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Dėka kai kurių elementų 
skundams, per tūlą laiką Ka
nados vyriausybė neįleido ton 
šalin “Laisvės.” Tai buvo smū-
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gis tiems tūkstančiams Kana
dos lietuvių, kurie mūsų dien
raštį skaitė, kurie jį labai mė
go.

Tačiau šiomis dienomis ga
vome oficialį iš Kanados ata
tinkamų įstaigų pranešimą, 
kad TASAI DRAUDIMAS 
TAMPA NUIMTAS, kad mūsų 
dienraštis ir vėl įsileidžiamas 
Kanadon.

Be abejo, šia žinia labai 
džiaugsis visi Kanados lietu
viai, nes jie turės progos kas
dieną skaityti jiems supranta
moje kalboje žinias ir kitokius 
raštus, telpančius “Laisvėje.”

Kanadiečiai, aišku, turi sa
vo laikraštį — “Liaudies Bal
są,” — bet jis yra savaitinis ir 
dėlto negali pilnai patenkinti 
žmonių, kurie nori kasdien sa
vo prigimtoje kalboje skaityti 
laikraštį.

Mes esame tikri, jog mūsų 
dienraščio ėjimas Kanadon 
gražiai pasitarnaus mūsų ben
drajam reikalui: karui laimė
ti. Nes “Laisvė” yra vienas tų 
Amerikos kontinente lietuviš
kų laikraščių, kuriem rūpi ko
va prieš fašizmą, kova dėl su
naikinimo Ašies, kova dėl ka
ro laimėjimo ir teisingos pa
stovios taikos įvykinimo.

Pereitas sekmadienis šitų 
žodžių rašytojui buvo labai 
pasekmingas, atsieit, turtin
gas.

Nepaprastu susidomėjimu ir 
dideliu pasitenkinimu išklau
siau Tarybų Sąjungos geni
jaus - kompozitoriaus Dmitrio 
šostakovičiaus Septintąją Sim
foniją. Kūrinį meistriškai atli
ko Cleveland© Simfonijos Or
kestras, Artūro Rodzinskio 
vadovaujamas.

šį muzikos šedevrą, kaip ži
nia, kompozitorius šostakovi- 
čius parašė pereitais metais 
Leningrade, kai tas miestas 
buvo pasiutėlių nacių puola
mas iš oro ir iš visų pusių nuo 
žemės. Dėlto ir šiandien tūli 
šį kūrinį vadina Leningrado
Simfonija.

Veikalą atlikti orkestrui 
ėmė net 1 vai. ir 15 nūn. Mi
lijonai Amerikos muzikos my
lėtojų gėrėjosi šiuo kūriniu, 
nes jis buvo transliuojamas 
per Kolumbia Broadcasting 
Sistemos radijo tinklą.

žymusis filmų aktorius, 
Raymond Massey, skaitė poe
to Carl Sandburgo raštą, ke
liantį j aukštybes Šostakovi
čiaus kūrini ir Tarybų Sąjun
gos didvyrius-kovotojus.

Be to, Massey ragino žmones 
aukoti Tarybų Sąjungos kovo
tojams.

Po poros valandų jau buvau 
Aido Choro koncerte. Aidie- 
čiai davė nepaprastai gražią, 
turiningą, įspūdingą progra
mą.

Garbė jiems už tai!
Koncerte teko kalbėtis su 

kariu Jonu Ormanu, LDS Jau
nimo sekretoriumi, — jis pui
kiai atrodo! Kalbėiausi ir su 
kariais Albinu Dobiniu ir su 
Adomu Stuparu — ir jie at
vyko aidiečių šventę švęsti.

Beje, buvęs aidietis ir LDS 
narys-veikėjas Petras Čepas 
(iš Maspetho) jau paaukštin
tas : Jis dabar yra antrasis lei
tenantas.

Gabus vyras mūsų Petras!

Sukilo Pulkas 
Italų Siunčiamų 
Prieš Sovietus
Berne, šveic., spal. 20.— 

Pranešama, jog Italijoj su-! 
kilo pulkas kalninės italų
kariuomenės, atsisakyda
mas važiuoti karan prieš 
Sovietus.

Fašistų komanda sušau- ! 
dė sukilimo vadus; nugink
lavo visus kitus to pulko 
kareivius ir sugrūdo į trau-1 
kinius, kuriais šie italai po j 
ginkluota sargyba vežami į 
prieš-sovietinį frontą.

Senato Komisija Užgyre 
Šaukimą Armijon 18-19

Metų Jaunuolių
Washington. — Senato 

komisija kariniais reikalais 
vienbalsiai užgyrė kongre
so atstovų rūmo tarimą 
šaukt kariuomenėn 18 ir 
19-kos metų jaunuolius. 
Numatoma, jog ir visas se
natas jau šią savaitę pri
ims tą sumanymą.

Senatinės komisijos ra
portas, tarp kitko, sako:

Senatinės komisijos ra
portas, tarp kitko, sako:

“Norint, kad Amerika 
išsilaikytų kaipo demokra
tijos ir laisvės namai,tai jau 
negalima ilgiau atidėliot ė- 
mimą armijon mūsų 18-kos 
ir 19-kos metų jaunuolių. 
Tokio amžiaus vyrai ypa
tingai tinka kariniam lavi
nimui ir mūšiams.Jie noriai 
klauso savo vadų, jie grei
tai atsigriebia po nuovar
gio, jie yra užpuolančiai ko
vingi, jie yra entuziastiški
ir mėgsta kareiviauti la
biau, negu kiti. Iš jų išei
na geresni kareiviai, negu 
iš kitokio amžiaus vyrų; ir 
tai faktas, kad Amerika 
negali laimėt pergalės, jei
gu ji pilnai nepanaudos ka
rinių jų gabumų.”

Nacių Orlaiviai Smigi
kai vėl Masiniai Štur

muoja Stalingradą
Maskva, spal. 20. — Pra

siblaivins orui Stalingrado 
apylinkėse, nacių orlaiviai 
smigikai vėl dideliais bū
riais šturmuoja raudonar
miečių pozicijas ir ardo 
miestą. Sovietiniai lėktuvai 
energingai kovoja prieš 
juos.

Stalingrado gynėjai gau
na pastiprinimų iš antrapus 
Volgos upės.

Naujausi pranešimai tei
gia, kad stalingradiečiai at
laiko visas savo pozicijas, 
nepaisant, kad nacių smogi 
kai ir nauji būriai tankų ir 
orlaivių pašėlusiai atakuoja 
sovietines linijas.

TIK KARO JĖGA PAR
BLOKŠ JAPONUS

New York. — Tik bom
bos, kulkos ir torpedos į- 
veiks japonus, o ne gyveni
mo reikmenų nepritekliai, 
kaip pareiškė buvęs Ameri
kos ambasadorius Japonijoj, 

C. Grew.

Mūsų kariai nori, kad juo 
greičiau būtų atidarytas ant
rasis frontas Europoje. Nes jų
troškimas: kuoveikiausiai su
mušti priešą ir grįžti namon.

London. — čia esama 
lenkų valdžia surašė 3,000 
nacių žmogžudžių, kuriems 
reikalauja rūstaus teismo

KARINIAI AMERIKOS 
LAIVAI BOMBARDUOJA 

JAPONUS
Amerikiečiai Sunaikino dar 19 Japonų Orlaivių

Oficialiai Amerikos Pranešimai
WASHINGTON, spal. 19. — Jungtinių Valstijų lai

vyno departmento pranešimas seka:
PIETINIS RAMUSIS VANDENYNAS

Negauta jokių pranešimų apie japonų kariuomenės 
veiklą Guadalcanal saloje nei apie daugiau jų kariuo
menės išsikėlimus krantan tenai paskutinėmis dieno
mis. Didieji talkininkų bombanešiai kartotinai bombar
davo dideles jėgas karinių priešų laivų, transportų ir 
prekinių laivų, susitelkusių Shortland salos srityj (Salia
mono salyne, kaip praneša generolas MacArthur.

Spalių 1'6 d. Amerikos orlaiviai smigikai atakavo prie
šų įrengimus Rekata Įlankos srityje. Buvo bombarduo
ta kelios japonų priešlėktuvinių kanuolių baterijos, pa
degta priešų gazolino sandėliai ir sudaužyta bei sude
ginta 12 jūrinių Japonijos lėktuvų ant vandens. Mūsų 
orlaiviai nušovė žemyn vieną dvimotorinį japonų bom- 
banešį ir sunaikino didelį priešų jūrinį lėktuvą.

Mūsų lakūnai, tiesiog smogdami keturiomis bombo
mis, galutinai sunaikino tris priešų transporto laivus, 
kurie buvo pirmiau sužaloti ir prisvilę šiaurvakarinėje 
Guadalcanal salos pakrantėje.

Spalių 17 d. iš ryto Jungtinių Valstijų laivai bom
bardavo priešų pozicijas šiaurvakarinėje Guadalcanal 
salos dalyje; sukėlė didelius gaisrus ir sprogimus, pa
taikydami į japonų amunicijos sandėlius.

Mūsų orlaiviai per dieną atakavo pakrantines priešų 
pozicijas Guadalcanal saloje.

Naktį sp’aliiį 17-18 japonų laivai bombardavo mūsų 
įrengimus šiaurinėse tos salos pakrantėse.

Spalių 18 d. popiet apie 20 priešų bombanešių, lydi
mi tokio pat skaičiaus Zero lėktuvų kovotojų, atakavo 
mūsų pozicijas Guadalcanal saloje. Mūsų lėktuvai pa
stojo jiems kelią ir nušovė žemyn aštuonis priešų bom- 
banešius ir vienuoliką jų Zero lėktuvų. Mes netekome 
dviejų kovos lėktuvų.

ŠIAURINIS RAMUSIS VANDENYNAS
Spalių 17 d. amerikiniai armijos bombanešiai atakavo 

japonų stovyklų sritį Kiškoj (vakarinėje dalyje Aleutų 
salyno) ir bombardavo priešų laivus užvarytus ant sek-
lumos tenaitiniame uoste. Mūsų lakūnai numetė 15 to
nų bombų, bet apsiniaukusiame ore negalima buvo pa
stebėt, kiek jie padarė priešam nuostolių. PriešlėktuvK 
nės japonų kanuolės mažai teveikė ir nebuvo matyt jo
kių priešų orlaivių.

"LAISVES^"VAJUS
Draugės Svinkunienė ir Meisoniene, iš Waterbury, 

Conn., pralenkė A. Stripeiką iš Elizabeth, N. J. Jos pui
kiai darbuojasi, prisiuntė tris naujas prenumeratas. Bet 
manome, kad drg. Stripeiką ne taip lengvai pasiduos; 
laukiame žinių nuo jo.

Įstojo į vajų mūsų veteranai vajininkai K. Žukaus
kienė, iš Newark, N. J., ir J. Burba, iš So. Boston, Mass. 
Abu prisiuntė po vieną naują prenumeratą. Drg. Žu
kauskienė neblogai pradėjo, stovi trečioj vietoje vajuje.

V. J. Stankus, iš Eiaston, Pa., gerokai pašoko punk
tais. Tikimės, kad šią savaitę sulauksime daugiau rezul
tatų nuo jo.

Sekami skaitytojai prisiuntė po vieną naują prenu-i 
meratą:

A. Laučius, Lewiston, Me.; ’ J. A. Rudzinskas, Hart
ford, Conn., ir P. Repečka iš Inglewood, Calif. Laukia
me kitų dienraščio “L.” skaitytojų pasekti jų pavyzdį— 
prisiųsti bent po vieną naują prenumeratą.

Šiam raštui einant spaudon, gavome daugiau medžia
gos vajaus reikalu; paskelbsime sekančiame numeryje.
Svinkunienė ir Meisoniene, Waterbury, Conn.........811
A. Stripei.ka, Elizabeth, N. J........................................602
K. Žukauskienė, Newark, N. J.................................. 540
V. J. Stankus, Easton, Pa............................................288
S. Penkauskas — P. Tamašauskas, Lawrence, Mass. 280
J. Bakšys, Worcester, Mass...................................... 276
P, žirgulis, Rochester, N. Y; ............   199
S. Puidokas, Rumford, Me. t................................. 176
ALDLD 136 kp., Harrison-Kearny, N. J............ .  171
J. Rudmanas, New Haven, Conn.................................148

Baltimorės Vajininkai .............................................. 120
J. Mockaitis, Bridgeport, Conn.................................... 110
J. Burba, So. Boston, Mass. ..................................... 108
A. Marshall, Torrington, Conn. ..................................106

(Tąsa 5-me puslapyj)
, . i

Ištaškyta Jau 
Virš 530 Ašies

Submarinų
London, spal. 20. — Ang

lijos laivyno ministeris A- 
lexander paskelbė, jog tal
kininkai nuskandino bei su
žalojo jau 530 fašistų sub
marinų, nepriskaitant tų, 
kuriuos sunaikino Sovie
tai. Alexander sakė, kad 
antro fronto atidarymas, 
girdi, priklausys nuo to, 
kaip seksis Anglijos ir 
Jungtinių Valstijų karo lai
vam ir orlaiviam kova prieš 
fašistų Ašį.

Willkie o Pranešimai 
Per Radiją apie Savo 

Patyrimus Užsieniuose
Rushville, Ind. — Wendell 

L. Willkie duos amerikie
čiams pranešimus per radi
ją apie savo kelionę Sovietų 
Sąjungoj, Chinijoj, Arti
muose Rytuose ir kituose 
Jungtinių Tautų kraštuose, 
kuriuos jis aplankė, kaip 
asmeninis prez. Roosevelto 
pasiuntinys.

Patirta, jog Willkie, kal
bėdamas per radiją, pakar
tos savo reikalavimą kuo 
p-reičiausiai atidaryti antrą 
frontą prieš nacius Euro
poj, idant atliuosuot Hit
lerio armijų daromą spaudi
mą prieš Sovietus.

Austrų Partizanų Kova 
Prieš Hitlerininkus

London. — Čionaitiniai 
Laisvųjų Austrų atstovai 
pareiškė, jog šimtai austrų, 
susidarę į ginkluotus bū
rius, veda partizanų karą 
prieš hitlerininkus, imdami 
pavyzdį iš Jugoslavų patrio
tų. Austrai partizanai ata
kuoja vokiečių kariuomenę 
ypač srityse Spielfeldo, Ne- 
umarkto ir Šteino. Šimtai 
reguliarės austrų armijos 
veikia išvien su partizanais 
ir užgrobė visą traukinį na
cių šautuvų ir kulkų kovai 
prieš vokiečius.
HITLERININKAI NUŽU

DĖ 17,000 AUSTRŲ
Gauti iš Austrijos paro

dymai teigia, kad hitlerinin
kai tame krašte nužudė jau 
bent 17 tūkstančių austrų, 
kurie šokiais ar tokiais bū
dais priešinosi vokiečiams 
pavergėjams.

Maskva. — Sovietų spau
da pranešė, kad hitlerinin
kai nužudė bei kitaip nu
marino jau 53 tūkstančius 
iš 120,000 Austrijos piliečių, 
kurie buvo pergabenti į 
Lenkiją.

PRIEŠŲ PASIGARSINIM Al

Berlvno radijas antradie
ni skelbė, kad vokiečiai, gir
di, užėmę dar viena bloką 
namų .Stalingrade. Pasako
ja, kad naciai apvalą nuo 
rusu užimtas vietas mieste. 
Hitlerininkai taip pat giria
si, kad jų orlaiviai sudau
žę 11-ką sovietinių trauki
nių su žibalu ir kitais reik-

u,

RAUDONOJI ARMIJA
ATREMIA NAUJAS

FAŠISTU ATAKAS
Užmušė Tūkstančius Priešą, Sudaužė dar 36 Jų Orlaivius

Maskva, spal. 20. — Ru
deniniai lietūs ir audros 
pradeda trukdyti nacių or
laivių žygius Stalingrado 
srityje. Vokiečiai su padi
dintomis jėgomis kanuolių 
ir tankų atakuoja sovietines 
pozicijas į šiaurius nuo Sta
lingrado.

Raudonarmiečiai kirto 
priešams skaudžius smū
gius į šiaurių vakarus nuo 
Stalingrado, atremdami vi
sas hitlerininkų atakas ta
me sektoriuje. Čia sovietinė, 
kariuomenė ištaškė atakas 
rumunų fašistų, atmetė 
juos atgal ir sudrūtino sa
vo pozicijas. Sunaikinta 
dvi kuopos priešų kariuome
nės.

Diena pirmiau vokiečiams 
pavyko užimt vieną bloką 
sudaužytų namų Stalingra
do pakraštyje. Po to rau
donarmiečiai atmušė visas 
hitlerininkų atakas.

Naciai visu įšėlimu ata
kavo miesto gynėjus ties 
vienu fabriku šiaurvakari
nėje Stalingrado dalyje. Ta
po užmušta apie du batalib- >

ties

mušė vokiečių pėstininkus 
ir tankus, kurie buvo pra
siskverbę į raudonarmįečių 
pozicijas; priešų likučiai ta
po atmesti atgal iki pirmiau 
buvusios savo linijos. Šia
me sektoriuje žuvo 11 vo
kiečių tankų ir trys kuopos 
pėstininkų.

Juodosios Jūros pakran
tėse, Novorossiisko srityje 
sovietiniai kariai po atkak
lių kautynių buvo priversti 
pasitraukti iš dviejų kai
mų, bet kitame sektoriuje 
šioj srityj raudonarmiečiai 
nukovė 1,200 »priešų, at
mušdami visas hitlerininkų 
atakas.

Vienas Sovietų submari- 
nas Baltijos Jūroje nuskark 
dino penkis vokiečių trans
porto laivus, 36,000 tonų į- 
talpos. Tie laivai gabeno ka
riuomenę ir reikmenis fron- 
tan prieš Sovietus.
MAŽAI KAS TELIKO Iš 
TŪKSTANČIŲ KROATŲ

Neseniai vokiečiai pasta
tė i mūšius Stalingrado sri
tyje 4,000 kroatų; per ke-

nai vokiečių ir sunaikinta lias dienas teliko tik du šim-
„U..™: 4.-. fill 1Č fll Vl’rtflfllastuoni jų tankai vien šia- tai iš tų kroatų.
me sektoriuje. Kitame sek- Vakarykščias Sovietų pre
toriuje vokiečiai prarado 18 nešimas sakė, jog mūšiuose 
tankų ir 400 karių. dėl Stalingrado buvo su-

Mozdoko srityje, Kauka- naikinta dar 18. Hitlerio 
ze, sovietiniai kovotojai su- tankų ir 14 orlaivių.

Hitlerininkai Prarado 
Daugumą Tankų

Maskva. — Nacių tankų 
divizijos, atakuojančios Sta
lingradą per l.į mėnesio 
prarado 60 visų savo jėgų. 
Tik vienas Raudonosios 
Gvardijos artilerijos pulkas 
per mėnesį sunaikino bei 
išmušė iš veikimo 80 vokie
čių tankų.

VOKIEČIAI BF.GO
PUSNUOGIAI

Maskva. — New Yorko

Į, J 
t. U

<

i

Jugaslavai Sunaikino 
Daug Tūkstančių Nacių

Maskva. — Gauta žinių, f 
kad Jugoslavijos partizanai 
liepos mėnesį užmušė, pa
vojingai sužeidė bei nelais
vėn paėmė daugiau kaip 20 
tūkstančių hitlerininkų ir 
pagrobė 30 kanuolių, 45 
mortiras, 45 sunkiuosius 
kulkasvaidžius, 20 trokų, 5,- 
000 karinių šautuvų ir kelis 
automatiškus šautuvus.

400 Žymią Amerikiečių
Reikalauja Sutraukyt

Ryšius su Franku
New York. — Profeso

rius F. L. Schuman, vysku-

Times korespondentas R. 
Parker bevieliniu telegrafu 
pranešė savo 
kaip smagu 
tyti šimtus 
siau apsivilkusių vokiečių 

o-al cijvn nnypminiu ; miaUSiaS icfoimuotų Ž\ dU 
rabinas David Philipson, ar-< 
tįstai broliai Marxai ir a- 
pie 400 kitų žymių ameri
kiečių pasiuntė reikalavimą 
Washington© valdžiai su
traukyt diplomatijos ryšius 
su diktatoriaus Franco val
džia Ispanijoj, nes fašistinė 
Franco valdžia talkininkau
ja Hitleriui ir Mussoliniui.
SUPLEŠKINTA ŠIMTAI 

JAPONŲ* ORLAIVIŲ 
Washington. — Per dvi 

paskutines dienas amerikie
čiai. sunaikino 340 japonų 
orlaivių srityje Saliamono 
salų.

laikraščiui, 
buvo ma- 
t ik pu-

galvatrūkčiais bėgančių at- lP^.s 
gal iš savo požeminių pa- 
talpų, kai raudonarmiečiai 
vidudienį užklupo nacių po
zicijas šiaurinėse Volgos u- 
pės pakrantėse į vakarus 
nuo Rževo. Sovietinė ka
riuomenė įsitvirtino pozici
jose, iš kurių hitlerininką:’ 
buvo išgrūsti.

Washington. — čia yre 
sumanymų, kad darbininką1’ 
įvairiem darbam būtų sam
domi tik iš valdiškų darbo 
biurų.

’/X

h

menimis ūžnugarėje centra- 
linio fronto. Vokiečiai sako, 
kad jie šturmu užėmę dar 
kai kurias aukštumas Kau
kaze.

(Tai yra nepatikimi prie
šų pranešimai be patvirti
nimo iš niekur kitur.)

Tokio, spal. 20. — Japonų 
radijas įspėja, kad jie tu
rės ilgai kariaut, kol, girdi, 
“laimes”, nes Jungtinės 
Tautos yra galingos.
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statyti toli, o gal ir nėra, anglį reikia 
laikyti traukinių garvežiams.

Visoj šalyj eina smarkus prisirengi
mas žiemai, siuvami ir į frontą vežami 
šilti drabužiai, gaminami vailokai. Ben
drai, Sovietų Sąjungos armija pereitą 
žiemą buvo gerai prisirengus, šiemet ji 
bus, gal būt, dar geriau ginklais ir kitais 
reikmenimis aprūpinta. Bet kiek tas su
daro vargo ir kiek tas reikalauja milijo
nų žmonių darbo ir energijos! Apie tai 
tie nepagalvoja, kurie Amerikoj dejuo
ja, kad jie į savaitę gauna tik “keturis 
gazolino galionus” pasivažinėti!

Pereitais metais šiuo laiku Maskvos 
gyventojai vedė mirtiną kovą apsigyni
mui nuo Hitlerio gaujų. Šiemet šioj sri
ty j jau geriau, nacių armija atmesta apie 
130 mylių nuo Maskvos, nacių ir lėktu
vai nuo pavasario nedrįsta ant Maskvos 
daryti puolimų, nes tas jiems labai bran
giai atsieidavo.

Knyga: ’’Hitleris Prieš 
Sovietų Sąjungą”

—1 ... ■■  - *' ' - > ■■ ■ »

16-ka Menesių
Šiandien, spalių 21 d., sukanka lygiai 

16-ka mėnesių, kai bestijiškos vokiečių 
govėdos užpuolė mūsų tėvų kraštą, Lie
tuvą, ir visą Tarybų Sąjungą.

Šiandien sukanka lygiai 16-ka mėnesių, 
kai 2,000 mylių fronte be pertraukos tę
siasi mūšiai, — dideli mūšiai, žiaurūs 
mūšiai, kokių pasaulis iki šiol dar nėra 
matęs.

Čia mes nesigilinsime į visą tą, kas 
per tuos 16-ka mėnesių buvo laimėta 
ar pralaimėta. Užtenka priminti tiek, 
jog šitie 16-ka mėnesių parodė, kad na
ciški bestijos Tarybų Sąjungos nesunaL 
kins, kad ji gyvuos, — nepaisant to, kad 
jos sunaikinimo taip trokšta Hitleris ir 
jo talkininkai, kurių nemažai yra ir tarp 
lietuvių.

Didvyriškas Tarybų Sąjungos gynėjų 
pasirodymas, beje, jau turėjo įtikinti 
kiekvieną padorų žmogų, kad Hitleris ir 
jo gengsteriai galima sunaikinti ir su
naikinti greit, jei tik būtų atidarytas 
Europoje antrasis frontas. Tą įrodė mū
šiai, besitęsia 16-ką mėnesių, tą įrodė 
Raudonoji Armija, kovojanti prieš veik 
visos Europos armijas, kuriomis Hitle
ris naudojasi.

“Nesumušamoji Hitlerio armija,” pa
sirodo, yra sumušama, tik reikia mušti 
ji iš dviejų frontų, kurių naciai taip la
bai bijosi.

Per tuos 16-ką mėnesių mūsų tėvų 
kraštas, Lietuva, kentėjo ir tebekenčia 
nepaprastai sunkią hitlerinę priespaudą. 
Dideliu nekantrumu Lietuvos liaudis lau
kia Hitlerio sumušimo, laukia tos valan
dos, kada ji, Lietuvos liaudis, ir vėl lais
vai ir taikoje galės gyventi ir kurti lai
mingą gyvenimą.

Lietuvos likimas, kaip ir visų hitleri
ninkų pavergtųjų tautų likimas, todėl, 
šiandien priklauso nuo to, kaip greitai 
bus atidarytas antrasis frontas Europoj, 
jei jis bus atidarytas tu o j aus, tai karas 
greičiau užsibaigs ir pavergtieji kraštai 
greičiau išsilaisvins. -Jeigu antrojo fron
to greit nebus, tuomet karas nusitęs ir 
jų, pavergtųjų kraštų, kančios bus ilges
nės, — šimtai tūkstančių nekaltų žmonių 
bus išžudyta, kuriuos naciški bestijos iš
žudys arba badu numarins.

Dėlto visi taikos trokštą žmonės šian
dien ir kelia savo balsą: kuo veikiausiai 
atidaryti antrąjį frontą Europoje.

Leningradas ir Maskva Rengiasi 
Žiemai

Žmonės, kurie pasakoja, būk žiema už 
Jungtines Tautas karą išlaimės, arba ne
teko proto, arba yra didžiausi veidmai
niai ir priešų naudai dirba.

Šiemet žiema Sovietų Sąjungoj bus la
bai sunki. Pereitą žiemą Sovietai turėjo 
tiesioginį susisiekimą su Kaukazu, iš kur 
traukiniais gaudavo žibalo net trimis ke
liais. Dabar liko tik vienas geležinkelis 
Kaspijos pajūriu. Pereitą žiemą Sovie
tų Sąjunga valdė didelę dalį Donbaso 
anglies kasyklų, iš kur buvo pristatoma 
anglis į Maskvą, .Voronežą, Stalingradą, 
ir kitus miestus, ir geležinkeliams. Da
bar Donbaso anglies kasyklos patekę į 
priešo rankas.

Štai amerikietis korespondentas, Mr. 
Ralph Parker, rašo, kad pereitą vasarą 
Leningrado didvyriški gynėjai buvo ap
sodinę daržovėmis kiekvieną pėdą že
mės, kurią jie tik išlaiko neužimtą prie
šų, kad tokiu būdu pasigaminus sau bul
vių, burokų ir kitokio maisto. Visi par
kai, visi sodeliai Leningrade buvo pa-' 
versta daržais.

Arba, jis rašo, kad Maskvos apšildy
mui dirbo liuosnoriai 80,000 žmonių, ku
rie visoj apylinkėj kirto medžius ir vežė 
į miestą, kad pasigaminus kuro. Donba
so anglies daugiau nėra. Iš Sibiro pri

Willkie o Šmeižikai Atsidūrė 
Kalioše

Kada prezidento pasiuntinys W. Will- 
kie pasisakė už tuojautinį atidarymą an-< 
tro fronto ir už tai, kad prie to reikia 
raginti'tūlus militaristus, tai antro fron
to priešai ir lietuviški hitlerininkai puo
lė niekinti Willkie. Jie šaukė, būk ir 
prezidentas Rooseveltas “nesutinka” su 
Willkie, net prezidento kalbą iškraipė, 
būk jis pareiškęs, kad “neverta Willkies 
prakalbą skaityti.”

Bet štai parvažiavo Mr. Willkie, pa
simatė su prezidentu ir Ri’ooseveltas pa
reiškė, kad jis niekados nekritikavo 
Mr. Willkie veikimą. Reiškia, Willkie 
šmeižikai gavo smūgį.

New York “Times” greta su kitais nie
kino Mr. Willkie. Labiausiai pasižymė
jo jo kolumnistas Mr. Arthur Krock, ku
ris užsipuldinėjo ant Willkies ir net mo
kino, kaip Willkie turėjo kalbėti Maskvo
je, dabar, atsidūręs kalioše, vietoj pri
sipažinti, vis išsisukinėja, bando pravesti 
liniją, kur Mr. Willkie kalbėjo tik nuo 
savęs ir kur prezidento vardu. Jie krai- 
pysis, koneveiksis taip, kaip ir antro 
fronto atidarymo klausime, nes tai jų 
darbas, kuris nukreiptas kenkti Jungti
nių Tautų vienybei ir solidarumui.

“Sudegintas” Stalingrado Tiltas 
Tebestovi Savo Vietoj

Kada “Naujienų” pro-naciai užsispi
ria ką svietui įkalbėti, tai jie kartoja ir 
kartoja didžiausią melą ir tuo iš savęs 
daro juokus. Taip yra su jų prasimany
mu, būk Justas Paleckis “likviduotas.” 
Jos paskelbė tą melą, hitleriškas.“Kelei
vis” persispausdino, pridėjo dar nuo Mai
klo “argumentų,” tada “Naujienos” vėl 
iš “Keleivio” tą persispausdino.

Panašiai yra ir su jų pasaka, kad 
Stalingrado tiltus patys Sovietai, būk 
“pagal Stalino įsakyiną sudegino.” Mes 
jau pirmiau nurodėme, kad per Volgą 
Stalingradas jokių didžiulių tiltų į ry
tų pusę neturėjo, jog, kada Hitlerio go-i 
vedos užpuolė Stalingradą, tai ten Rau
donoji Armija įsitaisė pontonihius tiltus. 
Tą mūsų mintį pilniausiai patvirtino da
bar, spalių 18 dieną, atėjusi Associated 
Press žinia iš Maskvos. Štai kelios iš
traukos :

“Rusai palaiko dviejų mylių ilgio pon- 
toninį tiltą per Volgą skersai ties Sta
lingradu. Tatai paaiškėjo šiandien ir tai 
viena iš priežasčių, kodėl Raudonoji Ar
mija gali atsilaikyti prieš tokias žiaurias 
vokiečių atakas.”

Toliau žinių agentūra paduoda smulk
meniškai žinių iš “Krasnaja Zvezda” apie 
tilto subudavojimą. Per tą tiltą iš rytų 
pusės per Volgą nuolatos siunčiami Rau
donajai Armijai padrūtinimai, ginklai, 
amunicija ir kitos reikmenys, o iš Sta^ 
lingrado į rytų pusę vyksta žmonės ir 
sužeisti raudonarmiečiai. Iš Stalingrado 
jau perėjo į kitą Volgos pusę 28,000 ci
vilių ir sužeistų raudonarmiečių. Tiltas 
pastatytas naudojant tuščias nuo gazoli
no bačkas ir turi 52 inkarus.

“Vokiečiai bombardavo tiltą iš lėktuvų 
jau 27-nis kartūs nuo rugsėjo 18-tos die
nos iki spalių 10-tos dienos, — toliau sa
ko tas pranešimas, — naudodami vienu 
kartu nuo 4-rių iki 7-lnių orlaivių ir nu
metė 740 sprogstančias bombas ir tūks
tančius padegamų bombų, bet tik du kar
tus pataikė, kaip sako “Krasnaja Zvez
da” ir trys sužeidimai tiltui, kurie buvo 
padaryti, likosi pataisyti į 12-ką valan
dų. Ir du vokiečių kanuolių šūviai patai
kė į tiltą, kuris greitai buvo pataisytas.”

Toliau toj žinioj pateikia davinių iš 
“Izviestija,” kaip energingai teikiama 
pagalba Stalingrado kovotojams ir VoU 
gos laivais. Atrodo, kad šis dalykas taip

Ahglų rašytojas Ernest 
Henri 1934 metais parašė 
knygą “Hitleris Virš Euro
pos”, kurioj jis aiškino Hit-i 
lerio užpuolimą ant demo
kratinių 'Europos šalių. Tas 
patsai rašytojas 1936 me
tais parašė kitą knygą, ku
rią užvardino “Hitleris 
Prieš Sovietų Sąjungą”. 
Sovietų Sąjunga, žinodama, 
kad karas su Hitleriu neiš
vengiamas, 1937 metais tą 
knygą išleido rusų kalboje, 
20,000 kopijų skaičiuj.

Kadangi tai yra knyga 
parašyta penki metai pirm 
Hitlerio užpuolimo ant So
vietų Sąjungos, ir kurioj 
Ernest Henri daro dabar 
jau esamų karo veiksmų ir 
politinės grupiruotės per

žvalgą, kur jo permatymas 
daugeliu atžvilgių išsipildė, 
tai mes matome reikalo pa
daryti platesnę peržvalgą jo 
knygos.

Jeigu Ernest Henri kur 
suklydo, tai suklydo Fran-į 
cijos “demokratijos” ir jos 
karo pajėgumo klausimais, 
taip pat ir abelnais demo
kratijos karo pajėgumo 
klausimais. Bet už tai jį 
kaltihti netenka, juk buvo 
laikas, kada visi buržuazi
niai karo “specialistai” gar
siai šaukė, kad Francijos 
“armija geriausia pasau
lyj”. Kas dėl Antro Pasau
linio Karo, tai Er. Henri 
rašo: ♦

“Tai bus Antras Pasauli
nis karas, karas, kuris liep
snos D vinos, Baltijos jūrų, 
Dunojaus srityse; apims vi
są kontinentą, nepaliks nei 
viena šalis šalimai karo, ne-* 
bus pasigailėta nei vienos 
valstybės arba valstybių 
grupės, nepaisant, kaip jos 
norėtų ‘izoliuotai’ būti.”

Ir autorius numato, kad 
vienoj pusėj bus Sovietų 
Sąjunga, Anglija, Jungti
nės Valstijos ir kitos de
mokratinės šalys, o kitoj pu
sėj bus nacių Vokietija, fa
šistų Italija, samurajų Ja
ponija ir jų' pagelbininkai, 
Horty (Vengrija), Franco 
(Ispanija), Mannerheimas 
(Finliandija) ir “kiti bolše
vizmo priešai, kurie dang
stosi ‘civilizacijos gelbėji
mo’ vardu.” Ir bus nacių pu
sėj penktoji kolona su Kvi- 
slingais, Voldemarais ir 
Kubiliūnais ir kitais žmoni
jos priešais.

Autorius sako: “ši knyga 
buvo parašyta ne tam, kad 
hitlerizmo priešus įbauginti, 
bet tam,kad juos įspėti apie 
pdvojų.” Ir jis 10 p. nurodo, 
kad Hitleris prieš Sovietų 
Sąjungą organizuos “kry
žiaus karą”.

Autorius smulkmeniškai 
išdėsto tas priežastis, kodėl 
Hitleris spiriamas stambių 
kapitalistų — Goeringo, 
Stinneso, Kruppo ir kitų— 
padarė užpuolimą ant savo 
sėbrų — Rtenno ir kitų iš 
smulkiosios buržuazijos bir
želio 30 dieną, 1934 metais 
ir tuos savo sėbrus išžudė.

Jis išdėsto bjaurumą hit
lerininkų teorijos, kuri vi
sas kitas tautas skaito tik 
“mėšlu”, ruošiasi peiliais iš
žudyti, kurie tikslo atsieki- 
mui vysto tamsų jaunimą, 
naujus “ricierius”, naujus 
“kryžeivius”, kurie tiki ,į 
“peilį ir kraują”, kurių 
mokslas siauras, aklas tikė
jimas Hitleriui, kurie degi

aiškus, kaip diena, kad ne Sovietams rū
pi sunaikinti Stalingrado susisiekimas su 
kitomis SSSR dalimis, bet Vokietijos 
barbarams fašistams, kurie taip žiauriai 
puola iš lėktuvų tiltą. Vienok “Naujie

nos,” “Keleivis” ir kita pro-nacių spau- j 
da įsikando išmišlą ir tvirtina būk pa- l 
tys Sovietai, “Stalino įsakyfriu,” sunai
kino tiltus, kad Raudonoji Armija ne-, 
galėtų iš Stalingrado pasitraukti!...

na knygas ir naikina šimt
mečių kultūros atsiekimus.

Smėtonininkai Hitlerio 
Bernai

Mūsų skaitytojai jau ži
no, kad Hitleriui sekėsi pa
vergti Europą tik todėl, kad 
jam iš vidaus padėjo penio 
toji kolona. Hitleris ir jo 
partija dar pirm negu jie 
užgrobė galią Vokietijoj, 
1933 metais, jau organizavo 
savo penktąją koloną už- 
sienyj, o po užgrobimo ga
lios tiesiai ten perėjo prie 
ofensyvos, o demokratinių 
valstybių valdžios arba per 
pirštus žiūrėjo į Hitlerio a- 
gentų veiklą, arba kaip kur 
net padėjo. Franci ją vy
riausiai ir sumušė tas Hitle-i 
rio “Liepsnojantis Kry
žius” — penktakolonistai.

Vyriausiai hitlerininkai 
organizavo dvi Lygas prieš 
Sovietų Sąjungą, vieną Pie
tų - Rytų Europoj, kuri 
veikė Lenkijoj, čechoslova- 
kijoj, Vengrijoj, Austrijoj, 
Rumunijoj, Jugoslavijoj, 
Graikijoj, Bulgarijoj ir Tur
kijoj. Kitą šiaur-Rytų Eu
ropoj, kuri veikė Lietuvoj, 
Latvijoj, Estijoj, Finliandi- 
joj, Švedijoj, Danijoj ir 
Norvegijoj.

Prieš Sovietų Sąjungą 
Hitlerio veiklos centrais ir 
šnipų lizdais bei karo ruo
šimo buvo punktai: Lenki
joj, kur jam tarnavo Pil
sudskio gaujos “Polska Or
ganizacija Woiskowa, “Bo- 
jowka PPS” ir kitos. Jeigu 
paskutinėse dienose Hitleris 
užpuolė Lenkiją, tai tas ne
pakeitė fakto, — tatai įvy
ko tik todėl, kad Pilsudskis 
mirė, kad pasaulyj įvyko tū
lų pakaitų.

Kitais Hitlerio talkinin
kais buvo generolas Man
nerheimas, budelis Finlian- 
dijos liaudies, Smetona ir 
Voldemaras Lietuvoj, liku
čiai rusų ir ukrainiečių bal-/ 
tagvardiečių Sovietų Sąjun
goj ir niekšiški trockistai, 
Latvijos, Estonijos, Vengri
jos ir Rumunijos fašistai.*

Voldemaras ir Geležinis 
Vilkas

Apie lietuvius fašistus au
torius rašo 171-173 pp. se
kamai :

“Sekantis Hitlerio talki
ninkas lietuvių fašistinis 
susivienijimas ‘Geležinis 
Vilkas’ Voldemaro.... Nepai
sant, kad Lietuva nėra di
delė, bet ji turi neišpasa-* 
kytai strateginės reikšmės 
Hitlerio karui prieš Sovietų 
Sąjungą. Kelias iš Rytų 
Prūsijos linkui Rygos'Užla
jos ir kelias link Vilniaus, 
eina per Lietuvą...

“Greta ‘Geležinio Vilko’ 
Hitlerio atspara yra reak
ciniai Lietuvos diktatoriš
kos Smetonos valstybės o - 
ficieriai; taipgi seni lenkų- 
lietuvių žemių valdytojai, 
kurie pirmiau valdė daug 
žemių esamų dabar Sovie
tų Sąjungoj ir smulkūs lie
tuvių buržuazėliai, kurie no
rėtų, kad ir Lietuvoj žydų 
smulkius biznierius Hitleris 
uždarytų į “Geto.” Tai to-i 
kios hitleriškos jėgos Lie- ’ 
tuvoj, priešakyj su Volde
maru, — tuom kišeniniu 
Napaleonu, kuris net gink
lo pagalba bandė nuversti 
Smetonos režimą....

“Kada Voldemaras ir ge
nerolas Kubiliūnas organi
zavo tą pučą, birželio 6, 

4934 metais, tai Hitleris 
Rytų Prūsijoj, o ypatingai 
Tilžės srityje jau buvo su
traukęs 100,000 armiją ga
tavą mestis jam į pagal
bą... Klaipėdoj hitleri-’ 
ninkai buvo pasiruošę suki
limui ... Bet tuo kartu Hit
lerio ir jo penktosios kolo
nos suokalbis nepavyko...”

Kaip mes žinome, tai Vol
demaras buvo atviras hitle
rininkas ir veikė Hitlerio 
naudai, tuo kartu, kada 
Smetona suko Lenkijos po
nų pusėn. Bet kada Smeto
na pamatė, kad jo fašistu 
nei diktatūrai artinasi ga
las, tai, kaip patsai Hitleris 
pripažino' savo kalboj, bir
želio 22, 1941 metais, Anta
nas Smetona prašė Hitlerį, 
kad jis užimtų Lietuvą. Bet 
Hitleris tą negalėjo pada
ryti, nes jis dar nebuvo pa
vergęs Franciją ir tuo kar
tu vengė karo prieš Sovietų 
Sąjungą, kuri į Lietuvą prin 
siuntė galingą Raudonosios 
Armijos dalinį. Lietuvoj, 
kaip žinome, atėjo galas 
Smetonos fašistų režimui.
Hoffmano Planas ir Slaptas 

Užpuolimas
Hitleris ir .jo razbaininkų 

šaika karui prieš Sovietų 
Sąjungą išvystė generolo 
Hoffmano Planą. Generolas 
Hoffmanas pralaimėjo prieš 
rusus mūšius 1914 metais 
Rytų Prūsijoj, prie Gumbi- 
neno ir Stalupineno; jis vė
liau buvo 1918 metaip suki
lusių Ukrainos ir B aitru si
jos žmonių grūdamas lau
kan.

Pas jį pasiutimo prieš ru
sų liaudį buvo daug ir jis 
jau Versalio Taikos gamin
tojams siūlė planą suorgani
zuoti 1,000,000 armiją ir iš
naikinti Sovietų Sąjungą. 
Tam planui pritarė Talki
ninkų diplomatai, valdonai 
ir generolai, įskaitant mar-i 
salą Foch, bet sukilimai 
Pranei jos, Anglijos ir Ame
rikos armijoj, pasiųstoj 
prieš Sovietus, tą planą pa
vertė niekais.

Bet generolas Horrman 
nenuleido rankų, jis plana
vo, kaip pavergti Sovietų 
Sąjungą. Jo planą labiausiai 
rėmė kaizerio sūnus Willis, 
kuris niekaip negalėjo do
vanoti rusų tautai, kurią 
skaitė kaltininke revoliucL 
jos Vokietijoj 1918 metais, 
kuri išmušė iš po to aristo
krato sostą. Hoffmano pla
ną parėmė vokiečių šnipų 
karalius ir suktas diploma
tas Von Papen, nacių par
tijos teoretikas Al. Rosen- 
bergas ir patsai Hitleris. 
Paskui dabartiniai Hitlerio 
generolai von Bock, Blom
berg, List, Runstedt ir jau 
miręs Rochenau.

Taip užgimė tas pasiutęs 
Hitlerio planas užkariauti 
Sovietų Sąjungą, kuris au
toriaus apskaitliavimu yra 
beprotiškas ir veda Hitlerį 
ir visą jo saiką į pražūtį.

Ir patys fašistai suprato, 
kad jiems neįveikti Sovietų 
Sąjungą, laisvą darbo žmo
nių Tespubliką, todėl jie 
Hoffmano planą papildė ge
nerolo von Seekto planu už
pulti iš pasalų. Ir knygos 
autorius 1936 metais aprašo 
Hitlerio užpuolimą naktį, 
iš pasalų, netikėtai ant So
vietų Sąjungos,. lygiai taip, 
kaip jis įvyko naktį prieš 
birželio 22 d., 1941 metais. . 

Goeringo lėktuvai užpuolė 
deginti miestus, naikinti So
vietų orlaukius, o Hitlerio 
sutraukta armija metė vie-< 
nu kartu kelis desėtkus 
tūkstančių tankų ir milio- 
nus armijos prieš darbo 
žmonių šalį.
Neįveikiamas Leningradas 

Ir Maskva
Knygoj 264-265 puslapiuo

se telpa ir žemlapis, kuris 
rodo Hitlerio “Maršą ant 
Maskvos”. Ir jeigu ta kny
ga nebūtų atspausdinta 
1937 metais, tai manytume, 
kad tai žemlapis dabartinio 
Hitlerio karo prieš Sovie
tus.

Pirmiausiai Hitlerio jė
gos metasi per Lietuvą, 
Latviją ir Estiją ant Lenin
grado su tikslu paimti jį, o 
tada iš ten eit į pagelbą ki
toms armijoms, kurios per 
Vilnių, Minską, Smolenską 
eina ant Maskvos. Maskvą 
paimti iš piet-vakarų-šiau- 
rių apsupus. Kitos Hitlerio 
armijos per Lenkiją ir Ru
muniją vysto užpuolimą 
ant Kijevo, Charkovo, Sta
lingrado, Rostovo ir Kauka
zo, o grūmojančios jėgos 
per Bulgariją stovi prieš 
Turkiją.

Hoffmano planas nusakė, 
kad Leningradas lengva pa
imti bendra ataka nacių ir 
finų, tai pirmiausiai paimti 
jį, užduoti moralį sųiūgį 
Sovietų Sąjungos žmonėms, 
nes tai revoliucijos širdis.

Bet autorius numato, kad 
Hitleris ir jo generolai ap-^ 
siriks. Leningradas yra ar
ti Finliandijos, prie jo na
ciai prieis per Lietuvą, Lat
viją ir Estiją, puls jį iš oro 
ir jūrų, bet visos jų pastan
gos paimti Leningardą nu
eis niekais. Jie ten bus su
mušti.

Kas dėl Maskvos, tam au
torius pašventė specialų 
skyrių: “Kodėl Neįveikiama 
Maskva?” Ir jis dar 1936 
metais numatė, kad prieš 
Maskvą Hitleris mes apie 
1,000,000 armiją, 60,000 kul
kosvaidžių, 30,000 sunkių ir 
lengvų kanuolių, 5,000 sun
kių ir kelis tūkstančius len
gvų tankų, 300 milionų ka
nuolių šūvių ir 15 miliardų 
patronų. “Visa tai. puls Ma
skvą,“ — rašo autorius 312 
puslapy j. Ir jis šį skyrių bai
gia pareiškimu:

“Ar gali. Vokietija, iš me
džiaginės ir operatyvūs pu
ses išlaimėti karą prieš So
vietų Sąjungą? NIEKA
DOS! Idėja pergalingo ‘šli- 
feniško užpuolimo’ ant Ma
skvos, idėja “Kanų rytuo
se”, tai beprotystė! Hitle
ris niekados nepamatys 
Maskvos kitaip, kaip gal tik 
belaisvis.”

Jeigu mes prisiminsime 
1941 metų baisius mūšius 
prie Maskvos ir jų pasek
mes, tai matysime, kad au
torius neklydo. Kadangi Er
nestui Henri pavyko numa
tyti daug, kaip eis karas, 
tai peržvalgai jo knygos ir 
užteks. Ateityj išversime ir 
pilnai mūsų skaitytojams 
pateiksime paskutinį jo 
knygos skyrių, kuris vadi
nasi: “Vaterlo Hitleriui”, 
arba galas Hitlerio.

D. M. šolomskas.

Nespręsk žmogaus pagal 
jo apsiėjimą linkui jo vir
šininkų, bet spręsk pagal jo 
apsiėjimus linkui žemesnių 
už jį.

Aš bijausi teisybės ir se
kančio prie teisybės bijausi 
to, kuri nesibijo teisybės.

Caadi.

Žinojimas žodžių yra var
tai į mokslą.

—Wilson
Surankiojo KRIENAS.



Trečiadienis, Spalių 21, 1942

Kiekvienas darbas, kožnas doleris ar 
centas Amerikos karo pastangų ir jos did* 
vyriškų talkininkų paramai reiškia smūgį 
fašizmui ir artėjimą pergalės ir taikos. Ar 
jūs prisidėjot darbu ir aukom?

<»iį. ........... i h -p.

Tre&as Puslapis

Jūs, be abejo, jau perskaitėt knygelę 
Kovotojų Balsas Dėl Liefuvos Laisvės.’* 

Nepadėkite jos. Patarkite savo draugam 
ją perskaityti, parduokite kopiją. Lai kož*
nas lietuvis sužino tėvynės padėtį!

Girtuoklyste ir Prostitucija IŠ BRGOXLYNO MEZGĖJŲ VEIKLOS
Šiandieną jau nereiktų 

daug kalbėti, kokiais rete
žiais sukausto kiekvieną 
darbininkę moterį du bjau
riausi žmonijos prasižengi
mai, tai girtuoklybė ir pro
stitucija.

Labai dažnai gal mes už-: 
mirštame panagrinėti prie
žastį tų didelių prasižengi-i 
mų, kuriuos kentėdama au
ka kartais su didžiausia 
panieka ir ašaromis keikia 
savo žiauru likimą.

Bet šiandieną kasdien 
daugiau atidarydamos dar-' 
bininkės moterys savo akis! 
į gyvenimą, pradėdamos 
nagrinėti smulkiai įvairias 
gyvenimo priežastis ir čia 
atranda tų dviejų prasižen-j 
girnų priežastį. Nesumuša-i 
mais faktais prirodyta, kadi 
pasileidimas ir kiti prasi-! 
žengimai pasididina ar su
simažina sulig darbininko! 
gyvenimo padėties; jo dar-' 
bo kainos, jo naminio neda- 
tekliaus, ypatingai duonos 
trūkumo. Tas senai jau 
prirodyta žymaus mokyto 
vyro, profesoriaus Georgo 
von Maier.

Labai dažnai sako, dar
bininkas yra priverstas 
alum ar degtine nors minu
tei užslopinti alkano pilvo 
reikalavimus ir nors tūlam 
laikui pakelt nupuolusias 
jėgas ir ūpą; jis noringiau 
griebiasi už butelio, kaip 
yra mažiau prieinami jam 
visokį kiti smagumai, kaip 
yra didesnis skurdas, kurį 
norėtų jis užmušti, neturė
damas jėgų jį pergalėti.

Vargiai bereikia primin
ti apie tai, ką moteriai reiš
kia vyro girtuoklystė. Gir- 
tuoklystė sugriauna liku
čius šeimyniškos laimės, 
gyvenimą paverčia į skur
dą ir nelaimę, ji daro mote
rį nenoroms išnaudojimo 
auka. Nes dažniausiai ma
toma gyvenime, kad tarp 
vyrų girtybė pas daugelį 
pasikartoja: Jei tik koks 
nepasisekimas, koks liūd
numas, tai pradeda gerti 
alkoholį, norėdamas tuo ką 
tai užslopinti ir tuo kartu 
elgiasi visai nesusivokda
mas, ką jis kalba, ką jis da
ro. Ir nuo to daugiausiai 
tenka nukentėti namų židi
nį kuriančiai moteriai.

Nesakysim, kad visi gir
tuokliauja tik iš blogų gy
venimo sąlygų. Visai ne, ži
nome gerai, kad daugelis 
būdami gyvenimo pertek
liuje skęsta alkoholyj, bet 
čia jau turtingųjų klasės 
reikalai ir jų blogi įpročiai. 
Mes panagrinėję darbinin
ko faktišką priežastį gir
tuoklystės rasime daug įro
dymų, kad be tam tikros 
priežasties nebūtų pildęs to 
prasižengimo.

Sykiu su prasižengimais 
ir alkoholizmu, po įtekme 
aštrių alkio smūgių, taip 
pat auga ir prostitucija, 
bjauriausias prakeiksmas 
žmonijos. Moterį, “gražio- 
sio, švelniosios lyties atsto
vę,” poetų apdainuojamą, 
kuriai sykį ranka mostelė
jus didvyriai atlikdavo pa
vojingiausius žygius, prie 
kurios kojų guli visas pa
saulis, tos pačios draugijos, 
kurios taip ją išaukština, 
išmeta ją ant gatvės ir pri
verčia parsiduoti save. Par
davimui daiktu pasilieka

pati kilnioji žmonijos gero
vė, pati meilė, gyvenimo 
tvėrėja. Bet gyvenimas bai
siai keršija: Negalės ir-li
gos neišvengtinai eina sy
kiu su prostitucija. Jos pa
reina ant nekaltos moteriš
kės, atima jos sveikatą, už
nuodija jos gyvenimą.

Bet valdančioji draugija 
visada užmerkia, nors po 
valiai, akis ten, kur tas da
lykas paliečia josios pini- 
giškus interesus ir vis nau
ji būriai nelaimingų mer
ginų ir moterų daugina tą 
armiją, kuri griauna vals
tybes, panaikina žmones 
greičiau negu karas ir ba
das. Toks likimas gręsia 
pavojumi vyrams ir mote
rims, o labiausiai vaikams, 
kurie lieka neatsakomin- 
gais kovotojais su gyveni-] 
mo pavojais.

Alkoholizmas ir prostitu
cija yra žmonijos prakeiks
mu. Jų pavaldiniai užpildo 
ligonines, beprotnamius ir 
kalėjimus. Bet didesnis 
prakeiksmas turėtų eiti tų 
nelaimių priežastims. Visos 
susipratusios moterys šian
dieną turėtų eiti į bendrą 
kovą už panaikinimą tų są
lygų, kurios žmones stumia 
į girtuoklystę ir prostituci
ją. E steiki.

(“M-tas”)

Philadelphia, Pa.
Kiek Moterų Kliubas Numez
gė dėl Sovietų Sąjungos Sve- 
derių nuo Gruodžio mėnesio, 

1941, iki Kovo Mėn., 1942
U. Sapranauskienė 19, Ona 

žalnieraitienė 3, T. Bacanskie- 
nė 6, Balukevičienė 4, M. Rai
nienė 2, Anastazija Griciunie- 
nienė 2, P. Valintienė 1, Pau
lina Baranauskienė 3, Ona 
Paulukaitienė - Paitienė 1, Ka- 
nišauskienė 2, E. Mulokiutė 
2, J. Šmitienė 2. Viso 47 sve- 
derius.

Dėl vilnų pinigais suaukavo 
sekamį: J. M. Vagoniai $8.50, 
B. Lamsargienė $7, H. Mur- 
kunienė —$5, Moterų Kliubas 
$10, LDS 5 kp. $5; viso 
$35.50.

Sovietų medikalei pagalbai 
aukojo :

J. Šmitienė ir P. Puodis po

Šios 14 metų chinietės yra narėmis armijai pagalbi
nės moterų organizacijos maždaug tokios, kaip mūsų 
Women’s Army Auxiliary Corps (WAAC). Jos paro
do gabalą žemyn numušto japonų orlaivio, kuri jos 
išlupo ir gabena perdirbimui į karo įrankius ir me
džiagas chiniečių karui prieš užpuolikus japonus.

Vyresnysis karininkas Jean Knox (kairėje) iš Britani
jos Pagalbinės Teritorinės Tarnybos (ATS) pasitinka
ma Washingtone, D. C., direktorės Oveta Culp Hobby 
iš Jungtinių Valstijų Armijai Pagalbinio Moterų Kor- 
po (WAAC). Jos tarėsi moterų tarnybos reikalais.

$5, Balukevičiai $3, J. Shap- 
ran $2.50. Po $2: J. M. Re- 
ginavičiai, J. Lastauskas, Sla- 
ger, Muraška $1.50.

Po $1 : A. Bakšys, J. Gru
žauskas, V. Smitas, A. J. Smi
tas, M. Abraitienė, A. Yako- 
nis, JI. Mattis, A. J. Pranai
tis, R. Merkis, A. Zakarevi
čius, P. Pilėnas. A. Zalner ir 
J. Mang po 50c, M. Vaidžiu- 
lienė 25c.

Šias aukas rinko ant blan
kų E. Mulokiutė, J. Shapran ir; 
J. Šmitienė. Visas šis surašąs!

I 

aukų ir mezginių turėjo būti 
patalpintas anksčiau “Laisvė
je.” Atleiskite, draugės kliu- 
bietės, už užvilkinimą. Buvau 
labai užimta, negalėjau pa
siųst į “Laisvę.” J. Šmitienė.

■ ,. .i 4 .. ................................. . ............

Geri, šviežus riebalai, susi
darę iš šiandien keptos mėsos 
ar spirgintų lašiniukų galima 
rytoj ar už dienos kitos, o jei 
gerai, šaltai padėti ir vėliau 
tinka vartoti spirginimui bul
vių, žuvies, blynelių.

Pastovėjusius ilgiau rieba
lus arba tankiai ir šviežius, 
bet mažam kiekyje atlikusius 
riebalus šeimininkės išpildavo 
lauk. Bet dabar vyriausybė 
prašo kiekvieną atliekamą 
šaukštą taupyti. Du svaru rie
balų duoda gana glicerinos iš- 
šovimui penkių priešorlaivinių 
šūvių.

So. Boston, Mass.
Iš ALDLD 2-ros Kuopos 

Moterų Susirinkimo
Spalių 13-tą įvykęs susirin

kimas buvo pas d. Yvonne’s 
House of Beauty, 310 Broad
way, So. Boston, nes svetainę 
užleidom specialiam unijos 
susirinkimui. Drg. Yvonne 
Niaurienė yra gera darbuoto
ja ir darbininkų reikalų rė
mėja, už tai mūs draugės jos 
nepamirš.

Atidarius susirinkimą, d. A. 
Buividienė perskaitė protoko
lą, iš kurio paaiškėjo, kad mūs 
LLD draugai dar neatidavė 
mums mūsų dalies uždirbto 
pelno nuo atsibuvusio LLD pik
niko, Montello, pereitą vasarą. 
Išrinktos dvi draugės, B. Chu- 
barkienė ir O. Petruškevičie
nė, iškolektuoti mūsų dalį pel
no.

Buvo išduotas raportas iš 
masinio mitingo, atsibuvusio 
spalių 4 d., So. Bostone, kuria
me mūsų LLD moterys prisidė
jo prie sukėlimo to tūkstančio 
dolerių. Pirmiau aukojusių į 
LLD moterų fondą vardai jau 
buvo paskelbti “Laisvėje.” Bet 
vėliau dar prisidėjo šie drau
gai :

Stanley Chubarkis aukavo 
$5. Po $1: A‘. Sabulienė, E. 
Burbienė, P. Usevičienė. Viso 
buvo surinkta $25, kurie buvo 
priduoti dėl Sovietų medikalės 
pagalbos spalių 4-tos masinia
me mitinge, So. Bostone.

Drg. Yvonne Niaura išda
vė raportą iš Bostono ir apy
linkės mezgėjų komiteto vei
kimo. Pasirodė, kad komitetas 
smarkiai veikia. Jos to ben
dro moterų organizacijų, veiki
mo centrą pavadino Women’s 
Victory Club ir tuo garbingu 
vardu jau surengė pramogą 
spalių 18 d., kad sukėlus fi
nansų pirkti vilnoms ir kaip 
galint greičiausiu laiku pradė
ti darbą. Mūs kuopos draugės 
apsiėmė dirbti ir valgius au
koti šiam parengimui.

K. P. rinkimų kampanijai 
arba kovai prieš fašizmą pa- 
aukavom $10.

Kas link dienraščio “Lais
vės” vajaus — d. B. Chubar- 
kienė jau gavo vieną naują 
skaitytoją, o kitos draugės 
taipgi pasižadėjo atlikti savo 
darbo dalį.

Buvo skaitytas laiškas nuo 
bendro anti-fašistinių tremti
nių komiteto lietuvių atstovo 
J. Gašlūno su prašymu aukų 
gelbėjimui Ispanijos kovotojų 
iš Francijos koncentracijos 
kempių. Tarpe jų randasi ir 
lietuvių. Blankas aukoms rink-

įvy-1 gan i z uotąMezgėjų susirinkimas 
kęs spalių 15 d. buvo skaitlin
gas dalyvėmis ir gausus gra
žiais darbais - tarimais. Kliu- 
bietės ateidamos ' Į susirinki
mą, dauguma, ateina netuš
čiomis : mat, kožna per ištisą 
mėnesį stengiasi numegsti, 
kiek pajėgia. Kožnam susirin
kime stalas liekasi nukrautas 
gražiais svederiais, kojinėmis, 
šalikais ir,kitokiais naudingais 
rūbais; visos stengiasi kaip 
pajėgdamos padirbėti, kad tik 
karą greičiau laimėjus. Atneš
tais dirbiniais - megstiniais da
lyvės pasigroži, pasitaria tar
pe savęs, kas yra naudingiau 
mėgsti, kaip gražiau ir prak
tiškiau rūbą pagaminti ir tė- 
myt, kad vilnoms pinigai neiš
sibaigtų. Mezgėjų komisijos 
narė, S. Kazokytė, kožna at
neštą daiktelį surašinėja, iš
duodama vilnas taip pat pasi
žymi, kad viskas būtų aišku, 
kad jokių paklaidų neįvyktų. 
Visos dirba sutartinai - gra
žiausiam pasiryžime, užtat ir 
.pasekmėmis tenka džiaugtis.

Susirinkime dirbinių atnešė 
sekamos: svederiai su ilgomis 
rankovėmis: A. Kalvaitienė— 
2. Po vieną: O. Čepulienė, K. 
Šolomskienė, A. Zablackienė. 
Svederius be rankovių: R. 
Laukaitienė—3, H. Petkevičie
nė—2, K. Petrikienė—1. Koji
nių : K. Petlitzkienė—5, K. 
Reklienė—4, Kleizienė—2 pr. 
šalikų : Helen Zablackas—2, 
Mrs. G el berg, Mrs. Rosen
baum, Mrs. Keras, Mrs. Clark, 
O. Čepulienė, F. Kazokienė, 
Mary Sineus, B. Baufeder—po 
vieną. Gilmanienė pasiuvus 
atnešė 3 mažom mergytėm 
naujas sukneles. S. Kazokytė 
atvežė dėžę dėvėtų drabužių.

Susirinkimo dalyvėms buvo 
įdomu išgiisti, kiek Brookly- 
no ir apylinkės mezgėjos yra 
nudirbusios per netoli metus 
laiko. Knygų peržiūrėjimo ko
misija — S. Kazokytė ir J. 
Augutienė raportavo, jog dir
binių yra išduota sekamai: 
svederių su ilgomis rankovė
mis — 62. Be rankovių — 
199. Kojinių—271 pora, šali
kų—29. Pirštinių—8 poros ir 
2 kepurės. Vilnų pirkta už 
$719.09. Į metinę dirbinių 
skaitlinę neįeina šioje kores
pondencijoje sužymėti dirbi
niai. Pačios mezgėjos metai 
atgal nei viena nesitikėjo, kad 
būt buvę galima tiek daug 
nuveikti. Reiškia — vienos po 
mažiau, kitos daugiau, bet vi
sos dirbo ir dėjo į krūvą, na ir 
susidarė pusėtinas lodąs—krū
va brangių megstinių. Mezgė
jos didžiuojasi, kad jo pajė
gė pasiųsti 571 kavalką megs
tinių ir kartu dėkoja rėmė
jams, kurių pagalba įsigijama 
vis daugiau vilnų ir mezgimas 
tęsiamas.
• Vilnoms aukų gauta nuo se
kamų : J. Ragauskas, Shelton, 
Conn. $10; Vera Kembal, 
Maspeth, N. Y. $2; Mrs. Mary 
Žilionis, Kearny, N. J., $1.50. 
Po $1: Verkutienė, N. Kau- 
linienė, S. • Cedronienė, Rein
hardt, B. Adams, O. Cibulskie- 
nė, E. Paškauskienė, A. B. 
Paukštienė, J. ir B. Sukaskas, 
Kleizienė, M. Kulikienė. Po 
50c: A. Ripinskienė ir K. Jo- 
neliunas. Po 25c: Sliolin, Wa- 
ris, Vilkutis, Karvaski, Stuletz- 
ky. Po 10c: Perkovski ir War- 
tes.

Maspethe mūs mezgėjoms 
pasidarbavus ten likosi suor-

ti paėmė A. Buividienė ir H. 
Tamošauskienė.

Sekantis LLD moterų, susi
rinkimas įvyks lapkričio (No
vember) 10 d., 8 vai. vakare, 
376 Broadway.

LLD Nare.

iš .rusų, lenkų ir 
ukrainų tautos moterų gražus 
mezgėjų būrys, kurios į trum
pą laikotarpį sukėlė $234 vil
noms ir darbas, mūs draugių 
direktyvoje, eina labai sėk
mingai.

Komisija raportavo, jog yra 
ruošiama net du vakarėliai, 
nuo kurių pelnas bus skiriama 
nupirkimui Kalėdoms dovanė
lių jaunuoliams, ypač organi
zacijų nariams, kurie tarnau
ja šalies ginkluotose jėgose. 
Geras skaitlius narių pasiža
dėjo vienos iškepti po pyragą, 
kitos atnešti įvairių daiktų iš- 
1 almėjimams, kad tik ruošia
mi vakarėliai duotų daugiau 
piniginės naudos. Vera šibeika 
pinigais aukojo $2.

Perskaičius atsišaukimą rei
kale gelbėjimo Ispanijos ko
votojų, tarpe narių surinkta 
$9.40 ir iš iždo paskirta $5.

Išrinkta 6 atstovės į šaukia
mą Sovietų Karo gelbėjimui 
konferenciją. Taipgi narės iš
sidalijo skrynutes Chinijos Ka
ro pagalbai aukų rinkimui.

Raudonajam Kryžiui krau
jo davimui komisija raporta
vo, jog jau geras skaitlius vy
rų ir moterų yra davę kraujo 
ir dar dalis ruošias duoti; ne
kurtos narės jau trečiu kart 
kraujo davė.

Darbo mūs pažangios mo
terys turi kupinas rankas taip, 
kad nekurtoms tenka net ir 
gerokai įvairiose komisijose 
bei komitetuose padirbėti, bet 
kadangi dabar gyvename ypa
tingą laikotarpį, tai nusidiębi- 
mu nėra ko skųstis, tik tenka 
žiūrėti, kad kaip sėkmingiau 
pasibrėžti siekiai būtų įvyki
nami.

Žmona.

Binghamton, N. Y.
Iš Moterų Susirinkimo ir Ge
ros Veiklos: Sovietų Sąjungos 
Medikalei Pagalbai ir Vilnų 
Fondui Menesio Laiku Sukelta 

$46.67 ir Pelnas nuo Pa
rengimo $12

Moterų skyriaus susirinki
mas įvyko spalių 2, Lietuvių 
Svetainėje. Narių dalyvavo 
vidutiniai ir visos svarstė svar
bius šių dienų įvykius, ypač 
apie karo padėtį.

Komiteto raportai išduoti ir 
priimti. K. Juozapaitienė per
statė naują narę, M. Mikola- 
jūnienę.

Komisija iš parengimo — 
draugiškos “party,” kuri įvy
ko rugsėjo 20, pas draugus A. 
F. Maldaikius, pranešė, kad 
pasisekė kuo geriausiai. Mūsų 
darbščioji komisija —A. Mal- 
daikienė, Moterų Skyriaus pir
mininkė, ir A. Žemaitienė — 
darbavosi sunkiai pakol suren
gė ir suprašė žmones stuba 
nuo stubos vaikščiodamos, su 
pagalba savo draugų vyrų, F. 
Maldaikio ir J. žemaičio. Ta 
pačia diena jiems gelbėjo E. 
Okulevičienė. žmonių dalyva
vo 66, pelno liko $12. Laike 
tų gardžių pietų ir po tam 
aukų surinkta $37.40. Aukas 
rinko M. žvirblienė, J. Kirei- 
lis ir kitos draugės. Susirinki
me narės plojimu pareiškė pa
dėką komisijai už jų darbštu
mą.

Civilinių Apsigynimo dele
gatė raportavo, kad piknikas, 
kuris buvo rengtas lietuviam 
kariam, tarnaujantiem Ameri
kos kariuomenėj, pasisekė kuo 
geriausia. Pelno liko $112 su 
centais. Virš minėtas pikni
kas įvyko rugp. 23, drg. A. N. 
Yudikaičių sode.

Ligonių lankytojos nepribu
vo, už jas raportavo A. Že
maitienė ir O. Mikolajunienė,

Moterų Skyriaus iždininkė, 
kad šį mėnesį randasi 2 ligo
nės, būtent: dd. BarzdeviČie- 
nė ir A. Mikolajunaitė • Ba
ka, kurtoms yra įteiktos dova
nos iš Moterų Skyriaus ir už 
jas ligonės dėkoja.

Nutarta už $20 parsitrauk
ti vilnų mezgimui svederių, 
pirštinių, pančekų ir šalikų 
raudonarmiečiam, geriausiem 
viso pasaulio demokratijos gy
nėjam nuo rudųjų žvėrių fa
šistų, o kitus pasiųsti pinigais 
medikalei pagalbai, nelau
kiant ilgiau. Taip rengimo ko
misija rekomendavo ir jų re
komendacija priimta. Artimo
je atetyje įvyks kitas parengi
mas virš minėtam tikslui.

Nutarta išreikšti užuojauta 
mūsų Moterų Skyriaus narei 
d. N. Garnienei jos nelaimės 
ir liūdesio valandoje iš prie
žasties mirties jos gyvenimo 
draugo A. Garnio, kuris mirė 
rugs. 27, 1942.

Draugė V. Kapičiauskienė 
artimiausiam parengimui pa
aukavo $1.50, d. A. Žemaitie
nė — kraliką, namie augintą 
zuikį.

Moterų Skyrius kviečia į 
“Laisvės” vajų. Gaukime 
“Laisvei” naujų skaitytojų ir 
atsinaujinkime senas prenu
meratas per Moterų Skyriaus 
agentus — O. Girnienę ir J. 

į K. Navalinskienę. Prašome vi
sų Binghamtono ir apylinkės 

: lietuvių užsirašyti dienraštį 
“Laisvę,” kuris suteikia ge
riausias ir teisingas žinias iš 
viso pasaulio kraštų.

Mot. Skyr. Korespondentė, 
J. K. Navalinskienė.

Aukos Rusijos Karo Pagalbai 
(R. W. R.)

H. Blinkevičienė, $5; J. K. 
Navalinskienė, per LDS kp., 
$5.

A. ir F. Maldaikiai $2.50.
Po $2: K. Juozapaitienė, O. 

Mikolajunaitė, M. žvirblienė, 
O. Girnienė, 1. Liužinas.

J. Kaslauskas, $1.25.
Po $1: A. ir J. žemaičiai, 

Elsie žemaitis, A. Navalins
kas, M. Maslauskaitė.

J. Gabužis, 55c.
Po 50c: J. Degutis, G. Sa

vickas, P. Jasilionienė, L. Tva- 
ryonas, V. ir B. Zmitraitės, M. 
Poška, M. Simonaitis, J. Vai
cekauskas, N. Yudikaitis, V. 
Kaminskienė, E. čekanauskie- 
nė.

H. Vėžienė 30c. .
Po 25c: H. Belazarienė, H. 

žukienė, A. Kireilienė, V. Ka
pičiauskienė, A. Mačiukienė, 
M. Kulbienė, R. Tkachuk, J. 
Kireilis, D. Kamsiukaitė, S. 
Sedonienė, L. Dainienė, P. Ka
minskas.

Po 10c: J. Sedleckas, V. 
Sedonis ir Pakila.

Pelnas nuo draugiško pa
rengimo, $12.

Viso $49.40.
Nupirkta vilnų dėl mezgi

mo už $20. Likusieji $29.40 
pasiųsta R. W. R. medikalei 
pagalbai ir už juos gautos 
kvitos randasi pas ižd. A. Mi- 
kolajunas. Gi moterų skyriaus 
susirinkime rugs. 4 d. suau
kojusių $9.27 vardai tilpo 
“Laisvėj.” Viso per vieną mė
nesį aukų ir pelno $58.67.

LLD Kuopos Moterų Skyriaus 
Užuojauta D-gei N. Garnienei

Brangi drauge, mes, Moterų 
Skyrius, laikytame susirinkime 
spalių 2, 1942, Lietuvių sve
tainėje, reiškiame gilios užuo
jautos ištikus nelaimei ir liū
desiui iš priežasties mirties 
jūsų gyvenimo draugo-vyro, A. 
Garnio.' Linkime jums ištver
mės šioje skaudžioje valando
je.

Moterų Skyriaus Komitetas:
Pirm., A. Maldaikienė, 
Sekr., M. Kulbienė, 
Ižd., O. Mikolajunienė.
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PETRAS DRAMBLYS
Apysakaitė—Parašė Dėdė Vincas

KLAIDOS PATAISYMAS
Pirmadienį, spal. 19 d., “Laisvėje” pra

dėta spausdinti d. Dėdės Vinco apysa
kaitė “Petras Dramblys.” Pirmojoje apy
sakos skiltyje, antrąsias korektūras be
taisant, sumaišyta eilutės ir tas daro ne
suprantama antrojo paragrafo pradžią.

Pirmoji antrojo paragrafo eilutė turi 
būt tokia:

“Iš vieno atviru viršum vagono išlin-”; 
ta eilutė turi būt vietoj ten patekusios 
eilutės, kuri skaitosi taip: “tiną tavori-( 
niais traukiniais bastymąsi po.”

Labai atsiprašome d. autorių ir skai-. 
tytojus dėl to nelemto sumaišymo.

(Tąsa)
Kaip jau buvo minėta, kad Petras su 

Jurgiu ne tik buvo geri, nuo pat vai
kystės, draugai, bet ir sodnas su sodnu 
kaimynai. Abudu eidavo j mokyklą, 
abudu dėliodavo spąstus laukiniams 
žvėriukams ir Petras apgindavo Jurgį 
nuo didesnio, jį užpuolusio, vaikiūkščio. 
Bet, va — įsimaišė šviesiaplauke, rau- 
donveidė moteris ir juodu supešdino taip, 
kad paliko aršiausiais priešais. Todėl 
Petras, nieko nelaukęs, atsitverė savo 
sodną stipria, dratine,tvora ir taip pra
dėjo saugoti savo žmonelę, kaip ir savo 
akį, Net nei į bažnyčią jos vienos ne
išleisdavo. Bet visą ūkį juk neapsitversi 
chiniška siena, ar nuo naminio vagies 
išsisaugosi ?

Seni žmonės pasakodavo, kad vienas 
karalius savo neištikimą pačią užmūrino 
į bokštą, išskapino visus tarnus, o kara
lienė bokšte būdama ir per mažutį lange
lį tik virve sau maistą įsitraukdavo. O 
vienok, po penkių metų laiko, karalie
nė susilaukė vaiko! Panašiai atsitiko il
su Petro Jule. Štai tik paprastas, far- 
merskas keliukas, kuris skyrė Petro 
ūkį nuo Jurgio — veda į Julės tėviškę, 
kuri randasi apie už vienos mylios, nuo 
šiuodviejų ūkių. Julė, nėra tos dienos, 
kad nesurastų reikalo nubėgti pas savo 
motiną. Čia jau susidaro kebli proble
ma, nelaimingo Petro sąskaitųn: nei už
draust pačiai atlankyti savo tėvus ir bro
lius, nei lapnot paskui ją,-lead nesusitik
tų su Jurgiu.

Bandysi uždraust atlankyti tėvus, kils 
vaidai, ašaros, protestai iš tėvų pusės, o 
neapykanta prieš jį viso kaimo, kad jis 
taip despotiškai elgiasi su savo moteri
mi. Lapnosi paskui Julę, bėgančią at
lankyti motiną, visas kaimas pradės 
juoktis, kad Petras savo pačios jau nei 
ant jos reikalo neišleidžia — ji eina ir 
jis paskui seka. O Julė ir buvo ne pėkš- 
čia moteriškaitė, darbas tirpte tirpdavo 
jos rankose — ką paėmė, tą padarė, kur 
pristojo, ten atliko. Pas motiną rengda
mos!, ji taip ir sakydavo: “Aš bėgsiu 
pasibėgiodama iki mamos.”

Na ir bėgdavo ji, savo aukštas krūtis 
atstačius; palaidi, Šviesiai geltonį plau
kai draikydavosi ore, o kojas lengvai mė
tydama — bėgdavo galvą iškėlusi, tarsi 
baikštus, geltonkartis žirgas. Tai į ką 
jau būtų ir panašu, jeigu ir Petras, ta 
nerangi meška, paskui ją keveržotųsi?

Na, o čia, ypatingai vasaros metu, 
Jurgio visur pilna: čia jis aria, ten — 
vagoja, tai šienauja ir vis po paties Pe
tro nosim, o po Julės akimis. Vėl tas 
pats žvirgždas atkrito į Petro batą, vėl 
tas pats slogutis užgulė ant jo sąžinės ir 
vėl tas pats, tarsi žąsino snapas, pradėjo 

5 žnaibyti jam širdį.
Ant nelaimingo Petro dar didesnės 

nelaimės, Jurgis dar besidraugaudamas 
su Jule, buvo jai padovanojęs brangios 
veislės kambarinį šuniuką, o jo “broliu
ką” pasilikęs sau. Gi kuomet Petras, 
apsivedęs, vežėsi pas save Julę, parsive
žė ir jos mylimą šuniuką, šuniukas dar 
Julės tėviškėj būdamas, veik kas rytą 
atbėgdavo pasimatyti su savo broliuku, 
o kiek pasikieminėjęs, vėl parbėgdavo. 
Tai ką jau ir bekalbėti, kuomet jį par
vežė dar į artimesnę susiediją? Kaip tik 
rytą bent kuris iš Petrų išleisdavo 
Briauniuką pasibėgioti, jis ir kuduliuo
davo per sodną, tiesiai pas savo “bro
liuką.” Petras į Briauniuką, gal būt, bu
vo daugiau įsimylėjęs, negu į Julę. Jis 
Julę vedė tik veluk to, kad ji buvo gra
žiausia kaime mergina ir kad nušluosty
ti kitiems vaikinams nosis. Jis, sėsda
mas prie stalo valgyti, sodindavosi sale 
savęs ir Briauniuką, o ką jis valgė, val
gė ir šuniukas. Jis gulėjo lovoj, šuniu-. 
kas sale lovos ant krėslo, ant minkštos 
paduškėlės.

Tačiaus, nežinojo nabagas, kad jo my
limas ir ištikimas Briauniukas, yra Jur
gio šnipas! Petras, užtveręs tvorą nuo 
Jurgio, nė sapne ne sapnavo, kad jo my
limas Briauniukas, prasikasęs spragelę 
pro apačią tvoros ir bėgdamas pas savo 
“broliuką” pasikieminėti — paliko Jur
gio ir Julės laiškanešiu! Tik pasirodys 
šuniukas ant Dikos kiemo, žiūrėk jau 
Jurgis ir traukia raščiuką iš už apykak
laitės. Parbėgs šuniukas namon, tą pa
tį daro ir Julė.

Jurgis, išsitraukęs raščiuką, rasdavo 
parašytą: “Jis apie tą laiką išvažiuos 
ten ir ten. Kai pamatysi, kad jau išva
žiavo, alyvų pakrūmiais atslink į kūtę, 
o rasi mane belaukiančią.” Arba vėl: 
“Jis išeis ten ir ten dirbti, aš apie tą 'ir 
tą valandą, bėgsiu pas motiną. Ten ir 
ten susitikiva.”

Jurgis atsakydavo — “Taip.” Arba 
dėl tam tikrų aplinkybių nuskirdavo ki
tą susitikimo vietą. Juk ir jam reikėjo 
būti labai atsargiu ir saugotis akių, kad 
nepadilginti kaimynų liežuvių, kad neį- 
kišus kojos į Petro užtaisytus spąstus.

Bet visgi tarp Jurgio ir Julės paštas 
neveikė kaip pridera. Julės “laiškane
šys,” Briauniukas, tik iš ryto bėgdamas 
pas savo “broliuką,” nunešdavo ir jos 
laišką ir parnešdavo atsakymą. Bet, va, 
jeigu Julei pasitaiko proga iš ryto, tai 
Jurgis neturi progos atsmukti. O jeigu 
Jurgis praneša, kad bus galima susitik
ti tik po pietų, tai kaip Julė duos jam 
atsakymą, kad juodviejų “laiškanešys,” 
tik ryte laiškus sunešiojęs, viršlaikio ne
dirba? šuniuką antru kart jau nepasių
si, nes jis tų problemų nesupranta, kaip 
nežino ir to, kad jis tarnauja svetimai 
valstybei ir, kaipo šnipas, gali būti pa
statytas prie sienos.

Vienok ir ši problema, laikui bėgant, 
visai netikėtai išsirišo. Vieną kartą šu
niukas atbėgo iš lauko su purvinomis ko
jomis, užšoko ant krėslo ir supurvino ten 
esančią Julės suknelę. Julė, rodydama 
suknelę šuniukui, pradėjo jį smarkiai 
barti ir pagriebus žabuką, truputį kebš- 
telėjo. Gi subartas šuniukas, greitai už
sikoręs ant Petro kelių, piktai pradėjo 
pulti Julę. Nuo to laiko, kad ir tyčia 
subartas šuniukas, užšokdavo Petrui ant 
kelių ir nė iš tolo neprisileisdavo Julės 
—puolė su visu įnirtimu, baisiai piktus 
dančiukus rodydamas. Julei to tik ir 
reikėjo.

“Nagi žiūrėsiu, ką gi tu, velnink, da
rysi, jei aš tave subarsiu, kai Petro ne
bus namie j?” pamisimo Julė ir progą 
pagavus, užsipuolė ant šuniuko. Ir koks 
jos buvo džiaugsmingas nusistebėjimas, 
kai šuniukas, parodęs jai aštrius dančiu
kus, spruko pro duris ir per sodną, nu
kuduliavo pas savo “broliuką” užtari
mo jieškoti! Šitokis naujas atradimas, 
Jurgio ir Julės susisiekimus taip ištobu
lino, kad paštas ėjo, kaip dūmai iš pyp
kės. Parašys kelis žodžius ant popie
riuko, užkiš už apykaklaitės šuniukui, 
subars, kokiu žabeliu pagrūmos, Briau
niukas ir skuta pas kaimyną nei neatsi
žiūrėdamas, o grįžta tik Julei švilptelė
jus.

Laikui bėgant, šuniukas taip išsito
bulino, kad jau nereikėjo ant jo nei bar
tis. Tik pačiupinės, būdavo, apie jo kak
liuką, paglamonės, jis ir skuta tiesiai 
pas Jurgį. O Jurgis vėl mokėjo, kaip 
savo laiškanešį palepinti. Išsiims raš
čiuką, paduos šuniukui saldainį iki jis 
perskaito bei parašo, tas suvalgo saldai
nį, Jurgis užkiša raščiuką, paglosto, tas 
ir skuta atgal pas Julę, net liežuviuką 
iškoręs. Ši, gavus atsakymą, vėl kokiu 
skanėsiu atsimoka savo laiškanešiui, o 
tas atsitūpęs ant paskutinių kojukių, 
pirmutinėmis kabaruodamas laukia, ar 
vėl nepačiupinės jam apie apykaklaitę. 
Kad šuniukas suprastų, kad jau nerei
kės pas Jurgį bėgti, Julė paimdavo jį 
ant rankų, nunešus paguldydavo į jam 
priprastą kamputį, paglostydavo ir pa- 
grąsinus pirštu, dadėdavo: “Gulėk ir 
nesipainiok man po kojomis,, supranti, 
mažas velniuk!”

Laikui bėgant, Julei susilaukus duk
relės, kuriai vardas duotas —- Julija,— 
ir jokios nuožiūros nesant, nuo Petro 
sąžinės vėl nuslinko slogutis, žvirgždas 
iškrito iš jo bato ir viskas atpuolė j pa
prastas šeimos vėžes. Petras pradėjo 
kalbėtis su Jurgio tėvais ir broliais.

(Bus daugiau)

Naminis
Naciai mums sako, kad nors 

ir maisto stoka Europoje yra 
labai rimta problema, vokie
čiams vis bus pakankamai 
maisto. Tas abejotina, bet yra 
aišku, kad Hitleris ketina, kad 
žmones užkariautų šalių — 
graikai, lenkai, francūzai, nor
vegai, danai ir belgai ir visi 
kiti — badu mirtų, kada nėra 
— kaip dabar nėra -— gana 
maisto visiems. Daugelyje vie
tų Europoje tūkstančiai mirš
ta badu ir nuo nedapenejimo 
ligų. Naciai gyrėsi, kad “Nau
ja Tvarka” yra tvarka ne tik 
vergijos, bet bado.

Bet mes tikrai turėsime 
maisto visiems, pakankamai 
mūsų kovojantiems vyrams ir 
mūsų “Lend-Lease” alijantam, 
kurie muša Ašį, ir tiems, ku
rie lieka namie. Mes bandome 
teisingai paskirstyti viską, ką 
turime. Kada mes patys sava
noriai paskirstome mėsą, mes 
padedam gvarantuot, kad mū
sų karo galybe — militarinė 
ir civiline — atliks visas sun
kias užduotis, nes mėsa yra 
būtinai reikalingas maistas ka
reiviams ir karo darbininkams.

Savanoris savaitinis paskirs
tymas iš 21/2 sv. mėsos kiek
vienam žmogui neliečia tų, ku
rie mėsos mažai valgo, nei kū
dikių, nei ligonių, nei senų 
žmonių. Bet mes, kurie valgo
me daugiau negu 2^ svarų 
mėsos per savaitę, turėsime 
vartoti kito maisto, kuris toks 
maistingas, kaip “raudonoji 
mėsa.” Tas reiškia, vaisius, 
grūdinio maisto, džiovintų pu
pų, “soy” pupų, žirnių, pyna- 
cų, pieno, sūrio, vieštienos, žu
vies, kiaušinių ir panašaus 
maisto.

Kuro Aliejaus Racijonavimas
Kainų Administracijos Ofi

sas pabrėžė keturis žingsnius 
kiekvienam suvartotoj ui kuro 
aliejus 30 valstijų, kur alie
jus paskirstomas, jeigu jie no
ri gauti kūro-aliejaus racijo- 
navimo knygutę.

Tie žingsniai yra:
1. Jeigu su spalių 1 d. ne

sužinojai, kiek kūro-alie
jaus turi savo tanko j e, tą 
dabar padaryk. Išrokuo- 
kite, kiek kūro-aliejaus 
spalių 1 d. turėjot nuo 
dabartinio p a s k aitymo 
(reading), šios informaci
jos bus reikalingos dėl 
kuro - aliejaus racijonavi- 
mo aplikacijos formos, 
kurią reikės išpildyti ir 
sugrąžinti, kada užsire
gistruosi.

2. Jeigu praeityje gavai ku
ro -aliejaus nuo regulia- 
rio pardavėjo, tai jis gal 
paštu tau pasiųs pirmą 
kuro - aliejaus racijonavi
mo aplikaciją ir certifika- 
ciją, pažymėdamas perei
tų metų nupirkimus tuoj

> po spalių 15 d.
3. Jeigu negausi savo apli

kacijos formos nuo par
davėjo tuoj po spalių 15 
d., prašyk iš vietinės karo 
kainų ir racijonavimo ta
rybos.

4. Išmatuok grindis kiekvie
name kambaryje savo na
muose. Nepriskaityk pasi
linksminimo (recreation) 
kambarėlio, kamaraičių 
(closets), skiepų, garažų 
ir “saulės kambarių”. Tu
rėsite pad uoti grindų, 
skaitlines ant kuro - alie
jaus racijonavimo aplika
cijos.

* * --
Pranešimas Kiekvienam 

Vairuotojui
Galite taupyti gumą ir pa

dėti laimėti karą, jeigu dary
site sekančiai:

1. Vartokit automobilių tik, 
kada būtinai reikalinga.

2. Važiuokite ne daugiau 
kaip 35 mylias per valan
dą.

3. Tegul padangos būna tin
kamai išpūstos.

4. Duokite reguliariai pa
dangas peržiūrėti.

5. Pasidalinkite automobilių 
su kitais.

Frontas
Kuo daugiau Taupysite, Tuo 

Daugiau Turėsite

Beveik viskas, ką turime 
šiandien — mūsų drabužiai, 
mūsų maistas, mūsų laikas ir 
darbas — taupymo įrengimai, 
mūsų automobiliai įr mūsų su
dedamosios mašinos — yra re
zultatas Amerikos produkty- 
viškumo. Kada jie pagenda 
arba išsinešioja, mes vis tikė
jome, kad tas pats produkty- 
viškumas juos atnaujins.

Dabar — staigiai —< viskas 
pasikeitė. Amerikos produkci
jai paskirtas didžiulis darbas
— didžiausia užduotis by ka
da užduota manufaktūros jė
gai, by kokiai tautai per by 
kokį laiką. Ta užduotis tokia 
didelė, kad mūsų civilių reika
lus -— išskyrus labai svarbius
— turėsime atidėti, ar mums 
tai patiks ar ne.

Todėlgi yra pareiga kiek
vieno amerikiečio protingai ir 
varžingai viską konservuoti — 
ir tuo pačiu laiku suprasti, ko
dėl jis taip daro. Nors kai ku
rie civiliai reikmenyse yra bū
tinai reikalingi — jie antroj 
vietoj ir negali trukdyti gami
nimą karo reikmenų — kurie 
už viską šiandien yra svar
biausi. Jeigu mes viską prižiū- 
rėsinie ir vartosime kuo ma
žiausia naujų daiktų, — tada 
mūsų pastangos ims teisę 
krypti į pergalę.

Amerikos šauksmas privalo 
būti—praleiskite mažiau, var
tokite mažiau, eikvokite ma
žiau ir taupykite daugiau.

OWI.

Shenandoah, Pa.
Žinelės

Spalių 12 dieną išvažiavo į 
New Yorką Albertas ir Vincas 
Makšfučiai tarnauti prekiniam 
laivyne.

Vincas Mdkštutis jau 15 
metų tarnauja prekiniame lai
vyne. Jis yra išvažinėjęs visus 
vandenynus, šiam karui pra
sidėjus Vincas važinėjo su 
konvojumi į Indiją, Pietų Af
riką, Chiniją ir kitas karo ap
imtas pasaulio dalis, pristaty
damas maistą ir ginklus dėl 
talkininkų. Tas darbas yra pa
vojingas. Vandenynai yra pil
ni prisodinti minų ir nuolatos 
atakuojami Ašies submarinų.

Jam paskutiniu sykiu va
žiuojant su konvojum į Pietų 
Afriką, per submarinų ataką 
ant laivų, jų laivas buvo tor
peduotas. Torpeda pataikė į 
laivo vidurį. Po dideles eks
plozijos laivas ėmęs pamažu 
skęsti. Visa laivo įgula, kuri 
susidėjo iš 14 asmenų, lapo 
išgelbėta. Bet toj atakoj Vin
cas tapo sužeistas, jam buvo 
sulaužytas dešinysis žandikau
lis ir dešiniojo šono keli šon
kauliai. Tai pasiekęs Pietų Af
rikos uostą, Cape Town, išgu
lėjo ligoninėje apie penkias 
savaites, tapo atvežtas į New 
Yorką, kur pabaigė gyti.

Dabar buvo atvažiavęs ap
lankyti savo mamytę. Pabuvęs 
dešimt dienų, vėl važiuoja į 
savo darbą. Sykiu ima ir jau
nesnį brolį Albertą, kuris įsto
jo į prekinį laivyną. Vincas 
sakęs, jog jo sekančios kelio
nės su konvojum bus į Rusiją.

Sako, tol veš ginklus ir 
maistą Rusijos garbingiem ko
votojam, kol jie suplieks hitle- 
rizmą. Nors kelionės su konvo
jais į Rusiją yra pavojingiau
sios, bet jis to nepaiso, bile 
atlieka gerą darbą. O mirtis 
vistiek ateis, tai neišsisuksi, 
kur tu nebūsi.

Brolių A. ir V. Makštučių 
mamytė, M. Makštutienė, yra 
sena dienraščio “Laisvės” 
skaitytoja, o jų tėvelis jau se
niai yra miręs.
LDS 34 ir 213 Kuopa Rengia 

Šokius ’
Spalių 11 d. LDS 34 kp. su

sirinkime buvo nutarta sureng
ti šokius lapkričio 11 dieną. 
Visas pelnas yra skiriamas ap
mokėjimui duoklių tų narių, 
kurie yra Amerikos kariuome
nėj iš LDS 34 kp ir 213 jau
nuolių kuopos. Jaunuolių kuo
pa turi 5 narius kariuomenėj, 
o 34 kp., suaugusių, 2 narius. 
Tai visas Shenandorio LDS 
turi 7 narius, už kuriuos mė
gins mokėti duokles laike jų 
buvimo kariuomenėj.

Tų šokių surengimo ketaisi- 
jon įeina šie asmenys: O. Na- 
ravienė, M. šlakienė, D. Ta- 
mynskienė, S. Gataveckienė, 
V. Maurukas ir S. Kuzmickas.

Draugai, nepamirškite tų 
šokių, ateikite ir savo pažįs
tamus atsiveskit, praleisite 
linksmai vakarą ir sykiu pa- 
remsite kariuomenėj esančius 
narius.

Šokiai bus Lenkų Tautinėj 
svetainėj, Shenandoryje.

Arbatėlė Rusijos Pagalbai
Spalių 10 dieną, Mahers 

Salėje, Russian War Relief, 
Inc., surengė arbatėlę, kuri ge
rai pavyko. Buvo kalbėtoja iš 
New Yorko Mrs. J. C. Kolar 
ir keli vietiniai kalbėtojai. 
Pertraukos metu S. Kuzmickas 
sudainavo dvi dainas rusų kal
boje, kurios labai patiko pub
likai, sprendžiant iš aplodis
mentų.

žmonių dalyvavo pusėtinai, 
buvo gražiai suruošti stalai, 
ant kurių stovėjo samovarai - 
virduliai. Atsilankiusieji išsi- 
gėrė rusiškos arbatos dykai. 
Palei duris stovėjo aukų rinkė
jai, tai išeinant aukavo, kas 
kiek išgali. Ta arbatėlė sukė
lė rusų kovotojams $40. Pra
džia gera. A. K.

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 neįstojote tai tuojau stokite į kontestą ir darbuoki- 

tės, kad gavus kuo daugiausia naujų skaitytojų. Kontestantams 
yra paskirtos sekamos dovanos:
1— $50 U. S. War Bond; 2—$30 cash; 3—$25 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 įš 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 “Laisvei”

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

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

--------.....................................................................................



: Dviejuose Sektoriuose Sovietai Pastūmė 
Fašistus Atgal, o 2-se Punktuose Patys 

Pasitraukė; Visur Kitur Atsilaikė
Sovietų Oficialiai Pranešimai
MASKVA, spal. 19. — Sovietų Žinių Biuro prane

šimas:
Naktį spalių 18-19 mūsų kariuomenė kovėsi su prie

šais Stalingrado ir Mozdoko srityse.
Tęsėsi įtūžę mūšiai Stalingrado srityje. Priešų pėsti

ninkai ir tankai viename sektoriuje atakavo pozicijas 
laikomas raudonarmiečių dalinio “X”. Vokiečiai kaštais 
didelių sau nuostolių užėmė vieną bloką namų. Priešai 
paliko gatvėje šimtus nukautų saviškių, ir buvo išmuš
ta iš veikimo 18 vokiečių tankų.

Sovietų lakūnai ir priešlėktuvinės kanuolės nušovė 
žemyn 14 vokiečių orlaivių.

Į šiaurvakarius nuo Stalingrado įvyko vietiniai-svar- 
bios kautynės. Sovietinė artilerija sudaužė penkis vokie
čių fortukus ir pavienius apkasus, vieną bateriją mor- 
tirų ir dvi baterijas kanuolių ir išvaikė sutelktus prie
šų pėstininkus, besiruošiančius atakuoti.

Kitame sektoriuje buvo atmuštos trys vokiečių ata
kos. Nušluota viena kuopa vokiečių. Sunaikinta 11 jų 
kulkasvaidžių ir viena baterija mortirų.

Mozdoko srityje (Kaukaze) buvo atremtos priešų 
atakos ir sunaikinta apie trys kuopos priešų pėstinin
kų. Prieštankiniai Sovietų šauliai išmušė iš veikimo 11 
priešų tankų.

Kariai iš vieno sovietinio būrio įsiveržė į priešų ap
kasus, užmušė kokius 50 vokiečių ir pagrobė kiekį jų 
šautuvų ir kulkasvaidžių.

Juodosios Jūros laivyno marininkai išsikėlė krantan 
į priešų užnugarę ir užmušė 45 rumunus, sudaužė du 
didžiuosius kulkasvaidžius, tris trokus ir vieną radijo 
stotį, ir be jokių sau nuostolių sugrįžo į savo dalinį.

MASKVA, spal. 20. — Vidunaktinis Sovietų praneši
mas sako:

Mūsų kariuomenė spal. 19 d. vedė mūšius su priešais 
Stalingrado ir Mozdoko srityse. Kituose frontuose ne
buvo atmainų.

Stalingrado srityje sovietiniai kovotojai atmušė žiau-> 
rias priešų tankų ir pėstininkų atakas. Ypač atkaklus 
mūšis buvo ties vienu fabriku. Mūsų kariuomenė per 
dieną čia atmušė visas priešų atakas, sunaikino •aštuo
nis jų tankus ir apie du batalionus priešų pėstininkų. 
Viename sektoriuje buvo sudaužyta 18 vokiečių tankų 
ir užmušta 400 jų karių.

Į šiaurių vakarus nuo Stalingrado mūsų kariuome
nė sudrūtino savo pozicijas ir atmušė priešų atakas. 
Vienos aukštumos apylinkėje rumunai pradėjo ataką 
prieš vieną sovietinį dalinį. Priešai tapo atmesti atgal. 
Čia viso užmušta 150 priešų karių. Kituose šio fronto 
sektoriuose priešai prarado vieną kuopą karių. Tapo 
nušauta žemyn du vokiečių lėktuvai.

Mozdoko srityje mūsų kariuomenė atrėmė priešų ata
kas. Viename sektoriuje pavyko priešų tankams ir pės
tininkams įvaryt kylį į Sovietų pozicijas. Ėjo įtūžusios 
kautynės per dieną. Buvo atmuštos priešų atakos ir 
atgriebta pozicija. Priešai pasitraukė atgal j pirmiau 
buvusią poziciją. Užmušta daug vokiečių kareivių ir 
oficierių.

Mūsų kariuomenė vedė mūšius prieš atakuojančius 
priešus į pietų rytus nuo Novorossiisko. Po įveržto mū
šio, per kurį padaryta sunkių priešams nuostolių, so
vietiniai daliniai pasitraukė iš dviejų apgyventų vietų. 
Kitame sektoriuje mūsų kariuomenė atmušė priešų ata
kas ir nukovė apie 1,200 priešų kareivių ir oficierių.

Voronežo srityje mūsų žvalgai perėjo per upę ir 
apmėtė rankinėmis granatomis du priešų fortukus, už-i 
mušdami tam tikrą skaičių vokiečių. Raudonarmiečiai 
šauliai per paskutines 24 valandas užmušė 160 vokie
čių.

'LAISVĖS” VAJUS
(Tąsa nuo 1-mo puslapio) 

Geo. Shimaitis, Montello, Mass.................................. 102
P. Šlekaitis, Scranton, Pa...................................   96
R. Mizara, Brooklvn, N. Y........ . ............................... 92
J. Kazlauskas, Hartford, Conn.................................. 87
W. Lasky, Brooktondale, N. Y. ................................ 84
A. Žvingilas, So. Boston, Mass................................   84
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J. Blažonis - R. Čiulada, Lowell, Mass..................... 72
J. Grybas, Norwood, Mass......................................... 72
Adelė Bakunienė, Cliffside, N. J............................... 60
A. Totorėlis, Hartford, Conn................... ................ 60
M. Poderis, Wilkes-Barre, Pa.................................... '60
J. Margaitis, Windsor, Conn...................................... 60
J. Kalvelis, B ridge water, Mass................................. 48
A. J. Smith, Phila., Pa.............. ................................. 42
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“Laisves” Administracija

Japonai Galėsią Išstatyt 
Dar Daugiau Jėgų

vartoja didžiausių galimų 
savo laivyno ir orlaivių jė
gų mūšiaihs prieš amerikie-

Siūloma Uždraust Alko
holį ir Prostituciją Arti 

Kariniy Stovyklą
Washington. — Demokra

tas senatorius Lee pasiūlė 
pataisymą prie sumanymo 
draftuot 18-119 metų jau
nuolius, reikalaudamas už
draust pardavinėjimą arba 
laikymą degtinės, vyno ir 
alaus arti armijos ir- laivy
no įstaigų ir užgint prosti
tucijos namus per tam tik
rą tolį nuo tokių punktų.

Senatorių komisija kari
niais reikalais atmetė tuos 
sen. Lee pasiūlymus septy
niais balsais prieš vieną. 
Jis, tačiau, sako visomis jė
gomis kovosiąs, kad sena
tas priimtų šiuos jo patai
symus.

Reikalauja Rinkimu Teisės 
Jaunuoliams nuo 18-kos

Metu Amžiaus
Washington. — Senato

rius Vandenberg pasiūlė 
taip pataisyt Jungtinių Val
stijų konstituciją, kad būtų 
leista dalyvaut valdiškuose 
rinkimuose jaunuoliams, 
pradedant nuo 18-kos me
tų amžiaus. Dabar tik 21- 
nų metų sulaukę asmenys 
gauna teisę balsuoti rinki
muose.

Vandenberg sako, jeigu 
18-kos metų jaunuoliai tin
ka kariauti, tai tinka ir 
rinkimuose dalyvauti.

Sumanymai Lauko Ūkio 
Darbininką Naudai

Washington. — Senato
riai La Follette ir Thomas 
įnešė sumanymus pritaikyt 
ir farmų darbininkams Na- 
cionalį Darbo Santikių į- 
statymą ir socialės apdrau- 
dos (nedarbui ir senatvei) 
įstatymą lygiai taip, kaip 
šie įstatymai pritaikomi 
pramonės darbininkam mie
stuose.

CLEVELAND, OHIO
Ohio Pasitiks Brovvderį

Sekantį šeštadienį, spalių 24 
d., atvyksta Earl Browdefis į 
Cleveland^, pasakyti prakal
bą šių dienų svarbiais klausi
mais. Tai bus pirmutinė jo 
prakalba, išėmus New Yorką, 
kurią jis čia pasakys po jo išė
jimo iš Atlantos kalėjimo. Tą 
patį vakarą prasidės pardavi
nėjimas svarbios BrOWderio 
parašytos “Karo Laimėjiinas 
Ir Po Tam” knygos.

Prie Browderio pasitikimo 
rengiasi kuone visi Ohio žmo
nės. Nė vien komunistai, susi
pratę darbininkai bei profesio
nalai, liberalių pažiūrų žmo
nės, bet ir religinės grupės. Jie 
suvažiuos grupėmis iš Colum
bus, Cincinnati, Toledo, Can- 
tono, Youngstowno, Loraino ir 
kitų apylinkės jniestų ir mies
telių pasitikti tą žymų Ameri
kos kovotoją prieš fašizmą.

EaH Bi’owderts kalbės mies
to Auditorijos Music Hall, 
prie St. Clair ir E. 6-tds gat
vių, spalių 24 d., 7:30 valan
dą vakare. Tai bus malonu 
pamatyti ir išgirsti tą nenuils
tantį karžygį už Amerikos 
liaudies gerovę.

Da**bo Žmogus.

Chicagos Žinios
PUOŠNUS, S K A I TLINGAS 
ROSELANDO AIDO CHORO 

RĖMĖJŲ BANKIETAS

Buvo Labai Gražus Programas 
Pritaikytas Rėmėjų Pagerbi

mui; Bdnkiete įsirašė 33
Nauji Choro Rėmėjai

Spalių 11 d.,- Roseland o 
Kultūros salėj įvyko Roseland 
L. D. Aido Choro bankietas. 
žmonių tiek prisirinko, kad 
buvo net sunku visiem gra
žiai patarnauti. Abidvi salės 
buvo pilnos žmonių, šisai ban- 
kietas buvo patsai didžiausias 
iš visų choro rengtų bankietų. 
Aidiečiai, iš tiesų, pradėjo 
smarkiai progresuoti.

Visi svečiai rūpestingų gas- 
padinių buvo pavaišinti ska
niais4 valgiais. Programas pa
ruoštas mokytojos Daratėlės 
Yuden, choro mokytojos, bu
vo įvairus ir gražus.

Šis parengimas pridavė la
bai daug ūpo choristam toliau 
darbuotis meno ir abelnai kul
tūros srityje.

Aš manau, kad choro kores
pondentai plačiau parašys, bet 
aš, kaipo svečias, noriu pažy
mėti, kad aidiečiam priklauso 
pagyrimas už tokio gražaus 
bankieto surengimą.

Šmėklų Vakaro Šokiai
Dabai' aidiečiai pradėjo 

smarkiai rengtis prie šmėklų 
vakaro — Halloween šokių 
vakaro, šokiai įvyks spalių 31 
d., vakare Kultūros salėj, 
10413 S. Michigan Ave.

Puikiai pavyko mūsų ban- 
kietas, tikimės, kad labai ge
rai pasiseks ir šmėklų vakaro 
šokiai.

Operete
Choras pradėjo rengtis prie 

labai gražios - ir juokingos 
operetės perstatymo “Apsiga
vo.” ši operetė yra versta iš 
ūkrainų kalbos. Joje vaizduo
ja žmonių gyvenimą ir kaip 
tūliem žmonėm nepasiseka ir

tenka apsigauti.
Operetę aidiečiai suvaidins 

kada nors po Kalėdų ateinan
čiais metais.

Džiugu pažymėti, kad cho
rui taip gerai sekasi.

Svečias.

Daug Cicero Jaunuolių Yra 
Armijoj; Nekurie Aplanko 

Savo Tėvus
Dabartiniu laiku Cicero jau

nuoliai užima daug svarbių, 
vietų Dėdės Šamo armijoj. 
Daug yra armijoj Raudonosios 
Rožės ir Optimistų KliubO na
rių. Sunku būtų visus išvardin
ti, bet gali būti arti šimto.

Abelnai, Cicero lietuvių sū
nūs jau šimtais tarnauja armi
joj, apgynimui mūsų šalies.

Šiuo laiku keli iš jų aplankė 
savo tėvus. Su kuriais tehka 
kalbėti, tai visi pasiryžę su
mušti nacius. Henry Yacina 
trumpai viešėjo pas tėvus. Sa
kė, kad jam armijoj gerai. 
Jis yra geras mechanikas. 
Tony Narbutas aplankė tėvus. 
Su juo kalbėjausi. Pilnai pasi
tenkinęs. Jis yra gerai išsila
vinęs suvirinimo darbe. Uži
ma gerai apmokamą vietą lai
vyne.

šisai jaunuolis yra labai 
rimtas, kaip suaugęs žmogus.

Kiek blogesnės žinios apie 
Lemontų sūnų. Būk laivas nu-

skendęs. Jo padėtis nežinoma. 
Balako sūnus Edwardas pa
puolė nelaisvėn.

Yra daug vilties, kad abudu 
jaunuoliai bus surasti. Simpa
tija Lemontam ir Balakui.

Drg. Starevičių sūnūs, iš 
Maywood, Edwardas ir Stasys, 
lankėsi Ciceroj pas savo gimi
nes. Abudu brolįai jau gero
kas laikas armijoj. Edwardas 
jau paaukštintas tarnystėj. Jis 
turi universiteto mokslą. Sta
sys taipgi turi atsakomingą 
vietą.

Visi vaikinai mano, kad ati
darant antrą frontą prieš na
cius greitai laimėtume karą.

Tai taip mūsų jauni karei
viai pasiryžę sumušti pasaulio 
žmonijos priešus. Mes, pasili
kę namuose, turime jiem pa
dėti visais galimais būdais.

Reporteris.

Binghamton, N. Y.
Padėkos Žodis

Dėkavojame širdingiausiai 
jums, mylimieji mūsų giminės, 
draugės ir draugai, kurie da
lyvavote taip skaitlingai mano

mylimo vyro A. Garnio šermė- 
nyse ir laidotuvėse, kurios at
sibuvo rugsėjo 29 dieną. Taip
gi už gražias gėles, kurias pri- 
siuntėte giminės: Staniuiiai, 
Slesioravičiai, Garniai, A. E. 
Bučinskai, F. A. Ziborai, E. 
Marozienė, A. Bubienė, 6arz- 
devičienė ir Beliūnai iš Phila
delphia, Pa. Taipgi artimiems 
draugams ir draugėms: A. T. 
Bagdonams, J. Morkūnams, J. 
A. Kireiliams, J. K. Vaiče
kauskams, A. N. Judikaičiams, 
J. A. Ogentams, A. H. Page- 
galams, W. O. Girniams, M. 
žvirblienei ir dukterei Floren
ce, Mr. ir Mrs. Orlowsky, Mt. 
ir Mrs. P. Ropic, Mr. J. Nes- 
cek, Mr. Ch. Anderson, Mr. ir 
Mrs. P. Dingman, iš dirbtu
vės County Depart, ir iš E. J. 
Workers Relief. Taipgi grab- 
nešiams ir visiems, kurie sėdė
jote per porą naktų prie velio
nio.

Tas buvo didelė užuojauta 
iš jūsų pusės mūsų nelaimės ir 
liūdesio valandoje. Už tai 
kartą dėkavojame visiems.

Mes liekamės nuliūdę,
N. Gamiehė ir Sūnus 
Albertas Kaminskas.
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Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius—Undertaker

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

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

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR 

HARTFORD, ČONN.
Spalių 23 ir 30 dd. atsukite ra

dio ant stoties WTHT, 7:45 ir 8 v. 
vakaro. Išgirskite kompartijos kan
didatus kalbant. Pasakykite savo 
draugams, kad klausytų komparti
jos kandidatus. Dėl daugiau infor
macijų, kreipkitės pas: C. P. of 
Hartford, Room 314-635 Main St., 
Hartford, Conn. (247-249)

Sandėlis Knygą ir Žolių
KNYGOS:

Gramatikų, anglų kalboj, apd. $3.25 
Geografija, žemės Aprašymas,

puslapių 464........................... $3.00
Basanavičiaus Pasakų Knyga $1.25 
Istorija Seno ir Naujo Testamen

tų ........... :................................. 25c
Raistas, knyga apie lietuvių gyve

nimą Chicagoje, dirbančių sker
dyklose, pusi. 356, kaina .... $1.00

Apie Dangų, Šaulę, žvaigždes ...... 10
Savizrolas, juokingi skaitymai „ .35 
Pontsko Pilotą, Galas .................... 10
Istorija, abelna — 500 puslapių 1.30 
Kunigėlis Kaulinis, Ko Jis Nori .10 
Marių Duktė, graži apysaka ........ 25
Sapnų Knyga, su paveiks., apd. 1.25 
Kabalas, zobovos knygutė ...........15
Sapnus Atmena ir Kazyrų Nubū- 

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

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

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

kojimai ..... „t........... 25
Graži Pasakų Knygele, Vyskupo 

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

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

lengvina sekančiuose nesmagu
muose:

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

530 Summer Avenue 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

F. W. Slialins 
(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

CHARLES
1?

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

. Prielankus Patarnavimas
306 Union Avenue

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

Gerai Patyrę Barberiai

Į

,4

MATEVSAS SIMONAV1ČHJS
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

S

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

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys 
užėjimui su mote
rimis. Nedėliomis 
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai.

■<

|

■i

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
3

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

Nervų sustiprintojas ...................... 85
Širdies ir Vandeninės Ligos .....   .60
Užsisenėjusio kataro bei hay 

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

M. ŽUKAITIS

FOTOGRAFAS TELEPHONE 
STAGG 2-5043

NOTARY
PUBLIC

,<3s

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

J. GARŠVA
Gfaboriils-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių 
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN 
Telephone: EVergreen 8-9770

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

pogi atmaliavoji 
įvairiom spalvom.

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.

čius Saliamono salose.
Stockholm, šved. — Pra

nešta, jog holandai sudegi
no didelį nacių dirbtinių 
varpalų fabriką Weesp.

Prieš Amerikiečius
Washington. — Amerikos 

laivyno sekretorius Knox 
įspėjo, kad japonai dar ne-

JONAS STOKES
512 Marion Št.> Brooklyn

384 DEANT ST., 
SPENCERPORT, N. t.

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

Tel. GLenmore 5-6191.
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NewYorko^K^JZlito Bennettas ir Dewey 
Vengia Kalbas 

Apie Karą

Profašistinės Grupės 
Susirenka Diskusuut 

“Poeziją”
Jie Aukoja Antrus Metus 
Kare, Mes Pašvęsime 1 

Vakarą Susirinkime

Sovietų Sąjungos Didvyriam 
i Įvyko Masinės Išleistuvės

Viso pasaulio demokratiją 
mylintieji žmonės, kartu su di
džiuoju pasauliniu artistu 
Charles Chaplin šaukia:

“Aš noriu pareikšti pagarbą 
trim milijonams mirusių rusų. 
Aš noriu padėkoti milijonams 
tų, kurie tebekovoja ir miršta 
pakol mes, jų talkininkai, dar 
‘rengiamės’ . . .

“Aš noriu padėkoti Stalin-

Taip, ir mes, lietuviai darbo 
žmonės, demokratijos mylėto
jai, norime padėkoti Stalingra- 
dui. Kada pamąstome, kur bū
tume atsidūrę, kas būtų atsiti
kę su mūsų namais per tuos 
arti pusantrų metų, jeigu So
vietų Sąjunga nebūtų sulaikius 
pasiutusius žvėris fašistus prie 
Leningrado, Maskvos, Sevasto
polio, jeigu jų dabar nesulai
kytų prie Stalingrado, mes 
jaučiame, mes žinome, kaip 
daug mes esame Sovietui Są
jungai skolingi. Ir kiekvienas 
sąžiningas žmogus nori ką 
nors atlikti pareiškimui savo 
dėkingumo.

Šiuo tarpu iš mūsų neprašo
ma daug. Lietuvių Komitetas 
Sovietų Sąjungai gelbėti spa
lių 23-čią ruošia masinį mitin
gą Sovietų Sąjungos gyvavi
mo 25 metui sukakčiai paminė-

t;. Jūs esate kviečiamas jame 
dalyvauti.' Ne tik pats daly
vauti, bet lapeliu ir gyvu žo
džiu paskleisti tą žinią tarp 
tų, kurie šio pranešimo nebus 
matę.

Palyginkite, mielas brolau- 
sese, tų didvyriškų kovotoji] 
prie Stalingrado pašvęstus iš
tisus mėnesius kovose, kančio
se, mirties agonijoj, kančias 
jaunų žmonių, taip mylėjusių 
gyvenimą, palyginkite su savo 
maža, smagia pareigėle ra
mioj Grand Paradise pastogėj, 
prie gražios dainų ir prakalbų 
programos. Pagalvoję, atrasi
te, jog mažiausia, ką jūs gali
te šiuo tarpu atlikti, tai daly
vauti šiame mitinge tos didvy
rių. šalies pagarbai ir masiniai 
pareikšti jai savo dėkingumą.

Sovietų Sąjungos 25 metų 
sukakties masiniame mitinge 
šio penktadienio vakarą, 
Grand Paradise salėj, 318 
Grand St., dainuos Aido Cho
ras vadovybėj Aldonos Ander- 
son-žilinskaitės, ir Aldona Kli- 
maitė, solistė. Prakalbas sakys 
Antanas Bimba, D. M. šoloms- 
kas, Frank Seri ir K. Petri- 
kienė. Pirmininkaus Dr. J. J. 
Kaškiaučius, komiteto pirmi
ninkas, iš Newark, N. J.

Kom.

Lankėsi Seržantas
Berenis

P. Čepas Jau Yra Ant
ruoju Leitenantu 

te . tb

Buvo parvykęs iš San Anto
nio, Texas, seržantas Walter 
Berenis, sūnus gerai žinomo 
vietinio muzikanto, gero Lais
vės bičiulio Vaclovo Berenio, 
šiuo metu dirbančio pas M. 
Ramošką. Walteris jau 8 mė
nesiai kaip tarnauja Dėdės Ša
mo armijoj. Jo giminės ir 
draugai, tėvas ir Walterio pa
čiutė labai džiaugiasi jo apsi
lankymu ir svečią gražiai pa
vaišino. Walteris taip pat yra 
muzikantas, geras pianistas, 
vienok armijoj jis pasirinko 
maitinimo pareigas ir dabarti
niu laiku yra maisto seržan
tas. “Bet,” sako Walteris, “aš 
bulves lupu pagal Strauso 
‘Mėlynojo Dunojaus’ valco rit
mą.” O kai viršininkai paklau
sia, ką valgysim rytoj, jis at
sako :

— Mūsų juodojo šuniuko 
jau nesimato, tai veikiausia tu
rėsim “Hot dogs.”

Kadangi Walteris yra links
mas, juokaulyvo būdo, suma
nus ir stropiai pildantis savo 
pareigas, tad greitai tapo pa
keltas į aukštesnį laipsnį ir ti
kisi dar aukščiau pakilti. Lin
kime Walteriui geriausių pasi
sekimų.

PETRAS ČEPAS

Berenio Frentas.

“Laisveje” galima gauti 
Apsigynimo Bonai

Petras Čepas, maspethiečių 
Juozo ir Amilijos Čepų sūnus, 
šią savaitę atostogauja pas 
tėvus. Pargrįžo pas tėvus ir 
draugus Petras ne tuščiomis, 
bet vežinas antrojo leitenanto 
laipsniu. Tėvai ir draugai 
džiaugiasi Petro pažanga sAvo 
šalies tarnyboje.

Petras būdamas civilinio gy
venime buvo vienas iš pirmiau
sių, veiklių Aido Choro ir 
LDS narių, domėjosi visu lie
tuvių liaudies judėjimu. Ne
užmiršta jo būdamas ir ka
riuomenėj, kiekvienu atsilan
kymu namo, atlanko ir 
organizacijos draugus, 
gas.

Įdomu buvo klausyti, 
jis nuvykęs net tolimon 
shingtono valstijon, kur
dasi tik po saujalę lietuvių, 

susirado 
LDS narių Seattle, Aberdeen 
ir kitur, lankėsi jų namuose ir 
pramogose.

Apie šeši tūkstančiai publi
kos, daugiausia jaunimo, už
pildė kiekvieną kampelį Man
hattan Center, Now Yorke, 
kur buvo suruošta Sovietų Są
jungos jauniems didvyriams 
išleistuvių vakaras pereitą pir
madienį. O šimtai, gal tūks
tančiai kitų miniomis turėjo 
grįžti nuo durų, nes tikietai ir 
salėje vietos anksti išsibaigė.

Mitingas buvo surengtas 
Russian War Relief, Inc., Jau
nimo Divizijos, kurios vadovy
bėje yra pagarsėjus aktorė 
Helen Hayes, Benny Good
man, Joan Crawford ir eilė ki
tų žymių jaunų amerikiečių. 
Tad ir šio vakaro kalbėtojuo
se bei garbės svečiuose buvo 
daugelis įžymybių. Kai kurie 
iš jų buvo perstatyti publikai.

Tarpe vyriausių kalbėtojų 
radosi kun. A. Clayton Powell, 
Miesto Tarybos narys; Mrs. 
Elliott Pratt, I nt. Student Ser
vice vice-prezidentė; Thomas 
Matters, Harvard Universiteto 
Studentų Tarybos prezidentas 
ir Allen Wardwell, Russian 
War Relief didžiajame New 
Yorke kampanijos vedėjas.

žymiausias kalbas pasakė 
šio vakaro garbės svečiai Ni
kolajus Krasavčenko, Liudmi
la Pavličenko ir Vladimir 
Pčelincevas. Jie atsišaukė į 
Amerikos jaunimą ir visus 
amerikiečius, o Pavličenko — 
ypatingai į Amerikos moteris 
ir merginas, daryti viską, kad 
mūsų vyriausybė galėtų išpil
dyti savo pareigas pilnai ir lai
ku. Jie pareiškė viltį, kad mes 
savo pareigą atliksime. Sve
čiai kalbėjo rusiškai, o jų kal
bos vertimai paskiau perskai
tyti angliškai.

Telegramomis susirinkimą 
sveikino Mrs. Eleanor Roose
velt, miesto majoras LaGuar
dia, Mrs. Colin P. Kelly, Jr., 
Įeit, generolas Hugh A. Drum, 
WAVES direktore Mildred H. 
McAfee, aktorė Joan Craw
ford, Gertrude Lawrence, CIO 
prezidentas Philip Murray ir 
Liu Liang Mo iš Chinijai Pa
galbos įstaigos.

Rinkliavoje buvo nemažai 
penkiatūkstantinių bei tūks
tantinių aukų, nuo organizaci
jų, po penketą šimtų nuo ne
mažo skaičiaus kolegijų ir uni
jų, jaunų krikščionių_organi
zacijų ir centrų. Jaunieji ko
munistai aukojo $1,000. Buvo 
stambių ir asmeniškų aukų,, 
tame skaičiuje viena nuo jū
rininko $100, na ir migla de- 
šimtcentinių 
kų, kadangi 
studentų ir 
finansiniai
sančių nuo kitų.

Paskiausiu p r o g r a moję 
punktu buvo atidavimas dova
nų. Ir čia pradėjo eiti masinė 
procesija 
mezgėjų, 
krikščionių, 
mezginiais,
mis, bukietais gėlių ir t.t. Be
ne žymiausiomis aukomis bu-

vo viena nuo tūlos unijos kor
ta su 66 militariškais laikrodė
liais, kita nuo Colt firmos ir 
jos darbininkų iš Hartfordo 42 
kalibro automatiškas pištalie- 
tas ir . trys šimtai dešimtoji 
kulka, ii’ paskutinė dovana — 
Amerikos vėliava, kurią įteik
damas karo veteranas pareiš
kė, jog tai yra simbolis, kad 
mes išpildysime savo pažadą, 
kad “Jankės Ateina!” Audrin
ga ovacija palydėjo šį pareiš
kimą. *

Dovanų įteikimo laiku 
mininkavo Joseph Curran, 
cionalės Jūrininkų Unijos

Dar^damas suvadą savo pa
stabų apie politinę mūsų vals
tijos padėtį, Israel Amter, Ko
munistų Partijos kandidatas į 
New Yorko valstijos guberna
torius, ką tik sugrįžęs iš dvie- 
jųi savaičių, prakalbų maršruto 
po “up-state,” pareiškė, kad 
abiejų senųjų partijų, demo
kratų ir republikonų kandida
tai Bennett ir Dewey vengia 
karo klausimo, nors žmonėms 
karas ir jo laimėjimas stovi 
pirm visko.

savo 
įstai-

kaip 
Wa- 
ran-

“LAISVĖS”

Koncertas
Petras jieškojo ir

Lapkr.-Nov. 8
Garsusis Dainininkas 

Remia Davis

Bus

LABOR LYCEUM
BROOKLYN, N. Y.

Amerikos žymusis ir masių 
branginamas dainininkas Paul 
Robeson ir Aaron Douglass, 
žymiausis Amerikos piešėjas 
artistas, prisidėjo prie Nepar
tinių Komiteto išrinkimui Ben
jamin J. Davis, Jr., į kongres- 
manus at-large (nuo 
New Yorko valstijos).

visos

pir-
Na-
va-

Atrodė, kad Pavličenkai 
brangiausia iš visų dovanų 
buvo tas automatiškas karo 
įrankis. Matant, su kokiu go
dumu ji apžiūrinėjo žaibu 
švytruojanti, nublizgintą na
ciams mirties instrumentą, ga
lima buvo spręsti, kad ji užsi
miršo, jog čia prieš ją randasi 
minia vos viens kitą nenuspau- 
dusių, kad ją pamatyti, jaunų 
žmonių. Daleistina, kad jinai 
dabar matė tik kovojantį Sta
lingradą ir planavo, kur ji po 
sugrįžimo užims poziciją, kad 
panaudoti tą 310-ją kulką ir 
daug kitų kulkų, sunaikinimui 
savo 
vino, 
mo.

Amteris per šias paskutines 
porą savaičių pasakys eilę 
prakalbų mitinguose prie šapų 
ir salėse. Brooklyno didysis 
masinis mitingas, kuriame kal
bės Amteris ir kiti žymūs kal
bėtojai, įvyks šio ketvirtadie
nio vakarą, Grand Paradise 
salėj, čion tikimasi dalyvau
siant ir daug lietuvių.

Pagyriką Pasiuntė Ištyrimui

šalies ir mūsų šalies kru-
mirtino priešo hitleriz-

Rep.

Maistų Prekiautoju organi
zacija prašė kainu kontrolės 
administracijos tuojau apribo
ti pardavimą kavos, kad 
tikrinti 
siems.

Johnny Schnell, 26 metų, 
20-19 l^lst St., College Point, 
tapo areštuotas kaltinimu pa
degus savo darbdavio įstaigą 
Leon Furniture Co., 120-17 14 
Road, College Point.

Kvotime, Schnell noriai pri
sipažinęs padegęs sandėlį iš 
keršto, kad darbdavis nepakė
lęs algos. Bet kada jis pra
dėjo pasakoti apie turėjimą 
daug priešų, kuriems atsiker
šydamas jis gyrėsi visus pade
ginėjęs, tai kvotėjai nuspren
dė, kad normalus žmogus ne
gali turėti tiek daug priešų, 
jį pasiuntė ligoninėn ištirti 
protą ir tik po to bus spren
džiama jo prasikaltimas.

lygų padalinimą
uz- 
vi-

bonų kvota šiam 
yra $775,000,000

mė-
per

Karo 
nėšiui 
visą šalį. Tokia buvo ir rugsė
jo mėnesio kvota.

Viena diena New Yorke į 
armijon ir laivynan rekruta- 
vįmo stotis kreipėsi 3,572 jau
nuoliai, daugiausia vis 18 ir 
19 metų vaikinėliai.

bei kvoterinių au- 
čia dalyvavo daug 
jaunų darbininkų, 
dar tebepriklau-

delegacijų — nuo 
elektristų, jaunų 
mašinistų, nešini

mūšio lauko lovo-

Clement Vokietaitis
Lietuvis Advokatas 

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. TRiangle 5-3622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tol. EVergreen 8-7179

§ * LIETUVIŠKAS ★ g
į TRAKTYRIUS
g (VALGYKLA IR ALINE) S 
g Rheingokl Extra Dry Alus g g Didelis pasirinkimas visokių g 
g Vynų ir Degtinės g 
g Importuotų ir Vietinių g g Kasdien Turime g 
g KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ g 
| JUOZAS ZEIDAT | 
g Savininkas g
g 411 Grand St. Brooklyn g

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

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

30 Dienų
Nuolaida

Akiniai
už $7.50

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

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

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

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

kad visados bus patenkinti.

Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį!
TURIME GERŲ VYNŲ IR DEGTINIŲ

Ateikite pasimatyti su Giviais
Geriausias Alus Brooklyne

4<,|,e«aSi

459 GRAND ST
Skersai nuo Republic Teatro 

BROOKLYN, N. Y. 
Tel. EV. 4-8098

Fašistų vėliausi manevrai 
namų, fronte, kaip iškėlė, “The 
Hour,” dabar vedami po už
danga “p o e z i j o s.” “The 
Hour”, kuris yra specialiai lei
džiamas iškėlimui aikštėn pro- 
naciškų ir priešdemokratinių 
pasireiškimų, praneša, jog Dr. 
Edward T. Curran, plaukams 
tonikų išdirbėjo namuose, 10 
Park Ave., spalių 3 įvyko mi
tingas, jame dalyvaujant po
niai Ida Cooper, p. Thomas J. 
Duffy ir keliem kitiems “drau
gams.”

Cooperienė buvo atstovė po
nios Elizabeth Dilling, antise
mites, raudonųjų kandžioto- 
jos, kuri dabar yra federalės

lino nacių propagandos orga
no “Social Justice” skleidėjas 
Queens apskrityje. Tas šlamš
tas dabar yra uždraustas.

Užklaustas, dėlko jis mitin- 
•gauja su tokiais žmonėmis, 
Curran sakė, kad gal jie dis- 
kusuosią “poezijų.”

Bundo Šulai Rasti 
Kaltais

Federaliame Teisme, New 
Yorke, pereitą pirmadienį iš
nešta nuosprendis, kad 24 pro- 
naciško German - American 
Bundo šulai yra kalti suokal- 
biavime kenkti Amerikos draf- 
to įstatymui.

Tarpe nuteistų yra Gerhard 
Wilhelm Kunze, nacionalis 
“fiureris,” Dr. Otto Willumeit, 
Chicagos bundsmanų vadas; 
Wilbur V. Keegan, bundo ad-

grand džiūrės įkaitinta prieš-j vokatas; August Klapprott, 
valstybiniame suokalbyje. O ; bundo vadas rytinėse valstijo- 
p. Duffy buvo fašisto Cough-1 se.

DABAR RODOMAS!
Kirst Hitleriui, Kur Skaudžiausia!

Hal Roach Perstalo

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

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

GLOBE THEA. BZd£VJie

Pirkite Kareiviam KALĖDŲ Dovanas DABAR

Paskutinė Išsiuntimo Diena 1-ma Lapkričio
Užeikite ir apžiūrėkite mūsų

Speciali kareiviams
Maži rankpinigiai

•ROBERT LIPTON
• ATDARA VAKARAIS.

dovanų department^
palaikys bi daiktą.

VERI-THIN* RAMONA VtRI-THIN* RAPItR.—

701 GRAND STREET J 
BROOKLYN, N. Y. • 

Tel. STagg 2-2173 •

Rakandų KrautuvėLietuvių Namų
Išdirbame ir Parduodame Geriausios Rūšies Rakandus ••

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

M. PETRAITIENE ir ŠONAI
i Telephone EVergreen 7-8451
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