ta, Pr. Buknys ir šitų žodžių 
rašytojas, — davė savo kraujo 
Amerikos Raudonajam Kry
žiui. Podraug su jais buvo ge
ri laisviečiai: Valis Bankus ir 
Jurgis Varisonas.

Dabar jie gavo iš Raudono
jo Kryžiaus padėką ir nurody
mą, kokios rūšies kraują kuris 
turi, — taip, kad kai jie nu
vyks kitą kartą duoti kraujo, 
jau bus žinoma jo rūšis.

O kad jie dar ne kartą savo 
kraujo duos, nereikia abejoti.

Sovietai Ištaškė Naujus 
Nacių Šturmavimus prieš 

Stalingradą ir Kaukaze

Montrealiuj, Kanadoje, gy
vena apsišvietusi ir labai sve
tinga Minėtų šeima. Tai pa
žangūs žmonės, remia progre- 
syvį judėjimą ir spaudą.

Prieš tūlą laiką Minėtų žen
tas, Kostas Kilikevičius, žymus 
visuomenininkas ir žurnalistas, 
savanoriai įstojo į Kanados 
kariuomenę. Dabar gi skaitau 
“Liaudies Balse,” kad Minėtų 
sūnus, Mykolas, savanoriai 
įstojo į Kanados aviaciją. Pa
siliko abu “seniai” draugai 
Minėtai, su dviem dukterimi— 
Onute Kilikevičiene ir Stella.

i Nereikia nei sakyti, kad pa
silikusieji dar e n e r gingiau 
darbuosis visuomeniškame ju
dėjime, remdami šalies kari
nes pastangas, kad fašizmas 
juo greičiau būtų sumuštas ir 
karas laimėtas.

Maskva, spal. 15. — Vo
kiečiai su naujomis masė
mis pėstininkų ir tankų bu
vo įvarę kylį į sovietines 
pozicijas šiaurvakariniuose 
Stalingrado priemiesčiuose, 
bet raudonarmiečiai išgrū
do juos atgal, padarydami 
priešams skaudžių nuosto
lių.

Kaukazo fronte, ties Moz- 
doku sovietiniai kovotojai 
taip pat sunaikino siaurą 
nacių kylį, įvarytą į rau
donarmiečių pozicijas.

United Press, amerikie
čių žinių agentūra, praneš 
ša, jog kautynėse į šiaurius 
nuo Stalingrado ir jo prie
miesčiuose raudonarmiečiai

užmušė daugiau kaip 2,- 
000 vokiečių ir sudaužė 234 
jų tankus.
Viename sektoriuje sovie

tiniai kariai, išvijo nacius iš 
kelių namų ir pagerino sa
vo pozicijas. Tapo ištašky
tos keturios fašistų atakos 
prieš kai kuriuos fabrikus 
priemiesčiuose. Raudonar
miečiai taipgi atkariavo tū
lu nacių aptvirtinus punk-* 
tus.

Mozdoko srityje, Kauka
ze, Sovietai atmušė visas 
nacių atakas ir pagerino sa
vo pozicijas.

(Daugiau žinių apie mū
šius sovietiniame fronte yra 
5-tame puslapyje.)

Rašo JUSTAS PALECKIS 
Pirmininkas Tarybinės Lietuvos Respublikos 

Aukščiausios Tarybos Prezidiumo
MASKVA, RUGS. 21, MACKAY RADIOGRAMA.

Nors vokiečiai okupantai jau penkiolika mėnesių žvė
riškai viešpatauja Lietuvoj, nors jie nuoląt terorizuoja, 
daugmeniškai žudo ir persekioja Lietuvos žmones ir 
vis dar grūmoja jiems naujais žiaurumąis, tačiaus jie 
nepajėgia sulaužyt lietuvių ištikimybę Tarybų Valdžiai. 
Lietuviai žino, jog Tarybų Lietuvos Socialistinės Res
publikos valdžia yra vienintelė jų teisėta valdžia; jog 
ši valdžia reiškia jų savarankumą ir nepriklausomy
bę kaipo valstybės, užtikrina lietuvių tautinės kultūros 
kėlimą ir būklės gerinimą Lietuvos žmonėms.

i »
Mūsų žmones žino, kad tik Tarybinė Santvarka te

gali išlaisvint juos iš fašistinės vergijos.
Dėka Liaudies Seimo, kuris įsteigė Tarybų Valdžią 

Lietuvoj, mūsų kraštas buvo apsaugotas nuo didžiau
sios gėdos — nuo įvėlimo į karą, kuriame Lietuva būtų 
buvusi priversta kovoti už fašistinės Vokietijos inte
resus.

Tarybų Lietuva nepasidavė vokiečiams įsiveržėliams 
ir tęsia kovą; prieš juos.

Vokiečių fašistai išplėšė lietuviams savivaldybę. Jie 
laiko lietuvius “žemesnės veislės žmonėmis,” nevertais- 
turėti bet kokią nepriklausomybę. Jie sistematiškai nai
kina ir vokietina lietuvius, kaip jie kadaise naikino ir 
vokietino senovinę lietuvių gentę prūsus ir Prūsijos 
lietuvius.

Atsiliepdami į tai, Lietuvos žmonės vis stipriau prie
šinasi įsiveržėliams ir kovoja po Tarybų Lietuvos vė
liava. Štai .kodėl vokiečių fašistai ir jų pastumdėliai, 
išsigimėliai ir lietuvių tautos pardavikai, taip neat- 
laidžiai šmeižia Tarybinę Santvarką, besistengdami ap- 
juodint ją akyse Lietuvos žmonių. Jie vartoja pačias 
pikčiausias šlykštybes, kokias tik gali, kad tik suteršt 
Tarybų Lietuvą ir jos valdžią, kad tik sumažint tos 
valdžios milžinišką intaką tarp žmonių. Visais įmano-

(Tąsa 2-me puslapyje)

"LAISVES" VAJUSi

Prezidentas Rooseveltas Niekada Nekritikavo Willkie 
Už Jo Pareiškimus Dėlei Antro Fronto

Washington. — Wendell 
Willkie, asmeninis prez. 
Roosevelto pasiuntinys, su
grįžęs iš aplink-pasaulinės 
kelionės, davė prezidentui 
raportą spalių 14 d. apie 
savo patyrimus Sovietų Są
jungoj, Viduriniuse Rytuo
se, Chinijoj ir kituose kraš
tuose, kur jis tėmijo karo 
frontus.

Su prezidentu Roosevel- 
tu jis kalbėjosi pusantros 
valandos. Po to Willkie už- 
reiškė laikraščių atstovam, 
kad, jo supratimu, “Vokie
tija niekados nenukariaus 
Rusijos.” čia jis vėl pakari 
tojo savo reikalavimą ati
daryt antrą frontą kuo 
greičiausiai. Willkie sakė, 
jog antras frontas Euro
poj prieš Vokietiją sutrum
pintų karą ir taip sutaupy
tų daug žmonių gyvybių.

Willkie pareiškė laikrašti
ninkams:

“Prezidentas sakė man, 
jog šiokie ar tokie praneši
mai, kad jis kritikavęs ma< 
nę ar mano veiksmus ar 
mano pareiškimus, man e-i 
sant užsienyje, yra visiškai 
klaidingi.” >

kad aš turėjau pusėtinai 
daug patyrimų, pasverda^ 
mas vienų ir kitų (kariniai) 
technikinių žmonių nuomo
nes ir pats pavartodamas 
savo supratimą.”

Willkie nurodė, jog dau
guma kariaujančiųjų šalių 
vadų nėra karininkai; tarp 
tokių vadų jis suminėjo 
prez. Rooseveltą, Staliną ir 
Anglijos ministerį pirmi
ninką Cį-urchillą, ir tarė:

“Tokie vadai turi išgirst 
nuomones savo (karinių) 
ekspertų, ir tada daryt sa
vo sprendimus ... O kai ku
rie karininkai sakė jums, 
kad joks nekariškis neturė
tų duoti patarimų bei pa
siūlymų kariniais reikalais.”

Willkie pareiškė:
“Aš esu tikras, kad mes 

laimėsime ši karą, nes Jung-.‘ 
tinės Tautos turi galybės ir 
medžiaginių priemonių lai
mėti. Bet klausimas— kaip 
greit ir kitokias žmonių 
gyvybių kaštais mes jį lai
mėsime?”

Willkie prisiminė, kad jis 
vasario 12 d., kalbėdamas 
Bostone, ragino paskirti 
vieną vyriausią komandie? 
rių visoms karinėms Jungti-

Willkie, keliaudamas ke- 
tūrmotoriniu Amerikos ar-

nių Valstijų jėgoms — ar
mijai, oriai vynui ir jūrų lai-

L. Prūseika rašo, kad iš ne
didelės lietuvių k o 1 o n ijos 
Seattle, Washington© valstijoj, 
16 lietuvių jaunuoliu tarnauja 
Amerikos armijoj, laivyne ir 
aviacijoj.

Iš tikrųjų, tai didelis nuo
šimtis !

PETRAS DRAMBLYS — to
kiu pavadinimu Dėdė Vincas 
parašė apysakaitę, kurią mes 
pradėsime “Laisvėje” spaus
dinti greitu laiku.

Juliaus Butėno apysaka, ku-

Užgirtas Sumanymas 
Kontroliuot Visas 
Rendas - Nuomas

Washington. — Kongreso 
komisija bankiniais ir pini
giniais reikalais vienbalsiai 
užgyrė sumanymą, kuris 
siūlo įgalioti prezidentą nu
statyt ištisoje šalyje visas 
rendas (nuomas) ne tik gy
venamų butų, bet ir vieš4 
bučių ir įvairių patalpų, 
vartojamų biznio reikalams.^

“MIRTINOS KANČIOS”
Vienas aukštas vokiečių 

karininkas dejavo, kad “jau 
prasidėjo vokiečių armijai 
mirtinos kančios, bet tai bus 
ilgos kančios, kurios tęsis 
bent dvyliką mėnesių.” 
ri jau pasibaigė, patiko mūsų 
skaitytojams; patiks ir Dėdės 
Vinco. Mes turime ant rankų 
dar visą eilę įdomių apysakų, 
laukiančių savo eilės ateiti pas 
skaitytoją.

Hitleris ‘Išvalo” Eilę 
Komandieriy už Nepa
vykime Sov. Fronte
Stockholm, šved. — Pri

vačiai pranešama, jog Hit
leris pavarė kai kuriuos 
aukštuosius komandierius 
todėl, kad vokiečiams ne
pavyko užimt Stalingradą. 
Tarp “išvalytų” generolų y- 
ra ir Franz Halder, galva 
vokiečių generalio štabo. 
Nes Halder neįvykdė Hit
lerio planų užimt Stalingra
dą bei Kaukazą paskirtu 
laiku.
Pasitvirtina pirmesni praš 

nešimai, kad feldmaršalas 
von Bock tapo pavarytas iš 
komandos Stalingrado sek
toriuje. Hitleris taipgi pa
keitė feldmaršalą von Lee- 
bą ir tulus kitus prieš-sovie- 
tinio fronto komandierius.

Šį kartą vajaus lentelė pasikeičia sekamai: P. žir
gulis, iš Rochester, N. Y., pralenkė ALDLD 136 kp. va- 
jininkę F. Šimkienę ir S. Puidoką; jis prisiuntė vieną 
naują metinę prenumeratą ir atnaujintą prenumeratą. 
J. Grybas, iš Norwood, Mass., gerokai pakilo punktais; 
manome, kad neužilgo vėl gausime gerų žinių nuo jo.

Nauji kontestantai prisidėjo: S. Kuzmickas, mūsų 
mylimas dainininkas iš Shenandoah, Pa.; J. Kazlaus
kas, vajų veteranas iš Hartford, Conn., prisiuntė naują 
pusmetinę prenumeratą ir A. Marshall, iš Torrington, 
Conn., prisiuntė du atnaujinimus ir vieną naują metinę 
prenumeratą.

Tai tiek šį kartą. Laukiame daugiau rezultatų nuo 
kitų senų vajininkų ir taipgi norime priminti tiems, 
kurie dar neatliko savo pareigos: Budavokime dienraš
tį “Laisvę,” gaukime naujų skaitytojų!
A. Stripeika, Elizabeth, N. J........................................552
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“Laisves” Administracija

mijos bombanešiu, per mė
nesį išlakstė 31-ną tūkstantį 
mylių, aplankydamas sep
tyniolika įvairių kraštų.

Būdamas Maskvoj, jis iš-/ 
leido pareiškimą, šaukda-

vynui, kad sėkmingiau ga
lima būtų karą vesti. Kaip 
tada, taip ir diabar Willkie 
siūlė paskirt generolą Mc- 
Athurą kaipo galvą visų 
ginkluotų Amerikos jėgų.

mas- Ameriką ir Angliją 
kaip galint greičiau atidaryt 
antrą frontą prieš nacius ir 
įspėdamas, jog “kitą pava
sarį galėtų būti jau pervė- 
lu” pradėt antro fronto o-
fensyvą priejj Hitlerį. Tada 
Willkie sakė, jog žmonės 
turėtų “bakstelt šonan ka
riniams savo vadams,” kad 
priversti juos pasiskubinti 
su antru frontu.

Dabar, atsakinėdamas į 
spaudos reporterių klausi
mus, Willkie, tarp kitko, pa
reiškė :

“Mano manymu, vienas 
dalykas padaro demokrati
ją sekmipga — tai viešosios 
žmonių nuomonės veikimas 
į jos vadus. Aš manau, jog 
karininkai nėra nėkiek 
šventesni ir neliečiamesni 
pž bet kuriuos kitus valdi-' 
ninkus. Visuomenės nuomo
nės veikmė į juos yra ly
giai. svarbi.”.
PATYRĘS KARININKŲ 
NUOMONES, WILLKIE
SIŪLe 2-RĄ frontą

Kas liečia antrą frontą, 
tai Willkie sakė:

“Aš kalbėjausi su ka
rininkais įvairiuose pasau
lio kraštuose. Aš kalbėjausi 
su jais Egipte, Viduriniuo
se Rytuose ir Rusijoj; aš 
taip pat kalbėjausi su kari
ninkais Jungtinėse Valstijo
se ir Anglijoj. Aš patariau 
atidaryti aurą j į frontą po 
pasikalbėjimų su jais./ Aš 
manau, jog galiu pasakyt,

Reikalauja Greit Imt 
Amerikos Armijon 18 
Ir 19 M. Jaunuolius
Washington. — Jungtinių 

Valstijų karo sekretorius 
Stimson ir aukštieji armijos 
ir laivyno komandieriai at
sišaukė į senato ir kongreso 
atstovų rūmo komisijas ka
riniais reikalais, kad grei
tai išleistų įstatymą ėmimui 
armijon jaunuolių 18 ir 19- 
kos metų amžiaus.

Stimson sakė, jog dabar 
Amerikos kariuomenėje yra 
perdidelis procentas vyrų 
turinčių 40 metų amžiaus ir 
daugiau. Tokie gi nelabai 
tinką šiandieniniam karui ir 
daugelis jų būsią paleisti iš 
armijos, kad galėtų dirbti 
karinėse pramonėse.

Iš karo vadų pareiškimų
pasirodė, jog dabar Ameri
kos armijoj yra 4,250,000 
karių, o sekančiais metais 
turės būti iki 7,500,000. TuoA 
met vien tik oro laivyno jė
gose tarnaus 2,200,000 vy
rų.

London. — Pranešama, 
jog Kroatijoj, Jugoslavijoj, 
užsikūrė naujas sukilimas 
prieš fašistų pastumdėlių 
valdžią.

Maskva. — 2|9 sovietiniai 
generolai tapo paaukštinti 
tarnyboje.
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Inf ormatoriai-Šnipai
Mūsų valstybės sekretoriaus pagelbi- 

ninkas Welles savo kalboj iškėlė faktą, 
kad Argentina ir Chile palaikydamos di
plomatijos ryšius su Vokietija, Italija,Ja
ponija ir kitomis “Ašies” šalimis labai 
daug pakenkia Amerikos ir kitų Jung
tinių Tautų laivams. Ten sėdi Hitlerio, 
Mussolinio ir kitų fašistų konsulai, vi-l 
šoki atašės, jie sužino apie atplaukian
čius ir išplaukiančius Jungtinių Tautų 
laivus ir iš slaptų radijo stočių apie tai 
praneša nacių submarinams. Submari- 
nai, žinodami, kada ir iš kur koki laivai 
išplaukia, juos pagauna ir skandina.

Tokis Argentinos ir Chilės elgėsis, ka
da visos kitos Amerikos respublikos nu
traukė ryšius su “Ašimi,” yra žalingas 
Jungtinėms Tautoms. Be to, jis ir prieš
tarauja 21-nos Amerikos respublikų kon
ferencijų nutarimams.

Ant kiek tie “Ašies” šnipai informa
toriai yra pavojingi, galima suprasti iš 
šių faktų. Dar visai neseniai Jungtinėse 
Valstijose “mažoji” Finliandija turėjo 
savo konsulus kiekvienoj didesnėj prie
plaukoj, kiekviename svarbesniame mies
te. Aišku, kad Finliandijai tiek konsulų 
nereikėjo kitokiems tikslams, kaip tik 
šnipavimui. Ir visi pamenate, kad kada 
tie konsulai sėdėjo New Yorko, Bostono, 
Philadelphijos ir kitose prieplaukose, tai 
Hitlerio submarinai kasdien po kelis mū
sų laivus skandino mums po. pat nosimi. 
Todėl, kad jie su savo agentais sužinoda
vo apie laivų judėjimą ir pranešdavo 
submarinams. Kada mūsų valdžia užda
rė tuos finų konsulatus, tuojau laivų 
skandinimas sumažėjo.

Kuboj suareštuotas tūlas nacių šnipas 
Luning, kuris gyveno Havanoj ir turėjo 
ryšius su kitu šnipu, Robinsonu, gyve
nančiu Santiago, Chilėj. Jie surinkdavo 
žinias apie Jungtinių Tautų laivus ir Lu-. 
ningas iš Kubos per slaptą radijo stotį 
informavo Hitlerio submarinus. Ten bu-4 
vo labai daug laivų nuskandinta.

Štai kaip mums yra pavojingi priešo 
legalūs diplomatiniai šnipai. Jų informa
cijos pražudo šimtus laivų ir gal tūks
tančius gyvasčių ir labai daug karinių 
reikmenų.

Argentina ir Chilė turėtų kuo greičiau
siai nutraukti ryšius su barbarais iš 
“Ašies/’ o mūsų šalis kuo greičiau nu
traukti ryšius su Finliandijos fašistais ir 
išvyti iš mūsų krašto finų ir kartu Hit
lerio agentus.

“Naujienos” ir Vėl Meluoja
“Naujienos,” pamatę, kad Sovietų Są

junga padarė pakeitimų Raudonojoj Ar
mijoj, politinius komisarus padarant ko- 
mandierių pagelbininkais, puolėsi niekina 
ti ir šmeižti Sovietų Sąjungą ir jos val
džios pirmininką Staliną.

“Naujienos,” iš spalių 12 dienos, štai 
kaip begėdiškai meluoja: “Politinius ko
misarus griežčiausiai pasmerkė 1940 me
tais maršalas Timošenko...” Tai papras
tas “Naujienų” melas! Niekados ir nie
kur maršalas Timošenko politinių komi
sarų nepasmerkė ir “Naujienų” pro-na- 
ciai neturi tam įrodymo.

Sovietų patvarkyme yra pasakyta: 
“Bus sudaryta komanduotojo pavaduo
tojo postas politiniams dalykams.” Reiš
kia, Raudonojoj Armijoj, kaip ir visoj 
Sovietų Sąjungoj politinė apšvieta ėjo ir 
eis, tik jos darbe padaryta pakaitų.

Bet “Naujienų” pro-naciai štai kaip 
“filosofuoja”: “Ką tai reiškia,, ne visai 
aišku. Gal būti, šito naujo posto įsteigi
mu valdžia nori užtikrinti teisę turėti 
savo atstovą vyriausioje armijos vadovy
bėje. Palikti armiją visai be ‘globos’ Sta
linui baugu.”

Tikrai “Naujienų” redaktoriams pro- 
nacių nusistatymas protą suėdė. Pas juos 
Raudonoji Armija, tai vienas dalykas, ko
misarai — kitas, valdžia, kurios prieša
kyj stovi Stalinas, vėl kitas dalykas. Juk

Raudonoji Armija yra ne kokis ten ati
dalinamas dalykas, bet dalis Sovietų vals* 
tybės. Stalinas yra Komunistų Partijos 
generalis sekretorius ir tuo pat kartu 
Raudonosios Armijos vyriausias vadas ir 
Sovietų valdžios premjeras.

Tik pas “Naujienų” pro-nacius gali iš
sivystyti supuvusi manija, būk Raudo
noji Armija yra prieš Sovietų valdžią, o 
valdžia prieš ją. To nori Grigaitis, tą jis 
tauškia, bet jis to niekados nesulauks!

Kas dėl politinių komisarų, tai jie jau 
kelintu kartu keičia savo darbo formą.

Antrajam Frontui Priešinga Spau
da Tarnauja Hitlerininkams

Iš Rumunijos per radiją nuolatos ru
sų kalboje šaukiamasi į Sovietų Sąjungos 
gyventojus, kad jie pasiduotų, nes vis 
vien Anglija ir Jungtinės Valstijos jau 
“išdavė Sovietų Sąjungą.” Mr. H. Cal
lender iš spalių 10 dienos iš Washingto- 
no rašo, kad ten girdėjo tuos rumunų 
šauksmus, kur, tarpe kitko, jie sakė:

“Stalinas stengiasi prailginti karą, ža
dėdamas savo žmonėms talkininkų pa
galbą. Bet jūs, rusai, jau žinote, kad jūA 
su talkininkai nei nesirūpina duoti jums 
rimtos pagalbos. Angto-Amerikos spau
da atvirai atšaukia bent kokius pagalbos 
pasižadėjimus... Taip jie jus apgavo.”

Žinoma, kad tai nacių propaganda 
griovimui Jungtinių Tautų vienybes. Bet 
šiai nacių propagandai peną duoda ta 
spauda, kuri begėdiškai išstoja prieš ati
darymą antrojo fronto, kuri nachališkai 
niekina tuos, kas agituoja už antrąjį 
frontą, kuri besarmatiškai tauškia, būk 
antro fronto reikale nebuvo susitarta 
tarpe Sovietų Sąjungos, Anglijos ir Ame
rikos, kuri tauškia, būk Molotovas ir 
Stalinas “nesuprato” sutarčių. Toji 
spauda tarnauja nacių propagandai pa
šaru.

Kiek Anglai Neteko Lėktuvų?
Antrojo fronto priešai labai giriasi, 

būk anglų lėktuvų bombardavimas Vo
kietijos yra didelė .pagalba ir daug an
glams atsieina. Kad tai yra pagalba, tai 
faktas. Bet lyginti tuos anglų nuostolius 
su Sovietų nuostoliais gali tik politiniai 
vaikai.

Londonas rugsėjo 19 dieną padavė, 
kiek anglai bombardavo Vokietiją, kiek 
lėktuvų dalyvavo ir kiek negrįžo nuo ge- 
guž. 30 dienos, 1942, iki rugsėjo 16 die
nos. Per tą laiką iš bombardavimų per 
3į mėnesių negrįžo 636 lėktuvai. Sovie
tų Sąjunga žiauriose kovose vien prie 
Stalingrado daugiau lėktuvų neteko.

Karas ir Cenzūra
Pro-naciai iš “Naujienų” nuolatos 

bliauna prieš Sovietų Sąjungą, skleidžia 
jos antrašu melus, pasakoja, būk Sovie
tai nepasiskubina suteikti pilnų žinių iš 
karo fronto. Mat, jie norėtų Chicago j 
sėdėti ir kaip judžiuose veiksmus tėmy- 
ti su visomis smulkmenomis.

Karas yra karas ir valstybė bei jos 
komanda, siekdama laimėjimo, dažnai ne
gali skubiai pranešdinėti apie armijos, 
orlaivyno ir laivyno veiksmus.

Tam gali būti geriausias pavyzdis 
įvykiai prie Saliamono salų, naktį iš 8 

9 dieną rugpjūčio. Tada ten Japonijos 
<aro laivynui pavyko užpulti Amerikos 
ir Australijos karo laivus ir padaryti 
nuostolių. Mes netekome trijų didelių 
moderniškų kruizerių, “Astoria,” “Quin
cy” ir “Vincennes.” Australija neteko 
“Canberra” kruizerio.

Ir štai apie šiuos mūsų nuostolius 
Jungtinių Valstijų laivyno komanda vi
suomenei pranešė tik po dviejų mėnesių, 
tai yra: spalių 12 dieną. Kodėl? Todėl, 
kad to reikalavo mūsų karo laivyno ir 
karo veiksmų padėtis. Mūšis’ įvyko nak
tį, Japonijos imperialistai žinojo, kad jie 
padarė mums nuostolių, bet jie nežinojo, 
kiek ir kokius laivus nuskandino. Gal 
būti mūsų laivyno jėgos ten buvo labai 
apsilpusios ir jeigu tas būtų, viešai pa< 
skelbta, tai kartu tą būtų sužinoję ir ja
ponai. Karo komanda tą užtylėjo per 
d?ji mėnesius, Per tą laiką karo laivyno 
ir kitos jėgos buvo sutvirtintos Saliamo
no salų srity j ir naujos Japonijos atakos 
pasidarė nepavojingomis.

Per tą laiką visuomenė smulkmenų 
nežinojo, bet nuo to ji juk nenukentėjo. 
Dėl to laimėjo mūsų karo reikalai ir 
.kartu pati visuomenė. Štai kodėl pro- 
nacių reikalavimai iš Sovietų Sąjungos, 
kad duotų smulkmeniškų žinių iš fron
to yra žalingi. Jų tauškimas, būk So
vietai nenori įsileisti korespondentų yra 
vėju pamuštas. Sovietai duoda tiek daug 
ir tiek teisingiausių žinių, kad skųstis 
nereikia. Jeigu jie neatidengia kiekvie
nam savo planų, tai tas parodo jų mo
kėjimą vesti karą.

ATMINČIAI VELIONIO 
JUOZO BALTRUŠAIČIO

Ir vėl ant lietuviško 
regračio

Užgeso šviesi proletarinė 
žvaigždelė!

Kuri per penkiasdešimt 
metų švietė,

Ir rodė į laimingesnę 
išeitį kelią,..

Tarptautiniu maštabu, 
Lietuvių liaudžiai 

ištikimai tarnavo,
Iš sufašistėjusių 

hitlerinių pardavikų, 
Savo vientaučius brolius 

vadavo!...
Tai Juozas Baltrušaitis, 
Kurį mirtis netikėtai iš 

gyvųjų atskyrė 
Dvidešimt antrą dieną 

rugsėjo,
Nebaigusį darbą pradėtą!

Jausmą užvėrė!....,

Kaip nieko gamtoje nėra 
amžino, taip nė vienas ne
žino paskutinės valandos 
pertraukimo savo gyvybės. 
Dirba su pamėgimu gana 
sunkų darbą naudai pažan
giosios žmonijos, jį vis ge
rina ir stengiasi kas kartas 
paduoti visuomenei daugiau 
ištobulintą savo darbą, sku
bina ir da vis daugiau žada 
jo atlikti, duoti pamokas iš 
straipsnių parašytų “Trum
pai ir Storai.”

Tai buvo, taip sakant, 
pažangiai lietuvių liaudžiai 
duodamos lekcijos, iš kurių 
galėjai aiškiai pažinti hitle
rinį kruvinąjį barbarizmą! 
Ir kaip atsikratyti nuo jo 
lekajų, nuo pronacinės inte
ligentijos su jų lietuviška 
spauda, klaidinančia dar
bininkus.

Matomai, tais klausimais 
velionis Juozas da daug ža
dėjo duoti per spaudą pa
mokų, ypatingai šituom 
svarbiu momentu. Bet trūk
stant gyvybės siūlui, sutrū-į 
ko ir planas naujam darbui 
užbaigti. Su tuom ir mūsų 
progresyvė spauda neteko 
žymaus bendardarbio — tai 
didelė literatinė spraga pa
sidarė. * *

Gal mano išsireiškimas 
minčių linkui drg. J. Bal
trušaičio ir neturės didelės 
svarbos spaudoj; bet kada 
d. Abekas pastatė klausimą 
apie pribuvimą į šią šalį, ir 
ar redagavo “Vienybę Lie
tuvninkų” J. B., kad tik aš 
galėčiau pasakyti, kaipo se
niausias, taigi, kiek man ži
noma, aš ir tariu savo žo- 
dį.

Drg. J. Baltrušaitis J. 
Valstijose pragyveno nema
žiau 38 m., kiek man žino
ma iš jo tilpusių raštų “V. 
L.” 1904 m. eilėmis. Jį pir
mu kartu asmeniškai teko 
matyti shenandoah’riečių 
surengtose prakalbose par
ko pastogėje. Tai buvo 1905 
m., kada ėjo agitacija parė
mimui. Rusų-Lietuvių Revo
liucijos 1905 metų. Buvo 
keletas kalbėtojų, tarpe jų 
kalbėjo ir d. J. Baltrušai-i 
tis. Tuo laiku jis redagavo 
“V. L.” Užėmė redaktoriaus 
vietą, kada J. O. Sirvydas 
persikėlė j Philadelphiją're
daguoti “Kovą”. “Vienybę” 
redagavo, rodos, per 2 me
tu.

Plačiau asmeniškai teko 
susipažinti, kada užėmė 
“Kovą” redaguoti.- Tam 
darbui liko išrinktas LSS. 
suvažiavime Philadelphia, 
Pa., kada Kova perėjo po 
pilna LSS kontrole (1907). 
Tuomet aš pradėjau dau
giau rašinėti į savo organi
zacijos organą ir arčiau su
sipažinau asmeniškai su ve
lioniu J. Baltrušaičiu.

Persikeltus redaktoriams, 
J. Baltrušaičiui atsitraukus 
nuo “Vienybės” redagavi-l 
mo ir užėmus “Kovą” reda
guoti, J. O. Širvydas grįžo 
atgal prie “Vienybės” re
dagavimo, ir nuo čia pasida
rė didelis persikeitimas. Iš 
J. O. Širvydo raudono so
cialisto pasidarė baltas re
akcionierius, o J. Baltrušai
tis likosi klasiniai progreA 
suojantiems darbininkams 
už vadą ir mokytoją.

Neperdedant reikia pa
sakyti, kad kaip pasaulis 
stovi, niekas neužgimė, kad 
gyvenime nebūtų padaręs 
klaidų. Bet žmogus, klaidas 
taisant, ima pamokas, jų to
liau vengia ir tuomi tobu
lina savo protą, mokydamas 
visą liaudį tobulintis. Tik 
kada vadas prisiplaka savo 
saldliežuvavimu prie pa
vergtos liaudies ir apgaudi
nėja darbininkus, toks va
das esti judošius.

Tokių judošelių ir mums 
lietuviams netrūksta, ku-l" 
riuos mes savo centais išsi- 
auklėjom. Jie nesigaili mū
sų visapusiai išnaudot, į di
džiausias kančias įstumt, 
bile tik jiems pavyktų į 
buržuazijos eiles įsispraus
ti, ir kartu lėbauti iš darbo 
klasės žmonių triūso! —Ot, 
šitokių prisiplakėlių prie 
darbininkų aštri velionio J. 
Baltrušaičio plunksna pašo
nes badė, — aštri ir teisin-K 
ga kritika! Užtad užsipel
nė nuo pažangios lietuvių 
visuomenės nemirtiną pa
garbą!

Mes netekom gero drau
go; proletarinėj spaudoj li
ko didelė spraga. Bet mes 
nenuliūskim, neverkim prie 
jo kapo. Bet jo pamokas 
mums suteiktas gyveniman 
vykdykim, tai bus nemirti
nas paminklas jam!

Atomai iš dausų gyvų pa
mokų neatsiųs.

Pildykim jo paliktas pa* 
mokas!...

Liūdesio valandoj, Dakta
rei Baltrušaitienei ir visai 
šeimai, reiškiu giliausių 
simpatijų nuo savęs.

J. Ramanauskas.

Redakcijos Atsakymas
• , Į

J. G., Norwood, Mass. — 
Apie tą So. Bostono masinį su
sirinkimą pirmiau buvome ga
vę net porą ilgų koresponden
cijų. Todėl jūsų nebegalėsime 
sunaudoti. Būtų tiktai pakar
tojimas tų pačių dalykų.

Nedaryk to kitiems, ką 
pats norėtum, kad kiti da
rytų tau. Jų norai gali būt 
kitoki. —G. B. Shaw

Norintis ženytis vyras 
turėtų žinoti viską arba 
nieko. Oscar Wilde. I

Lietuvos Žmonių Ištikimybe 
Tarybų Respublikai

(Tąsa.nuo 1-mo puslapio) 
mais būdais jie stengiasi pakirst lietuvių pasiryžimą 
kovoti prieš vokiečius okupantus.

Tuo tikslu vokiečiai pastaruoju laiku pradėjo naudot 
vieną gremėzdišką gudrybę.

Saujelė Liaudies Seimo atstovų yra pakliuvusi j vo
kiečių rankas. Vokiečiai surado keletą pardavikų ir 
silpnadvasių tarp tų atstovų ir, grūmodami kankini
mais, privertė juos sakyti kalbas, parašytas slaptosios 
nacių policijos.

Tuose vokiečių suruoštuose vaidinimuose taip pat 
lošė tūli asmenys, kurie niekados nebuvo Liaudies Sei
mo nariais ir neturėjo teisės savintis to vardo. Reikia 
pažymėti, jog slaptoji vokiečių policija .neleido net to
kiems asmenims tiesioginiai kalbėt per radiją, bet nuo
šaliai užrekordavo jų kalbas plokštelėse ir tik iš plokš
telių skleidė tas jų kalbas per radiją.

Ką gi galėjo pasakyti tie slaptosios nacių policijos 
įrankiai? Kai kurie jų kalbėjo drebančiais balsais, tar
tum budelio kirvis būtų iškeltas virš jų galvos; kiti 
kalbėjo sausu, smarkiu pardaviko balsu; bet vieni ir ki
ti, pagal slaptosios vokiečių policijos įsakymą, užreiš- 
kė, kad jie niekuomet nebuvo tikrais Lietuvos žmonių 
atstovais.

Būtų logiškiau buvę, jeigu tie pardavikai būtų pasi
sakę, kad jie nėra lietuviai, bet Ostlando piliečiai, nors 
dar nemoką vokiškai kalbėti. Juk ir Rytų Prūsijos 
žmonės yra priversti vadintis lietuviškai kalbančiais vo
kiečiais.

Visi Lietuvos žmonės atsimena Liaudies Seimo rin
kimus 1940 m. liepos mėnesį. Jų galvose tebėra gyvi 
vaizdai skaitlingų mitingų ir konferencijų, kur buvo 
svarstoma kiekvieno piliečio kandidatūra į seimo at
stovus. Puikiai jie atsimena Darbo Žmonių Sąjungos 
obalsius, su kuriais jie ėjo balsuoti. Visi mes matėme 
didįjį džiaugsmą žmonių minių, išlaisvintų iš ilgalaikės 
fašistinės priespaudos ir dar pirmą kartą gaunančių 
progą dalyvauti laisvuose demokratiniuose rinkimuose.

Dar ir šiandieną tebestovi mūsų akyse tos ilgos ei
lės žmonių, susirinkusių iš anksto, kur kas anksčiau 
paskirtos balsavimų pradžiai valandos. Taip jie susto
ję laukė prie balsavimų vietų Vilniuje, Kaune ir kituo
se miestuose, miesteliuose ir kaimuose. Taigi ir ne
stebėtina, kad buvo tokios balsavimų pasėkos:

Balsavo 95 procentai ir 51-nas šimtadalis visų rin
kikų ir 99 procentai ir 15 šimtadalių balsavusių atida
vė savo balsus Darbo Žmonių Sąjungos kandidatams.

Beveik tokį pat vaizdą mes matėme ir 1941 m. sausio 
12 d., kada įvyko rinkimai Lietuvos atstovų į Sovietų 
Sąjungos Aukščiausią Tarybą: Čia balsavo 91-nas pro
centas visų rinkikų ir 95-ki procentai jų atidavė savo 
balsus blokui komunistų ir nepartijinių žmonių.

Fašistai tikėjosi sa^o šlykščiais šmeižtais kirst smū
gį Tarybų Santvarkai. Tikrumoje tas smūgis atšoko 
atgal ir smogė jiem patiem. Nes pačia jau savo šmeiž
tų kampanija jie dar kartą įrodo, kad lietuviuose tebe
gyvuoja Liaudies Seimo idėja ir ištikimybė Tarybų 
Valdžiai. Patys fašistai parodo, kad jie nesitiki išlai
kyt savo viešpatavimo, kad jie negali sudaužyt lietu
vių pasipriešinimo vokiečiams nei lietuvių pasiryžimo 
atgaut laisvę ir atsteigt nepriklausomąją Lietuvos Ta
rybų Respubliką.

Fašistai surado tik mažą saujelę pardavikų ir silp
nuolių tarp lietuvių. Dauguma iš tų Liaudies Seimo 
atstovų ir Aukščiausios Tarybos narių, kurie liko Lie
tuvoje, pasirinko verčiau tapti nukankintais ir mirti, 
negu savo tautą parduoti. Jie pasirodė tikrai vertais 
garbingo žmonių atstovo vardo.

Tarybinės Lietuvos Aukščiausia Taryba yra tikroji 
mūsų žmonių ir mūsų respublikos atstovė. Ji vadovau
ja ir lietuvių tautos kovai dėlei laisvės.

Lietuviai su panieka nusigrįžta nuo tos purvinos ko
medijos, kurią vaidina vokiečių fašistai ir jų pastumdė
liai, lietuviški išgamos. Tie niekšai gali pasigaminti šiek 
tiek pardavikų, vartodami terorą; jie gali priversti 
silpnuolius išsižadėt žmonių atstovo titulo ir net pačių 
savo vardų. Bet jie patys niekada neatstovavo ir nie
kada negali atstovaut lietuvių tautos. Jie buvo ir tebė
ra savo žmonių budeliai.

Lietuvių tauta ir toliau veda kovą prieš okupantus 
ir pardavikus; ir jinai kaskart vis stipriau mobilizuo- 
sis tiktai apie Tarybų valdžią, liaudies valdžią, tiktai 
apie darbo žmonių valdžią.
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Cuthbert’s Studying to be a Military Expert

Children In The News
---------------------H----------------------------------------------------------------

DBS hese Bre Our Boys-

Age Versus Youth
(P. S. The Youth Won)

H-------------------------------------------------- -

The Red Birds of St. Louis 
are singing a happy tune right 
now for they are the lads who 
won the 1942 World Series. 
And they should be singing a 
pretty tune for it seems that 
this is the first time that any 
one of the Cards has ever been 
in a World Series. That is, 
everyone of them except for a 
couple of exceptions. These 
boys certainly went to town on 
the old fellows fręm New 
York. The Cards took four out 
of seven games from the Se
ries.

These lads from St. Louis 
certainly deserve the title of 
world Champs for they put 
their hearts in this Series, as 
well as their playing ability.

Johnney Beazely that sensa
tional rookie pitcher won that 
deciding game by the score of 
four to two. Beazely, you know, 
is the only pitcher of this Se
ries who won two games. It is 
not only up to the pitcher to 
win games, it takes the whole 
team to put it over. This is 
real team work. The Cardinals 
made a swell example of team
work. Take that third game of 
the series. Cooper would have 
lost that game if not for the 
magnificent catches made by 
the outfielders. Many balls had 
home run labels tagged right 
on them. But this was not so 
with the Cards outfielders, for 
they came out of nowhere to 
snag them.

We cannot say that the 
Yankees did not put up a 
grand fight. For the MacCar- 
thy men did not give up hope 
until the last pitch had been 
called. The barrel bombers are 
a swell team, but as all ball 
clubs they have their bad 
breaks.

The New York fans acted 
very badly in that third game. 
For when Slaughter caught 
that home run ball some fan 
decided to pitch. He heaved an 
orange at Slaughter, but in 
spite of this, he caught the 
ball. The Yanks were pretty 
lucky when the umps did not 
give the game to the Cards. 
But, in spite of this, the Cards 
went ahead to win it.

This same affair went on in 
Boston, when Giant fans ran 
out onto the field, and decided 
to have a picnic. Umpires, 
players and police could not 
clear the field so the umps, 
gave the game to the Braves, 
even though the Giants were 
leading by a wide margin.

Well, this last game of the 
World Series closed the books 
on baseball until next spring. 
That is, we hope that we will 
have baseball next year for 
many of the players have been

drafted or will be drafted. Al
so, the boys in the minors are 
signing up or will be signing 
up. But no matter what hap
pens, we wish those fellows 
who leave the diamond to go 
on to a greater diamond, the 
war against Nazism, good hick 
and keep slugging till you hit 
that 1.000 mark.

Ed. Sidney.

Harriman Heads 
Russian War Aid

NEW YORK. — A special 
Russian War Relief Committee 
headed by W. Averell Harri
man, United States Co-ordinat- 
or of Defense Affairs in Lon
don, and Raymond Massey, 
film star, last week launched 
a national campaign for a mi
nimum of 1,000,00 signatures 
on a “Scroll of Greetings’’ to 
the Soviet people, with each 
signer contributing $1 for me
dical supplies for Russia.

Harriman, who has headed 
two recent American missions 
to the USSR, is honorary 
chairman of the Scroll Cam
paign Committee. Massey is 
national chairman.

The text of the Scroll reads:
“We who sign this scroll 

count it a high privilege to 
aid in this small way those 
who offer their lives that the 
world may be free of fascist 
terror. Your courageous resis
tance has given us time to pro
duce and arm, so that at the 
appointed time we may join 
you in the triumphant offen
sive. We, the American people, 
are proud to be your allies.”

The Scroll is decorated with 
a symbolic drawing of a group 
of Russians by Rockwell Kent.

These Scrolls are also being 
printed in Lithuanian, and will 
be circulated amongst Lith
uanians by the Lithuanian Me
dical Aid Committee.

The importance of signing 
this scroll is expressed in the 
cable sent by Harriman, now 
in London, to Allen Wardwell, 
chąirman of the Greater New 
York Campaign iComm. The 
cable reads: “I am activated 
in accepting the honorary 
chairmanship of the Scroll 
campaign by my conviction 
that now is the time for the 
American people to demon
strate that they are back of 
the Russian1 people in their in
domitable struggle against our 
common foe. Every signature 
to the Scroll, with its contri
bution to Russian War Relief, 
large or small, is an individual 
pledge that each of us will

0?e never fully realizes just 
how important “little people” 
are, They say, “children should 
be seen and not heard”—well, 
Sunday’s “We the People” pro
gram certainly gave well de
served credit to the “little 
people” of today. First, to the 
Russian children who are do
ing their bit in increasing the 
food supply for the Russian ar
mies, and second to the chil
dren here on the home front, 
Jamaica, N. Y. who have to 
this day gathered 26 tons of 
all kinds of scrap metal and 
rubber.

The person that told the fol
lowing story about the Russian 
boys is a Merchant Marine who 
was one of the group from a 
torpedoed ship of a convoy to 
Archangel, Russia.

These men, after drifting
several days reached an island 
near the North Pole, exhausted 
and hungry they layed on its 
shores, too tired to even ex
plore it. This particular Mer
chant Marine noticed a boy of 
15, warmly clothed suspicious
ly looking over each man of 
this marooned group. He called 
to the boy, and said “Ameri
ca.’’ The boy then knew that 
he was a friend and not a foe, 
but even then he disappeared 
only to quickly return with a 
group of boys ranging from 8

to 15 years of age. The boys 
lead their newly found friends 
around and showed them their 
camp — here they fed the men 
and then showed them what 
they were doing here on an 
island. Their job was to gather 
all the duck eggs from the 
cliffs and to catch ducks which 
they salted. Once a week pick
ups were made.

Then too, the Merchant Ma
rines witnessed the visit of a 
young, lovely, blond, woman 
doctor who also made weekly 
visits during which she check
ed the health of each boy. The 
Russian “Kids” and these Mer
chant Men became great friends 
—they even taught the boys 
how to play solitaire with the 
deck of cards that one of the 
Merchant Men still had in his 
possession.

A rescue plane later landed 
on the island to pick up the 
Merchant Men and to return 
them safely to their destina
tion point where the rest of the 
convoy had. arrived safely. 
These Merchant Men are now 
back on the home shores and 
more anxious than ever to do 
their part in this war. They 
even have hopes of seeing their 
little Russian friends again, 
but with their next visit they 
will have something more than 
a deck of cards for them.

Frances Pakalniskis.

LDSers Serving
Our Country

EDMOND KOKALIS, 
Binghamton, N. Y.

War, Women and Babies
________________ ra—------------------- ----------------------------------------------------------------------------- ---------------------------- -------------------
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marry in the face 
bring? Is it wise

•The 
years 
young 
sory fashion to 
anti if married, 
family. Fear,
made young people think 
fore making any 
changes in their lives during peace
time. Now comes the war. Mar
riages occur wholesale; there’s a 
bumper crop of babies and some 
couples are even furnishing homes. 
There seems to be no rhyme nor 
reason to it all, yet it is being done 
on a tremendous 
tion arises: Is it 
do? Is it wise to 
of what war can
to bear a child in view of the hard 
times ahead? I say, “Yes.”

I think that war strips life of its | 
unessential details down to its ba-, 
sic meaning. Marriage, family and 
home are revealed for their true 
worth. All the fripperies, the doo
dads that dress up life lose their 
importance. Under the exigencies 
of war they reveal their transitory 
nature, and, human beings awaken
ed to the possibility of having 
everything swept away suddenly 
discover and cling to what seems 
to them most indestructable—the 
family unit. One can lose one’s sav
ings; one can be bombarded out of 
a house; one can be deprived of all 
luxuries, but the love and hope in1 
the breasts of the loved ones are 
simply heightened and fanned to a 
brighter flame in the worst moment 
of the crisis. Upon that affection 
and faith rests the morale of a 
fighting nation. Fighting for free
dom and democracy is
fighting for a wife, child and home 

is reality.
When we take this question up 

from the woman’s 
wish 
find 
and 
they
the fact that some men and women 
are taking what they think is the 
safest and most sensible course, 
under present conditions, of not 
having children, or not marrying.

Marriage is a woman’s natural 
function, as is child bearing. Shall 
she stop her natural functions be
cause of the unnatural 
fairs this world is in? 
The natural functions 
fruit precisely because
A nation is united when its people 
are united and the biggest induce
ment to unity is the establishment 
of family units. If our lives are 
disrupted by the war, we must at
tempt to make as much of that life 
as we can, as sanely as we can. If 
there is world wide destruction we 
must atempt constructive life. The 
natural forces will not and do not 
wait; on the contrary they are ac
celerated because the life span 
tends to become limited and young 
men and women have to crowd as 
much living as they can in a short 
period. This is something no 
amount of rationalization can eli
minate. I think it is born of a wis
dom age-old and unescapable in its 
essential truth.

idealistic;

angle and I 
to deal with it primarily, we 
many, many arguments, pro 

con, oft repeated. However, 
bear examining in view of

state of af-
I think not.

must find 
of the war.

back the nation’s war effort to 
victory — till the time when, 
as the President has said, ‘Rus
sia has driven every Nazi from 
her soil’.”

By Valerie Petraška
On September 27, 1942,

Great Neck Pirmyn Chorus 
gave a farewell banquet in ho
nor of their teacher, George 
Kazakevich. About 200 of 
George’s friends, relatives and 
loved ones gathered to wish 
him the best of luck in the Ar
my. Mr. Bechis of Great Neck, 
B. Shellan of Brooklyn, Dr. 
Eldrige of the Eldrige Estate 
in Great Neck, and others 
made wonderful speeches wish
ing Georgie all the luck in the 
world. On behalf of the Pir
myn Chorus, Olga Bukauskas 
presented G. Kazakevich with 
a beautiful shock-water proof 
wrist watch, with his name, 
year, and Pirmyn Chorus en
graved on the back of it. The 
chorus itself gave a wonder
ful performance, not only for 
the audience but for Georgie. 
He may have thought this his 
last performance, but we are 
all sure and confident that he 
will be back with new and bet
ter ideas of entertaining the 
public. As most of us know, 
Georgie left for the Army 
Sept. 30th. For six days he re
mained at Fort Dix, N. J. On 
Oct. 9th, he was shipped to 
some unknown destination.

Lilh Paratrcopsr 
in Eire Maneuvers

But this is all generalization. 
How does war affect the individual 
woman ? Let us assume she is of 
marrying age. She is immediately 
confronted with the possibility that 
she may never marry. Maybe she 
will not admit it even to herself, 
for what woman doesn’t believe 
that she is attractive enough to get 
a man sooner or later? As one and 
another of her boy acquaintances 
leave for the front, the fear does 
arise. She starts renewing her girl 
acquaintances; who begin to do 
same. Eligible men become rare.

On the one hand she sees girls i 
like herself floating around; on the! cere but sometimes misguided ef- 
other she secs girls getting 
ried, 
about their husbands 
child. It takes a very cool head and 
perhaps lack of opportunity not to 
go haywire and grab the first fel
low that comes along. I think that 
the safest move in this case would 
be to marry when the two parties 
involved have known each other) 
for some length of time. The unfor
tunate part is that once the panic 
is on, the eligible men are grabbed 
up and this leaves few or none for 
the one who woukX wait. When she 
hears of the marriages occuring 
between American boys and Austra
lian girls or English girls, or girls 
whose homes happen to be near 
camps in different parts of the 
country or world she really begins 
to realize the problem she has on 
her hands.

We have come to the point in 
our supposition whore the young 
woman of marriageable ago toge
ther with the prodding of the war 
situation, her natural instincts, plus 
the tendency toward wholesale 
marriages decides to take up the 
gauntlet, come what may, and mar
ry her young man. Now the ques- 

have a 
child? If she deeply loves her hus
band there is no question but that 
she wants a child by him. But she 
looks to the future and while she 
hopes for the best there is always 
the possibility of the worst. Her

PFC JOSEPH GUDAITIS 
Stoughton, Mass.

GEORGE? KAZAKEVICH

but she 
and in- 
perhaps 

saying 
their

reason says things her instincts an
other, so she is undecided. She may 
be willing to have the child 
is in a large part retarded 
fluenced by parents and
friends. It goes without
that parents want to save 
children any hurt or suffering and
in this case advise her against it.
However, they don’t take into con
sideration that the young girl has 
to meet life sooner or later, has to 
experience her share of hardships 
and stfugglq without which no per
son cap reach maturity and really 
live. What they forget in their sin-

‘ j mar-[forts is that after the war, even if 
having a baby and "talking | she is left a widow, the chances 

and their I are great that she may never mar
ry, nor bear a child. It is tragic but 
true. A nation filled with barren 
women will create as great a psy
chological and social problem as 
will a nation of " husbandless mo
thers. The chances are that 
the widow with a child will bo 
more stable and better adjusted to 
the life after the war than the 
woman who’s chances of marrying 
again and bearing a child is nil. A 
child will give greater incentive to 
carry on. If the woman’s husband 
returns wounded or disabled (as 
many tragically will) she will find 
conificentive in her child and him 
and if she is made of the sterner 
stuff she will attempt to help him 
build a life together. Our enemy 
says we are soft, pampered and 
spoiled. It is precisely, when we

tion arises; should she

WHITEY NAUDZIUNAS, 
Chicago LDSer.

Upon making a tour of Fort 
Dix, I would like to describe 
some of the interesting sections 
I saw. First, the Barracks 
in which the soldiers sleep 
look like two family homes, 
with lawns and small gardens 
in front of them. Then there 
is the Mess Hall, the place 
where they eat (chow). Across 
the street, two blocks down is 
the Service Club. Here the 
boys may read, write letters, 
eat and just relax if they do 
not wish to do the latter. For 
visitors conveniences, there is 
a cafeteria, the Service Club, 

avoid the hardships and struggles and a lovely Ladies’ & Gents 
of the most creative act during war 
time — child bearing — that we 
substantiate their contentions. I 
think that when we fail to carry 
out our natural functions during 
wartime we are secretly pessimistic 
about victory; we are short-sigh
ed and we have no confidence in 
the future. And what nation can 
exist under such circumstances? 
War never was nor ever will be a 
bed of roses. Faith, courage, loyal
ty are not merely idle phrases; they 
are what war will call out in every 
one of us and if 
chooses to have a 
she must be given 
out any cat-calls 
cautious, “rational” people. If she 
couldn’t have a child during peace
time, can’t have one now because 
of the war, and probably won’t 
have one because of post-war con
ditions, when in the devil will she 
have one? She can’t kid herself 
that post-war conditions won’t pre
sent their problems just as severe 
of not more severe than war condi
tions. If she will wait now, she 
may have to wait forever and grow 
old waiting sans parents, sans a 
mate, sans a child. She may as 
well call a halt on life itself, en
case herself within a vacuum and 
be “safe”; this assuming there will 
be safety in a lone, barren life. She 
is faced with “now or never,” “none 
or all” and if she makes her deci
sion “now,” and “all,” more power- 
to her. Her child will carry on 
from where she leaves off to a bet
ter world, we hope.

Bertha Fulton-Daniels.
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I would like to
Are Our Boys” column a week
ly feature, therefore I would 
suggest those who have letters' 
from the boys in the armed 
forces to paraprase some in-

Musical 
Notes
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PAY DAYn

BOND DAY

♦

•^CHARLIE YANUSH

Last week, most New York 
Dailies carried an item on U. 
S. Army Paratroop maneu
vers in Ireland. In that article, 
Charles Yanush was mentioned 
as the first paratrooper to 
land on Irish soil.

Charlie Yanush is well 
known among Brooklynites, al
though his home town is 
Scranton, Pa. His folks, Mr. 
and Mrs. Alex Janušauskas of 
that city are “Laisve” readers. 
Charlie was a member of the 
Brooklyn Aido Chorus for 
some time, and was also an as
sociate member of the LDS.

When Charlie was drafted 
into the army, in 1941, he soon 
volunteered in the Parachute 
Corps. This is one of the most 
dangerous branches of the ar
my service, but that made no 
difference to him. Speak to 
Charlie about the Paratroopers, 
and he is all enthusiasm for 
the work they are doing, and 
the active part they intend tak
ing in winning this war.

We, all of Charle’s friends 
in Brooklyn, those of us who 
sang with him in Aidas, and 
who met him at LDS meetings 
and activities, extend our 
greetings to him across the 
ocean. We are all with him and 
the millions of our other men 
who are preparing to destroy 
those beasts of fascism.

We shall be waiting for you 
to rejoin us.

teresting points. In this way 
we would all be informed of 
what our boys are doing, in the 
armed forces. Also, to send in 
their addresses, so that those 
who wish to write to them may 
do so. Write: Laisve English 
Section, 427 Lorimer St., 
Brooklyn, N. Y.

BY THE
TRIO

9 Now that the season for summer concerts is over, music lovers who 
cannot affoiM\attending Metropolitan Opera or its equivalent in their 
own towns or 'cities will turn to the radio for their concerts. A program 
that will be of great interest is to be presented this coming Sunday, 
October 18th, over station WABC, at 3:00 p. m. when Dmitri Shos
takovich’s Seventh Symphony will be presented ■ by the Cleveland Sym
phony.

9 As a tribute to the gallant Russian Fighters, Andre Kostelanetz has 
included two Red Army songs for his WABC musicale, Sunday afternoon 
at 4:30.

9 Applications can now be sent in to The Collegiate Chorale which is 
conducted by Fred Waring, assited by Robert Shaw. Audition for 
membership will be held on the week-ends of Oct. 17-18 and 25-26, at 
the Fred Waring Studios, 1697 Broadway, New York City.

9 Aido Chorus is presenting a varied program of the most beautiful 
songs of their thirty year repertoire, this Sunday, October 18, at the 
New National Hall, on Driggs Avenue. Included in the program will be 
songs from their most successful operettas.

“This shall be for music
those songs for love of singing—”
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DETROITO ŽINIOS
Apie Mūsų Veikėjus

Mes žinome iš praeities ir 
dabar, kad organizacijos turi 
daug narią ir simpatikų rėmė
jų, bet veikėjų, kurie pasi
šventusiai dirbtų dėl savo or
ganizacijos komisijose ar val
dyboj, turime labai mažai. To
dėl, mano supratimu, mes tu
rėtume veikėjus mažiau ap
krauti su kokių komisijų dar

ytais, ypač aš turiu mintyje 
dailės veikėjus. Man tenka 
prisižiūrėti į draugę U. Pale- 
vičienę. Ji yra tinkama veika
lus lošti, dalyvauja ir dainuo
ja Aido ir Moterų Chore ir 
per radijo programas. Apart 
to, ji darbuojasi parengimuo
se. Bet ant jos yra uždėtas 
darbas taipgi LDS 21 kp. fin. 
sekretorės. Tai jau per daug. 
Mes turėtume tokius veikėjus 
paliuosuoti nuo tokių nuolati
nių ir sunkių darbų.

Dr. Palevičius nors tuo lai
ku nėra org. valdybose, apart 
radijo valdybos, bet žinome, 
kad Radijo Kliubo valdybos 
darbas yra sunkus ir ten 
prisieina daug laiko ir energi
jos sueikvoti, kad darbas eitų 
gerai. J. J. Butkus yra labai 
tinkamas chore ir veikalų pri- 
rengime. Vincas Zabulionis 
energingai darbuojasi Aido 
Chore ir mums bus naudingas 
vaikalų prirengime. M. Alvi- 
nienė veikia tarptautiniai, yra 
tinkama dėl platinimo tikietų, 
literatūros ir aukų rinkime. O 
mes matome, kad į tokių žmo
nių darbą mažai kas kreipia 
domės ir mano, kad tas dar
bas yra menkos vertės. Taipgi 
mes žinome keletą draugų ir 
draugių, kurie dirbo ir dirbs 
laikraščių vajuje ir tie visi pa
minėti darbai, kaip dailės sri
tyje, taip literatūros platini
me, tikietų pardavime, laik
raščių užrašinėjime esti labai 
nuobodūs ir reikia pašvęsti 
daug energijos ir triūso. To
dėl, mano supratimu, tokie 
žmonės neturėtų būt apsun
kinti su daugelio įvairių darbų 
našta. Valdybų darbus turėtų 
paimti tokie nariai, kurie ma
žiau veikia dailės srityje ir 
kurie neužsiima laikraščių ar 
literatūros platinimu.

Užuojauta Draugams
Apie pora mėnesių atgal te

ko sutikti draugę Grabauskie
nę nuo Cardoni St. Ji skundė
si, kad per eilę metų rudens 
laiku ją kankina šieninė liga, 
ir jau per ilgą laiką nemačiau 
jos mūsų parengimuose. Ma
nau, kad orui atvėsus, ji su- 
sveikės ir vėl galės dalyvauti 
mūsų parengimuose. Linkiu 
jums, drauge, geros sveikatos.

Drg. Ignas Janulis ilgai sir
go ligoninėj, dabar randasi 
savo namuose, 11652 Manor 
St. Nors po sunkios operacijos, 
bet jau laipsniškai gerai 
sveiksta.

M. Janulienė, Igno draugė, 
taipgi po operacijos, dar silp
na, bet sveikėja ir manau, ne 
po ilgam vėl teks ją susieiti 
parengimuose ir susirinkimuo
se. Linkiu gerai susveikti drg. 
Januliams.

M. Alvinienė.

Apie Vyrų Vargus
Praėjusią savaitę Detroito 

Žiniose tūlas vyras nori pa
teisinti vyrus, kad būk su vy
rais nėra taip prastai, kaip aš 
rašiau, žinoma, aš nekalbėjau 
apie visus vyrus, tik apie tuos, 
kurie randasi po moters prie
spauda. Ir, žinoma, jeigu mo
teris kontroliuoja vyro visus 
pinigus iki centui, tai taipgi 
kontroliuoja tokio vyro ir pro
tą. Todėl aš ir nurodžiau, ko
kiais reikalais prisiėjo man 
susidurti su tokiais vyrais. Bet 
“vyras” duodamas pateisini- 

tokių vyrų, toli nuklysta 
nuo temos. Būk vyrai neduodą 
aukų ar kolektų j dėl manęs, 
kada pamato, kad ant nelega
lių blankų renkamos aukos ir 

ios organizacijos nėra įga
liota. čion jau pasirodo, kad 
ne vyrus pateisina, bet nori 
kam nors neapykantą išlieti, 
o kad nesuprastų niekas, tai

duoda už prilyginimą L. M. 
Pažangos Kliubą. Biūk tik jos 
vienos taip teisingai darą.

Jeigu esi “vyras,” tai aš no
rėčiau žinoti, kada ir ant ko
kių nelegalių blankų buvo 
renkamos aukos ar kolekta? 
Jeigu esti renkamos aukos ar 
kolektos, tai jos visados esti 
organizacijos žinioj, ir jos esti 
legalios.

Apie LDS 21 Kuopą
Praėjusį sekmadienį įvyko 

LDS 21 kp. susirinkimas. Bu
vo skaityta keletas laiškų ir 
du laiškai palietė svarbius 
klausimus. Pirmas, tai atsi
šaukimas aukų dėl Ispanijos 
lojalistų išvežimo iš Franci jos. 
Laiško svarstymas buvo trum
pas, ir nariai suprato svarbą 
reikalo. Iš iždo paaukavo $10 
ir kolektoj surinkta $5.50 — 
visų $15.50.

Antras laiškas iš “Vilnies” 
įstaigos dėl laikraščio vajaus, 
kad kuopa pasidarbuotų. Laiš
kas priimtas ir pora draugų 
pasižadėjo darbuotis dėl savo 
darbininkiško laikraščio.

Buvo atvykęs atstovas iš 
Komunistų Partijos, ir prašė 
suteikti jam progą padaryti 
keletą pareiškimų. Kuopos na
riai sutiko leisti kalbėti 5 mi
nutes. Draugas ragino skaityti 
darbininkišką spaudą ne tik 
lietuvių, bet ir “Daily Worke
rs” ir “The Worker,” sekma
dienio laikraštį. Taipgi aiški
no, kas kenkia alijantams, 
kad neatidaro antro fronto.

Antro fronto klausimu bus 
masinės prakalbos penktadie
nį, spalių 16 d. Martin Hali, 
ant Martin St., 8 vai. vakare. 
Kvietė, kad lietuviai masiniai 
dalyvautų.

Taipgi buvo pakeltas klau
simas kas link būsimų rinki
mų kampanijos, nes lietuviai 
remia demokratų tikietą. Nors 
vienas narys protestavo, kad 
mes per daug į politiką kiša- 
mės, bet, matyt, tas draugas 
nepermato politinės svarbos. 
Po apkalbėjimo paaukota iš 
iždo $5 dė,l rinkimų kampani
jos.

Kaip raportai rodė, tai kuo
pos reikalai yra geroj tvarkoj. 
Gaila, kad mirė narė Berta 
Ligmalienė.

Alvinas.

Wilkes-Barre, Pa.
LDS 10 Apskričio metinis 

bankietas įvyks lapkričio 22 
d., Progresyvių Kliubo svetai
nėj, 325 E. Market St. Bankie- 
to pradžia 6 vai. vakare. Va
karienė 7 vai. vakare.

Šis bankietas bus nepapras
tas, nes bus su koncertu. Kaip 
visada, taip ir šis bankietas 
bus didelis, valgis geras, kiek 
tik kas norės; muzika bus ge
ra. šokiai prasidės 7:30 vai. 
vaakre ir tęsis iki vėlumos.

O koncerto turinys bus įdo
mus ir geras. Koncerto daly
viai bus iš visų kraštų ir vie
tiniai.

Gavome pranešimą, kad vie
tinis Aido Choras, kurį vado
vauja V. Radišauskiūtė, turi 
gerai išlavintą kvartetą ir ap
siėmė dalyvauti mūsų progra
moj. O visi gerai žino S. Kuz
micką iš Shenandoah. Jisai 
dalyvaus su savo moteria V. 
Kuzmickiene. Iš tolimesnių 
miestų taipgi dalyvaus daini
ninkai.

Iš viso atžvilgį^ turiu pasa
kyti, kad jau labai seniai 
Wilkes Barre apylinkė turėjo 
progą išgirsti tokią dainų 
programą, kaip dabar yra ren
giama. Kurie dalyvaus, žinau 
gerai, kad tie bus patenkinti 
su vakariene, šokiais ir prog
rama.
Kviečia LDS 10 Apskr. Kom.

Stalingrado miesto Tary
ba (Sovietas) pasiuntė pa
reiškimą Stalinui, užtikrin
dama, kad to miesto gynė
jai kovos, kol vokiečiai bus 
sutriuškinti.

■* L

Vaizdas iš Cherbourgo prieplaukos (Francijoj), ku
rioj talkininkų bomberiai “pasėjo” nemažai bombų, 
pataikydami j laivus.

Aukos So v. Sąjungai Gelbėti
Per Igną Levaną, Los An

geles, Calif.; nuo Los Angeles 
Moterų 
ir nuo 
$22.50.

Per

Ona ir Jurgis Murnik, Fitch
burg,

Montello, Mass.
A. Barono Išleistuvių Vakaras

Rugsėjo 26 d., šeštadienio 
vakarą, susirinko pažangių 
lietuvių apie 250. Tai buvo 
drg. A. Barono išleistuvių ar
ba atsisveikinimo bankietas.

Kadangi Augustas Baronas 
per daugelį metų išgyveno tar
pe Montello lietuvių ir neatlai- 
džiai veikė draugijiniame ju
dėjime, tai p r o g resyviškų 
draugijų nariai pasirūpino su
rengti jam išleistuvių vakarą 
pagerbimui jo nuveiktų dar
bų . . . Pirmiausia Lietuvių 
Teatrališkas Ratelis, kurį jis 
pats padėjo sutverti, ir kuria
me veikdamas paaukojo dau
giausia savo energijos, pradė
jo išleistuvių rengimo darbą. 
Paskui prisidėjo Liet. Darb. 
Susivienijimo vietinė kuopa ir 
Liet. Taut. Namo Draugovė. 
Minėtų draugijų special is ko
mitetas dėjo pastangas ir su
ruošė puikų vakarą su gera 
programa.

Pirmiausia Liuosybės Dailės 
Ratelio Choras, po vadovyste 
Geo. Steponavičiaus, sudaina
vo porą dainų, kurios svečiams 
labai patiko. . Po tam, pirmi
ninkaujant Julijai Stigienei, 
buvo pakviesta keletas vieti
nių veikėjų, kurie pasakė po 
keletą žodžių nuo savo drau
gijų: Liet. Taut. Namo Drau
goves pirmininkas, Geo. Shi- 
maitis suminėjo A. Barono 
daugelio metų pasidarbavimą 
tai draugijai ir linkėjo <jam 
gero pasisekimo kelionėje. 
LDS vietinės kuopos pirminin
kas, A. Sauka pasakė trumpai 
ir storai, jog per A. Barono 
pasidarbavimą tapo suorgani
zuota ir išauklėta LDS vietinė 
kuopa ir kad jo veikimas mi- 
nėtoj kuopoj buvęs nuoseklus, 
punktuališkas ir teisingas. 
Paskui pirmininkė pakvietė K. 
Valangevičienę, T e a trališko 
Ratelio narę — pasižymėjusią 
dramų lošėją, kad pasakytų 
ką nors nuo savo grupės. Ji 
savo trumpoj ir-atškioj kalboj 
pažymėjo, kad A. Baronas yra

daug nuveikęs lietuvių scenoj 
kaip dramų vaidintojas. Taip
gi paminėjo jo naturališką 
charakterį sakydama, kaip jo 
nuoširdus ir nęsaumylingas at
sidavimas dailės labui, paaks- 
tina ir kitus prie bendro dar
bo.

Sekantis iš eilės buvo sutei
kimas dovanų. Pirmiausia W. 
Kelley padavė A. Baronui la
bai gražų kelionės valizą. Tai 
dovana nuo Teatrališko Rate
lio narių kaipo pagarbos ženk
las už nenuilstantį pasidarba
vimą dailūs srityj ir dėl atmin
ties bendro veikimo. Paskui 
tūlas asmuo (kurio vardo ne
atsimenu) padavė riešinį laik
rodėlį, kaipo dovaną nuo Sau
lelių šeimynos.

Pasibaigus toms ceremoni
joms, prasidėjo vakarienė ge
rai sutvarkytoj formoj. Po va
karienei vieni pradėjo šokti, o 
kiti, tąip sau, linksminosi tar
pe savęs. Atrodė, jog visi buvo 
patenkinti, kaip vietiniai, taip 
ir iš kitų miestų svečiai, kurie 
dalyvavo A. Barono išleistuvė
se. 1

X. Kareivis.

Linden, N. J.
Spalių 14-tą mirė Magdale

na Verteiienė, pašarvota na
mie, 203 W. 16th St., Lindene. 
Bus palaidota šeštadienį, spa
lių 17-tą. Iš namų išlydės 10 
vai. ryto. Velionės ir šeimos 
giminės ir draugai prašomi at
silankyti į šermenis ir laidotu
ves.

Velione paliko nuliūdime 
sūnų Juozą, Lindene, pas kurį 
gyveno, dukteris Luciją Mic
kevičienę, Frances Amšiejie- 
nę ir Oną Dobilienę (brookly- 
nietę), taipgi Lietuvoj gyvena 
sūnus Petras.

New Guinea. — Marguo
dami pirmyn, australai ker
tasi su japonais ties Owen 
Stanley kalnų “spraga.” Vi
so australai atmetė japonus 
jau 32 mylias atgal saloje 
New Guinea.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

DIREKTORIUS 
LAIDOTUVIŲ

Liūdesio valandoj kreip-? 
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi- 

' me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
moderniškai įruošta mū
sų šermenine. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 

būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St.
Philadelphia, Pa
Telefonas Poplar 4110

Apšvietos Kliubo, $30 
Bendro Komiteto 

Viso $52.50.
Evą Žvingilas, Jewett

City, Conn.; Mr. ir Mrs. Mie- 
liauskų, iš Versailles, Conn. 
$10.

Per O. Krutelienę, Ply
mouth, Pa.; nuo LDS 60 kp. 
$18.

Per H. Kudirkienę, Hillside, 
N. J.; nuo drg. U. Janužienės 
surprizo pares (koresp. tilpo)

Per K. Milinauską, Balti
more, Md.; nuo LDS 42 kp. 
$10.

Tarnas Krapas ir žmona, 
Worcester, Mass. $25.

Vytautas Krapas, Worces
ter, Mass, (sūnus draugų Kra
pų) $25.

Per Joseph Svinkūną, 
Waterbury, Conn.; pinigai su
kelti per Lietuvių Komitetą 
Apgynimui Amerikos, $169.

Per J. Stanį, Baltimore, 
Md.; nuo ALDLD 25 kp. $25.

Per W. Brazauską, Hart
ford, Conn., $50.35 (prieš tai 
buvo paskelbta $20.15, dabar 
viso $70.50).

V. Unikauskas, Easton, Pa. 
$10.

Per B. Zmitraitę, Johnson 
City, Pa.; $10 nuo Zmitrų šei
mos.

Per V. Sutkienę, San Fran- 
cisco-Oakland, Calif.; nuo 
mezgėjų grupės ir dalis pini
gų nuo J. M. Radęs vedybų 
paminėjimo, $50.

Per drg. Misevičienę, Brook
lyn, N. Y., nuo drg. Briedžių 
15 m. vedybų minėjimo pares 
(koresp. tilpo) $12.50.

Per Anną Mikolajūnienę, 
Binghamton, N. Y.; nuo ALD 
LD 20 kp., moterų skyriaus 
parengimo, įvykusio rugsėjo 
20 d., $29.40.

Mass., $15.
Pakarklis, Athol, Mass.

$10.
Po 

Rochester, N. Y*, (per P. žir
gulį) ir drg. Sharkey, Easton, 
Pa.

Po $2: Geo. Wareson, 
Brooklyn, N. Y.; Fr. Račkus, 
New York City, N. Y.; Wm. 
Sauka, Brooklyn, N. Y. ir V. 
Kelmelis, Torrington, Conn.

John Simpson ir Peter Ta
mulis, Brooklyn, N. Y., $1.

Širdingai tariame ačiū už 
aukas, šiam raštui einant į 
spaudą, gavome daugiau au
kų, kurias neužilgo paskelbsi
me.

čia norime paminėti, kad 
šią savaitę bus atspausdinta 
blankų, lietuvių, kalboje, šios 
blankos vadinamos “Scrolls,” 
antgalvis — SVEIKINIMAI. 
Kurie asmenys duos nemažiau 
kaip $1,, jų vardai bus pažy
mėti ant šių blankų, ir vėliaus 
tos blankos bus perduotos at- 
sakomingiem asmenim, kurių 
pastangomis bus nusiųstos į 
Sovietų Sąjungą. Ant šių blan
kų atspausdinta lietuvių kal
boj sekamai:

“Sveikinimas — Rusijos 
Žmonėms Nuo Amerikos Žmo
nių! Mes, pasirašę šį lakštą, 
laikome sau didele garbe su
teikti šios, nors ir menkos, pa
ramos tiems, kurie aukoja sa
vo gyvybes, kad pasaulis galė
tų būti laisvas, 
pasipriešinimas 
laiko ginkluotis
taip, kad paskirtu laiku mes 
galėtume prisidėti prie jūsų 
pergalingoje ofensyvoje. Mes, 
amerikiečiai, did žiuojamės, 
kad esame jūsų talkininkai.”

Kurios organizacijos norės 
šių blankų, prašome kreiptis į 
mūsų Lietuvių Komitetą, mes 
prisiusime. Taipgi pavieniai

$5: A. Arlauskas-Orlan,

asmenys gali gauti šių blankų 
rinkti aukas. Bet prašome įsi- 
tėmyti, kad nemažiau $1 tik 
galima parašyti vardą ir pa
vardę.

Taipgi, surinkę aukas (ben
drai visas aukas) išrašykite 
money orderį ar čekį iždinin
kes vardu, nerašykite kitų as
menų 
Voką 
man, 
miau

ar organizacijų vardais! 
užadresuokite Aida Or- 
sekr., ir pasiųskite že- 
nurodytu antrašu. Ačiū. 

L. Kavaliauskaite, Ižd.
Liet. Kom. Sovietų Sąjun
gai Gelbėti, 46 Ten Eyck 
St., Brooklyn, N. Y.

Livingston, N. J

Drąsus jūsų 
davė mums 

ir gaminti

Sovietų Medikalės Pagelbos 
Naudai Parengimas

LDS 47 kuopos susirinkime 
gražiai paremta Ispanijoj ko
vojusieji draugai. Buvo skaity
tas atsišaukimas nuo drg. J. 
Gasiūno, lietuvių atstovo.

Priėjus prie naujų sumany
mų, tuoj draugė Tyliūnienė 
davė, įnešimą surengti kokį 
parengimėlį dėl pagelbos So
vietų didvyriams, kovotojams 
prieš tuos pačius žvėris na
cius - fašistus.

Visi gražiai sutiko šią pui
kią žinutę ir tuoj griebtasi 
darbo.

Pažmonis įvyks šeštadienį, 
spalių 17 dieną, pas draugą 
A. Palson ant White Oak 
Ridge kelio. Taigi kviečiame 
atjaučiančius šiam prakilniam 
reikalui dalyvauti ir paremti 
žmones, kurie kovoja už mū
sų visų laisvę, gerbūvį.

G. A. Jamisonas.

IO% SAVED 
NOW OR 100% 
TAKEN BY THE 
AXIS LATER!

BUY WAR BONDS

Atlikime Savo Pareigą
Kiekvieno “Laisvės” skaitytojo, kiekvieno ap

švietę 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 j kontestą ir darbuoki

tės, kad gavus kuo daugiausia naujų skaitytojų. KontesUntams 
yra paskirtos sekamos dovanos:

1—$50 U. S. War Bond; 2—$30 cash; 3-$25 cash; 
4—$25 U. S. War Bond; 5—$20 cash; 6—$18 cash; 
7—$15 cash; 8—$10 cash; 9—$7 cashir 10—$5 cash

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

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

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

Visi Galime Gauti Po Vieną
Naują Skaitytoją “l aisvei”

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

ui'ini
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RAUDONARMIEČIAI ATMUŠĖ VOKIEČIUS
Sovietų Oficialiai Pranešimai
MASKVA, spal. 14. — Sovietų Žinių Biuro praneši

mas:
Naktį spal. 13-14 fronte nebuvo jokių atmainų.
Stalingrado srityje mūsų kariuomenė sustiprino po

zicijas atimtas iš priešų ir kai kuriuose sektoriuose 
persiŠkudė su priešais artilerijos ir mortirų ugnim.

Mūsų artilerija sunaikino dvi priešų kanuoles, sep
tynias mortiras ir 11 trokų ir nušlavė apie batalioną 
vokiečių pėstininkų.

Vietiniai svarbiose kautynėse į šiaurvakarius nuo Sta
lingrado sovietiniai tankistai užmušė apie 300 hitlerinin
kų ir sunaikino keturias kanuoles, aštuonias mortiras, 
20 kulkasvaidžių ir kelis trokus su reikmenimis. 22 so- 
vietiinai šauliai per 14 dienų užmušė 323 vokiečius.

Mozdoko srityje raudonarmiečiai sunaikino apie kuo
pą priešų pėstininkų. Mūsų artilerija sužalojo šešis prie
šų tankus, keturias kanuoles ir apie 60 trokų su kariais 
ir reikmenimis.

Į pietų rytus nuo Novorossiisko skaitlingesnės priešų 
jėgos buvo prasiveržusios užnugarėn mūsų kariuomenės. 
Raudonarmiečiai kontr-atakavo priešus, atkirto juos 
nuo susisiekimo su svarbiausiomis jų jėgomis’ir, pa
sinaudodami parankiomis savo pozicijomis, užmušė a- 
pie 400 hitlerininkų. Raudonarmiečiai pagrobė 15 mor
tirų, penkis prieštankinius šautuvus, daug paprastų 
šautuvų ir kitų įrengimų.

Būrys sovietinių marininkų išsikėlė iš motorinių val
čių į priešų užimtą Juodosios Jūros pakrantę; užpuolė 
būrį vokiečių raitelių vienoje apgyventoje vietoje ir 
nušlavė tuos priešus. Sovietiniai marininkai susprogdi
no fašistų amunicijos sandėlį, sunaikino radijo stotį, pa
grobė vokiečių oficierių štabo dokumentus ir sugrįžo į 
savo stovyklą be jokių sau nuostolių.

MASKVA, spal. 15. — Šiandieninis Sovietų praneši
mas sakė:

Spalių 14 d. nebuvo jokių atmainų fronte.
Mūsų oro jėgos spalių 13 d. įvairiose fronto dalyse 

sunaikino bei sužalojo penkis vokiečių tankus ir 10 
trokų su kariuomene ir reikmenimis, nutildė dvi bateri
jas priešlėktuvinių kanuolių ir išvaikė, dalinai sunai
kinant, dvi kuopas priešų pėstininkų.

Stalingrado srityje mūsų kariuomenė atmušė atakas 
priešų pėstininkų ir tankų. Vieno sovietinio dalinio ar
tileristai sunaikino tris vokiečių fortukus, penkias ka
nuoles, septynis kulkasvaidžių lizdus, 12 trokų su amu
nicija ir nušlavė iki dviejų kuopų vokiečių pėstininkų.

Į šiaurvakarius nuo Stalingrado tęsėsi mūšiai, turį 
vietinės svarbos. Dvejetas kuopų priešų pėstininkų ata
kavo pozicijas, ginamas vieno raudongvardiečių dalinio. 
Mūsų kariai atmušė priešų ataką. Mūšio lauke vokiečiai 
paliko šimtą užmuštų savo kareivių ir oficierių. Sovie
tiniai gvardiečiai pagrobė septynis kulkasvaidžius, 50 
šautuvų ir kiekį kulkų; jie taipgi paėmė nelaisvėn tam i 
tikrą skaičių priešų.

Mozdoko srityje (Kaukaze) mūsų kariuomenės dali
niai kovėsi su priešais. Viename sektoriuje pulkas vo
kiečių pėstininkų su tankais atakavo mūsų pozicijas. Į- 
vyko mūšiai, per kuriuos sovietiniai kovotojai naikino 
tuos priešų tankus. Kituose sektoriuose buvo atmuštos 
atakos, kurias darė nedidelės hitlerininkų grupės.

Į pietų rytus nuo Novorossiisko. dalinys sovietinių ar
tileristų, komanduojamas Matušenko, sunaikino du ka
rinius traukinius su amunicija geležinkelio stotyje už
imtoje vokiečių.

Pastiprinimai Amerikie- Bevaikiai Jauni Vyrai 
čiam Guadalcanal Bus Šaukiami Armijon

Washington. — Atvyko 
naujos amerikiečių jėgos į 
Saliamono salą Guadalcanal 
pastiprinti ten savo mari- 
ninkus prieš japonus.

Admirolas Nimitz teigia, 
kad amerikiečiai iš ten ga
lės ir toliau vest ofensyvą 
prieš japonus.

FAŠISTAI IŠTRAUKĖ ARMI
JA IŠ GRAIKU SALŲ

Smyrna, Turkija. — Pra
nešama, kad vokiečiai ir i- 
talai ištraukė didelę dau
gumą savo kariuomenės iš 
graikiškų Aegejaus Jūros 
salų, palikdami ten tik ne
didelius būrius karių, kaipo 
savo sargybinius ir “tvar
kos” palaikytojus prieš vie
tinius žmones. Iš to supran
tama,kad fašistai nesiruošią 
šturmuot Jungtines Tautas 
Artimuose Rytuose šį ru-> 
denį.

(Gal fašistai siųs tą savo 
kariuomenę frontan prieš 
Sovietus.)

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas pakartojo 
užkvietimą Čilės preziden
tui Rios’ui atsilankyti į 
Jungtines Valstijas.

Washington. — Oficialiai 
pranešama, kad Amerikos 
armijon bus imami vedę be
vaikiai jauni vyrai, taipgi ir 
tokie pavieniai, kurie turi 
tėvus reikalaujančius užlai
kymo. Menama, kad vienų 
ir kitų šaukimas kariuome
nėn prasidės po naujų me
tų.

AUSTRALAI PASTUMI JA
PONUS DAR ATGAL

Australija. — Australų 
kariuomenė, stumdama ja
ponus atgal, pasiekė šiauri
nius šlaitus Owen Stanley 
kalnyno saloje New Guinea. 
Per dvi paskutines dienas 
japonai ten buvo atmušti 
penkias mylias atgal.

Talkininkai Ore Viršija 
Vokiečius

Washington. — Sugrįžęs 
iš Anglijos, amerikietis la
kūnas kapitonas Ricken- 
backer tvirtina, kad talki
ninkai Europoj turi dau-’ 
giau oro jėgų, negu vokie
čiai.

Sovietu Vyriausybe Re
mia Roosevelto Planą 

Baust Ašies Žvėris
Maskva, spal. 15. — So

vietų užsienių reikalų komi
saras Molotovas užgyrė 
prezidento Roosevelto pa-x 
siūlymą, jog po karo turi 
būt suimti, nuteisti ir nu
bausti tie fašistų Ašies va
dai, kurie kankino ir žudė 
civilius žmones užimtuose 
kraštuose. Molotovas įvar
dino tarp tokių žvėrių Hit
lerį, Goeringą, Hessą, Goeb- 
belsą, Himmlerį, Ribbentro- 
pą, Rosenbergą ir kitus.

Naciai Stiprina Musso- 
linj prieš Italus

Berne, šveic. — Pusiau o- 
ficialiai pranešimai iš Ita
lijos teigia, kad atvykęs 
Heinrich Himmler, galva 
slaptosios nacių policijos, 
tarėsi su Mussoliniu ir ap
lankė vokiečių įstaigas Ro
moj, Milane ir kituose Ita* 
Ii jos miestuose.

Po Himmlerio atsilanky
mo, Vokietija atsiuntė dar 
kelis šimtus savo slaptų po
licininkų “padėt Italijos po
licijai ir cenzūrai” keliuose 
didesniuose miestuose.

Japonai Iškėlė Artileri
ją į Guadalcanal

Washington, spal. 15. — 
Japonų karo laivai bombar
davo amerikiečių orlaivių 
stovyklą ir. pakrantinius į- 
rengimus Guadalcanal sa
loje, Saliamono salyne, ir 
iškėlė daugiau savo kariuo
menė, kanuolių ir kitų karo 
pabūklų.

Nušauta 67 Fašistą Or
laiviai Virš Maltos

London, spal. 15. —Pas
kutinėse oro kautnyėse virš 
salos Maltos anglai nušovė 
žemyn 23 vokiečių ir italų 
orlaivius, o savo prarado tik 
penkis lėktuvus.

Per penkias paskutines 
dienas ten sunaikinta jau 
67 Ašies orlaiviai.

Nacią Pagyrai
Berlyno radijas skelbė, 

būk vokiečiai atmušę Sovie
tų kontr-atakas Stalingrado 
ir Dono upės fronte. Hitle
rininkai giriasi, būk vokie
čiai užėmę 100 apvirtintų 
punktų Juodosios Jūros pa-< 
krantėse, į šiaurius nuo Tu
apse prieplaukos, Kaukaze.

(Tai priešų pagyrai ir pa- 
sigarsinimai, kurių niekas 
nepatvirtina.)

London. — Pranešama, 
jog šiemet 15 procentų ma
žiau užderėjo kviečių ir ru
gių Vokietijoj ir Italijoj, 
negu pernai.

SOUTH BOSTON, MASS.
ŽINYČIOS 18-KOS METŲ SUKAKTUVES

žinyčia švęs savo 18-kos metų sukaktį, lapkričio (No
vember) 22-rą d., sekmadienio vakare. Tai bus didelė ir 
iškilminga šventė visų žinyčios narių ir jos rėmėjų. Jau 
yra išrinktas komitetas ir viskas eina tvarkoj, kad pada
rius bankietą turtingą maistu, pasilinksminimu, ir gera 
programa, žinyčios komitetas prašo visų lietuviškų orga
nizacijų bei kliubų Bostono apylinkėse nerengti jokių pa
rengimų tą dieną. Už tą jūsų malonumą ir prielankumą 
mes tariame jums daug, daug ačiū!

žinyčios Visų Narių Susirinkimas
Įvyks sekmadienį, spalių (October) 25 d., š. m., 10:30 

vai. ryte. Prašome visų narių būti šiame svarbiame susi
rinkime. Yra labai daug reikalų ir žinyčios pati valdyba 
jų negalės išspręsti be jūsų pagalbos bei pritarimo. Pra
šome visų žinyčios narių būti šiame susirinkime! Būtinai 
būkite!.. . Lietuvių 'Metodistų žinyčios Valdyba.

į-------------- -—-— ----------------0

Hartford, Conn.
Kovingas Jaunuolis

m

Alfredas Krasnickas
Alfredas Krasnickas yra 

dar tik 19 metų jaunuolis, o 
jau antri metai tarnauja Jung
tinių Valstijų kariuomenėje. 
Jis kariuomenėn įstojo sava
noriai. Jis įstojo į orlaivystę 
ir dabar jau vienas gali lekio
ti padangėmis.

Alfredas Krasnickas prieš 
išeisiant armijon priklausė 
prie Laisvės Choro.

A. Totorėlis.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

PHILADELPHIA, PA.
Sekmadicnj, spalių 18 d. įvyks 

Veikiančio Komiteto ir visų orga
nizacijų narių visuotinas susirinki
mas. Liaudies Name, 735 Fair
mount Ave., 2-rą vai. dieną, šiame 
susirinkime bus išduotas “Laisves” 
pikniko raportas; apkalbėsime “L.” 
pikniko darbininkų pokilį, kuris 
įvyks už savaitės laiko. Taipgi 
svarstysime “L.” bankieto rengimą 
ir kitus svarbius reikalus. — Sckr. 
(242-244)

ALDLD 10 kp. susirinkimas įvyks 
sekmadienį, 18 d. spalių, Liaudies 
Name, 735 Fairmount Ave., 5 vai. 
vak. Šiame susirinkime išrinksime 
delegatus į 6-to apskr. konferenciją, 
kuri įvyks 25 d. spalių, Fairmount 
Ave., 11 vai. ryto. Užsimokėkite 
duokles. Dalyvaukite susirinkime.— 
Sekr. (242-244)

ALDLD 141 kp. susirinkimas 
įvyks sekmadienį, 18 d. spalių, 2 v. 
dieną. 143 Pierce St. Draugai, bū
kite laiku. Reikės išrinkti delega
tus į 6-to apskr. konferenciją ir 
svarstyti kitus reikalus. — Valdy
ba. (242-244)

DETROIT, MICH.
ALDLD 52 kp. susirinkimas 

įvyks spalių 18 d., 1:30 vai. dieną, 
Draugijų Salėje, 4097 Porter St. Vi
si nariai malonėkite pribūti susi
rinkime. — Sekr. (242-243)

SCRANTON, PA.
Literatūros 39 kp. susirinkimas 

įvyks 18 d. spalių, pas dd. Indriu- 
lius, 415 Electric St., 2 vai. dieną. 
Turime visi dalyvauti, nes reikės 
pradėti veikti. Po susirinkimo įvyks 
12-to apskr. koncertas, 6 v. v., 325 
E. Market St., Wilkes-Barre, ku
riame dalyvaus meno spėkos, kaip 
tai: Birutė Ramoškaitė, V. Valukas, 
S. Kuzmickas ir Lyros Choras, 
įžanga 50c. Po koncerto vakarienė. 
Kp. Sekr. P. Šlekaitis. (242-244)

WILKES-BARRE, PA.
ALDLD 12 Apskr. metinis kon

certas įvyks spalių 18 d. Lietuvių 
Kliubo salėje, 325 E. Market St. 
Bus puiki programa.' Kviečiame vie
tinius ir iš toliau' dalyvauti. Pradžia 
nevėliau kaip 6 v. v. (Valdyba).

(242-244)

WORCESTER, MASS.
Sekmadienį, spalių 18 d. įvyks 

paskutinis rudeninis piknikas, prieš 
uždarymą Olympia Parko. Prašome 
draugų dalyvauti piknike, pasinau
dot gražiu rudenio oru, praleisti 
smagiai laiką. Visas pelnas skiria
mas K. P. Rinkimų kampanijai. Ti
kimės matyti šiame piknike visus 
pažangius apšvietos darbo rėmėjus. 
— K. P. Liet. Skyr. (242-244)

Nežinia, ar Naciai Dar 
šturmuos Stalingradą, ar 

Pasitrauks žiemavot
London.— Vieni talkinin

kų karininkai spėja, kad 
naciai šiemet jau nebandy
sią paimt Stalingrado; kiti 
gi sako, gal vokiečiai dar 
kartą šturmuos, desperatiš-/ 
kai stengdamiesi užimt Sta
lingradą.

Atgaleiviai Senatoriai Mo-I 
bilizuojasi Palaikyt Balsa

vimo Taksus
Washington. — Nepažan- 

gūs senatoriai iš pietinių 
valstijų buriasi atmest kon
greso atstovų rūmo tarimą, 
reikalaujantį panaikint tak
sus už teisę balsuoti valdiš
kuose rinkimuose tose val
stijose.

Atstovų rūmas 252 balsais 
prieš 84-<ris priėmė sumany
mą siūlantį panaikint tokius 
taksus.

Waterbury, Conn.
Pasekmingas Piknikas

Spalių 4 d. atsibuvo pikni
kas Lietuvių Komiteto Ginti 
Amerika. Pelnas visas skiria
mas kareiviams Kalėdų dova
nom, kurie tarnauja iš drau
gijų, kurios priklauso virš mi
nėtam komitete. Komisija bu
vo labai susirūpinusi, ar bus 
pasekmingas šis parengimas, 
nes oras yra pusėtinai atvė
sęs, ar galės sutraukti kiek 
publikos, kad galėtų nors iš
laidas padengti, jei ir neuž
dirbus kiek. Bet draugės M. 
Svinkunienė ir M. Meisonienė 
buvo iš anksto pardavusios 
įžangos tikietų virš 300. Tas 
parodė rengėjams, jog šis pa
rengimas eina geron pusėn.

Sekmadienis, spalių 4 d., iš
aušo gražus. Saulė šviečia, pa
sidarė ir rengėjams smagiau 
dirbti. Susirinko darbininkai 
apie 12 valandą, priruošė vis-

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

; 530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

F. W. Shalins 
(Shalinskas) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Ave. 
Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

FOTOGRAFAS

<4$

‘VA

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 

L sudarau su ame- 
|rikoniškais. Rei- 
Įkalui esant ir 
(padidinu tokio 
jt dydžio, kokio pa

geidaujama. Tai
pogi atmaliavojt 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn 

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

Tel. GLenmoro 3-6191 

ką ir laukia svečių. Bet publi
ka vis nesiskubina. Apie tre
čią valandą jau pilnai pradė
jo parkas pildytis svečiais. Tą 
pačią dieną prie vartų, parda
vė 354 įžangos tikietų. Publi
kos, kaip tokiam vėsiam ore, 
buvo gerai. Nors vėliau dan
gus ir apsiniaukė, bet publika 
linksminos iki vėlai.

Bus padaryta gražaus pel
no.

Ačiū visiems darbininkams 
ir darbininkėms už širdingą 
dirbimą šiame parengime. 
Taip pat labai ačiū draugui J. 
Svinkūnui už visą tvarkos ve
dimą ir už tvarkymą visų ti
kietų, nes jisai šiame sezone, 
reikia pasakyti, visus didžiuo
sius piknikus tvarkė.

šis piknikas buvo paskuti
nis. Galima sakyti, šiemet vi
si piknikai buvo labai pasek
mingi. Dabar ateina žieminis 
laikas, bandysime turėti pa
rengimų. Gal ir bus keblumų, 
nes dabar dirbimo valandos 
karo pramonėse yra skirtin
gos. Daugelis dirba trimis pa
kaitomis ir visas šešias, net 
kaip kur ir septynias, dienas. 
Bet vilties nenustojam, renksi- 
me ką galėsim ir ką supla
nuosime.

Waterburietis.

Kenosha, Wis.
Juozas Laučius Užmuštas 

Prie Darbo
Keletas dienų atgal Ameri

can Brass Company darbinin
kas Juozas Laučius patiko ne
laimę. Jis dirbo prie misingio. 
Kitas darbininkas iš mašinos

Clement Vokietaitis
Lietuvis Advokatas 

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. TRiangle 5-3622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7179

MATEVŠAS SIMONAVIČIVS :
O3 Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga ‘tVft •

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

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

Lietuvių Kuro Kompanija 
įsigykite žiemai anglių, nes į rudenį 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.f Ine.
496 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Telefonas EVergreen 7-1661

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.

kitos pusės leido misingį per 
mašiną. Juozas dirbo prie ma
šinos pasilenkęs ir misingis 
jam pataikė tiesiai į krūtinę 
ir perdūrė abudu plaučius. 
Misingio galas išlindo net per 
pečius. Juozas tapo nugaben
tas į dirbtuvės ligoninę, bet iš
gyvenęs tik penkioliką minutų 
po įvykio, mirė.

Juozas Laučius išdirbo šioj 
dirbtuvėj 16 metų. Velionis gi
mė Kaune, Lietuvoj, kovo 19 
d., 1880 m. Į .Kenoshą iš Lie
tuvos atvyko būdamas 22 me
tų amžiaus. Lapkričio 14 d., 
1909 m., Juozas paėmė už 
žmoną Anna Dudonis, šliūbą 
ėmė Šv. Petro bažnyčioj. Pri
klausė prie šv. Benedikto 
Draugijos, prie šv. Petro 
Draugijos ir prie šv. Petro pa
rapijos.

Juozo liūdėti liko jo žmona 
Anna, dvi dukterys Kenoshoj, 
ir brolis ir sesuo Detroit, Mich. 
Lietuvoj jis turėjo tris seseris.

Skaudi nelaimė atėmė Juo
zo gyvastį ir sudarė didelio 
liūdesio visai šeimai.

Kitas nelaimingas įvykis 
atėmė gyvastį 29 metų moters 
Rose D. Callahan. Ji gyveno 
po num. 2412 Fifty Seventh 
St. kartu su broliu. Parėjus 
namo pirmą valandą naktį ji 
krito net per tris langus. Stik
lai labai apipjaustė ir kraujo 
daug nubėgus, už trijų valan
dų mirė.

Velionė gimė Mellen, Wis., 
ir ten praleido jaunas dienas. 
Į Kenoshą atvyko 1927 metais 
ir čia gyveno iki nelaimė atė
mė gyvastį.. P. S.

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių 
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA) 
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam
231 BEDFORDAVE. 

BROOKLYN 
Telephone: EVergreen 8-9770

Kiekvieną subatą • 
karšta vakarienė. e 
Atskiras kambarys • 
užėjimui su mote- • 
rimis. Nedėliomis 
atdaras nuo 1 vai. • 
dieną iki vėlai. J
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NewWko^8ė0zfe?iiiios
Aido Choras Kviečia
Nežinau, ką jūs veiksite i galvoju, kiek žygių tie desėt- 

sekmadienį. Gal būsite biskjįkai dainininkų padarė po du 
pavargęs iš po savaitės dar-(kart savaitėje praktikuoda- 
bo ir norite pasilsėti? Gal pas i mies prisiruošt šiam koncertui 
giminę ar draugą užeiti turite 1 ir visiems kitiems koncertams, 
pakvietimą? Visa tai gerai.. operetėms, veikalams per iš- 
Pasilsėti reikia ir gražu turėti tisus 30 metelių, kad mums 
draugų. kurti meną, kad skambėtų lie-

Apie visą tai galvojau ir aš’tuviška daina, joks nuovargis 
ir suradau, kad šį sekmadienį ar kiti draugai nesulaikys nuo 
mano geriausiu, gražiausiu ir pasimatymo su mano geriau- 
micliausiu pažmoniu bus Aido'siu draugu — Aido Choru — 
Choro koncertas, New Natio- JO 30 metų sukakties jubilėji-
nal Hall, 261 Driggs Ave., 
Brook lyne.

— Dėlko taip? — paklau-; 
site.

Dėlto, kad tokių mielų 
draugų ir tokių ištikimų drau
gų, kurie per 30 metų ištisai 
būtų mums tarnavę, mes ma
žai rasime, o gal ir visai nera
sime iš jų tarpo nei vieno to
kio, pas kurį vizitas bile kurią 
kitą dieną nebūtų lygiai toks 
geras, kaip kad šį sekmadie
nį. O pas Aidą lankytis tik šis 
vienas sekmadienis. Kada pa-

"Laisvės” Koncertas
Įvyks lapkričio (Nov.) 8 d., je Rigoletto, garsioje Verdi 

Brooklyn Labor Lyceum, 949 operoje “Rigoletto,” Chicago- 
Willoughby Ave., Brooklyn, |je> kurią stato The Midwest 
N. Y. Opera Co.

ALGIRDAS BRAZIS, 
tenoras, operų dainininkas iš 

Chicago, Ill.

Lapkričio 1 d. jis vaidins ir 
dainuos vadovaujančioje rolė-

Lankėsi Laisvėj
Pereitą trečiadienį lankėsi 

Laisvėj, taipgi LDS Centro 
įstaigoj Julija Daukienė iš 
Detroit, Mich., čionai su duk
ra Aldona atvykusi dalyvauti 
savo artimų, central-brookly- 
niečių Aleksiejų sūnaus vestu
vėse. Ta proga atlankė ir lais- 
viečius ir padovanojo Laisvės 
Popieros Fondui $5.

Pabuvojusios Brooklyne - 
New Yorke, viešnios žadėjo 
dar važiuoti porai dienų į 
Waterbury, Conn., atlankyti 
ten gyvenančius savo gimines 
Butnorius, o pradžioj sekamos

Dienraščio
“LAISVES”

Koncertas
įvyks

Lapkr.-Nov. 8
Bus 

LABOR LYCEUM
BROOKLYN, N. Y.

niame bankiete spalių 18-tos 
vakaro 6:30 vai., New Natio
nal Hali.

Choras, vadovybėje savo 
gabios mokytojos Aldonos ži- 
linskaitės-Anderson, yra pasi
ruošęs supažindinti mus su 
dainomis, kurias dainavo prieš 
30 metų, prieš 20 ir prieš 10 
metų, taipgi dainuos vėliau
sias dainas. Apart choro, bus 
solo, duetų ir didesnių grupių, 
kooperuojant ir šiuo tarpu 
chore nepriklausantiems me
nininkams. G. N.

1938 m. Algirdas Brazis 
dainavo ir vaidino Europoje, 
Anglijoje ir Lietuvoje. Pabai
goje 1939 ir 1940 metais, Bra
zis gastroliavo po Amerikos 
miestus su Metropolitan Con
cert Co. Aplankė Washington, 
D. C.; Pittsburgh, Pa.; Ten
nessee, Indiana, Illinois ir 
Ohio valstijas.

Chicago Daily Tribūno savo 
konteste išrinkimui geriausio 
dainininko ir dainininkės vi- 
durvakarinėm valstijom, Al- 

! girdą Brazį apdovanojo 2-ru 
j prizu. Didžiojo New Yorko 
’ apylinkės lietuviai šį pasauli- 
! nės reputacijos dainininką gir- 
1 dės dienraščio Laisvės koncer
te lapkričio 8 d.

Taipgi bus kitų žymių talen
tų, apie kuriuos parašysime ki
tose dienraščio laidose.

Prašome iš anksto įsigyti 
koncerto įžangos bilietus. Nu- 
meriuotos sėdynės po $1.10.

savaitės turinčios būti darbe. 
Daukus, geras mechanikas, po 
daugelio metų darbo Forde, 
prieš keletą metų užvedė nuo
savą mašinšapę, kurioj Julija 
su Aldona veda raštinės reika
lus.

Detroitietės moterys, pasa
kojo viešnia, puikiai darbuoja
si. Lietuvių Moterų Pažangos 
Kliubas turi gerokai virš šimto 
narių ir labai gerų, pasišven
tusių darbuotojų. Jos jau se
niai suorganizavo kraujo davi
mą Raudonajam Kryžiui ir tū
los narės jau po kelis syk yra 
atlikusios tą patriotinę prievo
lę. Yra pradėjusios ir mezgi
mą raudonarmiečiams. Deda 
pastangas išvystyti tą darbą 
plačiau. Turi chorą. Julija 
taipgi yra to gražaus kliubo 
fin. sekretore ir dainuoja cho
re, o Aldona mamai iš šalies 
prigelbsti.

Pradžioj savaitės lankėsi 
Laisvėje bridgeportietis Švėgž
da. Kaipo buvęs brooklynietis, 
progą gavęs, jis neužmiršta ir 
mūsų. Įsigijęs reikiamos lite
ratūros, išvyko atgal. Sakė, 
kad bridgeportiečiai tariasi at
važiuoti į Aido Choro koncer
tą, įvyksiantį šį sekmadienį, 
spalių 18-tą, ir į Laisvės kon
certą lapkričio 8-tą.

Automobilių šynos, kurios 
išlaiko 10,000 mylių kelionę 
važiuojant po 50 mylių per 
valandą, išlaikytų 18,000 my
lių kelionę vairuojant po 35 
mylias per valandą.

KAS JUOS fGAUAVO UŽGIRTI 
DRAGŪNU?

rencijoj, pasak pranešimo, 
“duotas įnešimas, kad New 
Yorko valstijos lietuviškų, kliu
bų federacija užgirtų W. J. 
Drake-Dragūno kandidatūrą į 
kongresmanus 9-tame kongre
siniame distrikte. Įnešimas pri
imtas vienbalsiai . . .”

Reiškia, konferencija užgy- 
rė Republikonų Partijos kan
didatą. Reiškia, ta konferenci-

Prieš kiek laiko Maspetho 
Lietuvių Piliečių Kliubas, prie
šakyj su advokatu Briedžiu, 
išsiuntinėjo kliubams laiškus, 
kviečiant, kad jie prisiųstų de-1 
legatus pasitarti p o 1 i t i nes 
veiklos reikale. Laiškuose ne
buvo nei vieno žodelio kalba
ma, kad yra manoma paremti 
vieną ar kitą dabartinių kan
didatų.

žinoma, kiekviena organiza
cija turi teisę sumanyti ir ką 
nors tverti, daryti, prigulėti 
prie kokių susivienijimų, ar 
ne. žingeidumo dėlei eilė kliu- 
bų išrinko delegatus.

Bet ve, delegatai susivažia- 
vo, kurių viso buvo 20 žmo
nių, pasikalbėjo, nutarė įsteig
ti New Yorko Valstijos Lietu
viškų Kliubų Politinės Veiklos 
Federaciją. Man atrodo, kad 
vargiai kas iš to išeis, nes kliu
bų nariai nėra vienokio politi
nio įsitikinimo. Vieni remia 
Demokratų Partiją, kiti Repu
blikonų Partiją, treti Socialis
tų Partiją, kiti Komunistų 
Partiją, kiti dar kokią kitą ir 
tai kiekvieno Jungtinių Vals
tijų- piliečio teisė.

Kliubai negali ir neturi jo
kios teisės savo nariams pa
diktuoti politines pažvalgas. 
Ir jeigu ta federacija bandys 
daryti kokius diktatoriškus 
pasiūlymus, reikalavimus, tai, 
suprantama, tas iššauks kliu- 
buose politinę kovą. Vieni 
stos už, kiti prieš ir kliubai, 
vieton svarstyti savo reikalus, 
užsiims politika, pavirs ko
kiais tai ginčų centrais ir tas, 
be abejo, pakenks pašalpos 
kliubams. Kada mes stengia
mės gauti į kliubą naują na
rį, tai mes nereikalaujame, 
kad jis būtų tik demokratas, 
republikonas, komunistas ar 
socialistas, bet norime tik na
rio ir tiek, kuris būtų sveikas, 
padorus, geras žmogus ir nau
dingas mūsų kliubui.

Pirmame tos “federacijos” 
susirinkime jau padaryta pa
ti pradžia, kuri, mano nuomo
ne, yra ir sauvališka ir ken
kianti kliubų gerovei. Konfe-

SUSITUOKĖ
Edwardas Aleksiejus, sūnus 

gerai žinomų central-brookly- 
niečių biznierių Louis ir Ste
fanijos Aleksiejų, susituokė su 
Stefanija Milteny te. Sutuok
tuvės įvyko šv. Jurgio parapi
jos bažnyčioj, o puota bažny
tinėj salėj. Puotoj dalyvavo 
daug svečių, jaunųjų ir jų tė
vų giminių ir draugų, tarpe tų 
dvi viešnios, Julija Daukienė 
ir duktė Aldona iš Detroit, 
Mich.

Turintieji saviškius Fort 
Dix kempėj prašomi įsitėmyti, 
kad su 16-ta spalių, busai, tak- 
sikai nebegalės prie kempės 
išleisti keleivių ir kitos griež
tesnės taisyklės lankytojams 
įvedama.

V>
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 409 :
Telephone E Vergreen 7-8451 \ •

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

ji

ja buvo Republikonų Partijos 
konferencija lietuviuose. Mes 
nieko neturime prieš tai, kad 
trockistas J. Buivydas užgiria 
Republikonų Partijos kandida
tą, tai jo valia. Mes nieko ne
turime prieš tai, kad advoka
tas St. Briedis užgiria Repub
likonų Partijos kandidatą, tai 
ir jo valia. Ir kiekvienas iš 
20-ties tų asmenų turi teisę tą 
padaryti, jeigu jis nori, gali 
būti šiandien republikonas, ry
toj demokratas, poryt, gal so
cialistas ar kitokis. Pilna lais
vė !

Bet “būstinimas,” kad toji 
konferencija užgyrė republi- 
koną Drake-Dragūną ir ban
dyti svietui įkalbėti, kad būk 
ir visi kliubų nariai yra tokio 
nusistatymo, tai neteisingas 
politikieriavimas! Konferenci
jos šaukėjai labai nemanda
giai pasielgė, kada jie nieko 
nesakė šaukime apie savo tiks
lą, kad jie norėjo pasitarnauti 
ponui Drake-Dragūnui.

Žinoma, su tokia taktika to
li nenueis. Visi kliubų nariai 
nerėmė ir nerems pono Drake- 
Dragūno, o kurie tą norės na
riams užkarti, tai gaus atatin
kamą atrėmimą: nariai ap
gins savo organizacijų teises.

Agituoti už p. Drake-Dra
gūną, jūs galite, kiek norite, 
tai jūsų valia, savo politinėse 
prakalbose. Bet požeminiu ke
liu pravesti konferenciją, ten 
užgirti Dragūną ir paskui būs- 
tyti, būk visi tie kliubai užgy
rė Dragūną, jums nepavyks.

L. A. Piliečių Kliubo Narys.
_________________________  l

DR. A. PETRIKĄ
DANTŲ GYDYTOJAS

221 So. 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
• •

VALANDOS:
9—12 ryte 
1—8 vakare 

Penktadieniais uždaryta

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius—Undertaker

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

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

Chaplinas Penktadienį 
Kalbės New Yorke 2

Fronto Mitinge
Paskilbę aktoriai artistai 

Charles Chaplin ir Orson Wel
les, autoriai Lillian Hellman ir 
Jan Struth er, kongresmanas 
Elmer J. Holland, artistas 
Rockwell Kent, vice-preziden- 
tas Henry Wallace ir kiti žy
mūs asmenys kalbės Antro 
Fronto Dabar mitinge penkta
dienį, spalių 16-tos vakarą, 
Carnegie Hall, New Yorke, r

Mitingą ruošia Artists Front 
to Win the War, kurio centras 
randasi 11 W. 42nd St., New 
Yorke. Bilietai nuo 55c. iki 

Penktadienis, Spalių 16, 194Ž

Paveikslas iš judžio “Kova Už Sibirą,” dabar rodomo 
Irving Teatre, Irving Place ir 15th St., New Yorke. To
je pat programoje rodoma judis “Gimtoji Šalis,” filmą 
iš istorinių Amerikos liaudies kovų už išlaikymą ir plė
timą demokratijos.$1.65. Kviečia visus.

Charles Chaplin yra tos or
ganizacijos garbės pirmininku.

MOTERŲ ATYDA1
Lietuvių Literatūros Draugi

jos Centro Moterų Komiteto 
susirinkimas ivyks šio sekma
dienio ryto 10 vai., spalių 18, 
419 Lorimer St., Brooklyne. 
Kviečiamos narės iš vietos or
ganizacijų ir iš apylinkės, 
New Jersey ir Long Island.

Sekr.

Alfange Kalbės per 
Radiją

Amerikos Darbo Partijos 
kandidatas į New Yorko vals
tijos gubernatorius kalbės per 
radiją spalių 16-tos vakaro

g & LIETUVIŠKAS ★ § 

| TRAKTYRIUS į 
8 (VALGYKLA IR ALINĖ) g 
8 Rheingold Extra Dry Alus g 
g Didelis pasirinkimas visokių g 
8 Vynų ir Degtinės g 
g Importuotų ir Vietinių n 
« Kasdien Turime g
8 KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ g 

I JUOZAS ZEIDAT | 
S Savininkas g
g 411 Grand St. Brooklyn g

9:30, iš stoties WQXR, 1560 
klcs. Taipgi kalbės Joseph 
Curran, didžiojo New Yorko 
Industrinių Unijų, CIO, Tary
bos prezidentas.

Mrs. Lillian Auerbach, 41 
m.* ir jos duktė Irene, 21 m., 
abi kartu įstojo į Moterų Ar
mijos Pagelbinį Korpą.

PRADŽIA RYTOJ!

Kirst Hitleriui, Kur Skaudžiausia!
Hal Roach Perstatė

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

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

GLOBE THEA. r
• •••••••••• • •••••••••••••o•••••o e•••
: Pirkite Kareiviam KALĖDŲ Dovanas DABAR:

Akiniai už $7.50
Per sekančias 30 dienų, mes 

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

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

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

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

701 GRAND STREET J 
BROOKLYN, N. Y. • 

Tel. STagg 2-2173 *

STENGER & STENGER 
OPTOMETRISTS 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y.

•ROBERT LIPTON
• ATDARA VAKARAIS.

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

459 GRAND ST
Skersai nuo Republic Teatro 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EV. 4-8698
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